مصطفي ف ائلي

3

چکيده
يروريترين و اهليترين تضدمين بدراي برخدورداري افدراد از حقدوج اساسدي
خود ،از جمله حق حيات ،آزادي و امنيت و بهرهمندي از ساير حقوج مددني ،سياسدي،
فرهنگي،اقتصادي و اجتماشي تأمين دادرسي شادالنه است ،پايبندي به آيين و سداز و
کارهاي دادرسي شادالنه (شدالت شکلي) اهميت و يدرورت فدوج العداده مدييابدد ،بده
طوري که مي توان گفت اهميت شدالت شکلي اگر بي از شدالت ماهوي نباشد بده يقدين
کم تر از آن نيست .بررسي جايگاه اه دادرسي شادالنه و يرورت و اهميت اهدول،
آيين و ساز کارهاي آن ،در دکترين و ن دام قضدايي اسد م مويدوشي اسدت کده در
مقاله حاير به آن پرداخته شده و نگارنده سعي کرده تا نشان دهد برخ ف تصوري
که شايد اهول ،قواشد و آيين شکلي را در اس م چندان مورد اشتنا نميداند ،دادرسدي
شادالنه و استل امات آن پي از ساير ن ام ها در دکترين و سيره قضايي اس م مورد
توهيه و تأکيد بوده است.

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب– سال اول – شماره اول  -پايیز 3131

بش
جای گاه و اصول داردسی عادالهن رد حقوق ر و دکترین قضایی اسالم

واژگان کليدي :دادرسي شادالنه ،شدالت مداهوي ،شددالت شدکلي ،دکتدرين قضدايي
اس م ،حقوج بشر

 –3استاديار گروه حقوق بين الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم
رايانامه. mfazaeli2007@gmail.com :
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تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

مقدمه

درک هر جامعه از مفهوم عدال به تناسب فرهنگي که دارد از ديگمر جوامم ،متفماوت اسم

امما

آنچه از نگاه فلسفه حقوق اهمي دارد اين اس که عيني يافتن عدال نيازمند قمانون و قاعمده اسم .
نظر به اجتنابناپذير بودن اختالف باورها ،ارزشها و آرمانهاي ميان جوام ،مختلف بشري و بين اع ا
و گروههاي يک جامعه ،تنها راه حصول ارمينان از اجراي عمدال آن اسم کمه ايمن اصمل در قالمب
موازين و قواعدي روشن تشخص و تعين پيدا کند و به نحمو منصمفانه تفسمير و اجمرا گمردد (ف مائلي،
 )21 :3112ولي ارمينان از اينکه وض ،قانون و تفسير و اجراي آن چنمان نتيجمهاي را بمه بمار مميآورد
خود در گرو دستهاي ديگر از قواعد و آيينها اس که به نوبه خمود تمأمينکننمده اعتبمار و مشمروعي
تقنين و ق اوت در باره اجراي قانون اس  ،يعني قواعدي که بر سيستم حقوقي حاکم اسم و گماه در
نظر برخي از حقوقدانان از آن به قواعد ثانوي تعبير شده اس ()Hart,1994, p.89-96
اهمي اين قواعد ثانوي اگر بيش از قواعد اولي نباشد به يقين کمتر از آن نيس  ،زيرا بدون رعاي
اين قواعد ارمينان به ت مين عدال ماهوي مورد نظر در قواعد اولي حاصل نخواهد شد .قواعد ثمانوي
بيانگر آيين و ساز و کارهاي درس قانونگذاري و اجمرا اسم  .از ايمن رو از آن بمه معيارهماي شمکلي
3
عدال نيز تعبير ميگردد و عدال حاصل از آن عدال شکلي يا آييني ناميده ميشود.
به واق ،،عدال شکلي وسيله استقرار عدال ماهوي اس و دادرسي عادالنه ناظر بر عدال شکلي
در فرايندهاي ق ايي تلقي ميشود ،به گونهاي که حصول نتيجههاي عادالنه در ايمن فراينمدها در گمرو
تأمين معيارهاي مندرج در قواعد ثانوي اس که مربوط به چگمونگي تفسمير و اجمراي قواعمد مماهوي
اس .
از اين رو حق بر دادرسي عادالنه از مهمترين حقوق انسانها شناخته ميشود و شايد مهمتمرين ايمن
حقوق اس زيرا ميتوان گف تجلي خاص و عيني دارا بودن يک حق به اين اسم کمه اگمر ممورد
نقض واق ،شد از رريق مطمئن قانوني قابل جبران باشد و اين رريق مطمئن همان آيين و ساز و کارهايي
از پيش تعيين شده اس که وجدان جمعي جامعه نسب به منصفانه بودن آن متقاعد گرديده اس .
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3- Procedural fairness.

بر حسب متفاهم نظامهاي حقوقي مختلف دنيا و بهويژه نظام بينالمللي حقوق بشر دادرسي عادالنمه
را ميتوان چنين تعريف کرد« :رسيدگي و تصميمگيري ق ايي در بماره موضموعات ممدني و کيفمري
ميان ررفين دعوا چه در امور حکمي وچه موضوعي در دادگاهي قانوني ،صالح ،مستقل ،بيطرف و غير

نميتواند فارغ از عدال شکلي بوده ،به قواعد اوليه بسنده کند ودر عين حال نسب بمه تحقمق عمدال
ماهوي ارمينان ايجاد کند.
بديهي اس نظام حقوقي اسالم که از مهمترين نظامهاي حقوقي مذهبي به شمار ميرود ،هرگمز از
اين ضرورت غافل نبوده و از همان آغازين روزهاي استقرار اسالم به مثابه يک نظام اجتماعي (به مفهوم
عام کلمه) ،تجليبخش نظامات مختلف سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي (به مفهوم خاص کلمه) و حقوقي
متناسب با شراي زمان و مکان ،مبتني بر ارزشها ،اصول و قواعد برآمده از جهانبيني توحيدي آن بوده
اس اگرچه شايد اين ويژگي آن گونه که شايسته اسم درک نشمده اسم  .نوشمتار حاضمر تالشمي
اس  ،هرچند ناچيز ،در جه کمک به درک هرچه بهتر اين ظرفي و قابلي نظام حقوقي و ق مايي
اسالم که اميد اس نقشي ولو اندک را در اين زمينه ايفاکند.

بش
جای گاه و اصول داردسی عادالهن رد حقوق ر و دکترین قضایی اسالم

ذينف ،و با رعاي اصول و آيينهاي از پيش تعيين شده همراه با ت مين حقوق قمانوني رمرفين دعموا در
ري مراحل مختلف فرايند ق ايي» (ف ائلي .)31 :3112 ،بر اين اسماس ،هميچ نظمام حقموقي اممروزين



 .1شأن و جايگاه دادرسي عادالنه

در باره مفاهيم عدال و انصاف تاکنون تعاريف،توصيفها و تفاسير گوناگوني از سموي مکاتمب
مختلف فکري ،فلسفي ،اعتقادي و ديني مطرا گرديده اس اما در ميان توصيفها و تأکيمدهايي کمه
در باب عدال و انصاف ارائه شده 3 ،متعاليترين و موکدتمرين را در تعماليم و آمموزههماي ديمن مبمين
اسالم ميتوان ياف  2.البته در مناب ،اوليمه فقمه اسمالمي ،بمه رغمم فراوانمي سمخن در وصمف و ف ميل
 - 3براي مطالعه در اين زمينه از جمله مي توان بمه منماب ،ذيمل مراجعمه کمرد :ناصمر کاتوزيان،گمامي بمه سموي عمدال ،
مجموعه مقاالت ،بهار  ،3121ص  33-22محممد آشموري (زيمر نظمر) ،حقموق بشمر و مفماهيم مسماوات ،انصماف و
عدال

(مجموعه مقماالت) ،3131 ،ص 32-13فيليمپ ممالوري ،انديشمههماي حقموقي ،ترجممه مرت مي کالنتريمان،

 ، :3132ص 31-33و  231-213جان کلي ،تاريخ مختصر تئوري حقوقي در غرب ،ترجممه محممد راسمخ، :3132 ،
ص233-232 ،32-33 ،21-23
Aristotle, Nichomachean Ethics, Book VIII, 1, 115a, in the Complete Works of Aristotle, Vol.
2, P.1825 in Brian Bix, Jurisprudence: Theory and context, Second ed., Sweet & Maxwell,
1999, P.59

