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 چکیده
اساایسااز ساایبر سا  تریااره وتد  سبی سا رن ا ایی م اساایسااز نز ااینت    م سا اسووین ا ر یس ا ایم    نوتسان نیا م ایی م اساایسااز     

بنجیسبی   ا ا ت حو از  ه ساا ا الاا ج بنجیس  )تد وایی م اساایساازک وهتدن .تای ایتی اد  وتدتی ون ج   تد ر اس  یاارتبیر  منز ونت     ه 

ایتدشاه بی    سار و یه و مک هو س دی ره   وثیمتان نومز ااینت ومینت ایی م اسایسز       اررمی زک   ذبنز ونتو ط  ی طتح  ر ا  ااهمت بیر

تر   بیر  نمیاد ِ اوت یوم د  اااویرتر و تالت اسیسزک اااره استی  ال ی  ت اد ر ن ییزِ اسیسز سیبر سا نز و امر ا یع اب حق بی   باار

خ ا.ینگزِ اتسن ااییتی  ت بمم  ساسریر ابممت اد   تادنتر اس سا  ه  ی ال ج ساب تار حو ق .مفتر .ه اس  ااعر ن ییز    نمیم رل ومتر اب 

بیر حو ق .مفتر بیارنتر  یامیس  یادنتی خ ابت   ا   بت دا اب ن ییز اسایساز سایبر یمی وم یتر ونگیونا  ی ال ج ساب تار حو ق .مفتر      

بنمنهر  یدت بم اسی ننیلت  االر حق بی    باار بیر  نمیاد ِ اااوت یتر .ه سساایلت الاا ج ساب تار حو ق .مفترر   خ ابنت اااااتی اس اد 

  وایی م اسیسزکر نومت   ای وضمم   م بیست سا ویس ااات    ه ا  الت اسیسزِ حی.ممت ایی م   لمییت اب  توتر بنجیس  )تد 

 

 بیر  نمیاد ر الت حی.ممت ایی مر الت لمییت نمیاد  حو ق .مفترر حق بی    باارایی م اسایسزر اسیسز سیبرر ال ج  : کلید واژگان

 یاب  توتر ایی م اسیسز
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 مقدمه

ی   دژوز بیر  م یا اای.له بت یای  حو ازر  تاسایس ال ج   ا ا تر طتاحز   و لمن نز وتاا .ه نم   میم  

ن نای   روات ومتر نوتسان   احمای  سا یمی اس  م یاای ر ساااینایم نز ابناتی اد  الااا ج .ه نز و ام  م بی سا         حو ازر

یینمتر اس ا  سا ا نلز    م  المللزر  ه حقر نیحلت وال  رینهه  شتر اس روت وهیاج  ششمتم  ه ا  ایمیر   2ساب تار

 تاااات بیر ااشلاز   ذبنز ی ع ا تاا  شات استی اد       ذبنز    منز اب طتدق ویدیم ااام  ه .شامما ادتد  انی ااممز 

 م  المللز  ه سساممت اانیخره ااتی   ن سا   یق رینهه  شتر اتاس     الا ج  ی    .لز .ه  ششاز نوا اب  م بی اس اسانیا   

  دوت ره ایتر اس  ااعر  ت دنت وال  ومینز نلالنیم اررمی ز اس ساسریر و مم  نفیبما  االر  تالت   حق طل ز بیرنتی ا 

اس  - ه اسااارنیا  یگه وفرما -الااا ج ساب تار  3 تادنتر  ه  دژی یفز خ ا.ینگز بی   ننع خ انن سر بی سا وز نز ومتای

 ح بی حو ق .مفترر ابممرز  س نضی ن نز دی نتی

  ه بیر ریادز یی تا تا  بیدز .ه ویی    مگییر اس ویسدخ حو ق ایبت  م بیدما   نایلمز .ه اب وذس اِ میج حت ه 

 دنز سیخره ایتی سسریخمی ی بیر نیالا  شتر س ا اااره اتی دی نز ا یتر  یرت نیی ت رن ا بیر اوتایتدا سا  تابا حق

ر  ن بی بیر رتدتر   م " لرت "   "ننریااامم  "اس نوی ت حو ق .مفتر اارتاس وتا هو س .تا   ایتدشاااه  سایز   م 

ا بادز .ه س ن  وتی  تااسرِ  ز انیم اب ا یاسبیر حو ق .مفترر سا طتح یم ایت؛  نهمت سر« حق بی    باار بیر  تار»

 تار ط وه ااوت یتر   حق بیر  نمیاد  اد  ط وه اب اررمیعر  ه  یس   سای   ار   یر  ون الوز   ا .ه نلتاق  یسب  م سا  

  با .مشاااییار ن    ا میس ا  4ایگیااااتی "سااایاس  میسدی"ال ره نز و ام سختاا ایوالب ریادز  ه سب ترِ  یسوییز   م 

  ز  تالرز بی  ت ا   سا   اسدیر  ممتام حو ق  شت سا  ه خت    ااااتی   سیحت سومگم  الالح طل ز سا  ت وممتی

س ره اد   س ره بیر رتدتر حو ق .مفترر ادگت ا یاس اسنااین حس اارتاس طل ز حی.میم ی  ای   تد  ساایم اس یاتده 

شااتر سا حق بیر    ی اااتاا   ظالک .ه  ی لااالح     یقر نز و ایت لامییت اب  ایتدشاه ااامت وت ره .ه حو ق .مفترر یه 

ر انت بی  ه نهنیر «ال ج وتادز» ت وتی ومتای ااننه اد   تخا  مترِ  شاتوتا وی بنییه .ن یز یمی و سمع دی ره استی اد   

ال ج ساب تار حو ق .مفتر .ه  ه ابممت  5سدییتیالریا   ملز  ه  ی سبیر نشرت.ز است .ه  نمیم یای  حو از سا وز نز

ر  س  یادنتی استی اد  ابممت اس حو ق ااخلز  تخز .ش سبی یمی 6 مشارتد  اسو ی  سا  ی ایییم   حق بیر  ر ااسا  دوم ر

الا ج اسایسز  تادنت   »یمیدیم وت اسات  ه  روز .ه اس س بویس نهیلاتر یای  حو از اد  .شا سبیر س ا  نفیبممز   م    

 سا  ه یایسی یشیره استی 7«.مفتر

بیر نتا ر  ه ط س نهم جر الا ج  نمیاد  حو ق .مفترر اس ایی م اساایسز  بی    بااراس ساساریر ویساتاسر اب حق   
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 .2، پیشین، ص 1131 -31تحصیلی 
1. Constitutional principles of criminal process 



.شا سبی  ه سساممت اانیخره نز اا یتی  ه ادگت   یسنر انت بی الا ج حو ق .مفترر .ی ن ا ر یس ایی م اسیسز  ت و       

ایی یگذاسام  تار وضمم  حق بیر  تارر  ه  نع ا ایم   یار 8مت  ا ت اد  ال ج ااسای.تای ایتی اد ر خ ار یشیم اب ابم

ت  ورتر دی  ه وه م –.ننت  لمه  ه  م بی  روه ایی م اسااایساااز یمی نز  ششااانتی اسااایساااز سااایبرِ حو ق .مفتر   ا.رفی یمز

واس س ده اضاایدز اد ام  یلز  ا.ن م  ه  دژی اس اس وی    نتدمیر ااامیلز -ساایبرِ الاا ج ساب تارِ حو ق .مفتراساایسااز

 ی اد  بمهر الااا ج ساب تار حو ق .مفترر  9.نتیادایالن نرناتی  نتدمی   اد ام  یلز .یییااک  اااامیسا خ ا یمیدز نز  

 نو له ار است .ه نیبمت  مر  یدیره   ایدیره انیسیدز است   اس بدتر  نث نت     ه  م خ ابت  نتی

 

 وق کیفریمفهوم اصول راهبردی حق -گفتار نخست

اس اد  نهنیر الات والا جک  ه نفو    نلاتو نیلاتک اسایساز    نمیاد  امت ومتر دا یای  حو از است؛ ن ییز        

نشارت.ز .ه ن نا ع اوفیق یات  و ج سالما بیرنتی  تد  وتومار ال ج ساب تار حو ق .مفترر ال ج اسیسز حی.ا  ت    

  س ا ط اس م ساایخریسر    ت م ساایخریسر  م سا یضاا  نز ایت .ه  ه  مر روت نز ابنت   ادگت وهینالن حو ق .مفتر

 ششانتی اییایم بی  ه حما خللت ذاوز نشرتم نمیم  م بی ودهنز اییییمتک ییویدتیت  ت نتاس اارتام  والدزر ال لز سا   

 بیدز است .ه اب ت  تادنت ولا دا   ارتار ایی مر حی.ا سایبیتی بتغ ظیدز اد  الا جر وضمم  .ینت حق بی    باار   

ایی مر نمم  اساات نشت   وتایتی ابممت اد  الاا جر  ه  دژی اس ساا ا  م  المللزر  ه نتاوا   وذس ولاا دا   ارتار

 مشارت استی س بویسرر حو ق .مفتر اس س ا  م  المللزر اب ا ا ت حو ق بیر ااخلز نتا نز وت ت   سیخریس خ ا سا  

 امت نز ااای

خ ا سا  ت حو ق بیر ااخلز  11  وییر و لااامه ار 10یر الیا    سانت بی لمم  حو ق  م  المللز .مفترر بنجایسبا   

بیات    یدت  یاتی  نم  .تانرزر   12«.تانت ذاوز اییایم بی »ونممت نز .نتی  ت اد  ساساریر ن نیر ومی  ولامما ومتر بیر   

ت  ی غیداس  تلااه اررمی زر ن ناا  مت ااسا    تد  نن اجر حو ق .مفتر  وط نز و ایت  م ا ا تر سا  نااع .نت .ه ن  

.تانت ایییم بی یمیرنتی حو ق .مفترر بنییز نز و ایت  ت خ ا   یلت .ه اا مه خ دا ن نز  ت لمییت اب حو ق اوت یتر 

 سا  ه  ااعر  ملز سیبای 

ال ج ساب تار حو ق .مفتر سا اس اد   یس  بر  یدت دمزر اب ننات نؤلفه بیر وشممت ابنتی   ادگتر اب یاتویی  
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 .11، ص 1131
10. Hard Law. 
11. Soft Law. 
14. inherent dignity of humans. 



