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Abstract 

Background and Aim: In the Field of Criminal Law, the Term Criminal Inflation is Used When Criminal 

Titles Increase in the Criminalization Process. It Should be Noted That Criminal Inflation and the 

Uncontrolled Increase in the Criminalization of Various Behaviors in Society Mainly Lead to the Real 

Inefficiency of the Domestic Criminal Law System. Due to the Lack of Necessity and the Feeling of Need on 

the Part of Society, the Criminal Norm is not Observed in Practice by Law Enforcement Officials, and as a 

Result, There Will be Basically no Sense of Ugliness in Violation of this Norm in Society. 

Materials and Methods: This Research is of Theoretical Type and the Research Method is Descriptive-

Analytical and the Method of Data Collection is Library and has Been Done by Referring to Documents, 

Books and Articles. 

Findings: The Right to a Fair Trial That Has Entered the Domestic Legal Structures From the Space of 

International Human Rights Instruments and Norms It Has Several Instances, Such as Being Tried by an 

Independent and Impartial Tribunal, the Principle of Innocence, Providing Information About the Nature and 

Reason for the Charge, the Right to a Trial Without Undue Delay, The Right to Question Witnesses, Etc; As 

a Result, the Right to a Fair Trial is Closely Related to the Concept of the Rule of Law. 
Ethical Considerations: In Order to Organize This Research, While Observing the Authenticity of the 

Texts, Honesty and Fidelity Have Been Observed. 

Conclusion: The Concept of the Rule of Law Has Five Basic Elements, Which Are Very Closely Related to 

the Right to a Fair Trial. The Less Attention is Paid to the "Rule of Law" in Policy and Legislation, the More 

Challenging the Elements of the Rule of Law in the Executive Process. When the Legislator in the Process of 

Legislation and Criminalization, Regardless of Social Necessities, Defines Various Criminal Titles and, in a 

Sense, Creates Criminal Inflation in the Legal System, by Creating Traffic in the Country's Judicial 

Structure, Even Without Necessity, it in Fact Confronts the Main Elements of the Rule of Law, and in 

Particular the Right to a Fair Trial, With Serious Challenges. 
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 مقاله پژوهشی
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 چکیده

یابد، از اصطالح تورم کیفری  انگاری افزایش می جرمفرایند  در فضای حقوق کیفری، زمانی که عناوین مجرمانه درزمینه و هدف: 

انگاری رفتارهای مختلف در جامعه اساساً منتهی به عدم  رویة جرم ت که تورم کیفری و افزایش بیشود. باید دقت داش استفاده می

با توجه به عدم وجود ضرورت و احساس نیاز از سوی جامعه، هنجارِ کیفری در عمل  شود. کارایی واقعی نظام حقوق کیفری داخلی می

 حساس قبح نسبت به نقض هنجار مزبور نیز در جامعه وجود نخواهد داشت.شود و در نتیجه اساساً ا از سوی تابعان حقوق رعایت نمی

به صورت  آوری اطالعات باشد و روش جمع روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می  ،این تحقیق از نوع نظری بودهها:  مواد و روش

 ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است. کتابخانه

المللی وارد ساختارهای حقوق داخلی شده است دارای  حق بر دادرسی عادالنه که از فضای اسناد و هنجارهای حقوق بشر بینها:  یافته

حق ، ارائه اطالعات راجع به ماهیت و دلیل اتهام، اصل برائتطرف،  محاکمه توسط یک دادگاه مستقل و بیمصادیق متعددی از جمله، 

نتیجه، حق بر دادرسی عادالنه ارتباط بسیار نزدیکی با مفهوم ؛ درباشد ... می و از شهودسؤال حق ، بر محاکمه بدون تأخیر غیرموجه

 حکومت قانون دارد.

 در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. مالحظات اخالقی:

باشد، که عناصر مزبور دارای ارتباط بسیار نزدیکی با حق بر دادرسی  اساسی میمفهوم حکومت قانون دارای پنج عنصر گیری:  نتیجه

اجرایی نیز فرایند  توجه شود، در« حکومت قانون»گذاری کمتر به  گذاری و قانون به هر میزان که در فضای سیاست باشند. عادالنه می

انگاری بدون  گذاری و جرم قانونفرایند  گذار در ی که قانونشوند. زمان دهندة حکومت قانون با چالش بیشتری مواجه می عناصر تشکیل

تورم کیفری ایجاد  ،نماید و به تعبیری در نظام حقوقی های اجتماعی، اقدام به تعریف عناوین مجرمانة متعدد می توجه به ضرورت

قع عناصر اصلی حکومت قانون و به هم بدون وجود ضرورت، در وا از طریق ایجاد ترافیکِ کاری در ساختار قضایی کشور، آن کند می

 کند. های جدی مواجه می ویژه حق بر دادرسی عادالنه را با چالش

 حقوق بشر ؛حکومت قانون ؛بر دادرسی عادالنهحق  ؛تورم کیفریواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

حقوق، مجموعه هنجارهایی است که برای تنظیم روابط 

د اصلی عالم کارکر(. 1میان تابعان حقوق طراحی شده است )

« تنظیم روابط میان تابعان و بازیگران عالم حقوق»حقوق 

باشد. به تعبیری هنجارهای حقوقی بازتابی از روابط میان  می

دهند. اصوالً هنجارهای حقوقی در  تابعان حقوق را نشان می

پاسخ به یک نیاز یا ضرورتی که در فضای روابط تابعان وجود 

 .شوند دارد، طراحی و ارائه می

با توجه به وجودِ اصل آزادی در فضای روابط تابعان 

...  حقوق، اصول مختلفی از جمله اصل اباحه، اصل صحت و

تر، در عالم   در عالم حقوق تعریف شده است. به بیان ساده

توانند هر رفتاری را در  حقوق اصل بر این است که مردم می

ه زندگی شخصی و اجتماعی خود داشته باشند مگر آنچه ک

هایی که برای  اند. محدودیت به حکم قانون از آن منع شده

شوند، گاهی مربوط به فضای  رفتار تابعان حقوق تعیین می

باشند.  غیرکیفری و گاهی نیز مربوط به فضای کیفری می

شوند.  تعیین می« ضرورت»های مزبور اصوالً بنا به  محدودیت

 قالب ها در در فضای حقوق کیفری نیز، اصوالً محدودیت

شوند. به بیان  انگاری تعریف و مشخص می جرمفرایند 

تر، اصل بر این است که حقوق کیفری در امور راجع به  ساده

روابط تابعان دخالت نکند، مگر آنکه امور مزبور به نحوی از 

 انحاء مرتبط با رفتارهای مجرمانه و واجد وصف کیفری شود

(2). 

جه به عدم در فضای حقوق کیفری، اصل ضرورت و تو

مداخلة حقوق کیفری، به چیزی بیش از نیاز به دخالت حقوق 

انگاری کرد، مگر  نباید جرم»کند و آن اینکه،  کیفری اشاره می

اینکه دخالت، ضرورت داشته باشد و همچنین، این دخالت بر 

سو، مقصود  از یک .(3« )اساس مبانی و اصول بوده و مؤثر باشد

ز ابزارهای کیفریِ معنا یافته و از لزوم استفاده ا« ضرورت»از 

قابلیت ابزار کیفری در « مؤثر بودن»سوی دیگر، مقصود از 

باشد. بنابراین،  تأثیر گذاشتن بر محدود کردن و منع رفتار می

ی حقوق کیفری در صورتی  قرار گرفتن هر عمل در حوزه

خواهد بود که معیارها و شرایط استفاده از ابزار کیفری در 

 وجود داشته باشد.مورد آن 

 در فضای حقوق کیفری، زمانی که عناوین مجرمانه در

یابد، از اصطالح تورم کیفری  انگاری افزایش می جرمفرایند 

شود. به تعبیری، تصویب قوانین کیفری جدید در  استفاده می

انگاری رفتارهای مختلف بدون توجه به عنصر  جهت جرم

باید دقت داشت  .(4) شود ضرورت، تورم کیفری محسوب می

انگاری رفتارهای  رویة جرم که تورم کیفری و افزایش بی

مختلف در جامعه اساساً منتهی به عدم کارایی واقعی نظام 

شود. دلیل این امر نیز به یک مسئله  حقوق کیفری داخلی می

گردد: با توجه به عدم وجود ضرورت و احساس نیاز  مهم باز می

در عمل از سوی تابعان حقوق از سوی جامعه، هنجارِ کیفری 

شود و در نتیجه اساساً احساس قبح نسبت به نقض  رعایت نمی

 هنجار مزبور نیز در جامعه وجود نخواهد داشت.

