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مقدمه
ازم عداتک کیفری رای دستیز ی ه آرمزنهزی مئل صیدد کیه همز یز اجیرای عیداتک اا یکئید و
ر راری ا اا سدی دیگر اسک یزا ه ا زارهزیی دارد از ز ادسل ه آ هز اهداف صدد را جزم اجرا
و عمل پدشز د .اا جمله ا زارهزی ازم عداتک کیفری میادان اا وثیوههزی ضزیی زم یرد کیه در
ز دن آیی دادرسی کیفری م دب  1935در ف ل هفت صدد احیک عنیدان رارهیزی ایأمی ذییل
مزده  512آمده اسک .در صدر مزده  512آمده « :ه منادر دسترسی ه مته و قضدر ه مد ی وی
جلدگیری اا فرار یز مخفی شیدن او و اضیمی قویدب یزه دییده یرای جبیران ضیرر و اییزن وی،
زاپرس پس اا افهی ااهزم و احویق الام ،در صدر وجدد دالیل کزفی ،یکی اا رارهیزی ایأمی
را صزدر میکند» تذا ز د گذار محترم ز ای یزن دو هیدف مهی را د بیزل کیرده اسیک ،اول آ کیه
علک صدور رارهز ذکر گردیده و دوم آ که ییز گر اهیداف ایزم عیداتک کیفیری ،یعنیی اجیرای
عداتک و ر راری ا در سطح جزمعه اسک .در ی میدارد اق یزش شیده ،نیدی یه یزم زاداشیک
مد ک وجدد دارد که مدضدع حث اصلی موزت قزضر اسک چرا که ای

رارهز طبق مزدة  512بل

اا محزکمه صزدر میگردد و ه صرف وجدد دالیلی کزفی مبنی ر ادجیه ااهیزم یه میته  ،یزاپرس
اتزامزً زید یکی اا رارهز را که متنزسب ز شرایط فرد و ااهزم وارده اسک صزدر مزید قزل دالیلیی
وجدد دارد ر ادجه ااهزم ه مته و هندا فرد ،مدرد محزکمه رار گرفته اسیک و طعییک اراکیزب
جرم او ثز ک گردیده اسک چگد ه میادان آاادی یک فرد را گرفیک چیرا کیه زاداشیک مد یک
مطروقه در اینجز همز گد ه که یزن شد ز مفهدم اصیل آاادی و اصیل رائیک مریزیر ذاایی دارد.
قزل چگد ه ای زاداشک مد ک پی

اا محزکمه پذیرفته میشدد یز ه عبزرای اصل اوتییه و مبیز ی

سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

اری زاداشک مد ک چیئک؟ آیز آ گد ه که ادعز شده اسیک اصیل اوتیی ،عیدم جیداا زاداشیک
مد ک اسک؟ تذا اگر اینچنی اسک ای مرزیر چگد ه ادجیح میشدد؟
در موزت قزضر پس اا اثبز اینکه اصل اوتی در مدرد زاداشک میته بیل اا محزکمیه ،اصیل
عدم جداا اسک ،سپس ه مدارد جداا زاداشک مد ک که در وا همزن مدارد استثنزش ییز عیدول اا
اصل آاادی مته اسک میپرداای .

جایگاه اصل در فقه
در مبزقث فوهی مرسدم اسک ،فوهز بل اا ررسی ادت صز

در مدرد مدضدع مدرد حث ،اا اصل

در موزم ،حث میکنند .در فوه اا اأسیس اصل در ا داب مختلف دو هدف د بزل میشدد خئیک
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معنی که مدافق اصل یزا ه اثبز مدعزی صدد دارد و صرف اینکه مدعزی وی مدافق اصل زشید،

مقاله

آ که عد اا اأسیس اصل در هر زب یز مدضدع فوهی مئیر و روش حث روشی مییشیدد یه ایی
رای اثبز آن کزفی اسک ،هرچند دتیل دیگری داشته زشد .امز مخزتف اصل زید مدعزی صدد را
اثبز کند و دالیل عدول اا اصل را یزن مزید و اتّز مطز ق اصل عمل میشدد .و قزل میدرد حیث
مز ،یعنی ررسی فوهی مدارد جداا زاداشک مد ک ،در صدرای که تدان ز ادتی فوهیی اصیل عیدم
جداا زاداشک مد ک را اثبز

مدد اثر ئیزر مهمی که ر آن متراب میشدد آن اسک که در اک

اک مداردی که ادعزی جداا زاداشک مد ک میشدد زید ای جداا ز اسیتدالل ز یل بیدل فوهیی
ثز ک شدد.
هدف دومی که اا اأسیس اصل در مبزقث فوهی ه ویژه ز استمداد اا علی اصیدل فویه د بیزل
میشدد امئک ه اصل در شبه م دا یه مخ ص اسک ادضیح آ که در اصدل فویه حیث شیده
شمدل عزم صزرج می کند ،در صدرای که در میدرد م یدا ی شیبهه شیدد کیه آییز م یداب صیز
محئدب می شدد یز صیر علمزی عل اصدل فوه معتود د در ای مدارد زید ه عزم امئک مدد .تیذا
در مبحث مز در صدرای که ثز ک شدد اصل اوتی در ص د
اسک و در مدرد م زدیق دتیلی که ه عندان دتیل صز

زاداشک مد ک ،اصیل عیدم جیداا

مطرح اسک اردید شدد ،در میدارد اردیید

مرج  ،اصل عدم جداا قزک میشدد .رای اثبز اصل عدم جداا یه دو اصیل (آاادی و رائیک)
اقتیزج داری :
اصل آاادی :راسزس ای اصل در رصدرد ز مته در امزم دوران ااهزم ،اصل ر آاادی میته
اسک و در صدر اثبز ای اصل ،سلب آاادی مته صرفزً ه صدر استثنزیی و در صیدرای کیه
دتیل کزفی رای ادجیه ای استثنز وجدد داشته زشد ممک اسک .تذا ز عنزیک ه اینکه اصل آاادی
مته صدد شعبهای اا اصل آاادی اسک و اصل آاادی در فوه و اسینزد یی اتمللیی اهمییک واالییی
دارد ،شزیئته اسک دیدگزه ای دو قداه در مدرد اصل آاادی مدرد ررسی رار گیرد .دی منادر
ا تدا ای اصل در فویه و اسینزد یی اتمللیی ررسیی و در هزییک یه ررسیی تیزی قزصیل اا ادتیه
میپرداای .
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اسک که در مداردی که عزم (اصل کلی) در مدضدعی قیزک اسیک و دتییل صیز

میدردی را اا

( س)
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اصل آزادی در فقه
در متدن فوهی در مدرد اصل آاادی ا ئزن کمتر استدالل شده اسک (آ ز ز زیی  ،)59 :1931ز ای قیزل
ادت فراوا ی اا جهک فوهی ر آاادی ا ئزن دالتک میکند که یه اصت یزر یه ییزن مهی ایری ایی
دتیلهز میپرداای :
 )1بنای عقال در قانونگذاری
ز د گذاران ز وض دا ی  ،وظزیف مردم را موخص میکنند آ یزن را یه ا جیزم عضیی اا کزرهیز
ملزم میسزا د و اا ا جزم عضی دیگر زا میدار د .آ یزن معمیدالً میدارد جیداا و آاادی در اعمیزل
ا ئزنهز را یزن می کنند و ای قزکی اا آن اسک که آ زن آاادی مردم را مئل دا ئته و تذا ییزای
ه وضی یز دن در میدرد آن میی یننید .ایی روش در میدرد شیریعک ییز صیزدب اسیک .شیریعک
مجمدعه ای اا دا ی اسک و شزرع در آن ،همز ند دیگر ز د گذاران ه ییزن امیر و هیی و محیدود
کردن فعزتیک ا ئزن پرداصته اسک .اگر پیزمبران اتهی در ییزن شیریعک صیدد شییدة دیگیری یییر اا
روش عوال در ز د گذاری داشتند ،یزن میکرد د و آن مئیر ا تکیزری را یه مخزطبیزن صیدد ویزن
میداد د .همی عدم ا الغ مئلک جدید ،دتیل ر سکد آ زن ه سییرة عوالسیک .نیز رای صیدا و
رسدال

