چالشهای عدول از اصول راهبردی کیفری مندرج در
قانون اساسی
سيد محمد صادق
محمد شریف
محمد شمعي7

احمدي۹

شاهي2

تاريخ دريافت مقاله ۱3/40/23 :تاريخ پذيرش نهايي۱3/40/۹2 :

چکیده
اصول کلي حقوقي نقطه متعالي سلسلهمراتب منابع در علم حقوق به شمار ميروند .تجلي ارزشهای
اجتماعي و اخالقي در قواره اصول کلي حقوق ،اين منبع ماهوی را برجسته و به گونهای متفاوت از ساير
منابع نمايانگر ميسازد؛ از اينرو به باور نگارندگان ،بايد بین مباني حقوق و منابع آن قائل به تفکیک
شد .در صورتي که قانون موضوعهای ،توسط مرجع صالحیتدار ،به تصويب برسد قانونگذاری تنها به
لحاظ شکلي موجه است؛ بهاين دلیل قانون موضوعه بايد با معیار ماهوی يعني با اصول کلي حقوق نیز
منطبق باشد تا بتوان از قانون به معنای واقعي کلمه سخن گفت .در مقاله پیشرو ،قوانین و مقررات
موضوعه ايران به لحاظ مغايرت با اصول راهبردی حقوق کیفری (با تاکید بر اصل برائت و اصل
قانونيبودن جرايم و مجازتها) مورد نقد و تحلیل قرار گرفتهاند .به عنوان نتیجه بايد گفت مغايرت
قانون با اصول حقوقي تنها به صورت استثنائي و با داليل محکم عقالني امکانپذير است .در حقوق
میزان حمايت از آنها در برابر تعرض قوانین و قدرت حاکم باشد.

اصول کلي حقوق ،منابع ،مباني ،اصل برائت ،اصل قانونيبودن جرايم و مجازاتها.
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حقوقدانان تضمين حقوق و آزاديهاي مردم را مهم ترین هدف و کارکرد اصلي حقوق
اساسي شمردهاند .اصلهاي تصویب شده در قانون اساسي و رویههاي موجود در یک کشور این
رسالت را بر عهده دارند .اما در نقطه مقابل ،تحدید حقوق و آزاديهاي مردم نيز در شکل
قانونياش توسط ابزارهاي حقوق کيفري انجام ميشوند .هر گونه محدودسازي در این راستا،
باید مطابق با اصول و موازین حقوق بشري بوده و بهعنوان آخرین حربه به آن متوسل شد.
ابزارهایي نظير زندان و مجازاتهاي سالب حيات این شاخه از حقوق را اقتدارگرا و سرکوبگر
معرفي ميکند و با توجه به تجربههاي تاریخي باید تا حد ممکن راه سوءاستفاده از این اقتدار را
کاست .اصول کلي حقوق که در بطن خود حامل نظامي ارزشيتاریخياند ميتوانند در
سيستمهاي مختلف حقوقي مانع طغيان و سرکشي در قانونگذاري و اجراي قانون تلقي شوند.
پرسش اصلي این نوشتار آن است که تعامل بين حقوق کيفري و حقوق اساسي در راستاي
حمایت از ارزشهاي اخالقي و اجتماعي چگونه اتفاق ميافتد؟ آیا ميتوان منبع یا مأوایي پيدا
کرد که هر دو شاخه یادشده از حقوق را به هم پيوند داده و حمایت از ارزشها را در جهت
تضمين و تعالي انسان عهدهدار شود؟ به باور نگارندگان با دالیل و مدارکي که به تبيين آن
خواهيم پرداخت ،اصول کلي حقوقي ،در رأس منابع حقوق قرار داشته و ميتواند مخرج
مشترک و نقطه تعامل ارزشي بين حقوق کيفري و حقوق اساسي تلقي گردد .بنابراین حمایت
از پارهاي از ارزشها مانند برابري ،عدالت و ...در هر دو شاخه نام برده شده از حقوق به رسميت
شناخته شده و در مناسبترین شکل خود در قالب اصول حقوقي متبلور ميشوند .به تعبير بهتر
پارهاي از ارزشها به اندازهاي نزد قانونگذار اهميت دارند که به طور مشترک در رداي اصول
حقوق کيفري و حقوق اساسي نمود پيدا کرده و مورد حمایت واقع ميشوند.
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راهبردی حقوق کیفری
 -1-1مفهوم اصول حقوقی و اهمیت آن

اصول حقوقي بنا به یک تعریف مجموعهاي از قواعدند که از جانب قدرت بر اشخاص
تحميل ميشوند ۹.این ترکيب ،از دو واژه «اصل» 2و «حقوقي» ۹ترکيب یافته است .اصل را در
http://www.thefreedictionary.com

۹

principle

2

سید محمد صادق احمدی و همکاران

زبان فارسي به معناي شالوده ،پایه ،اساس ،مبداء ،منبع ،سرچشمه ،عنصر ،منشاء ،مایه ،مصدر،
سرشت،قانون و قاعده 2و همچنين در معاني دیگري نظير ریشه ،بيخ ،بن و بنياد و گوهر 7به کار
رفته است .مقصود از قيد حقوقي بهکاررفتهشده در کنار اصول ،ارتباط آن با این علم به طور
کلي ميباشد.
0
منظور از «اصول حقوقي» اصولي طبقهبندي شده ميباشند که در مرکز ثقل و هسته
اصلي نظام حقوقي قرار دارد و در قانونگذاري ،رویه یا در تفسير قوانين حقوقي از آن استفاده
ميشود« .اصول کلي حقوقي» 5،انتزاعي ،دائمي و نماینده ارزشهاي حاکم بر جامعه ميباشند.
اصول حقوقي ،اصول کلي و دائمي هستند و در همه روابط حقوقي به رسميت شناخته شده
اند 0و همچنين منشاء وضع چند قاعده جزیي و نماینده ارزشهاي حقوقي حاکم بر جامعه به
شمار ميروند 7.اصول حقوقي در شاخه مختلف حقوق نمود یافتهاند؛ برخي خاص یک شاخه
بوده و در شاخه دیگر از حقوق جایگاهي ندارد زیرا تنها در یک زمينه خاص کاربرد داشته و در
مقوله دیگر موضوعيت خود را از دست ميدهد .دستهاي دیگر از اصول حقوقي بين چند حوزه
از حقوق مرزهاي مشترک و همسان دارد و در نهایت پارهاي دیگر از یک شاخه به شاخه دیگر
به صورت متعارض و متقابل ظهور پيدا ميکنند .باید افزود کاربرد اصول حقوقي ممکن است در
زمينههاي گوناگون نظير قانونگذاري ،تفسير قانون یا قرارداد و ...باشد.
از اصول به دالیل ،عقالني ،اخالقي و جامعه شناختي ميتوان دفاع کرد .اصول حقوقي به
طور مستقيم از عقل ،اخالق و تمدن یک قوم سرچشمه ميگيرند و همه اینها نيروهاي سازنده
حقوق به شمار ميروند و مورد قبول مردم ميباشد .از این روست که بکائر ،حقوقدان بلژیکي،
معتقد است که اصول حقوقي در متن قوانين نيامده ،ولي در یک جامعه وجدان عمومي آنها را

Legal principles

0

General Principles of Law or general legal principle

5

http://definitions.uslegal.com/g/general-principle-of-law/
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به منزله قانون پذیرفته است ۹.همچنين بخش مهمي از ارزشهاي اجتماعي به شکل اصول
متبلور ميشوند.
از حيث جهانيشدن حقوق و توسعه نظام بينالمللي حقوق بشر نيز موضوع در خور تأمل
است؛ بدینترتيب که برخي از اصول حقوقي را ميتوان به عنوان «ميراث مشترک حقوقي همه
ملل مترقي جهان» 2محسوب کردکه در ماده  772اساسنامه دیوان بين الملل دادگستري0
انعکاس یافته است 5و در یکي دو قرن اخير و به ویژه پس از جنگ جهاني دوم مورد اقبال و
عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلي کشورها و نيز موضوع اعالميهها و
کنوانسيونها در سطح منطقهاي یا جهاني قرار گرفته است 0.بعد از تشکيل جامعه ملل متحد و
سازمان ملل متحد ،نيز تاکيد و توجه ویژه به اصول حقوقي را ميتوان در اسناد بين المللي
مشاهده کرد.
ذکر این نکته ضروري است که تفکيک بين اصل و قاعده در مواقعي دشوار است .چنانچه
برخي اظهار داشتهاند گاه منظور از قاعده همان اصل است .قاعده در اصطالح ،مترادف اصل،
ضابطه و قانون است .به نظر ميرسد در اصطالح حقوق کيفري ،مراد از اصل ،قاعده یا قواعد
کلي حاکم بر این شاخه از حقوق باشد .بدین ترتيب وقتي از اصل قانوني بودن جرم و مجازات
بحث مي شود ،از اصل مزبور در فقه اسالمي با عنوان قاعده قبح عقاب بالبيان یاد شده است3.
البته این رویکرد که به یکساني مفهوم اصل و قاعده باور دارد ،قابل انتقاد به نظر ميرسد.
اگرچه اصل و قاعده از دیدگاه فالسفه حقوق ممکن است در معاني مشابه به کار رفته باشد اما
به نظر ميرسد قياس برخي از قواعد فقهي با اصول حقوقي صحيح نيست؛ زیرا محدوده قواعد
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general principles of law recognized by civilized nations

2

 7ماده  72اساسنامه دیوان بين الملل دادگستري از عبارت اصول کلي و عموومي حقووقي شوناخته شوده توسوط ملول متمودن
استفاده کرده است.
)hereinafter the ICJ
Panezi, Sources of Law in Transition Re‐visiting General Principles of International Law,