نؤلفه بیر وو دت .ننتیر ن سا  تسسااز اتاس ااای  ه وه مت ادگتر  تخز   انتر الاا ج ساب تار حو ق .مفتر سا ساایبنیم  

 ت .ه اس ذدتر  م بی سا ونلمت خ ابا .تای ااای    تخز ادگت اب   انتر اد  ال ج سا ونمما نز .نن

 

 مؤلفه های تکوین اصول راهبردی حقوق کیفری –الف

نرشلاالاایم حو ق .مفترر اس ط ج اتم ی بابا   اس  تبه ار نوا اب اتم  میاارار  نیدت  یدت   ااایدتر  ه حو ق  

یی م یویابیر سمیسز .ش س اس ا اسایساز س ا یمز ااارنتی اب س ر ادگتر ایتدشمنتام حو ق اسیسز یمی  ه لتغ و لمن  

اسایسز سانز   ایت    ز  م .ه ول س .ننت حو ق .مفتر یمی نز و ایت   دی  یدت  ت س ر  نمیم بیر اسیسز یویای ا ار  ه  

وهمم  حت ا اتسن   سااایخریسبیر ا میج اتسنر  یااانتی نز .تایتی س ره س ره اد  ایتدشاااهر وغممت دی ت   وتادا  ت اد   

حو ق .مفتر ظی ت   ای اب رمله یشیرم  اایش سایز .ه اد   13.ه ی یدت اب و لامن سدشاه بیر اسایسز   روت اتاس وت ت 

  ا .ه حو ق .مفتر سا ااسار س ا  ز ونگیونا  ی  14 "ژی نییم ج  " و ام اس ا میس  م بی سلاات .تارس دمتا رتدت سا نز

 متر .ه حو ق اسیسز سا ویده ادگت وتادا اد  یگت  ی د   ه اومیر ادگت ینله بیر  15حو ق اسیسز ننی ب اااتی

ر  یاارت الب   تار  یلنتوز  ما اب وما حو ق .مفتر ی د  سا  تابا نز   سای لاامییت اب .تانت  16بیر حو ق نز ااینت

بیر ذاوز اییاایم بی اارضاایر  م سا ااسا .ه حو ق .مفترر  ی خ ایا حق نتاسایه اب ا ا ت خ ار سای سا  ت اساات ایتابر  

 ییه نر لمیم اتسن  م نز   نتا   اب حق بیر نیالا ااوت یتام اس  تا ت اد  اتسنر ا یع .نتی اس التر  ی هو س   اارتاس نآ

وفرمیم حو ق  شات اس  لیافه سمیسز رتدت    ه و ع  مر وشممت یای  سمیسز  ت نن س  تا لیحا حقر  تااات سنرز اب   

ق بیر ح و یه ار .ه ا.ن مر اس سا  ه ار ا سااا دهر  ت سا  ه ساامیساااز ا لت   ااااوت یتر  ه ژسغر وغممت دی ره اساات  ه  

 اوت یتام   ومیلمن ا لرمتاام وث.مت نز ا ای 

 ه  میم س اا  وتر یای  بنجیسر حو ق  شاتر  ی ومت.ی  ت اوت یت ااسار حقر س ره س ره   تدنا ا لت وهوت نتاس سا    

وضاامم  حق بیر ا تاا اس  تا ت ا لت   اا مین ی دت نز ابتی اب اد  س رر  ضاایر ظیلا  ت وفرمیم ن سا  نثر  ضاایر  

نن س اس سا  ه  -ا لت بی   حق   نمیم یی ت  ه -حی.ا  ت اسانیا  م  الملز حو ق  شت یمی حی ر وهی مت    اژوییز وملمن  

ق بی   حال ره  یدت ااییات .ه ا رویا  ه اد  ادتوییر بتوی  ه  م نهنی یمیت .ه ا لتر بتوی یر ایت ح بی   17 ی ا تاا اساتی 

 باار بیر ااااوت یتر سا ننت ا سااایبا  لمه  تد  نفو   اسااات .ه ا لت اس ونتدت اد  ح بیر االدتِ  ه اتس .فیدتر 

  18   ت اسیس ن ییز ار .ه  ی حق بی    باار بیر  نمیاد  ا تاا سیبویسر .ینت ااسیتر  مت یمیدتی ن رّه اااره

.ه  -ا و ا ق ا تاا  تار سیبنیم ابز  یاالیه بیتوز اررمی ز اس اد  اتادطر ا لتر ب درز ا یاسر اااره    تحی 
                                                           
11. Constitutional roots. 
12. J. Magnol. 

، تابستان 3، ترجمه جواد تقی زاده، در: نشاریه حقوق اساسی، سال چهارم، شماره  اصاول اسامسا  فرایاد کیفری در فرانسه   . نقل از: پرادل، ژان، 15

 .151، ص 1131
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-451، صاص  1131ترجمه محمد راساخ، در : ح  و مصالح ، انتشاارات طرو نو، چاپ اول،    ، جدی گرف ی حق هم. دورکین، رونالد، 13

411. 



نز  دتی اس  نم  اااتاد زر   ه  ر ا -وثنم    وضاامم  حق بی    باار بیر ا تاار رین الدنفا  م ننیاا ب نز وتاا 

ت حیاایس  یاااتی ا   ید 19«هت مت بنجیسر حو ق .مفتر» اایشاامنت حو ق .مفتر .ه اظتظه  باار ااسار  یدت ییاا ت  ه 

 تایت .ه نجم  ه ا یاسبیر یای   تالت .مفترر ساتایجی  اس ختنت  ه  میر اتاس وت ره ایت  یمز و ام ییا ت  ه ویسخ   

اد  سا اجر  ز ا رنی   ا .ه  دی حو ق .مفترر ا یاسر اسات  تار ا یع اب حق بی    باار بیر  تار   دی  سامله ار است    

  ه .یسومتر اتسن الیانز ا لت  لمه یمز و ایات ییااا ت  ه و رمه   تار ااراتاسوتادز حای.ممات  وژ با اس اد  ح بی   

.یس  دژی حو ق .مفتر اس دا ا لت ی د ر حفظ   اسوویر حق بی    باار بیر  تار  20ااوت یتام  باار سی.ت  یاتی 

 میم بمم   اس  ااع ر اس نوی  21«خمت نتا   یدت ایی م  توت  یاااتی» نز وفت:  "بی ی  " اساات    ه یات نز سساات بنییز .ه 

ر خمت  م نزر نهنیدز ری وثنم    وضمم  22«یای  بنجیسر حو ق  شت» نت ی   ای اساتی اس ایمیر انت بر  تاسیس وشممت  

 اال  و ایت اد   سنیم مشارتد  نمیام حق بی    باار بیر  تار  تار ومینز اوت یتام یتاسا   حو ق .مفترر  ه ا عر نز 

 سا  منمت  ششتی 

مفترر نوا وتد  بتغ اب حی.ممت الاات ایی یمتاسرر نشاات ع ساایخر  یای  حو ق .مفتر اب اس ساایحت حو ق . 

سبگذس ونتدت ااننه نتاخالن ا لت اس تله  تالت .مفتر یی ت  ه حق بی    باار بیر نتا  استی اوت  پذدتدا .ه 

فع ا لتر بممشه  تنز  ه یالاتر  ت  باار اییایم بیساتر ننعر اسار نین ننی ب نز وتاای  تد  وتومار بنگی  نتاخله     

 باار  ر ا خ ابت اااااتی  ت اد  اساایسر  یس ای ین ناات سن نتاخله اس ح بی  باار بیر اااوت یترر  ت  وتی بمیم  

یبیتی نمن  مت ایتر اب ای ین نت یر خ ا  ز یم .یاییز است .ه ولمما  ه نتاخله ااسیت    نی تاد ر .یییز .ه نشیلن اد  

 باا س رایسر ااااوت یاتام   ا ی ام  ت نن وه الیا  س ریسر  ییمر وما اب بت  میر ننری    بت و یاه وما س ر اس  ضااایر  

 و رموین   االدت نهو ج استی

ناتاخلاه ا لت اس ح بی  باار بیر  تارر  ه  دژی اب طتدق ا یاسبیر حو ق .مفترر  ت م  نیدت  ه ن ییز حو ق    

سدیر بیر  تیینه .نتی ساامیساات وذاسر بی  سا وتا ز نز .مفترر  یلا   تد    ای   ااایم ه اساار تاا ومشااگز حی.میم 

.مفترر  وط اب روت ویساخ ابز  ه وتدتی بیر نجتنییهر ن سا و ره یمیرنت  لمه ا یاسبی    سیدت یمت  ه  نم  ابتا ز یمی  