 -2براي نمونه رک :قرآن کريم ،نساء ،آيات  31 ،32 ،312مائده ،آيمات  32 ،3انعمام ،آيمات  322آل عممران ،آيمه
 33انبياء ،آيات  23و.21
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عدال  ،و تأکيد و سفارش بسيار زياد بر ضرورت پايبندي و التزام به آن ،تعريفي از عدال ارائه نشمده
اس  .برخي دليل آن را پيشگيري از ررا تفسيرهاي گوناگون و ناروا و انتساب آن به اسالم دانستهانمد.
به بياني ،اسالم به جاي ارائه تعريفي کلي و انتزاعي از عمدال و بحم بمر سمر مفهموم ،کوشميده اسم

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

شراي الزم براي تجلي آن را در جامعه فراهم سازد (صدر ،اقتصادنا.)111 :3111 ،

در حقوق اسالم (شريع ) ،عدال يک اصل کلي اس  .اصلي که احکام بايد با آن سنجيده شود
نه به عکس يعني نبايد عدال را با مقياس احکام و مقررات فرعي سنجيد ،بلکه عدال خود سمنجهاي
اس براي درک و فهم درس و ارزيابي صحيح احکام .اين شأن و جايگاه عدال در مبماني اسمالمي
بهخوبي در اين بيان استاد شهيد مطهري منعکس شده که« :نه اين اس که آنچه دين گف عدل اس ،
بلکه آنچه عدل اس دين ميگويد» (مطهري .)33 : 3311 ،به سخن ديگر ،عدل در زمره علمل احکمام
اس  ،نه معلول و تاب ،احکام« .عدل اسالمي نيس  ،بلکه اسالم عادالنه اسم » (سمروش .)32 :3123،بما
نگاهي ژرفبين ميتوان درک کرد که اساساً فلسفه بعث انبيا برپايي قس و عدل بوده اس  .تأممل در
برخي آيات شريفه قرآن کريم بهخوبي بر اين مدعا دالل دارد ،بهويژه آنجا که ميفرمايد« :لقد ارسلنا
رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقس » (حديد ،آيه  )22يعني ما رسوالنمان را
با نشانههاي روشن فرستاديم و همراه ايشان کتاب و ميزان فرو فرستاديم تا آنکه مردمان به قس و عدل
به پا خيزند.
همانگونه که مي دانيم ،عدل و عدال در مکتب فکمري اسمالم از اصمول اعتقماد دينمي بمه شممار
ميرود و با اين توصيف ،شأن و جايگاهي فراتر از عرصه حيات انساني را در بر ميگيرد ،به گونهاي که
ميتوان گف بنيان هستي بر آن نهاده شده اس و بديهي اس که همه ابعاد زنمدگي انسمان نيمز بمر آن
استوار ميگردد« .بر همين اساس اصل عدال در عرصههاي مختلف حيات جمعي آدميمان ،حقموق و
تکاليفي را اقت ا دارد که گاه در قالب نصوص ديني بيان شده و گاه انسان به واسطه خرد خمويش ،ايمن
پيامبر درون ،به آن رهنمون ميشود و در هر صورت سازگاري و انطباق اين احکام با اصل عمدال  ،بما
درک فطري آدمي وجدان ميگردد» (ف ائلي .)313 :3112 ،البته اين به آن معنا نيس که همه موارد و
مصاديق براي همگان به سهول قابل درک و تشخيص باشد ،به نحوي که همواره وفماقي عمام در ايمن
زمينه حاصل آيد ،لکن در فرض بروز اختالف ديدگاهها و نظرها ربعاً نظر غالب اهل فمن و تشمخيص،
که به لحاو رعاي عدل و نصف مورد وثوق عموم بوده ،و وجدان جمعي به آن متقاعد گردد مالک
عمل تواند بود.
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از اين روي بيجه نيس که برخي عالمان اسالم در تعريف حقوق ق ايي گفتهاند عبارت اس
از «آنچه بر قاضي الزم اس نسب به اصحاب دعوا رعاي کند تا آنکه دادرسي مطابق آن چيزي که
عموم از عدال انتظار دارند ،عادالنه باشد» (باقر الموسوي .)13 :3111 ،ق ا بستر اصلي اجراي عمدال

برپايي حدود و استقرار صلح و آرامش اس .آنچه ماهيتاً از نظام ق ايي اسالم انتظار ميرود تحقق ايمن
اهداف اس  ،لکن براي آنکه اين مقصود حاصل شود ،الزم اس دادرسي از اصول و آيمين از پميش
تعيين شدهاي پيروي کند و در مراحل مختلف آن حقوق اصحاب دعوا بهويژه متهم و محکوم رعايم
گردد.
به سخن ديگرمديري ق ايي و اداره و هداي فرايند دادرسي بايد به گونمهاي باشمد کمه وجمدان
عمومي نسب به منصفانه بودن محاکمه متقاعد گردد و جامعمه بمه ت ممين دادرسمي عادالنمه بما چنمان
سازمان و ساماني ارمينان حاصل کند .تحقمق ايمن مهمم در گمرو رعايم اصمول و معيارهماي شمناخته
شدهاي اس که از رريق آيين و ساز و کارهاي خاصي که عمموم آن را درسم مميپندارنمد ممکمن
خواهد بود .بديهي اس اين آيين و ساز و کارها ،ضمن اينکه از اصول و مموازين اخالقمي و حقموقي

بش
جای گاه و اصول داردسی عادالهن رد حقوق ر و دکترین قضایی اسالم

و انصاف اس و با ت مين دادرسي عادالنه جامعه احساس آرامش و امني ميکند .به بياني تفصيليتر
ميتوان گف اهداف ق ا از نگاه اسالم ،عبارت از اصالا جامعه ،اقامه قس و عمدل ،احقماق حقموق،



ثابتي تبعي ميکند ،لکن معيارها و ت مينهاي تفصيلي آن نميتوانمد ايسمتا و اليتغيمر باشمد ،بلکمه بمه
موازات تحوالت سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و متناسب با شمراي مربموط ،تغييمر و تحمول
مييابد.
اين ويژگيهما و خصوصميات کمه از يمک منطمق عقالنمي پيمروي مميکنمد و اممروزه معمموالً از
استانداردهاي بنيادين پذيرفته شده بينالمللي به شمار ميرود (ف ائليCassese, 2003, ( (232 :3112 ،

 ،)P.389از منظر مکتب توحيدي و عدال بنيان اسالم دور نمانده و بمهخموبي از شمريع اسمالم قابمل
استنباط بوده ،نظام ق ايي اسالم از بدو پيدايش به آن ممزين گرديمده اسم  .در اهميم اممر دادرسمي
عادالنه از منظر اسالم همين بمس کمه يکمي از شمئون و مناصمب رسمول گراممي اسمالم سمم ق ما و
رسيدگي به دعاوي بوده و از آنجا که نماد اصلي نظام اجتماعي عادالنه وجود دستگاه ق ايي عادالنمه
اس  ،تأسيس چنين نظام ق ايي در متن دين مبين اسالم از همان آغاز ضروري مينموده اس  .از ايمن
رو مسائل ق ا همواره بخش مهمي از مباح فقهي اسالم را در متون و مناب ،ديني بمه خمود اختصماص
داده و از اشتغاالت مهم حاکمان ديني از بدو تشمکيل دولم اسمالمي در زممان رسمول مکمرم اسمالم،
ح رت محمد صلي ا عليه و اله ،و پس از آن محسوب شده اس .
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 -2اصول حاکم بر فرايند قضايي

همانگونه که اشاره شد ،دادرسي عادالنه همواره بايد از يک سلسمله اصمول و مموازين اخالقمي و
حقوقي پيروي کند و پيوسته انطباق آيين و سازوکارهاي مورد استفاده در تمام مراحل فرايند ق ايي بما