0

5Maria

ANCILLA IURIS (anci.ch) 2443,p00

 0براي مطالعه بيشتر در این زمينه نگاه کنيد به،نگوین کک دین ،پاتریک دینه و آلن پله ،حقوق بين الملل عموومي ،جلود اول،
ترجمه ،مقدمه و پيوست از حسن حبيبي ،نشر اطالعات ،چاپ اول،۹722 ،ص 507به بعد
 3احمد فالحي ، ،اصل ضرورت در جرم انگاري ،نشر دادگستر ،چاپ اول،۹7۱7 ،ص۹۱
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فقهي مانند قاعده قبح عقاب بالبيان ،تنها محدود به اصل قانوني بودن جرم و مجازات نبوده و با
این روش استدالل دست به تقليل مفاهيم زدهایم.
 -1-2جایگاه اصول حقوقی در میان منابع حقوق

در این مجال پرسش اصلي این است که جایگاه اصول حقوقي در ميان سلسله مراتب منابع

Hisashi harata, an interim report on savignys methodology and his founding of a modern historical

2

jurisprudence, available at: http://www.sllr.j.u-tokyo.ac.jp/42/papers/v42part42(harata).pdf, p۹72

 7محمد حسين ساکت ،حقوق شناسي؛ دیباچه اي بر دانش حقوق ،نشر ثالث ،چاپ اول،۹723 ،ص۹20
 0نيکوالس آر پوالنزاس ،طبيعت اشياء و حقوق ،ترجمه نجاد علي الماسي ،نشر دادگستر ،چاپ اول،۹733 ،ص۹0
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Friedrich Carl von Savigny
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حقوق کجاست؟ طرح این پرسش از آن رو ضروري است که به باور بيشتر حقوقدانان ،در
نظامهاي حقوق نوشته (رومي ژرمني) ،قانون موضوعه در رأس منابع حقوق قرار دارد و اصول
حقوقي یا رویه قضایي در بيشتر تقسيمبنديها در ردیف آخر جاي داده شدهاند .به نظر
نگارندگان بتوان با طرح دالیلي تقدم اصول حقوقي را از حيث سلسله مراتب بر قانون موضوعه
به اثبات رسانيد .این دليلها را از حيث تاریخي ،اخالقي و عقالني ميتوان مطرح نمود.
مدافعين مکتب تاریخي حقوق از جمله «فردریچ ساویني» ۹آلماني باور دارند که حقوق
مانند زبان و وجدان عمومي محصول تحّول تاریخي اجتماع است .اهميت تاریخ نزد ساویني به
اندازياي بود که در بيانيه تاریخيحقوقي خود ،از تاثير تاریخ بر مسائل عمومي سخن راند2.
اهميت مکتب تاریخي حقوق و اندیشههاي ساویني آن بود که حقوق دستگاهي ذهني از قواعد
تحميلي بر اجتماع نيست ،بلکه بخش پيوسته و ناگسستني از آن جامعه است که ریشه ژرفي
در نظم اجتماعي و اقتصادياش دارد .باري ،از منظر مکتب مذکور ،حقوق چيزي جز عرف
تودههاي مردم نيست که در اراده قانونگذار منعکس شده است 7.جدا از نقدهاي وارد شده بر
مکتب تاریخي حقوق و کساني که تاریخ را یگانه پدیده اجتماعي قوامدهنده و سازنده و موثر در
حقوق ميدانند ،نميتوان منکر نقش تاریخ و تحوالت تاریخي بر فرمدهي و ساخت اصول و
قواعد حقوقي شد .اصول حقوقي مسبوق به ارزش هایي هستند که مبناي اعتبار آن قرار
ميگيرد و روابط اصول و ارزشها واجد پيوندي دروني است که در یک ساختار حقوقي ادغام
شده اند .از این رو ایمانوئل کانت اعتبار قانون موضوعه را به لحاظ موضوعه بودن آن یا تصویب
مرجع ذيصالح نميداند بلکه به باور او مبناي ارزشي قانون است که به آن اعتبار ميبخشد0.
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اصول حقوقي نيز پيوندي جداناشدني با تاریخ دارند و نميتوان گذشت زمان و تجربههاي
زمامداران در ارتباط با دیگر دولتشهرها و کشورها و مردم را بي ارتباط با شکلگيري و وضع
اصول کلي حقوقي دانست .براي مثال تجربه تلخ کاربست مجازاتهاي وحشيانه و غيرانساني و
ضد حقوق بشري ،انسان را به فکر فرو برد و حاکمان در زمان حاضر اصولي مانند برائت و
قانوني بودن جرم و مجازات را به حقوق شکلي و نظام دادرسي عادالنه وارد کردند.
«اچ .ال.هارت» ۹حقوق را پدیده اي اجتماعي مي داند که تنها از طریق شرح عملکردهاي
واقعي اجتماعي یک جامعه ميتوان آن را درک کرد .از نظر او جامعه براي بقاي خود ،نيازمند
یک سري اصول بنيادي است که آن را «محتواي حداقلي حقوق طبيعي» 2نامگذاري مي کند
که به زبان ساده بيانگر آن است که حقوق و اخالق بدون چنين محتوایي نميتوانند هدف
حداقلي بقا را که انسانها در اتحاد با هم به دنبال آن هستند تامين کنند 7.از دیدگاه هارت باید
بين اصول حقوقي و اصول اخالقي قائل به تفکيک شد .وي معتقد است وضع قوانين نشانه
انتقال از جامعه پيش از حقوق به جامعه حقوقي است.
هر چندرویکردهاي پوزیتویستي قائل به تفکيک ميان اخالق و حقوقاند ،اما ميتوان «اصول
اخالقي کلي یا عمومي» را تصور کرد که از نظر حقوقي نيز الزامآورند هر چند در یک متن
واحد قانوني ذکر نشده باشند .بنابراین ميتوان اظهار داشت که اخالق جزیي از حقوق بوده و
نمود بارز آن اصول کلي حقوقي است که در واقع قسمت الزام آور اخالق هستند .مي توان تصور
کرد که حقوق حداقل ناچار به تبعيت از بخشي از قواعد اخالقي است و قسمت فربه این قسم از
اخالق از طریق اصول کلي حقوقي تبلور پيدا ميکنند .چنانچه بنتام معتقد است که هر چند
مرزهاي اخالق از مرزهاي حقوق فراتر مي رود ولي بخشي از حقوق به ناچار ،محاط در اصول
اخالقي است؛ امري که هارت آنها را تحت عنوان «محتواي حداقلي حقوق طبيعي» نام نهاده
است0.
تقدم اصول حقوقي بر دیگر منابع حقوق نوشته نظير قانون و رویه قضایي و غناي تاریخي
آن موید این ادعاست که اصول کلي حقوقي پيش از منابع نوین حقوق ،یعني قانون نوشته
H.L.Hart

۹

 2ریموند ویکس ،فلسفه حقوق( ،مختصر و مفيد) ،ترجمه باقر انصاري و مسلم آقایي طوق ،نشر جنگل ،چاپ اول،۹72۱ ،ص73
 7هربرت هارت ،مفهوم قانون ،ترجمه محمد راسخ ،نشر ني ،چاپ اول،۹7۱4 ،ص2۱0و2۱3
 0مهوودي هداونوود  ،مشووهدي ،علووي ،اصووول حقوووق اداري (در پرتووو آراء دیوووان عوودالت اداري) ،نشوور خرسووندي ،چوواپ اول،
،۹72۱ص2۹و22
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حيات داشته و به دليل اجماعي که ميان نظامها و خانوادههاي مختلف حقوق در مورد آن وجود
دارد ميتواند به عنوان مبناي مشترک وضع ،تفسير و اجراي قانون مطرح شود .پس پرسش
مهمي که در اینجا نمود مي یابد آن است که بين منابع حقوق و مباني حقوق چه تفاوتي وجود
دارد؟
اصول کلي حقوق ،مبناي ساخت قواعد حقوقي و همچنين مبناي قانونگذاري است .در
صورتي که به منابع حقوق قيد ماهوي زده شود ميتوان آن را با مبناي حقوق یکسان انگاشت،
بنابراین مبناي حقوق همان منابع ماهوي این علم است؛ جایي که حقوق از آن آبشخور سيراب
ميشود .اصول کلي حقوق نيز از مباني یا منابع ماهوي حقوق و البته مبناي قانونگذاري است.
پس مبناي قانونگذاري را نميتوان در دستهبندي منابع حقوق (یعني منابع شکلي این علم) و
در درجه پایينتر از قانون جاي داد.
دليل دیگر براي تایيد برتري اصول حقوقي بر قانون موضوعه و لزوم خروج آن از منابع
شکلي حقوقي این است که قانون موضوعه نميتواند بر خالف اصول کلي حقوقي باشد پس
چگونه است که اصول حقوقي را در دستهبندي ذکر شده قرار دادهاند و اصول حقوقي از حيث
سلسله مراتب در درجه نازلتري از قانون موضوعه قرار داده شده است.
قانون موضوعهاي که بر خالف اصول کلي حقوقي به تصویب رسد ،فقط ممکن است اصول
شکلي قانونگذاري در مورد آن رعایت شده باشد و چنين قانوني با اصل حاکميت قانون نيز در
تعارض قرار خواهد داشت .براي مثال در پذیرش اصل برائت ،به عنوان یک اصل کلي حقوقي در
همه نظامهاي متمدن اتفاقنظر وجود دارد .آیا ميتوان تصور کرد که قانونگذار به جاي اینکه
فرض را بر بيگناهي افراد بگذارد ،گناهکار بودن آنها را در قانون موضوعه به تصویب رساند؟ اگر
موافق این عقيد باشيم چنين قانوني عالوه بر آنکه بر خالف اصول کلي حقوقي به تصویب
رسيده مغایر اصل حاکميت قانون نيز است؛ زیرا معيارهاي ماهوي تصویب قانون در آن لحاظ
نشدهاند .این مسئله مصادیق زیادي در حقوق جزاي بينالملل دارد .در این فرض شخصي که بر
اساس قانون مرتکب جنایت شده است رفتارش قابل توجيه است .دشمني با یهودیان جلوه و
نتيجه دیگري از شکلگيري دیوانساالري اقتدارگرا و بيرحم کيفري است که ایده در این نظر
دارد .آلمان تحت حاکميت رژیم نازي ،در خالل سالهاي  ۹۱77-۹۱05مرکز این آیين بود .در
آلمان نازي هيتلر با تفکيک بين نژاد آریایي و نژادهاي غيرآریایي قوانين خاصي را در این حوزه
وضع کرد که نقطه شروع این حرکت را ميتوان به قوانين مرتبط با «اوژنيسم» یا «بهنژادي»
مربوط دانست .اوژنيسم به عنوان محور فلسفه آلمان هيتلري ،بر آن بود که افرادي را که در اثر
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بيماري جسمي و روحي قهراً اوالد بيمار تحویل جامعه ميدهند عقيم سازد .پس از آن به
عقيمکردن بيماران اکتفاء نشد و اختهکردن بهمنظور بهنژادي در سال  ۹۱77آغاز گردید۹.
پس قانون موضوعه به دالیل عقالني مورد اشاره نميتواند بر خالف اصول کلي حقوقي به
تصویب رسد و چنين قانوني محکوم به فنا است .بدینسبب با استناد به دالیل مذکور ،اصولي
کلي حقوق در رأس نظام حقوقي و قانونگذاري هر کشور قرار داشته و در تصویب قوانين
موضوعه باید به این جایگاه افتراقي توجه ویژه داشت و عالوه بر معيارهاي مغایرت نداشتن با
قانون اساسي و شرع ،درون تاسيسي مانند شوراي نگهبان قانون اساسي در ایران یا شوراي
قانون اساسي در فرانسه ،سازوکاري تعبيه شود تا اوالً هيچ قانوني برخالف اصول کلي حقوق
اجازه تصویب پيدا نکند و ثانياً قوانين تصویب شده بر خالف اصول کلي حقوق ابطال شده و
اجازه ادامه حيات حقوقي نيابند.