الن   م  وثیمت ن  ت سمیست بیر وناممز اس حت نش اس نهتض یوت    تسساز ایتی  تد  وتومار وذاره اب  نث .یس دز 

 سما بیر سینییه س   بیر  ه .یس وت ره اتی یمی  یدت اس  یس  ب ن ییز روییز حو ق  شت  یانتی ری اد   یاتر سمیست 

 وذاسر بی ننم    ه   الم خ ابنت   ای

ا اس ساا  و ام اب ا  یاتویی یاتر   ارتادز ن سا و ره اتاس ااا؛اس اد  ساسااریر ا ا ت  م  الملت حو ق  شاات سا نز 

اترر نفیبما حو ق  شااتر اس اسو ی   ی نیاایملز   م نفو  ر ااننهر رینمت دی وفیاامت وذدترر ن نیر نشاات  مت اب ننات ی

 ن بی بیر  لیافز   ادنز   ای بی نهمیس ادگت ن سا  نث اتاس نز ومتیتی اس س ا ارتادز یمی حو ق  شتر  ه ن ی ه  ششز  

یوذدت .ه  ت المت   ل   رنیدز   ای بی ح بی ادگت سااایده ویااارتایمتیر ن سا اب ساااینییه .ن یز  م  المللز    ااهمرز ایمیس ی

                                                           
11. Normative capacity of criminal law. 

 .15، ص 1113، انتشارات جنگل، چاپ اول، حممیج حقوق کیفری از حوزه همی عموم  و خصوص . نوبهار، رحیم، 40
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ومتای اس اد  اااتادطر حو ق  شااتر یه اس نوی  طمفز اب ادتویی بیر ایریا ز    نث بیر لااِتغ یاترر .ه و ره اتاس نز

   لز   روییشم جر نشت  متاس ریدگیی نجم  ه ار اییاجی  دی ره    منز اب الیا  بیر حو از   اس ایلا سیخرز  م  المل 

دای  ت  نشااات  مت سااایب   .یسبیر سااامیسااات رنیدز سا وهمم  نز .نتی  ز و روز  ه الیا  بیر یای   م  المللز حو ق    

بت ا ر یسر سینییه اااوتر .مفتر سا یمی اس وز خ انز ایجینتر  لمه  ز یه ونوی  ه  ت ب  یلا بیر نرهتا سمیسز 24 23 شتر

 اااتی

سا  ه  ی نمیام ویر  نتر  ملزِ سامیسات رنیدز بت .ش س  ه ال ج ساب تار حو ق .مفتر .ه ن نیر   اد  ابممت اس  

اب سااتی بجتبا نمالار  ه اد  ساا ر ا لت  ه ننیله  25 تیینه سدیر بی   ولاامما ومتر بی بیاارنتر ال ره ا ی م خ ابت اااتی

و یه  بیر اررمی زر ریدگیبز  دژی دی ت  هیویار  ی ااشلمت حو از نیروت اسم اتی ایی م  ه ن ی ه نن س وشمت یمت  

 : "س س   "ار ا.ه اب یاتویی  یسوییز   م 

اییایم بی  تالت    باار سا نتد م ایی م نز  یاانتی اد  یویا س اننتر اساای بمگییز است .ه  تا تر ط مهز نمیم   » 
 26«ایییم بی سا اس حو ق ادجیا نز .نتی

 یاامیسر اب اسبیتی وتد  یویای بی   نفیبما اااتی اس اد  ا سامر یشیاارم     نم   منا نرن لزر خ ار ننشااث ومتادا  

کر یشیرم  1799کر وما ی دس ایی م نتیز  تاییه و1794طلمهه بیر نفو   حی.ممت ایی مر  ی وناما ایی م  م نز وت سو 

ک 1789ر  تاییه و ک   ا النمه حو ق  شات   اوت یت 1792کر  تاییاهو 1787کر  نتدمیو1772ایی م بیر اسایساز اس سا متو   

ااننه اد  ون الن اگتغر ال ره  ه  تله حو ق .مفتر یمی و سهه دی ت    ه طتح  یسگ وتد   ن بی بیر  27 امیس اتی

سیله  یی س»اس  " میسدی  "حو ق رنیدز نشارمت  ت الات ایی یمنتر   الاالحین اسیسز اس  دم  اااسسز .مفتر اب س ر    

د  ا سامر ا لت اس ای ت ی د  خ ار  ی  وتی ننتر اب یویابی   سااایبنیم بیدز .ه  تار ک ایجینمتی اس ا1776« وبای   .مفتبی 

اِ میج حی.ممت   ولااتر ان س اس  یس  ب ا ایم  نلاا بر ادجیا اااتی   ایت    ی وذدت  الاا لز بمگ م حی.ممت    

 ایی مر  وتی ااس طتاحزر نتدتدت   ارتار سیب   .یسبیر ح بی حو ق .مفتر اتی

نتر ایی م خِتَا ن» ر ساامیساات رنیدز سا"  مت  یخ  "ر س ره س ره  تام ری سساامت .ه ایتدشاامنتایز یامتبمم  اوتوتا 

ر ر ست ظیب" میسدی  "طتح  ن بی بیر ساسرمنز   م ایی یمنتر اب س ر  تبمشرگییز   م  28نز ونتاسیتی« وذاسایه ا لت

اد  نن اجر  نن س    ت – ن بی بیر .تانت  ن ابد    اات  تار  نیدت اایدیره    یدیره نر لمیم سینییه اااوتر .مفتر  ه  

                                                           
41. International system of human rights. 
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 29حو ق .مفتر ایییم نتاس انت بر ومشت ت بیر ژسغ خ ا سا سبم   نم  س دمتا  تدهز استی

 تد  وتوما نالحاه نز اا ا .ه هو س  ی سبیر  لمز اب ا  ساه ساتی وما  ه اد  س ر نؤلفه بیدز سا یض   ششمت     

حو ق .مفتر اااتیتی  ت اد  ساساریر الاا ج ساب تار حو ق .مفترر    نمیاد  وساب تارک.ه ننروز  ه سایخت  نتر الا ج   

 بمیم ن ییز وم د   شا حو ق .مفتر ایتی اد  ال جر ال ره  وط امت یگت ره ایت  لمه  ه نتا ن لفه بیر ادگترر ومینت

 ن لفه بی خ ابما وتااختی  ونمما یمی دی ره    ه ادگت وه متر ا ا  ومتا .تای ایتی اس ایمت  هتر  ه اد  

 

 مولفه های تحکیم اصول راهبردی حقوق کیفری  -ب

ومت  هو س ایتدشاه بیر ییب  شات نن س   اب طتدق اِ میج س دمتابیر  والیزر حو ق  تار  ه ین ر سیخریسننت      

  اااشلاامت حو از   ی وثساامس بمه یویابیر الب  اس ساسااریر ارتار  تادنتبی   ساایب   .یسبیر اییااجینز .ا نیینت دی ت

اااوتر ریادزر نیروت اب است ایتس.یسام  م  ه سسممت انیخره اتی اس اد  س ار  تالت یمی بمگ م حی.ممتر  سینییه

ز وتد   نمیم بیر حو اایتم ایتم اب رن ه بیر اااشلااز   ایریا ز لااِتغر  یسر ااات   و ل سر  منز اس سا  ه  ی  یلز

بیر  تار سا وضاامم  .ننتر بمیاانا  ی   یویابیدز .ه حمیدت اب حق بی    بااردی تی  ت اد  نن اجر ومتادا سااینییه ب

نتاسر   و ل س  ااهز  مر ااییاااره اااات؛ انتر .ه  ییسر  س  تاوت اب س دمتابیر وجتدتر اس بنمنه نفو       - اتالت  

 30ااننه  تالت اس وز ااسای

ت   اب ار اسبیتی ومینت  ششم.مفتر سا  ه و یه ر ال ج املز   نیب رِ  نمیاد  حو ق«خِتاوتادز»اس اد  ااتادطر   

اد  سبگذسر ارتار دمپیس ه حو ق .مفترِ اییااایم نتاس   حق نن سر اس ایلا دا ا لت ایی یمنت    ی وضااامم  س یدت  

ومی  الیا  بیر حو ق  شااترر وهمّ  دی تی  یدت وفت .ه اوت اب دا ساا ر اس و ایمنتر حو ق .مفتر اس حمیدت  هیج     

 نت اییییزر نییع  یسگِ  تاس رِ  تادنت اب حق بی    باار بی وتادتر بیاتر اس ادنمه یای  .مفتر  ی س دمتابیر ادجی ز 

 ت لاانت اد  نت یر نوت  " من تگ  " ی س .یااییز   م  31ارتار حق بی    باار بیسااتر اخرالغ یاتر  ر ا یتاسای

 ادگتر است:  

 32«یحو ق خش یت  نمیِ ست. ب وت نر ان نز ا ایو ه  یدمت  ه س ر  باارر بمیم ریدز است .ه » 

 یمی نهروت است:  ".ِمث  یلِمس  "

یه دا نؤلفه ذاوز حمین  اسارفیای اب خشا یت اس س ا ط اییاییزر  ه اس ح بی  م نز    ه اس ح بی خلا لزر    » 

 33«سمیسز  لمه یشییگت امیت سمیست استی 
 لت  تار اخیلت اس ح بی  م نز   خلا لاز استی   اس الاتر نتاخالن .مفترر دمز اب ا ر وتد  ا یاسبیر ا  