های مختلف آثار منفی  ها و جنبه   تورم کیفری در حوزه

های مهم در این  کند. یکی از چالش بسیار زیادی ایجاد می

حق بر دادرسی عادالنه زمینه، اصطحکاک تورم کیفری با 

باشد. حق بر دادرسی عادالنه یکی از حقوق بسیار مهم و  می

شود. وجود  های حقوق کیفری محسوب می مبنایی در نظام

شود که در نظام حقوق کیفری،  تورم کیفری در واقع باعث می

مصادیق حق بر دادرسی عادالنه نتوانند به نحو احسن در 

ل شوند. با توجه به این فضای روابط تابعان حقوق اعما

ضرورت، در پژوهش حاضر ابتدا به دنبال پاسخ به این پرسش 

های حقوق  هستیم، مصادیق حق بر دادرسی عادالنه در نظام

المللی چیست؛ و اساساً  کیفری با توجه به استانداردهای بین

تورم کیفری تا چه اندازه و چگونه تضمین و اجرای مصادیق 

 کند. ه را با چالش مواجه میحق بر دادرسی عادالن

 

 حق بر دادرسی عادالنه

باشد که  حق بر دادرسی عادالنه از جمله اصول اساسی می

های حقوق کیفری و به ویژه نظام حقوق  در تمام نظام

است. باید دقت  گرفته   الملل کیفری مورد شناسایی قرار بین

داشت که حق مزبور و مصادیق آن از طریق ادبیات حقوق 

های حقوق کیفری داخلی  الملل کیفری موضوعه وارد نظام بین

گردید. به همین دلیل عمالً هنجارها و اسناد نظام حقوق 

الملل کیفری باعث ایجاد همگرایی و هماهنگی نسبی میان  بین



 7931، و حقوق شهروندیحقوق بشر نامه  ویژه، فصلنامه حقوق پزشکی/ 22

های حقوق کیفری داخلی شدند. به همین دلیل برای  نظام

است بررسی و شناخت مصادیق حق بر دادرسی عادالنه، الزم 

الملل کیفری و اسناد آن مراجعه کنیم.  که به فضای حقوق بین

ها  اسناد و هنجارهای مزبور در حال حاضر در قامت کنوانسیون

االتباع هستند و از  ها الزم های جهانی برای همه دولت و عرف

 (.5اند ) همین طریق وارد ساختارهای حقوق داخلی شده

ر در اعالمیه جهانی با رسی عادالنه برای اولیندحق بر دا

حقوق بشر در قالب یک اصل کلی مورد توجه قرار گرفت. 

اعالمیه جهانی حقوق بشر در این راستا مقرر  13ماده 

حقوق  یهرکس حق دارد با استفاده کامل از تساو»دارد:  می

طرف عادالنه  یدادگاه مستقل و ب کیاو در  یدعوا گران،یبا د

درباره حقوق و تعهدات او، شود و آن دادگاه  یدگیرس یو علن

که به او متوجه باشد حکم  یفریصحت هرگونه اتهام ک ای

حق بر دادرسی عادالنه نیز به مانند سایر مصادیق «. دهد

حقوق بشر در اعالمیه جهانی، در قالب یک اصل کلی بیان 

های مختلف  شده است. به طور کلی، این اصول در حوزه

ر نتیجه برای دستیابی به اند؛ د الملل وارد شده حقوق بین

قواعد و وجوه خاص این اصول، باید به سایر اسناد و رویه 

المللی حقوق  های بین المللی از جمله میثاق بازیگران بین

مدنی و سیاسی و همچنین حقوق اقتصادی، اجتماعی و 

 فرهنگی و ... مراجعه کنیم. 

 های چهارگانه حق بر دادرسی عادالنه در تمام کنوانسیون

های الحاقی اول  و پروتکل ،131الی  132و  53، 41ذیل مواد 

و دوم و نیز پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون الهه راجع به 

حفاظت از میراث فرهنگی در موارد وقوع مخاصمات مسلحانه، 

 133همچنین به استناد مادة  مورد تصریح قرار گرفته است.

ت حفاظت از محروم کردن افرادِ تح کنوانسیون سوم ژنو،

دادرسی عادالنه، نقض فاحش کنوانسیون سوم و چهارم ژنو 

شود. همچنین محروم کردن افراد از حق بر  محسوب می

دیوان  اساسنامة 1بند دوم از مادة  دادرسی عادالنه در

المللی  دیوان کیفری بیناساسنامة  2مادة   المللی کیفری، بین

وان کیفری دیاساسنامة  4مادة برای یوگسالوی سابق، 

دادگاه ویژه برای  اساسنامة 3مادة  المللی برای رواندا و بین

 قرار گرفته است.  مورد توجهسیرالئون 

حق بر دادرسی عادالنه، نه فقط در فضای اسناد و 

ها به ویژه  المللی بلکه در رویه داخلی دولت های بین کنوانسیون

قرار  های نظامی مورد توجه دستورالعمل مقررات خاص مانند

المللی  های کمیته بین عالوه بر این، مطابق گزارشگرفته است؛ 

در حقوق کیفری  صلیب سرخ و شورای حقوق بشر ملل متحد،

ها محرومیت از حق بر دادرسی عادالنه  بسیاری از دولت

. اسناد حقوق بشر و حقوق (6) انگاری شده است جرم

دالنه، در بشردوستانه، در ارتباط با تعریف حق بر دادرسی عا

اند که  ای از تضمینات قضایی را مشخص نموده واقع مجموعه

ها، تضمین حق بر دادرسی عادالنه  در واقع نتیجه اعمال آن

باشد. با بررسی مجموعه اسناد حقوق بشر و بشردوستانه،  می

تضمینات حداقلی در جهت اجرای حق بر دادرسی عادالنه به 

 آید که عبارتند از: دست می

طرف که به  اکمه توسط یک دادگاه مستقل و بیمح (الف

مشترک  3موجب قانون تشکیل شده باشد: به موجب ماده 

های ژنو، فقط دادگاهی که به موجب قانون تشکیل  کنوانسیون

 تواند نسبت به فرد متهم حکم قضایی صادر کند شده باشد، می

و « استقالل». کنوانسیون سوم ژنو نیز دو وصفِ (7)

ا برای دادگاهی که زندانیان جنگی را محاکمه ر« طرفی بی»

کند، ضروری دانسته است. این مسئله در مقررات پروتکل  می

مورد  های حقوق بشری کنوانسیون نیز و الحاقی اول و دوم

 .(1) توجه ویژه قرار گرفته است

 اسناد متعدد از جمله اصل برائت: اصل برائت در (ب

 66مادة  های ژنو، نسیونهای الحاقی اول و دوم کنوا پروتکل

 وانید 21و مادة  المللی کیفری های دیوان بین اساسنامه

مورد توجه قرار گرفته  سابق یوگسالوی یبرا المللی ینب یفریک

از طریق  است. مطابق اصل برائت، تقصیر کیفری متهم باید

اثبات شود؛ در غیر این صورت  موازین تعیین شدة کیفری

 .(1) باشد میفرض بر عدم ارتکاب جرم 

ارائه اطالعات راجع به ماهیت و دلیل اتهام: تعهد به  (ج

ارائه اطالعات راجع به ماهیت و دلیل اتهام به متهم، در 

های الحاقی اول و  های سوم و چهارم ژنو، پروتکل کنوانسیون

 21مادة  المللی کیفری، دیوان بین اساسنامة 67، مادة دوم

 23و مادة  سابق یوگسالوی یبرا یالملل ینب یفریک وانید



 22/  و همکاران نژاداله دولتشاهی فرج ...ر ایران د  های ناشی از تورم کیفری در نظام حقوقی تبیین چالش

