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بررسی مبانی فقهی اصول دادرسی در اسالم
هادی غالمرضا راوی ،محمود یوسفوند



(تاریخ دریافت1316/02/15 :؛ تاریخ پذیرش)1316/05/20 :

چکیده
اصل تضمین امنیت افراد در جامعه و عدالت و عدم تبعیض بین افراد که برگرفته شده از کرامت انسانی است کهه منأها ایدهاد قیهو ی و
مسئولیت و وظایفی برای انسان می گردد و این قق ابل اسیاط و سلب نمی باشد .بر این اساس ماده  55قیهو شهوروندی بهر مبنهای
اصولی همچون اصل برائ ت متوم و و اصل انونی بودن جرم و مدازات و استیالل و بیطرفهی مرجهق ضهایی و ضهات و قهق دفها و
شخصی بودن مسئولیت جزایی و جواز قق اختیار وکیل قضور وکیل می باشد .در این میاله به این پرسش جواب می دهیم کهه ییها ایهن
اصول دارای مبنایی بر اساس شر می باشد می باشد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت تمامی این اصول ریأه در شهر میهدس اسهالم دارد و
پیأوایان دینی ما بر این اصول بسیار تاکید داشتند.

کلیدواژگان
اصل برائت ،قاکم شر  ،قیو  ،شوروندی.

 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری دانشگاه قم ،قم ،ایران
رایانامهhadyra94@gmail.com :

 استادیار ،جامعه المصطفی (ص) العالمیه ،قم ،ایران
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مقدمه
حقوق در جامعه اسالمی از نگاه امام علی(ع) دو طرفه است؛ یعنی مردم بر حکومت حق دارنقد و
متقابالً حکومت بر شهروندان خویش نیز حققوقی دارد  .امقام علقی (ع) در یکقی از سقانانش بقه
َّ
ااا ا »...؛
اا و ا ل َاکانَ إ ْاَ َ
صراحت بر این مسئله تأکید میکنقد و مقیفرمایقد« :أَیاُّ َها النَّاا إ انَّ ا ان َ
اََْ ااَ َ
اَاََْ ْام إ َْ َ
(شریف الرضی ،4141 ،ص  .(97ای مردم ،من بر شما حقی دارم و شما هم بقر رقردن مقن حققی
دارید.

ح برخورداری از شاصیت و کرامت و نقش ،جایگاه و ارزش انسانها یکی از مباحق

مهقم

جهان کنونی نزد حکومتها است؛ نهادها وسازمانهای متولی و حامیان حقوق مردم ایقن موضقوع
را تحت عنوان «حقوق بشر» دنبال

میکنند.

در ماده 79حقوق شهروندی چنین آمده اصل بر برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود
مگر اینکه اتهام او در دادراههای صالح و با رعایت اصول دادرسی عادالنه از جملقه اصقل ققانونی
بودن جرم و مجازات ،استقالل و بیطرفقی مرجقق قیقایی و قیقات ،حق دفقاع ،شاصقی بقودن
مسئولیت جزایی ،جواز اختیار وکیل اثبات شود .احکام باید مستدل و مسقتند بقه ققوانین و اصقول
مربوط صادر

شود.

در این ماده از مفاهیمی مانند اصل برائت و اصل قانونی بقودن جقرم و مجقازات و اسقتقالل و
بیطرفی مرجق قیایی و قیات و ح دفاع و شاصی بودن مسئولیت جزایی و ح اختیقار وکیقل
استفاده شده است .در این مقاله به بررسی این مسئله می پقردازیم کقه آیقا ایقن اصقول مقککور از
پشتوانه فقهی برخوردار هستند؟
اصل برائت
برائت واژه ای مشترک لفظی است که دارای معانی متعدد است اما مراد از برائت در بحق

مقککور

هم واژه با کلماتی همچون ،فرض بی رناهی یا برائت کیفری است و بدین معناست که تقا مقوقعی
ارتکاب جرم شاص اثبات نگردد اصل بر برائت آن خواهد بود .برائت بر این معنا متکی بقر دلیقل
عقلی و روایی است .اصل برائت که مبین و متیمن حسن نیت به رفتار اجتماعی دیگران و پرهیقز
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از بدرمانی و سوء ظن به افراد و احترام به آزادیهای مشقروع و حفقح حققوق شقهروندی اسقت
منحصر به مرحله دادرسی و صدور حکم نمیشود؛ بلکه مرحله تحقیقات مقدماتی پلیس و نیقروی
انتظامی ،مرحله تعقیب و کشف جرم در دادسرا را نیز دربر میریرد .اما دالیقل بقر برائقت کیفقری
عقل و قرآن و روایات است که به آن ها اشاره می رردد.
اصل عدم

مطاب اصل عدم ،اصل ،عدم هر چیزى است تا وقتى که وجود آن ثابت رردد و هررقاه در وجقود
فعلى تردید کنیم ،حکقم بقه عقدم آن مقىکنقیم( .ملکقی اصقفهانی ،4797 ،ج ،4ص )411تفقاوت
استصحاب و اصل عدم در این است که براى تمسك به این قاعده ،نیازى به اینکه در ذهقن ،یققین
ساب و شك الح خلجان کند ،وجود ندارد( .مرکز اطالعات و مدارک اسقالمى ،4737 ،ص)473
بر خالق استصحاب که حالت سابقه لحاظ می رردد.
اصل استصحاب

دلیل دیگر اصل استصحاب است که مرحوم آخوند در تعریقف استصقحاب رویقد« :ها الكماَاقا ا ا
امَاأکام ض عاذياامَاشكايفاق ئه»( .آخونقد خراسقانی ،4147 ،ص )731شقی انصقاری اینگونقه
استصحاب را تعریف می فرماید« :نق ام اك »( .انصاری ؛  ،4141ج ،1ص)714
بر اساس این اصل حالت و وضعیت متهم قبل از پیدایش اتهام می باشد یعنقی اینکقه شقاص
قبل از اتهام ،شاصی بری و هیچگونه عملی خالف قانون انجام نقداده اسقت و ارقر بقه آن شقك
نمودیم که مرتکب جرم شده است یا خیر همان سابقه قبلی و برائت او را استصحاب مقی کنقیم و
باید مجرمیت او را ثابت کرد.
اررچه نتیجه اصل عدم و استصحاب عدمى یکى است و در هر دو ،حکم به عدم شقىء معقین
مشکوک الوجود مىشود ،اما دلیل حجیت اصل عدم ،عقل است ،چقون عققل رویقد بقراى اثبقات
وجود هر امرى باید دلیل اقامه کرد؛ درحالىکه دلیل حجیت استصحاب فقق شقرع اسقت( .مرکقز
اطالعات و مدارک اسالمى ،4737 ،ص)473-477
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قبح عقلي