 وفره:   "لز  "اد  ای لمت حو ق .مفترر ن سا و ره ی دینتویم اتاس وت ره   اب رمله 
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حو ق .مفترر خشاا  وتد    اتسومنتوتد  ا یاسر اساات .ه حم نت  تار وناما رینهه اب  م اساارفیای نز .نتی  » 
  ایگیسرر  ه سااایحت حق بیر  نمیاد ر وهتض یمیدت   ااااوت یتام سا اب اد  احرمیج  ر ا ااسا .ه حم نت اب طتدق رت

 34«ارتار حو ق دیا اتی  یب ااسای
اس ایتدشااه  تخز ادگتر اد   دژوز حو ق .مفترر  م سا  ه نییهز  تار رن ا بیر الااالح طلا اررمی ز و تدت   

یعر وی حت  یااامیسر ول من   دی  ی نی اد  ای لمت نااات  شاااتر   نشتب حو ق .مفتر سا هو س وفمتان ادگتر 35.نتینز

س  ت  سایخره اسات؛ ایتدشاه بیر ی هو سر .ه  تار  ت  سا س ا .ینمی ز بیر حو ق .مفتر اس روت یمت  ه ابتاغ      

نمت  ه سسایلت بیدار سانجه بیر ایییم نتاس  تنه .تای ایتی وتسمیم یشیرم  اد  ایتدشه بی  م است .ه حو ق .مفتر   

ق ر ت اب سا ر بنینتاسام   دی  سمله ا یع اب حق بیر اوت یتر اس  تا ت لیح یم اتسن است  ن لفه   دی ا یاس ا میج ن ل

اساایسااز ن ر ا اس اد  وفمتان ی  وتدتر لاامییت اب .تانت اییااییز اساات؛ انتر .ه  ه سظا ابممت  االر وی.ن م اس بم  

 دا اب اسنیا  م  المللز   ا ایم  ااخلز وهتدن یشتی استی

سسات  لت  ت  وهتدن .تانت اییییزر  م است .ه اد  نو له اس اسیسر دا نیثله  لیفز   یه حو از    ه یات نز 

 ه بت س رر انت بیر .تانت  36اسااات   دای اس ااات نتاوا انتر رن ه بیر  لیااافز  مر  ت ا هیا حو از ا ر سرنیم ااسای   

لا   ایرویجر  لمه نن س   ن نیر حو ق  شاات  اییااییزر یه  وط  ه  ن ام دا حق   دی نجم  ه ار اب حق بیر ظمت ای ت ساا  

ننیااا ب نز وتاای حو ااتایایمر نراثخت  ت  ملیااا  ایمر  ت اد  نو له ومت.ی .تای ایتی یاتده حو ق  شااات .ه انت بی  ه      

اد  انرمیبر  37ن نا  ز  تانلز    م  المللز  تج ااتیر  یبویب الریا  یاتر    ملز  ه حفظ   اسووین .تانت اییییز استی  

ایییم نهیلت است .ه ایتدشه .تانت  شت سا اس امت یاتده حو ق  شت   اس ایلا اسنیا  م  المللز اس س ا روییز  اب  مِ

 38  نن وه ارر  ه خ  ز سیخره   وتااخره استی

 اتم بجتبا بیر  لیفزِاب  هت یاترر و مم    ونلمت  لمز   ن امی ییه ر ن ن ع .تانت اییییزر سدشه اس ایتدشه 

ال ج      ویسی ار« خ ا نشریسر اخالاز   اساروالج ذاوز ایییم » تار یشیارم   یسر  ی طتح یاتده   "انیی مت .ییت  "ااسای 

اییییز سا  ه ل سن .ینالً  والیز و مم  یم ا    هتبی   تانم  ن لق اخالاز   م الات ظیدت   ام اییایمر ایتدشه .تانت  

 تار و رمه حو ق  شاات   حمیدت اب  مر یاتده  " یم"   "سا ج ال"ر "ن)ا ا ویج" السافه   ایتدشامنتام ادگتر   م   

اب یاتویی اد  سهر حو ق ن رنز  ت .تانت ایییم بیر سابمیس ن ل ب   نهو لز  تار یمت  ه  39.تانت اییایم سا اسامه .تایتی 

سااهز  40ااسیتیبیر  منیادنز بیاارنت .ه ا. تدت نتا ر س ر  م بی یات نرفق حو ق  شااتِ روییز اسااتی اد  حو قر اسب 
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اایشاا سایز  ی اد  ساانخ  مترر  م   ای .ه اب وذس ا رنین  ت دا خط نشااز اسبااازر یای  رینهز اب ا ا ت حو ق  شاات  نی  

.ننت .ه اب سبمی ت ییهت  ت حمیدت اب .تانت     تن اییاااییز یشاااثن وت ره اساااتی اد  وت ی اب نرفمتد ر  ی  نیدت  ت 

نیر  شاات  یااااتر  ت اد   ی سیت .ه دا یای  حو از .ینت نز و ایت اب اد   ینتر  ادنمه .تانت  یدت  دژوز ذاوز ووتس ا 

 41و لت دی ره    ت ط ق  مر یم  دی تی

ذاومین  ر ا  ر ییهت  ت حق بی    باار بیر  نمیادنز بیرنت .ه42 تاد  ساسریر ال ج   بنجیسبیر حو ق  شتِ روییز 

تایت    ت وبیر نیلا ظمت ای ت سلا اب س ر حی.ممت ننی ب نزحق اییییز ننی ب اتی    ی ا رنین  ت .تانت اییییزر

حو ق  شت .ه انت بی ااننه ویرتای  43ایتیبی ییا ت  ه س یدت   وضمم  .ینت  م بی نملفن انیخره اتی اد  ننوی ر ا لت

تا تر ؛ ا  ر  ار دی رهر  تاد  انت اساار اس اساات .ه یشیااتر اییاایمر ااسار .تانتر اسب    حم مت ظمت ای ت ساالا اساات 

ساا  ر  44اییاایم بی اس .تانتر ادجیب نز .نت .ه  ه ط س نیاای رر اب حق بی    باار بیر اساایسااز  تخ سااس وتایت؛   

 ویس ر ایییمر ن ر ار  والیز    45است؛ اانیسایدز .تانت ذاوز  تار اییایمر ن نیر  باار    تالت   لالا اس رویم    

تدشمتم    باار  مت سا ااسا وس ااسار .تانت استی ییوفره یمییت ااسار ااشلمت    رتام اخالاز است   و اییدز ای 

اس اسنیا نن وه ار    م  المللزِ سارع  ه حو ق  شت نز و ام وفیمتر حق  نمیم اب .تانت اییییز سا ایبت   ا؛ وفیمتر .ه 

 مشاارت  رشیب  باا ااسای اسیگتا   ن رنز  ت اد  ایتدشااه اساات .ه اییاایمر و اییدز اینز  ه .تانت اییاایم  ه  ن ام دا حق

اسنیا  م  المللز حو ق  شت .ه وس اب رنا روییز ا    ه ول دا سسمتی ایت    ه  دژی اس ننش س  م  المللز حو ق  شتر 

 47 46اد  نفو   اب .تانت اییییزر نلن ک یات   ای استی

ه حقر  یدت ننی ب یم ا  تا . ال ره  تخز سا ا رویا  ت  م است .ه .تانت اییییز سا ی یدت دا حقر .ه دا الت 

ای ت ا تاض اسات انی .تانت اییاییز  ه ن ی ه دا اسب   نمیاد ر ا تاض وذدت یمیت   رین ظمت ای ت ایفمیم  ر ا  شت   

 49حو ق  شت  م  المللز ن ر ا استی ن نیر اللز - ه الات  یات    ه حق  -لمم  اس بت حیجر .تانت اییاییز  48اساتی 
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 .10و 11، صص 1130
24. Global human rights. 
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 .413و  411ژوهش های حقوری شهر دانش، صص مطالعات و پ
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.ه  50« توتر اشلز»نشای ه یمی و دیر ابممت  ا ت .تانت اییییز است؛ اب رمله اس س دمتا   بیدز  ی نضاینم  طتح ادتی

اسامه ااتیر اسب  اسیسز اشلمت  شتر  توت اب بت نت سن     1903 ملیا غ  تاییا ر   اس سایج     "سِیه  ده  "اب سا ر  

 "لیفه ال ج  م  ی ال ج   ار اررمی ز است .هسا ا اارلایار   الا ج .لز ایگیاره اتی ستی  توتر اشلزر  تنمه   

. اات  ه سظا اتادط بیتوز رویم رتدتر اد  احرتا  سا یگیی  ر اب یات احرتا  ااش   شاترر نشای ه اسات   نز    ".ییت 

  51ااسای

اس اد  اسو ی ر ی یدت اب ابممت   ا ر یس  االر حو ق .مفتر   یوا  یسب  م اس حفظ ااان م  یلز اییاایمر ظی ت   ای  

اس نوی  دا نترع اضاایدز نوا اس ساا ا   -52سأر لاایاس اااتی اب ساا ر اد ام اس ویدز حو ق  شاات   اد  ابممت  ا ت اب

ساایله ییا  الهوتر ااامیدت ااینه اااتی   17ای ت اساارن ی  اسااتی  ه ای یج اسومیب وجی ب  ه  نن  لمه دا اخرت  – تانلز

سایجک   امیدت ااینه اتی اب س ر خ ا  یی ادتی  ه لنیک  نهمت   16و ساط وتس اخرت  ه لنیک سا   یی ادتی و مشارت اب    