مورد توجه قرار گرفته  رواندا یبرا یلمللا ینب یفریک وانید

است. اطالعات مزبور باید بدون تأخیر یا بالفاصله و در قالب 

 .(13) کند، ارائه شود زبانی که متهم آن را درک می

حقوق و ابزارهای الزم برای دفاع: فرد متهم باید به  (د

یی که برای دفاع از خود نیاز دارد، کلیه حقوق و ابزارها

دسترسی کامل داشته باشد. این ضرورت مورد تأکید 

های الحاقی اول و دوم  های چهارگانه ژنو و پروتکل کنوانسیون

ها، حقوق و  المللی و رویه دولت قرار گرفته است. در اسناد بین

باشد که  ابزارهای الزم برای دفاع، دارای مصادیق مختلفی می

ها عبارتند از: حق دفاع هر فرد از خود یا دریافت  ین آنمهمتر

کمک از وکیل به انتخاب خود فرد؛ در مواردی که برقراری 

های حقوقی رایگان؛  عدالت اقتضاء دارد، حق بر دریافت کمک

سازی دفاع؛ حق متهم برای  امکانات و زمان کافی برای آماده

 .(6) برقراری ارتباط آزاد با وکیل و مشاور حقوقی

در  نیز حق بر محاکمه بدون تأخیر غیرموجه: این حق (ه

های دیوان  های سوم و چهارم ژنو، اساسنامه کنوانسیون

 یالملل ینب یفریک وانید، (67)ذیل مادة  المللی کیفری بین

 یفریک وانی، د(23)ذیل مادة  سابق یوگسالوی یبرا

 یبرا ژهیو دادگاه و (11)ذیل مادة  رواندا یبرا یلمللا ینب

مورد توجه قرار گرفته است. در هیچ  (17)ذیل مادة  رالئونیس

المللی، مدت زمان مشخصی برای آغاز  کدام از اسناد بین

محاکمه مشخص نشده است. در تعیین مدت زمان متعارف 

معیارهای مختلفی از جمله: پیچیدگی پرونده، رفتار متهمین و 

 .(11) شود عملکرد مقامات، در نظر گرفته می

از شهود: این حق در واقع در راستای حق سؤال حق  (و

. (6) بررسی ادله اثبات دعوی مورد شناسایی قرار گرفته است

های  های سوم و چهارم ژنو، اساسنامه حق مزبور در کنوانسیون

 یفریک وانید، (64)ذیل مادة  المللی کیفری دیوان بین

 وانی، د(21)ذیل مادة  سابق یوگسالوی یبرا یالملل ینب

 ژهیو دادگاه و (23)ذیل مادة  رواندا یبرا یلمللا ینب یفریک

 مورد توجه قرار گرفته است. (17)ذیل مادة  رالئونیس یبرا

حق حضور متهم در روند محاکمه: باید دقت داشت که  (ز

حق حضور در روند محاکمه نباید بدین معنا باشد که در موارد 

حضور فیزیکی متهم خاص، قاضی با توجه به شرایط خاص، از 

البته باید دقت داشت که این  ،در اتاق دادگاه جلوگیری کند

امکان صرفاً در موارد خاص و به صورت محدود وجود دارد. این 

های ژنو،  های اول و دوم الحاقی به کنوانسیون حق در پروتکل

 وانید(، 63المللی کیفری )ذیل مادة  های دیوان بین اساسنامه

 وانی، د(21)ذیل مادة  سابق یوگسالوی یبرا یالملل ینب یفریک

 یبرا ژهیو دادگاه و (23)ذیل مادة  رواندا یبرا یلمللا ینب یفریک

 (.12( مورد توجه قرار گرفته است )17)ذیل مادة  رالئونیس

ممنوعیت وادار کردن متهمین به ادای شهادت علیه  (ح

وم ژنو، یکدیگر یا اقرار به گناه: این حق نیز در کنوانسیون س

 وانید، (55)ذیل مادة  المللی کیفری های دیوان بین اساسنامه

، (21)ذیل مادة  سابق یوگسالوی یبرا یالملل ینب یفریک

و دادگاه  (23)ذیل مادة  رواندا یبرا یلمللا ینب یفریک وانید

 ( مورد تصریح قرار گرفته17)ذیل مادة  رالئونیس یبرا ژهیو

 .(7) است

نی: این حق در راستای شفافیت )از حق بر رسیدگی عل (ط

گرفتن( که یکی از ارکان    طریق در معرض افکار عمومی قرار

شود، تعریف   محسوب می« حاکمیت قانون»اصلی در مفهوم 

های سوم و چهارم  (. حق مزبور در کنوانسیون13شده است )

(، 76المللی کیفری )ذیل مادة  های دیوان بین ژنو، اساسنامه

و  23مواد )ذیل  سابق یوگسالوی یبرا یالملل ینب یفریک وانید

و ( 11)ذیل مادة  رواندا یبرا یلمللا ینب یفریک وانی، د(23

مورد توجه قرار  (17)ذیل مادة  رالئونیس یبرا ژهیدادگاه و

 گرفته است.

قاعده منع مجازات مضاعف: این قاعده به جهت  (ی

متهم  دبارةدوباره یا چن فریمحاکمه و ک ب،یاز تعق یریجلوگ

)یک عنوان مجرمانه(  واحد ةرفتار مجرمان کیبه لحاظ ارتکاب 

های سوم و چهارم  تعریف شده است. این قاعده در کنوانسیون

، (23)ذیل مادة  المللی کیفری های دیوان بین ژنو، اساسنامه

)ذیل مادة  سابق یوگسالوی یبرا یالملل ینب یفریک وانید

و  (1)ذیل مادة  رواندا یبرا یلمللا ینب یفریک وانی، د(13

مورد توجه قرار  (1)ذیل مادة  رالئونیس یبرا ژهیدادگاه و

 .(6) گرفته است

تمام مصادیقی که در ارتباط با حق بر دادرسی عادالنه 

المللی  مورد بحث و اشاره قرار گرفت، در اسناد و رویةهای بین
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د بحث المللی به کرات مور های بین و داخلی و اساسنامة دیوان

دهد که این  و تأکید قرار گرفته است. همین امر نشان می

مصادیق و استانداردها عمالً از طریق سازوکار کنوانسیونی و یا 

های حقوق کیفری داخلی  سازوکار عرفی وارد ساختار نظام

شده است و در حال حاضر نیز به واسطه تکرار و تأکید در 

ورد پذیرش قرار قامت اصول کلیِ مورد قبول ملل مختلف م

 (.14گرفته است )

 

