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 اصل برائت در حقوق کیفری ایران

 

 1مجتبی محمدی زاده کرمانی نژاد

 

 چکیده 

در  صورت صریح و روشننگناهی برای اولین بار به فرض بی بااصل برائت کیفری 

و از  اسنتمورد اشاره قرار گرفته  1789 میه حقوق بشر فرانسه به سالاعال 9ماده 

لنه آنجائیکه امروزه سیستم دادرسی حناکم بنر اک نر نهامهنای قنانونی دنینا از جم

و  یقنانوندالینل ی از سیسنتم قسیستم حقوقی ایران سیستمی است مبنی بر تلفی

صنا  رسد نزدیکترین راه بنه عندالت و انمیسیستم اقناع وجدان قاضی که به نهر 

و بنا  به صورت حقنوقیقبول اینکه اولین نهام حقوقی که اصل برائت را باشد و می

اینن  باشد مفنادنهام حقوقی اسالم می عنای امروزی آن اعالم و قبول کرد،همان م

 ائمه معصومین )ع( قرار گرفته است . مورد تاکیداصل هم از جنبه شرعی 

قی ول محناکم حقنوبر آن شدیم در این مقاله به بررسی جایگاه این اصل مورد قب

 جهان در حقوق کنونی ایران و تاریخ و اهدا  و مبانی آن بپردازیم 

 

 واژگان کلیدی 

اعده قبح ق -4قوق کیفری ایران ح -3نفع متهم  تفسیر شک به -2اصل عدم  -1

 حکم قطعی الزم االجرا -5 بال بیانعقاب 

 

 

                                           
 - کارشناس فقه و حقوق ، پردیس قم دانشگاه تهران1 
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 مقدمه

کنند دادرسی کشنور منی ایراد بر چسب مجرمانه به شخص او را وارد فرآیندی از

که یک سوی آن حکومت با تمام اختیارات، ابزار و امکاننات قنرار دارد تنا در برابنر 

نقض قانون و مرتکب آن بایستد و از سوی دیگنر متهمنی اسنت کنه هنر چنند در 

هنگام ارتکاب جرم ظاهراً قوی بوده است ولنی در برابنر حکومنت و نماینندگان آن 

آنگاه در برابر قاضی و دادگناه دسنت بسنته و کنم تنوان مانند دادستان و دادسرا و 

است. اگر هیچ تمهیدی اندیشیده نشود و به این مهنون یا متهم اختیاری یا امکانی 

اش را ثابت کند یا دست کم نگنررد کنه گناهیبیداده نشود که از خود دفاع کند، 

اده، عقاب شود، بیش از استحقاقش بر او چیزی تحمیل شود و فراتر از انچه انجام د

 1در واقع نهام حکومتی و به طور خاص نهام قضایی به او ستم کرده است.

برای این منهور که چنین نشود الزم است، متهم هم از حقوقی برخنوردار باشند 

هایی که که از خود دفاع کند. بنا به ضرورت و اهمیت این حقوق و با مالحهه ستم

ای بر افراد روا داشته است، در کنندهت تضمین از ناحیه نبود چنین قوانین و مقررا

بسیاری از کشورها به تمام یا برخی از این حقوق به طور کلی و عام  اسیقوانین اس

نیز به این مهم توجه شنده و در  المللیاشاره شده است. همچنان که در اسناد بین 

لنی شنده کندامین های فراوانی به قانونگنراران مها و راهنماییها، توصیهکنار الزام

حقوق را پاس بدارند. با این حال همه کشورها به یکسان، متهمان را از این حقنوق 

ای که از جرم و مجرم، نهم و قوق و نیز اختیارات برخوردار نکرده و به فراخور تلقی

 2اند.های متفاوتی را پیمودهاند، روشها داشتهقضایی دادستان و دادگاه

 

 تاریخی اصل برائت فصل اول: سیر تحوالت 

 یر تحوالت تاریخی اصل برائت در غرب س -1

                                           
 .103،انتشارات میزان،ص1محمودی جانکی، فیروز، علوم جنایی،ج -1

 .104همان،ص -2
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صول ااز قرن هیجدهم به بعد با آغاز نهضت روشنفکری و انسان گرایی مبتنی بر 

علمی و عقلی بشری، خواست عمومی به مخالفت سیستم خشک و غیر منعطن  و 

ول و ا اصندالیل قانونی قرار گرفت. افکار عمومی، نویسنندگان و فالسنفه شندیداً بن

 بخشنید بنهقواعد حقوقی که سیستم دالیل قانونی را ارزش گنراری و اعتبنار منی

سنال  اعالمیه حقوق بشر در فرانسنه بنهمخالفت برخاست که نهایتاً منحر به صدور 

 ای در حقنوقگردید. همین تحوالت به تدریج آغاز اصالحات تعینین کنننده 1789

 وط از سیسنتم ارائنه دالینل قنانونی جزا گردید که موجب ارائه یک سیستم مخنتل

 سیستم اقناع وجدان قاضی گردید. 