وما وت ت   اااویی اساارمنیغ .ه وتس  یی ادتی ییا  مر س ایز  رر ظمت ای ت طتح ا ال  اااتی اااسااتا ولاامما  ه  ت  وه 

اامیدت ووژ بشزک خ ا سا ن تح .تای   ار اب لت س اسر س وهوما یمی خ اااسر یم ای  ی  ر ا اد ر اد  ن سا اسر نیدز  

ت .ه ن ه اد ام اس ویدز حو ق  شاتر اد   تلات سا ااا وی دا الات  یمیس .لز سا ن تح .نتی اد ام اس ویسخ  ه ا لت بل   

اسارتالج نز .تا اام ی بیر نشرلفز  تار وضامم  احرتا   ه بیتوز خلا لز  ر ا ااسا؛  نی تاد  و ست  ه ایی م ریار     

 ونوی سای حت اس اد  ن سا یمیتر ا ال  .تا .ه نهروت است: 

 حمیدت حو ق نتیز اس ن سا ی ع خیاایسوز .ه واخرت  یی ادتیک نرنمت اااتی اسااتر .ی ز یمیااتی اس اد  ن سا   »
و ایت ومشگمتر بیر اسایساز   رن ه بیر  متی بیتوز خلا لاز ن تح اساتی ونوی ایی م ریاست .ه نز     خیصر اسب 

 53«ن یت   نت سر سا اس اد  المت  وضمم  .نتییی
اب حو ق .مفترر خ تر  س  یسگ اسات   نمم  است ن ییز   ال ج ساب تار اد  ساره سا اس   54«اخالق باادز» 

لفا حق بیر نیاا و ام  ه حو ق .مفتر نر ساات ااات   ویاارتی  اس ابتی  ه بت  وییه ار یمزنهتض وضااهمن .یس.تار ات

اااوت یتر سا ووتدت .تای  تاتاسر اننمت ویدتاس اس رینههر اس ساایده س یدت ن ابد  حو ق  شااتر    ه سسااممت ااانیخر   

حق بی    باار بیر  تار  اس بت ااتانز اب ساا ر یای   تالت .مفترر س یدت .ینت 55.تانت اییاایم بی ونوق نز دی تی

                                                           
50. Personalism. 

، در: مجله حقوری، دفتر خدمات حقوری بین المللی جمهوری اسالمی ررنگمه  به دادگمه اروپمی  حقوق ب. حسینی نژاد، حسینقلی، 51

 .121، ص 1111، بهار و تابستان 44ایران، شماره 
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مه علی حسااین نجفی ابرندآبادی، در: مجله حقوری، ، ترجبه دنبمل حقوق جزای مراا ری اروپمی . نقل از: دلماس مارتی، می ری، 51

. حریم خصوصی را می توان اینگونه تعریف 111و 111؛ صص 1111، 41دفتر خدمات حقوری بین الملی جمهوری اساالمی ایران، شماره  

ون رضای  وی، به اطالعات راجع به رلمرویی از زندگی هر فرد اسا  که آن فرد، نوعا  و عرفا  یا با اعالن ربلی انترار دارد دیگران، بد »کرد: 

آن رلمرو، دساترسای نداشاته باشاند یا به آن رلمرو وارد نشوند یا به آن رلمرو نگاه یا نرارت نکنند یا به هر صورت دیگری، وی را در آن     

، 11، صص 1131ن ، انتشارات سَم ، چاپ ن س ، زمستاحقوق حریو خصوص نقل از: انصااری، بارر،  «. رلمرو، مورد تعرّض ررار ندهند

13. 
52. Demoralization. 

. به حدارل رساندن روانینِ فارد روو احکام اخالری، موجب هماهنگیِ بیشتر روانین با فطریات انسانی خواهد شد. بر این اساس اس  که 55

یشتر ن واهد بود و مورد تقیّد تبعی  شاهروندان از رواعد حقوری را می توان انترار داشا  وگرنه، جز این باشاد، رانون، یب ببر کاغذی، ب   



ث.مت و دی تی اساانیا  م  المللز حو ق  شااتر یمی  ت نتا ین .ینت .تانت اییااییز اس بمه ولاامما ومتر بی ن ناا  مت نز

 ا النمه روییز حو ق  شتر نوتس اااره:   4ااسیت؛ اب رمله نیای 

 56«ی ن ب   یاتی احتر سا یمز و ام ونت س ریسر اتاس ااا .ه  تخالغ اییییمت   ان م  شتر د» 

  نالحاه نز  57 تد  وتومار یگیی ا یاسر  ه اییایمر  تخالغ اییاییمت  تا   ظیدا  یلذفان   ام ی ع  شاتدت است    

ینت   نت سن یویادنه سیبر .  ی بت وه متر .ه  ه .یس نز س یت –اا ا .ه نو الوز اب سانخ حو ق  شات   .تانت اییایم    

بیر الاا ج ساب تار حو ق .مفتر سا ا ا  نز  ششاانت   ونمما نز .ننتی اس حو ق .مفتر    ت ن نیر الاات ایی یمنت   م

  امر دا س ریس  ه بت نمیامر ییو اس با .ه  یااتر وی بنییز .ه اس نر  ایی م .مفتر  ی لتاحت .ینتر اب س ر ایی یگذاس  

ی    نی تاد ر نجیبان یمی یش ابت ااتی  ه وه متر سساایوتر  ت م  سسامزر نرفلان  ه  لاان نجتنییه یشاتی  یاااتر رت  ی  ا   

ر رت    نجیباوز یمی  ر ا یش ابت اااتی یدت ااییت .ه حو ق .مفترر دا حو ق  منز وتاست    تد  58 ر ا ایی م

ج  وتومار  تار ادفیر سسااایلت بیر خ دا  یدت  ی س ریسبیدز  تخ سا .نت .ه اس ایی مر  لااان نجتنییه وت ره   نشااام

.مفتیت    ه المت ویر  نتر حو ق .مفتر  ه الاات ایی یمنتاسر اساات .ه ااافی مت    ناا ح .ینت ا ایم  یمی الب  نز    

 60 59 دتی
ال ج ساب تار حو ق .مفترر  ه .مفمرز .ه اتح  م وذاتر انت بی  ت ویسم حو ق .مفتر سیده ا منتی    نمیم  

ط عر  ارت ننیلت  االدز بیااارنت .ه  م سا  یدت اااانیختی اس وفریس  بیر حو ق .مفتر سا وز سدشره ایتی  تد  وتومار  ه

  هترر ننیلت ال ج ساب تار حو ق .مفتر سا ن سا  تسسز اتاس نز ابمای  

 

 منزلت اصول راهبردی حقوق کیفری -گفتار دوم
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ایتی اد  ال ج   ن ییز نیلا   ختاه ییوذدتر  نییمه  نتر الا ج ساب تار حو ق .مفترر  نمیم بیر حو ق .مفتر  

 ه دا وه متر رت ه ی   س  ر .تانت ذاوز ایییم ایت   ویدیدز   و دیدز خ دا سا  انتاس حو ق حوه  شت بیرنتی ییوفره 

ز زر  ی یفایت   وشمما اس  نم  نتو رومتاست .ه اد  ال ج   ن ییزر  ز وتادتر ااسار  االوتد  ننیلت اس حو ق .مفتر

نز .نت    یا ت  نم   ی سر یمی  ت  وضاامم   بیر اد  ااایخه اب اایا حو قر  تا ترحوفییمت حو ق .مفتر   سساایلت

حق بیر اسایسازِ  تار اب وذس حو ق .مفتر استی تد  روتر  یدت  ه ننیلت ال ج ساب تار حو ق .مفتر و ره  دژی   

 اااتی

ر سا  ی حق بی    باار بیر  نمیاد    سپس یی ت اد  ال ج اس اد  وفریسر ا رتا یی ت ال ج ساب تار حو ق .مفت 

 سا  ی ح بی اتسن  م نز حی.ار ن سا  تسسز اتاس نز ابمای
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 61بیر  نمیاد حقبیر ظمتاییاییزِ حو ق .مفتر اتی استی اد  نییع نوار  انت بی نییع نومز سات سای اسات ایتابر   

اسات .ه با اس ایی م اسایسز  یمیسر اب .ش سبی   با اس حو ق  م  المللز انت بد  .ه اسب   یالوتر اب ا ایم  ااخلز   

بیر حو از ااخلز  ی الیانین حو ق  شتر  م  المللز    ه ااسار  ه لاتاحت  تام ااایسی اتی استی  ه ننا س ای  یق یای   

یر یایسوز ایی م اساایساازر الرت  ومومتاوز ایتدشاامتی اااتی ایتی  ت دنت  ملمیوز ساایبر اد      دژی اب وذس ارتار ساب تاب

ومومتان  شاتوتار هو س  ن بی حق بیر  نمیاد  اس سامیست رنیدز استی حق بیر  نمیاد ر انت بی نن س ویلیج ییوذدتر   

اد   ن بی  62الت .مفتر سا ااسیتی اس سامیسات بیر رنیدز ستی  میت   دما نمالار بیرنت   حما الا وپنتی سینییه  ت  

ر بیر اوت یترتدتر  ی نمن ع .تام س ریسبیر نات  شاترر احرتا   ه .تانت اییاییز    باار بیر  تار   وضمم  حق   

 سا ست ل حه .یس خ ا اتاس ااای    ما اب ومار  ه ن ییزِ ایییم نتاس حو ق .مفتر سر ع اااره استی

  املز ایی یمتاسر   حو ق  تار  ا ر ن لفه بیر نیب ره اس ایی م اسیسزا لت ن رنز  ت حو قر ا لرز است . 