هر عقل سلیم و وجدان بیدار ،مؤاخکه شاصی را که هنوز علم به مجرمیت وی نداریم و فقق در
مظنه اتهام است قبیح می داند و شاید بتوان در این باره ادعا نمود که روش سیره عقال بر ایقن امقر
مبتنی می باشد.
قاعده «البینه علي المدعي و الیمین علي من انکر»

طب قاعده «لنامَّهاََْالملدََاکالنمما اَْاَامانال ا » در صورتی که شاصی علیه دیگری شکایت نمود
اصل بر برائت آن شاص است و برای اثبات ادعای خود باید دلیل بیاورد .کسی که مقدعی وجقود
ح یا دین بررردن دیگری است ،باید دلیل آورد و طرف مقابل برای اثبات مدیون یا متعهد نبقودن
خود ،نیازی به ارائهی دلیل ندارد .تنها می تواند با تکیه به اصل برائت ،دعوای اقامه شده را رد کند.
بعنوان مثال در مقابل ادعای مدعی ،مبنی بر مدیون بودن وی  ،فقق کقافی اسقت بگویقد ،بقدهکار
نیستم .این مدعی است که باید ثابت کند از طرف مقابل ،طلبکار است( .هاشقمی باجگقانی،4793 ،
ص (711مهمترین مبنای این قاعده فقهی روایات می باشد چنانچه رسول خدا فرمودنقد« :لناموَّا اَْا ا
لمل ودَي،اکالنمم اَْ امناأ م » (وسائل الشیعة ،4147 ،ج ،19ص )177

اشتهار این روایت در میان طوائف مسلمین موجب وثوق و اطمینان به صدور روایت از رسقول
خدا (ص) است پس هقیچ شقکی در حجیقت و اعتبقار روایقت نیسقت( .بجنقوردی ،4799 ،ج،7
ص )94درباره این قاعده اجماعی از همه طوائف مسلمین می باشد که این موجب وثوق بلکه قطق
به حدی

می رردد( .بجنوردی ،4799 ،ج ،7ص)97

روایت دیگر از دعائم اإلسالم است که أبی عبد اللّه از پدرش و او از پدرانش نقل می کنقد کقه
أمیر المؤمنین علیهم السّالم فرمود که رسول اللّه صلّى اللّه علیقه و آلقه فرمقود« :لناموَّا ايفالمما لعاَْا ا
لمل ودَياکالنمم اَْ االملا ودَياَْماه»( .نورى  ،4143،ج ،49ص )719روایتی دیگر نیقز مقی فرمایقد« :لناموَّا ا
امنالدَ ،اکالنمم اَْ امناأ م »( .نورى ،4143 ،ج ،49ص)717
َْ
و

اصل برائت در قوانین موضوعه

ماده  79قانون اساسی اصل ،برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمقی شقود ،مگقر
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اینکه جرم او در دادراه صالح ثابت شود .و اینکه اصل بر برائت است ،یعنی همه افراد در ابتدا بقی
رناه محسوب می شوند مگر اینکه خالف آن ثابت رردد .در ماده  1قانون دادرسقی کیفقری جدیقد
مصوب اصل برائت است هررونه اقدام محدود کننده ،سالب آزادی و ورود بقه حقریم خصوصقی
اشااص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قیایی مجاز نیست و در هر
صورت این اقدامات نباید به رونه ای اعمال رردد که به کرامقت و حیثیقت اشقااص آسقیب وارد
کند .ماده  479قانون آ.د.م این اصل را بدین صورت مورد تصریح ققرار داده اسقت« :اصقل برائقت
است ،بنابراین ارر کسی مدعی ح یا دینی بر دیگری باشقد بایقد آن را اثبقات کنقد در ایقر ایقن
صورت با سورند خوانده اصل برائت صادر خواهد شد» .ماده  771آیین دادرسی مقدنی سقاب نیقز
این اصل را با این عبارت مورد نظر قرار داده بود« :اصل برائت است بنابراین ارر کسی مدعی حق
یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند و اال مطاب این اصل حکم به برائت مدعی علیقه داده
خواهد شد» .این بدان معناست که شروع تعقیب کیفری افراد محتاج دلیل است .اصل برائقت بایقد
در تمام مراحل آیین دادرسی کیفری رعایت رردد و تا صدور حکم قطعی و اثبقات ارتکقاب جقرم
توس متهم و به طور کلی در تمام مراحل آیین دادرسی کیفری (اصل برائت) حاکم است.
در نهایت باید رفت اصل برائت کیفری ریشه در اصل عملی استصحاب ،یکی از اصول عملیقه
معروف در علم اصول فقه دارد زیرا با ورود اتهام به متهم اصل استصقحاب عقدمی بقه کمقك وی
شناخته و او را از انتساب ارتکاب مبرا می سازد .سبب عقالنی بودن اصل برائقت ،حکقم عققل در
این باره از چنان اتفاقی برخوردار است که ادله نقلیه مربوط را به صورت ادله ارشادی و نه مولوی