یز آاادی مردم در ای د ییزی پهنیزور را مئیل دا ئیته و وضی قکی یرای آن را ترید

دا ئتها د .ای شیدة شریعک ،یز گر آن اسک که اصدالً افراد ور در هم مداردی کیه مییصداهنید
ا جزم دهند ،آااد د و اا ا زن هیچ پیزمبری ول وده اسک که مردم زید در هر فعلی که میصداهند
ا جزم دهند اا صدا اذن گیر د ،وگر ه زید گفک که مثالً قضر آدم(ع) که صلیق شید ،ایز بیل اا
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

اجزاه صدا مجزا بدد چوم

را بندد یز زا کند یز دون رص ک قق وئت ییز راه رفیت داشیته

اسک .ای در مدرد سزیر ا نزی ور یز صزدب اسیک .تیذا مییایدان تیجیه گرفیک کیه اصیل آاادی
یزامند جعل شزرع یئک و اا درون ا ئزن میجدشد و بل اا ورود شرع ،عول میگدید ا ئزن هیر
کزری خداهد می ادا د ا جزم دهد و مز اا راه ای قک دیهی عول ه وجدد «قق آاادی» ور پیی
می ری .
فوهزی اسالم اا اعبیر «قق آاادی» کمتر استفزده مددها د وتی آن را ز اعبیرا دیگیری چیدن
«ا زقه» یزن کردها د .ا زقه در قویوک قک عول ه آاادی مطلق ا ئزن اسک قک یه ایی اسیک
که الام یئک ا جزم هر کزری مجدا شرعی د اشته زشد و فوط کزفی اسک من شرعی داشته زشد.
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اسک ه شرع و اتبته اگر شرع ه در ای زب سخنی داشته زشد ،ارشزد ه همی قک عول صدا ده

مقاله

ا زقه ،قک عول ه آاادی مطلق ا ئزن اسک .ز ای یزن ا زقه و جداا ا ئزن در افعزل ،قکی عویل
میشدد.
 )2تفویض امور از جانب خدا به مؤمن
اا امزم صزدب(ع) ول اسک که «صدای ابزرک و اعزتی هم امدر مؤم را ه صیدد او واگیذار کیرده
اسک .فوط ه او اجزاه داده اسک که در ذتک ه سر رد ،آیز مؤم سخ صدا را وینیده اسیک کیه
میگدید :عز

رای صدا ،پیزمبر و مؤمنزن اسک پس مؤم عزیز می زشید» (کلینیی  1969ج  )69 :6در

ای روایک ذتک انهز استثنزش اا آاادی مؤم ه قئزب آمده اسک دون شک ا ئز ی که آاادی اش
سلب شده و او ه ه آن ا داده ،ا دگی ذتیال های را سپری میکند .در کالم هزی متعدد دیگری،
صزدب(ع) که مضمدن آن در روایز مکرر دیگری ول شد ،سلب آاادی ا ئزن مدرد میذمک یرار
گرفته اسک .دی سزن معلدم میشدد در شرع اصل آاادی ه عندان یک اصل مئل و پذیرفته شده
اسک که سلب آاادی یز ا دادن ه عدم آاادی ذتک اسک.
 )3خلقت انسان
قضر علی(ع) در نهج البالغه میفرمزیند » :نده دیگری بزش اییرا صیدا اید را آااد آفرییده اسیک»
( ه اتبالیه :زمه  )91اا ای کالم می ادان ای را استنبزط کرد که اا ار شیزرع مویدس ،اصیل آاادی
ا ئزن امری مئل و پذیرفته شده اسک .اأکید ر ای مطلب که آفرین

ا ئزن ه صدر آااد اسک

اا هزیک اهتمزم شرع مودس اسالم ر آاادی ا ئزنهز قکزیک دارد و چنز که صیداهی گفیک ایی
همزن مطلبی اسک که ادسط اسنزد مه ی اتمللی و یز دا ی اسزسی کویدرهز میدرد اأکیید یرار
گرفته اسک.
 )4آزادی فرد از سلطة دیگران
سه دتیلی که ذکر شد ،قزکی اا اصل ا زقه یز آاادی ا ئزن دد که اا آاادی اوتی و زتفطرة ا ئیزن

( س)

در را ر همه چیز قتی آاادی ا ئزنهز موز ل اکلیف اتهی مزدام که امر یز هی خ دصی وارد وده

بررسي اصل اوليه بازداشت موقت در فقه و اسناد بينالمللي با رويكردي بر نظر امام خميني

ائمه ا ه ذتک دادن را مکرراً مدرد هی رار دادها د .ز ادجیه یه ایی رواییک منویدل اا قضیر
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دالتک داشک .دیهی اسک و تی ز ادجه ه اکیزتیف اتهیی اصیل یر آاادی اسیک یه طرییق اوتیی
آاادی ا ئزن در موز ل ییر صدا فهمیده میشدد .سخ در اینجز ر سر آن اسک که آیز ا ئزنهز قیق
دار د ه یکدیگر دستدر دهند یز ه ،آیز مردم مدظفند امر واهی دیگیران را اطزعیک کننید ییز اینکیه
آااد هئتند و ا ئزنهز میادا ند اکلیفی ر دوش یکدیگر زر کنند .مدعزی مز ای اسک اا ای عد
ه اصل اوتی ،عدم سلطه کئی ر کئی و آاادی ا ئزنهز اا یکدیگر اسک .یرای اثبیز ایی امیر
میادان ه یک دتیل عولی و سه دتیل اا رآن و قدیث امئک مدد.
)1ائزوی ا ئزن هز در ا ئز یک :در ادجیه ای دتیل عالمه طبزطبیزیی چنیی گفتیه اسیک« :ا ئیزن
زتطب رای صدد در موز ل اصتیزر اکیدینی ،آاادی اویریعی زئیل اسیک .پیس او آااد اسیک آ چیه
می صداهد ا جزم دهد و آ چه میصداهد ارک کند دون اینکه هیچ ا ئز ی قیق داشیته زشید او را
وادار ه کزری مزید یز اا کزری زا دارد .چدن آ زن همه امثزل او هئتند و در معنزی ا ئز یک چیزی
اضزفه اا او دار د و ه هیچ وجه مزتک او یئتند .آاادی طبیعی ا ئیزن یدی

معنیز اسیک (طبزطبیزیی

 1141ج .)63 :6

 )5هی اا ااخزذ ار زب :صدا صداسته اسک که مردم ،عضی اا صدد را ار زب صدد گیر د .انهیز
صدا رب اسک و هیچ کس قق دارد صدد را ه عندان رب دیگیری یر او احمییل کنید .میردم یه
مر دب دیگرا ند و ه احک سلطه و سلطنک آ زن ،صداو د در رآن ه پیزمبر صدد صطزب می کند و
می فرمزید « :گد ای اهل کتزب یزیید در عمل ه سخنی که میزن مز و شمز یکئزن اسک گرد آییی و
آن اینکه جز صدای یکتز را پرستی و چیزی را شریک او رار دهی  ،و رصی اا مز رصی دیگر را
ه عندان صدا صزقب اصتیزر (ار زب) صدد گیرد .پس اگر اا ای دعد روی رازفتند گدیید گداه
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زشید که مز مئلمز زن ائلی صدایی » (آل عمران.)61 :
( )

 )9تزوم رف مدا آاادی مردم :صدا هدف عثک پیزمبر

را رفی مدا ی آاادی میردم دا ئیته

اسک« :آ زن که اا ای رسدل پیزمبر درس زصدا ده که اهل کتزب او را زد صدد ه همی زم و وزن
در ادرا و ا جیل دشته می یز ند ،پیروی می کنند .آن که ه یکی فرمز وزن می دهد و اا زشزیئک
زاشزن می دارد و چیزهزی پزکیزه را ر آ زن قالل و پلیدهز را ر آن قرام می کند و زر گرا ویزن را
اا دوشوزن رمیی دارد و نیدهز و ا جیرشیزن را میی گویزید» (اعیراف .)122 :فویر و جهیل ،ابعیی

و

استبداد که اا جز ب رصی قزکمزن ر جزمعه احمیل می شدد ،اا م یزدیق «اصیر» و«اییالل» اسیک.
سلب آاادی صدادادی که همزاد ز ادتد ا ئزن ه وی داده شده ،یزر ایری ا جییری اسیک کیه
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مجزا یئک مردم را اا آاادی محروم سیزاد .اا پییزمبر( ) ویل شیده کیه فرمیدده اسیک« :هیرکس
والیتدار امک م شد و ر آ زن سخک گرفک ،ر او سخک صداه گرفک ( یوز دری یاز ج .)519 :15
( )

 )1زعده سلطنک  :زعده سلطنک ر امدال ،که اا روایک پیزمبر

اصذ شده اسک ( حرا ی 1142

ج  .)62 :13ه طریق اوتی قق ائلط مردم ر جزن و آاادی ا صدد را می رسز د .اگر مردم ر امیدال
صدد مئلطند و دیگری مجزا یئک در آ هز ا رف کند ،پس قتمزً و ز اأکید یوتر ا ئزنهز ر صدد
مئلط هئتند و هیچ کس قق دارد ای سلط ا ئزن رصدد را محدود کند.