 تعارض تورم کیفری با مفهوم حق

بحث از . حق است رم کیفری در تعارض صریح با مفهومتو

ها  ی انسان حق با این موضوع اساسی در ارتباط است که همه

باشد و  موضوعیت دارند و هر شخص دارای ارزش انسانی می

نی قائل شدن ی حق، یع ایده .در همین راستا بیان شده است

. محدودیت (15) قید و شرط برای وجود هر شخص ارزش بی

ی بر آنها  خورد و با تکیه در حق با مبانی متعددی پیوند می

توان میزان روا بودن یا عدم موجه بودن محدودیت در آن  می

ی این مفاهیم، بحث در مورد  را مورد بررسی قرار داد؛ از جمله

ی است. گاه با استناد به کرامت انسانی در رسیدگی کیفر

های ناروا را  دار شدن یا تقویت کرامت انسانی محدودیت خدشه

توان مورد بحث قرار داد؛ اما این مفهوم در  از قواعد عادالنه می

چه  (.16) «باشد؛ قدرتمند است، مبهم نیز می»عین حال که 

توان کرامت انسانی نامید و از طرف دیگر،  چیزی را می

تواند مورد اختالف باشد. آیا  امت انسانی میهای کر حداقل

خود کرامت را با خود اینکه  دهند یا کرامت را به انسان می

گردد یا در  دارد؟ آیا کرامت در جامعه تبیین و تحدید می

یابد؟ خود در تعیین گستردگی یا  خارج از جامعه، معنا می

 ها، نقش مهمی را بر عهده دارد. محدودیت دخالت در حق

هایی را که بر حقوق انسان  توان برخی از محدودیت می

گونه بیان کرد که الزامات علم و فن و نیز  شود این وارد می

خود حقوق  مسائل حادث در جهان و جوامع امروز، خودبه

کند. سومین عامل که هم فرد و هم جامعه  انسان را محدود می

زامات ال .المللی است ی بین کند الزامات جامعه را محدود می

المللی، فرد را  جامعه جهانی و الزامات بشری؛ مفهوم جرم بین

دهد.  ی جهانی مورد خطاب قرار می به عنوان عضو جامعه

ای که باید در ذهن داشت که در هر سه حالت فوق،  مسئله

المللی  ی بین چه جامعه ـها، در بطن جامعه،  محدودیت بر حق

آید و از بیرون جامعه  به وجود می ـ و چه جامعه به معنای عام

شود و آنچه محل تأکید است، این است که  بر آن تحمیل نمی

ها و افکار عمومی، موضوع قابل پیگیری  در خارج از خواست

نیست و بر اساس فهم پذیرش و رد افراد در جامعه است که 

کنند و ظاهراً پذیرش یک مفهوم از جانب  ها معنا پیدا می حق

دی بر مقبولیت و مشروعیت آن مردم، حداقل تأثیری ج

خواهد داشت. باید گفت با قرار گرفتن افراد در زندگی 

اجتماعی ما مجبور هستیم که در بخشی از حقوق خود و به 

صورت استثنایی و به دلیل نیاز همزیستی اجتماعی محدودیت 

ی حقوق، اگر زندگی اجتماعی نباشد،  ایجاد کنیم و در حوزه

ها معنایی ندارد، چراکه حق من با  بحث از محدودیت در حق

دیگری در تعارض و تقابل نخواهد بود. در راستای تبیین 

تئوری حق باید دو امر را محقق »ها  های وارد بر حق محدودیت

ای یا میزانی معقول از حقوقی  کند یا ارائه نماید: باید محدوده

را که هر فرد باید داشته باشد، مورد توجه قرار دهد و نقش 

های مختلف اخالقی و سیاسی نشان  وق فرد را در تئوریحق

ها و  دهد. و تئوری حق باید نگران بخشی یا تمامی آن ویژگی

هایی که به صورت سنتی در مورد حقوق بحث شده  خصوصیت

اینکه  است باشد. همانند خصوصیت اخالقی، قانونی یا سیاسی و

حقوق، ها تا چه میزان برای ایجاد مفهوم حق و  این ویژگی

اینکه محدوده یا میزان معقول چیست و چه «. اساسی هستند

تواند محل  کسی آن را تعیین خواهد کرد، موضوعی است که می

بحث باشد. اصل بر این است که فرد دارای این حقوق است و 

خواهد و اصالت با  محدودیت در آن، دلیل و توجیه می

ها داشته  قی معقول ح ها نیست که بیان از محدوده محدودیت

های سنتی که برای حق بحث شده است را  باشیم. این ویژگی

توان سنتی نامید و اگر سنتی است، آیا به این معنا  چگونه می

میزان معقول چیست و اینکه  است که دیگر تغییر نخواهد کرد؟

شناسانه از  توان آن را تعیین کرد، بدون بحثی معرفت چگونه می

ویکردی مشخص از آن را بیان کرد. توان ر ها، نمی مبنای حق

معقول بودن را شهروندان در جامعه تعریف کنند اینکه  بسته به

 یا برای آنان تعریف شود، نتایج متفاوت خواهد بود.
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های مطرح در مورد حقوق  از مجموع اسناد و کنوانسیون

تواند با استناد به  توان گفت محدودیت در حق می بشر، می

های  رای تأمین و حمایت از حقوق و آزادیب»دالیل زیر باشد؛ 

ی مقتضیات اخالقی در یک  دیگران، برای تحقق عادالنه

ی مستلزمات نظم  ی دموکراتیک، برای تحقق عادالنه جامعه

ی  ی دموکراتیک، برای تحقق عادالنه عمومی در جامعه

بدیهی  .(3) «ی دموکراتیک موجبات رفاه عمومی در جامعه

فاهیم چون با جامعه و عموم ارتباط است هر یک از این م

دارند، باید در نگاه عموم، موجه و عادالنه باشند و عادالنه بودن 

را در مقبولیت آن قاعده در نزد افکار عمومی باید جست. 

ها نه به دلیل خواست عدالت و بلکه بر  محدودیت در حق

های زندگی اجتماعی است و اگر زندگی جمعی  اساس ضرورت

ها با سؤال و  ته باشد، چرایی بحث از محدودیتوجود نداش

تردید روبرو خواهد بود. بدیهی است که امر عادالنه در طول 

زمان و در جوامع مختلف همراه با تحول و دگرگونی بوده 

 است.

تواند اولویت را به یکی از منافع عمومی یا حقوق  دولت نمی

ازن را فردی واگذار کند و بلکه در تعارض این دو، باید تو

ای که ضروری است،  رعایت کند و به هر کدام از آنها به اندازه

. اما (17) توجه نماید و برتری دادن به یکی از آنها اشتباه است

تواند مورد تردید  بحث از چگونگی برقرار کردن این توازن می

باشد. بدیهی است این امر در گرو این سؤال اساسی است که 

یفری، حق فرد اولویت دارد یا جامعه آیا در یک نظام حقوقی ک

و حق آن؟ اگر اولویت با حق فرد باشد، در این صورت در زمان 

کننده خواهد بود. جامعه، بدون افراد  تعارض، حق فرد تعیین

توان گفت از قبل نباید اولویت را  آن ظاهراً معنایی ندارد و نمی

ی حق، بر تحقق  رسد نظریه مشخص کرد و بلکه به نظر می

 حق فرد در برابر جامعه و دولت قرار گرفته است.

خواهد، آرامش است و حق افراد را در  آنچه جامعه می

چه میزان به خشونت و عدم آرامش منتهی »چارچوب اینکه تا 

دهد. میزان و حجم و تعریف از  مورد تحلیل قرار می« شود می

تواند در ابهام در تعریف حق تأثیر داشته باشد.  خشونت می

تواند در حق فرد محدودیت ایجاد  کومت و دولت زمانی میح

خطری اساسی و واضح و آشکار را در برداشته و »کند که 

ی  موجب ضرر مهم و بزرگی نسبت به اشخاص یا سرمایه

دیگران شود و هیچ ابزار دیگری برای پیشگیری از این کار وی 

یا ولی در موردی که بحث از ضرر به فرد  ،وجود نداشته باشد

صرفاً یک بحث بوده و قطعی و معین نبوده و فقط در  ،سرمایه

قالب یک شک باشد و نتوان گفت ضرری اساسی و آشکار، فرد 

محدودیت ناروا خواهد بود. « کند، ی او را تهدید می یا سرمایه

بنابراین باید تأثیر بد حق فرد بر حق دیگری، واضح و آشکار و 

گمان باشد. این نظر خالی از فارغ از اجمال و ابهام و حدس و 

اشکال نیست که دولت بتواند به خاطر یک خطر یا ضرر 

گونه که در  های فرد شود و بلکه آن ی حق اساسی وارد حوزه

بحث از اصل ضرر خواهد آمد، صرف ورود ضرر به تنهایی، 

تواند  تواند عاملی در جهت دخالت دولت باشد. دولت نمی نمی

ور است که محدودیت در آزادی بیان بر این بااینکه  به صرف

های دیگر در جهت حفظ سالمت و آرامش عمومی  یا آزادی

است یا در جهت منفعت عمومی است، در آزادی محدودیت 

در صورتی که »ایجاد کند و آزادی محدود خواهد شد 

های مهم یا رفع  محدودیت در آزادی در راستای تقویت آزادی

توان در  براین در صورتی میبنا .«های شدید باشد محرومیت

های مهم  آزادی فرد محدودیت ایجاد کرد که آزادی وی، آزادی

دار کند و یا آزادی وی موجب  و اساسی را خدشه

های شدید و جدی برای دیگران شود و در این  محرومیت

راستا حق بر برابری فرد مورد تجاوز و تعدی قرار گیرد. این 

های اساسی  هت تقویت آزادینظر محدودیت در آزادی را در ج

 پذیرد. و نیز تعمیق و تثبیت برابری و دوری از تبعیض می

ریشه و اساس »ها بر این مبنا که  از طرف دیگر، محدودیت

که امری بر این اساس  فرهنگی دارند، توجیه نخواهند شد، چرا

که مبنای فرهنگی دارد، مرکز ثقل مفهوم برابری را نقض 

باط صرف تأثیر محدودیت در راستای در همین ارت .«نماید

تواند مبنایی برای  ی جامعه، نمی حرکت مصلحت گرایانه

انگاری و دخالت  انگاری باشد و باید بر اساس مبانی جرم جرم

ها بر  بیان شود که توجیه محدودیتاینکه  کیفری موجه باشد.