قرار میدهند تا جای که قاعقده معقروف «لنامَّاهاَْاَالملادََاکلنمما اَْاَالملَّ ا » کقه در تمقامی دعقاوی
حقوقی جاری است ،در امور کیفری نیز بدون نیاز به سورند منکر جریان می یابد .اصل برائقت در
حقوق اسالم از چنان قدرتی برخوردار سنت که در موارد اتهامات مربوط به جرایم جنسی خقاص،
در صورت عدم اثبات اتهام از ناحیه تعقیب کننده امر کیفری ،نه تنها متهم تبرئه می شود بلکه متهم
کننده نیز به حد قکف محکوم می رردد .حتی در صورت عدم کفایت شقهود یقا تعقارض شقهادت
آنان با یکدیگر از حدود زمان و مکان ارتکاب جرم اتهامی ،خود شهود به حد قکف (نجفی ،بی تا،
ج ،14ص )741محکوم می رردند( .محمدی زاده کرمانی نژاد ،4731 ،ص 91و)97
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اصل قانوني بودن جرم و مجازات
یکی از فروعات قاعده «قاحااَ بااقالاقم » اصل قانون بودن جرم و مجازات است و بدین معناست
که هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست .محق حائری یزدی درباره قبح عقاب بال
ٍ
االاادافمه ؛ این قاعدهای است مسلّم نزد عدلیّه و
بیان میروید« :هذهاق َدهٌامسْوم اََّدلنعدنمهاکاالاشاه
هیچ تردیدی در آن نیست»( .حائری یزدی ،4143 ،ص )111کیفر کردن کسى را که بیانى به وى
نرسیده است نزد عقل زشت و ناپسند است( .شهابی ،4714 ،ص )411بر این اساس هیچ فعل یا
ترک فعلى حرام نیست؛ مگر آنکه دلیل شرعى وجود داشته باشد .این قاعده با اصل قانونى بودن
جرم در حقوق معاصر قابل مقایسه و به قاعدهى قبح عقاب بالبیان بسیار نزدیك است .مفاد
قاعدهى قبح عقاب بال بیان ظاهرا ناستین بار در متون شی طوسى به چشم مىخورد .وى در
ثا َر إس لاال» (اسراء )47 ،مىروید« :این آیه بیانگر
ّتا َاْاا َع َا
تفسیر تبیان ذیل آیه شریفهى « َاکام ا إكَّا ا إم َع وَّذقَّ َاا َا اا
آن است که خداوند هیچ کس را بر معاصى و رناهانش عقاب ناواهد کرد؛ مگر آنکه با حجّتها،
دالیل و ارسال رسل وى را آراه ساخته باشد ».سپس در مقام استدالل مىروید« :به خاطر آنکه
زشت است [عقال] که خداوند کسى را عقاب کند قبل از آنکه او را به مصالح و مفاسدش آراه
ساخته باشد ».نظر شی بر آن است که مفاد آیه شریفه بیانگر یك حکم عقلى یعنى «قبح عقاب
بالبیان» است( .قواعد فقه ،4737 ،ج ،1ص )41البته باید دانست که قلمرو این قاعده وسیقتر از
«اصل قانونى بودن جرم و مجازات» در حقوق عرفى معاصر است؛ چرا که اصل قانونى بودن جرم
و مجازات ،راجق است به وضق قانون و به تبق آن به مراحل ابالغ و انتشار آن؛ ولى فقها در
مواردى که مکلف نه به علت تقصیر ،بلکه به جهتى دیگر ،نسبت به تکلیف صادره جاهل بوده
است نیز به این قاعده تمسّك کردهاند .به دیگر سان ،مراد از بیان در این قاعده ،بیان واصل است
نه بیان صادر .از این رو ،دایرهى شمول آن وسیقتر از اصل قانونى بودن جرم و مجازات است.
(همان ،ج ،1ص 41و )47
بنابراین اصل ،وظیفقه قانونگقکاری و تعیقین عنقاوین جقرایم و میقزان مجازاتهقا از وظقایف و
اختیارات انحصاری قوه قانونگکاری است و به موجب اصل تفکیك قوا که از اصول مسقلم ققانون
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اساسی است ،قیات تحت هیچ شرایطی ح مداخله در امر تعیقین جقرایم و مجازاتهقا را ندارنقد.
بهانهِ « حفح نظم جامعه و حمایت از عفت عمومی و اخقالق حسقنه» ،نمقیتوانقد مجقوز مداخلقه
قیات در امر قانونگکاری باشد.
اصل استقالل و بي طرفي قاضي
عدالت بزرگترین آرمان بشر در طقول تقاری حیقات اوسقت .عققل بقر حسقن آن اذعقان کقرده،
خردمندان نیکویش شقمرند و ققانون رقکاران آن را هقم مبنقا و هقم مقصقد ققوانین دانسقتهانقد؛ از
نظرفرهنگ دینی نیز ارسال رسوالن و انزال کتب الهی در راستای اقامة آن صورت ررفتقه اسقت .از
جمله مصادی عدالت ،اصل بیطرفی قاضی نسبت به متااصمان می باشد که از اصقول اساسقی در
قیاوت می باشد و اسالم نیز بر آن تاکید فراوان نموده است صاحب جواهر می فرمایند :بر قاضی
واجب است برابری بین دو طرف خصم ارر چه از جهت شقرافت و خقواری متفقاوت باشقند .در
سالم و نگاه کردن و کالم یك اندازه و در حکم کردن انصاف و عدل رعایت رردد و ارقر جقواب
سالم هر دو با هم ممکن نباشد زمانی که نفر اولی سالم دهد از باب رجاء صبر نمایقد تقا دیگقری
نیز سالم دهد آن راه جواب سالم هر دو را بدهد( .نجفی ،بی تا ،ج ،14ص )411ایقن اصقل دارای
پشتوانه قرآنی و روایی می باشد که در این جا نمونه ای از آیات و روایات بیان می رردد.
ادله قرآني

در قرآن تاکید بر این امر فراوان تاکید شده که در حکومت داورى به عدل باشد و عدالت اجتماعى
رعایت رردد و ح هر صاحب حقى به خودش مىرسد .در این جا به برخی آیات اشاره میرردد.
 .4خدا قاطعانه به شما فرمان مىدهد که :امانتها را به صاحبانش بازرردانید و هنگامى که میان
مردم داورى مىکنید ،به عدالت داورى کنید .یقیناً [فرمان بازرردانیدن امانقت و عقدالت در داورى]
نیکو چیزى است که خدا شما را به آن موعظه مىکند بقىتردیقد خقدا همقواره شقنوا و بیناسقت.
االَّللاَي اْم إكَاأَ ْ اتاإ َؤُّدک ْ َّ َّ َّ َّ
َّ
اَت إمم َّ
لاِبن َْع ْد َّاع.ا
لالمَم انتانىلااأ َْهْه َاکان َ
.4ان اَ َ إ إ ْ
ذلاا َم ْمتإ َْاقاَ ْ َ النَّا َّ اأَ ْ َْ إ
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(نساء )73 :در این آیه تاکید به اداء امانت شده است از جمله اداء امانقت و رعایقت حققوق مقردم
آنست چنانچه دو نفر از شاص ثال

باواهند که در باره اختالف آنان داورى کند در صورتى کقه

درخواست آنها را بپکیرد باید بعدالت رأى دهد.
 .1اى اهل ایمان! همواره [در همه امور] قیام کننده براى خدا و رواهان به عدل و داد باشقید .و
نباید دشمنى با رروهى شما را بر آن دارد که عدالت نورزید عقدالت کنیقد کقه آن بقه پرهیزکقارى
نزدیكتر است .و از خدا پروا کنید زیرا خدا به آنچه انجام مىدهید آراه است( 4.مائده)3 :
از جمله برنامه اخالقى و عملى دین اسالم قیام للّه است یعنى همواره اعمال و رفتار مسلمانان
باید براى خشنودى پروردرار و جلب رضایت او باشد و چنانچه با کسى عداوت و کینه در دل
دارند بوسیله شهادت از او انتقام نگیرند و ح او را انکار و تیییق ننمایند و بیرر و زیان او
رواهى ندهند زیرا بدین وسیله ح و حقیقت را نادیده ررفته و خللى جبران ناپکیر در انتظام
جامعه وارد نموده نه تنها بیك فرد ضرر زده و خیانت نموده بلکه باود و باجتماع خیانت روا
داشته جور و ستم را تائید و تقویت کرده و قیاوت و داورى را در باره حل اختالف مردم متزلزل
بانَّْتاا ْ ى» هررز
َالاتَا ْع َّدنإ لا ْلَ َّدنإ لا إه َااأَقْاَ إا
نموده اعتماد و اطمینان مردم را بیکدیگر سلب خواهند کرد« .أاا
در رفتار و رفتار از طریقه عدالت و خرد خارج نشوید و پایه تقوى و انتظام زندرى افراد و اجتماع
برعایت این دستور استوار است( .حسینی همدانی ،4141 ،ج ،1ص)791
ادله روایي