اصل آزادی در اسناد بین المللی
گرفته اسک .ز عنزیک ه اینکه ،ا ئیزن مدجیددی اسیک کیه فطرایزً آااد صلیق شیده و آاادی جیزش
ص زئص جدایی زپذیر اا طبیعک اوسک و ای مطلب ز ادت عولی ثز ک اسک ،اوریبزً در کلی اسینزد
ی اتمللی اصل آاادی پذیرفته شده اسک .مه اری ویژگیهزی اصل آاادی که در منز ی اتمللی
ر آن اأکید شده اسک عبزراند اا:
 )1آفرینش انسان آزاد
ا ئزن فطرازً آااد آفریده شده و آاادی جزش جدایی زپذیر ا ئزن اسک اسنزد ی اتمللیی ،همیداره یه
مدااا اأکید ر قق قیز و ا دگی افراد ور ،ر قق آاادی و امنییک ا ئیزن یه ا حیزش مختلیف
اأکید ورایدها د (مهرپدر  .)14 :1921در مزدة  1اعالمی جهز ی قودب ور پس اا آ که در دیبزچ ای
اعالمیه ر محدریک اصل آاادی اأکید گردیده صراقتزً اعالم شده اسک که «امزم افراد ور آااد ه
د یز میآیند» ر همی اسزس در مزدة  5ای اعالمیه آاادی را قق هم ا ئزنهز یدون اسیتثنز دا ئیته
اسک .هم اسنزد ی اتمللی قودب ور ه اب اعالمیه جهز ی قودب ور قق آاادی ا ئزن را ه ا حزش
مختلف مدرد قمزیک جدی و کزمل صدد رار دادها ید .یه عنیدان مثیزل :عیالوه یر میداد  9و  3اا

( س)

 « .الياس مسلطون علي اموالهم» .
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اعالمیه جهز ی ،مداد  1و  12اا اعالمیه آمریکیزیی قویدب ویر ،میداد ( 3 )1ایز ( 3 )2و ( 14)5و
( 14)9اا میثزب ی اتمللی قودب مد ی و سیزسی .میداد ( 2 )1ایز ( 2)2کندا ئییدن اروپیزیی قویدب
ور مزده  2کندا ئیدن آمریکزیی قودب ور  .و مزده  5و  6منودر آفریوزیی قودب ور صراقتزً
اصل آاادی مدرد اأکید رارگرفته اسک.
 )2همگانی بودن حق آزادی
آاادی و اا جمله قق آاادی و امنیک شخ ی اا ار هم اسنزد ی اتمللیی کیه ایی قیق را میدرد
اأکید رار دادها د قوی همگز ی و دون ابعی

اسک .در وا و تی پذیرفته شید کیه قیق آاادی

قق فطری ا ئزن اسک که همزاد ز ادتد او ه وی اعطزش شده ،هر ا ئز ی دون کمتیری ابعیضیی اا
ای قق رصدردار اسک .همز گد ه که ه هنگزم یزن ادت فوهی اصل آاادی یزن شد ،ه قک عول
هیچ راری ی افراد ور یئک و ه همی تحزظ عول قک میکند که ا ئزنهز یهیچ ابعیضی اا
قق فطری صدد در هره مندی اا آاادی استفزده مزیند .ه همی تحزظ در ادوی اسنزد یی اتمللیی
عمدمزً ه ای کته اأکید شده اسیک .میزده  9اعالمیی قویدب ویر در همیی راسیتز اعیالم مییدارد
«هرکس میادا د دون هیچگد ه امزیز مخ دصزً اا قیث ژاد ،ر گ ،جنس ،ا زن ،مذهب ،عویدة

 .1مزده « :9هر کس قق ا دگی ،آاادی و امنیک شخ ی دارد» مزده « :3اقدی می ادا د صددسرا ه اد یف قبس ییز
ابعید شدد».
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 .5مزده  1-3اا میثزب ی اتمللی قودب مد ی و سیزسی« :هر کس قق آاادی و امنیک شخ ی دارد و هیچکس را میی
ادان صددسرا ه ( دون مجدا) دستگیر یز زاداشک (ا دا ی) کرد .اا هیچ کس میادان سلب آاادی کرد»....
 . 9در ند یک مزده پنج کندا ئیدن اروپزیی قودب ور ا ریح شده« :هیر کیس قیق آاادی و امنییک شخ یی دارد
هیچ کس بزید اا آاادی صدد محروم شدد مگر»...
 . 1در ند یک میزده هفیت کندا ئییدن آمریکیزیی قویدب ویر ییز آمیده اسیک« :هیر شخ یی قیق آاادی و امنییک
ص دصی دارد».
 .2در مزدة دوم منودر آفریوزیی قودب ور آمده اسک« :هر فرد قق صداهید داشیک اا قویدب و آاادیهیزی شینزصته
شده و اضمی شده در منودر قزضر ...رصدردار گردد» و در میزده  6ایی منویدر ا یریح شیده اسیک« :هیر فیرد قیق
رصدرداری اا آاادی و امنیک صدی

را صداهد داشک .هیچ کس را می ادان اا آاادی صدی

 ....محروم کرد».
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سیزسی یز هر عویدة دیگر و همچنی ملیک ،وض اجتمزعی ثرو  ،والد  ،یز هر مد عیک دیگیر اا
دیگر اسنزد ی اتمللی یز مدرد اأکید اسک اا جمله مزدة  5میثزب ی اتمللی قودب مد ی و سیزسیی،
مییزدة اول کندا ئیییدن آمریکییزیی قوییدب وییر ،مییزده  5منوییدر آفریوییزیی و همچنییی در اعالمی ی
اسالمیقودب ور . ...
 )3اصالت حق آزادی
سیزب و حدة یزن قق آاادی در اسنزد ی اتمللی قزکی اا آن اسک کیه اا دییدگزه اسینزد میذکدر
آاادی اصل اسک و هرهمندی اا آن یزامند دتیل یئک و سیلب آاادی صیالف اصیل اسیک تیذا
مدعی زید آن را ز دتیل معتبر اثبز

مزید .ز عنزیک ه اینکه اوریبزً در هم اسنزد ی اتمللی ،ز ایی

مدارد سلب آاادی ه صدر محدود اعالم گردیده ،میادان تیجه گرفک که سیلب آاادی فویط
زید هنگزمی صدر پذیرد که ز دن آن را جزیز دا ئته اسک .و اتبته هرگد ه افئیر اا مدارد جیداا
زید ه گد ه ای زشد که ا هزم و اردید ه ف آاادی افراد مدرد افئیر صدر گیرد چرا که آاادی
اصل اسک و سلب آاادی صالف اصل اسک و امری استثنزیی اسک.

تطبیق جایگاه اصل آزادی در فقه و اسناد بینالمللی
اا آ چه یزن شد میادان تیجه گرفک که در فوه و اسنزد ی اتمللی در مدرد اصل آاادی موترکز
فراوا ی وجدد دارد:
اوالً  ،در هر دو ،آاادی اصل اسک و سلب آاادی امری صالف اصل و استثنزیی اسک.
ثز یزً  ،آاادی قوی همگز ی اسک که ز صلوک ا ئزن ه وی اعطیز گردییده اسیک و در ایی امیر
افزوای ی افراد وریک یئک .ه قک عول ه  ،ا ئزنهز ز ه مئزوی هئیتند و هییچ کیس قیق
راری ر دیگری دارد و تذا ا ئزنهز قق دار د یهیچ ابعیضی اا قق فطری صدد در هرهمندی اا
آاادی استفزده مزیند.
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عبزر که «هر کس قق آاادی و امنیک شخ ی دارد» یز عبزرای شبیه آن ،قق آاادی یزن شده و
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ثزتثزً ،تیج منطوی آ چه گفتی آن اسک که هرهمندی اا آاادی چدن مطز ق اصل اسک ،یزا ه
دتیل و ادجیه دارد .آ چه محتزج استدالل اسک سلب آاادی اسک که مدعی آن در میدارد صیز
زید ادت معتبر (در فوه ز ادت معتبر فوهی و در قودب دتیلهزی ز د ی) آن را ثز ک مزید.
سؤال ز ل طرح در ای موزم ای اسک که آیز شخ ی که مته اسک و دالیل و رائنی علییه او
وجدد دارد یز مثل سزیر افراد هرهمند اا اصل آاادی اسیک .ممکی اسیک ادعیز شیدد میته اا آن
جهک که در معرم ااهزم رار گرفته می ادا د آااد زشد یز قیدا ل آاادی او پیس اا ااهیزم اصیل
یئک .اینجزسک که اصل رائک مته که فرضی پذیرفته شده در امزم ازمهزی قوید ی اسیک ،یه
عندان مه اری دتیل اصل آاادی مته مطرح میگردد مفهدم اصل رائک عبزر اسیک اا فیرم
یگنزهی مته مه اری اثر پذیرش ای فرم آن اسک که در مراقل رسیدگی بزید مته اثبیز
کند که مراکب جرم وده اسک و تذا زید اا هرگد ه پی