و ام دی تی ن لفه بیر ااملز اد  نفو  ر نرشامت اب الا ج سارع  ه ا رنین ا لت  ت ایی م اسایسز   یمی وومت  ه الت     سا نز

 م الات  توتر ایی م اسایسز       63بیار اب الات ایی یمنتر   ن لفه بیر نیب ر  م یمی  ه حوموتر اس  تااسیتی نجم  ه

وضامم  اضیدز  مر الت ومت ر .ینت اااویرتر اب ایی مر الت ارتار  ز اسیا حق بیر  نمیاد ر الت اننمت حو از  

  الات اِ میج وضمم  بیر .تانت نن س استی ویلیج   دی انمنالج ال ج ساب تار حو ق .مفتر   نرهیاا  مر اب با  

   65اس سیخریس ا لت حو از سا ادجیا نز .نتی 64ا وشیدا دا حفتی سمییویامتوز یای   تالت ریادزر  م

 ه ط س .لزر ا لت   نجم  ه یای  ایی یزر ونوی اس لااا سوز نز و اینت ییااا ت  ه ااااوت یتامر س دمتار حمیدرز   

ویسر  ی حو ق بسا  ه ن ی ه اسب   نمیاد   پذدتیتی حی.ممرز .ه ومت  اد  س دمتا ی یااتر ساتِ سی  «  باار»ااااره  یاانت .ه   
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نت   تر  ز ا رنی  ه حتاات .تا  شات یمی یش ابت اااتی یم یه لیاق اد   نهمتر ا لت بیر نیر ت  یامیت بیرنت .ه 

اییایم بیر  ت ساتاساتِ حمین رینهه خ ار  ن تی بای   س اس  ت و س  ست.ا ر ت  نمیم .  خ ار اس نمتام رینهه  مگییه  ی    

بیر  باار طلار انی  ت ینت .ه حم نت نشات ع   نشت  مت حم نت سا اس  ادتویی 66 باارر  ه ویختر وما نز س یتی

ادتویی بیدز اب اد  استر اظلار یی ت  67 باار بیر  تارر وهتدن .ننتی اسو ی   ی  ه سساممت انیخر    وضمم  ح بی 

بفتبا   اس الااتر اس بیر ویاارتای ا لت اس ان س اااوت یتامر حیاایس ایتی ایتدشااه بیدز اد   نم ر اس اتم    ه اخیلت

  ا.نا  ه امت    نتبیر  ز ویده   اسیس  باار بیر  تارر  ت ب دی ت   س دیس ر اتسن ن لوه ر حمی  اتاس وت تی

اب  68ار  تار وثنم    لت ال رهر وضمم  اد   باار بی   ا یاب یاتویی اد  وفمتان اییایم وتار حم نتر ونوی ن سیه  

ییگ یه .ه ا تاا اس حیلت ط مهز اب حق بیتوز    باار  وتی ننتیتر بتغ حم نت نهروت اساات بم "ریم الم  "رمله 

حق  باار اسااتی اس نشااتب  متر  رر بیتوز    باارر ااسادز اییاایم ننیاا ب    یمی حمیدت اب بمم  حق بیتوز  

اس اد  نمیمر حو ق  69 م بی ننت   یم ای و ام  تا سا  ز سنیدت ا     ه ین ر ظمت ن رهر اباا یت دهنز  یگه .ه یمز نز

.مفترر  ه یاتر  ما اب ادگت اااه ین حو قر نز و ایت وثیمتوذاس  یااات؛ حرز اوت حو ق .مفترر بمگ م  ششااز اب یای  

ایی یز اس دا یای  سااامیسااازِ  ز ا رنی  ه  باارر اب .یس نتر .مز اس بنمنه ر حمیدت اب حق بی    باار بی  تخ سااس  

سزِ   یااس  ه  باارر اس ویستاسر اب حق بی    باار بیر  م نزر سومز  ییا ااسای اس  یااتر  ز وتادت اس دا یای  سمی 

الاتر ا لت   نجم  ه یای  ایی یزر ونوی اس ل سوز نز و اینت یی ت  ه حق بی    باار بیر س دمتا حمیدرز اااره  یانت  

 ه ار ااااات .ه  باار بیر  تار  یدت اس سا سا  اه ن ای اه داا اسب   نمیاد   پذدتیتی ال ره ی یدت ییوفره وذ    «  باار».اه  

 نز و دت: ".یسج و وت "ا س ده  ی اتسن حی.ار ن سا انیسیدز اتاس ومتای اس اد   یسیر 

 اه یاای  بداایای س ر اس   بدایای س ر اس اِ ماایج ااتسنر ننجت  اه  وااتام  باار نز اااا ا انای اس  م  حایجر  میر     »
نز و ایت ن سا ساا ن اساارفیای  ااع ااا ار  ی  باار یمی نز  ی  س .ه اتسن تخ سااسر اب  باار  ر ا ااسای نرثساافییه بمی

نز و ام  باار  میم دی  باار ن    ین سا  ی یشاات ا.یذدا   ونتدا  ه طغمیمر ن سا ساا ن  و ام  نم  .تای  ه  ن ام ن یج
 سا س ن اسرفیای اتاس اسارفیای اتاس ااای اسست  ه بمم  ل سنر اتسن حم نت نز و ایت ا  ی ع ننت ادت  باار سا ن 

ابتی نی  ه  باار یمیب ااسدا وی  ر ایما اب سا ن اسرفیای حم نت اب اتسن رل ومتر .نمای  ه حم نت یمیب ااسدا وی اب س ن  
 70«اسرفیای اب  باارر رل ومتر  ه  مت  می سدای

دا ساا ر اب ساا ر ادگتر الاا ج ساب تار حو ق .مفترر  ال ی  ت اسو ی   ی حق بی    باار بیر  نمیاد   تار اب  

 یی رز ا ر یمی  ی ح بی اتسن  م نز نز و اینت اااره  یانتی اس  نت  هترر اد  اسو ی ر ن سا  تسسز خ ابت   ای
 

                                                           
11. See: Calhaun, C. ,"Civil Society - Public Sphere : History of the concept" in: Smelser, Neil & 

Balets, Paull( eds.) International Encyclopedia of social and Behavioral Sciences, Vol. 3, Elsevier, 

Amsterdam & other places , 2001. 
11. Rehg, William, in his Introduction on: Habermas , Jurgen , Between Facts and Norms, Contribution 

to a Discourse Theory of Law and Democracy , translated by: William Rehg, The MIT Press , USA , 

1998, p.xxv.  
 .141، ص 1112، موسسه نشر علوم نوین، چاپ اول ، ده گف مر در فلسفه و جممعه شامس  سیمس . بشیریه، حسین، دول  عقل؛ 13
 .31، پیشین، ص حممیج حقوق کیفری از حوزه همی عموم  و خصوص . نقل از: نوبهار، رحیم، 11
 .11، صمابع پیریی. نقل از: 10



 نسبت اصول راهبردی حقوق کیفری با حوزه قدرت عمومی -ب

  باد    نوتسان  نمایم اایی یز   ام   حواییز   ام اتسنر وفی ن بیساااتی ایی یز   ام حم نتر و ی ق  م  ی ن    

احمی  حو از اساات لمم  حوییمت حم نتر بنییز  ه ای ین نز سساات .ه ا. تدت نتا ر  ه اسساارز اد  ویاسیر اااویان  

اس  "ز دشااا".ننتی حم نت بایر ویسدشزر ومیدی نمیم ایی یز   ام   حوییز   ام اتسن سا وثدمت نز ابناتی  تخز یم یاه  

 ه  "نیسااایج ور   "سأر نشیلن نجلس نلز  تاییااهر  ه سدیساات   80ق اس  تا ت سأر ن ا  596بنییه رنا ا   روییزر  ی 

ااتسن سسااامتی  تد  وتومار حم نت اااامت وت رهر ایی یز   ا انی  یااامیسر اب نتا   تاییاااه  م سا حوفییز   نشااات ع    

لز اب ز  یات  ر  تحیاا نهمیسبیر بنیم یمز و اییت ایی ی "ژیتاج ا وت  "اامتایتی اس حیلز .ه حم نت اس و همت  یمز

اب س ر ادگتر ایطهمت حو قر  ه ین ر است .ه اب  تا اس  تا ت  71یات ا. تدت ایطع  تاییا دیمر حوفییز  ه امیس نز  نتی 

ار ناات حو ق اسااتر نز ادیاارت یحق بیر   ترر .نت   نوی ت خ ا.ینگز .ه وتدتیبدیای س ر بیر اتسن حمیدت نز

یمتی ط مهت اییایم   بمیاا  ی  تا اییاییز اساتی ایتدشه ییهت  ت   تروذاوزک   ام      یگنیم .ه اب یی   م بی یمی  ت نز  دتر

 نهروت است:   "سمیت م  "حق بی اس نمیم اتنیر نرفمتد  یمی س ا  ااارهر  ه و یه ار .ه 

ه  یدت .ایی یز  ااهز ن رنز  ت  وت سلما   ن ا ق  ی ط مهت .ه اس بمه ری یی ذ   یی ت   ری دتام است  ر ا ااسا » 

