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 هاي قانون اساسی بر حقوق کیفري؛ محدودیت
 مطالعه موردي قانون اساسی ایران و آمریکا

 fahimmostafazadeh@gmail.com مرکز تهران آزاد واحد دانشگاه شناسی جرم و کیفري حقوق دکتريزاده/  فهیم مصطفی
 02/07/1395ـ پذیرش:  02/02/1395دریافت: 

دهكيچ
بندي آن، تعیـین   بندي و دسته حقوق کیفري قدرت زیادي داشته و همچنان قدرتمند است؛ زیرا تعیین و تعریف جرم، طبقه

مجازات و فرایند محاکمـه و اجـراي مجـازات بـر عهـده آن گذاشـته اسـت. بـر همـین اسـاس، نیازمنـد ایجـاد قیـود و              
شـود،   ت توسط قانون اساسی، که باالترین منبع حقوقی در یک کشـور محسـوب مـی   هایی است. این محدودی محدودیت
گردد. قانون اساسی آمریکا، بین قدرت دولت براي کنترل جرم و حقوق شهروندان در برابـر قـدرت بـیش از حـد      ایجاد می

ـ  بـه  » حقـوق ملـت  «وان دولت، تعادل ایجاد کرده است. قانونگذار اساسی ایران نیز در فصل سوم قانون اساسی، تحت عن
هاي فردي توجه کرده، اصولی را وضع کرده. کـه مجلـس شـوراي اسـالمی در اعمـال محـدویت بـر آن         حقوق و آزادي

انگاري، باید ضرورت وجود محدودیت و استثناء بر آن اصول را اثبات کند. همچنین قـوة قضـائیه در    اصول، به وسیله جرم
ن اصول احترام گذاشـته و آنهـا را مـورد توجـه قـرار دهـد. ایـن مقالـه، ضـرورت          هنگام اعمال قوانین کیفري، باید به ای

هاي موجود قانون اساسی ایران و آمریکا، بر حقـوق کیفـري    محدودیت قانون اساسی بر حقوق کیفري و تبیین محدودیت
 دهد. ها را مورد بررسی قرار می و ارائه نقاط قوت و ضعف این محدودیت

 سازي حقوق کیفري. ساسی، حقوق کیفري اساسی، اساسیقانون اها:  واژه کلید
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 مقدمه
ترین نهاد حقوقی و نمایانگر میزان رشد و پیشـرفت آن جامعـه، در راه تحقـق حقـوق و      نظام جزایی هر جامعه، مهم

حقـوقی،  ها و امتیازات افراد جامعه به وسیله سـایر منـابع    هاي انسانی است؛ چراکه اگرچه تعیین حقوق، آزادي ارزش
ها و امتیـازات، بـه عهـدة نظـام      گیرد، ولی تضمین و تحکیم این ارزش بخصوص حقوق اساسی و مدنی صورت می

یابد که به خـاطر وجـود یـک نظـام جزایـی پیشـرفته،        جزایی است. چون حق و آزادي تنها زمانی معنا و مفهوم می
د و بدون رعایت اصول و مقررات قانونی، افراد را طرف هیچ شخص، مقام یا سازمانی، نتواند به میل خو عادالنه و بی

ها و امتیازات آنان محروم سازد. بنابراین، نحوة رفتار پلیس با افراد، حقوقی که جامعه بـراي متهمـان    از حقوق، آزادي
قائل است و... همه، نمودار واقعی حیات اجتماعی، رشد فکري و عاطفی افراد و میـزان نزدیکـی یـا دوري جامعـه از     

 ، ص الف مقدمه). 1، ج1351(صانعی،  ساالري و حق و عدل است آرمان حکومت مبتنی بر مردم
شود که باید همسو با آزادي و قـانون وجـود داشـته     در یک جامعه، قدرت دولت توسط حقوق کیفري تأمین می

دي، قدرت داشته باشـد.  دولت باید به منظور جلوگیري از سوءاستفاده از آزا«چون  باشد و همراه همدیگر پیش روند؛
آزادي و قانون بدون قدرت به معناي هرج و مرج است. قانون و قدرت منهـاي آزادي، مسـاوي بـا اسـتبداد اسـت و      

رو، قـدرت دولـت بایـد از     ). ازایـن 16، ص 1373(فرانتس نریمان، » قدرت بدون آزادي و قانون صفت بربریت است
نظمی و هرج و مـرج. بـا    له نارواي دولت گرفته شود و هم جلوي بیطریق حقوق جزا تاًمین گردد تا هم جلوي مداخ

 شود. این حال، حقوق کیفري باید محدود شده، نیازمنده قیود و محدودیت است که توسط قانون اساسی تعیین می
علت اصلی محدودسازي نظام کیفري توسط قانون اساسی، این است که نویسندگان قانون اساسی نسبت 

اسـاس، حـق افـراد بـراي تعیـین       انـد. بـرهمین   قدرت حاکمان و دولتمردان بدگمان بـوده  به قدرت بخصوص
سرنوشت خود، به دور از مداخله حکومت را به رسمیت شناختند؛ ولی این به این معنا نیست کـه نویسـندگان   

داننـد کـه    توجه باشند؛ چراکه نویسندگان قانون اساسی، به خوبی می هاي موجود بی قانون اساسی، به واقعیت
اسـاس،   تحقق آزادي بسـتگی بـه تـأمین نظـم دارد. تـامین نظـم هـم وابسـته بـه کنتـرل اسـت. بـرهمین            

کنندگان قانون اساسی، دنبال قانون اساسی هستند که بین قدرت حکومت و آزادي شـهروندان تـوازن    تدوین
اگر همه مردم فرشته بودند، نیـازي بـه   «جمهور آمریکا،  ، چهارمین رئیسجیمز مادیسونایجاد کند. به قول 

کردند، نیازي به هیچ کنترل و نظارت درونی یا بیرونی  هیچ حکومتی نبود. اگر فرشتگان بر مردم حکومت می
وسـیله انسـان بـر انسـان اداره و اجـرا شـود،        سازي یک حکومت که قرار اسـت بـه   بر حکومت نبود. در نظام

ترین مشکل این است: اول باید دولت را قادر ساخت تا شـهروندان را کنتـرل نمایـد؛ و در گـام بعـدي،       بزرگ
 ). 319، ص2003(مادیسون، » حکومت را متعهد نمایید تا خودش را کنترل نماید

سـاالري مطلـق. در    کنیم، نه مردم ساالري مبتنی بر قانون اساسی زندگی می در حال حاضر، در یک نظام مردم
توانند هر آنچه را که بخواهند انجام بدهند، ولی در یک نظام مردمی مبتنی بـر  ساالري مطلق، اکثریت مییک مردم
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تواند آنچه را که توسط قانون اساسی، به عنوان یـک حـق بنیـادین مـورد حمایـت قـرار        قانون اساسی، اکثریت نمی
ن حقوق کیفري در یک نظام مبتنـی بـر قـانون اساسـی،     هاي بنیادی که یکی از ویژگی انگاري نماید؛ چرا گرفته، جرم
انگاري قرار داده شده است. بـراي نمونـه، بـر     هایی است که بر قدرت و اختیار دولت، در ایجاد جرم و جرم محدودیت

تواننـد قـوانینی علیـه آزادي بیـان تصـویب کننـد، یـا         گذاران نمـی  اساس اصالحیه اول قانون اساسی آمریکا، قانون
قـانون اساسـی، مجلـس شـوراي اسـالمی را مکلـف بـه         71در اصـل   اسـالمی ایـران   ار اساسی جمهوريقانونگذ

اختیار مجلس شوراي اسالمی در مزبور، با توجه به اصل  .نموده است» در حدود مقرر در قانون اساسی«قانونگذاري 
 باشد.  ر در قانون اساسی میهاي مقر بلکه تابع محدودیت ،حد و حصر نیست انگاري بی وضع مقررات کیفري و جرم