این اساس که فرهنگی هستند، مبنا ندارد یا موجه نیست، با 

رو است که آیا فارغ از جامعه و بدون وجود آن،  هد روباین انتقا

مبنایی موجه وجود دارد و اصوالً مشروعیت و موجه بودن 
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دخالت و محدودیت را چه کسی و بر چه مبنایی باید توجیه 

 .(2) کند

 

 تعارض تورم کیفری با مفهوم عدالت

کیفری با نادیده گرفتن مفهوم حق، یک چالش اصلی  تورم

دانیم که  کند. می اه نظام عدالت کیفری ایجاد میرا بر سر ر

انگاری به طور خاص،  هرگونه محدودیت به صورت عام و جرم

انگاری  با حقوق فرد برخورد خواهد داشت. محدودیت و جرم

تواند ناروا باشد. اگر اصل بر اباحه و اصل  تواند موجه و می می

ت، بر آزادی و استفاده و برخورداری است، در این صور

محدودیت استثنا است و استثنا، منوط به وجود دلیلی است 

 که گذر از اصل را توجیه نماید. ضمانت اجرای حقوقی برای

موجه باشد، باید به صورت محدود و مضیق و برای اینکه 

 موضوعات محدود و استثنائی طراحی شود.

انگاری، فرد را در  هر محدودیت و هر جرماینکه  با توجه به

ی افراد  دهد و چون همه اکنش یا ضمانت اجرا قرار میمقابل و

ها و ضمانت اجراها هستند،  جامعه، موضوع محتمل این واکنش

ها،  اقناع و قناعت آنها مبنی بر موجه بودن این محدودیت

المللی حقوق بشر  ای که نظام بین ضروری است. سه مقوله

؛ ها پرداخته است عبارتند از: حقوق مدنی و سیاسی بدان

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ و حقوق همبستگی 

حقوق مدنی و سیاسی، حقوقی است متعلق به فرد انسان که 

در قبال دولت قابل استناد است و از این رو دولت باید از ورود 

به قلمرو آن خودداری بورزد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و 

دولت فرهنگی، حقوقی است که تحقق آنها منوط به مداخله 

شده است. اما برخالف این دو مقوله، تحقق حقوق همبستگی، 

به سبب آنکه با حیات اجتماعی مرتبط است، مستلزم کار و 

ها و سایر واحدهای سیاسی و  ی افراد، دولت کوشش همه جانبه

خصوصی است. حق داشتن محیط زیست سالم، استفاده از آب 

عه از جمله و هوای پاک و زیستن در صلح و همچنین حق توس

البته هر سه نسل از این حقوق در  ،(11) این حقوق است

مقابل دولت قابل استناد است و محدودیت دخالت دولت در 

گونه نیست که فقط حقوق  شود و این حقوق فرد را موجب می

سیاسی و اجتماعی در برابر دولت از فرد حمایت کند. فرد 

مند  ها بهره دیدارای این حق است که از بیشترین میزان آزا

ی  ها در مقابل حوزه ی محدودیت شود و بر همین اساس، دایره

ها، محدودتر است. هر فرد مستحق آن است که مورد  حق

مجازات قرار نگیرد، مگر به خاطر رفتارهایی که بر اساس مبانی 

مدار، دخالت کیفری در آن توجیه شده  انگاری ضرورت جرم

 باشد.

ای که باشد با حق فرد برخورد  انگاری در هر اندازه جرم

خواهد داشت و بر این اساس، باید عبور خود از آن را توجیه 

ترین پاسخ بوده و  کند و چون ضمانت اجرای کیفری، شدید

آور است، باید دالیل توجیهی متعدد و  همچنین سرزنش

ای برای عبور از این حق داشته باشد. اصل بر این  کننده قانع

این حق خواهد بود، مگر آنکه مجازات  است که فرد دارای

موجه باشد. با توجه به تفاوت آثار و اهداف ضمانت اجرای 

کیفری، طبیعی است که استفاده از آن، توجیه بیشتری را 

ها  نسبت به سایر ضمانت اجراها بخواهد. وقتی بحث از حق

شود، چون حق بر آزادی، حق بر حیات، حق بر برابری،  می

معموالً با وجه مثبت و ایجابی آن بحث شده است؛ و کمتر 

وجه سلبی آن بحث شده است و گاه در مواردی چون حق فرد 

ها با  بر شکنجه نشدن و مورد تبعیض قرار نگرفتن، این حق

رد پیشوندی سلبی که در واقع حق بر آزادی و برابری است، مو

توجه و تأکید هستند. اما حق بر مجازات نشدن شاید موجب 

ها  ی سلبی دارد و حق این شائبه شود که تأکید بر جنبه

، حق بر  تازگی این عنوان»معموالً وجه ایجابی دارند، ولی 

مقبول واقع اینکه  ، نباید دلیلی شود برای مجازات نشدن

فتارها توان گفت اگرچه برخی ر در این صورت می .«نشود

کند، اما شاید توجیه دخالت در حد  دخالت را توجیه می

های غیر کیفری باشد. چون، اصل بر مجازات نکردن  پاسخ

 است، بنابراین فرد حق دارد که مجازات نشود.

کیفری،  اگر رفتاری را بتوان هم با دخالت کیفری و هم غیر

ر، محدود کرد، با وجود مبانی الزم برای محدودیت در یک رفتا

کیفری است. اگر در موردی که  های غیر اولویت با پاسخ

انگاری نشود، این امر، حقوق  جرم»انگاری الزم است،  جرم

قربانیان را به خطر خواهد انداخت؛ و اگر در موردی، برخالف 

انگاری شده باشد،  انگاری الزم نبوده و جرم اصل ضرورت، جرم
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 (.11) «اهد کرددار خو این موضوع، حقوق محکومان را خدشه

ها دارای این حق اساسی هستند که مجازات نشوند، مگر  انسان

آنجایی که مجازات به صورت مشروع و مقبول، متعلق رفتاری 

مبانی، اصول و معیارهای فرایند  قرار گرفته باشد که از

مدار عبور کرده باشد. باید توجه کرد که  انگاری ضرورت جرم

انگاری و  د بر محدود بودن جرمها ]با حق فر مجازات»تمامی 

ها و نیز[ با حق افراد به مجازات نشدن، برخورد  محدودیت

دارند. بر این اساس، مجازات و ضمانت اجرای کیفری باید 

و چون  «توجیه کافی برای عبور از این حق داشته باشد

ترین حالت دخالت در حقوق فردی است،  انگاری شدید جرم

باید بیشترین میزان از توجیه  انگاری یک عمل برای جرم»

باشد و صرف استناد به یک توجیه ساده کافی  وجود داشته

انگاری با استناد به  نخواهد بود. به عنوان نمونه صرف جرم

اگر در قانون اساسی بحث از » قانون اساسی کافی نخواهد بود.

ولیت دولت به نسبت رفاه و سالمت مردم شده است، ئمس

ترین مسائل جامعه  مهم ءت و تحقق آن، جزاگرچه رفاه و سالم

انگاری را توجیه  معنا نیست که این امر جرم است، اما این بدان

توان این  می  کرد که از طریق چه مکانیزمی کند و باید دقت می

امر را محقق کرد و در چه صورتی حقوق کیفری باید از این 

اه با ارزش اساسی حمایت کند و ورود آن به این قلمرو، همر

گذار بخواهد به خاطر حفظ  چه توجیهاتی است؟ اگر قانون

ی محیط  کننده های آلوده سالمت عمومی، استفاده از اتومبیل

انگاری نماید و اینکه این نفع به  زیست را با این توجیه جرم

جامعه خواهد رسید که سالمت آنان بهتر حفظ خواهد شد، 

 صورت پذیرد.تواند به سادگی  توجیه این ممنوعیت نمی

انگاری نماید،  خواهد عملی را جرم گذار می زمانی که قانون

انگاری  عالوه بر رعایت سایر مبانی منافع مورد توجه در جرم

انگاری باعث رشد و  باید اساسی و مهم باشد و در واقع جرم

افزایش منافع شود و عالوه بر این از نظر عقالنی الزم باشد که 

انگاری آن عمل ضرورت پیدا  فع، جرمبرای رشد و تثبیت منا

انگاری صورت نگیرد، با رکود و پسرفت در آن  کند و اگر جرم

رو باشیم. در عین حال، ضرورت دخالت کیفری باید  همنافع روب

وجود داشته باشد. مجازات کردن، حالت معمولی زندگی 

انگاری  انسانی نیست و یک استثنا است. در این حالت نیز، جرم

یشتر از میزانی باشد که برای همزیستی در جامعه نباید ب

ضروری است و به صورت محدود و مضیق، برای نیل به آن 

توان به آن  انگاری نمی اهداف و منافعی که جز از طریق جرم

 دست یافت، اقدام کرد.