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

ال ممورد پمذيرش
آن سنجيده شود تا مبادا از مسير انصاف منحرف گمردد .ايمن اصمول و قواعمد معممو ً
نظامهاي مختلف حقوقي و ق ايي بوده ،ميتوان ازآنها به اصول کلي حقوق ياد کمرد کمه مميتوانمد
نقش تعيينکنندهاي در هداي دادرسي به سم محاکمهاي عادالنه ايفاکند ،آيين و شيوههاي خاصمي
را اقت ا کند و حقوقي بنيادين را براي اصحاب دعوا و اشخاص ذيرب بهويمژه ممتهم ايجماب کنمد کمه
ذينفعان آن ميتوانند در مح ر دادگاه به آن استناد و در صمورت نيماز بمه خمارر نقمض آن اعتمراض و
پژوهشخواهي کنند (ف ائلي .)232 :3112 ،در اينجا بهاختصار اصول ممورد نظمر بمه نحمو مسمتنب از
شريع و مناب ،اسالمي را بر ميرسيم.
الف) اصل حرم و مصوني جان و مال مردم :اصوالً در همر نظمام اجتمماعي مبتنمي بمر حقموق و
آزاديهاي اساسي مردم ،حرم و مصوني جان ،مال و حيثيم آدميمان در درجمه اول اهميم قمرار
دارد .در مناب ،اسالمي چنين نگاهي بهخوبي استنباط ميشود (عوده .)233 :2112 ،ميتوان گف اساس
همه قواعد ،مقررات و معيارهايي که ناظر بر دادرسي اس بمه هممين اصمل برمميگمردد و در راسمتاي
عيني بخشيدن به چنين اصلي اس چه اينکه چنانچه در جامعهاي جان و مال و حيثي افراد حرمم
نداشته باشد ،نو ب به بح در باره عدال و انصاف در دادرسي نميرسد ،کما اينکه باور به اين اصل
خود مقت ي و مستلزم اتخاذ و التزام به موازين ،قواعد ،آيينها و ساز و کارهايي اس که عادالنه بمودن
فرايند ق ايي را ت مين ميکند و عيني يافتن حرم و مصوني جان و مال و حيثي آدميان را نتيجمه
ميدهد .در بيان اهمي اين اصل از منظر اسالم ،همين بس که اشاره کنميم بمه رفتمار اممام علمي ( ) در
مقابل مخالفانش که نهتنها محاکمه غيرمن فانه را در حق آنان روا نميداش  ،بلکه تما وقتمي دسم بمه
اقدام قهرآميز نميزدند متعرض آنان نميشد و حتي سمهم ايشمان را از بيم الممال قطم ،نمميکمرد .نيمز
استشهاد ميکنيم به توصيه اکيد امام عليه السالم بر عدم تعرض و سوءرفتار با قاتل خويش و فق اعمال
مجازت قانوني.
ب) اصل توقف اجراي مجازات بر حکم ق ايي پس از اسمتما و بررسمي ادلمه و دفما بمه شميوه
عادالنه :بديهي اس از نخستين اصول و معيارهاي الزم براي ت ممين مصموني جمان وممال اشمخاص
همانا ممنوعي هرگونه تعرض به افمراد بمدون حکمم ق مايي ناشمي از فراينمد قمانوني منصمفانه اسم .
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همانگونه که در اسناد بينالمللي حقوق بشر نيز تصمريح گرديمده سملب آزادي از اشمخاص اسمتثنايي

اس که تنها به حکم ضرورت و بر مبنماي قمانون و دسمتور مرجم ،ق مايي صمالح قابمل اعممال اسم
(صادقي ،ابراهيمي منش .)322 :3111 ،بديهي اس از آنجا که نظام ق ايي اسالم مبتنمي بمر کرامم
انساني اس و حفظ شأن و کرام انساني افمراد نيمز در گمرو مصموني جمان ،ممال و حيثيم افمراد از

ضروري و با حکم مقام صالح ق ايي و رعاي معيارهاي عدال در دادرسي امکانپذير اس ( 3عوده،
 221 :2112و .)221از اين رو از منظر اسالم امر ق ا امري بس خطير و از حقوق الهي اس که خمداي
متعال اجراي آن را به پيامبران و اوصياي ايشان سپرده اس (حديد ،آيه  22نساء ،آيه  23ص ،آيه 23
مائده ،آيه .)31
ج) ق اوت توس ق ات صالح ،مستقل و بيطرف :اصول استقالل ،صالحي و بيطرفي قاضمي از
شراي اوليه تدارک محاکمات عادالنه اس  .در دکترين ق ايي اسمالم منصمب ق ما از چنمان شمأن و
جايگاه رفيعي برخوردار اس که تنها انبيا يا اوصياي آنان و فقيهان پارسا شايسته آنند .آيمات و روايمات
فراواني وجود داردکه دالل ميکند بر من ،تراف ،و رجو نزد حاکمان و ق مات جمور ،بمهويمژه اگمر
نوعي معاون به آنان به شمار آيد (مائده ،آيه  2حر عاملي ،ج ،)313 :32به گونهاي که حتي فرمودهاند

بش
جای گاه و اصول داردسی عادالهن رد حقوق ر و دکترین قضایی اسالم

هرگونه تعرض و تعدي اس  ،اصل ياد شده را مورد تأکيد قرار داده اس  .از اين رو در ق اي اسالمي
اجراي مجازات که ربع ًا مت من نوعي محدودي و محرومي در مصوني هما اسم تنهما در شمراي



اگر حق خود را به واسطه حکم قاضي يا حاکم جور و ستمگر بگيري سح و حرام اسم و رضماي
به حکم و فرمان جائران تحريم شده اس (نوري .)223 :3313 ،همچنين صالحي علممي بمراي ق ما
2

چنان مهم اس که حکم قاضي غير عالم هرچند در واق ،به حق باشد نافذ نيس .
استقالل و بيطرفي دو شرط اساسي و الزم و ملمزوم يکديگرنمد و از ويژگميهماي اساسمي ق ماي
اسالمي اس .
امام علي عليه السالم در نامه تاريخي خود به مالک اشتر که بايد از آن به «منشور حکمراني خموب»
تعبير کنيم ،از جمله سفارش فرمودهاند که قاضي را از نظر منزل و مقام آن قدر باال ببر که هيچيمک از
ياران نزديک به نفوذ در او رم ،نکند( ...نهج البالغه ،نامه  ،21بخش  .)21اين شمأن و مرتبمه قاضمي را

 -3البته اقدامات حکوم

در امور حسبي از امور ق ايي متمايز اس

و معموالً به شکل فوري و قمار ،مجمازات اعممال

ميگردد ،مانند جريمه تخلفات رانندگي يا سد معبر.
 - 2در باره شروط قاضي ميتوان نگاه کرد به :محمد ري شهري ،موسوعه االمام علمي بمن ابمي رالمب ،ج  :،3ص، 22
ادب القاضي ،ص 233همو ،االحکام السملطانيه ،ص 22ميمرزا محممد آشمتياني ،کتماب الق ماء ،3131 ،ص33-31
محمد تقي تستري ،ق اء امير المامنين ،بيتا ،ص .)32
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امير مامنان خود در زمان امارتش آشکارا نماياند ،آنجما کمه هماننمد يمک فمرد عمادي بمراي دفما يما
دادخواهي به قاضي مراجعه ميفرمود.
د) اصل نظارت بر حسن انجام دادرسي :حفظ استقالل قاضي با اعمال نظارت بر عملکرد او منافات