در دعائم االسالم ر وایت شده است که رسول خدا صلى اهلل علیه و آله نهى فرمود از این که قاضى
با نگاه کردن زیاد و التفات به یکى از طرفین مااصمه ،از او جانبدارى کنقد و از تلققین کقردن بقه
رواهان نیز نهى فرمود( 1.ابوحنفیه ،4737 ،ج ،1ص)777
در این روایت تصریح شده است که قاضی ح جانبداری از طرف ندارد پس می تقوان نتیجقه
ٍ
َّ
َّ
.2ااياأَیاُّه النا َّذیناآمَّإ لا إك إ لاقَا ا َّلم َّاَّ
اشهدل َّ َّ َّ
بانَّْتاا ْ ىا
االاَي ََّمَّا إم َْ َ
اشََّآ إ اقَا ْ م َ
اِبنْ ْسط َاک َْ
َ
اَْ ااأاَالاتاَ ْعدنإ لا ْلَدنإ إ
لاه َ اأَقْاَ إ
َ
َ َ
اَّلل إ َ َ
اکااض َّرالن وَّذ َّ
َّ
اَناتَْ َّ النشُّه َّادا
الخل
د
ضياأا
الن
ِب
اُي
اأ
َن
]
اهللااَْمهاکاآنها
اصْ
ا
َّ
الَّلل
ع
رس
 .4أ وهإا[
َ
هن َ
َ
إ
َ
َ
ا،اکاَن َ
و
صم َّ اق َمثَةَّالنَّاظََّ إ
َ
َ
َ
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ررفت که بطری اولی ح تلقین نمودن را نیز ندارد .مرحوم محق حلی و عالمه حلی می فرمایند
که تلقین مطلب به یك طرف دعوا موجب می شود که نزاع ادامه پیدا کند ،در حالی کقه مسقئولیت
قاضی این است که دعوا را پایان دهد و منازعه را قطق کند .ارر بنا شود خود قاضی در دعقوا ورود
کند و راه و چاه اقامه دعوا را یاد بدهد ،موجب ادامه دار شدن دعوا می شود .در حالی کقه قاضقی
برای قطق دعوا منصوب شده است .تعبیری که مرحوم محق در متن دارد این اسقت کقه تلققین و
هدایت به شیوه احتجاج جایز نیست زیرا این کار نزاع را ادامه دار می کند در حالی که قاضی برای
کاهش نزاع نصب شده اسقت( .محقق حلقی ،4143 ،ج ،1ص94؛ عالمقه حلقی ،4147 ،ج ،7ص
)117
شی طوسی می فرماید :وقتی متااصمین در برابر قاضی ررفتند ،قاضی ح نقدارد بقه یکقی از
آن دو چیزی را تلقین کند که بر ضرر طرف دیگر باشد .و ح نقدارد او را هقدایت کنقد .پقس از
آوردن چند مثال شی می فرماید :چون بر قاضی واجب است تا جقایی کقه امکقان دارد تسقاوی و
برابری و بی طرفی بین خصمین را رعایت کند .وقتی قاضی مطلبی را به یکی از طرفین تلقین کند،
به طرف دیگر ظلم کرده است .و کار او موجب توقف ح طرف دیگر می شقود( .شقی طوسقی،
 ،4739ج ،3ص)474
بعد از بیان عدم جواز تلقین توس قاضی مسئله ای که باید بررسی رردد این است که آیا ایقن
حکم مطل است و در تمام موارد جاری است یا در برخی موارد مثل جلوریری از ظلم و کمك به
احقاق ح جایز است؟
مرحوم مقدس اردبیلی روی این استثنا دست رکاشته و جلوی اطالق حکم را ررفته است .زیرا
قاضی باید احقاق ح کند و راهی احقاق ح با همقین راهنمقاییهقا صقورت مقیریقرد .ایشقان
میفرمایند :جواز تلقین از طرف قاضی بعید نیست ،وقتی طرف دعوا جاهل بقه فنقون طقرع دعقوا
است و قاضی نیز می داند که ح با اوست و برای رد دالیل دیگران می فرماید درست اسقت کقه
قاضی برای سد باب منازعه رمارده شده است ولی سد باب منازعه باید همراه با عدالت و احققاق
ح باشد ،نه اینکه به هر شکل ممکن منازعه را پایان داد( .مقدس اردبیلی ،4147 ،ج ،41ص)71
مرحوم سبزواری نیز همین اشکال را بیان نموده و فرموده که باید در دلیل این فقها تامل کرد و

 ................................................ 121فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال هشتم ،شماره  ،11پاییز 1111