های قانونی دنیا از جمله سیستم حقوق امروزه سیستم دادرسی حاکم بر اثر نهام

ایران سیستمی است مبتنی بر تلفیقی از سیستم دالینل قنانونی و سیسنتم اقنناع 

و انصا  است. از جملنه ترین راه به عدالت رسد نزدیککه به نهر می وجدان قاضی

سنپیر فرانسنوی بتوان به عنوان بنیانگرار سیستم تلفیقی نام بنرد روکسانی که می

است که از انقالبیون و اعضاء مجلس قانون اساسی انقالب کبیر فرانسه بود. ایشنان 

بینی کرد تا در عین حنال کنه بنه دالینل توان سیستمی را پیشمعتقد بود که می

کند جایگاه مهمی را برای سیستم اقناع وجدان قاضی فراهم آورد. قانونی اعتماد می

توان بدون حاکمیت فنروض قاضنی کرد که هیچ متهمی را نمیایشان پیشنهاد می

متهم کرد و در عین حال هیچ دلیل قانونی نینز چنانچنه منجنر بنه اقنناع وجندان 

انند مبننای توهای وجدانی قاضی در تعنارض باشند، نمنیقاضی نشود یا با دریافت

 1محکومیت قرار گیرد.

در  گناهی برای اولین بار به صورت صریح و روشنناصل برائت کیفری با فرض بی

 گرفت:  مورد اشاره بدین نحو قرار 1789اعالمیه حقوق بشر فرانسه به سال  9ماده 

ما اولین ا« شوند تا وقتی که مجرمیت آنها اعالم شودگناه فرض میهمه افراد بی»

 جهنانی یهرا مورد تصریح قرار داده اصل یازده اعالمن المللی که اصل برائت سند بی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد اسنت کنه مقنرر  1946بشر مصوبه دهم دسامبر 

 دارد: می

                                           
 .267، انتشارات سمت،صجناییهای نوین دادرسی، علوم شاملو، باقر، اصل برائت کشور در نظام -1
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 گناه محسوب خواهد شد تا وقتنیکه به بزهکاری متهم شده باشد، بی سیهرک»

مین ای الزم برای دفاع او تن هتضمین هیجریان یک دعوی عمومی که در آن کلکه 

 «شده باشد؛ جرم او قانوناً محرز گردد.

ی می اق بین المللی حقنوق مندن 14این فرض قانونی همچنین در بند دوم ماده 

هر کس به ارتکناب جرمنی » تصریح قرار گرفت وردمجدداً م 1966سیاسی مصوب 

نون او طبق قنا قصر بودنگناه فرض شود تا این که ممتهم شده باشد، حق دارد بی

 «محرز شود.

تعری   به 6از ماده  2در بند  1950نهایتاً کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب 

گنناه فنرض هر کسی متهم به ارتکاب جرمی باشند بنی»اصل برائت پرداخته است 

 «اش طبق قانون اثبات شود.گناهییشود تا اینکه به بمی

 

 م سیر تحوالت تاریخی اصل برائت در اسال -2

سنی اصل برائت در حقوق اسالم کاربرد زیادی دارد و بسیار منورد کنکناش و برر

 قرار گرفته است، زمانی که اصول فقه هنوز به عننوان ینک رشنته علمنی مسنتقل،

ن وجنود یات و رواینات قنرآآتدوین نیافته بود قواعد و مقررات اصل برائت در میان 

 داشت. 

را  فقط مردم خداوند« »اهلل نفساً اال ما آتاهاال یکلّ  »ال ( آیه هفتم سوره طالق 

 «کند که به ایشان بیان کرده استبه چیزهایی تکلی  می

 منا کسنی را« »و ما کنّنا معنربین حتنی نبعنو رسنوالً»سوره اسراء  51ب( آیه 

 «کنیم مگر اینکه پیامبری را فرستاده باشیم.مجازات نمی

لخطناء و رُفع عن امتی تسعة ایاء: ا»فرماید: ج( حدیو رفع از پیامبر )ص( که می

لحسند لیه و ااو ما اکوهوا علیه و ما ال یعلمون و ما ال یطیقون و ما اضطروا  النسیان

 « و الطیرة و التفکر فی الوسوسة فی الخلق مالم ینطق بشفتیه

ضنطرار، داشته شده: اشتباه، فراموشی، اکراه، جهل، عجنز، ابر از امت من نه چیز»

 .«اندیشه و وسوسه در مردم کردن مادامی که به زبان جاری نشودحسد، تف ل و 
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زمانی که علم اصول فقه تدوین شد، اصل برائت نیز به عنوان یکی از اصول علمیه 

جز مباحو علم اصول فقه قرار گرفت و دلیل عقل هم بر ادّله آن افزوده شد، که از 

منوالً بنرای بحنو از اصنول شنود، معیاد منی «قبح عقاب بال بیان»آن با نام قاعده 

حکمینه اسنت یعننی در  شنبههشود. یک صورت آن علمیه شش صورت مطرح می

وب است یا حرمت و حکم شرعی یا قانونی چیزی شک نشود که آن حکم نیز با وج

علت شک هم یا نبودن دلیل اسنت ینا اجمنال و ابهنام در دلیلنی کنه وجنود دارد. 