پردازیم که توسط قانون اساسی بر حقوق کیفري  هایی می با توجه به این مقدمه، در این مقاله به بررسی محدودیت
هاي مقررشده بر نظام عدالت کیفري توسط قانون اساسـی   مقرر شده است. در این خصوص، ضمن تبیین محدودیت

 بیقی در نظام حقوق اساسی ایاالت متحده آمریکا نیز انجام خواهد گرفت.جمهوري اسالمی ایران، یک مطالعه تط

 كنندة امنيت قضايي هاي تضمين محدوديت
 . اصل حاكميت قانون و قانونمندي حقوق كيفري۱

 سـوي هیچ عملـى جـرم نیسـت مگـر آنکـه قـبالً از        ،این است که اوالً »اصل قانونمندى حقوق کیفرى«منظور از 
کـه آن مجـازات   اینتواند مورد حکم قاضى قرار گیرد، مگـر   هیچ مجازاتى نمى ،ثانیاً .م شده باشدقانونگذار جرم اعال

مگـر   ،هیچ دادگاهى صالحیت رسیدگى به جرمى را نـدارد  ،ثالثاً .قبالً توسط قانونگذار براى آن جرم وضع شده باشد
هیچ حکمى از دادگـاه صـالح علیـه     ،رابعاً .شداینکه قانونگذار آن دادگاه را صالح براى رسیدگى به آن جرم شناخته با

 ،مگر پس از رسیدگى و محاکمه، آن هم بر اساس شرایط مقرر در قانون. به عبارت دیگر ،متهمى صادر نخواهد شد
بر اساس اصل قانونمندى حقوق کیفرى، تعیین جرم، تعیین مجازات، تعقیب و محاکمه متهم، صدور حکم و اجـراى  

  طبق اصول و مقررات مقرر در قانون صورت گیرد. دآن بای
حاکمیت قانون و قانونمندي حقوق کیفري، یکی از اصـولی اسـت کـه همـواره در قـوانین اساسـی کشـورهاي        
مختلف مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است. قوانین اساسی ایران و آمریکا نیز از این امر مسـتثنا نیسـتند. قـانون    

داند که قبل از اینکه شهروندان تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند، قانون جرایم را تعریـف و   م میاساسی آمریکا الز
داند که قوانین موضوعه کیفري، هم براي آگـاهی   ها را تعیین نماید. همچنین، قانون اساسی آمریکا الزم می مجازات

ت مقامات به هنگام اجراي قـانون، جـرایم   شهروندان از آنچه که قانون ممنوع کرده و هم براي تعیین حدود صالحی
کنـد کـه    را به روشنی تعریف نمایند (اصل اول قانون اساسی آمریکا). متمم پنجم قانون اساسی آمریکـا، مقـرر مـی   

محاکمه متهمان باید براساس تشریفات مقرر در قانون انجام شود. این مهم، یعنی اصل قانونمندي حقوق کیفري در 
مورد شناسایی قرار گرفته اسـت.   169و 159، 36، 32جمهوري اسالمی ایران، از جمله اصول اصولی قانون اساسی 
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هاي مقرر در اصول مزبـور   شوراي نگهبان، بارها مصوبات مجلس شوراي اسالمی را به دلیل عدم رعایت محدودیت
 ۀالیحـ خـود، در خصـوص    15/4/1360مورخ  2097مورد ایراد قرار داده است. مثالً، شوراي نگهبان در نظر شماره 

کمیسیون امـور داخلـی مجلـس شـوراي      13/4/1360، مصوب جمهور کشور جمهوري اسالمی ایران انتخاب رئیس
 شـرع  حـاکم  نظر طبق ماده، این در مندرج انتخاباتی جرایم مرتکبین داشته مقرر که )،66( ماده«اسالمی، مقرر کرد 

 2944یا شوراي نگهبان در نظر شـماره  ». است مغایر اساسی انونق 36 اصل با اعضا اکثریت نظر به شوند، می تعزیر
هاي انقالب به دادگستري جمهوري اسـالمی ایـران    خود، در خصوص طرح قانونی الحاق دادگاه 20/4/1360مورخ 

) نیز که پس از برشمردن اعمـال ضـد   4ذیل تبصره («... مجلس شوراي اسالمی، اعالم نمود  17/4/1360مصوب 
حکـم مقتضـی طبـق احکـام اسـالم صـادر       «نها را در صالحیت دادگاه انقالب قرار دادن، مقـرر داشـته   انقالب و آ

قـانون   36، چون مجازات اعمال مزبور، مشخصاً تعیین نشده و به قانون خاصی ارجاع نگردیـده، بـا اصـل    »شود می
خـود، در خصـوص طـرح     1/10/1373مـورخ   7254شماره  نظردر  شوراي نگهبان؛ همچنین »اساسی مغایرت دارد

میـزان   )29(مـاده  «مجلس شوراي اسـالمی، اعـالم کـرد کـه      15/9/1373، مصوب نحوه جلوگیري از آلودگی هوا
 نظـر بر همین مبنـا، در  ». قانون اساسی شناخته شد 36مغایر اصل  ،نامه گذارده است جزاي نقدي را که مطابق آیین

، مصـوب  استفاده اجباري از کمربند و کاله ایمنـی  ۀالیحدر خصوص  خود، 30/9/1376مورخ  2058/21/76شماره 
تعیـین میـزان جریمـه متخلفـان را بـه       )2(نظر به اینکه تبصره «مجلس شوراي اسالمی، مقرر نمود:  16/9/1376
حکم به مجازات و اجراي آن بایـد تنهـا از طریـق دادگـاه      ،قانون 36نامه محول کرده است و اینکه طبق اصل  آیین

ت ئگذاري قابل تفویض به هی قانون ،قانون اساسی 85موجب قانون باشد و با توجه به اینکه مطابق اصل صالح و به 
گونه  همان». قانون اساسی شناخته گردید 85و  36فلذا این تبصره از این جهت نیز مخالف اصول ، باشد وزیران نمی

بـه وسـیله قانونگـذار و واگـذاري آن، بـه       گردد، شوراي نگهبان عدم تعیین مجازات که در نظرات فوق مشاهده می
مـورخ   8252توان به نظر شماره  قانون اساسی دانسته است. همچنین، می 36نامه یا حاکم شرع را خالف اصل  آیین

 مجلس شوراي اسـالمی  8/2/66الیحه قانونی زمین شهري مصوب جلسه شوراي نگهبان، درخصوص  3/3/1366
صدر مـاده  «شدن قوانین کیفري ماهوي را مورد توجه قرار داده، و اعالم نمود: اشاره کرد که اصل عطف به ماسبق ن

که هرگونه بنا بدون پروانه مجاز و با نقل و انتقال به موجب اسناد عادي و رسمی و... را از تاریخ مقرر در قـانون   13
جـرم   ،)1365وب و اصـالحات بعـدي آن مصـ    1310اصالح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و امالك مصـوب  (

شده، عطف به  چون قدر متقین برخی از این امور به موجب قانون قبلی مورد اشاره جرم محسوب نمی ؛شناخته است
مـورخ   5227همچنین شـوراي نگهبـان در نظـر شـماره     ». مغایر است قانون اساسی 169ماسبق کردن آن با اصل 

 6/6/61مـورخ   جلسـه ، مصـوب  دادرسـی کیفـري  ین یـ الیحه اصالح موادي از قـانون آ ، در خصوص 18/6/1361
ها را مورد توجـه قـرار داده، و مقـرر نمـود:      مجلس شوراي اسالمی، اصل قانونی بودن دادگاه کمیسیون امور قضایی
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، »شـود...  کند فرستاده می پرونده به مرجعی که شوراي عالی قضایی تعیین می« :دارد که مقرر می 284تبصره ماده «
 بـه نظـر   ،منوط بـه حکـم قـانون اسـت     ،ن صالحیت آنهایتعیو ها  تشکیل دادگاه، 159طبق اصل  با توجه به اینکه