منظور از اصول راهبردي ،اصول اساسي حاکم بر حقوق کيفري است .به این معنا که اصول
ذکر شده ،به این رشته از حقوق جهت مي دهند و معيار وضع قانون ،تفسير و اجراي آن نيز
قرار خواهند گرفت .این اصول چنانچه برخي از فالسفه حقوق کيفري متذکر شدهاند ميتواند
ریشه در قواعد اخالقي داشته باشد .مهمترین معيار را جاناتان شنشک مطرح کرد .وي با
درنظرگرفتن «صافي اصول» 2و «صافي پيشفرضها» 7و «صافي کارکردها» 0در پي تحليل و
بازتعریف اصول حاکم بر جرمانگاري است .شنشک در کتاب «درباره جرمانگاري» 5روند
جرمانگاري را در سه مرحله قابلدفاع ميداند که درمجموع «فيلترینگ» ناميده ميشود.
برایناساس ،اعمالي قابليت توجيه براي جرمانگاري را دارند که منظم و پياپي و با موفقيت از
این سه مرحله عبور کرده باشند 0.وي دراینباره مينویسد« :زماني که درصدد جرمانگاري
رفتاري هستيم ،باید آن رفتار به طور متوالي و بهگونهاي موفقيتآميز از سه صافي مجزا عبور
شماره ،73پایيز ۹7۱3
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 .۹عليحسين نجفي ابرندآبادي  ،تازههاي علوم جنایي :مجموعه مقاله ها [مقاله «مباني مداخله حقووق کيفوري ایوران در حووزه
فرهنگ و چالشهاي فراروي آن» نوشته :اميرحمزه زینالي] ،نشر ميزان ،چاپ اول ،۹722 ،،ص.042
 2منظور از صالحيت اخالقي دولت آن است که دولت متعهد به ارزشهاي اخالقي است.
 7محمدعلي بابایي ، ،جرمشناسي باليني :تحوالت مفهوم حالت خطرناک ،نشر ميزان ،چاپ اول ۹7۱4 ،ص7۹5
 0غالم حيدر عالمه  ،اصول راهبردي حقوق کيفري ،انتشارات کتاب همگان با همکاري نشر ميزان ،چاپ اول،۹72۱ ،ص20و25
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نماید .در صورت شکست در گذر از این صافيها نميتوان آن عمل یا رفتار را جرم شناخت و در
صورت گذر از هر سه فيلتر جرمدانستن رفتار موجه است .نظریه من این است که پاالیش
موفقيتآميز براي جرمانگاري موجه هم الزم و هم کافي است ۹».معيار دوم ،معيار توازن دالیل
است .در این فرض ميزان سنجش در جرمانگاري با فرض وجود ترازویي که در یک طرف
جرمانگاري و در طرف دیگر جرمزدایي قرار دارد ،توصيفکردني است .به گفته وي در صورتي
که سنگيني کفه جرمانگاري با توجه به اصول تعریفشده بيشتر باشد ،جرم دانستن آن رفتار
توجيهپذیر خواهد بود و در غير این صورت جرمانگاري موجه نيست .معيار سوم متوجه آن است
که جرمانگاري یک رفتار ،چه واکنشي را از طرف شهروندان در پي خواهد داشت .این معيار به
«مقبوليت» (فرض همنوایي یا پذیرش) معروف است.
براساس صافي اصول باید ثابت شود که آیا وفق اصول و مباني نظري راجع به جرمانگاري
دولت مجاز به دخالت در حقوق و آزاديهاي شهروندان و ایجاد محدودیت ازطریق قوانين
کيفري هست یا خير؟ در این مرحله است که دیدگاههاي فلسفي راجع به پدرساالري،
ليبراليسم ،اخالق و ...ظاهر ميشوند .صافي اصول ،مشخصکننده اعمالي است که در صالحيت
اخالقي دولت قرار دارد؛ 2بنابراین ميتوان گفت در این گام ،از منابع اخالقي جامعه بحث
ميشود و اینکه اصول مربوط به منابع اخالقي جامعه کدام است؛ در واقع در این مرحله
صالحيت اخالقي دولت براي مداخله روشن ميشود 7.پس اصول مرتبط با تصویب قوانين
کيفري ،نظير «اصل تناسب» و «اصل جرمانگاري به عنوان آخرین حربه» که به عنوان مبناي
مداخله کمينه حقوق جزا در نظر گرفته شدهاند ،متضمن این نکتهاند که قانون در مرحله وضع
و اجراء ،در برابر شهروندان واکنشهاي اخالقي ،مناسب و عقالیي نشان دهد.
امروزه نقش اصول مذکور بهاندازهاي برجسته شده که در اروپا از «اصول راهبردي مشترک»
یا «اصول راهبردي فرآیند کيفري» سخن گفته شده است 0.حقوقدانان حقوق کيفري ،از اصول
مختلفي به عنوان اصول راهبردي یاد کردهاند .در این بين اما «اصل قانوني بودن جرایم و
مجازاتها» و «اصل برائت» یا فرض بيگناهي متهم ،از اهميت ویژه اي برخوردارند تا حدي که از
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آن به دروازه ورود به حقوق کيفري یاد شده است .در این نوشتار پس از اشارهاي مختصر در
مورد اهميت و مباني اصل قانوني بودن جرایم و مجازتها و اصل برائت ،به تحليل قوانين موجود
به عنوان مصادیق متعارض با دو اصل ذکر شده اشاره خواهيم کرد .بيشتر جرم انگاريهاي
انجام شده معارض با اصول برائت و قانوني بودن جرم و مجازات ،به جرایم با مسئوليت مطلق
مربوط مي شود ۹.به علت جديبودن خطرات و شدیدبودن ضررهاي وارد شده و نيز سختبودن
اثبات وجود رکن رواني در بيشتر این اعمال ،عنصر مادي ،حمل بر وجود رکن رواني ميشود.
پرسش آن است که آیا صرف اثبات رابطه عليت مادي بين عمل و مرتکب ،ميتواند به معناي
وجود رابطه عليت رواني نيز باشد؟ در پاسخ باید گفت جرمانگاري زماني عادالنه و منطبق با
اصول خواهد بود که دالیل اخالقي و عينياي ،توجيه کننده کيفر تحميلي بر فرد باشند .قرار
گرفتن افراد در معرض کيفرهاي احتمالي غيرموجه بوده و قانونگذار باید بتواند از منظر اخالقي
و عيني عمل خود را مشروع سازد .همچنين در حوزه قوانين استخدامي نيز به بحث در مورد
تعارض قوانين و رویهها با اصل برائت خواهيم پرداخت.
 -2-1اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و چالش های آن در قانون اساسی ایران
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همه قوانين کيفري کشورهاي متمدن بر محور اصل قانونيبودن جرم و مجازات استوار
است .این اصل ،نتيجه قرنها مطالعه و کار اندیشمندان و فالسفه و سالها مبارزه بشر براي
استقرار عدالت و انصاف و حکومت قانون است .هر گونه تحدیدي در صورتي مجاز و موجه است
که براي حفظ آزادي و حقهاي مردم ضروي باشد و شيوه دیگري نتواند این هدف را تامين
نماید .در دنياي غرب پيدایش این اصل به قرن هجدهم ميالدي بازميگردد؛ آنجا که بکاریا
خاطرنشان ميسازد همين که اجراي مجازاتي براي محافظت از مجموعه آزاديهاي عمومي
ضروري نيست ،آن مجازات ظالمانه است 7.دیگر آنکه مجازاتها به آن اندازه عادالنهتر خواهند
بود که حاکميت ،آزادي هر چه بيشتري را براي رعایا لحاظ کنند .وي از این دو اصل ،اصل
قانونيبودن جرائم و مجازاتها را استنتاج ميکند .اولين نتيجه دو اصل مذکور آن است که فقط
قانون ميتواند مجازات هر جرم را تعيين کند .دومين نتيجه اینکه حق وضع قوانين کيفري
 ۹احمد فالحي ،اصل ضرورت در جرم انگاري ،نشر دادگستر ،چاپ اول،۹7۱7 ،ص077
No crime no punishment except in accordance with law