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

ندارد ،بلکه به منظور ارمينان از تحقق عدال که اصليتمرين همدف ق ماي اسمالمي اسم ضمروري
مينمايد (کليني ،ج 312 :2محمدي ري شهري ،ج .)223 ،3البته منظور از اين نظارت ،نظارت سلسله
مراتبي اداري نيس  ،بلکه نظارت فنمي و علممي حقموقي و ق مايي اسم  .اممروزه آيمين تجديمدنظر و
پژوهش از شاخصهاي سيستم ق ايي عادالنه اس ضمن اينکه نظارت عمومي نيمز از رريمق علنمي
بودن دادرسي تأمين ميگرددکه اين هر دو بسيار پيش از آنکه در نظامهاي موضوعه پذيرفته شمود در
سيره و نظام ق ايي اسالم مورد توصيه ،تأکيد و عمل بوده اس (نهج البالغه ،نامه .)21
هم) اصل قانوني بودن جرم و مجازات  :اصل قانوني بمودن در معنماي عمام کلممه بمه هممه حقموق و
تکاليف مربوط ميشود ،به اين معنا که هر حق يا تکليفي بايد منشا قانوني و شرعي داشمته باشمد ،امما در
مورد تکاليفي که تخلف از آنها ضمان اجراي کيفري دارد از اين اصل به اصل قانوني بمودن جمرم و
مجازاتها تعبير ميشود (سجادي نژاد .)31 :3132 ،اين اصل تممام مراحمل فراينمد ق مايي کيفمري ،از
اتهام تا اجراي مجازات را در بر ميگيرد (افتخار جهرمي .)33 :3123 ،جامعه ايراني بما ايمن اصمل از دو
جه آشنا شده اس  .نخس از منظر آموزههاي فقه جزايي اسالم و سپس در نتيجه آمموزش و انتقمال
تجارب حقوق غربي (ميالني.)322 :3132 ،
از منظر فقه اماميه ،اصل قانوني بودن جرم و مجازات مقت اي قاعده قبح عقاب بالبيان دانسته شده و
از قواعد معروف فقهي به شمار ميرود .اين قاعده از نگاه بسمياري فقيهمان و اصموليون شميعي در رأس
اصول عقلي قرار گرفته اس (محقق داماد )22 :3123 ،و از آن تعمابير گونماگوني ارائمه شمده ،از قبيمل
«التکليف بال اماره مميزه متقدمه قبيح» (سيد مرت ي 3123 ،ج« ،)332 :2التکليف اال بعد البيان» (ميرزاي
قمي ،3133 ،ج .)33 :2البته قاعده قبح عقاب بالبيمان دايمرهاي وسمي،تمر از اصمل قمانوني بمودن جمرم و
مجازات دارد زيرا اصل قانوني بودن مربوط به وض ،قانون و تبعاً ابالغ و انتشار آن اسم و پمس از آن
ادعاي جهل به قانون به هر شکل عذر نيس  ،لکن در مورد قاعده قبح عقاب بالبيان اگر جهل ناشمي از
تقصير نباشد مشمول قاعده خواهد بود .به سخن ديگر در قاعده مراد از بيان ،بيان و اصل اس  ،نمه بيمان
صادر (بروجردي 312 : 3312 ،خويي ،بيتا ،ج.)223 :2
رعاي اين اصل در عصر ما در حوزه تعزيرات هم به رور مسلم ضروري اس زيرا ممراد از عمدم
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نص در تعزيرات نص قرآن و سن اس  ،نه مطلق .پس لزوم نص اجتهادي مورد انکار نيسم (عموده،

 ،2113ج .)32 :3البته بايد بايد بين قانوني بودن جرم از يک سو و قانوني بودن مجازات به معنماي تعيمين
قطعي نو و ميزان مجازات تفاوت قائل شويم زيرا تعيين قطعي نو و ميزان مجازات بمه ايمن معنما کمه
براي هر جرمي از قبل نو و ميزان معيني مجازات براي هممه مرتکبمان آن مشمخص شمده باشمد اممري

(نوربها .)312 :3122 ،از اين رو نو و ميزان مجازات و اقدامات تأميني و تربيتمي بايمد بمه نظمر قاضمي و
برحسب شخصي و شراي مجرم و ساير عوامل ذيرب سمپرده شمود (کالنتمري .)32 :3122 ،بنمابراين
اعمال نظام واحد مجازات نسب به تمام گروههاي مرتکب جرم واحد علمي و عادالنه به نظر نميرسد
(استفاني ،3122 ،ج .)33 :2از اينجا به فلسفه و حکم نحوه مجازات در تعزيرات وقوف مييابيم.
و) اصل برائ  :در ق اي اسالمي مادام که بينه يا اقرار نباشمد ممتهم تبرئمه مميشمود .اممام علمي ( )
ميفرمودند تا تخلف ظاهر نشود مقابله نميکنم و بر ظن و گمان و صمرف اتهمام کسمي را نمميگيمرم.
ايشان در امور کيفري (حدود الهي) بر انصراف متهم از اقرار اهتمام ميورزيد .البته استناد به اصل برائ
در مقام ق ا دو فرض ميتواند داشته باشد .يکي اينکه ارتکاب فعل انتسابي از سوي متهم محرز اس ،
اما در اينکه فعل ارتکابي تخلف از تکليفي بوده اس مورد انکار باشد .در ايمن صمورت اصمل برائم

بش
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غيرعلمي و ناعادالنه مينمايد (سجادي نژاد )311 :3132 ،و با اهداف و فلسفه مجازات سازگار نيسم ،
بلکه بايد به جاي مالک قرار دادن جرم ،شخصي مجرم ،و جبران و اصمالا محمور توجمه قرارگيمرد



مقت ي اثبات وجود تکليف اس  ،يعني اصل قانوني بودن جرم و قبح عقاب بالبيان از آن بمر مميآيمد.
فرض ديگر آن اس که در وجود تکليف و اينکه فعل انتسابي در صمورت اثبمات وقمو  ،تخلمف از
تکليف قانوني و شرعي اس اختالفي نيس لکن متهم ارتکاب يا انتسماب فعمل مجرمانمه بمه خمود را
انکار ميکند .در اين صورت فرض بيگناهي مقت ي برائ (تبرئه) متهم اس  .بنابراين به نظر مميرسمد
فرق اس بين اصل برائ در فقه و کالم شيعي و مفهوم برائ در حقوق جزايي که بهتر اس از آن به
فرض بيگناهي 3تعبير کنيم ،همانگونه که در اسناد و ميثاقهاي بينالمللي حقوق بشري تعبير شده اس .
ز) اصل تفسير به نف ،متهم :تفسير قانون به نف ،متهم در حقوق جزاي عرفي از آثار فمرض برائم بمه
شمار ميآيد و فقيهان اماميه نيز آن را از مق يات اصل برائ دانستهاند (شميخ مفيمد .)312 :3131 ،ايمن
اصل با قاعده «درء» قابل مقايسه اس که به معناي رف ،اتهام و دف ،مجازات از متهم در صمورت وجمود
هرگونه شبهه و ترديد در شمول قانون (شبهه حکمي) ،ويا وقماي ،ق ميه (شمبهه موضموعي) اسم  .ايمن
قاعده در متون روايي و فقهي فريقين (اهل سن و اماميه) با تعابير مختلفي آمده ،همچون «ادرؤا الحدود
بالشبهات» (صدوق ،3113 ،ج 23 :3حر عماملي ،3313 ،ج « ،)113 :33ادرؤا الحمدود عمن المسملمين
167
1- presumption of innocence.



مااستطعتم ،فان کان له مخرج فخلوا سبيله فان االمام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطمئ فمي العقوبمه»
(ترمذي )323 :3311 ،و مورد اتفاق اس .
اصل ترجيح خطا در عفو بر خطا در مجمازات کمه از سمخن پيمامبر بزرگموار اسمالم (ص) اسمتفاده

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

ميشود شامل همه انوا کيفرها اسم و اختصماص بمه حمدود نمدارد (محممودي ،)321 ،3123 ،بلکمه
مقصود از واژه «حدود» در کالم رسول گرامي ،صلي ا عليه و آله و سلم ،معناي عام کلمه اس  ،زيرا
فلسفه وجودي قاعده تأمين عدال و مناف ،و مصالح متهمان اس  .از همين رو هم شبهه عارض بر متهم
و هم شبهه عارض بر قاضي را در بر ميگيرد .البته خطاب قاعده به نحو مستفاد از بيان پيامبر مکرم (ص)
متوجه حاکم شر و قاضي اس

لکن شبهه متهم نيز منتهي به شبهه براي قاضي ميشود.از ايمن جهم

براي مثال جهل به حکم و يا جهل به موضو از سوي متهم يا مجرم ،با قط ،نظر از حدي رف ،،به استناد
قاعده درء نيز ميتواند راف ،مسالي باشد ،در حالي که در حقوق موضموعه چنمين نيسم  ،اگرچمه در
برخي کشورها گامهايي براي ايجاد انعطاف در فرض آگاهي از قانون (جهمل بمه قمانون عمذر نيسم )
برداشته شده اس (استفاني ،3122 ،ج.)213-211 :3
ا) اصل علني بودن دادرسي :علني بودن دادرسي متکفل تأمين دو مصلح اس  ،يکمي حمايم
از متهم در برابر محاکمات سري و ديگري جلب اعتماد عمومي نسب به اجراي عدال