انگاری  در راستای توجه به حق فرد بر محدود بودن جرم

به صورت عادالنه  انگاری یک عمل اگر جرم»بیان شده است: 

باشد، حق فرد بر عدم مجازات شدن، نادیده گرفته شده و در 

واقع عبور از آن، توجیه شده است. اگر کیفر و ضمانت اجرای 

کیفری عادالنه نباشد، در این حالت، این حق، نقض شده است. 

اگر ما بگوییم اشخاص دارای این حق اساسی هستند که 

زات آنان موجه و عادالنه باشد، مجااینکه  مجازات نشوند، مگر

ایم؛ بلکه باید گفت  حق مطلب را به صورت دقیق ادا نکرده

اشخاص دارای این حق اساسی هستند که مجازات نشوند، مگر 

بر  (.23) «زمانی که عمل نیازمند ضمانت اجرای کیفری باشد

ای از حقوق اساسی و  این اساس، ضروری است که حوزه

کنیم، به صورتی که نتوان در آن قلمرو  بنیادین فرد را تعریف

انگاری برای پاسداشت حقوق  جرماینکه  انگاری کرد. چه جرم

بنیادین انسان است و نه در جهت محدود کردن آن و نقش 

های ناروا است و  ها، حمایت از انسان در برابر دخالت حق

 انگاری فقط با تکیه بر دیدگاه فایده گرایانه یا با بیان جرم»

بلکه  ،«خواهد، موجه نخواهد بود چون اکثریت این را میکه این

انگاری مورد توجه قرار گیرد و  نیاز است که اصول جرم

انگاری را زمانی موجه بدانیم که آنقدر دالیل توجیهی  جرم

ترین حقی  ها را توجیه کند و مهم داشته باشد که عبور از حق

بر محدود انگاری با آن برخورد خواهد داشت، حق  که جرم

انگاری است. در همین راستا باید بیان کرد که عبور  بودن جرم

ترین حق، نیازمند توجیه است و  از هر حق فردی، حتی ساده

با توجه به اینکه دخالت کیفری، حقوق فردی را به صورت 

دهد و به ویژه ارتباط ابزار  جدی در معرض تهدید قرار می

تر کردن قدرت  تردهها به گس کیفری با دولت و میل دولت

خود، نیازمند آن است که دخالت کیفری در موارد محدود و 

 همراه با بیشترین توجیه باشد.

کند و  ابزار کیفری هم در حقوق فرد محدودیت ایجاد می

هم این محدودیت با توجیه حمایت و پاسداشت حقوق همراه 
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است. در همین راستا بیان شده است نقش سنتی حقوق بشر، 

 .(21) از افراد در برابر دخالت حقوق کیفری بوده است حمایت

 توان نقش و تأثیر حمایتی و دفاعی حقوق بشر این نقش را می

های فردی در مقابل دخالت  در جهت مصونیت حقوق و آزادی

کیفری دانست. امروزه حقوق بشر این جایگاه را یافته است که 

ایت حقوق در کنار این نقش سنتی و کالسیک، خود، مورد حم

کیفری قرار گیرد و از دخالت مصون باشد و در واقع، مصادیقی 

توان گفت نقش  می .انگاری شوند از نقض حقوق بشر جرم

کالسیک حقوق بشر، باز در نقش امروزین آن تبلور دارد. در 

ی جهانی حقوق بشر اصولی را تعریف  نقش سنتی، اعالمیه

توانند با  ها نمی دولتکند که نباید مورد خدشه قرار گیرد و  می

اتکای به حقوق کیفری و بر اساس برخی مبانی توجیهی در 

ی اصول  کننده آن دخالت کنند. در واقع این امر بیان

باشد. امروزه حقوق  ی دخالت در حقوق بشر می محدودکننده

 .«به ابزاری برای حمایت از حقوق بشر درآمده است»کیفری 

وق کیفری در پاسداشت ی اساسی حق اما باید گفت وظیفه

توان  کند و می ها نیست و بلکه در آن محدودیت ایجاد می حق

ها محدودیت ایجاد  گفت حقوق کیفری در حقوق و آزادی

 کند که همزیستی افراد با یکدیگر را تضمین کند. می

های حقوق بشری  ای چون تروریسم، چالش بحث از پدیده

از حقوق بشر در مبارزه با آن و از سوی دیگر بحث حمایت 

ورای مبارزه با تروریسم، موجب شده است که حمایت از 

حقوق بشر، پارادوکسی را میان طرفداران آن، با دو تعریف 

بسیاری . »(22) متفاوت و دو برداشت مختلف در برداشته باشد

مردان و سیاستمداران اصطالح حقوق بشر را برای  از دولت

اینکه  برند؛ بدون ر میتوجیه ضمانت اجراهای سیاسی، به کا

تعریفی از حقوق بشر ارائه دهند. اگر ما خواهان ایفای نقش 

المللی هستیم، باید از  حقوق بشر در سیاست داخلی و بین

ترین حق  دهیم. اساسی حقوق بشر تعریفی بسیار انتقادی ارائه

ای مسلم و قطعی با او رفتار شود  انسان این است که به شیوه

شد که هر فرد، یک انسان است؛ انسانی که که بیانگر آن با

باشد. هر حکومتی  کرامت او جوهر امر بوده و دارای اهمیت می

باید به اصل ارزش و اهمیت برابر و ذاتی زندگی مردم پایبند 

ها را در قلمرو زندگی  ی دولت این اصل، مداخله .«باشد

رو  هی عمومی جامعه با محدودیت روب خصوصی و نیز در حوزه

ها به این اصل وفادار باشند که  که اگر دولت اهد کرد؛ چراخو

ی افراد جامعه دارای ارزش ذاتی  زندگی هر فرد و زندگی همه

و برابر است، به سادگی نخواهند توانست در قلمرو زندگی آنان 

های نامحدودی را که  دخالت نمایند. در همین راستا، بازداشت

گیرد و  قیق صورت میی تح قبل از محاکمه و به نام مرحله

انگاری  شاید بتوان گفت ناشی از عدم توجه به اصول جرم

ها به ارزش ذاتی  تواند ناشی از اصل عدم توجه دولت است، می

 زندگی افراد و آزادی آنها باشد.

انگاری باید آنقدر قوی باشند که عبور از  دالیل به نفع جرم

ایند و از منظر انگاری را توجیه نم حق فرد بر محدود بودن جرم

اجتماعی، عمل باید آنقدر مهم و جدی باشد که پاسخ کیفری 

برای آن را ارزشمند بداند و این امر با کیفر، تناسب داشته 

انگاری نشان  باشد. این امر خود را در قالب نیاز جامعه به جرم

داده و این مهم از خالل سرزنش عمومی و سایر مبانی باید 

بزرگ و اولیه، یعنی حق حیات، حق  ناشی شده باشد. سه حق

 دهند آزادی و حق مالکیت، حقوق بنیادین فرد را تشکیل می

توان به شدت تردید کرد،  البته در مورد مالکیت می ،(23)