 7محمد شمعي  ،درآمدي بر جرم انگاري و جرم زدایي ،نشر جنگل و کاوشيار ،چاپ اول ،۹7۱2 ،ص۹۱۱
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فقط در صالحيت قانونگذاري است که تمامي جامعه متفقشده توسط یک قرارداد اجتماعي را
نمایندگي ميکند.
در آراء هگل نيز به اصل قانونيبودن جرم و مجازات بدین شکل اشاره شده که آنچه
فينفسه حق و قانون است باید شناخته شود .وي جوامع را به دسته «ناپایدار و متزلزل» و
دسته «متکي به نفس خود» تقسيم ميکند .به گفته او اگر جامعه هنوز ناپایدار و متزلزل است
ضروري است که ازطریق مجازاتها ،نمونهها و مدلهایي براي مقابله با جرائم تعيين شود ،اما
در جامعهاي که بر نفس خود استوار است موضع حقوقي جرم به اندازهاي ضعيف خواهد بود که
متناسب با این ضعفِ موقعيت و جایگاه حقوقي ،الغا و حذف آن باید بررسي شود۹.
امروزه اصل قانونيبودن جرم و مجازات در حقوق کيفري ،یکي از مهمترین تضمينهاي
حکومتهاي دموکراتيک براي حمایت از شهروندان محسوب ميشود .درج عناوین مجرمانه در
مجموعههاي قوانين جزایي و تعيين ميزان مجازات براي عمل یا رفتاري که از سوي قانونگذار
جرم دانسته شده ،این امکان را به شهروند ميدهد که براساس بایدونبایدهاي قانوني ،رفتار خود
را تنظيم نماید .همچنين وفق قاعده عقالیي «قبح عقاب بالبيان» هر عاقلي وظيفه را منوط با
اظهار آن ميکند .مصون بودن از تعرض ،و حق بر داشتن بسياري از حقوق بنيادین انسان در
قانون اساسي نيز بر همين مبناست.
 -2-1-2چالشهای اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسی ایران
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اصليترین چالش اصل قانونيبودن جرایم و مجازاتها به برخي از تفسيرهاي مرتبط با
اصل ۹03قانون اساسي باز ميگردد .با وجود اینکه در این خصوص بسيار سخن گفتهاند ،اما
حداقل بخشي از این نوشتار ميتواند مفيد معناي تازهاي از اصل ذکرشده باشد .بنابر اصل ۹03
قانون اساسي در موردي که قانون موضوعه درخصوص قضيهاي سکوت کرده باشد ،قاضي
نميتواند به بهانه سکوت ،نقض یا اجمال قوانين مدّون از رسيدگي و صدور حکم امتناع ورزد و
باید به استناد منابع یا فتاوي فقهي معتبر ،حکم قضيه را صادر نماید .قانونگذار اقدام به بيان
یک حکم کلي ميکند و درخصوص هيچ دعوایي قائل به استثنا نميشود؛ بدین معني که منظور
از کاربرد عبارت «هر دعوي» در این اصل همه دعاوي اعم از کيفري و مدني را ميرساند و این
مسئله در دعاوي کيفري قابلانتقاد به نظر ميرسد« .رویه قضایي با وجود آراء فراواني که از اول
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انقالب تا به حال صادر شده اگرچه تالش ميکند خود را مقيد و پایبند به اصل قانونيبودن
جرم و مجازات نشان دهد حکایت از آن دارد که قضات برداشتي عام از اصل ۹03دارند و آن را
در قلمرو حقوق کيفري و مدني مجري دانستهاند؛ چراکه موارد بسياري براساس منابع معتبر
اسالمي مورد بررسي قرار گرفته و در مورد آن حکم صادر شده است ۹».همچنين تصویب
قوانين موجود تا زمان حاضر مهر تایيدي بر این نظر است که قانونگذار  ۹03را شامل دعاوي
کيفري نيز مي داند .وفق ماده  224قانون مجازات اسالمي :۹7۱2
«در مورد حدودي که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و
هفتم( )۹03قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران عمل ميشود».
در صورتي که هر دعوي به مفهوم عام آن تفسير شود ،دليل شرعي بر مجوز کيفر هر گناه
وجود دارد .در صورت عدم تفکيک بين جرم و گناه و درنظرگرفتن کيفر براي هر عمل گناه،
دامنه و تعداد محرمات بسيار گستردهتر از جرائم شده و هر فعل و ترک فعل و حالت و نيّتي را
دربرميگيرد .دیگر آنکه مطابق اصل تفکيک قوا ،تقنين بهطورکلي و جرمانگاري در امور کيفري
از وظایف قانونگذار است و اینچنين موازيسازي مخالف ساختار نظام جمهوري اسالمي و اصل
تفکيک قوا است .نهایتاً چنانکه برخي معتقدند تجویز یا الزاميکردن مجازات بر هر فعل حرام
بدعتي ممنوعه و بهخوديخود حرام است 2و با اصول پذیرفتهشده حقوق جزا مثل اصل برائت
(اصل 70قانون اساسي) ،اصل قانوني بودن جرم و مجازات(اصل 73قانون اساسي) و ...تعارض
آشکار دارد در حالي که باید مد نظر داشت که اصل  73قانون اساسي که مبين اصل قانوني
بودن جرایم و مجازتهاست محدودکننده اصل  ۹03ميباشد.
از ظاهر اصل ۹03چنين برميآید که قانونگذار دو دسته از قضات را مدنظر داشته است:
نخست قضاتي که ميتوانند به منابع معتبر اسالمي رجوع کنند و قدرت استنباط و استدالل از
منابع را دارند و گروه دیگر قدرت استنباط از منابع را ندارند و از فتاوي معتبر پيروي ميکنند یا
آنکه حکمي را که موجب اقناع آنان شود نميیابند و بر اساس این ،ترجيح ميدهند از منابع
معتبر استفاده کنند .بنابراین با وجود پذیرش مراجعه به منابع معتبر اسالمي ،در صورت فقدان،

 .۹محمدجعفر،حبيبزاده و محمد توحيديفرد ، ،قانونمداري در قلمرو حقوق کيفري ،نشر دادگستر ،چاپ اول ،۹720 ،ص33
 .2محمد حسيني  ،سياست جنایي (در اسالم و جمهوري اسالمي ایران) ،نشر سمت،چاپ اول ،۹727 ،ص70
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سکوت یا نقص قانون در دو پرونده متفاوت از کشور در یک قضيه مشابه ،دو قاضي ممکن است
دو حکم متفاوت صادر نمایند۹.
اما پرسش دیگر این است که طریقه تعيين فتاوي معتبر چگونه است؟ به شخص
صادرکننده یعني به مقام علمي وي توجه ميشود یا به تعداد صادرکنندگان فتوي؟ همچنين
در صورت دادن اصالت به مقام علمي صادرکننده فتوا ،چه مالکهایي براي تشخيص این مسئله
وجود دارد؟ مثالً در صورت تعارض بين فتاوي شهيد اول و شهيد ثاني و محقق حلي ،کدام یک
بر دیگري اولویت دارد؟ در صورتيکه ایجاد مسائل به اصطالح مستحدثه را که در فقه فاقد
سابقه است یا از سابقه روشني برخوردار نيست به مشکالت پيشگفته بيفزایيم ،طریق دستيابي
به راهحل باز هم از قبل دشوارتر خواهد شد .چه بسيار مواردي که قانون از همان بدو تصویب
ایراد داشته و همچنين اشکاالت بسياري از قوانين پس از تصویب مجلس و در مقام اجرا معلوم
شده است .شاید هم منظور نویسندگان قانون اساسي از کاربرد کلمه «بهانه» این بوده که در
هيچ صورتي امکان وجود ایراد در قانون قابلتصور نيست و قاضي نميتواند این امر ،یعني بهانه
(سکوت ،نقص ،اجمال و )...ایراد قانون را مستمسکي براي رسيدگينکردن قرار دهد .درهرحال،
پرداختن به اصل مزبور بيش از این ضروري به نظر نميرسد؛ اما خالف اصل بودن و توسعه
جرمانگاري از ایرادات قانون اساسي در حقوق کيفري است که دست قاضي را براي تحدید
حقوق و آزاديهاي مردم باز ميگذارد؛ بنابراین قضات در مواردي که قانوناً عملي جرم شناخته
نشده است نباید اقدام به جعل جرم و تعيين مجازات نمایند .اصل ۹03قانون اساسي را باید در
مسائل کيفري به نحوي تفسير نمایند که سایر موارد سکوت یا ابهام یا اجمال مواد کيفري ،غير
از جعل عنوان مجرمانه و کيفر گردد؛ مگر اینکه تفسير در این موارد به نفع متهم باشد2.