( Bassiouni,

.)2003, P.609کار ويژه اين اصل عبارت از ت مين نظارت اجتماعي بر اجراي مستقل عمدال اسم ،
زيرا محروم کردن عموم از امکان مشاهده رسيدگي ق ايي منجر به تصميمات ناصواب و احتمال بروز
فساد ميگردد ( .)Navratil, 2007, P.177علني بودن دادرسمي همم در محاکممات کيفمري و همم در
دادرسيهاي مدني الزمالرعايه اس  ،لکن بديهي اس در محاکمات کيفري از اهمي و ضرورتي بمه
مراتب بيشتر برخوردار اس به گونهاي که امکمان دسترسمي عمموم عنصمري انکارناپمذير در تمأمين
دادرسي منصفانه اس  .از اين رو اين اصل هم در قوانين ملي و هم در مقررات بينالمللي حقوق بشمر از
جايگمماه ويممژهاي برخمموردار اسم (ف ممائلي .)123-131 :3112 ،اممما دادرسممي محرمانممه کممه ويژگممي
پروندههاي امنيتي اس امري کامالً استثنايي به شمار ميرود (.)Chamberlain, 2009, P.824
توجمه بممه يممک نکتممه در زمينممه اصممل علنممي بممودن دادرسممي ضممروري اسم و آن ايممنکممه علنممي
برگزارکردن محاکمه پيش از آن که حمق اصمحاب دعموا باشمد تکليمف دادگماه اسم و متوقمف بمر
درخواستي از سوي اشخاص نيس  .البته اين اصل استثنائاتي دارد که تقاضماي اشمخاص ،بما تشمخيص
دادگاه ،ميتواند يکي از آن موارد باشد .اما امروزه اگر از اين اصل بهعنوان «يمک اصمل کلمي حقموق
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کيفري جديد» ( )Cassesse, 2003, P.397ياد ميشود ،نظام ق ايي اسالم مفتخر اس که از ابتمدا در

دکترين و سيره ق ايي خود بر آن تأکيمد داشمته اسم  .ق ماوتهماي اممام علمي ( ) در مسمجد و در
دکهالق اي معروف خود بهترين شاهد آشکار بر اين مدعا اس  .ايشمان قاضمي منصموب خمود را کمه
زماني شايد به عل بيماري در منزل خويش به ق ا نشسته بود مالم فرمود که چرا چنين کمرده ،ايمن

يادآور آن بيان معروف اس که ميگويد «:عدال نهتنها بايد اجرا شمود ،بلکمه اجمراي آن بايمد ديمده
3
شود».
ط) اصل برابري :اين اصمل در ممورد هممه حقموق انسماني ،اصملي اساسمي 2و يکمي از مهممتمرين
جلوههاي رعاي مساوات در امر ق ا و دادرسي اس که خود مقت ي حقوقي براي افمراد و اصمحاب
دعوا اس  .از يک سو همه افراد جامعه اسالمي با يد به منظور احقماق حمق بمه رمور يکسمان بمه مراجم،
ق ايي مشرو  ،جه استما دعاوي ويا دفا از اتهامات ادعا شده عليه ايشان ،دسترسي داشته باشمند (
نجفي ،بيتا ،ج ) 21 :3و از سوي ديگر در فرايند دادرسي برابمري بمين اصمحاب دعموا بمه منزلمه عنصمر
اساسي دادرسي عادالنه مورد اهتمام و مراعات باشد.از اين رو رعاي مساوات بين ررفين حتي در نگاه
کردن ،گفتار و مانند آن ،همچنين اجراي يکسان قوانين نسب به همگان بدون تبعيض بين قريب و بعيد

بش
جای گاه و اصول داردسی عادالهن رد حقوق ر و دکترین قضایی اسالم

عمل او را روا ندانسته ،زيرا اجراي عدال را مردم بايد ببينند و اين عادالنهتر اس بين مردم (حر عاملي،
وسايل الشيعه ،کتاب الق ا ،باب کان علي عليه السالم يق ي بين الناس في االمماکن العاممه) .ايمن تعبيمر



و ظرايف فراوان ديگري که در آداب ق اي اسالمي مورد توصيه و تأکيد قرارگرفته ،بهخوبي بازنماي
اهمي اصل برابري اصحاب دعوا در دادرسي اس  .نمونمه بمارز ايمن برابمري را در ق ماياي معروفمي
همچون دعواي مربوط به زره امام علي ( ) مي توان ديد (حر عاملي ،3313 ،ج .)3133 :33
درخصوص اصل برابري توجه به اين نکته ضروري مينمايد کمه آنچمه اممروزه در دادرسميهماي
کيفري حائز اهمي اس برابري بين دادستان و متهم اس که از آن به برابري سالاها نيز ياد ميشمود
(Principle of Equality of Arms, eg. In K.Kittichaisaree, 2001, P.291-292 or M. Nowak,
) ،) 1993, P.246به اين معنا که چون در دادرسمي کيفمري دادسمتان کمه مقمام تعقيمب اسم بمه واقم،
يکطرف دعوا تلقي ميشود که ميکوشد مجرمي متهم را اثبات و زمينه محکومي او را فراهم کنمد،

3- Justice must not only be done but must be seen to be done.
-2آيه شريفه «.....ان اکرمکم عندا اتقيکم «(حجرات  )31حاکي از اصل برابمري اسم  .همچنمين آ ن کمالم معمروف
پيامبر گرامي اسالم (ص) که فرمود :مردم همچون دانههاي شانه مساوي هسمتند (کلينمي ،3113 ،ج  )121 :3و نيمزآن
بخش از نامه امام علي ( ) به مالک اشتر که فرمود ... :مردم يا برادر ديني تو هستند ويا در آفرينش بما تمو برابرنمد (ام
اخ لک في الدين او نظير لک في الخلق .....نهج البالغه ،نامه  )21به خوبي براصل برابري دالل

و تأ کيد دارد.
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الزم اس به منظور ت مين دادرسي عادالنه ،توازن بين اصحاب دعوا و دسترسي هريمک بمه امکانمات

الزم و برابر جه اثبات اتهام _از سوي دادستان-و دفا از سوي متهم تأمين گردد .البته برابري رمرفين
به اين معنا نيس که متهم استحقاق وسايل و مناب ،مشابه دادستان را دارا باشد ،بلکه مقصود آن اس که

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

هر دو ررف براي ارائه مطالبشمان وسمايل کمافي در اختيمار داشمته باشمند (ف مائلي.)113-123 :3112،
بديهي اس از آنجا که امروزه اجراي عمدال ق مايي اسمالم از رريمق نهادهما ،تشمکيالت و سماز و
کارهاي متداول صورت ميپذيرد ،توجه به تأمين موقعي برابر رمرفين کمه از عناصمر اصملي دادرسمي
عادالنه اس  ،اجتنابناپذير مينمايد.
اصولي که بهاختصار مورد بررسي قرار گرف مهمترين اصول و معيارهايي هستند که رعاي آنها
براي تحقق دادرسي عادالنه ضروري مينمايد .اصل دادرسي عادالنه بمه دنبمال ايمن همدف اسم کمه
فرايند ق ايي به کشف حقيق و اجراي عدال بينجامد و تأمين مقصود متوقمف بمر آن اسم کمه در
تمام مراحل اين فرايند ،اصل دادرسي عادالنه نصب العين مقاممات موظمف و صمالحيتدار قرارگيمرد و
مقت يات اصول يادشده مورد اهتمام و مراعات واق ،شود .اين مقت ميات عبمارت از حقموق و تکماليفي
اس که در نحوه عملکرد و رفتار مقامات ذيرب با افراد مشمول صالحي آنان تبلور مييابد .از اين رو
در ادامه بهاختصار ،به بيان مهمترين اين حقوق و تکاليف پرداخته شده اس .
 -3حقوق الزم الرعايه در مرحله قبل از صدور حکم