بحو ما ارتباط دارد یعنی در موضوعی موضوعیه است که با  هصورت دیگر آن شبه

شک شود که حرام است یا واجب و علم شک هنم نبنودن دلینل باشند ینا ابهنام و 

-شود که شخص مجرم است ینا بنیاجمال در دلیلی که وجود دارد. وقتی شک می

گناه است تا وقت که گنناه او گوید که این شخص بیگناه، اصل برائت موضوعی می

 1ثابت شود.

خنورد کنه نشنان ر موارد فوق در سیرة امام علی )ع( روایاتی به چشم میعالوه ب

دهنده حاکمیت مطلق اصل برائت در امور کیفری است. از جمله اینکه آن حضنرت 

من بنه خناطر تهمنت » "انّی ال اُاخر علی التهمه و ال اعاقب علی الهن"فرماید: می

« دهنم، به کسی کیفر نمنیدهم و با گمان و ظنکسی را مورد بازخواست قرار نمی

گناهی همه مردم یک اصنل اساسنی اسنت و اگنر معنای این کالم این است که بی

کسی متهم به ارتکاب جرمی شده یا مورد ظن و گمان واقنع شنده و احتمنال داده 

 شود اقدامی علیه قوانین عمومی کرده باشد، به سبب تهمت و گمان مورد مؤاخنره

گناه شناخته خواهد شد تا آن که بزهکناری همچنان بیگیرد بلکه و کیفر قرار نمی

اگر علیه کسنی حجنت و دلیلنی »فرماید وی ثابت شود. حضرت در جایی دیگر می

 2«ندارید، او را معا  و معرور بدارید.

در واقع باید گفت اصل برائت کیفری ریشه در اصنل عملنی استصنحاب، یکنی از 

زینرا بنا ورود اتهنام بنه منتهم اصنل  اصول فقنه، دارداصول عملیه معرو  در علم 

سنازد. بنه استصحاب عدمی به کمک وی شناخته و او را از انتساب ارتکاب مبرا می

                                           
 .14ص -انتشارات مجد -زراعت، عباس، اصول آیین دادرسی کیفری ایران -1

 .196شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی تطبیق مجازات اعدام، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی،ص -2
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سبب عقالنی بودن اصل برائت، حکم عقل در این بناره از چننان اتفنانی برخنوردار 

دهند تنا ارشادی و نه مولوی قنرار منیکه ادله نقلیه مربوط را به صورت ادله است 

کنه در تمنامی « البینه علی المدعی والیمین علنی المنکنر»ده معرو  اعجای که ق

دعاوی حقوقی جاری است، در امور کیفری نیز بدون نیاز به سوگند منکنر جرینان 

یابد. اصل برائت در حقوق اسالم از چنان قدرتی برخوردار اسنت کنه در امنوارد می

اتهام از ناحیه تعقیب اتهامات مربوط به جرایم جنسی خاص، در صورت عدم اثبات 

شود بلکه متهم کننده نیز بنه حند قنر  میکننده امر کیفری، نه تنها متهم تبرئه 

گردد. حتی در صورت عدم کفایت شنهود ینا تعنارض شنهادت آننان بنا محکوم می

یکدیگر از حدیو زمان و مکان ارتکاب جنرم اتهنامی، خنود شنهود بنه حند قنر  

 1شوند.محکوم می

 

 اریخی اصل برائت در ایرانحوالت تسیر ت -3

وزه باشد و امنراصل برائت یکی از اصول مترقی است که دارای سابقه طوالنی می

ران های آیین دادرسی کیفری قرار گرفته است. در حقنوق اینمورد قبول همه نهام

ساسی اقانون  37نیز مقررات مختلفی در مورد اصل برائت وجود دارد از جمله اصل 

-منیاصل برائت است و هیچ کس از نهر قانونی مجرم شناخته ن»دارد که مقرر می

ه قنانون آینین دادرسنی بن« او در دادگاه صالح ثابنت گنرددشود مگر این که جرم 

ردینده گصراحت اصل برائت را بیان نکرده اما آثار این اصل در مواد مختلفی بینان 

سنت ارار داده اصل را مورد تصریح ققانون آئین دادریس مدنی این  197است ماده 

آن را  اصل، برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید»

 «اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

از هنا اصل برائت گرچه یک اصل بسیار قدیمی است اما مفهومی که در آن زمنان

آینین امروزه به عنوان یکنی از اصنول اساسنی که اصل برائت وجود داشته با آنچه 

صنورت نناقص در دادرسی مطرح است تفاوت فراوان دارد و آن زمان اصل برائت به 

شد و اولین نهام حقوقی که اصنل برائنت را بنه های اوردالی اعمال میقالب آزمون

                                           
 .306،بیروت ص7،چ41نجفی، محمد حسن، جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم،ج -1
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صورت حقوقی و با همان معنای امروزی آن اعالم و قبول کرد، نهام حقوقی اسنالم 

باشد، مفاد این اصل هم از جنبه شرعی مورد ت کیند ائمنه معصنومین )ع( قنرار می

امروز، به دلیل این که حقوق جزا و بنه وینژه دادرسنی کیفنری تحنت  1گرفته است.