شـماره   نظرشوراي نگهبان بر همین مبنا، طی  .»شد همغایر با قانون اساسی شناخت ،اکثریت اعضاي شوراي نگهبان
مجلـس   23/1/1373مصـوب   هاي عمومی و انقـالب  تشکیل دادگاه ۀالیحدر خصوص  ،15/2/1373مورخ  6196

هاي مذکور در این ماده را منوط بـه   از این نظر که تعیین حدود صالحیت دادگاه 4ماده «شوراي اسالمی اعالم کرد: 
 ».قانون اساسی است 159مغایر اصل  ،تعیین رییس قوة قضاییه نموده است

 . حق مجازات نشدن يا اصل مصونيت فردي۲

انگـاري،   بر اساس اصل مزبور، اصل بر مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص اسـت. ازآنجاکـه جـرم   
مستلزم تحمیل مجازات بر فرد و تعرض به جان، آزادي، مال و حقوق شخص اسـت، اعمـال محـدودیت بـر اصـل      

انگاري در حـوزة   توان گفت: جرم یباشد. بنابراین، م انگاري، نیازمند اثبات ضرورت محدودیت می مزبور از طریق جرم
هــاي فــردي، توســط قانونگـذار عــادي، بــدون اثبــات ضـرورت اعمــال محــدودیت، مغــایر اصــل    حقـوق و آزادي 

حـق  «ن، نـاقض  امجازات کردن مجرمـ باید مورد ایراد نهاد ناظر قرار گیرد. در واقع،  مزبور(مصونیت فردي) بوده. و 
هـاي زیـاد، امکـان و قابلیـت      از قبیل هزینه زیاديهاي  دربردارنده زیان ،اه است. این مجازات »مجازات نشدن افراد

اساس، توجیه حقوق کیفري و مجـازات نیـاز بـه یـک      تشدید اشتباه و باال بردن خطر تجاوز براي جامعه است. براین
 مبناي منطقی دارد.  

احترام بـه اصـل مزبـور مقـرر      قانون اساسی، در راستاي 22قانونگذار اساسی جمهوري اسالمی ایران، در اصل 
اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي که قانون تجویز  ، حقوق، مسکن و شغل  ، مال ، جان حیثیت«کرده، 
بـه طـور کلـی اطـالع     «اعالم نمود:  28/6/1360شوراي نگهبان، در همین راستا طی نظریه تفسیري مورخ ». کند

قانون اساسی در غیر مواردي که قـانون تجـویز    22اشخاص طبق اصل دادن از سوابق مربوط به تعرض به حیثیت 
ناپذیري و مصونیت فردي در اصالحیه چهارم مـورد   در قانون اساسی آمریکا نیز اصل تعرض» نماید، جایز نیست. می

ـ «پذیرش واقع شده است:  هـا، اوراق و اسـناد آنـان و     صـورت فـردي، در خانـه، در نامـه    ه حق مصونیت اشخاص ب
واسطه تفتیش و توقیف غیرموجه نباید مورد تعرض قرار گیرد، و هیچ حکمـی نبایـد در   ه هاي آنان ب یت داراییمصون

ویژه با شرح و توضـیح   هید رسمی و بأیمگر بر پایه دلیلی محتمل و متکی به سوگند و یا ت ،این خصوص صادر گردد
 ».دربارة محل مورد تفتیش و اشخاص یا اموالی که باید توقیف شوند

 . اصل منع تفتيش عقايد۳

اي خـاص، از   آزادي عقیده و عدم اجبار اشخاص، به پیروي از عقاید خاص و یا تعرض به آنها، به دلیل داشتن عقیده
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عنـوان حـق    امور مهم حقوق بشري است. عالوه بر این، امروزه در غالب قوانین اساسی کشورها نیز آزادي عقیده، به
 ک محدودیت بر حقوق کیفري مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است.مسلم اشخاص و شهروندان و ی

توانـد اطاعـت از    ها و عقاید، تا چهره درونی دارد، جرئی از پیکره و ذات و سرشت انسان است. دولت مـی  اندیشه
وجـود ایـن،   توان اعتقاد را به زور تحمیـل کـرد. بـا     قانون را از مردم بخواهد، تا نظم اجتماعی بر هم نخورد، اما نمی

کنند.  چون میل سلطه بر روح و فکر تابعان در اندیشه قدرتمندان آرمانی است که براي دست یافتن به آن تالش می
هاي حقوق بشر به تکرار آمده است که هیچ کس نباید نگران عقاید خویش باشد. هرچند عقیده مخـالف   در اعالمیه

ا قانون نباید در قلمرو جهان درون به اجبار، دست زند و دولت آن را انگیزد، ام با اخالق عمومی واکنش مردم را برمی
هاي حقوق انسانی اسـت. آزادي   ). در واقع، آزادي اندیشه یکی از جلوه440–439، ص1386جرم شناسد (کاتوزیان، 

شـند، و  اي داشـته با  عقیده به این معناست که اشخاص حق دارند در درون خویش، هر نوع اعتقادي را در هر زمینـه 
کسی نتواند آنان را به دلیل داشتن چنین عقایدي، مؤاخذ کرده و زندگی وي را به خطر انـدازد. اندیشـه و عقیـده در    

رو، پی بردن به آن بسیار دشوار  عالم خارجی و بیرونی جاي ندارد. تنها در قلمرو پنهانی وجود آدمی حضور دارد. ازاین
گیرد و به ابراز عقیـده و تبلیـغ    نین، صرف داشتن عقیده مورد حکم قرار نمیو گاه محال است. به همین دلیل، در قوا

 ).148-147، ص1388گردد (قاضی،  آن، یعنی تظاهرات بیرونی عقیده توجه می
قانون اساسی ایران، در اصل بیست و سوم، موضوع آزادي اندیشه را به طور روشن بیان کرده اسـت. قانونگـذار   

اي باطـل در درون خـویش داشـته     اساساً ممنوع دانسته است، و تا آنجا که شخص عقیـده اساسی، تفتیش عقیده را 
باشد، ولی اقدام به تظاهر یا تبلیغ و یا القاء آن به سایران ننماید، کنکـاش ذهـن او جـایز نیسـت(نجفی و محسـنی،      

 گرفته است.). همچنین، این مهم در اصالحیه اول قانون اساسی آمریکا مورد توجه قرار 455، ص1388

 اصل منع تجسس. ۴

هاي مقرر در قوانین اساسی بر حقوق کیفري، اصـل احتـرام بـه زنـدگی خصوصـی و منـع        یکی دیگر از محدودیت
اگر چه قانون اساسی آمریکا، به حق بر زندگی خصوصی اشاره نکرده، بـا وجـود ایـن، ایـن حـق،       باشد. تجسس می

بـا  جمهـوري اسـالمی ایـران،    قانونگـذار اساسـی   محدود کرده است. اما انگاري را  گذاران براي جرم اختیارات قانون
 ،عنـوان یـک اصـل پذیرفتـه     سمع و نیز منع هرگونه تجسس را به ق، در واقع منع بازرسی و استرا25تصویب اصل 

 قانونگذار عادي نیز در صورت اعمال محدودیت بـر  .جواز چنین اموري را فقط به حکم قانونگذار عادي دانسته است
مغـایر بـا    ،وگرنه مصوبه مجلس ،باشد ملزم به اثبات ضرورت وجود محدودیت می ،انگاري از طریق جرم ،اصل مزبور

 اصل مزبور خواهد بود.
براي اصل امنیت ارتباطات افراد اسـتثناء قـانونی را    ،گردد که قانونگذار اساسی مالحظه میفوق، با نگاه به اصل 