اصل برائت یا فرض بيگناهي متهم که برخي اسناد تاریخي مؤید آن است ،مهمترین اصل
در جریان هر رسيدگي اعم از حقوقي و کيفري و ازجمله تضمينهاي اساسي حقوق بشر به
 .۹مصطفي جباري « ،فتوا یا قانون ،نگاهي به اصل ۹03قانون اساسي» ،نشریه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشوگاه تهوران،
دوره ،7شماره ،7پایيز ،۹723ص۹22
 .2گودرز افتخارجهرمي« ،اصل قانونيبودن جرائم و مجازاتها و تحوالت آن» ،نشریه تحقيقات حقووقي ،شوماره 25و ،20بهوار و
تابستان ،۹723ص۱3
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شمار ميرود .اندیشههاي فلسفي و اخالقي فراواني مؤید این اصل بوده و در عرصه داخلي و
بينالمللي بر آن تأکيد کردهاند .در قوانين داخلي اصل برائت بهصورت صریح و ضمني ،یعني با
تأکيد بر آثار آن در قانون اساسي و قوانين و مقررات عادي مدنظر قانونگذار بوده تا جریان
رسيدگي بهصورت صحيح و منصفانه انجام شود.
اصل 73قانون اساسي مقرر ميدارد« :اصل ،برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم
شناخته نميشود ،مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود ».ماده ۹۱3آیين دادرسي مدني،
ماده ۹253قانون مدني و ...نيز بر این مهم اصرار ورزیدهاند .البته اصل برائت در ایران به واسطه
برداشت فقهي که از آن شده ،از معنایي که در حقوق کشورهاي اروپایي و آمریکاي شمالي در
قوانين شکلي نسبت به آن وجود دارد تا اندازهاي فاصله دارد .به گفته یکي از حقوقدانان «اصل
برائت با معناي گستردهاي که در حقوق ما پيدا کرده است ،مبناي بسياري از اصول دیگر قرار
ميگيرد ،چنانکه اصل مباحبودن کارها ،اصل صحت قراردادها ،اصل حاکميت اراده و آزادي
قراردادها و اصل تکميليبودن قوانين از موارد اجراي اصل کلي برائت است۹».
در زمينه بينالمللي بندهاي ۹و 2ماده ۹۹اعالميه جهاني حقوق بشر 2،بندهاي2و 5و 0و3
ماده ۹0ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي 7،ماده ۹۱اعالميه حقوق بشر اسالمي 0،بند2
ماده 0کنوانسيون اروپایي حقوق بشر ۹بهصورت مستقيم یا ضمني به اصل برائت اشاره دارند.
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 ۹ناصر کاتوزیان  ،فلسفه حقوق ،جلد سوم ،نشر شرکت سهامي انتشار ،چاب اول ،۹733 ،ص020
 .2مطابق بند ۹ماده ۹۹اعالميه جهاني حقوق بشر« :هر کس به بزهکاري متهم شده باشد بيگناه محسوب خواهد شد توا وقتوي
که در جریان یک دعواي عمومي که در آن کليه تضمينهاي الزم براي دفاع او تأمين شده باشد ،تقصير او قانوناً محرز گردد ».و
در بند 2ماده ۹۹آمده است« :هيچ کس براي انجام یا عدم انجام عملي که در موقع ارتکاب آن عمل به موجوب حقووق ملوي یوا
بين المللي جرم شناخته نميشده است ،محکوم نخواهد شد .به همين طریق هيچ مجازاتي شودیدتر از آنچوه در موقوع ارتکواب
جرم بدان تعلق ميگرفت درباره احدي اعمال نخواهد شد».
 .7به موجب بند 2ماده ۹0ميثاق حقوق مدني و سياسي« :هر کس به ارتکاب جرمي متهم شده باشد حوق دارد بويگنواه فورض
شود تا اینکه مقصربودن او بر طبق قانون محرز شود ».بند 5ميثاق« :هر کس مرتکب جرمي شود حق دارد که اعالم مجرميت و
محکوميت او بهوسيلۀ یک دادگاه عاليتر طبق قانون مورد رسيدگي واقع شود ».بند 0ميثاق« :هرگواه حکوم قطعوي محکوميوت
جزایي کسي بعداً فسخ شود یا یک امر حادث یا امري که جدیداً کشف شده دال بر وقوع یک اشوتباه قضوایي باشود و درنتيجوه
مورد عفو قرار گيرد ،شخصي که درنتيجه این محکوميت متحمل مجازات شده استحقاق خواهود داشوت کوه خسوارت او طبوق
قانون جبران بشود ،مگر اینکه ثابت شود که عدم افشاء به موقع حقيقت مکتوم کالً یا جزئاً منتسب به خود او بوده است ».بنود3
ميثاق« :هيچکس را نمي توان براي جرمي که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعي صادر طبق قانون آیين دادرسي کيفري هر
کشوري محکوم یا تبرئه شده است ،مجدداً مورد تعقيب و مجازات قرار داد».
 .0بند ماده ۹۱اعالميه حقوق بشر اسالمي« :متهم بي گناه است تا آنکه محکوميتش از راه محاکمه عادالنهاي که همۀ تضمينهوا
براي دفاع او فراهم شده باشد ثابت گردد».
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به طور خالصه منظور از اصل برائت «مصونيتبخشيدن افراد عادي از تعرض سایرین بهویژه
صاحبان قدرت و قواي عمومي است 2».اگرچه درباره قلمرو اصل برائت اختالفنظر وجود دارد،
بدین معني که برخي اصل را ناظر بر قواعد اثبات دعوي و تنها ناظر بر ضرورت «حق دفاع
متهم» در طول رسيدگي از سوي مقامات قضایي ميدانند ،برخي دیگر معتقدند که این اصل
بههيچوجه منحصر به مرحله رسيدگي و صدور حکم نيست و تمام اجزاء یک نظام حقوقي باید
به آثار مختلف اصل برائت ملتزم باشند و این خود به معناي استمراربخشيدن به آثار اصل حفظ
کرامت انسان و مصون بودن افراد جامعه از هرگونه تعرض است 7.به نظر ميرسد این دیدگاه به
صواب نزدیکتر باشد و نباید رعایت اصل برائت را به مرحله رسيدگي و صدور حکم منحصر کرد
و پيشازآن در مرحله وضع قانون کيفري نيز براي تعدينکردن به حقوق و آزاديهاي اساسي
افراد تصميمگيري قانونگذار باید با لحاظ قراردادن این اصل باشد .هَنَک 0ميگوید همانگونه که
دادرس بدون اثبات گناه متهم نميتواند او را محکوم کند ،قانونگذار نيز نباید بدون دليلي مبني
بر اینکه جرمانگاري ضرورت دارد ،رفتار خاصي را جرمانگاري کند .قاضي تابع این اصل است که
اگر تردیدي در مجرميت وجود داشته باشد ،باید به سود متهم حکم شود .براي قانونگذار ،اصلي
موازي با این اصل مطرح است که به موجب آن وضع قانون ،باید به سود آزادي تفسير شود5.
 -2-2-2مصادیق حاکمیت نیافتن اصل برائت در حقوق موضوعه ایران

در برخي از قانونگذاريهاي انجامشده در ایران در قوانين عام و خاص کيفري یا قوانين
مرتبط با حوزه حقوق عمومي ،بيتوجهي به اصل برائت مشهود است .فارغ از کشف علت این
مشکل ،باید در جایي که تصویب قانون ریشه فقهي دارد ،در پرتو نظریههاي فقهي و در جایي
که دليل مبنایي وضع این شيوه از قانونگذاري مشخص نيست ،با اتخاذ روشي منطقي و مطابق

 .5نيلز جيربورگ« ،جرمانگاري همچون آخرین چاره» ،ترجمه رحيم نوبهار و فاطمه نوبهار ،نشریه تحقيقات حقوقي ،شوماره،57
بهار ،۹7۱4ص7۱2و7۱۱
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« .۹هر کس به اتهام جرمي متهم شده باشد حق دارد بيگناه فرض شود تا اینکه مقصربودن او بر طبق قانون محرز بشود».
 .2علوم جنایي :مجموعه مقاالت در تجليل از استاد دکتر محمد آشوري [مقاله «اصل برائت کيفري در نظامهاي نوین دادرسي»
نوشته :باقر شاملو] ،نشر سمت ،چاپ اول ،۹727 ،ص.202
 .7همان منبع ،ص224
باقر سرمست بناب ،اصل برائت در حقوق کيفري ،چ ،۹تهران :دادگستر ،۹723 ،ص20و 23و آشوري ،محمود ،عودالت کيفوري
(مجموعه مقاالت) ،چاپ اول ،نشر گنج دانش ،۹730 ،ص۹0۹
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چالشهای عدول از اصول راهبردی کیفری مندرج در قانون اساسي

با اصول ،پيشنهاد اصالح قانون را مطرح کرد .در ابتدا به توضيح مواد مرتبط با قوانين جزایي
ميپردازیم و پس از آن ،قوانين و رویههاي نادرست استخدامي را در تعارض با اصل برائت
بررسي خواهيم کرد.

 -1-2-2-2قوانین عام جزایی
 -1-1-2-2-2فرض مسئولیت کیفری داعی

به موجب ماده 5۹7قانون مجازات اسالمي مصوب :۹7۱2
«هرگاه شخصي را که شبانه و بهطور مشکوکي از محل اقامتش فراخوانده و بيرون بردهاند،
مفقود شود ،دعوت کننده ،ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوت شده زنده است یا
اگر فوت کرده به مرگ عادي یا علل قهري بوده که ارتباطي به او نداشته است یا اگر کشته
شده دیگري او را به قتل رسانده است .این حکم در مورد کسي که با حيله یا تهدید یا هر
طریق دیگري ،کسي را برباید و آن شخص مفقود گردد نيز جاري است.
تبصره و هرگاه پس از دریافت دیه ،مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل
شناسایي گردد ،دیه مسترد ميگردد و چنانچه اثبات شود که دعوتکننده شخص مفقود را
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عمداً کشته است قصاص ثابت ميشود».
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حکمي که در این ماده آمده است مورد قبول مشهور فقهاي شيعه است و در مورد آن
اجماع شده است ۹.در واقع قانونگذار رکن مادي قتل را از ناحيه داعي مفروض دانسته است و به
دالیلي ازجمله احتياط در خون مسلمين و وجود شبهه ،حکم به پرداخت دیه نموده است .در
مسئله فوق متهم باید براي اثبات بيگناهي خود و درجهت اثبات خالف فرض قانوني مبادرت
به اقامه دليل نماید که شخص دعوت شده زنده است یا به مرگ عادي یا قوه قاهرهاي که بي
ارتباط با اوست کشته شده یا اثبات نماید که دیگري او را کشته و در صورت عدم ارائه دليل بر
بيگناهي خود یا عدم کفایت دليل ،ضمان دیه بر وي تحميل خواهد شد 2.سه فرضي که
قانونگذار در این ماده پيشبيني کرده در تعارض با اصل برائت بوده و بدینترتيب فرض اماره
مجرميت در مورد دعوتکننده بر فرض بيگناهي او غلبه یافته است .در ميان فقهاء نظر ابن
 ۹عباس زراعت  ،شرح مختصر قانون مجازات اسالمي ،جلد اول ،نشر ققنوس ،چاپ سوم،۹7۱7 ،ص537
 .2سميرا گلخندان « ،بررسي تطبيقي اصل برائت ،آثار و استثنائات آن در حقوق کيفري ایران و اسناد بينالملول» ،پایوانناموه
کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي ،مجتمع آموزش عالي قم ،۹727،ص۹50