داوری وی بل اا پزیزن رسیدگی پرهیز

شدد .همچنی ه ا تضزی ای اصل مدعی مجرمیک زید مدعزی صدد را اثبز کند.
مقایسه اصل برائت کیفری با اصل برائت اصولی
در عل اصدل فوه ،یکی اا اصدل عملیه که کزر رد آن در ا داب مختلف فوهی یز ئیزر ایزد اسک،
اصل رائک اسک .مجرای اصدل عملیه شک اسک ه ای معنی که هرگزه در قک یز مدضدع قک
شرعی ،اردید داشته زشی در موزم عمل ه یکی اا اصدل عملیه متدسل میشیدی  .ایلیب اصیدتیدن
معتود د ،اصل عملیه نز ر ق ر عولی ،منح ر در چهزر اصل اسک ایرا در موزم اردید ییز قزتیک
سز وه مدرد ادجه رار میگیرد یز صیر ،قزتک اول محل جریزن اصل است حزب اسیک .در صیدرای
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که قزتک سز وه وجدد داشته زشد یز مدرد ادجه رار گیرد ،صدد دارای دو صدر اسک ایرا ییز
عمل ه اقتیزط ممک اسک یز یئک .صدر دوم جزی اجرای اصل اخییر اسک و جزیی که عمیل
ه اقتیزط ممک زشد یز دو گد ه اسک :یکی آ که دتیلی ر وجدب عمل ه اقتییزط وجیدد دارد
که در ای صدر  ،زید اصل اقتیزط اجرا شدد و دیگر آ که دتیلی ر وجدب اقتیزط وجدد یدارد
که جزی جریزن اصل رائک اسک .ز ای وصف مفهدم اصل رائک در اصدل فوه که ه آن اصیزلة
اتبرائه یز گفته میشدد آن اسک که در مداردی که در قک وجدب یز قرمک شک داری  ،معتوید
شدی که در موزم عمل مدظف ه آن یئتی  .ه مفهدمی که یزن شد ،اصل رائک اصیدتی یز اصیل
رائک مته اا مجرمیک که در قودب جزا اا آن حث میشدد متفزو اسیک .اگیر چیه در رصیی
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م زدیق ه تحزظ تیجه ای دو اصل در عمل منجر ه عدم مجیزاا میته مییشید د ،وتیی واضیح
ه انهزیی ه عندان دتیلهزی اصلی رائک کیفری الوی مدد.
جایگاه فرض برائت در رسیدگی کیفری
یکی اا مه اری دالیلی که «اصل عدم جداا زاداشک مد ک» را ادجیه میکند ،اصل رائک اسک
چنز که یزن شد تیج پذیرش اصل آاادی و اصل رائک آن اسک که سیلب آاادی میته پیی

اا

محزکمه و قتی در دوران رسیدگی ه ااهزم وی ،بل اا اثبز مجرمیک ه استنزد دتیل یز د ی و در
دادگزه صزتح ،جزیز یئک .ای مطلب ه مئل اسک کیه علییریی الام االقتیرام یددن آاادی و
امنیک افراد ،اراکزب جرم ه عندان یک قویوک الخ در هر جزمعهای مطیرح اسیک و دوتیکهیز یه
قفظ ا و امنیک جزمعه هئتند .امز در الفیق یی قرمیک اشیخز

و قفیظ آاادی آ هیز اا ییک

طرف و ا و امنیک جزمعه اا طرف دیگر ،زید ادجه داشک کیه آاادی یه عنیدان قیق طبیعیی و
فطری امری رای و متداول اسک و اعرم ه ا و امنیک ،امری استثنزیی ه شمزر میرود .اگرچیه
آ گزه که مجرمیک مجرم ه صدر

ز د ی و طعی در محکمه صزتح ز د ی ه اثبز

رسد ،مئیلمزً

دوتکهز می ادا ند لکه ملزمند مجرم را رای اجرای کیفر زاداشک مزیند و ای یکی اا مهی ایری
اسثنزئز اصل آاادی اسک.
ادله فقهی فرض برائت
گرچه در فوه اصل مئتولی احک عندان اصل رائک ه مفهدمی که در قودب جزای عرفی ،موهدر
اسک ،مطرح گردیده ،امز ادت متعدد فوهی ر اینکه مفهدم ای اصل در شرع مودس اسالم پذیرفتیه
شده و ه مفزد آن در قودب کیفری اسالم عمل میشدد دالتک دارد .اا جمله مه اری ادته:
الف) قاعده درأ

ی گمزن یکی اا موهدراری

داعد در فوه جزایی اسالمی که خئک در زب قدود مطرح شیده و

ه اعزیرا و سزیر مجزاا هز ائری داده شده اسک زعده درأ اسک .شهر ای زعده ه گد یهای

بررسي اصل اوليه بازداشت موقت در فقه و اسناد بينالمللي با رويكردي بر نظر امام خميني

همزن ا دااه که متعهد ه اقترام ئبک ه آاادی افراد جزمعها د ،متعهد ه مبیزراه یز مجرمیزن یرای

( س)
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اسک که ظزهر فوهزی امزمیه و قتی اهل سنک ،پذیرش و ائزت ر آن اسک از جیزیی کیه سیبزواری
اینگد ه میگدید «م اتوداعد اتتیی ارسیلدهز ارسیزل اتمئیلمز و جعلدهیز ممیز اسیتدل هیز علیهیز»
(سبزواری  1112ج  )556 :52یعنی زعده درأ اا امره داعدی اسک که فوهز آن را اا مئلمز دا ئیته و
هوسیل آن فروعز ایزدی را اثبز کردها د ه اینکه رای اثبز آن دتیل یزور د.
صدوب در کتزب من ال یحضره الفقيه میفرمزید کیه رسیدل صیدا( ) فرمدد ید «:ادرئیدا اتحیدود
زتوبهز » همچنی ایوزن در کتزب مقنع روایک مذکدر را مرسالً ه امیراتمؤمنی

(ع)

ئبک دادها د «

ع رسدل اهلل :ادرئدا اتحدود ع اتمئلمی مز استطعت  ،فزن کزن ته مخرج فخلدا سبیله فیزن االمیزم
ان یخطی فی اتعفد صیر م ان یخطی فی العقوب » دی ارایب ای روایک ه دو طرییق مرسیالً و یه
تئزن واقد ول شده اسک .اا روی مداای ف قدیث ،روایک مذکدر چدن اا روایز مرسله اسک
مومدل ادت قجیّک صبر واقد می شدد ،یعنی زید روایک مئند زشد و امزمی سلئله سند آن معتبر
زشد و ه امزم مع دم(ع) و پیزمبر اکرم( ) رسد از واجد اعتبزر زشد .امز ه ار رصی اا فوهز رصیی
مراسیل قک مئز ید را دار د که اا جمله آ هز مراسییل صیدوب اسیک .میداردی هئیک کیه ایویزن
روایک را ه طدر مرسل ول میکنند یعنی میفرمزیند که «روی ع رسدل اهلل» لکیه مییفرمزینید
« زل رسدل اهلل» .ای سنخ مراسیل در قک مئز ید د و در وا