زنند، مورد تفتـیش قـرار    را بر هم می اجتماعپذیرفته است تا براساس آن، حریم افرادي که احتماالً امنیت و آسایش 
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 ،باید به ترتیبی باشد که به حرمت اشخاص ضرر و زیانی وارد نشود. قـانون اساسـی   ،گیرد. البته اعمال این ضرورت
قـانون   25). در واقـع، در اصـل   287-286 ، ص1384تشخیص مبنا را بر عهده قانونگذار گذاشـته است(هاشـمی،   

مصـونیت از تعـرض و تصـرف اجبـاري بـدون       ،»امنیـت «تضمین شده است. مفهـوم   اداساسی، امنیت شخصی افر
د نداشـته باشـند. لـزوم و    هاي مشروع خـو  مردم هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزاديکه  اي گونه هب ،رضایت است

هاي مشروع، مصونیت آنهـا   حقوق و آزادي ۀشود و الزم از طبیعت حقوق بشري ناشی می ،ضرورت امنیت در جامعه
هـا و   نامه :توان گفت می ،بنابراین). 409، ص1385زنجانی،  از تعرض و دور ماندن از مخاطرات و تعدیات است(عمید

زیـرا ایـن موضـوع بـه      ؛هیچ مقامی حق ندارد آنها را باز کرده و بخوانـد مکاتبات اشخاص از تعرض مصون است و 
تواند آزادي اشخاص را محـدود کنـد. معمـوالً در کشـورهاي      سازد و می خصوصی بودن زندگی افراد لطمه وارد می

سب حکـم  شوند. البته در زمان جنگ و اضطرار و یا برح مورد مجازات واقع می دیداًش ،ن از این اصلامختلف، متخلف
یـا فعالیـت سـتون پـنجم      ،»نشـت اطالعـات  «ممکن است بازبینی و قرائت مکاتبات در جهت جلوگیري از  ،دادگاه

اصـل   ،هرگونه استثنایی باید طبق موازین قـانونی انجـام پـذیرد. همچنـین     به یادآوريدشمن اجازه داده شود. الزم 
قبیل تلفن، تلگراف، تلکس و امثـالهم بـر حسـب مـورد     تعرض ناپذیري مکاتبات معموالً بر سایر وسایل ارتباطی از 

 ).146، ص1388حاکم است(قاضی، 

 اصل منع تبعيد. ۵

انتخاب محل اقامت، است. » منع تبعید«هاي مقرر در قانون اساسی بر حقوق کیفري، اصل  یکی دیگر از محدودیت
و از مواهـب و   نـد یبا ابتکـار خـود برگز  محل را  نیتر است تا انسان بتواند مناسب يفرد يها ياز حقوق و آزاد یکی
اقامـت   ياصل بـر آزاد  ،و سوم آن یو بر طبق اصل س یدر حدود قانون برخوردار باشد. در قانون اساس ،آن ازاتیامت

واقـع   در ).288 ، ص1384، یرا مورد احتـرام قـرار دهند(هاشـم    يآزاد نیمردم و دولت موظفند اب، یترت نیاست. بد
است که شخص هر  نیاست و مفهوم آن، ا یشخص تیامن جهیمسکن، نت اریرفت و آمد و اخت يآزاد :توان گفت می

بتوانـد هـر   همچنین  دیسکونت نما ،باشد لیکه ما یکشور رفت و آمد کند و در هر محل کیوقت بخواهد در داخل 
بـازدارد.   يآزاد نیاو را از انتواند  یرادع و مانع چیبه کشور خود بازگردد و ه ایموقع بخواهد آن کشور را ترك کند و 

 دایـ پ یباشد و بدون آن مفهوم تیکامل است که همراه با امن یو آن وقتت، یو فعال یمظهر زندگ ،رفت و آمد يآزاد
صورت  هب ،مسکن اریدر رفت و آمد و اخت يآزاد نیمأآمده، ت دیازتباطات پد نهیکه امروزه در زم یکند. با تحوالت نمی
 ). 50- 49، ص1382، یموتمن یی(طباطبا جهان امروز درآمده است یمهم زندگ يازهایاز ن یکی

هـاي   ، اصل منع تبعید را بـه عنـوان یکـی از محـدودیت    33قانونگذار اساسی جمهوري اسالمی ایران، در اصل 
از  ایـ رد کـ  دیـ از محل اقامت خود تبع توان یرا نم کس چیه: «دارد حقوق کیفري مورد شناسایی قرار داده، و مقرر می

ـ  ایاش ممنوع  اقامت در محل مورد عالقه کـه قـانون مقـرر     ي، مگـر در مـوارد   سـاخت  مجبـور   یبه اقامت در محل
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اگرچه قانون اساسی آمریکا به صراحت به اصل منع تبعید اشاره نکرده، ولی بـا توجـه بـه اصـالحیه نهـم       .»دارد یم
به مفهوم نفی یا انکار سایر حقوق  ،قوق در قانون اساسیبرشمردن برخی ح«دارد:  قانون اساسی آمریکا که مقرر می

هیچ ایالتی قانونی را وضع یا اعمال نخواهد «...  دارد: و نیز بخش اول اصالحیه چهاردهم که مقرر می» مردم نیست
 هاي اتباع ایاالت متحده را کاهش دهد. هیچ ایالتی بدون طی مراحل قـانونی مقتضـی،   کرد که امتیازات یا مصونیت

، شـاید  »کنـد  فردي را از حق زندگی، آزادي، و یا مالکیت، و نیز برخورداري از حمایت مساوي قـانون محـروم نمـی   
 گر این اصل باشد. تداعی

 فرهنگي -كنندة حقوق اجتماعي  هاي تضمين محدوديت
 . اصل آزادي بيان نشريات و مطبوعات۱

هـاي   ثر نظارت بر امور عمومی و حکومتی و بیانگر دیـدگاه ها، یکی از وسایل مؤ با توجه به اینکه مطبوعات و رسانه
روند. این ابزار اجتماعی، در یک نظام مردمی، امکان تبادل افکـار و اطالعـات را فـراهم سـاخته، و      شمار می ملت به

)، 257، ص 1، ج1388دهـد (هاشـمی،    هاي یکـدیگر قـرار مـی    دولت و مردم را در جریان متقابل مواضع و خواسته
هاي قانون اساسی بر حقوق کیفري، اصل آزادي بیان نشریات و مطبوعـات اسـت. ایـن     رو، یکی از محدودیت ازاین

قانون اساسی ایران و نیز اصالحیه اول قانون اساسی آمریکا به رسمیت شـناخته شـده اسـت. بـا      24مهم، در اصل 
مطبوعـات و نشـریات در بیـان مطالـب      قانون اساسی ایران، قانونگذار اساسی، اصل را بـر آزادي  24توجه به اصل 

دانسته است. اما این اصل در دو مورد اسثثاپذیر است: اخالل به مبانی اسالمی و اخالل به حقوق عمومی. بنـابراین،  
انگـاري   انگاري در حوزه مطبوعات و نشریات، باید اثبات کند که با این جـرم  مجلس شوراي اسالمی در صورت جرم

مبانی اسالم و حقوق عمومی جلوگیري کند. اما در خصـوص اصـالحیه اول قـانون اساسـی     خواهد از تعرض به  می
در  ویـژه قانونگـذاري کیفـري    بـه طـور مطلـق از قانونگـذاري، بـه      کنگرهتوان گفت: در اصالحیه مزبور  آمریکا، می

 منع شده است. خصوص محدود ساختن آزادي بیان یا مطبوعات

 تماعاتو اج  . اصل آزادي احزاب، جمعيت۲

ساالري و مشارکت مردم در اداره کشور و حاکمیت، شناختن حق آزادي افـراد در تشـکیل    یکی از مصادیق بارز مردم
سلیقه است که با توافق بر یـک سلسـله اصـول و ضـوابط و تعریـف اهـداف        هاي همفکر و هم و سامان دادن گروه