سید محمد صادق احمدی و همکاران

ادریس حلي در کتاب سرائر بيش از دیگران قابل دفاع به نظر ميرسد و بيش از سایر نظریه ها
با اصل برائت انطباق دارد .وي معتقد است اگر دعوتکننده متهم به دشمني و قصد قتل نباشد
مسئولتي ندارد۹.
 -2-1-2-2-2تعارض لوث با اصل برائت

تعارض لوث با اصل برائت مورد دیگري است که باید به آن اشاره کرد .در موارد لوث که
قرائن و اماراتي دال بر ارتکاب قتل از سوي متهم وجود دارد ،ليکن وقوع قتل از ناحيه وي محرز
نيست ،متهم برخالف اصل برائت باید براي اثبات بيگناهي خود دليل بياورد و چنانچه دالیلي
دال بر بيگناهي خود ارائه نماید ،لوث محقق نخواهد شد و درنتيجه رأي بر برائت صادر
ميشود .مقام تعقيب یا شاکي باید اتهام متهم را ثابت نماید و متهم باید تا زمان اثبات اتهامش
بيگناه فرض شود؛ اما درباره لوث ،متهم باید براي اثبات بيگناهي خود و رفع ظّن ،به اقامه
دليل و بينه بپردازد و در صورت ارائهنکردن دليل یا کفایتنکردن بينه نوبت به اجراي قسامه
ميرسد .شاکي باید براي اثبات اتهام متهم پنجاه نفر از بستگان ذکور نسبي خود را حاضر نماید
تا هر کدام از آنها قسم بخورند که متهم قاتل است2.
مهمترین دليل در این مسئله روایت هاي زیادي است که نشاندهنده اختالف در دماء با
حکم در اموال است .حر عاملي در کتاب وسائل الشيعه عبارت «به خاطر رعایت احتياط در
مسئله دماء مردم» 7را به کار برده است .برخي چنين اظهار نظر کردهاند که دليل عقلي اعمال
خالف قاعده ،جنبه حمایتي از شخص مقتول بوده که به واسطه عدم حضورش نميتواند در
مقام شاکي به اثبات دليل بپردازد 0.در نقد این ادعا ميتوان چنين پاسخ داد که در سایر انواع
قتل نيز مقتول حضور ندارد ولي تنها در مورد لوث چنين حکمي ابراز شده است.

وفق ماده 075قانون مجازات اسالمي مصوب :۹7۱2
شماره ، 73پایيز ۹7۱3

 ۹ابن ادریس ،محمد بن احمد ،کتاب السرائر ،نشر جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،دفتر انتشارات اسوالمي ،چواپ اول،۹7۱4 ،
704
 .2سميرا گلخندان« ،بررسي تطبيقي اصل برائت ،آثار و استثنائات آن در حقوق کيفري ایران و اسناد بوينالملول» ،پایوانناموه
کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي ،مجتمع آموزش عالي قم ،۹727،ص۹50
 7حر العاملي ،محمد بن الحسن ،وسایل الشيعه الي التحصيل مسائل الشرعيه ،تحقيق عبدالکریم الرباني الشيرازي ،جلد نوزدهم،
نشر دارالحياء التراث العربي۹052 ،ق،ص۹۹5
 0جعفر موحدي ،معکوس کردن بار اثبات دليل در آیين دادرسي کيفري ،نشر مجد ،چاپ اول ،۹7۱7 ،ص2۹7
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 -2-2-2-1-3فرض مسئولیت کیفری عاقله در تعارض با اصل برائت
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«هرگاه در جنایت عمدي ،به علت مرگ یا فرار ،دسترسي به مرتکب ممکن نباشد با
درخواست صاحب حق ،دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت ميشود و درصورتي که مرتکب
مالي نداشته باشد در خصوص قتل عمد ،ولي دم ميتواند دیه را از عاقله بگيرد و درصورت نبود
عاقله یا عدم دسترسي به آنها یا عدم تمکن آنها  ،دیه از بيتالمال پرداخت ميشود و در غير
قتل ،دیه بر بيتالمال خواهد بود»...
مسئوليت کيفري عاقله در پرداخت دیه از جمله مغایرتهاي موجود در قانون مجازات
اسالمي با اصل برائت ميباشد .در حالي که عاقله بدون اینکه هيچگونه رفتار خطایي را مرتکب
شده باشد با فرض رکن مادي و معنوي رفتار خطایي در مورد وي مسئول پرداخت دیه خواهد
بود .به عبارت دیگر اگر چه در مورد فاعل و مرتکب جنایت خطایي محض رکن مادي و رکن
معنوي جنایت باید ثابت شود اما در تحميل مسئوليت کيفري بر عاقله هر یک از این عناصر
مفروض خواهد بود.
 -2-2-2-1-4عضویت در دسته ها ،جمعیت یا شعب با قصد بر هم زدن امنیت کشور

ماده  0۱2قانون مجازات اسالمي مصوب ۹735مقرر ميدارد:
«هر کس با هر مرامي ،دسته ،جمعيت یا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل یا خارج از
کشور تحت هر اسم یا عنواني تشکيل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنيت کشور
باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم ميشود» .
مطابق ماده  0۱۱قانون مجازات اسالمي مصوب:۹735
«هر کس در یکي از دستهها یا جمعيتها یا شعب مذکور در ماده  0۱2عضویت یابد به سه
فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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ماه تا پنج سال حبس محکوم ميگردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بياطالع بوده است».
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از مشخصههاي بارز جرایم عليه امنيت مطلق بودن و کاربرد اصطالحات و مفاهيمي کلي
است که مقنن از تعریف آنها پرهيز ميکند .ماهيت مطلق جرایم امنيتي به گونهاي است که در
تحليل یکي از حقوقدانان ابراز شده« :مقنن جزایي به فراست دریافته است که در حوزه امنيت
نباید منتظر حصول نتيجه مجرمانه شد؛ زیرا در صورت حصول نتيجه ،امنيتي باقي نخواهد ماند
تا در سایه آن مقررات جزایي به اجرا درآید ۹»...همچنين قانونگذار از کاربست اصطالحات مبهم
و قابل تفسير سود مي جوید ،تا بهترین تفسير را براي اتخاذ تدابير مناسب در راستاي حفظ
 ۹حسن عالي پور  ،جرایم ضد امنيت ملي ،نشر خرسندي ،چاپ اول،۹72۱ ،ص52

سید محمد صادق احمدی و همکاران

امنيت انجام دهد .در اینجا سخن از حقوق دفاعي متهم و اصل برائت جاي خود را به تفسيرهاي
یک جانبه به نفع امنيت ملي و حاکميت سياسي ميدهد۹.
در واقع فرض برائت در این مورد رعایت نشده به این طریق که صرف عضویت فرد در
دسته یا گروه باعث مجازات وي خواهد شد و اثبات بيگناهي بر عهده خود اوست .قانونگذار در
این ماده ميتوانست مثل قانون آیين دادرسي کيفري فرانسه مصوب  244۱در جرایم عليه
امنيت ملي کشور سختگيري بيشتري را در مراحل شکلي از خود نشان دهد نه اینکه با صرف
عضویت در این گروهها فرض را بر مجرميت بگذارد.
 -2-2-2-2قوانین خاص جزایی
 -2-2-2-2-1قانون مجازات مرتکبین قاچاق مواد مخدر مصوب 1312

این قانون در مواد متعدد مصادره اموال قاچاقچيان به استثناء هزینه تامين زندگي متعارف
براي خانواده محکوم پيشبيني کرده است 2.به این معنا که در ارتباط با اموال این قبيل
مجرمين با عدول از اصل برائت اماره مجرميت به صورت اماره قانوني و به طور مطلق مورد
 ۹همان منبع،ص52
 2از جمله ميتوان به بند  0ماده  ،0بند  0ماده  ،5ماده  0و بند  0ماده  2اشاره داشت.

شماره ، 73پایيز ۹7۱3

 -2-2-2-2-2قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1331
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ماده  5قانون مزبور مقرر مي دارد:
«هر گاه مال موضوع درآمد دولت و یا ممنوعالصدور و یا ممنوع الورود به توسط مکاري یا
اتومبيل و یا سایر وسایل نقليه و یا به وسيله دیگر حمل شود و حامل نتواند ارسالکننده و یا
صاحب اصلي آن را تعيين و اثبات نماید عالوه بر ضبط مال و در صورت نبودن مال رد بهاي آن
باید شخصاً از عهده پرداخت جریمه مقرر در این قانون بر آید».
در این ماده صرف حمل مال توسط متهم کافي براي تحقق جرم خواهد بود به عبارت دیگر
مقام تعقيب کافي است که ثابت نماید مال مزبور توسط متهم حمل شده است .رکن معنوي و
سوء نيت متهم در این ماده مفروض است و نيازي نيست مقام تعقيب بر علم و آگاهي متهم و یا
عمد وي در حمل چنين مالي دليل بياورد و این خود متهم است که باید براي اثبات بيگناهي
خود و رفع مسئوليت کيفري مبادرت به اقامه دليل نموده و صاحب اصلي مال یا ارسالکننده را
معرفي نماید و در صورت عجز از اقامه دليل محکوم به پرداخت جریمه نقدي خواهد شد.