چون امری است که تابع عرف و عادت و سنت است و ممکن 

ای خاص، موضوعیت نداشته باشد؛ در حالی که  است در جامعه

تباطی به زمان و مکان و نوع جامعه ندارد. ار ،آزادی و حیات

حقوق بنیادین خط قرمز زندگی انسانی هستند و قواعد و 

مقررات در جهت حفظ و تثبیت آنهاست. اگر همیشه بیان از 

رسد به  تقدم منافع و مصالح جمعی داشته باشیم به نظر می

گرایانه و سودانگارانه را مبتنی بر مصالح  نوعی یک تئوری فایده

تصمیمات سیاسی و حقوقی، »ایم. باید گفت  معی بیان کردهج

اند که به هیچ وجه هیچ یک از اعضای  تنها در صورتی موجه

ی سیاسی را از مشارکت در سرنوشت فردی و جمعی  جامعه

های اولیه و مادر را برای  خود محروم نسازند و همچنین حق

ه و اعضای نامبرده، به صرف انسان بودن، به رسمیت شناخت

توان به نام  نمی (.24) «قضایی نمایند ـ تضمین سیاسی

ی  فایدهاینکه  ی جامعه، حقوق فرد را قربانی کرد، چه فایده

یابد و مشروعیت  های فردی معنا می جامعه در جمع خواست

 یابد. ها، در مقبولیت جمعی آنها تبلور می محدودیت
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فهوم تورم کیفری عالوه بر تعارض با مفهوم حق، با خود م

انگاری باید  شود جرم عدالت هم در تعارض است. گاه بیان می

در جهت اجرا و تحقق عدالت باشد و این امر باعث شده است 

انگاری بسیاری از اعمالی که در قانون جزایی آمده  که جرم

است، هم با تفسیری از عادالنه بودن و هم با برداشتی از 

به علت کلی بودن  غیرعادالنه بودن همراه شود. بدیهی است

های  مفهوم عدالت و بدون پیوند آن با مفهوم حقوق و آزادی

فردی و مطرح کردن آن در بستر و فضای اجتماع، نتوان به 

انگاری در فضای جامعه دست  ای چون موجه بودن جرم نتیجه

یافت. این موضوع مستلزم بیان مفهوم عدالت و چگونگی و 

 چرایی دخالت در حقوق فرد است.

ر برخی رویکردها، عدالت چنان مفهومی است که ما مدام د

در حال حرکت به سوی آن هستیم و امر عادالنه با تطبیق بر 

شود. این مسئله، محدودیت  مفاهیم خارج از جامعه ارزیابی می

کند که  رو می هو یا آزادی در برخی اعمال را با این تردید روب

زدایی  عضی اعمال جرماگر امروزه در برخی از قوانین جزایی، ب

یک، سیری  اند و در زمانی دیگر، جرم بوده است، کدام شده

ی  اند؟ آیا عدالت مفهومی است که در حوزه عادالنه را پیموده

اینکه  یابد و یا های افکار عمومی جامعه معنا و مصداق می بحث

گردد؟  معیاری است که از ورای جامعه، تبیین و تعیین می

یر ضروری بساط عدالت را از یک جامعه های غ انگاری جرم

 چیند. می بر

 

 تورم کیفری مانع تحقق دادرسی عادالنه

های یک دادرسی عادالنه را بررسی نماییم،  لفهؤچنانچه م

شویم که دادرسی عادالنه کیفری با تورم  به خوبی متوجه می

جهت است که در  این کیفری در تعارض است. این تعارض از

ی، امکان اجرای تدابیر یک دادرسی عادالنه شرایط تورم کیفر

یابد. تورم کیفری در مفهوم عام آن  به حداقل خود کاهش می

به معنای تعداد بیش از حد عناوین مجرمانه و تعداد زیاد 

های  شود تا دستگاه جرایم ارتکابی به تبع آن است، باعث می

نجا متولی رسیدگی به امور کیفری نیز افزایش یابند. لیکن از آ

افزارهای  افزارها و نرم که در هیچ زمانی توسعه امکانات و سخت

تر اشخاص متخصص برای رسیدگی به امور  الزم و از همه مهم

زمان و همراه با تورم قوانین و مجرمین  تواند هم کیفری، نمی

توسعه یابند و آنها اموری هستند که نیاز به زمان، آموزش، 

ها و متولیان  نتیجه دستگاه تجهیز، ساخت و غیره دارند، در

دادرسی کیفری به نسبت از جرایم ارتکابی که باید رسیدگی 

فتند و در نتیجه تورم کیفری، استانداردهای ا نمایند، عقب می

هد، تا حدی که به  دادرسی عادالنه را به شدت کاهش می

گردد. دادرسی عادالنه به  عنوان مانعی برای آن محسوب می

کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در  تضمینات  معنای  

صالحیتدار،   دادگاهی  نزد  یند دادرسی انـواع دعـاویافر

بینی در مکانیزم قضایی  طرف و قـابل پیش مستقل، بـی

در صورت تحقق، سبب   بینی شده است. این تضمینات پیش

  محدودیت اقتدار دولت در قبال افراد و در نتیجه صیانت

است. ادیان الهی به ویژه اسـالم در   افراد  تر از حقوق مناسب

طـول تاریخ منادی اصول دادرسـی عـادالنه از جمله استقالل 

طرفی قاضی، نظارت بر حسن انجام دادرسی، اصل قانونی  و بی

و اصل اباحه، اصل   قبح عقاب بالبیان بودن جرایم و مجازات و

سیر مساوات، اصل علنی بودن دادرسی، اصل برائت، اصل تف

اند. این در  بـه نـفع صاحب حق و مواردی از این دست بوده

حق بشری از   عنوان  حالی است که اصطالح دادرسی عادالنه به

های موضوعه راه یافته است. اسناد  دو قرن پیش به نظام

ای حقوق بشر نظیر اعـالمیه جـهانی حقوق  جهانی و منطقه

حق دادرسی  اسی،و سی  المللی مدنی بـشر مصوب و میثاق بین

ها را مکلف بـه اجرا و  و دولت اند عادالنه را به رسمیت شناخته

 اند. تضمین این حق برای تمام افراد نموده

که ناظر بر جنبه شکلی عدالت در   عـادالنه  دادرسـی

دادرسی میباشد، یکی از حقوق بنیادین و اساسی بشر به شمار 

النه، آنگونه که در بـرخورداری از دادرسی عاد رود. حـق  می

و   حقوق بشر اعم از جهانی  المللی بین  بسیاری از اسناد

 ای مـورد شـناسایی قرار گرفته، مشتمل بر مجموعه  ای  مـنطقه

باشد که به منظور حمایت از حقوق و  از اصول و تضمینات می

بینی گردیده  دادرسی پیش  فرایند  در  های افـراد درگیر آزادی

توان به مـیثاق  این اسناد، می  ترین  مهم است. از جمله

المللی حقوق مـدنی و سـیاسی و نیز کنوانسیون اروپایی  بین

 . (25) داشت  اشاره  های اساسی حمایت از حقوق بشر و آزادی
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 تورم کیفری و حق محاکمه بدون تأخیر ضروری 

میثاق مقرر داشته که شخص  14ماده  3قسمت سوم بند 

 خیر مورد محاکمه قرارأرم، باید بدون تمتهم به ارتکاب ج

های  گیرد. کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی 

کنندگان  اساسی در این قسمت تصریحی ندارد. ظاهراً تنظیم

را در خصوص معقول  6ماده  1متن آن تضمین مندرج در بند 

اند. کما این که از نظر کمیته  بودن مدت محاکمه کافی دانسته

بینی شده در  وق بشر سازمان ملل هم میان تضمین پیشحق

آن در خصوص  1ماده  3در بند آنچه  میثاق و 14ماده  3بند 

شده در مدت زمان معقول آمده،   محاکمه افراد بازداشت

تفاوتی وجود ندارد و نقض یکی به منزله نقض دیگری است. 

همین کمیته در یک توضیح کلی اظهار داشته که برخورداری 

از حق مورد بحث هنگامی است که در تمام مراحل رسیدگی 

خیر أگونه ت اعم از بدوی و استیناف و تجدید نظر هیچ

صورت نگرفته باشد. این تضمین به متهم حق  ضروری غیر

آوری دالیل اتهام از جمله احضار شهود و  دهد که جمع می

 ثبت اظهارات آنان در حداقل مدت زمان الزم به عمل آید.

گذار کشورمان در موارد مختلف قانون آیین دادرسی  نقانو

. همچنین تأخیر در رسیدگی اشاره داشته استکیفری به عدم 

حداکثر  ... در صورت بازداشت»... قانون اساسی: 32مطابق اصل 

ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه  24ظرف مدت 

 ..«. قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد

از دادرسی همراه با  1312ین دادرسی کیفری یدر قانون آ

ی یهای کیفری و جنا عنوان یکی از سیاسته ب« سرعت و دقت

مراجع » مؤثر در نظام عدالت کیفری کشور یاد شده است.