نفوذ کامل حقوقی عمومی درآمده است و مقامنات تعقینب در امنر کیفنری اعنم از 

که به اند دارای قدرت زیادی دادستان و غیره به عنوان مدعی العموم در برابر متهم

های ویژه را دارا قوای عمومی و دیگر تضمینموجب آن به راحتی امکان استفاده از 

مند نیست، کفه ترازوی باشند و در مقابل، متهم از هیچ یک از این امکانات بهرهمی

 2کند.عدالت کیفری به نفع مدعی العموم سنگینی می

 

 ه وضع اصل برائت کیفریاهداف و فلسف فصل دوم: مبانی،

هنای حقنوق بشنر، منورد احتنرام اصل برائت به عنوان یکی از مهمترین تضنمین

ن های بنیهمگان است این احترام و نفوذ، تنها نتیجه ت کید قوانین داخلی یا پیمان

تنوان یهای فلسفی و اخالقی فراوانی موید آن است، چنانچه مالمللی نیست اندیشه

ینا  ائت در زمرة حقوق فطری عصر منا قنرار دارد. اصنل برائنتادعا کرد که اصل بر

ی از ای که در حقوق کنونی پیدا کرده است، مبننای بسنیارقلمرو گستردهمفهوم و 

دام های اصل برائنت اسنت و هنر کنگیرد که در واقع شاخهاصول دیگر نیز قرار می

 وت اراده صل حاکمی(، ااالباحهای دارد. چنان که اصل مباح بودن )اصالة قلمرو ویژه

 ست.های اصل برائت ااصل آزادی قراردادی و اصل تکمیلی بودن قوانین از شاخه

هم اخالقنی و عقلنی اصنل برائنت پیش از بیان، یکی از مبانی مزشتی عقاب  -1

 است. 

عنل الرابع حکم العقالء کافنة بقنبح مواخنرة المنولی عبنده علنی ف»: اصل برائت 

 «بترحیمهبعدم اعالم اصالً  مایعتر 

اصنل بنر قنوانین انتقنالی و رفنع  2عدم ت ثیر قوانین در گرشته نیز کنه یکنی از 

شود، چنرا کنه سنایه قنانون تعارض قوانین در زمان است از همین قاعده نتیجه می

                                           
 .138تشارات میزان، صآشوری، محمد، عدالت کیفری، ان -1

 .14/15خزانی، منوچهر، اصل برائت و اقامه دلیل در دعوی کیفری، مجله تبلیغات حقوقی ش -2
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جدید گرشته به منزله عقابی است که تکلی  مبنای آن از پیش بیان نشده اسنت. 

که عقاب و مواخره پیش از بیان تکلین   بدین ترتیب باید با کسانی همداستان شد

 1داند.را به شهادت وجدان و عقل مستقل، قبیح می

تکلی  تاجایی معقول است که اجرای آن خارج از توان و طاقنت  -1

بینان نشنده اسنت. تنوقعی شایسنته انتهار اجنرای تکلین  اشد مکل  نب

هنای تکلین  خنارج از طاقنت اقخردمندان نیست و بایند آن را از مصند

 2رد.شم

انسان به حکم فطرت خود میل به نیکی و اجرای قانون و رعایت  -2

نهم دارد. بر مبنای همین دید فلسفی، اصل برائت را بر صحت کار انسان 

 3اند.اند و ارتکاب جرم را امری است نایی و نیازمند به اثبات دیدهنهاده

دارد کنه فنرض اصل عدم که از جمله اصول عقلی است بیان می -3

هر چیزی است مگر آن که وجودش اثبات گردد. مطابق این اصل بر عدم 

امور عدمی قابل اثبات نیستند بلکه وجود اشیاء و امور باید ثابنت گنردد، 

بنابراین، اصل بر عدم ارتکا اعمال مجرمانه است مگر آن که وقنوع عملنی 

ممنوع و مجرمانه ثابت گردد. مفهوم و معنای این اصل با با اصنل برائنت 

نزدیک است. به همین جهت اصل عدم از جمله مبانی اصل برائنت  بسیار

شود که اصل بر مصنونیت افنراد از شود. در اصل برائت گفته میتلقی می

هرگونه تعرض است مگر آن که قانون آن را مجاز دانسنته باشند. نتیجنه 

این که به کمک اصل عدم و به استناد اصل برائت، ارتکاب اعمنال منادی 

و انتساب آنها به افراد باید بنا انجنام تشنریفات ود سوء نیت مجرمانه، وج

قانونی و به طریقی یقین آور ثابت گنردد واال اصنل عندم و اصنل برائنت 

 4حاکمیت دارد.