رای رعزیک اصت زر سند ،قذف و

سز ط شده اسک و روایک ه صدر اصل مئل ول شده اسک .گروهیی دیگیر هی معتود ید کیه
مرسله اعتبزر دارد و میزن مراسیل صدوب و دیگر مراسیل فر ی یئک یعنی و تی رواییک قجییک
دارد و ادته قجیک صبر واقد شزمل آن میشدد زید مئند و امزمی سلئله سندش ییز معتبیر زشید.
در زب قجیک صبر واقد یز زید ه ای کته یز ادجه داشک که عالوه ر مئند ددن روایک ،صبر
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

زید مدثق ات دور زشد ایرا نزی عوال ر ای امر اسیک .وثیدب یه صیدور صبیر گیزه اا عیداتک و
وثز ک راوی قزصل می شدد و گزه یز ای تیجه اا عمل اصیحزب و زرگیزن و متویدمزن یه دسیک
میآید .اگر دیدی که هم فوهز ر طبق یک روایک عمل کردها د و مطز ق آن فتیدا دادها ید و ایی
جم اا اشخز

ریباتع ر امزم مع دم(ع) هئتند ،وثدب قزل میشدد .اا ای جملیها ید علیی ی

ز دیه و کلینی و صدو ی و شیخ مفید و سید مراضی و شییخ طدسیی کیه و تیی یه روایتیی عمیل
کرد د وثدب پیدا میشدد که روایک مر دط صزدر اا مع دم(ع) اسک .گزه یز وثدب زشی اا ادثییق
کتب رجزتی اسک .همچنی ه زعدة مدرد حث مز یعنی«ادرئد اتحدود زتوبهز » امزمی فوهز عمل
کرده ا د و ه روایک مر یدط اسیتنزد کیرده و یر اسیزس آن فتیدا داده و یدی اراییب آن را مئیل
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در رمیگیرد ایرا بزید گفک که صرف مرسله ددن مدجب میشدد روایک اا اعتبزر یفتد.
ب) دتیل دوم ائزت اصحزب اسک ر قجیک ایی
فوهزی اسالم ه ای
شبهه ای پی

مقاله

دا ئته ا د و ه اصطالح شهر عملی آن محوق اسک .و مطلوزً ادت قجیک صبر واقد ایی میدرد را
زعیده یعنیی امیزمی اصیحزب امزمییه لکیه

زعده استنزد کردها د و مطز ق آن فتدا دادها د ،در اکثیر مئیزئل جزاییی هرگیزه

آمده اسک فوهزی مز فرمددها د« :ال ه م اتوبهز اتدرائه» و نز رای گفتها د که قید

جزری می شدد یز

ز

و اعذیر سز ط می شدد تذا ایی ائیزت اا اجمیزع هی یزالار اسیک .امیزم

صمینی در درسهزیوزن مکرر میفرمدد د ،اگر فوهزی عازم و متودمزن و کئز ی که ریب اتع ر ه
مع دم هئتند ،همگی متفوزً در امری فتدی دهند و در یک راه قرکک کرد د .صیدد یزر ایری
دتیل اسک رای مز وتد آ که روایتی ر طبق آن فتدی بزشد و یز روایک ضعیف زشد ایرا ای اافزب
دتیل زر

ار اسک (مدسدی جندردی .)121 :1932

مفزد فرم رائک کیفری ه مفهدمی که در قودب جزا مطرح اسک در متدن فوهی پذیرفتیه شیده و
ه آن عمل میشدد.
ب) قاعدة ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر

ای

زعده رگرفته اا کالم پیرمبر اسک که فرمدد« :انَ االمزم أن یخطی فی اتعفد صیر م ان یخطیی

فی اتعودب » ه روشنی ر اعتبزر اصل رائک در قودب کیفری اسالم دالتیک دارد .معنیز و مفیزد ایی
زعده آن اسک که صدور قک ه مجزاا انهز در صدرای صحیح اسک که اراکزب جرم اا زقی
وی ز دتیل معتبر ثز ک زشد .نز رای اگر اردیدی در اراکزب جرم اا زقی مته یز در اطبیق عندان
مجرمز ه ر فعل منتئب ه وی وجدد داشته زشد ،زید قک ه رائک مته شیدد اییرا در صیدر
اردید ،رائک مته رای جزمعه هتر و اا جهک اجرای عداتک سزاوارار اسیک (عیدده ییایز ج .)52 :1
مفهدم صزدره اا زعده زال د یوزً مفزد اصل رائک اسک
فرض برائت در اسناد بین المللی
فرم رائک کیفری که میادان آن را میراث موترک قود ی هم ملل متر ی جهزن محئدب کرد

( س)

عد اا جنگ جهز ی دوم مدرد استوبزل و عنزیک صز

قود دا زن و ز د گذاران در قودب داصلیی

بررسي اصل اوليه بازداشت موقت در فقه و اسناد بينالمللي با رويكردي بر نظر امام خميني

ز ای یزن میادان تیجه گرفک که ز پذیرش زعده «درأ اتحدود زتویبهز » در فویه اسیالمی،
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کودرهز و یز مدضدع اعالمیههز و کندا ئیدنهزی ی اتمللی و منطوهای رار گرفتیه اسیک .در ایی
ص د

مه اری سند ی اتمللی  ،اعالمیه جهز ی قویدب ویر سیزامزن ملیل متحید اسیک در ایی

اعالمیه در ند  1مزده  5هطدر صریح و روش اصل رائک ه عندان یکی اا قویدب نییزدی ا ئیزن
معرفی شده اسک و اا جمله دیگر اسنزد ی اتمللی که ه مفزد ای اصل اشزره داشته نید  5میزده 11
میثزب ی اتمللی قودب مد ی و سیزسی و مزده  66اسزسنزمه دیدان کیفری ی اتمللی و  ...اسک.
توجیه اصل آزادی متهم از طریق فرض برائت:
مدعزی مز در ای موزته اثبز اصل عدم جداا زاداشک مد ک یز ه اعبیر دیگر اصل آاادی مته در
دوران ااهزم اسک .رای اثبز ای اصل ه دو اصل آاادی و رائک امئک جئتی و دالیل آ هیز را
ه در فوه و ه در اسنزد ی اتمللی ررسی کردی  .قزل زید ای مطلب ایدجیح شیدد کیه چیرا یز
پییذیرش دو اصییل آاادی و رائییک زییید پییذیری  ،در دوران ااهییزم اصییل ییر آاادی مییته اسییک و
زاداشک وی ه صرف ااهزم جزیز یئک .بل اا یزن ای ادجیه ،مجدداً اأکید می میزیی کیه یرای
ادجیه اصل آاادی مته ه هر دو اصل آاادی و اصل رائک یزامندی و دون یکی اا آن دو اصل
دیگر کزفی یئک.
در دوران ااهزم و بل اا اینکه مجرمیک مته در دادگزه صزتح و ز ادت کزفی اثبز شیدد میز یز
شخ ی مداجهی که ز ادجه ه رائ و شداهد ،ااهزم متدجه وی اسک .ه همی دتیل مدضدع مدرد
حث زاداشک مته اسک .سخ در ای اسک که صرف ادجه ااهزم قتی اگر ظ ه مجرمیک وی
ه وجدد داشته زشد مجدا سلب آاادی اا وی یئک چرا که یه دتییل اصیل رائیک میدظفی در
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دوران ااهزم و بل اا اثبز مجرمیک یز عدم مجرمیک وی ،فرم را یر رائیک وی گیذاری  .مفیزد
اصل رائک آن اسک که در مدرد مته زید فرم عدم مجرمییک را قیزک یدا ی و یدی تحیزظ
امزم آثزر عدم مجرمیک ر وی زر شدد .ه سخ دیگر مته مثل سیزیر افیراد جزمعیه اسیک .یز ایی
وصف ،اصل آاادی ه کمک اصل رائک میآید .مفزد اصل آاادی ای اسک که شهرو دان اصدالً
قق آاادی دار د و هرهمندی آ زن اا آاادی محتزج دتیل یئک .آاادی هر شهرو د اصیل اسیک و
سلب آاادی در مدارد استثنز و رصالف اصل صرفزً ه ا ریح ز دن امکز پذیر اسک .یدی اراییب
موزم ضزیی زعدازً قق دارد در موزم ادجیه زاداشک میته گدیید ،زاداشیک صیرفزً یه دتییل آن
اسک که شخص ،مته ه اراکزب جرم صزصی اسک ،لکه رای ادجیه سلب آاادی زیید یه ییک
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موزته قزضر ه عندان «اصل عدم جداا زاداشک مد ک یز اصل آاادی مته » اعبیر مددهای .