و ام ومشاانویا لغ   م سا ااای نجیب  ه اینتاغ اب  م  ه  تانم   م وتام یویای اد  ایی مر نن هث اب یویا الوز اساات لذا یمز
یمیااارمای اس س     و ر دمز اسااات   اب انت ب  ه  تاا وغممت یمز .نتییی بت .س اب  م اطی ت یمنتر اب خ دشااار  خ دا  

 72«ی وت ره استیوتدشره     تن اییییز سا ییادت
ار اب حق بی بیارنت .ه ی  ز خ ا سیبنییز اس بنمنه بیر نشرلن نتانز   اررمی ز   باار بیر  م نزر نجم  ه 

 تار ااوت یتام  تابا نز   سیتی  ر ا   اسوویر اد   باار بی اب حمث ساات ااشلامت اییییزر نت سر ننی ب نز     

اایت: دمز  نلاات نیار یامت سا اس وهتدن نفو    باارر ااخت نز ا   نلاات "سد ِس   "ااا یتی اس اد  سا  هر وت  یاا س  

 باار س ت    نتر ویدنا نیام    یییی ادگتر  نلات سایبنییز دهنز ایی یگذاسر اد   باار بی سا  ه سسااممت انیست      

ی   بنناتر سسااایلت حو ق .مفترر وضااامم  حق اب اد  73ابرمی  .ننتی نجتدیمر اس ساساااریر وضااامم  ارتار .ینت  مر

 بیست   یه ونتدت  م بیی  باار

اتدت ننی ب نز ا یتر اظتظه یای  .مفترر  ر اب  م س  .ه اییایم بی  ه ذان خ ار "بی ی  "اس یگیی .یاییز   م   

ا)سیت انی  تاسیس س دمتا  یسوییز   م وضامم  ادجیا اننمت  م  اییایم بیر  تر است .ه اوت سبی ا یتر بمتدگت سا نز  

اس   تن خ ار  ت یمیاارنت  لمه اس وهینالن خ ار ویی ا یس الاا میم نز ااا یت   ا لت بی اس اد   ر اییاایم بی"الم "

 یای  حو از اس نهنیر  ی    یای   نااهمتر  تار سوق    رق اد  و یه ویاحمینر اساات  ه .یس نز ااا یت    تد  نن اجر 

ترر انی اس اد   تادنتر بت  دنهر ونوی  ه حو ق .مف 74.مفتر اس نفو   خیصر سسایلرشیم ویستاات حق بی    باار بیستی 
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حق بی    باار بیر  نتا وومت ن لق  ه الاا ج ساب تار خ دا نز و ایت سسااایلت خ ا  ملز ساایبای حو ق .مفترر اب  

 نمیاد ر لامییت الب   ه  مت یش ابت   سا ری  م .ه بم اسی  ت نتاس ال ج ساب تار خ دا    ی  نیدت  ه ننیلت  االر  

  76ر وونمنز75ت.ت .نتی اس سا  ه نمیم اوت یتام   ا لتر حو ق اوت یتام  یدت اب وذس نوتسان  تاوونمنزاد  الا جر ح 

انی حو ق .مفتر یمی اس اد   78 ه سساممت انیخره اتی   اب رییا ا لتر  ه ساسرز   اسسرز ویس اااره ا یت  77 ت وونمنز

ر خ دا نز و ایت وضااامم  حو ق ااااوت یتر سا  ت  وتی  نمیمر  ه ی  ه خ ار اب وذس وید نتر  ه ن ییز   الااا ج ساب تا

اس س بویسِ وما س ر نوا وتد  نهمیس اسبدی ز دا یای  حو ازر نمیام ومیاّا  م یای  حو از  ه ال ج   ا ا ت   79ومتای

 نشاارتم   ن سا اوفیق یات رینهه  شااتر اساات .ه ابرمله  م بیر الاا ج ساب تارِ حو ق .مفتر ایت؛ الاا لز .ه ومینز

 80ومتر بی سا وهمم  خ ابنت .تایروت 

وتادتر یمیات .ه حو ق .مفتر اس ط ج ویسدخر اسارش   ایمشایغ بیر  یمیسر   ای استی ای له حو ق .مفتر     

اس  تاب   یشما س بویسامر بمگ م سابن سار اس ومیو ر ننیج  ه ننیج وما س ره   اس بت  مر وه ارر رینه اب وَتا .ونگز 

سایخره اساتی ایتدشاه بیر  مت ی وتدتر اس اد  سمت نرهیلزر حما ساب سایز سا اااره ایت .ه اس    ومتاساره   اسنغییز یلاما   

وتاسم وت  ایتی حو ق .مفتر یمی  ه ونیساا اد  نمییه طتدقر حو ق .مفتر سا  تار وما وت ر  نولات  هترر وجومی .تای 

  ه خ ا وت ره ایتی « ساب تار»یمتر س ره س ره خ ا سا  نمیا دی ره  ت ن ییز   ال لز نز  منت .ه  لن 
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 گیرینتیجه

ن لفه بیر یاتر   .یس.تارِ ا یع  تادنت اساایسااز ساایبر اب حق بی    باار بیر  نمیاد ر بمگز ح ج ننیلت      

ااثم  ر ار ایییم نهنی نز دی نت؛ نو الوز اب سنخ حو ق  شتر  ه  ن حر اد  نهنی سا و ل س نز  ششنتی وثنت اس نفیا الت  

ر  ه ن ی ه ن نیر حو ق .مفتر ی د ر  ت ا رنین ساااینییه  تان ریادز  ت الااات حم نت ایی مر لااانه  «ایی یمتاسر»نوتس 

خ ابت وذاااتی اس  تلاه حو ق .مفتر یمی بمگنیمر ایی م اسیسزر بنجیس  تد  است    ه نتا وهم  الت سلیله نتاوا   

الت حی.ممت ایی مر  امیسوتد  ا هیا ابممت خ ا نمیم بنجیسبیر حو از   نات سن لامییت اب  توتر ایی م اسایسزر    

سا اس حو ق .مفتر رل ی وت نز  منت    تد  وتومار الات حم نت ایی م   الات لمییت اب  توتر بنجیس  توتد وایی م   

اسایسازک یمی اسو یطز وی ّ   ومی   ی الا ج ساب تار حو ق .مفتر ومتا نز .ننتی یرمجه  یمهر  تادنت اسایساز سایبر ال ج       

ب تار حو ق .مفترر اس سیده الت حم نت ایی م   اس ونیی الت لمییت اب  توتر ایی م اسیسز   یمی اس  یرتر ن رنز سا

 ت ا یع اب حق بی    باار بیر  نمیاد    یفز خ ا.ینگز بیر اتسنر حت ا الر حمیدت اب حق بیر ااااوت یتر سا اس 

   حق  نمیمر  ملز نز سیبای تا ت اتسن حی.ا   اس     دا رینهه نتیزِ نتا  سیالس 

ایی یمتاسر والات حی.ممت ایی مکر اسایس  نمیاد  ا لت بیر ی د ِ حق  نمیم است بت  نت  ه  ی س  تخزر اب با ده    

الات ایی یمتاسروالت حی.ممت ایی مکر نمیم ا لت ایی یمتاس   ا لت حو ازر وفی ن  ر ا ااسای اس یاتویی ادشیمر اس  

و همت یویابیر ا لرز اب ایی مر .ی ز اساات  لز اس ا لت حو ازر  ال ی  ت اد  ومت ر .ینتر ا لت ایی یمنتاسر لااِتغ 

بیر ادگت   م حق بیر اوت یتر یمی نت سوز اسیسز استی  ه ادگت   یسنر ا لت ایی یمتاسر نتو ط نتا ین وی ّ ن لفه

زر .ه  ت  نیلاات ساایخریس یای  حو ا ه ساایخریسیای  حو از اساات لمم  ا لت حو ازر دا  تاساایخریس اساات  تد  نهنی  

.نتی  ه بت س رر ایی م اس  نم   تاااااارزر نترهز اسااات  تار ادگت ا ا ت حو از؛ اد  حم نت    م بی سا ساب تر نز

نترهمتر اس سایده الت حم نت ایی مر نهنی دی ره    تادنت اسیسز سیبر سا اب دا س   ال ج ساب تار حو ق .مفتر سا  

نز سایبای اس  ااع اسیسز سیبرر  ت ن نیر الت حم نت ایی مر  ه ال ج ساب تار حو ق .مفترر   اب سا ر ادگتر نتو ط 

  م بی ا ر یس ایی م اسیسز نز  ششتی   روه اسیسز  ششمتی    ه

حو ق .مفتر   نجم  ه ا ایم    نوتسان .مفترر  ه ن ی ه ایخه ار اب حو ق .ه اوت یتام سا بم اسی اس ننیلتی 

و اینت حت ه ار اس دت اتسن  م نز  تار ونتدت   ووتدت حتدا حق بیر اساایسااز اییاایم بی  یااانت  ه   خ دا ااسیتر نز

 دژی  م .ه حو ق .مفترر اوت نمیوتد  ا یاسبی سا ااساست    ما  م نز س ا .ه یی ت  ه اوت یتامر سای خ ی وما ومتای 

الا جر نجوی ااتی .ه  نمیم بیر اد  ایخه     ه روت اررنیب اب اد  وهتر نات  شاتر اسات .ه حو ق .مفترر  ه  تخز   

حو ق سا وز نز سدییت   ادگت ننیسااا ین ااخت   خیس  اب ح بی  م سا لااا سن نز  ششااانت    ه بمم  روتر  م بی سا 