                                           
 .221با حواشی بروجردی ص 2خراسانی، مال محمد کافع، کفایه، ج -1

 .230،ص2کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل، نشر میزان،ج -2

 کاتوزیان، ناصر، همان پیشین. -3

 .271های نوین دادرسی، علوم جنایی، نشر سمت، صباقر، اصل برائت کیفری در نظامشاملو،  -4
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 فصل سوم: مبانی حقوقی اصل برائت کیفری

ن ننام های گوناگون و گاه بندودر بسیاری از متون قانونی به مناسبتاصل برائت 

ان بکار های حقوقی نیز چندعمال شده است. در رویه قضایی و نهریهبرائت آمده و ا

ائنت توان ادعا کرد که هیچ تردیندی در اعتبنار اصنل بررفته است که به جرأت می

 وجود ندارد. 

یعنی ها اصل برائت، در یکی از مهمترین زمینه، 1ق. 37ل در اص -1

کلین  و نتیجه منطقی این شناسنایی تحقوق کیفری شناخته شده است 

مقنام تفسنیر  قانونگرار در رعایت این اصل است. نتیجه مهم دیگنر آن در

شود چون فرض این اسنت کنه قانونگنرار عنادی احتنرام قوانین ظاهر می

کند در تفسنیر قنانون نینز بایند از اصول اساسی نهام کشور را رعایت می

 های حقوقی از اصل برائت به تمهیند اصنلاندیشهاعمال اصل دریغ نکرد. 

دیگری پرداخته است که در تفسیر قوانین کیفری سهم مهمی دارد، بدین 

شود و جز به حکم یقین بنر مضمون که هر تردید به سود متهم تعبیر می

ه ناشی از تعنارض دو حکنم باشند ینا هشود، خواه شبمجرمیت صادر نمی

 1شک در مصداق قاعده عام باشد.

اصنل »ق.ا.د.م درباره دعاوی مدنی چنین آمده اسنت  197درم  -2

بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشند، بایند برائت است، 

آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائنت صنادر 

توانند از خواهد شد. درست است که خواهان اگر دلیلی نداشته باشد، منی

سوگند کند و سرنوشت دعوا را موکول به این احتمنال خوانده درخواست 

کند ولی این الزام نتیجه درخواست سوگند اسنت و نبایند آن را در مفناد 

اصل برائت آورد، چندان که تصور شود، اتینان سنوگند قاعنده عمنومی و 

الزام آور است و دادگاه باید امر به آن کند، خواه مدعی بخواهد یا سناکت 

                                           
 .388،ص3نائینی، میرزا حسین، فوائد االصول، موسسه النشر االسالمی، ج -1
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یگر، برائت خوانده نتیجه اصل برائت اسنت ننه سنوگند و بماند، به بیان د

 1تداخل این دو درست نیست.

ق.م نیز به طور ضمنی مبنای اصل برائت، یعننی قنبح  3و2مواد  -3

نتشنر مکند به موجب این مواد، قوانین بایند عقاب بدون بیان را ت یید می

شود و مدتی از آن بگررد تاب تنوان چننین فنرض کنرد کنه همنه از آن 

شنت و توان انتهار اجرای قنانون را داصورت که میاهند و تنها در این آگ

 تکلی  سرزنش کرد یا مجرم شمرد. مردم را از جهت نقض 

 نینز قانون اساسی( 19از اصل تساوی مردم در برابر قانون )اصل  -4

 توان برای ت یید اصل برائت استفاده کرد. می

ای ی هم به گونهحکم دادگاه کیفراز لزوم مستدل و موجه بودن  -5

مور اقانون ایین دادرسی کیفری در  214گردد )ماده میاصل برائت اثبات 

اید نمهای عمومی و انقالب( زیرا در صورتی این تکلی  منطقی میدادگاه

که دادگاه بخواهد بنر خنال  اصنلی سنخن بگویند و دلینل بیناورد و در 

 شود. دلیل میرسیدگی به اتهام، اصل برائت مانع از پریرش آن بدون 

 

 رائت کیفریها و نتایج اصل بصل چهارم: شاخهف

ت ثر های اصلی حقوق کنونی است و اصول دیگری از آن ماصل برائت یکی از پایه

 شده و پا گرفته است که هر کدام ستونی از ساختمان حقوقی ما است. 