مقاله

دتیل ز د ی که تدا د اصل آاادی مته را اخ یص ز د ،استنزد مزید .و ای همیزن اسیک کیه در
امز علیری طعیک اصل آاادی مته ( اصل عدم جداا زاداشیک مد یک) هی در فویه و هی
اسنزد مه ی اتمللی و تزوم مطز وک دا ی در جمهدری اسالمی ز شیرع مویدس اسیالم ،متأسیفز ه
موررا مر دط ه زاداشک مد ک در قودب ایران ز اصیل آاادی میته اعزرضیزای دارد .اتبتیه در
ز دن آیی دادرسی کیفری م دب  ،1935از قد ایزدی ای اعزرم رفی گردییده و مطیز ق اصیل
آاادی مته  ،دا ی زاداشک مد ک انای یزفته اسک .مه اری دستزورد ز دن مذکدر ،ا ریح یه
اصل عدم جداا زاداشک مد ک ( اصل آاادی مته ) اسک .در مزده  592ایی

یز دن آمیده اسیک:

«صدور رار زاداشک مد ک جزیز یئک مگر در مدرد جرای ایر در صدرای که یرائ و امیزرا
دی دالتک ر ادجه ااهزم ه مته کند .»....عبزر «صدور رار زاداشک مد ک جیزیز یئیک مگیر
هر گزه موزم ضزیی در صدد صدور رار زاداشک مد ک زشد زید دالیل یز د ی مئیتدتی را ییزن
مزید .ه همی تحزظ در مزده  593یز ا ریح گردیده« رار زاداشک مد ک زیید مئیتدل و مدجیه
دده ،مئتند ز د ی و ادته آن و قق اعترام مته در مت رار ذکر شدد».
تذا اا مجمدعه مطزتبی که در مدرد اصل آاادی و فرم رائک (اع اا مبزقث فوهی و مبزقث
مر دط ه اسنزد ی اتمللی یزن شد ،میادا ی امدر ذیل را ه عندان تزی حث مطرح مزیی :
اوالً در فوه و اسنزد ی اتمللی ،آاادی و رائک اصل اسک .نز رای مدعی جداا سلب آاادی و
مجرمیک زید ز دتیل معتبر صالف اصل را ثز ک مزید.
ثز یزً اصل آاادی و فرم رائک ،اصدتی فراگیر هئتند و شزمل هم افراد جزمعه میگرد د.
ثزتثزً پذیرش دو اصل آاادی و رائک مئتلزم بدل (اصل عدم جداا زاداشک مد ک) اسک.

استثنائات و آثار اصل آزادی متهم
پذیرش اصل آاادی مته ه مفهدم آن یئک که ای اصل ،استثنزیی دارد ،لکه در پیزرهای میدارد
اأمی عداتک و اضمی قودب و آاادیهزی سزیر شهرو دان ایجزب میکننید کیه زضیی اا اصیدل
آاادی و رائک عدول مزید و اا داوری «الخ» وتی «مؤثر» زاداشک مد ک استفزده مزید .آ چیه در

( س)

ای میزن مه اسک ،آ که استثنز و صروج اا اصل ر پزی چه معیزرهز و میالکهیزیی اسیتدار اسیک؟

بررسي اصل اوليه بازداشت موقت در فقه و اسناد بينالمللي با رويكردي بر نظر امام خميني

در »...د یوزً یز گر اصل عدم جداا زاداشک مد ک اسک  .اثر منطوی پذیرش ای اصل آن اسک که
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ز د گذاران در اعیی مدارد جداا زاداشک مد ک اا چه اصدتی زید ابعیک کنند و موزم ضزیی یه
هنگزم ا می گیری در ای ص د

چه ضدا طی را زید مد ار رار دهد؟

اا جمله معیزرهزیی که ازم هزی مختلف ضیزیی یرای اجیرای زاداشیک مد یک اا آن پییروی
کردها د عبزراند اا:
 )1اهمیت جرم یا شدت مجازات آن
راسزس ای شیدة اونینی کیه هنیدا اعیدادی اا کویدرهز دسیک کی در رصیی اا میدارد اد ییف
اقتیزطی اا آن ابعیک می کنند ،صرف مه ددن جرم مدرد ااهزم ،کیه ابعیزً مجیزاا شیدیدی ییز
داراسک .ه موزم ضزیی اجزاه میدهد ،ز استنزد ه دع ااهزم و دون آ که ملزم زشید امیر دیگیری
(مثل اقتمزل فرار ،ابز ی و امثزل آن) را مدرد ارایز ی رار دهد مته را زاداشک مزیید .کتیه ز یل
ذکر اینکه قتی عضی اا ز د گذاران ،صرف مته شدن یه رصیی اا جیرای مهی ییز یز مجیزاا
شدید را مدجب اجبزری شدن صدور رار زاداشک مته ه آن جرم دا ئتها ید .روشی ایری مثیزل
رای ای مطلب ،مزده  92ز دن آیی دادرسی کیفری دی م دب 1923میی زشید .در اینجیز انهیز
مالک رای اجدیز زاداشک مته  ،صرف ااهزم وی یه جیرم پیر اهمییک و دارای مجیزاا شیدید
اسک .مالکی که ز هیچ ادجیهی می ادان ه استنزد آن اا اصدل مه آاادی و رائیک عیدول کیرد
چرا که ای شیدة اونینی ه منطبق ز اسنزد ی اتمللی اسک و ه مداای شرعی آن را اأیید میکند:
در اسنزد ی اتملل ز ادجه ه اأکید ئیزر اعالمیه قودب ور و یز کندا ئیدن ی اتمللی قویدب
مد ی و سیزسی سزامزن ملل ه اصل آاادی و یز اصل رائک و ز عنزیک ه اینکه روح قزک ر ای
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دو سند ی اتمللی موعر ه آن اسک که سلب آاادی و زاداشک مد ک ه صدر استثنز و در قید
ضرور اعمزل گردد ،می ادان ه ای تیج طعی رسید که ر اسزس ای دو سند مه یی اتمللیی،
انهز اهمیک جرم ااهزمی یز شد مجزاا

ز د ی مجدا سلب آاادی مته یئک.

در فوه یز در ی ادته و اریز فوهی انهز سیند رواییی معتبیر و ز یل بیدتی کیه اا آن جیداا
زاداشک مد ک ز ل استفزده اسک روایک سکد ی اسک«« :ان اتنبی( ) کزن یحبس فیی تهمة اتیدم
ست ایزم فزن جزش اوتیز اتموتدل ببین  ،و اتّز صلی سیبیله» (کلینیی  1969ج  )924 :2گرچیه ایی رواییک اا
جهک سند ،ضعیف دا ئته شد ،امز ظزهراً ه دتیل جبران ضعف سند ه وسیل عمل اصحزب ،اعیداد
ایزدی اا فوهز ای روایک را مئتند فتدای صدد رار داده و ر اسزس آن ار دادها د .امزم صمینی یز
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ای روایک را مئتند فتدای صدد رار دادها د (مدسدی جنیدردی  .)211 :1934ممک اسیک در یدو امیر
صرف ادجه ااهزم ه مته  ،زاداشک وی جزیز اسک ،امز چنی رداشتی صحیح یه ایر میی رسید.
گرچه در روایک مدرد اشزره جداا زاداشک مته ه تل عمد یزن شده امز ز ادجه ه ادت متعیددی
که ر اصل آاادی افراد دالتک دارد و یز ز عنزیک ه اهمیک اایداتدصفی که شریعک مودس اسالم
ه اصل رائک مدده ،اطالب مذکدر در ای روایک زید ه فرضی موید شدد که امکزن رسییدگی و
اقوزب قق اوتیزی دم در تل عمدی جز ز زاداشک مته میئر بزشد.