نامـه، بـراي در    صورت مرامنامـه یـا اسـاس    جمعی، به هاي خاص فعالیت دسته مشخص سیاسی و اجتماعی و روش
کننـد.   دست گرفتن قدرت و مشارکت در حکومت و یا رسیدن به اهداف خاص اجتمـاعی و اقتصـادي، فعالیـت مـی    

ها، به عبارت دیگر، احزاب باید آزاد باشند، هر کس حق داشته باشد به آنهـا بپیونـدد    ها و دسته گونه گروه تشکیل این
هـا،   ها و احزاب و تشکل ضویت و شرکت در گروه یا حزب خاصی نگردد. طبعاً باید این گروهو هیچ کس مجبور به ع
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). در واقـع  64، ص1387، حاکمیت ملی را قبول داشته باشند و فعالیت آنان مغایر و مخل نظم عمومی نباشد(مهرپور
هـا، از جهـت اینکـه     نهایی با اهداف مختلف اسـت و ایـن انجمـ    توان گفت: هر کس داراي حق تشکیل انجمن می

تواننـد بـه وسـیله     باشند. همچنین، افراد مـی  شخص در قالب آنها امکان تحقق اهداف خود را دارد، حائز اهمیت می
ها، در جهت تحقق اهداف جمعی خود و یا حمایت از اصول مشترك گام بردارنـد. هـر شخصـی     تشکیل این انجمن

هایی که مشـغول فعالیـت    ها و انجمن فشار یا اجبار دیگران، به گروهکامالً آزاد است که هر زمان که بخواهد، بدون 
هـا را بـه    توان اصل آزادي احزاب و جمعیت اساس، می ). برهمین298، ص1391باشند، بپیوندد(پروین و اصالنی،  می

 ست.هاي حقوق کیفري برشمرد که در قوانین اساسی کشورها، مورد شناسایی واقع شده ا عنوان یکی از محدودیت
هاي سیاسی از نظر اسالم، قانون اساسی جمهوري  ها و گروه با توجه به آزاد و مجاز بودن تشکیل احزاب و جمعیت

هاي سیاسی و صنفی و اسالمی  ها و انجمن خود، به آزادي تشکیل احزاب و جمعیت 27و  26اسالمی ایران در اصول 
کرده، و متذکر شده است که جلوگیري از شرکت افراد در این شده اشاره  هاي دینی شناخته و حتی غیراسالمی از اقلیت

باشد. اما این امر نیز همانند اظهارنظر و بیان مطالب منطقـی   قبیل اجتماعات و یا اجبار به شرکت در آنها، ممنوع می
. این است که باید طبق ضوابط و اصولی باشد که در نهایت، در جهت اصالح جامعه و رشد صحیح افکار عمومی باشد

مهم، یعنی اصل برگزاري اجتماعات به صورت مطلق، در اصالحیه اول قانون اساسی آمریکا مورد شناسایی قرار گرفته 
 منع گردیده است. در خصوص حق افراد در برگزاري اجتماعات آراممطلقاً از قانونگذاري کنگره و 

 هاي قانون اساسي بر حقوق كيفري شكلي محدوديت
 و لزوم محاكمه طي فرايند قانوني ياصل منع دستگير. ۱

 ،یکـی از مصـادیق آن   .شود هاي عمومی محسوب می ترین حقوق فردي و آزادي یکی از مهم ،آزادي عملکرد فردي
ه ب به صراحت 1789که نخستین بار در متن مدون اعالمیه حقوق و شهروند  ،باشد. این اصل اصل امنیت فردي می

هـاي خودسـرانه، غیرقـانونی و نامحـدود اسـت. بـراي        از فرد در قبـال بازداشـت  کار برده شده، در حقیقت، حمایت 
مجوز آن از سوي  اینکهمگر  ،گونه بازداشتی ممکن نیست ها، اصل این است که هیچ پیشگیري از سوءاستفاده قدرت

در جـرائم علیـه   در جـرائم مشـهود یـا    . 1 دو استناء وجود دارد: ،در این مورد .ی صادر شده باشدیمقامات صالح قضا
هـم در صـورت الزم و    آن، سـاعت) 24(غالبا ی، به مدت کوتاهیبازداشت احتیاطی بدون مجوز قضا .2؛ امنیت کشور

بایـد تـأمین شـود کـه احسـاس دلهـره و اضـطراب از         اي گونه). امنیت افراد به 157، ص1388طبق قانون(قاضی، 
). هریـک از  557، ص1383هاي روحی قرار ندهد(قاضـی،   در معرض شکنجه هاي خودسرانه، آنان را دائماً بازداشت

گونه که سزاوار انسـان اسـت، بـا وي     باید عادالنه تعقیب، محاکمه و آن ،که متهم به ارتکاب جرم شود ،افراد جامعه
مسـئولیت اثبـات   ، »برائـت «باید خالی از سختی و تعصب بـوده، مطـابق اصـل     ،رفتار شود. روش تعقیب و محاکمه

 ،هاي شکنجه و همچنـین  به کاربردن اسباب و ادوات و اتاق ده کسی باشد که وي را متهم کرده است.تقصیر به عه



 1395بهار و تابستان  ،9سال پنجم، شماره دوم، پیاپی  ،   86
 

که براي اجراي عدالت به حکومت تفـویض شـده    بازداشت مخفیانه و عملیاتی از این قبیل، تجاوز از اختیاراتی است
یعنی حق طبیعی خالف آزادي هر مقام،  سويدستگیري توسط هر کس باشد و از  ).67، ص1384(بوشهري،  است

مقامـات حاکمـه داشـته     کننده یک فرد عادي باشد یا گروه و جمعی، آن فرد یا گروه ارتباط بـا  است. اقدامهر فردي 
 ). 294، ص1375(یزدي،  شود یا نه، اصل، عدم جواز است و تخلف از آن جرم محسوب می ،باشند

ترین اموري هستند کـه عـدم توجـه بـه      سائل زیر مهمدر خصوص سلب آزادي و بازداشت و دستگیري افراد، م
 یک دادرسی را تبدیل به دادرسی غیرمنصفانه خواهد نمود: ،آنها

باید در قوانین مربوط اشاره شود  ،در این خصوص :سلب آزاديبراي تعریف و تعیین مقامات دولتی مسئول  .الف
 داشته باشد. » حکم جلب«باید از مقام صالح قضایی حتماًتواند شخص را جلب کند و  تنهایی نمی به ،که مأمور دولتی

دهنـدگان عمـل یـا     تعامل با انجـام  ةقانونی که در خصوص نحو :براي نمونه .تبیین وظایف مقامات مربوط .ب
ن عمـل یـا   اباید روشن کند که مقامات دولتی مربوط چگونه باید با مرتکبـ  ،اعمال مجرمانه به تصویب رسیده است

 رفتار کنند. ،اعمال مزبور
است که در غیاب ضمانت اجـراي روشـن، مقامـات     : روشنصرف تبیین وظایف مقامات دولتی کافی نیست .ج

الزم اسـت کـه در    ،و از قدرت خود سوءاستفاده کننـد. بنـابراین   ،توانند به راحتی قانون را دستاویز قرار داده مزبور می
 روشن معین شود.  قانون مجازات سلب خودسرانه آزادي اشخاص، به نحو

شـود،   در اغلب مواردي که آزادي یک شـخص بـه صـورت خودسـرانه توسـط مقامـات دولتـی سـلب مـی          .د
توانـد   نمـی  ،مجـازات مقامـات مزبـور    شود. صـرفاً  هاي مادي و معنوي فراوانی به اشخاص قربانی وارد می خسارت
وه بر مجازات عامالن خودسر، تدبیري بیاندیشـند  الزم است که قانون عال ،هاي وارده را مرتفع کند. بنابراین خسارت