الف) حق مصوني از هرگونه تعرض تا پيش از اثبات جرم و صدور حکم :حق امني و آزادي از
حقوق بنيادين هر انسان اس که در اسالم بسيار مورد تأکيد قرار گرفته اس  .مصموني ممتهم از ايمراد
ضرب و تعزير و بي اعتباري اقرار تح شکنجه و فشار از آثار اين حق اس  .البتمه حمبس احتيماري در
مورد قتل امري مجاز بوده ،ولي متهمان به نقض حدود الهي و حق ا در ق اي اسالمي نمهتنهما حمبس
نميشدند ،بلکه به خودداري از اقرار ترغيمب مميگرديدنمد (منتظمري .)333 :3131 ،اصمل برائم در
جه ت مين اين حقوق اس و به سخن ديگر ميتوان گف بمه واقم ،ايمن حقموق برخاسمته از اصمل
برائ اس .
امروزه در نظامهاي ق ايي دنيا مواردي وجود دارد که سلب يا محدود کردن آزادي افراد مظنمون
و متهم در مرحله تحقيقات امري پذيرفته شده اس ( ( Zappala,2003, 67اما بازداش اکتشافي کمه
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قبل از اثبات جرم اعمال ميگردد در اسالم بسيار محدود اس  3.در چنين مواردي ،همچون ساير موارد
زندان ،جز حق آزادي ،ساير حقوق زنداني بايد حفظ و تأمين شود .براي نمونه امام علمي ( ) در ممورد
ابن ملجم فرمود « :او را بازداش کنيد و به او غذا و رعام بدهيمد و بما او بمه خموبي و نيکمي رفتمار کنيمد

مراحل رسيدگي جزايي براي افراد متهم به ارتکاب بزه و با همدف اتخماذ تصمميمي عادالنمه بمه دور از
اشتباهات ق مايي در نظمر گرفتمه شمده اسم (اميمري .)22 :3112 ،بمديهي اسم يکمي از مهممتمرين
ت مينهاي حق دفا امکان دسترسي متهم به همه ارالعات ارائه شده به قاضي در باره پرونده او اسم
تا بتواند نظرهاي خود را راج ،به آن ابراز کند ،مورد اعتراض قرار دهد ويا نادرستي آن را با ادله مخالف
به اثبات برساند ( .)Kavanagh, 2010, P.836موارد فراواني نقل شده اس که امير مامنان علي ( ) بر
استما اظهارات متهم تأکيد کرده و در بسياري جاها متهم براسماس اظهمارات و دفاعيماتش تبرئمه شمده
اس (شيخ مفيد .)11 :در اين زمينه همچنين ميتوان به آن کالم امام علي ) ( استناد کرد که در دليمل
عزل يکي از ق ات ،ابواالسود دولي ،فرمودند« :ديدم کالم تو بمر کمالم ممتهم برتمري و تسمل دارد»
(نوري ،بي تا.)31:

بش
جای گاه و اصول داردسی عادالهن رد حقوق ر و دکترین قضایی اسالم

(منتظري 33-32 :3131 ،حر عاملي.)31 :3132 ،
ب) حق دفا  :ميتوان گف حق دفا متهم مجمو ت مينهاي قانوني و ق ايي اس که در تمام



با نظر به شأن و جايگاه عدال در فقه و ق اي اسالمي و مالکها معيارهاي ناشمي از آن بمي هميچ
ترديد ميتوان اعالم کرد که امکان سپردن دفا به وکيل منتخب متهم نيز وجود دارد (منتظري:3131 ،
.)31
ج) برخورداري از رفتار مساوي در جريان دادرسي :امام علي ( ) ضمن اينکه ق ات را به رعاي
مساوات بين اصحاب دعوا سفارش ميکرد ،در عمل نيز التزام به اين حق را نشان داد .ح ور ايشمان در
دادگاه شريح در برابر ررف يهودي و نيز اعتراض به عمر ،خليفه وق  ،به سبب آنکه در دعوا امام ) (
را با کنيه )اباالحسن( خوانده بود مکه نشان از احترام داشم (حمر عماملي )31 :3132 ،مم از مصماديق آن
اس  .ايشان ق ات را توصيه ميکردند که مساوات را حتي در اشاره ،نظر کمردن بمه رمرفين ،و محمل
نشستن آنها مراعات کنند (حر عاملي.)311 :3132 ،

 -3از امام صادق ( ) نقل شده اس

که در مورد اتهام قتل شيوه پيامبر (ص) چنمين بمود کمه ممتهم را شمش روز حمبس

مي کرد .چنانچه اولياي دم (شاکيان يا مدعيان) مي توانستند ظرف اين مدت ادله مثب
مقت اي آن عمل ميشد و اگر نه متهم را آزاد ميکردند (حر عاملي.)322 :3132 ،

مجرميم

او را اقاممه کننمد بمه
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-4حقوق الزم الرعايه در مرحله صدور حکم

الف) بهکارگيري دق و عجله نکردن در صدور حکم :بديهي اس امر ق ا که از مهمترين (اگر
نگوييم مهمترين) امور اجتماعي اس  ،بيشترين دق و تأمل را ميرلبد .عمدم اکتفما بمه فهمم انمدک،

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

پايداري بر کشف حقايق و درن و تأمل در شبهات ،از جمله شروري اس که امام علمي ( ) ضممن
نامه معروف خود به مالک اشتر در مورد قاضي فرمودند.
ب) عدم اعتماد بر اقاريري که بدون آگاهي شخص از قانون صورت گرفته اس  :همانگونمه کمه
در بح از اصل برائ گذش در نظام ق ايي اسالم اصوالً علم به قانون از شراي مسئولي اس  .بمه
نظر ميرسد منظور از احکام و قوانين نيز اعم از قوانين اوليه و ثانويه اس  3 .گاه ممکن اسم ممتهم بمي
آنکه از پيامدهاي قانوني اقرار خويش ويا مجازات قانوني جرم اتهامي آگاه باشد ،اقدام به اقرار کند ،به
گونهاي که اگر از اين موارد آگاهي داش چنين نميکرد .امام علي ) ( هرگاه کسي نمزد او اقمرار بمه
گناهي ميکرد ،از او ميپرسيد آيا آيه تحريم را در مورد آن عمل شنيده استک چنانچه پاسخ او منفمي
بود ،رهايش ميکرد (کليني ،3331 ،ج 231 :2تستري ،بيتا .)22 :البته ايمن معيمار کمه علمم و آگماهي
شخص به حکم اوليه شرعي و نيز آ گاهي او نسب به اثمر اقمرار و نيمز نمو مجمازات مربموط بمه عممل
ارتکابي براي ترتيب اثر دادن به اقرار شخص شرط اس  ،تنها مربوط به حقوق ا اس وگرنه در مورد
حق الناس مسلماً مسالي جبران خسارت و زيان وارد بر ديگران متوقف بر علم وآگاهي شخص عامل
زيان نيس .
ج) عدم اعتماد به اقراري که تح فشار ،انجام شده اس  :يکي از ت مينهاي مهم رعاي حقوق
متهمان و اصحاب دعوا عدم اعتنا به ادلهاي اس که در نتيجه نقض حقوق ايشان تحصيل شده باشمد .از
اين رو اين موضو در قواعد دادرسي دادگاههاي کيفمري ويمژه يوگسمالوي سمابق و روانمدا و نيمز در
اساس منامه ديمموان بممينالمللممي کيفممري منممدرج گرديممده و مممورد تأکيممد حقوقممدانان نيممز بمموده اس م
( .)Wladimiroff, 2000, P.427, 437امام علي ( ) فرمودند :کسي که در بند يا حبس يا تح تهديد
باشد ،اقرارش معتبر نيس و از پيامبر (ص) نيز نقل کردند که فرمود :کسي که تح فشار اعتراف کند
حد بر او جاري نميشود (االربلي ،بيتا.)11 :

 - 3شايان توجه اس

که در اين جا مقصود از اوليه و ثانويه احکام اوليه و ثانويه در اصطالا فقهي نيس  ،بلکمه منظمور

احکام ماهوي و مقررات شکلي در تقسيم هارت اس  ،که براي قواعد و مقمررات نماظر بمر شناسمايي ،اجمرا و تغييمر
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قواعد ماهوي (قواعد اوليه) ،عنوان قواعمد ثانويمه را بمه کمار بمرده اسم  .رکH.L.A. Hart, The Concept of :
Law, 2ed., Clarendon Press, Oxford, 1994, pp.89-96.