امزم صمینیی در تحریرالوسیيله

اا روایک سکد ی اینگد ه رداشک می فرمزیند که اصدالً جداا زاداشک مته  ،ه منادر اقوزب قق
اوتیزی دم اسک (امزم صمینی  1151ج  1و  354 :5م  )3و دیهی اسیک یز ایی رداشیک ،جیداا زاداشیک
محدود ه صدرای اسک که اقوزب قق آ زن مندط ه زاداشک وی زشد .یه ایی اراییب میی ایدان
زاداشک مته یئک .گرچه در روایک سکد ی عبزر «تهم اتدم» یزن شده وتی فوهیزی اسیالمی،
انهز در ااهزم تل عمدی ه ای روایک عمل کردها د نز رای اعمی قکی میذکدر در آن یه سیزیر
جنزیز علیه اشخز

مثل ضرب و جرح عمدی فز د ادجیه اسک ،دیژه آ که قک مذکدر در آن

مخزتف اصل اسک .گرچه واژه «دم» مطلق اسک و شزمل تل و جرح میی شیدد امیز واژة «اوتییز» کیه
مراد اا آن اوتیزی دم اسک ،زعث ظهدر روایک در ااهزم تل عمدی میگردد.
نز رای آ چه در دو امر ممک اسک اا روایک سکد ی رداشک شدد که صرف ااهزم یه جیرم
مه و مجزاا سنگی مجدا زاداشک اسک .امز ز د ک در روایک و ز ادجه ه فهی فوهیز قیدا ل
در ی کئز ی که ه ای روایک امئک جئته و ه مضمدن آن عمل مددها د ،اجمزع و اافیز ی در
ای رداشک وجدد دارد.
انهز راه ادجیه زاداشک مد ک ادجیه آن اا طریق ا در ازاق ی دو اکلییف شیزرع مویدس
اسک .در عل اصدل فوه ای مطلب ثز ک اسک که هرگیزه یی دو اکلییف شیرعی در مویزم امتثیزل
ازاق زشد ه حدی که اجرای یکی مئتلزم ارک دیگری و زتعکس زشد و ه هیچ وجه تدان هر
دو اکلیف را امتثزل مدد .نز ه زعده االه فزاله  ،امتثزل اکلیفی مودم میشدد که در ایر شیزرع
اا اهمیک یوتری رصدردار زشد .در مدضدع مدرد حث مز یز گزه در امتثزل دو اکلیف شرعی در

( س)

موزم عمل ،ازاق قزصل میشدد .یکی اکلیف قرمک زاداشک مد ک و دیگری وجیدب اقویزب

بررسي اصل اوليه بازداشت موقت در فقه و اسناد بينالمللي با رويكردي بر نظر امام خميني

چنی اظهزر ار کرد که قتی ز ادجه ه روایک سکد ی ییز ،صیرف ااهیزم یه تیل عمیدی مجیدا
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قق و جلدگیری اا ظل ه مجنیعلیه یز شزکی یز جزمعه اسالمی .ادضیح اینکیه همیزنگد یه کیه در
خ

خئک ای احویق مف الً ییزن شید ،ادتی اصیل آاادی و اصیل رائیک و ییز دالییل صیز

دیگری که یزن شد ،مئتلزم قرمک زاداشک مته بل اا اثبز جرم اسک .اا طرفی و تیی جرمیی
وا میشدد و شخ ی مته ه اراکزب آن میگردد ،مئلمزً قق عمدمی جزمعه و یز ایزن دیده اا
جرم (در صدرای که جنب ص دصی یز وجدد داشته زشد) رای زضی صزتح ه رسیدگی ،احوییق
و افحص پیرامدن آن جرم را واجب میسزاد .طبیعی اسک امتثزل هر دو اکلیف مذکدر در ئیزری
اا مدارد امکز پذیر اسک و هیچ ازاقمی قزصل میشدد .ابعزً در ای مدارد موزم ضزیی مییادا ید
ئبک ه قرمک زاداشک مته ی اعتنز زشد .امیز در رصیی میدارد در مویزم امتثیزل ،اقویزب قیق و
رسیدگی ه جرم مدرد ااهزم میئّر یئک جز اینکه رای مدای مته زاداشک زشد .در ای صدر
(و اتبته ز در ار گرفت جمی جهز اا جمله اهمیک و قق اتلهی یز قق اتنزسی یددن جیرم میدرد
ااهزم ،شخ یک مته  ،صدف فرار یز ابز ی مته ز شرکز یز شهدد ،اقتمیزل اا یی یردن میدارک و
آال جرم) ممک اسک اا زب ازاق در امتثزل دو اکلیف مذکدر ،زئیل یه ایی شید کیه شیرعزً
احک شرایطی زاداشک مد ک مته جزیز زشد.
در تیجه احک هیچ شرایطی میادان ادعز کرد که صرف ادجیه ااهیزم جرمیی وتید مهی و یز
مجزاا شدید ه شخ ی و یآ که ضرورای (مثل اقتمزل فرار یز ابز ی و )...ایجزب مزید ،مجیدا
عدول اا اصل قرمک زاداشک مد ک الوی شدد و علک موید کردن جداا زاداشک مد ک در تل
عمدی طبق دیدگزه ا مزم ه صدف فرار مته رعزیک اصل رائک و اصل قرمیک زاداشیک پیی
محزکمه اسک و اا طرفی ازاق در امتثزل دو اکلیف پی

اا

میآید که امزم ز ید و ضرور صیدف
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فرار مته  ،ه رف ازاق پرداصتها د.
)2جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم
یکی دیگر اا امدری که ه عندان مالک اجدیز زاداشک مد ک اا آن ییزد مییشیدد جلیدگیری اا
فرار یز مخفی شدن مته اسک .روش اسک که اوخیص ای امر رعهیدة مویزم ضیزیی اسیک و در
صدر اقراا زید ای اصتیزر ه زضی پرو ده داده شدد که اگر هیچ عزمل دیگری تدا د اا فرار یز
پنهزن شدن وی جلدگیری کند وی را زاداشک مزید .اتبته سؤاتی کیه در اینجیز ز یل طیرح اسیک
اینکه آیز صدف فرار یز پنهزن شدن یز مجدا صدور رار زاداشک مد ک میادا د زشد یز صیر؟ چرا
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که ی فرار یک قزتک ذهنی روا ی اسک که ه سزصتزر شخ یتی و وضعیک روقیی دمیزیی افیراد
مالک جداا زاداشک مد ک الوی شدد زید ز ادجه ه مجمدعه اوضزع و اقدال قزک یر پرو یده
ه ای تیجه رسید که دعزً صطر فرار یز پنهزن شدن مته وجیدد دارد .بیل اا هیر ادضییح دیگیری
خئک سراغ اسنزد ی اتمللی میروی از جزیگزه ای امر در جداا زاداشک مد ک را ررسی کنی و
سپس مدضیدع را اا جهیک ادتی شیرعی ررسیی صیداهی کیرد .در اعالمییه قویدب ویر و میثیزب
ی اتمللی قودب مد ی و سیزسی ،ه صراقک در مدرد اینکه جلدگیری اا فرار یز پنهزن شدن میته
مجدا زاداشک الوی گردد ،سخ ه میزن یزمده اسک .امز ز ادجه ه اصدل کلی قزک یر ایی دو
سند ی اتمللی میادان دریزفک که در صدرای که هیچ اضمینی رای قضدر مته رای احویویز
و رسیدگی ه جرم زد مرج ضزیی ه جز زاداشک وجدد دارد ،زاداشک مته رای جلیدگیری
امز اا اصدل علمی قزک ر اعالمیه میادان اینگد ه تیجه گرفک :اگر هیچ اضیمینی یرای قضیدر
مته ه جز زاداشک وجدد داشته زشد میادان در قد ضرور مته را زاداشک مدد .یز ادجیه
ه ند  9مزده  3میثزب ی اتمللی قودب مد ی و سیزسی که مورر میدارد « زاداشیک افیرادی کیه در
ا تازر دادرسییا ید بزیید زعیدة کلیی زشید ،تییک آاادی مد یک ممکی اسیک مدکیدل یه اصیذ
اضمی هزیی زشد که قضدر مته را در جلئ دادرسی و سزیر مراقل ضیزیی قئیب میدرد یرای
اجرای قزک  ،اأمی مزید » ،در صدرای که هیچ اضمینی رای قضدر مته در جلئه دادرسیی ییز
سزیر مراقل ضزیی بزشد ،موزم ضزیی قق صداهد داشک در قید ضیرور  ،یه زاداشیک مد یک
مته متدسل گردد .حدة یزن ند مذکدر ه حدی اسک که قزتک صطر فرار یز پنهزن شدن مته را
یز شزمل میشدد .کته ئیزر مهمی که بزید اا آن یفلک شدد اینکه زاداشک ،در صیدرای ادجییه
پذیر اسک که هیچ اضمی دیگری مز اا فرار یز پنهزن شدن مته ودد.
ز عنزیک ه آ چه در مدرد دالیل فوهی زاداشک مد ک ذکر گردید مبنی ر اینکه ،جداا سیلب
آاادی اا مته انهز اا طریق ا در ازاق یی قرمیک سیلب آاادی اا میته و وجیدب احوییق و
افحص در مدرد جرم مدرد ااهزم امکز پذیر اسیک ،مییایدان چنیی اظهیزر ایر میدد کیه یکیی اا
مه اری م زدیق ا در ازاق یزد شده ،مدردی اسیک کیه در میدرد میته یه جیرای پیر اهمییک