حتی باالتر از آن برای اصل این حکم ،دلیل و حجتی که من به آن دست پیدا کقنم ،وجقود نقدارد.
(محق سبزواری ،بی تا ،ج ،1ص)131
مرحوم فاضل هندی نیز در کشف اللثام متعرض همین مطلب شده اسقت مقی فرماینقد« :یعنقی
درست است که قاضی برای تمام کردن دعوا نصب شده است ولی زمانی که به حال و احوال دعوا
آراه باشد و باواهد احقاق ح کند ،جایز است که به یك طرف دعوا روش طرع مطالب را تلقین
نماید»( .فاضل هندی ،4141 ،ج ،44ص )77مرحوم صاحب ریاض نیز اشقکال مققدس اردبیلقی را
نقل می کند و می فرماید« :و هو حسن» (طباطبایی ،4143 ،ج ،47ص)73
اما برابری در اموری مانند اکرام و سالم کردن مرحوم نراقی معتقدند روایاتی داریم کقه داللقت
بر وجوب دارد مانند :امام علی می فرمایند :ح وجوب برابری می باشد چرا که امام علی به شریح
فرمود :مسلمانان در نگاه کردن و سان رفتن و نشستنت برابقری رعایقت کقن ،تقا نزدیکانقت بقه
جانبداری( ستم) تو امید نبندند و دشمنانت از دادرقری تقو ،نومیقد نشقوند( 1.کلینقی ،4149 ،ج،9
ص )147و در روایتی دیگرآمده است :هر که به قیاوت کردن میان مسلمانان مبتال شود ،تا زمقانى
که صدایش را بر روى یکى از متااصمین بلند نکرده نباید به روى دیگرى صدا بلند کند( 1.نوری،
 ،4143ج ،49ص )774ارر اشکال رردد که این روایات سنداً ضعیف می باشقند و حکقم ماقالف
اصل ثابت نمی رردد در جواب باید رفت این ضعف ضرری به ما نمی زند به خصوص با روایقت
اولی و از جهتی دیگر این روایات بوسیله شهرت ،جبران ضعف مقی شقود( .نراققی ،4147 ،ج،49
ص )444-441
اما صاحب جواهر نظری متفاوت دارند و می فرمایند :ظاهر بر عدم وجوب آن می باشد منساق
این روایات بر ندب و کراهت می باشد .مساوات برقرار کردن حقیقی سات می باشد به خصوص
این که مقتیی در متااصمین متفاوت می باشد .قول دیگر استحباب می باشد و این قوی میباشد.
اصام َّنالقْاتإَّْي َّ
ض َّ افَاْمإا ل َّ اقاَْماََّا إه َْ َّايف َّْ
 .4ک َّاِبَ َذ َّْ
الْل َش َرةَّ َاک َّايفالنَّاظََّ َاک َّايفالن َْم ْجَّْس
لالْل ْسََّ َّداقَ َعاقَ َعاأ ََّمريإالن إْم ْؤَّمََّّ َ َا
اِبنْ َ َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َادَِ اأَ ْكثاََ ام ْنا َظَ َكان َىلالنثا ا
ِ
اا اّت َاالایَ إم َ ا َظَإ َكان َا
ياقاَ ْ َ ْ
ض ،اع:ا ْلََْ َْاأَاهإ َ
اََْْم َ
 .1ف ْ هإالنو َ
ب َ
الخلَ ْ
ىلاأ َ
اا اّتالنَّاظَ اننَْمه َم َ
ص َم ْ َ
كاأَ ْ اتإ َس ک َ
اَي إ
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در هر صورت واجب نمی باشد برابری در قلب زیرا االباً از امور متعقکر اسقت( .نجفقی ،بقی تقا،
ج ،14ص)414
اما در جواب بر نظر صاحب جواهر باید رفت که ارر چه تساوی بین طرفین دعوا قلباً واجقب
نمی باشد اما در رفتار ظاهری داللت بر وجوب می باشد .چنانچه روایتی از امام علی در پاسق بقه
ابواالسود دولی آمده که پرسید چرا او را با آن که مرتکب خیانت و جنایتی نشده اسقت از منصقب
قیا برکنار کرد -فرمود :دیدم که صدایت را از صدای خصم بقاالتر مقی بقری( 1.احسقائى،4147 ،
ج ،1ص(717و در جایی دیگر آمده امام على علیه السالم :شایسته است که قاضى از التفات کقردن
به یکى از طرفین دعوا و التفات نکردن بقه دیگقرى خقوددارى ورزد و نگاههقایش را میقان آن دو
عادالنه تقسیم کند و به هیچ طرف دعوا اجازه ندهقد بقه دیگقرى زوررقویى و دراز دسقتى

کنقد.

1

(نوری ،4143 ،ج ،49ص )774و از امام صادق علیه السالم :مردى بر امیقر المقؤمنین علیقه السقالم
وارد شد و چند روزى میهمان آن حیرت بود .سپس نزد ایشان دعوایى مطرع کرد که قبالً [یعنقى
از روز اول ورودش ]با امیر المؤمنین در میان نگکاشته بقود .حیقرت فرمقود :تقو شقاکى هسقتى؟
عرض کرد :آرى .امام فرمود :از پیش ما برو؛ زیرا رسول خدا صلى اهلل علیه و آله نهى فرمود از این
که شاکى میهمان [قاضى] باشد مگر آن که طرف دعقوایش نیقز بقا او باشقد( 7.کلینقی ،4149 ،ج،9
ص)147
اصل بیطرفي قضات در قوانین موضوعه

در ماده  77ق.آ.د.ک هم مقرر داشته بازپرس باید در کمال بیطرفی و در حدود اختیقارات ققانونی،
تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفق یا ضرر متهم است فرق

نگکارد.

 .4کارکياأ اأمريالملؤمَّ اکىلاأِبالمس دالندؤيلالن ض امثاَزنهاف عانهاملاَزنتيناکام اجَّمتاکام اخَّتاف عاعانِارأیتاكالمكایعْ اَْ اا
كالمالخلصَ
َّ
َّ َّ
اخصم ایإ َّ
ظهإ اقَغم اَْ اص َّااَّ َّاه .ا
اِبنع َّا
 .1یََّاَغيانْح ك ََّاأ ایَ َد َ
عالنتااَْف َ
دع،اکاالایَ َدعَ َ
ُّت َ
انىلاخص ٍَادک َاا َخص ٍاَ،اکاأ ایاإ َ وس ََالنَّاظَ افمم اقمََّا إهم َ
،امث اتاَ َ د َّ
اأبمري الملؤمَّ اَْمهالنسالمافم َم َ َّ
ايفاخص َم ٍ املایَذ إك ْه َّ
ارجاللا اََزَع َّ
صَا
َ
اممري الملؤمَّ َ اَْمهالنسالم،اف َع انَاهإ:ا َ
ام اننَمه إ
ث اَ ََّدهإ و
اأايم إو َ
 .7ن ا إ
أاخ ٌ
َ
صم اهإ .ا
الَّللاَّاصْ
أ َا
َ
اهللااَْمهاکاآنهاَن اأ ایإض َ
ت؟اق َاع:ا اَ َعَ،اق َاع:ا َََت ا ْعاََّو ،ان اارس َع و
اکامعهإ َ
صَانالو َ
اخ إ
فالخلَ إ
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أصل  71قانون أساسی مقرر می دارد :قوه قیائیه ققوه ای اسقت مسقتقل ،کقه پشقتیبان حققوق
فردی و اجتماعی و مسؤول تحق باشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :احیای حقوق
عامه و رسترش عدل و آزادی های مشروع تحقق بنقد دوم مسقتلزم وجقود بقی طرفقی در نظقا م
قیایی است و نقض اصل بی طرفی در نظام دادرسی برخالف وظیفه مزبور است چقرا کقه نققض
بی طرفی مانق تحق عدالت و آزادی های مشروع

است.