گونه اعمال بتوانند به نحو شایسته خسارت وارده(هم مادي و هم معنـوي) را جبـران کنند(رسـتمی،     که قربانیان این
 ).18، ص1388آقایی طوق و لطفی، 

در راستاي حمایـت   ،با ذکر ادله آن ،منع دستگیري خودسرانه و لزوم و تفهیم فوري اتهام :توان گفت در واقع می
 :تـوان گفـت   مـی  ،باشد. به عبـارت دیگـر   هاي اساسی فردي شهروندان می ن و حقوق آزاديااز حقوق دفاعی متهم

دفاع متهم در برابر اتهام یـا   رو، ازاین .تفهیم اتهام یکی از آثار اصل برائت و از جمله حقوق بنیادي دفاعی متهم است
منتسب به وي و عنداللزوم انکار آن، در گرو آگاهی مـتهم، بـا میـزان اطالعـات و آگـاهی او از       یا ،اتهامات مطروحه

است که وجود حق اطالع، زمینـه   اي گونه بهاتهام و دالیل آن تناسب دارد. وابستگی حق دفاع و حق اطالع از اتهام، 
اطـالع اسـت،    ام خود و دالیل آن بـی دادن حق به متهمی که از اته .و مقدمه الزم و ضروري اعمال حق دفاع است

 ).806، ص1390زواره،  معنا ندارد (ناجی منطقاً
هـایی اسـت کـه بـراي مرحلـه       مبناي اغلب تضـمین  ،که از حقوق بنیادي اشخاص است ،اصل آزادي و امنیت
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برائت نیـز کـه   بینی شده است. مقتضاي اصل  المللی حقوق بشر پیش مقدماتی فرایند کیفري در بسیاري از اسناد بین
تا پیش از احراز مجرمیت آنهاسـت. طبعـاً در    ،خود در قلب اصول حقوق کیفري جاي دارد، حفظ آزادي و امنیت افراد

بـه   ،شرایطی که شخص مظنون یا متهم به ارتکاب جرمی شده است، موضـوع حفـظ و رعایـت آزادي و امنیـت او    
در وضـعیتی کـه شـخص    «ی انجام تحقیقـات کیفـري،   که ط روشن استزیرا  ؛تر از شرایط عادي است مراتب مهم

برد، حقوق وي بیش از زمانی کـه آزاد اسـت در معـرض خطـر قـرار       مظنون در توقیف یا بازداشت موقت به سر می
المللی حقوق مـدنی   میثاق بین ،کند. به همین دلیل پذیر می وي را آسیب ،، و نگهداري شخص در بازداشت»گیرد می

قاعده کلی نباید این باشد که اشخاص منتظر محاکمه در بازداشـت  «: گوید به صراحت می ،)9 ماده 3(بند  و سیاسی
ـ     ،دیگر سوياما از ». نگه داشته شود  بـراي ویـژه در مرحلـه تحقیـق و     هبازداشت موقـت و سـلب آزادي شـخص، ب

، 1389(فضـائلی،   ودتواند بسیار مهم و ضروري تلقـی شـ   جلوگیري از تالش مظنون براي نابود کردن ادله جرم، می
این است کـه معیارهـاي    ،حق مصونیت از دستگیري و بازداشت خودسرانه اهمیت دارد ة). آنچه دربار381-382ص

هایی براي مقابلـه بـا نقـض آن وجـود دارد؟ معیارهـاي قـانونی        دستگیري و بازداشت قانونی چیست و چه ضمانت
. ب ؛عقول حاکی از ارتکاب جرم توسط شـخص دستگیرشـونده  وجود دالیل م .عبارتند از: الف ،دستگیري و بازداشت

اطمینان از اینکـه شـخص رونـد     .2 ؛در محاکمه اطمینان از حضور او .1ضرورت دستگیري بنابر یکی از جهات زیر: 
جلوگیري از ادامه ارتکاب آن جنایـت یـا جنایـت     .3یا  ؛کند تحقیقات و دادرسی دیوان را مختل یا با خطر مواجه نمی

سه  ،براي متهم کردن و دستگیري افراد ،). به عبارت دیگر387ـ388ط دیگر برآمده از همان شرایط(همان، صمرتب
باید جرم باشد؛ یعنی از جملـه رفتارهـایی باشـد کـه در      ،شود شرط الزم است: اوالً، عملی که به فرد نسبت داده می

اگر عملی غیر از جرم بـه شخصـی نسـبت داده     ،ینبنابرا .قوانین کیفري براي آنها مجازات در نظر گرفته شده است
شود، هرچند از نظر اجتماعی قبیح باشد، اتهام محسوب نخواهد شد. ثانیاً، باید دالیل و قرائن مبنی بر ارتکـاب جـرم   

یا توسط فرد وجود داشته باشد تا بتوان وي را متهم کرد. ثالثاً، فرد موضوع انتساب باید قابلیت و توانایی ارتکاب جرم 
 ).171، ص1386مسئولیت کیفري را داشته باشد (نوروزي،  ،به عبارت بهتر
قانون اساسی  32اصل  : قانونگذار جمهوري اسالمی ایران، درتوان گفت با توجه به مطالب فوق می ،به هر حال

مـورد   هاي حقوق کیفري شکلی، به عنوان یکی از محدودیت را» مصونیت از دستگیري و بازداشت خودسرانه«حق 
رود.  شمار می حبس و دستگیري، استثنایی بر آن به .شناسایی قرار داده است. بر اساس اصل مزبور، اصل بر آزادي است

بدین خاطر، براي تضمین عدالت کیفري و اجراي واقعی قانون، اصل مزبور در پی آن است تا آزادي و امنیت اشخاص 
 گویی تبدیل نشود. به کلماتی پوچ و واهی و به یک نوع کلی ،در اصل هاي مقرر در جزء جزء موارد رعایت گردد و واژه

هاي چهارم و  در قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا، اصل منع دستگیري و محاکمه، طی فرایند قانونی در اصالحیه
 پنجم و ششم پنجم و ششم قانون اساسی آمریکا، به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس اصالحیه چهارم و 

هاي  ها، اوراق و اسناد آنان و مصونیت دارایی حق مصونیت اشخاص بصورت فردي، در خانه، در نامه«
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واسطه تفتیش و توقیف غیرموجه نباید مورد تعرض قرار گیرد، و هیچ حکمـی نبایـد در ایـن ه آنان ب
 ویژه با شرح و همی و بید رسأیخصوص صادر گردد مگر بر پایه دلیلی محتمل و متکی به سوگند و یا ت

 ...توضیح دربارة محل مورد تفتیش و اشخاص یا اموالی که باید توقیف شوند
ار به حبس یا اعدام محکوم نخواهد شد. هیچ کـس در هـیچ مـورد ب هیچ کس براي یک جرم دو ...