( س)

اقتمزل فرار یز پنهزن شدن وی وجدد داشته و عمالً هیچ اضمی دیگری مویزم ضیزیی را مطمیل اا

بررسي اصل اوليه بازداشت موقت در فقه و اسناد بينالمللي با رويكردي بر نظر امام خميني

اا فرار یز پنهزن شدن وی در قد ضرور مجزا می زشد « .ی فرار» ه صیراقک در اعالمییه یزمیده
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عدم فرار نمزید .همز گد ه که بالً یزن شد امزم صمینی جداا اد یف مته ه تل عمید را مویید یه
صدرای مدده اسک که در مدرد مته وثدب ه عدم فرار وی بزشد.
فوهزیی که جداا زاداشک پی

اا محزکمه را موید ه وجدد م لحک مه و ه میزان ضرور

کردها د یز در وا  ،اد یف مته در جرای مه در صدر وجدد اقتمزل فرار مته را پذیرفتها د
و روش اسک که م لحک و ضرور امز ی م داب مییز د که هیچ اضمی دیگری که ه وسیل
آن تدان اا فرار مته جلدگیری مدد وجدد داشته زشد.
کت ز ل ذکر اینکه اوالً مراد اا اقتمزل فرار مدرد اشزره در ا دال فوهز ،اقتمزل عوالییی اسیک
که مئتند ه رائ و شداهد قزک ر پرو ده زشد و ثز یزً موزم ضیزیی زیید یرای ادجییه زاداشیک
مته و ز استنزد ه رائ و شداهد مذکدر ،اقتمزل عوالیی مذکدر را اثبز

مزید ه حیدی کیه در

موزم ازاق ی قرمک سلب آاادی اا مته و تزوم اقوزب قق و اجرای اقکزم شرعی اقراا گردد
که در عمل ،رسیدگی و ررسی جرم مدرد ااهزم جز اا طریق قضدر مته زد مویزم ضیزیی میئیر
یئک و هیچ اضمینی جز زاداشک وی میادا د قضدر ه مد ی او را یزد مویزم ضیزیی اضیمی
مزید.
)3جلوگیری از آثار امحای جرم و تبانی
سدمی مدردی که ه استنزد آن در رصی اا دا ی  ،زاداشیک پیی

اا محزکمیه متهمیزن را اجیدیز

مددها د جلدگیری اا امحز و ز دد کردن آثزر جرم و یز ابز ی ز شهدد یز سزیر متهمزن اسک .امحزی
آثزر جرم اگر چه اا جهک مفهدم ز ابز ی مته ز شهدد و مطلعزن متفزو اسک امز اا آ جز کیه هی
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

در ررسی فوهی و ه اا جهک اسنزد ی اتمللی مالک هر دو یکئزن اسک ،حث اا آن ه صدر
موترک مطرح گردید.
در اسنزد ی اتمللی :اگر چه در اعالمیه جهز ی قودب ور و یز میثیزب یی اتمللیی یه صیدر
مئتول اا امدر یزد شده ه عندان مجدا زاداشک مد ک زمی رده وده اسک امز ز ادجیه یه اأکیید
دو سند مذکدر ر اجرای عداتک در رسیدگی هزی کیفری ،مییایدان چنیی اسیتنبزط میدد کیه در
صدرای که آاادی مته  ،صللی در اجرای عداتک در رسیدگی ایجیزد مزیید و میته آثیزر جیرم را
مخدوش مزید یز ز متهمزن دیگر و یز شهدد ه حدی ابز ی کند که رو د دادرسی کیفری را ز مز
مداجه مزید ،زاداشک وی جزیز اسک .ر همی اسزس در ند 5اصل « 96مجمدعه اصدل قمزیک اا
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کلیه اشخز

که احک هرگد ه زاداشک یز قبس رار دار د» زاداشک مته را در امزن احویوز

دا ئته اسک .روش اسک که در مداردی ممک اسک اجرای عداتک یز قمزیک اا جزمعه و ر ز یزن
اا طریق امحزی آثزر جرم ه دسک مته یز هوسیله ابز ی وی یز سیزیر متهمیزن ییز شیهدد مخیدوش
گردد ،آ چه در ای میزن مه اسک اینکه :
اوالً :اا ی ردن آثزر جرم ،جز ه جز کردن دالیل ،جزیگزی کردن یز ارییر آ هیز  ،یه گد یهای
که جنب دتیل ددن را اا دسک دهند و امثزل آن ،ایلب در سزعز  ،رواهز و قداکثر هفتههزی اول
کوف جرم و اعویب مته م داب مییز د ،نز رای زاداشیک میته یه مید طیدال ی یه ادعیزی
امحزی آثزر جرم فز د وجزهک اسک (آشدری  1935ج .)112-113 :5
ثز یزً :در مدرد ابز ی ز شهدد یز سزیر متهمزن یز ،صرف امزس ز شهددی که تدا ند ه ف میته
آ زن الوی کند ز ل ایراد یئک همچنز که امزس ز صدیوزن ز درجه معی که طبق ز دن میادا نید
اا ادای شهزد

ه ف مته ه دتیل وجدد را ط صدیویزو دی امتنیزع کننید و اوزضیزی متعیزرف اا

آ زن مبنی ر صددداری اا ادای گداهی فز د اشکزل اسک.
ثزتثزً :اوخیص اینکه مدردی م داب صطر امحزی آثزر جرم یز ابز ی ییز اعمیزل فویزر یر شیهدد،
مطلعزن یز سزیر متهمزن جرم اسک رعهده موزم ضزیی اسیک .اتبتیه ادجییه ایی اویخیص ضیروری
اسک ه ای معنی که موزم ضزیی زید ز استنزد ه اوضزع و اقدال و رائ مدجدد در پرو یده و ییز
تحزظ شخ یک مته  ،سز و وی و مجمدعه ا دامز عملی که اقتمزالً ادسط مته صدر پذیرفته
(مثل اهدید ،اطمی و ییره) ادجیه مزید که آااد ددن مته مدجب اا ی رفت آثزر و دالیل جرم
شده یز زعث ابز ی ز متهمزن دیگر یز شهدد و مطلعزن وا عه میگردد.
جلوگیری از امحای آثار جرم و تبانی در فقه

در ررسی فوهی ای مالک یز زید صزطر وزن کرد کیه در ادتی فوهیی و ییز ارییزای کیه فویهیزن
اسالمی یزن مددها د مئتوالً «امحزی آثزر جرم و ابز ی ز شهدد و متهمزن» یه عنیدان میالک جیداا
زاداشک مد ک یزد وده اسک .ز ای قزل در صدرای که مالک اصلی اجدیز زاداشک مد ک در

( س)

فوه اسالمی چنزن که یزن شد ،اجرای زعدة زب ازاق زشد ،میادان م زدیوی را ا دیر مدد که

بررسي اصل اوليه بازداشت موقت در فقه و اسناد بينالمللي با رويكردي بر نظر امام خميني

شهزد دهند و مذاکره ز آ زن مزدام که ادأم ز فوزر ،اهدید یز اطمی بزشد یز صزطرا یلطی را ه
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اا زب ازاق و در موزم عمل ،زاداشک میته پیی

اا اثبیز مجرمییک ،یه دتییل وجیدد یرائ و

شداهدی که صطر اا ی ردن آثزر جرم یز ابز ی ز متهمزن دیگر یز شهدد را ه صدر

دعی اثبز

می مزید ،زاداشک مته جزیز زشد .دیهی اسک جداا یزد شده محدود ه شرایطی اسیک کیه هییچ
راه قل دیگری صطر مذکدر را مراف ئیزاد و یرای جلیدگیری اا اضییی قویدب یزه دییدگزن و
جزمعه ،سلب آاادی مته ضروری زشد.
ه ار میرسد فتزوی آن دسته اا فویهز ی که جداا زاداشک مته را ه وجدد م لحک مهمیی
مندط کرده ا د یز تدان ز مطلبی که یزن شد منطبق دا ئک (مدسدی ارد یلی  .)523 :1113چرا که انهیز
راه ادجیهی جداا زاداشک مد ک ه دتیل وجدد م لحک ،ادجیه آن اا زب ازاق ه وجهیی کیه
یزن شد ،می زشد.
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