د) مستدل و مستند بودن رأي قاضي :امام علي ( ) در همه ق اوتهماي خمويش بمه آيمات قمرآن
پيامبر (ص) استناد و استدالل ميکرد3.

کريم و سن
هم) رعاي مصالح جامعه در صمدور احکمام :اگمر مجمازات ضمرورت اجتمماعي اسم  ،مثمل همر

شهري ،ج ،3بيتا .)233 :قوانين بايد به گونهاي اجرا شود که اهداف پيشبيني شده براي آنها بمه نحمو
مطلوب تحقق پيدا کند.
 -5حقوق الزم الرعايه در مرحله پس از صدور حکم

الف) حق اعتراض به حکم قاضيک از آنجا که معموالً فعالي بشري از بروز خطا و اشتباه مصون
نيس  ،حماي از اشخاص در برابر اشتباه ق ايي نيز امري ضمروري ممينمايمد .از هممين رو بمرخالف
تصوري که بع اً نسب به امکان اعتراض و تجديدنظرخواهي از رأي قاضي در ق اي اسالمي وجمود
داشته ،بايد گف اين حق در گذشته ،تنها از سوي اسالم مورد شناسايي بوده اس و اممام علمي ( ) آن
را تأييد و رعاي کرده اس  .2گفتني اسم رسميدگيهماي پمژوهش و تجديمدنظرخواهي در همر دو
سيستم کامنال و حقوق نوشته (رومي ژرمني) پديدهاي نسبتاً تازه اس (.)La Fave, 1983, P.62-67

بش
جای گاه و اصول داردسی عادالهن رد حقوق ر و دکترین قضایی اسالم

ضرورتي بايد به قدر متيقن آن اکتفا شود و نبايد فراتر از آنچمه بمراي حمايم از جامعمه در برابمر آثمار
زيانبار جرائم الزم اس  ،برود .بنابراين آثار و پيامدهاي حکم نبايد از نظر دور داشته شود (محمدي ري



ب) عفو کسي که پيش از اقامه بينه توبه کرده اس  :اساس دکتمرين ق مايي اسمالم بمر پاسداشم
حرم انسان و تسهيل سير او به سوي تعالي و سعادت اس  .از اين رو همه نظامات اجتماعي ،از جملمه
نظام ق ايي اسالم از همين فلسفه وجودي تبعي ميکنند .بنابراين مجازات اصوالً به منظور تنبمه اسم .
پس چنانچه به رريق ديگري تنبه حاصل گردد ،اعمال مجازات اصوالً توجيهي نخواهد داش  .البته اين
 -3براي نمونه مي توان اشاره کرد به ق يه زني که نوزادي شش ماهه به دنيا آورده بود .عثمان حکم بمه اجمراي حمد بمر
وي داده بود .امام علي ( ) فرمود  :انا ا يقول« :و حمله و فصاله ثالثون شهر «(احقاف  ،)32يعنمي دوران بمارداري و
شيردادن کودک  11ماه اس « :والوالدات يرضعن اوالدهن حولين کماملين لممن اراد ان يمتم الرضماعه» (بقمره )212
يعني و مادان فرزندان خود را دو سال کامل شير ميدهند ،آنان که ميخواهند دوران شميردهي را کاممل کننمد .پمس
دو سال شيردهي و شش ماه حمل مي شود سي ماه .بنابراين ،اقل حمل همان شش مماه اسم

(بماقر الموسموي:3111 ،

.)32
 -2در مورد جواني که به حکم شريح قاضي ،نسب به تبرئه مرداني که با پدرش در سفر تجاري رفته بودنمد و پمدر وي
در راه کشته شده بود ،اعتراض کرد .جوان يقين داش

که آنان پدر وي را کشتهاند .پس نزد امام ( ) بمه ايمن حکمم

اعتراض کرد .ح رت شهود را جداگانه مورد پرسش قرار داد تا آنکمه تنماقض در گفتارشمان ظماهر شمد و درسمتي
اعتراض جوان ثاب

گرديد (رک :باقر الموسوي.)11 :3111 ،
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غير از اداي حقوق ديگران اس که آن خود از نشانهها و مالزمات تنبه اسم  .از ايمن رو رويمه ق مايي
اسالم حاکي از موارد متعددي اس که افراد مرتکب قتل ،سرق و جرائم به واسطه اقمرار بمه جمرم ،از
مجازات معاف گرديدهاند (کليني ،3331 ،ج 231-211 :2تستري ،بيتا.)11 :

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

ج) رعاي حال محکوم به لحاو جسمي و روحي هنگام اجراي حکمم :شمخص محکموم هنگمام
اجراي حکم مجازات بايد در حال ربيعي و سالم جسمي و روحي باشد (تستري ،بيتا.)21 :
د( رعاي حال محکوم پس از اجراي حکم :افرادي که حد و حکمي بر آنان اجرا ميشود ،نهتنهما
3
نبايد مورد هيچگونه تعدي و تعرض قرار گيرند ،بلکه بايد با ممدارا و مالرفم بما آنهما رفتمار شمود.
توصيههاي امير مامنان علي ( ) در مورد رفتار فرزندان و خويشانش با ابن ملجم معروفترين نمونمه در
اين خصوص اس (حر عاملي)331 :3132 ،
آنچه در اين مختصر آمد اجمالي از اصول و موازين دادرسي عادالنه از منظر فقه و حقموق ق مايي
اسالم بود .بديهي اس بح تفصيلي پيرامون هريک از اصول ،موازين و قواعد ياد شمده مجمالي بمس
وسي ،و فراخ را ميرلبد .البته عالقهمندان ميتوانند به منابعي که پمارهاي از آنهما ممورد اسمتناد و اشماره
نوشته حاضر قرار گرفته اس مراجعه کنند.آنچه در اين مقال مورد نظر بوده بيشتمر توجمه و تأکيمد بمر
اصل دادرسي عادالنه و نماياندن شأن و جايگاه آن در دکترين و نظام ق ايي اسالم بوده اس .
نتيجه گيري

امروزه بر همگان روشن اس که تحقق عدال در فرايندهاي اداره امور اجتماعي ،به رمور عمام ،و
در فرايندهاي ق ايي ،به رور خاص ،نيازمند مالکها و معيارهماي عينمي اسم  .عمدال اگرچمه بايمد
نخس همچون روحي در جوهره و سرش مقررات ماهوي دميده شده باشد (عدال ماهوي) ،2لکمن
تحقق عيني آن در ف اي حيات اجتماعي بهويژه در بستر ق ا ،بيش از آنکمه مرهمون حقموق مماهوي
باشد در گرو آيين و مقررات شکلي اس (عدال شکلي) 1برخالف تصور برخي که شايد براي آيين
و مقررات شکلي در اسالم شأن و اهميم بايسمتهاي قائمل نباشمند و در نتيجمه آيمين دادرسمي را ممورد
بياعتنايي يا کمتوجهي قراردهند ،اما همانگونه که مالحظه گرديد ،در دکترين و نظام ق مايي اسمالم
 -3امام علي ( ) اجازه اجراي مجازات را در حال عصباني

مجري نميداد در شدت گرما و سرما حمدود و تعزيمرات

را اعمال نمي کرد به امور رفاهي زندانها خوب رسيدگي مي کرد به تربي

ديني زندانيان اهتمام مميورزيمد بمراي

خلوت مردان زنداني با همسرانشان تمهيداتي ميانديشيد و مخارج زندانيان فقير را از بي المال تأ ممين مميکمرد (بمه
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نقل از :منتظري.)331: 3132،
2- Substantive Justice.
3- Justice Procedural.

ابعاد گوناگون دادرسي مورد توجه قرار گرفته اس و در نگاهي کلي آنچه مورد تأکيد و توصيه اسم
انجام محاکمهاي اس که به ق اوت عموم مردم عادالنه شناخته شود و اين بيانگر آن اصلي اسم کمه
امروزه از آن چنين تعبير ميشود« :عدال نه فق بايد به اجرا در آيد ،بلکه بايد اجراي آن ديده شود».