خ ایتی ایتی ال ج ساب تار حو ق .مفترر  تد  وتومار  تار لمییت اب حق بیر  شتر اس  تا ت بدیای خ ابز « ساب تار»

 ض  دی ره ایت   اد  انت سا سسیلت  یلز خ دا نز ایگیسیتیبیر حی.میمر ی

اب نجم ع  یگه وفره اات  ت نز  دت .ه اااسساز اسایسازر ایتدشاه ار است .ه اس س اار لمییت اب  توتر ایی م       

بیدز است .ه  توتر ایی م اسیسز و سط  م بی    دم اسیسز استی اس یات ویی  تخزر اااسسز اسیسزر نجم  ه سیبنیم

ی وضامم  نز وتاا   یمیا اد  نامییتر یایسن  ت ای  یق اد  ا ایم   ی ایی م اسیسز استی  توتر ایی م اسیسز  ت ا ایم    ب

 یارر ن نا  ز اتدمز اسات انی  یگه نوا وت استر ین ی وضمم  اد   توتر استی سیب   .یس اد  وضمم ر وما  منز     

رع لاامییت اب ایی م اساایساازر ونت  نی دنز نشرلنر  ه  دژی  نیدت ارتار ساب تابیر یایسوز اسااتی اس اد  ساسااریر نتا



و ق ریا ح خیلااز  ه حو ق .مفتر   الاا ج  نمیاد   م اااااره ایتی یرمجه یایسن بیدز اد   نم ر وو دت وضااممنین اس  

 سیب   .یسبیر «.مفمت»سا سا ا ااتی استی   « حو ق ریار .مفز»  ای اسات   اد  وو دتر س ره س ره اامت ومتر دا   

 .مفترر اب یشیرم  س  ح ااتا  نر لفمیم سمیست رنیدز یامت رت  ایگیسر  ظیب اتی    ه ادگت نتاوا یمی ویتر نز دی تی

 یدت اذ یم .تا .ه ساینییه  تالت .مفتر اس .شا س نیر  ه ااتّنر اب  وت سیب   .یس اسیسز سیبر ال ج ساب تار     

و ایت ااایم ه اساار تاا ومشااگز اساارگیی حی.ا سا وما   سای  ه یاتر  حو ق .مفترر سی  نز  )تا   اد  انتر  ه سااو لت نز 

وهتدن  تادنت اسایساز سایبرِ الا ج ساب تار حو ق .مفتر   و مم  ن ییز  م   یمی  ملمیوز سیبر  م اس حو ق .مفتر     

 یه ه بم   رهر بد نتی سااینی ادتامر ناات سر نز سسااتی ی  ا ساایب   .یس اساایسااز ساایبر الاا ج ساب تار حو ق .مفترر  

اااوتر ریادز .شا سر .ه اس  مر اا مه لامییت اب ااثم  شاتر اب سا ر نر لمیم انتر بم اسی ن تح اسااتر یمیتی تد       

وتومار یشیارم  ومشانویا  ه اسات ایتس.یسام  تالت .مفترِ ادتامر طتح نفو   اسایساز سایبر   اسروتاس سینییه ارتادزِ       

ه  تادنت اسایساز سیبرر  ه  دژی یی ت  ه ال ج ساب تار حو ق   نت     ه  م اساتی نیان لم   یدت  ه اد  اسم  تسانت .   

.مفترر نز و ایات .م  ابای   ییو ایز بیر یای  اضااایدز سا اس حمیدت اب حق بیر  تارر س ع .نت   لااامییت  ورتر اب    

 ر ال ره ااای اد  باار بیر اوت یتر سا ساا بیت    ت اد  نن اجر ییویدتر  یدت  ه وثسمس اااویی ایی م اسیسز اس ادتامر یات

یشیارم  نتحله اساتی اس ااانهر لاالحمت بی   اخرمیسان اد  اااویی سا  یدت اس ساساریر لمییت ا هز اب حق بی    باار     

اس ااااتح  هیدن  م  یدت ساااینیم   بایر  نمایاد  ااااوت یاتر اس  تا ت حای.مماتر وهتدن یم ا   ادتی ونتدت اتسن سا     

اااوت یترر سای سا  ت اساات ایتابر بیر اتسن  تامییه اب حق بی    باار بیر ششاامتیاااویی ایی م اساایساازر  ی وفیاامت نر 

 م نز ساات نز .نتی اس اد   یسیر اب یوا  تریااره یویابیر حو ق  شااترِ ا لرز   ظمت ا لرزر ی یدت ظی ت   ا؛  ه یاتنز  

ختی اد  یویابی دیسر سسیم سسات ادتی وشاممت یویابیر نلز حو ق ااوت یتر سا  یدت اس ادتامر  ه ط س  ااهزر یویادنه سای    

  یسوز  تار نوینین   نین لم  اس ساسریر لمییت اب حق بی    باار بیر اوت یتر بیرنتی

اس اد  ساساریر وشاممت اا سار  یلز سامیسات رنیدزر  ی .یس دژی بیر نشاش    اس ساسااریر س ع ن ایع حمیدت اب        

ومشنویار نیی ت  ه نین لم   یات    ه یات یمز سست اس ساسریر  باار بیر اوت یتر اسسینییه  تالت .مفترر نز و ایت 

وشااممت اد  ااا سار ننع ایی یز  ر ا اااااره  یاااتی اد  ااا سا نز و ایت  نی ت لااالحمت بی   اخرمیسان سدمس ا ی اضاایدمهر  

تح بی وما   طوشاممت اا ا    ی  وتی ننتر اب اایا   وجت ه لیح یم   ر  ه ادفیر  هیدن اب رمله  تسسز  لمز ل ادا   

اب ولا دار انیسیدزِ یوی  نهن اس سیخریس   .یس.تا اسرگیی بیر ذدت طروهمم  سابمیسبیر  ملز  تار س ع .م  ابی    

یمز و ایت لاامییت اب حق بی    باار بیر اااوت یتام سا اس  تا ت  خألبی   ییی  پتاابای سااینییه  تالت .مفتر اس .شاا س نی

نمات نتاس اب ا ایم    نوتسان .ه وییر وتد ییگمت نیااان لم  اس ارتار سابمیسبی    حای.مماتر ساا بیات نگت یماه  وا ان    

ولامممین است   ن ر ین و ست  ه ااتانین نشتب   نت  شتر سا  تابا نز   سار  ه .نیسر یویای    تاسیس  ااهمین  

مله طتح اسوویر اننمت راینهاه    اه ا س اب بتو یاه وناا یاتر   اااارای یاوزر  مات .نتی ارتار  تخز  تیینه بی اب ر       

اررمی ز   دی طتح  فیغ   حجیبر  ز  یمه  والیمرز  ت .یسر حی.ا  یااااتر اسار اب رینهه اسنیم یش ابت .تا    وطر 

 حت ه ار و لمغیوز  تار نین لم  خ ابت   ای

دنتی  نوینین نیاان ج اس ساا  ح نشرلنووونمنزر ارتادز   اضاایدزک  یدت اس لااتا ر تام اااار یبین   ی اا ر  ت   

حذغ ا ایم    نوتساوز .ه ااااتادط سا  تار وهتّر  ه حتدا حق بی    باار بیر  تارر  تابا نز   سیت   یمی الاااالح  

ساایخریسبیر اضاایدزِ  سااما با .ه نز و اینت ووتدتان رتّر  لمه  باار بیر  شااتر ننیاا ب ااا یتر یامت اااویی  دژی 



بانر  ه اسااارنیا ن اسار ظمت اب ایی م وبمگ م احمی   ووزک س حاییمت .ه اس  م بیر انمیم لااات س حما   ارتار نجی 

 ر ا ااسا    تد  وتومار الات ایی یمنترر  اامیسا ختااه ااس نز وتاار نات سر اساتی  تادنت اسایسز سیبر ال ج       

 ت  اساب تار حو ق .مفترر اس اد   یسیر  ه یات نز سسات  ر ایت سابگشای  یات   حق بی    باار بیر  نمیاد  اوت یتام س  

ا یاسبیر اس اخرمیس اتسن  م نزر ظل ه  ششااتی وتادتر یمیاات .ه اساارفیای اب وجت مین ادگت .شاا سبی   سااینییه بیر     

حو ازر  تار .شاا س نی نز و ایت  یاامیس سابگشاای   نفمت  یااات   حو ق ااخلز نی سا  ه .یس  دتی اد  انتر  ه  دژیر اب وذس  

   م  خ ابت اتیوژ با بیدز اب ا مت  یگه وما س  ااسدتر نم
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Abstract 

Constitutionalization is the most obvious result of  Constitution  movement  that  is defined as 

promotion of ordinary rules rank to Constitution. The grounds of this phenomenon are objective(refer 

to social facts) and subjective(respect to different doctrines) and results of  this process are completing 

of Constitution and formation of Constitutional Justice. The legal basis of Constitutionalization are 

firstly defense of civilians fundamental rights and freedoms and secondly forbiddance of dictatorship. 

This phenomenon has the most important signs and impacts in the criminal law and about the Guidelines 

of Criminal Law and consequently each of the legal basis of Constitutionalization has the strong relation 

to guidelines of criminal law. According to this interpretation, the original task of guidelines of criminal 

law is guaranteeing of civilians fundamental rights and freedoms. For executing this task, conformity 

with the Rule of Law and guaranteeing of Constitution supremacy is necessary. 
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