ماده  77قانون آیین دادرس دادراه های عمومی و انققالب در امقور کیفقری مصقوب 13/1/93
میدارد:
دادرسان و قیات تحقی باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشقف اوضقاع
و احوالی که به نفق یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت

نمایند.

اصل شخصي بودن مسئولیت جزایي
در فقه سبب ضمان یا مباشر است و یا تسبیب .مباشرت فعلی که حاصل مقی شقود بقدون آن کقه
قصدی باشد .در تحریرالوسیله آمده است که :مقصود از مباشرت آن است که فعل از کسقی صقادر
شود ،خواه بدون آلت و وسیله خارجی مانند خفه کردن کسی با دست یا زدن با دسقت وخقواه بقا
آلت و وسیله جون انداختن تیر و زدن با چاقو و افکند در آتش و یا ارق کقردن در دریقا و نظقایر
آن از اعمالی که موجب می شود عرفقاً تلقف را بقه مرتکقب نسقبت دهنقد( .خمینقی ،4797 ،ج،1
ص )714در تعریف تسبیب رفته شده که ارر آن نمی بود تلف حاصل نمی شد ولکن علت تلقف
ایر آن می باشد مانند حفر چاه و قرار دادن سنگ در راه که تلف بسبب مانق باشد ( .محق حلقی،
 ،4143ج ،1ص )179پس باید یك نحو رابطه باید بین عمل و نتیجه باشد چه بصورت مباشر و یقا
مسبب باشد و در ایر این صورت مسئولیتی متوجه شاص نمی باشد
بر طب مادهی  411ق.م.ا« .مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابقت اسقت
که شاص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتقار ارتکقابی دیگقری،
مرتکب تقصیر شود» .تقصیر جزایی در اصطالع عبارت است از انجام کقاری کقه در ارتکقاب آن،
احتمال ایراد صدمه یا ضرر و زیان به دیگری و یا اختالل در امری از امور اجتمقاعی وجقود