 

 اصل اباحه -1

صنار قنانون اسنت، به موجب این اصل، جرم شناختن، حکمی است نایی و در انح

 حکم به مجازات باید تفسیر محدود شود و در هر جا که در وجود جنرم ینا شندت

ات ال مجنازکیفر تردید به میان آید باید قانون را به سود متهم تعبیر کرد و در اعم

 ن اصل در حقوق جنزا تحنت عننوانایبه قدر متقین قناعت کرد. کارکردی کیفری 

 انعکاس یافته است.  اصل قانونی بودن جرم و مجازات

                                           
 کاتوزیان، ناصر، همان پیشین. -1
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 اصل صحت در قراردادها -2

 اشد کهبا بر این بدین معنی که هرگاه در مخالفت عقد با قانون تردید شود یا ادع

طنالن مشروع است باید اصل را به صحت قرارداد نهاد و از مندعی بعقد صوری یا نا

 دلیل خواست. 

 

 اصل آزادی قراردادها -3

ر اصل در زمینه قراردادی است و شاید پیش از ه ای از اصل اباحهاین اصل چهره

 دیگری در اعمال حقوقی کاربرد دارد. 

 

 اصل تسلیط -4

ه هنر منالکی نسنبت بنکنند ق.م در بیان مفهوم و قلمرو این اصل اعالم می 30م

ت ناء دارد مگر در مواردی که قانون اسن مایملک خود حق همه گونه تصر  و انتفاع

 کرده باشد.

 

 آثار اصل برائت فصل پنجم: 

حقوق کیفری نیز در قواعد دادرسی از اصل اقامه دلیل پینروی کنرده اسنت امنا 

متفناوت بنوده و در دادرسنی مندنی وکیفنری مفهوم و اهمیت و حدود اعمنال آن 

-هایی که دعوی توسط دادسرا طراح و تعقیب منیکاربرد یکسان ندارد. در سیستم

باشد و مواردی که متضرر از جرم به می شود اقامه دلیل از وظای  خاص این مرجع

تبع امر کیفری مبادرت به طرح دعوی نماید دلیل آوری در خصوص ضنرر و زینان 

به عهد مدعی خصوصی خواهد بود. اینک اگر بخواهیم اصل یاد شنده را بنه م ابنه 

مدنی معمول است در امر کیفری نیز اعمال کنیم در واقنع دادسنرا آنچه در حقوق 

و همچننین دعی باید دالیل مربوط به وجود عناصر قانونی و مادی جرم به عنوان م

هر آینه به یکنی انتساب عمل ارتکابی به متهم را ارئه نماید. متهم نیز به توبه خود 

از وسایل دفاعی فقدان مسولیت م نل دفناع مشنروع ینا اجبنار و یناجنون و غینره 

بنه د بود. در حالی که با توجنه متوسل شود ارائه دلیل و اثبات امر به عهده او خواه
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افتراق کلی خصایص مدنی و کیفری، اعمال اصل مرکور در دعاونی کیفنری اساسناً 

باشد چه آن کنه در اصول و قواعد مربوط به این نهام میمفید و مشروط به رعایت 

دعاونی حقوق طرفین دعوی )مدعی و مدعی علیه( در شرایط برابر و مسناوی قنرار 

انکار صر  مواجه گردد، مدعی باید وظیفنه ارائنه دلینل را ایی که با دارند و هر ادع

شود. دادسرا بنه تحمل کند اما در دعاوی کیفری موضوع به نحو دیگری توجیه می

متهم )مدعی علیه( حالت خصومت و یا رقابت وینژه خواهنان  قامعنوان مدعی در م

ق بخشنیدن بنه در دعوی مدنی را ندارد بلکنه عنالوه بنر وظیفنه کوشنش در تحقن

و تحصیل محکومیت کیفری بزهکار، لزوماً به هنگام خواسته جامعه در تعقیب جرم 

وردن حقایق اعم از این که به نفع یا بنه آآوری دالیل و به دست کش  جرم و جمع

در دعاوی کیفری در واقع متهم با تکینه نماید. طرفانه اقدام میضرر متهم باشد بی

گناهی دادسرا را مکل  ساخته که با ارائه دلیل، خال  آن بر اصل برائت یا فرض بی

نداشته گناهی را ثابت کند و در صورت فقدان دلیل متهم هرگز تکلیفی به اثبات بی

 شود. ی شناخته میبرو م

 

 الف( فرض برائت و حق دفاع متهم 

آن هنر برخی از حقوقدانان حق دفاع را عبارت از حقی دانسنته کنه بنه موجنب 

مورد تعقیب قرار گیرد بتواند در محاکم پیش از آن که مورد حکنم قنرار  فردی که

 1گیرد از خود دفاع کند.