 کس بدون طی مراحل قـانونی مقتضـی از حـق شود، و هیچ به اقرار به تخلف خود مجبور نمی ،کیفري
زندگی، آزادي و دارایی خویش محروم نخواهد شد. همچنین اموال خصوصی افـراد بـدون پرداخـت 

مقـرر » حقوق مربوط به محاکمه عادالنه«آید.  غرامت عادالنه براي استفاده عمومی به مصادره درنمی
 اي هاي کیفري، متهم از حق محاکمه سریع و علنی توسط هیئـت منصـفه در تمامی دادرسی دارد: می
اي که جرم در آن رخ داده برخوردار است، منطقه مذکور بایـد پیشـاپیش از  طرف از ایالت و منطقه بی

سوي قانون تعیین شده باشد، وي همچنین از حق آگاهی از ماهیت و دلیل اتهام خود، حق مواجهه با 
خـود، و دهند، داشتن وقت و امکان الزم جهت احضار شهود به نفع  شهودي که علیه وي شهادت می

 )http://yon.ir/4WqIG(»    خود برخوردار است. داشتن وکیل به منظور دفاع از

 اصل برائت. ۳
واقـع،   در باشـد.  مـی  »برائـت «هایی که قانون اساسی بر حقوق کیفري شکلی وضع کرده، اصـل   یکی از محدودیت

صـحبت   یعمدتاً وقت یاست. ول يفریرکیو غ يفریاعم از حقوق ک ،از اصول حاکم بر حقوق یکیاصل برائت امروزه 
آن  تیـ اهم انگریـ ب زین یتبادر ذهن نی. اشود یمتبادر به ذهن م يفریاصل برائت در حقوق ک شود، یاز اصل برائت م

که  ،گریاصول د ی. تمامدهد یم لیرا اصل برائت تشک يفریک یدگیرس يبنا که سنگ جهت استآن  تیاست. اهم
بـودن   یبـودن جـرم و مجـازات و اصـل شخصـ      یمورد توجه و بحث هستند، از جمله اصل قانون يفریدر حقوق ک

 بیـ مقـام تعق  فیـ چـون تکل  يمـوارد  تـوان  یم ،اعتبارنی. به اروند یشمار م اصل به نیو مجازات از آثار ا تیمسئول
 يو برخـوردار  لیـ داشتن وک اتهام به متهم و حق میتفه ،شک به سود متهم ریتفس ،لیو ارائه دل لی(دادسرا) به تحص
کـه در اصـول   اینضـمن   ،رانیا یاسالم يجمهور ینمود. قانون اساس یرا از آثار اصل برائت تلق یاز معاضدت حقوق

در واقـع اصـل   کرده است.  حیبه آن تصر 37در اصل  با صراحت ،کرده حیاصل تصر نیبه آثار مختلف ا ،متعدد خود
 کنـد  یمـ  تیحما یکرد که از افراد در مقابل قدرت عموم یتلق يفریک ندیفرا کی یاساس يبنا سنگ توان یرا م 37

 ).127-126، ص1387(رحمدل، 
دادگـاه صـالح  اثبـات نشـده باشـد،       کیکه اتهامشان در  یاست که افراد تا زمان نیا ،اثر اصل برائت نیتر مهم

احتـرام   ةدیـ او بـه د  يهـا  يق و آزاداست که تمام حقـو  نیا ،فرد یگناه یاثر ب نیتر مهم شوند. میمحسوب  گناه یب
 ب،یاست که از مرحله کشف جرم گرفته تا تعق يورالزم وضر ،آن تیرعا احترام به اصل برائت و ينگاشته شود. برا

در هریک از  ،آثار اصل برائت اینجادر  .گردد تیرعا يو موارد فاتیاز تشر يا متهم، مجموعه تیو محکوم یدگیرس
 کنیم: می بیانمراحل دادرسی کیفري را 
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کشـف   يبـرا  .جرم مستلزم کشـف آن اسـت   کی ةدربار یدگیو رس قیآثار برائت در مرحلۀ کشف جرم: تحق .1
از آثـار   یکـ یکنترل شـوند.   تیواقع شوند و از نظر هو یمورد بازرس رند،یتحت نظر قرار گ يجرم ممکن است افراد

هماننـد اشـخاص و    یدو با ،گناه بوده یدادگاه صالح، ب کیکه افراد تا زمان اثبات جرمشان در  ، این استاصل برائت
بـا اصـل    ریاشخاص مغـا  تیو کنترل هو یبازرس ف،یلذا توق .تا زمان اثبات مورد رفتار واقع شوند گناه یشهروندان ب
 گردد. یخاص فاتیتابع تشر یدبا ،برائت بوده

و  فاتیتشـر  ،میجرا بیکه در مرحله تعق کند یآثار برائت در مرحلۀ تعقیب: اصل برائت و احترام به آن اقتضا م .2
 ،دادگـاه صـالح   کیـ به عنوان مجرم تا اثبات اتهـام او در   بیشخص تحت تعق یاز معرف یدگردد. با تیرعا يموارد
بـه   یـد با بیـ مـتهم در هنگـام تعق   يبرا زین ازاتیامت واز حقوق  ياریبس .گردد يعادالنه خوددار یدادرس کیطبق 
 گردد. يخوددار یدبا بیشناخته شود و از انتشار عکس اشخاص تحت تعق تیرسم

 ی،کـه در مرحلـه دادرسـ    دکنـ  ی: احترام بـه اصـل برائـت اقتضـا مـ     یاز اصل برائت در مرحله دادرس تیحما .3
کـه در مرحلـه    يآثار نیتر مهم .احترام نگاه کرد ةدیبه د یدباشد که  با یحقوق يگردد و متهم دارا تیرعا یناتیتضم
از اتهـام   ياز حـق اطـالع فـور    يبرخـوردار  .1از:  رتنـد گردد، عبا تیرعا یدبا اصل برائت با یهمگام براي یدادرس
و  لیـ العموم به ارائه دال یمدع ای یشاک فیتکل .4حق سکوت متهم؛  نیتضم. 3حق دفاع متهم؛  نیتضم. 2 ؛یانتساب

 شک به نفع متهم. ریتفس. 6در مقابل قانون و دادگاه؛  ياصل برابر تیرعا .5مدارك توجه اتهام؛ 
 تیرعا یدبا یاصول زیمجازات ن ياجرا مرحله صدور حکم و اصل برائت در مرحله صدور حکم: در تیآثار رعا .4
صادره به اتفاق و منطبـق   يرأ .باشد داشته يمتهم حق اعتراض به حکم صادره در مرجع باالتر نکهیازجمله ا .گردد

و  اتیـ جزئ زیـ نـام مـتهم و ن   يک مرجع باالتر از افشایحکم در  تیقطع کهی باشد و تا زمان یبا اصول و مواد قانون
 شود. يخوددار ياز محاکمه مجدد و ،نیمثل مجرمان برخورد نگردد. همچن يبا و .گردد يپرونده خوددار تیماه

هیچ شخصی به سبب ارتکاب یک جرم سـنگین یـا بـه    «قانون اساسی آمریکا، بر اساس اصالحیه پنجم 
نحو دیگري ناهنجار، گناهکار شناخته نخواهد شد، مگر بر اساس کیفر خواست یا اعـالم جـرم هیئـت عـالی     

اصـل برائـت را    حیو هفتم بـه طـور صـر    یدر اصل سنیز  رانیا یاسالم يجمهور یقانون اساس ....»منصفه
 نکـه یمگـر ا  ،شـود  یاز نظر قانون مجرم شناخته نم کس چیاصل، برائت است و ه«: دارد یم انیب ،متذکر شده

توان او  . براساس اصل مزبور تا ثابت نشود کسی مرتکب جرمی شده، نمی»او در دادگاه صالح ثابت گردد. رمج
ي در دادگاه احراز در صورتی مجرم خواهد بود که جرم و ،را مجرم شناخت و شخصی که مورد اتهام قرار گیرد

قانونگـذار   ،. درواقـع اشدچون ممکن است به این شخص تهمت زده باشند و وي مرتکب جرمی نشده ب ؛شود
ن بـه ارتکـاب جـرم را    اسی و هفتم، مجرم شـناختن افـراد و متهمـ     در اصل ،اساسی جمهوري اسالمی ایران

 موکول به ثبوت جرم در دادگاه صالح نموده است.
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 . اصل منع هتك حرمت متهمان و محكومان  ۴

هاي غیرمتعارف  هاي حاکم بر حقوق کیفري شکلی، که در قوانین اساسی مقرر شده، منع مجازات یکی از محدودیت
از  يهـا و خـوددار   مسـائل مربـوط بـه احتـرام بـه کرامـت انسـان       و منع هتک حرمت متهمان و محکومان اسـت.  