55
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پذیرش قرار گرفته است .در چنين شرایطي قانونگذار راهي را براي اثبات مشروعيت منشاء
اموالي که در مورد آن ادعاي نامشروع بودن شده است باقي نگذارده است؛ بنابراین همين که
موارد خاصي از جرم قاچاق مواد مخدر اثبات گردد اموال مجرم به استثناي تامين هزینه زندگي
متعارف خانواده محکوم مصادره خواهد شد .مطابق اصول کلي حقوق اقتصادي سرمایهداري و
آنچه که در اسالم آمده اموال و دارایيهاي افراد مورد احترام کامل و برخوردار از مصونيت
خواهد بود .این حکم عالوه بر اینکه حق بنيادین مالکيت مندرج در اصل  03قانون اساسي را
نقض کرده ،با اصل برائت نيز مغایر است؛ زیرا چه بسا مجرم براي اولين بار مرتکب جرم فوق
شده و اموال وي هيچ گونه ارتباط با موضوع قاچاق کشف شده نداشته باشد .در این راستا ماده
 2قانون نحوه اجراي اصل 0۱قانون اساسي مصوب  ۹707مقرر ميدارد:
«دارایي اشخاص حقيقي و حقوقي محکوم به مشروعيت و از تعرض مصون است مگر در
مواردي که خالف آن ثابت شود».
بنابر یک نظر ميتوان گفت ،قانونگذار با تجدیدنظر در قانون فوق باید راهي را براي متهم
بگشاید تا در صورت ارتباط نداشتن ميان اموال موجود و عنوان مجرمانه منتسب به وي ،بتواند
راهي را براي اثبات مشروعيت اموال خود بيابد .مندرجات قانون فوق عالوه بر مغایرت با اصل
برائت ،حق مالکيت موضوع قانون اساسي و شرع و برخي قواعد مسلم ،با کنوانسيون وین
 ۹۱22۹نيز مغایرت دارد .کنوانسيون وین در مرحله نخست با پذیرش مطلق فرض بيگناهي و
به مقتضاي لوازم منطقي این فرض ،بار اثبات را بر دوش مقام تعقيب گذاشته است 2.همچنين
بر اساس ماده  5این کنوانسيون فقط ميتوان عواید7حاصله از قاچاق مواد مخدر را ضبط کرد و
چنانچه عواید حاصله با اموال مکتسبه از منابع مشروع آميخته گردیده باشد و متهم بتواند بر
مشروعيت و قانوني بودن منشاء تحصيل اموال مزبور ارائه دليل نماید آن اموال ضبط نخواهد
شد .در حالي که بر اساس قانون فوق امکان ضبط کليه اموال مرتکب جرم پيشبيني شده است.
اعم از اینکه از راه قاچاق یا از راه مشروع تحصيل شده باشد.
United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances ۹۱22

۹

 2جعفر موحدي ،معکوس کردن بار اثبات دليل در آیين دادرسي کيفري ،نشر مجد ،چاپ اول ،۹7۱7 ،ص240
7عواید حاصله از جرم شامل هر گونه نفعي است که در هر شکلي باشد که به طور مسوتقيم یوا غيور مسوتقيم از ارتکواب جورم
حاصل مي شود .این عواید شامل کليه منافع و اموالي ميشود که شخص در اثر ارتکاب جرم تحصيل کورده اسوت .از ایون نظور
اموال و منافعي که از عواید حاصله از ارتکاب جرم حاصل شوند ،نيز داخل در مفهوم عواید حاصله از ارتکاب جرم خواهنود بوود.
(رحمدل ،منصور ،مال و عواید حاصله از ارتکاب جرم و معکوس شدن بوار اثبوات ،مجلوه حقووق و علووم سياسوي ،شوماره ،32
تابستان  ،۹725ص)۹0۱

سید محمد صادق احمدی و همکاران

اما عقيده دیگر آن است که درآمدها و اموال مشکوک ،به خطر انداختن امنيت اقتصادي
جامعه را به دنبال دارند .از این رو قانونگذار نباید تسامح نموده و بهتر است با اصالح موادي که
اصل برائت را به طور مطلق پذیرفتهاند تقدم اماره مجرميت را بر اصل برائت مالک قرار دهد؛
بنابراین در چنين جرایمي مقام تعقيب باید بار اثبات مشروع بودن اموال را بر دوش متهم
بگذارد ۹.این بدین معني نيست که متهم به عنوان مجرم فرض شده است ،زیرا اوالً هر اصل در
علم حقوق با استثنائاتي روبروست و ثانياً تقدم اماره بر اصل به عنوان یک پيشفرض مطرح
ميشود .این شيوه از تفکر در برخي از قوانين موضوعه نيز نفوذ پيدا کرده است .از آن جمله
ميتوان به قانوني موسوم به «از کجا آوردهاي» در آمریکا اشاره داشت .از جمله دالیل دفاع از
معکوس شدن بار اثبات دعوي آن است که باید از بياثر شدن جرمانگاري صورت گرفته
جلوگيري شود .قانونگذار براي حفظ نظم اجتماعي و تحقق عدالت دست به وضع قواعد حقوقي
در حوزه حقوق کيفري ميزند .با پذیرش عام اصل برائت ابزار قانونگذار براي مبارزه با جرم
بياثر ميشود زیرا بدینترتيب راه گریز از چنگال عدالت براي مجرمان ميسر ميگردد 2.بنابراین
رعایت اصول حقوقي باید در اولویت قرار گيرد و استثنائات همان طور که از نام آن پيداست به
ندرت در مقابل اصول حاکم شوند .در شرایطي استشنائات دایره موسعي پيدا کنند اصول
حقوقي بي اثر شده و کاربرد استثاء به پارادایم رایج بدل خواهد شد.
 -3-2-2-2قوانین مرتبط با حوزه حقوق عمومی (فرآیند ورود به مشاغل دولتی و قوانین موجود
حاکم)
-1 -3-2-2-2نقد فرآیند تحقیق و تفحص
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 ۹شهال،معظمي،رنجي اردستاني ،مریم ،آثار امنيت گرایي در حقوق کيفري ،مجموعه مقواالت امنيوت قضوایي ،نشور پژوهشوکده
تحقيقات راهبردي ،چاپ اول،۹7۱4 ،ص2۹2
 2در صورتي که درآمدهاي یاد شده و اوضاع و احوال موجود در روابط و ارتباطات متهم مظنون با مجرمان و بوه ویوژه مرتکبوان
جرایم سازمان یافته یا هر شخص دیگري که ميتواند به نوعي درآمدهاي نامشروع را نصيب وي سازد ،موجب ظن بسيار قوي یا
اطمينان قاضي نسبت به نامشروعبودن این اموال و درآمدها گردد،دیگر استصحاب از جایگاهي برخوردار نبوده و این اماره که در
حکم دليل است بر اصل برائت ناشي از استصحاب مقدم خواهد بود( .شمس ناتري ،محمد ابراهيم ،اصل برائت و موارد عودول از
آن در حقوق کيفري ،نامه مفيد، ،سال چهارم ،شماره چهاردهم ،ص )3۱

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

در نظام حقوقي ایران براي ورود به مشاغل دولتي یا کسب مناصب اداريسياسي ،نظير
عضویت در شوراهاي اسالمي یا عضویت در مجلس شوراي اسالمي ،تایيد صالحيت شخص
کاندیدا ،فرآیند ویژه خود را دارد .صالحيت فرد باید از دو وجه علمي و اعتقادي احراز گردد.
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وجود مستنداتي دال بر داشتن مدرک تحصيلي و سوابق کاري به انضمام فرم درخواست ورود
به مشاغل دولتي یا مناصب سياسي متناسب با موضوع کفایت ميکند .بعد از اینکه شخص
مسلمانبودن خود را به صورت شفاهي یا در فرم هاي مرتبط با صورت کتبي اعالم کرد تحقيق
و تفحص در خصوص این موضوع از سوي مراجع متصدي امر آغاز ميشود .این مسئله بر خالف
اصل برائت است؛ زیرا در اسالم شخص به صرف شهادتين مسلمان فرض ميشود و تا زماني که
خالف آن با رفتار و اعمال وي به اثبات نرسد ،باید وي را در زمره مسلمين تلقي کرد .در قياس
استخدام با پذیرش اسالم ،تصدي مشاغل اداري و سياسي همراه با تشریفات و زمانبر بوده و
حتي از مسلمانشدن شرایط سختتري دارد.
در خصوص تایيد صالحيت داوطلبان نمایندگي مجلس شوراي اسالمي نيز ممکن است
دستگاههاي امنيتي و اطالعاتي متصدي بررسي سوابق صالحيت داوطلبان ،از حيث اعتقاد و
التزام مذهبي و سياسي ،بيتوجه به اصل برائت ،ابتکار عمل تعيينکننده و جهتدهنده خود را
در قبول یا رد داوطلبان اعمال نمایند ۹.در چنين فرآیندي ،اصل برائت در راستاي تایيد
صالحيت داوطلبان مفروض نيست و همچنين ممکن است مخالفت نهادهاي مختلفي حکومتي
نيز این روند را تشدید نماید.