 

 کلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل ت -1

نخستین و مهمترین اثر اصل برائت در تکلی  مقام تعقینب بنه تحصنیل و ارائنه 

یفنری، دادسنتان به متهم نهفته است. در ینک دعنوی کدلیل و اثبات بزه انتسابی 

مکلن  بنه اثبنات « البینه علی المدعی»باشد و لرا به موجب قاعده مدعی اصلی می

گناهی خود ندارد بزهکاری متهم در مقابل دادگاه است، و متهم تکلیفی بر اثبات بی

                                           
 .27کاتبی، حسینقلی، حق دفاع، حقوق مردم، شماره،ص -1
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و بر دادسرا، به نمایندگی از سوی جامعه و ینا شناکی خصوصنی اسنت کنه نقنض 

 برساند.  مقررات از سوی متهم را به اثبات

 

 چگونگی تحصیل دلیل  -2

نخستین مس له در ارتباط با شیوه تحصیل دلینل، چگنونگی برخنورد بنا سنکوت 

سنت. امتهم پس از احراز هویت و تفهیم اتهام به وی در مرحله تحقیقات مقدماتی 

اکی را ینا شنبنابراین نه تنها ارائه دلیل و بار دلیل بر عهده مقام تعقیب یعنی دادس

-ی میه است بلکه شیوه تحصیل آن نیز از جمله آثار مهم اصل برائت تلقنهاده شد

نگی های صحیح قانونی و بنا همناهگردد یعنی تحصیل دلیل باید با توسل به شیوه

 آید.  الزم با اصول اخالقی و ضوابط حاکم بر ضرورت رعایت کرامت انسانی به عمل

 

 هم تفسیر شک به سود مت -3

تهم منجر به پریرش اصنل مجرمینت وی خواهند شند عدم تعبیر شک به نفع م

تردید  صورت عدم حصول اقناع وجدانی و بقاء شک وها در بنابراین قضات و دادگاه

عقینب نسبت به بزهکاری متهم باید نسبت به صدور احکام برائت یا قرارهای مننع ت

 اقدام نمایند. 

 

 تفهیم اتهام  -4

 از هوینتز بازپرسی از متهم و پس از احنرمس له تفهیم اتهام که باید مقدم بر آغا

ای ینژهووی صورت پریرد نیز به نوبه خود و در ارتباط با حق دفاع متهم از اهمیت 

 برخوردار است. 

 

 ع و حق دفاع متهم وکیل مداف -5

عاوی در امور کیفی در فنی وکالی د -استفاده از معارضت قضایی و دانش حقوقی

 شود. سیدگی نهایی در دادگاه عنوان میدو مرحله تحقیقات مقدماتی و ر
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 ب( فرض برائت در مرحله تحقیقات مقدماتی 

  نع اجبار متهم به اقرار یا شهادت علیه خودم -1

این اصل به عنوان یک مبنای اساسی حقوق متهم و یکی از آثار مهم اصل برائنت 

م منتهم را به این معنا است که در جریان یک تعقیب کیفری مقام تعقیب باید اتهنا

اثبات نباید و نباید شرایطی را فراهم آورد که متهم مجبور بنه اقنرار شنود و خنو را 

توان بدون هیچ گونه ترس و هراسی بگوید که حنق می شخصمجرم قلمداد نماید. 

دارد از پاسخگویی به سواالت امتناع نماید و از حق مصونیت در مقابل خود اتهامی 

 1برخوردار باشد.
 

 

 وت حق سک -2

لیل تواند ساکت بماند بدون این که سکوتش دجق سکوت به این معنا که فرد می

باشند. یای بر ارتکاب جرم باشد، مگر حق مصونیت در مقابل خود اتهامی میا نشانه

و هم  حق مزبر با هد  حمایت از افراد در مقابل خود اتهامی هم در مرحله تحقیق

 در مرحله دادرسی وجود دارد. 

 

 ت وکیل و مترجم برخورداری از معاضد حق -3

بین اصحاب دعوی ت کید « هاتساوی سالح»امروزه با توجه به این که بر ضرورت 

شود و به ویژه این که هد  از دادرسی کیفری دستیابی بنه واقعینت امنر و ننه می

از سری بودن تحقیقنات مقندماتی  انجام تشریفات صوری رسیدگی است، به تدریج

م و وکیل مدافع او کاسته شده است و به وکیل مدافع اجنازه حضنور نسبت به مته

 2شود.در انجام تحقیقات مقدماتی داده می

 

 زادی متهم و تحدید موارد بازداشت موقت آ -4

                                           
 8،ص2ی، انتشارات تبلیغات اسالمی، جآخوندی، محود، آیین دادرسی کیفر -1

 .140آشوری، محمد، عدالت کیفری، انتشارات میزان، ص -2
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ر دبازداشت موقت متهم عبارت است از سلب آزادی از متهم و زنندانی کنردن او 

بازداشنت صنالح قضنایی.  طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسنط مقنام

 ای است که در اختینار قضنات کیفنری قنرارتری وسیلهموقت بدون تردید مطمئن

تی حاز این که متهم در طول تحقیقات مقدماتی و برای جلوگیری داده شده است. 