دارد.
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(شامبیاتی ،4797 ،ج ،4ص )147قانونگکار تقصیر را تعریف نکرده است و تنهقا بقه ذکقر مقوارد و
مصادی آن بسنده کرده است .در موادی از قانون مجازات اسالمی( تعزیرات) از «بقی احتیقاطی یقا
بی مباالتی یا عدم رعایت نظامات دولتقی یقا عقدم مهقارت راننقده» سقان بقه میقان آورده اسقت
(ماده )941در ماده  141همین قانون به طور کلی قتل ایر عمد را قتلی دانسته است که «به واسقطه
بی احتیاطی یا بی مباالتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سقبب عقدم
رعایت نظامات واقق شود»( .اردبیلی ،4777،ج ،4ص )771هم چنان که در حقوق مدنی تنها وجود
ضرر و تقصیر برای تحق مسئولیت مدنی کافی نیست و بایقد میقان تقصقیر فاعقل و ضقرر رابطقه
علیت ثابت شده باشد ،در حقوق کیفری نیز فاعل خطاکار هنگامی مسئول شناخته می شود که میان
تقصیر ناشی از بی احتیاطی یا بی مباالتی او و صدمه یا زیان وارده شده رابطه علیت وجقود داشقته
یاشد( .اردبیلی ،4777،ج ،4ص )717منظور از رابطه علیت در این جا مالزمه ای است که باید میان
تقصیر فاعل به عنوان سبب موثر در ایجاد علت یا همان علت و زیان وارد شده به اثبات برسد .هر
راه ثابت شود که میان تقصیر فاعل و صدمه یا زیقانی کقه بقه دیگقری رسقیده هقیچ رونقه رابطقه
ضروری وجود نداشته است ،مرتکب مقصر محسوب نمی شود( .اردبیلی ،4777،ج ،4ص)711
حق دفاع
ح دفاع یکی از آثار اصل برائت است .این ح مجموعه تیمینات ققانونی و قیقایی در سراسقر
یك رسیدری کیفری است برای افرادی که در مظان ارتکاب یقك جقرم ققرار مقی ریرنقد تقا یقك
تصمیم عادالنه اتااذ رردد .ح دفاع یکی از مهمترین عناصر داوری است که در ققرآن و روایقات
مورد تاکید قرار ررفته است و به عنوان شاهد مثل به چند نمونه اشاره می رردد.
در قرآن کریم داستانی بیان شده که دو نفر نزد حیرت داود آمدند و یکی از آن ها رفت که
این شاص برادر من است که نود و نه میش دارد و من یك میش دارم ،او میروید که تو یك
میش خودت را هم به من بده و تحت سلطنت من قرار بده و در خطاب بر من البه کرد .حیرت
داود در جواب آنها فرمود :سورند می خورم که او به تو ظلم کرده که سؤال کرده ،اضافه میکنی
میش خود را بر میشهایش و بسیاری از شریك ها هستند که بعیی بر بعیی دیگر ستم میکنند،
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مگر کسانی که ایمان دارند و عمل صالح میکنند که این دسته بسیار کمترند .ولی داود فهمید که ما
امر را به این واقعه امتحان کردیم و فهمید که در طری قیاوت خطا رفته ،پس از پروردرار خود
طلب آمرزش کرد از آنچه از او سرزده و بیدرنگ به حالت رکوع درآمد و توبه کرد( .ص )11:در
اینجا حیرت داود با این که مىدانست قیاوت عادالنهاى کرده چه اینکه ارر طرف دعوا ادعاى
شاکى را قبول نداشت حتما اعتراض مىکرد ،سکوت او بهترین دلیل بر این بوده که مساله همان
است که شاکى مطرع کرده ،ولى با این حال آداب مجلس قیا ایجاب مىکند که داود در رفتار
خود عجله نمىکرد ،بلکه از طرف مقابل شاصا سؤال مىنمود سپس داورى مىکرد ،لکا از این کار
خود سات پشیمان شد" و رمان کرد که ما او را با این جریان آزمودهایم"(مکارم شیرازی،4791 ،
ج ،47ص)113
در روایت نیز امده پیامبر خدا صلى اهلل علیه و آله می فرمایند :هر راه دو خصم نزد تقو آمدنقد،
به سود یکى حکم مده تا سان طرف دیگر را نیز بشنوى ؛ چرا که با این رفتار به حقیقت بهتر پى
مى برى( 1.مجلسی ،بی تا ،ج ،444ص )199و از امام على علیه السالم روایت شده است که پیامبر
خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود :هرراه دو تن براى قیاوت پیش تو آمدند ،تا زمانى کقه اظهقارات
هر دو طرف را نشنیده اى به نفق اوّلى حکم نده .پس هر راه چنین کردى [سانان هر دو طقرف را
شنیدى] ،کار قیاوت و صدور حکم براى تو روشن مى شود على علیه السالم فرمود :بعقد از ایقن
سفارش ،کار قیاوت براى من بسیار آسان شد .و پیامبر صلى اهلل علیه و آله براى آن حیرت دعقا
کرد که :بار خدایا! قیاوت را به او بفهمان( 1.شی طوسی ،4149 ،ج ،1ص)113
روایت دیگر از پیامبر خدا صلى اهلل علیه و آله می باشد که می فرمایند :هر رقاه دو خصقم نقزد
نذلاأاتكالخلصم َّ افالاتَ َّ َّ ٍ
اأجد إراأ اتَعَْ ََالك ا.
سم َع َّام
.4
نالآلخ َّ ا؛افإ وهإ َ
َ َ
ضان لاد و
َ
ااّتاتَ َ
َّ
َّ
اك َار إجااال َّ افااالاتَ ا َّ
انالآلخ ا َّا؛ا
ألکَّعااا واّتاتَسا َام َعاما
 .1إر َا
الَّللَّااصااْ اهللااَْمااهاکاآنااه:انذلاتَ ض ا اننَما َ
کياَااناَْا وايٍاَْمااهالنسااالماأ اواهاقا َاع:اق ا َعارسا إع و
َ
اضان ا و
اكالن َ ض ا اق ا َعاَْااياَْمااهالنسااالم:افم ا َّ
اتاقَعا َاده اق ضاام ،اکاق ا َعانَااهإالنَّ ا ُّاصااْ اهللااَْمااهاکاآنااه:النْو إه ا اَافَا وَّه ْمااهإا
اكاتَااَ ا ا َ انا َ
اتاذنا َ
فإ او َ
اتنا إ
اكانذلافَعْا َ
إ
لن َ ض اَ.
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تو آمدند ،به سود یکى حکم مده تا سان طرف دیگر را نیز بشنوى ؛ چقرا کقه بقا ایقن رفتقار بقه
حقیقت بهتر پى مى برى( 1.شی طوسی ،4149 ،ج ،1ص)113
حق اختیار وکیل
وکالت از مهمترین نهادهایی است که می تواند در فرآیند تحق عدالت نقش سازنده ای ایفاء کنقد
و موجب سهولت در کشف حقیقت و جلوریری از اجحاف و نقض حقوق شهروندی رردد .حق
داشتن وکیل یکی از ابزارهای دفاعی متهم به شمار می آید که به وسیله آن شاص فرصقت اثبقات
بهتر بی رناهی یا دفاع از حقوق خویش را خواهد یافت.
وکالت یعنی استنابت در تصرف ولو به اجراء صیغه (نجفی ،بی تقا ،ج ،19ص  )719وکالقت از
عقود جایز است و برای همه جایز است که در انجام امور خویش وکیقل اختیقار کننقد البتقه تنهقا
نسبت به اموری صحیح است که ارض شارع به انجام آن توس مباشر معینی تعل نگرفتقه باشقد
اما وکالت در اموری که ارض شارع به انجام آن توس مباشر معینی تعلق ررفتقه اسقت صقحیح
نیست( .شهید ثانی ،4144 ،ج ،1ص)794-791
بنا بر نظر برخی مفسران می توان از آیه شریفه  441سوره مبارکه نساء در باب امر وکالت
استفاده کرد که می فرماید« :التَ إ ْان انَّْخ ئََّّ َا ا َخصدمي  »....این رونه تفسیر نموده اند هررز از خیانت
کاران طرفداری نکن ،چون که خصیم یعنی کسی که از ادعای شاکی یا هر چیزی که در حکم
دعوی است دفاع می کند یعنی ای پیامبر از خیانتکاران دفاع نکن  ،بلکه جانب افراد مح را بگید
و عدالت را برقرار نما( .مالکه؛ فیایلی ،4771 ،ص)411
مرحوم عالم و فقیه بزرروار سید محمد کاظم یزدی در عروه الوثقی می روید« :لملشاه رال الن ا ناها
منالنع دافمعتا افمها الالَيا باکالن اا ع» مشهور این است که وکالت یکی از عققود اسقت کقه مقیقد بقه
ایجاب و قبول است( .یزدی ،بی تا ،ج ،4ص )447مرحوم صاحب جقواهر مقی رویقد« :الاریابافاَا
نذلاأاتكالخلصم َّ افالاتَ َّ َّ ٍ
اأجد إراأ اتَعَْ ََالك ا
سم َع َّام
.4
نالآلخ َّ ا؛افإ وهإ َ
َ َ
ضان لاد و
َ
ااّتاتَ َ
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مش کَمهاَ دالن ا نه،اقلانعْهامناض کرهالندینافالاا جاهالناَالالساتدالعاَْماه» مشکلی نیست در این که عققد
وکالت مشروعیت دارد ،بلکه شاید یکی از ضروری های دین باشقد کقه نیقاز بقه اسقتدالل نقدارد.
(نجفی ،بی تا ،ج ،19ص)719
شی طوسی از رسول اکرم(ع) نقل کرده است که فرمود :من طب شواهد و سقورند میقان شقما
داوری میکنم ،لیکن زبان استدالل برخی از شما نسبت به بعیی دیگر قویتر است؛ پس ارقر مقن
بر اساس استدالل کسی باشی از اموال برادر مسلمانش را به او بدهم ،همانا با این حکقم قطعقهای
از آتش برایم فراهم میشود( .طوسی ،4149 ،ج ،1ص )117این حدی

در واقق بیانگر این مطلقب

است که ضعف اصحاب دعوی از اقامه استدالل در اثبات ح نبایقد مقانق از صقدور رأی عادالنقه
توس قاضی رردد .در موارد مقتیی نه تنها ررفتن وکیل بالمقانق اسقت ،بلکقه از آنجقایی کقه بقه
تحق عدالت کمك می کند ،پسندیده و بلکه ضروری است .حتقی در دعقوایی کقه بقین حیقرت
علی)ع) و طلحه واقق شد و حیرت مدعیعلیه بود ،ایشان برای دفاع از خود برادرزادهاش عبقداهلل
بن جعفر را به وکالت انتااب کرد و این امر بر جواز اخقک وکیقل داللقت مقینمایقد( .سرخسقی،
 ،4141ج  ،47ص)7
اصل جواز اختیار وکیل در حقوق موضوعه

در اصل  77قانون اساسی کشورمان به این مهم اشاره شده و بقه صقورت واضقح و روشقن اشقعار
میدارد در همه دادراه ها طرفین ح دارند برای خود وکیل انتااب کننقد و ارقر توانقایی انتاقاب
وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم

شود.