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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 -2 -3-2-2-2قوانین متعارض با اصل برائت در حوزه استخدام
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از جمله این قوانين ميتوان به قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانهها و موسسات دولتي
وابسته به دولت اشاره کرد .قانونگذار در قانون مذکور مذکور بدون تعریف جرم سياسي و جرم
نظامي و همچنين بدون تفکيک ميان جرمهاي سياسي و امنيتي در ماده  ۹5مقرر داشته است؛
جرائم سياسي و نظامي به دو دسته تقسيم ميشوند:
الف  -جرائم مربوط به قبل از انقالب اسالمي که عبارتند از:
همکاري با ساواک منحله.
فعاليت در دوایر حفاظت در اجراي برنامههاي خاص ساواک.
فعاليت مؤثر در تحکيم رژیم گذشته و حزب منحله رستاخيز.
ارتباط جاسوسي با دول بيگانه و یا سازمانهاي جاسوسي خارجي.

 ۹سيد محمد هاشمي ،حقوق اساسي جمهوري اسالمي ایران ،جلد دوم ،حاکميت و نهادهاي سياسي ،نشر ميزان ،چاپ نوزدهم،
زمستان،۹720ص۱7

سید محمد صادق احمدی و همکاران

عضویت در تشکيالت فراماسونري و سازمانهاي وابسته و مشابه آن (به تشخيص هيأت عالي
نظارت)
نمایندگي مجلس شوراي ملي و سناي سابق و مؤسسان بعد از  ۹5خرداد  02و نيز داشتن
مشاغل وزارت و معاونت وزارت و سفارت واستانداري رژیم سابق پس از خرداد  02تا  22بهمن
»...53
همچنين وفق ماده :25
«عضویت در تشکيالت فراماسونري موجب انفصال دائم ميباشد».
فلسفه وضع چنين تکليفي آن است که اداره بدون حداقل وفاداري از طرف کارمندان و
کارکنان خود ،نميتواند به حيات خود ادامه دهد از این رو لزوم وفاداري و صميميت کارمندان
به مليت و رژیم مسئلهاي غيرقابلتردید است ۹.این قانون به لحاظ تصویب در فضاي انقالب ،در
مواردي با ادبياتي تند نگارش شده که بر خالف اصل برائت نيز ميباشد .به گفته ایمانوئل کانت،
این پرسش در مورد مقامات و منصبهاي عمومي مطرح مي شود که آیا دولت حق
بازپسگيري مناصب اعطایي از طرف خود ،به افراد را دارد یا خير؟ وي ضمن اینکه به این سوال
پاسخ منفي ميدهد معتقد است صالحيت هر صاحب منصبي تنها در صورتي محرز خواهد شد
که به قدر کافي آموزش ببيند و در کسب آمادگي و مهارت ،وقت صرف نماید؛ دقيقاً همانگونه
که براي اثبات صالحيت خود در هر منصب دیگري باید وقت صرف ميکرد2.
برآمد

2

Immanuel kant, an Expirlsitiirn OF TBE FUNDAXENTAL PRINCIPLES OF JURISPRUDENCE Ar

THE SCIENCE OF RIGHT, EransIateb from tbe Germaa, EDINBURGH : T. & T. CLARK, 72
QEORGE STREET.
۹223.p۹۱4
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 ۹منوچهر طباطبایي موتمني ،حقوق اداري ،نشر سمت ،چاپ ششم ،۹73۱ ،ص ۹32

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

اصول کلي حقوقي در مکاتب و رویکردهاي گوناگون فلسفه حقوق حائز اهميت و ارزش
متفاوتي ميباشند .رویکردهاي پوزیتویستي ،در مقام سنجش ميان اصول کلي حقوقي و قانون
موضوعه ،اصالت را به قانون دادهاند ،زیرا در موردي که حتي قانون مغایر با اصول کلي حقوقي
باشد ،براي تامين نظم و مصلحت اجتماع باید به قانون ارج نهاده شود .در رویکردهاي حقوق
طبيعي ،اصول کلي حقوقي اهميتي بيش از قانون موضوعه داشته و در صورتي که قانون بر
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مبناي اصول کلي حقوقي به تصویب مجلس نرسيده باشد ،نميتوان به معناي واقعي کلمه ،اسم
قانون بر آن نهاد .تلفيق ميان هستها و بایدها هنر مقنن مي باشد و در مسير تصویب قانون و
براي تحقق مطلوب نيازمند ابزاري به نام «اصول کلي حقوقي» است .بنابر رویکرد اخير است که
قانونِ مغایر با اصول کلي حقوقي تنها واجد معيارهاي شکلي تقنين بوده و افزون بر آن به باید
به مهمترین وصف ماهوي وضع قانون ،یعني تطبيق با اصول مذکور متصف گردد .تقنين به
صورت عام و قانونگذراي کيفري (جرمانگاري و جرم زدایي) در راستاي انساني شدن ،نميتواند
خود را از اصول کلي حقوقي بينياز ببيند ،ازاینرو قانونگذار در صورتي ميتواند به وضع قانون
دست زند که از صافي اصول کلي حقوقي عبور نماید .قوانين متعارض با اصول کلي حقوقي باید
به موجب قانون جدید نسخ یا از مجموعه قوانين حذف شوند.
فهرست منابع

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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 -۹آشوري ،محمد ،عدالت کيفري (مجموعه مقاالت) ،چاپ اول ،نشر گنج دانش۹730 ،
 -2باقر سرمست بناب ،اصل برائت در حقوق کيفري ،نشر دادگستر،چاپ اول۹723 ،
 -7بابایي،حمدعلي ،جرمشناسي باليني :تحوالت مفهوم حالت خطرناک ،نشر ميزان ،چاپ اول،
۹7۱4
 -0حاجي ده آبادي ،احمد ،قواعد فقه جزایي(حدود و تعزیرات ،قصاص و دیات) ،چاپ اول،
نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه۹723،
 -5حبيبزاده محمدجعفر ،توحيديفرد ،محمد ،قانونمداري در قلمرو حقوق کيفري ،نشر
دادگستر ،چاپ اول۹720 ،
 -0حسيني ،محمد ،سياست جنایي (در اسالم و جمهوري اسالمي ایران) ،نشر سمت،چاپ
اول۹727 ،
 -3دهخدا ،علي اکبر ،لغت نامه ،جلد دوم ،چاپ اول، ،نشر دانشگاه تهران۹732،
 -2زراعت ،عباس ،شرح مختصر قانون مجازات اسالمي ،جلد اول ،نشر ققنوس ،چاپ سوم،
۹7۱7
 -۱ساکت ،محمد حسين ،حقوق شناسي؛ دیباچه اي بر دانش حقوق ،نشر ثالث ،چاپ اول،
۹723
 -۹4شمعي ،محمد ،درآمدي بر جرم انگاري و جرم زدایي ،نشر جنگل و کاوشيار ،چاپ اول،
۹7۱2

سید محمد صادق احمدی و همکاران
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 -۹۹صادقي ،محسن ،اصول حقوقي و جایگاه آن در حقوق موضوعه ،نشر ميزان ،چاپ اول،
۹720
 -۹2طباطبایي موتمني ،منوچهر ،حقوق اداري ،نشر سمت ،چاپ ششم۹73۱ ،
 -۹7عالي پور ،حسن ،جرایم ضد امنيت ملي ،نشر خرسندي ،چاپ اول۹72۱ ،
 -۹0عالمه ،غالم حيدر ،اصول راهبردي حقوق کيفري ،انتشارات کتاب همگان با همکاري نشر
ميزان ،چاپ اول۹72۱ ،
 -۹5علوم جنایي :مجموعه مقاالت در تجليل از استاد دکتر محمد آشوري [مقاله «اصل برائت
کيفري در نظامهاي نوین دادرسي» نوشته :باقر شاملو] ،نشر سمت ،چاپ اول۹727 ،
 -۹0کي نيا ،مهدي ،مباني جرمشناسي ،جلد اول،نشر دانشگاه تهران ،چاپ سيزدهم،
،۹722ص722
 -۹3فالحي ،احمد ،اصل ضرورت در جرم انگاري ،نشر دادگستر ،چاپ اول۹7۱7 ،
 -۹2کاتوزیان ،ناصر ،فلسفه حقوق ،جلد سوم ،نشر شرکت سهامي انتشار ،چاب اول۹733 ،
 -۹۱معظمي ،شهال ،برنجي اردستاني ،مریم ،آثار امنيت گرایي در حقوق کيفري ،مجموعه
مقاالت امنيت قضایي ،نشر پژوهشکده تحقيقات راهبردي ،چاپ اول۹7۱4 ،
 -24معين ،محمد ،فرهنگ لغت ،جلد دهم ،نشر امير کبير ،چاپ دوم ۹723،
 -2۹موحدي ،جعفر ،معکوس کردن بار اثبات دليل در آیين دادرسي کيفري ،نشر مجد ،چاپ
اول۹7۱7 ،
 -22نجفي ابرندآبادي ،عليحسين ،تازههاي علوم جنایي :مجموعه مقالهها [مقاله «مباني
مداخله حقوق کيفري ایران در حوزه فرهنگ و چالشهاي فراروي آن» نوشته :اميرحمزه
زینالي] ،نشر ميزان ،چاپ اول۹722 ،،
 -27نگوین کک دین ،پاتریک دینه و آلن پله ،حقوق بين الملل عمومي ،جلد اول ،ترجمه،
مقدمه و پيوست از حسن حبيبي ،نشر اطالعات ،چاپ اول۹722 ،
 -20نيکوالس آر پوالنزاس ،طبيعت اشياء و حقوق ،ترجمه نجاد علي الماسي ،نشر دادگستر،
چاپ اول۹733 ،
 -25هاشمي ،سيد محمد ،حقوق اساسي جمهوري اسالمي ایران ،جلد دوم ،حاکميت و نهادهاي
سياسي ،نشر ميزان ،چاپ نوزدهم ،زمستان۹720
 -20هداوند ،مهدي ،مشهدي ،علي ،اصول حقوق اداري (در پرتو آراء دیوان عدالت اداري) ،نشر
خرسندي ،چاپ اول۹72۱ ،
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 -23هربرت هارت ،مفهوم قانون ،ترجمه محمد راسخ ،نشر ني ،چاپ اول۹7۱4 ،
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