ات ادامه آن در تحقیقات نهایی و باالخره در مرحله قطعینت حکنم و اجنرای مجناز

عندم  موجبات اختالل در رسیدگی به جرم و تن خیر و نتواند با فرار یا مخفی شدن

 موفقیت در اجرای حکم کیفری را فراهم سازد. 

 

 ج( فرض برائت در مرحله دادرسی

 رفطمستقل و بی -نصفانهم -ق برخورداری از یک محاکم علنیح -1

تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خناص آرزوی هنر انسنان 

بدیهی است عدالت کیفنری کنه هند  هنر دادرسنی ده و هست. عدالت خواهی بو

تضنمین شنده منرکور  ای که در آن سه ویژگیجزایی است بدون برقراری محاکمه

 فرصت ظهور نخواهد داشت.باشد، 

 

 حق دفاع  -2

حق دفاع در یک تضمین جنامع عبنارت اسنت از سنلطه غینر قابنل انفکنا  بنا 

ور به رسنمیت شنناخته شنده و منورد شخصیت فرد که به وسیله نهام حقوقی کش

تواند رفتار مجرماننه ینا ادعنای حمایت قرار گرفته است و به موجب آن شخص می

حقوقی علیه خود را که بر اساس شکایت اشخاص با مقام تعقینب از سنوی مراجنع 

انتهامی و قضایی به وی منتسب گردیده است، با همه امکانات و طرق قنانونی رد و 

 1انکار نماید.

 

 ق برخورداری از مساعدت رایگان مترجمح -3

                                           
موذن زادگان، حسنعلی، حقوق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، فصلنامه  -1

 .1360،ص9های حقوقی، شدیدگاه
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سنتفاده ها و یا با ابا توسل به اصول حقوقی نهیر اصل برائت و اصل تساوی سالح

ر نتیجنه دآن را امضاء و بعضاً تصویب نمنوده و از این حریه که ایران اسناد حقوقی 

نتاج کرد را استتوان رایگان بودن حق مزبور باشند میهمچون قانون الزم االجرا می

ان اما در هر حال بر قانونگرار است که در اصالحات بعدی خنود بنه صنراحت رایگن

رحله را هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در م بودن حق برخورداری از مترجم

 دادرسی به رسمیت بشناسد. 

 

 رسش از شهود حق احضار و پ -4

ی کیفنری محسنوب هاسوال از شاهد طر  مقابل نهاد بسیار مهمی در رسیدگی

  شود که هد  از آن تضمین هرچه بیشتر برقراری یک دادرسی عادالنه و کشمی

 باشد. هر چه بهتر حقیقت می

 هم تفسیر شک به نفع مت -5

ک یکی دیگر از آثار اصل برائت تضمین شک به نفع متهم است. قاعنده مزبنور ین

در  شود و هنممال میهم در قلمرو مسائل موضوعی اعقاعده عام است به این معنا 

 قلمرو مسائل حکمی.

 گیری نتیجه

آن را میراث مشتر  حقنوقی همنه ملنل مترقنی جهنان توان اصل برائت که می

ال پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبنمحسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه 

هنا و اعالمینهو عنایت خاص حقوقدانان در حقوق داخلنی کشنورها و نینز موضنوع 

 است. ای و یا بین المللی قرار گرفته سیون در سطح منطقهکنوان

 های حقوقی فعلی، اعم از کشنورهای پینرو سیسنتم کنامن ال وهیچ یک از نهام

به  مر دادرسیاند و اعمال آن در انیاز از اصل برائت ندانستهسایر کشورها خود را بی

ی در نقنض روینه قضناییک قاعده آمره و تکلیفی محسوب گردینده اسنت. صورت 

انند بهتنرین مسنتند اعتبنار و آن عمنل کنردهتصمیمات مراجع قضایی که خنال  

 باشد. اهمیت اصل یاد شده می
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های نوین دادرسی یعنی اسنتمرار بخشنیدن بنه آثنار اصل برائت کیفری در نهام

اصل حفظ کرامت انسان و مصون بودن افراد جامعه از هرگونه تعرض و آثار آن مگر 

به عبارت دیگنر فنرض د یک محکومیت قانونی، قطعی و الزم االجرا. به واسطه وجو

ینک نهنام قضنایی، اداری و بدین معنی است که مجموعنه اجنزا ینک »گناهی بی

اجتماعی جهت حاکمیت بخشنیدن بنه اصنل مصنونیت افنراد از هنر ننوع تالشنی 

هماهنگ و سازگار داشته باشند. در چنین فرضی است کنه روح حناکم بنر جهنت 

ها و عملکردهای واقعنی اجنزاء ینک سیسنتم اجتمناعی و حقنوقی، عینینت گیری

گناهی مهنون یا متهم است مگر آن که ینک حکنم قطعنی و بخشیدن به فرض بی

الزم االجرایی که بر اساس ضوابط دقیق قانونی علیه فرد صادر شده است، جایگزین 

 1اصل برائت گردد.
 

 

                                           
 .280شاملو، باقر، همان پیشین،ص -1
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