طب ماده  13ق.آ.د.ک با شروع تحت نظر ررفتن ،متهم میتواند تقاضای حیقور وکیقل کننقد.
وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مکاکرات ،با شاص تحت نظقر مالققات
کند و وکیل می تواند در پایان مالقات با متهم که نباید بیش از یك ساعت باشقد مالحظقات کتبقی
خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.ماده  474ق.آ.د.ک هم اختیار داده متهم میتواند در مرحلقه
تحقیقات مقدماتی ،یك نفر وکیل دادرستری همراه خود داشته باشد .این ح باید پقیش از شقروع
تحقی توس بازپرس به متهم ابالغ شود.چنانچه متهم احیار شود این ح در برره احیاریه قیقد
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و به او ابالغ میشود .وکیل متهم می تواند با کسب اطالع از اتهام و دالیل آن ،مطالبی را کقه بقرای
کشف حقیققت و دفقاع از مقتهم یقا اجقرای ققانون الزم بدانقد ،اظهقار کنقد .اظهقارات وکیقل در
صورتمجلس نوشته

میشود.

تبصره  4ماده مزبور سلب ح همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این ح را موجب بیاعتبقاری
تحقیقات دانسته است .با توجه به این مطلب مککور باید پکیریم که اصل بر این است کقه رقرفتن
وکیل ح انسان می باشد و هیچ کس ح سلب این ح را از انسان ندارد.
حکم براساس بینه
در نهایت در ماده 79قانون شهروندی آمده که احکام بایقد مسقتدل و مسقتند بقه ققوانین و اصقول
مربوط صادر شود چرا که اصل بر برائت متهم است و برای مجرم دانسقتم مقتهم بایقد دلیقل اقامقه
نمود و بدون دلیل بینه نمی توان کسی را مجازات نمود چنانچه قاعده «لنامَّاهاَْاَالملادََاکالنمما اَْاَا
منال »
اشاره به این مطلب دارد که بر مدعی و شاکی الزم است که برای اثبقات مقدعای خقود بینقه و
دلیل اقامه نماید و بدون اقامه دلیل سان مسموع نمی باشد.
پیامبر خدا صلى اهلل علیه و آله می فرمایند :جز این نیست که من هم یك بشر هستم و اى بسقا
که بعیى از شما در اقامه حجّت و دلیل از دیگرى زبان آورتر باشد [و حکم مرا بقه نفقق خقویش
ررداند] .پس ،هر کس که من «بر اساس بیّنه» از ح برادرش به نفق او حکم دهم ،در حقیقت تکّه
اى آتش در اختیار او مى رکارم( 1.شی حر عاملی ،4147 ،ج ،19ص )177در روایت دیگقر آمقده:
دو نفر درباره ارث یه و مقدارى اشیاى فرسوده با هم اختالف پیدا کردند و بقراى داورى نقزد پیقامبر
خدا صلى اهلل علیه و آله رفتند ،حیرت فرمود  :ممکن است که یکقى از شقما در اقامقه حجقت و
دلیل از دیگرى زبان آورتر باشد .پس ،هر کس که من از ح برادرش بقه نفقق او حکقم دهقم ،در
َّ
َّ
َّ
اقعض إمَاأ ایم َ اأكَ َناحبإ اجتَّ َّه َّامناقَ ٍ
طع ل َّامناان ٍارا
.4انوّن اأاناقَ َشٌ ،اکانَ ا
عضا،اافَ َمناقَ َ
عل َ
ض إ
ناا َّو اأخمهافإوّن اأقطَ إعانَهإاق َ
متانَهإام َ
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حقیقت تکه اى آتش در اختیارش مى رکارم .در این هنگام هر یك از آن دو مرد عقرض کقرد :اى
رسول خدا! من حقّم را به طرفم باشیدم .رسول خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود :نه ،بلکه برویقد و
ح جویانه اموال را قسمت کنید و آن راه قرعه زنیقد و سقپس یکقدیگر را حقالل کنیقد( 1.شقی
صدوق ،4147 ،ص)197
اصل  411قانون اساسی که مقرر می دارد:احکام دادراه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و
اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است .الزام دادراه ها به صدور حکقم مسقتدل و بقر
اساس قانون و اصول ،مانق از اعمال نظرات شاصی و توجه به موجبات نامربوط و نهایتأ موجقب
تامین بی طرفی

است.

نتیجهگیری
ماده  79حقوق شهروندی بر اصولی از جملقه اصقل برائقت مقتهم و اصقل ققانونی بقودن جقرم و
مجازات و استقالل و بیطرفی مرجق قیایی و قیات و ح دفاع و شاصی بودن مسئولیت جزایی
و رسیدری در مدت زمان معقول و با حیور وکیل مبتنی می باشد .دین اسقالم بقر حفقح کرامقت
انسانی و ارزش های آن تاکید فروان دارد این ماده از مبانی محکمی در فقه بهره مند است و آیقات
قرآنی و اقوال و سیره ائمه اطهار داللت بر این امر دارد.

َّ
اقعض ا إمَاأ ایم ا َ اأكاَ َانا
اهايفام لریا َ
ات،اف ا َعالنَّوا ُّاصااْ اهللااَْمااهاکاآنااها:انعا اال َ
اداد َر َسا ْ
اثاکاأشاام َاقا َ
َ .4
لختصا َاَ َارجااال انىلالنَّوا وَّاصااْ اهللااَْمااهاکاآنا َ
َّ ٍ َّ
اأخمهافإوّنا اأقطَاعانَاهاقَّ َّ
ضمتانَهاقشي ٍ َّامناا َّ َّ
حبإ اجتَّ َّه َّامناقَ ٍ
ا،اا و ايا
طعا لامانالنَّا َّرا،اف ا َعانَاهإا إك ُّالاکلاادامانالناا إجَْ َّ ا:اايارسا َع و
َو
عضا،افَ َمناقَ َا إ إ
إ إ َ
الَّللَّا َ
ٍ
َّ
َّ
َّ
َّ
هذلانَّص ا ا؟اف َعا:ا َّ
اكلاکلادامَّ إمم اص ااَاهإ.
الستَ َّهم إ
الذها افَاتَا َ اخم إ
امثوانمإ َحْو ْل ُّ
کانمن َ
امثو ْ
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علیهم السالم ،قم ،اول.
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لطفى ،تهران ،اول.
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 .44خمینی ،روع اهلل4797 ،ش ،تحریر الوسیله ،دارالعلم ،قم ،بی چا.
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