حصول غايتي اس که از آن مورد انتظار اس  .بايسته مينمايد که با بذل عناي شايسته به اين مقولمه و
رجو دوباره به متون و مناب ،اصيل فقهي و کالمي اسالم بهويژه منماب ،اماميمه ،بمه هممراه بهمرهگيمري از
تجارب گوناگون سيستمهاي ق ايي ملي و بينالمللي ،بيش از پيش به اسمتقرا نظمام ق مايي مطلموب و
متناسب با شراي و مقت يات جامعه اسالمي در روزگمار کنموني کممک کمرد و بمه ت ممين و تحقمق
دادرسي عادالنه دس ياف  .اميد آنکه اين نوشتار گامي ،هرچند بسيار کوچک ،در اين راستا باشد.
منابع

قرآن کريم.
نهج البالغه( شرا صبحي صالح ،3112 ،قم ،دارالهجره)

بش
جای گاه و اصول داردسی عادالهن رد حقوق ر و دکترین قضایی اسالم

از اين رو ميتوان گف آيينها ،سازکارها و ت مينهاي دادرسي عادالنه ،از نگاه اسالم ،مقولمهاي
ايستا و ثاب نيس  ،بلکه بر حسب شراي زمان و مکان قابل تغيير و تکاممل اسم و آنچمه مهمم اسم



 .3آشتياني ،ميرزا محمد3131،ش،کتاب الق اء،قم ،دارالهجره.
 .2آشمموري ،محمممد3131،ش ،حقمموق بشممر و مفمماهيم مساوات،انصمماف وعممدال  ،مجموعممه
مقمماالت ،تهممران ،دانشممگاه تهممران ،دانشممکده حقمموق ،ماسسممه تحقيقممات علمموم جزايممي و
جرمشناسي.
 .1االربلي ،علي بن عيسي3312،ق ،کشف الغمه ،بيروت ،داراالضواء.
 .3استفاني ،گاستون ،ژرژ لوسوار و برنار بلوک3122،ش ،حقوق جزاي عمومي ،ترجمه حسن
دادبان ،تهران ،انتشارات دانشگاه عالمه رباربايي.
 .2افتخار جهرمي ،گودرز3123،ش ،اصل قانوني بودن جمرائم و مجمازاتهما و تحموالت آن،
مجله تحقيقات حقوقي ،ش .23-22
 .3اميري ،اعظم3112،ش ،حق دفا متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي در نظام حقموقي ايمران،
مجله دادرسي ،ش .12
 .2باقر الموسوي ،محسن3111،م ،الق ا و نظام الق ائي عنداالمام علي ( ) ،بيروت ،الغدير.
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 .3بروجردي ،محمد تقي3312،ق ،نهايه االفکار ،تقريرات درس آقا ضياء الدين عراقي ،القسمم
الثاني من الجزء الثال  ،قم ،ماسسه نشر اسالمي.
 .1ترمذي ،محمد3311 ،ق ،سنن ،ج ،2بيروت ،دارالفکر.

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

 .31تستري ،محمد تقي،بيتا ،ق اوتهاي اميرالمامنين ،قم ،انتشارات قائم.
 .33خويي ،سيد ابوالقاسم،بيتا ،مصباا االصول ،ج ،2قم ،انتشارات داوري.
 .32سجادي نژاد ،سيد احمد3132،ش ،اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها در فقمه و حقموق،
مجله تخصصي الهيات و حقوق ،ش.21
 .31سروش ،عبدالکريم3123،ش  ،روشنفکري و دينداري ،تهران ،پويه.
 .33سيد مرت ي3123،ش  ،الذريعه الي اصول الشيعه ،ج ،2قم ،مجم ،ذخاير اسالمي.
 .32شيخ مفيد ،محمد بن محمد3131،ش ،ارشاد ،قم ،انتشارات سرو.
 .33صادقي زيازي،حاتم ،ابراهيمي ممنش ،مهمران3111،ش ،حمق آزادي و امنيم شخصمي در
اسناد بينالمللي حقوق بشر و حقوق ايران ،با نگاهي به نموآوريهماي قمانون آيمين دادرسمي
کيفري ،نشريه مطالعات حقوق تطبيقي ،دوره  ،2ش.3
 .32صدر ،سيد محمد باقر3111،ق ،اقتصادنا ،قم ،انتشارات خيام.
 .33صدوق3113،ق ،من اليح ره الفقيه ،ج ،3تهران ،مکتبه الصدوق.
 .31حر عاملي ،محمد حسن3132،ش ،وسائل الشيعه ،ج  ،33بيروت ،دار احياء التراث العربي.
 .21عوده ،عبدالقادر2112،م ،الموسوعه العصريه في الفقه الجنايي االسالمي ،مصر ،دارالشروق.
 .23ف ائلي ،مصطفي3112،ش ،دادرسي عادالنه در محاکمات کيفري بينالمللي ،شمهر دانمش،
چ.1
 .22کاتوزيان ،ناصر3121،ش ،گامي به سوي عدال  ،ج ،2تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .21کالنتري،کيومرث3122،ش ،اصل قمانوني بمودن جمرائم و مجمازاتهما ،بابلسمر ،انتشمارات
دانشگاه مازندران.
 .23کلي ،جان3132،ش ،تاريخ مختصر تئوري حقموقي غمرب ،ترجممه محممد راسمخ ،تهمران،
ررا نو.
 .22کليني ،محمد بن يعقوب3331،ق ،اصول کافي ،ج ،2بيروت ،دارالکتاب العربي.
 .23مالوري ،فيليپ3132،ش ،انديشههاي حقوقي ،ترجمه مرت ي کالنتريمان ،تهمران ،انتشمارات
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آگه.

 .22ماوردي ،ابوالحسن علي بن محمود بن حبيمب3112،ش ،ادب القاضمي ،بخشمي از الحماوي
الکبير (شرا مختصرالمنزي) ،بغداد ،دار احياء التراث االسالمي.
 .23ممممممممممممممممم 3313،ق ،االحکام السملطانيه ،بيمروت ،دارالکتمب العلميمه3113 ،ق ،قمم ،دفتمر

بودن مجازات ،مجله پژوهشهاي فلسفي کالمي ،ش .2
 .11محالتي ،ذبيح ا 3122،ش ،ق اوتهاي ح رت اميرالمامنين ،انتشارات قائم.
 .13محمدي ري شهري ،محمد،بيتا ،موسوعه االمام علي بمن ابمي رالمب ،ج  ،3قمم ،انتشمارات
دارالحدي .
 .12محمودي ،فيروز3123،ش ،اصل تفسير به نف ،متهم ،فصلنامه پژوهشي دانشمگاه اممام صمادق
( ) ،ش .1
 .11مطهري ،مرت ي3311،ق ،مباني اقتصاد اسالمي ،تهران ،انتشارات حکم .
 .13منتظري ،حسينعلي3313،ق ،دراسات في واليه الفقيمه و فقمه الدولمه االسمالميه ،قمم ،المرکمز
العالمي للدراسات االسالميه.

بش
جای گاه و اصول داردسی عادالهن رد حقوق ر و دکترین قضایی اسالم

تبليغات اسالمي.
 .21محقق داماد ،سيد مصطفي3123،ش ،قاعده قبح عقاب بالبيان و مقايسمه آن بما اصمل قمانوني



 .12مممممممممممممم 3131،ش ،رساله حقوق ،قم ،نشر سرايي.
 .13ميرزاي قمي ،ابوالقاسم بن مال محمد حسن جيالني3133،ش ،قموانين االصمول ،ج ،2چماپ
سنگي ،تهران ،بينا.
 .12ميالني ،عليرضا3132،ش ،اصل قانوني بمودن جمرائم و مجمازاتهما در بسمتر تماريخ ،مجلمه
حقوقي دادگستري ،دوره جديد ،ش .31-32
 .13نجفي ،محمد حسن،بيتا ،جواهرالکالم ، ،چ ،2ج ،31بيروت ،دار احياء التراث العربي.
 .11نوربها ،رضا3122،ش ،زمينه حقوق جزاي عمومي ،چ ،2تهران،کانون وکالي دادگستري.
 .31نوري (محدث) ،حسين بن محممد3313 ،ق ،مسمتدرک الوسمائل ،ج  ،32قمم ،موسسمه آل
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