 نیـ ا یانـد. بعـد حقـوق    کـرده  دایپ زین یبعد حقوق یدارند، ول یاخالق يا چند صبغههر ،آنها تیثیح  ناقض يبرخوردها
احترام و  نیشده است. ا یبه آنان متجل نیو توه  یاحترام یها و منع آنان از ب در الزام افراد به احترام به انسان ،مسائل

 ،محکومان ایاگر متهمان  گر،ینمود دارد. به عبارت د زیدر مورد مجرمان و متهمان ن ،افراد  یانسان تیتوجه به شخص
جرم بـه اعتبـار حـس     میمستق دهید بزه دیاز د ،و تحمل مجازات قرار دارند تیمحکوم ایدر مظان اتهام  نکهیاز باب ا
  حترمم دیبا زیآنان ن ی. حقوق انسانستین نیمردم چن ،عموم دیاز د یول ،برخوردها باشند نیبدتر ستهیشا ییجو انتقام

دلیل این مهم این اسـت کـه    ).140-141، ص1387(رحمدل،  دار نشود و کرامت آنان خدشه تیثیشناخته شود و ح
حق نـدارد بـه آبـرو و     یکس ؛مردم چون جان و مالشان احترام دارد تیثیو آبرو و ح ،همه افراد محترم بوده تیشخص

 انیـ در جر یکه حت اي گونه به .و مجازات است بیو قابل تعق شود یکار جرم محسوب م نیا .کند يافراد تعد تیثیح
و هتـک حرمـت نمـود.     نیتـوه  یبه کسـ  توان ینم يا مرحله چیدر ه ،به اتهام افراد در دادسراها و محاکم یدگیرس
کـه قـانون اجـازه     يدر همان حد ،شده دیتبع ایمحکوم به زندان  یحت ایبازداشت  ر،یکه به حکم قانون دستگ یکس
 یانکسـ  سـت، یمتهم روشـن ن  فیدر مدت بازداشت که هنوز تکل ای ي،ریو به هنگام دستگ شود یبا او برخورد م داده

که محکـوم   یدر زمان . همچنیناو را بشکنند تیثیحرمت و ح توانند ینم یصورت چیبه ه ،که با متهم سر و کار دارند
 ).312، ص1375(یـزدي،   ردیـ مورد اهانت قرار گ دینبا،گذراند یخود را م تیشده و دوران محکوم دیتبع ایبه زندان 

هـیچ انسـانی    و، بـوده اجتماعی، انسان داراي حرمت، عزت و شأن  -از دیدگاه اسالمیمبناي این امر، این است که 
. سـت ین گـر یمجاز به تجاوز بـه عـزت و شـرف فـرد د     ،نیهمچن .را ندارد يگریخدشه کردن حرمت انسان د ةاجاز

، 1، ج1382، یباشـد (دعمـوش عـامل    یاز شـئون خـاص انسـان نمـ     یاز به تعرض نسبت به شأنگونه که مج همان
ـ  يا انسان به گونه يفرد يها یژگیوتوان گفت:  به هرحال، می ).10ص دار  دوسـت  يو فطـر  یاست که به طور ذات

 احترام است.   ازمندیآبرو و ن ت،یکرامت و حفظ شخص
و نهم قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت اشخاص حتی  یدر اصل س ،قانونگذار اساسی جمهوري اسالمی ایران

  قانون  حکم  به  که  کسی  و حیثیت  حرمت  هتک«دارد:  ، مقرر میافراد زندانی و دستگیرشده به هر شکلی را ممنوع کرده
همچنـین، قـانون   ». اسـت   مجـازات   و موجب  باشد ممنوع که  هر صورت  ، به یا تبعید شده  ، زندانی دستگیر، بازداشت

الضمان سنگین، جزاي نقدي بیش از حد معمول و یـا   دریافت وجه«دارد:  اساسی آمریکا در اصالحیه هشتم مقرر می
تـوان از   همچنین، اصل منع هتک حرمت متهمان و محکومان را می» مجازات ناعادالنه یا غیرمتعارف مجاز نیست.

برشمردن برخی حقوق در قانون اساسی به مفهوم نفی یا انکار «دارد؛  ینهم قانون اساسی آمریکا که مقرر م  اصالحیه
 و نیز اصالحیه سیزدهم در خصوص الغاي بردگی استنباط نمود.» سایر حقوق مردم نیست.
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 نتيجه گيري
قانون اساسـی، مجلـس شـوراي اسـالمی را مکلـف بـه        71در اصل  اسالمی ایران، قانونگذار اساسی جمهوري. 1

اختیـار مجلـس شـوراي     مزبـور، با توجه بـه اصـل    .نموده است» در حدود مقرر در قانون اساسی«قانونگذاري 
اي مقـرر در قـانون   ه بلکه تابع محدودیت ،حد و حصر نیست انگاري بی اسالمی در وضع مقررات کیفري و جرم

قـررات کیفـري   همچنین، نظام عدالت کیفري باید در محدوده اصول قانون اساسی به اجراي مباشد.  اساسی می
، 28، 27، 25، 24، 23، 22توان بـه اصـول    هاي قانون اساسی، بر حقوق کیفري می بپردازد. از جمله محدودیت

اصـل هفتـاد دوم  قـانون     در  قانونگـذار اساسـی  ، اسـاس  بـرهمین و... اشاره کرد.  38، 38، 36،37، 34، 33، 32
کند که با اصول و احکام مذهب رسمی  انینی وضعتواند قو یمجلس شوراي اسالمی نم« کهمقرر نموده  ،اساسی

قـانون اساسـی،    71با توجه به اصل مزبـور و نیـز اصـل    رو،  ازاین. »مغایرت داشته باشد  کشور یا قانون اساسی
در  ،باید این مهم را مورد توجه قرار دهد که مجلس شوراي اسـالمی  ،شوراي نگهبان در بررسی قوانین کیفري

اقـدام   ،کـه تشـخیص دهـد    و درصـورتی  انگاري نمـوده  حدود اصول مقرر در قانون اساسی و شرع اقدام به جرم
 . انگاري در حدود مقرر در قانون اساسی نبوده، از تأیید آن خودداري نماید مجلس شوراي اسالمی در جرم

هایی بر نظـام عـدالت کیفـري وضـع      ت. قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا، براي حفاظت از شهروندان محدودی2
کرده است. براي نمونه، متمم پنجم قانون اساسی آمریکا از حقوق شهروندان براي مقابلـه بـا سـوء اسـتفاده از     

 کیفـر خواسـت یـا اعـالم جـرم     کند که از جمله این حقوق عبارتند از: ضرورت ارائه  سیستم حقوقی حمایت می
بر محاکمه مضاعف، حمایت در برابر الـزام بـه اقـرار، حمایـت در برابـر      توسط هیأت عالی منصفه، حمایت در برا

که متمم پنجم اصوالً به نظـام عـدالت کیفـري،     رعایت تشریفات قانونی و حمایت از مالکیت خصوصی. درحالی
پردازد. متمم ششم حق همه شهروندان دایر بـر محاکمـه    بازداشت مظنونان و حمایت از آزادي و اموال آنان می

 دهد.   دالنه پس از بازداشت را تضمین و مورد حمایت قرار میعا
شده بر حقوق کیفري توسط قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران، کـه     هاي مقرر شناخته . با توجه به محدودیت3

در این مقاله مورد اشاره قرار گرفت، ضرورت دارد قانونگذار کیفري جمهوري اسالمی ایران، از برخی رفتارهـاي  
زدایـی کنـد. همچنـین،     ها مورد توجه قرار نگرفتـه اسـت، جـرم    انگاري آنها، این محدودیت مانه که در جرممجر

ضرورت دارد قوه قضاییه در راستاي یک نظام قضایی مبتنی بـر قـانون اساسـی، در فراینـد رسـیدگی کیفـري       
 هاي مزبور را رعایت کند. محدودیت
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