طرفی و استقالل کامل در مورد اتهام انتسابی  بی قضایی باید با

کرده و ترین مهلت ممکن رسیدگی  به اشخاص در کوتاه

و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختالل یا  تصمیم مقتضی اتخاذ

 «شود جلوگیری کنند یند دادرسی کیفری میاطوالنی شدن فر

. باید توجه داشت فلسفه تضمین مورد بحث، ضرورت (26)

امنی متهم و  تعجیل، پایان دادن به اضطراب و احساس نا

هایی است  زیان دادن به بحران روانی اجتماعی و دیگر خاتمه

در  اش به وجود آمده است. که با ایراد اتهام برای او و خانواده

شرایط تورم کیفری و شلوغی بیش از حد مراجع کیفری، به 

هیچ عنوان نباید انتظار داشت که این حق عملی شود و در واقع 

 تورم کیفری مانعی بر سر راه تحقق این حق برای متهم است.

 

 لنی بودن دادرسیتورم کیفری و اصل ع

یکی از اصول مهم دادرسی عادالنه، علنی بودن دادرسی 

. که به (27) است. رسیدگی به اتهام اصوالً علنی خواهد بود

قانون اساسی بدین شرح مورد  165لحاظ اهمیت آن در اصل 

شود و  محاکمات علنی انجام می»گرفته است:   تأکید قرار

دادرسی هم مبنای فردی  حضور افراد بالمانع است. علنی بودن

دارد و هم مبنای اجتماعی، از نظر فردی، این شیوه رسیدگی 

حقوق دفاعی متهم را در پناه نگاه تیزبین عموم از تجاوز 

دادرسان مصون داشته، امکان برخورداری از آنها را برای وی 

کننده  سازد. از نظر اجتماعی نیز، این اصل، تأمین فراهم می

ی بر کار دستگاه قضایی است و به جامعه نظارت وجدان عموم

کاران  دهد که بر چگونگی تعقیب و کیفر بزه این امکان را می

البته  ،ها و نحوه احقاق حق در آنجا نظارت نماید در دادگاه

همین مبانی، امکان محدود ساختن اصل مزبور و غیرعلنی 

 352شدن محاکمه را هم داده است. این است که ماده 

محاکمات دادگاه علنی است، مگر در »گوید:  ق.آ.د.ک می

جرائم قابل گذشت که طرفین با شاکی، غیرعلنی بودن 

محاکمه را درخواست کنند، همچنین دادگاه پس از اظهار 

عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر 

امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا  (کند: الف می صادر

علنی بودن، مخل امنیت  (الق حسنه است؛ بخالف اخ

اظهار »البته  ،«عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد

کردن محاکمه تنها  برای غیرعلنی برگزار« عقیده دادستان

هنگامی الزم است که دادگاه بخواهد در موارد مذکور در 

با ماده فوق اقدام به برگزاری جلسه به طور »و « الف»بندهای 

صدر همان ماده )جرائم نماید و به مورد مذکور در  غیرعلنی

گونه که از این  قابل گذشت( تسری ندارد. به هر حال همان

غیرعلنی بودن دادرسی، امری استثنایی و  ماده پیداست،

محدود به موارد مصرح قانونی است. از نکات مثبت ماده حاضر، 

 بینی صدور قراری مستقل توسط دادگاه برای برگزاری پیش

غیرعلنی جلسه محاکمه است. اما نکته منفی در این زمینه، 
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راری است، قراری که قبینی امکان اعتراض به چنین  عدم پیش

طرفین و جامعه را از یکی از حقوق مصرح در قانون اساسی 

 سازد. محروم می

این است که عالوه بر اشخاصی که به  ،مفهوم این اصل

نها، شاهد، کارشناس و عنوان شاکی، متهم، وکیل هر یک از آ

غیره در پرونده نقش دارند و توسط دادگاه به جلسه دادرسی 

شوند، هر کس هم که به هر دلیل مایل به حضور در  دعوت می

تواند بدون دعوت قبلی، در  جلسات رسیدگی دادگاه باشد می

دادگاه حاضر شده، جریان رسیدگی را از نزدیک مشاهده 

امکان جلوگیری از ورود افراد فاقد نماید. نتیجه این امر، عدم 

در پرونده به جلسه دادگاه و عدم امکان خارج ساختن  رسیمت

 352آنها از این محل است. به همین دلیل، تبصره ماده 

منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد »افزاید:  ق.آ.د.ک می

 (.27) «مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است

پیرامون این اصل قابل ذکر است این است آنچه در اینجا 

که تحقق اصل علنی بودن دادرسی فقط در یک فضای 

پذیر است. در شرایطی که  تورمی از حقوق کیفری امکان غیر

تر فرصت و وقت کافی  ها هم امکانات کافی و از آن مهم دادگاه

توان از یک دادگاه کیفری که  برای رسیدگی داشته باشند. نمی

یک پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد،  ،یک ساعت بایستی هر

توقع داشت تا اصل علنی بودن دادرسی را به مفهوم واقعی آن 

عملی نماید. تورم کیفری مانع بزرگی بر سر راه اجرای این 

 اصل دادرسی عادالنه است.

 

 گیری نتیجه

های بنیادین میان فضای حقوق و سیاست،  یکی از تفاوت

اساساً عالم حقوق است.  ناصر اصلی آنو ع« حکومت قانون»

بدون حکومت قانون و عناصر آن، معنا و مفهوم خود را از 

عنصر اساسی دارای پنج  مفهوم حکومت قانوندهد.  دست می

که عناصر مزبور عبارتند از: دسترسی به عدالت و  باشد، می

رسیدگی قضایی، جزمیت حقوقی، تناسب، برابری و عدم 

 .(21) تبعیض، شفافیت

در فضای سیاست اصوالً به واسطه هدف اصلی آن یعنی 

مدیریت جامعه و تأمین منافع با کمترین استفاده از قدرت، 

حکومت قانون و عناصر آن )نسبت به عالم حقوق( نقش بسیار 

 اصول و قواعدِ فضای سیاست در کنند. تری ایفا می رنگ کم

فرایند  ری وگذاری )و به ویژه در فضای حقوق کیف قانونفرایند 

کنند. در واقع این  انگاری( نقش بسیار مهمی را ایفا می جرم

اصول و قواعد سیاسی است که به تعریف منافع و مناسبات 

پردازد و در مقصد نهایی اقدام به طراحی و  قدرت با آن می

 نماید. وضع قانون می

گذاری و  در نتیجه به هر میزان که در فضای سیاست

فرایند  توجه شود، در« حکومت قانون»به گذاری کمتر  قانون

دهندة حکومت قانون با چالش  اجرایی نیز عناصر تشکیل

فرایند  گذار در شوند. زمانی که قانون بیشتری مواجه می

های  انگاری بدون توجه به ضرورت گذاری و جرم قانون

نماید و به  اجتماعی، اقدام به تعریف عناوین مجرمانة متعدد می

کند، از طریق  ظام حقوقی تورم کیفری ایجاد میتعبیری در ن

هم بدون  ایجاد ترافیکِ کاری در ساختار قضایی کشور، آن

وجود ضرورت، در واقع عناصر اصلی حکومت قانون و به ویژه 

کند.  های جدی مواجه می حق بر دادرسی عادالنه را با چالش

آنچه که موجب ارتقاء کارایی و قدرت یک نظام حقوقی 

، نه تعدد عناوین مجرمانه، بلکه دقت و قاطعیت شود می

اگر اجرای قانون با »تر،  باشد. به بیان ساده تشکیالت قضایی می

 زیرا ،شود ضعف و تردید همراه باشد، نظم جامعه گسیخته می

تعدد و شدت نه  دارد، که خطاکار را از ارتکاب خطا بازمیآنچه 

در هر نظام الوصف،  مع «.قاطعیت قاضی است مجازات بلکه

حقوقی که عناصر حکومت قانون و به ویژه حق بر دادرسی 

عادالنه، با چالش مواجه شود، در واقع اصول اساسی جامعه 

یعنی آزادی، رفاه و دموکراسی شهروندان به مخاطره خواهد 

افتاد و نظام حقوقی بدون حکومت قانون، هویت اصلی خود را 

 از دست خواهد داد.
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