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چکيده 

در اجرای عدالت کيفری در جامعه مدنی حفاظت و پاس��داری از حقوق ش��هروندان امری الزم 

و ضروری است، چرا که اجرای عدالت کيفری نيز خود در راستای حمايت از حقوق شهروندان 

صورت می گيرد تا دست متجاوزان از تعدی به حقوق آنان کوتاه شده و يا کسانی که زمينه ارتکاب 

جرائم و رفتارهای ضد اجتماعی را دارند، با اعمال  اقدامات پيشگيرانه وضعی از بروز و ظهور 

اين رفتارها ممانعت بعمل آيد. تبيين حقوق ش��هروندان و جايگاه آن در سياس��ت جنايی ايران و 

چگونگی اعمال آن از اموری است که بايد بطور مستند مورد بحث و بررسی قرارگيرد. با توجه به 

موارد فوق اين تحقيق بدنبال بررس��ی و تبيين جايگاه حقوق ش��هروندان در سياست جنايی ايران 

می باشد. 

کليد واژه ها :

حقوق شهروندی، کرامت انسانی، حقوق کيفری، حقوق بشر، سياست جنايی

نش��انی نويسنده مسئول: دانش��گاه تهران- پرديس قم، دانشکده حقوق، گروه جزا و جرمشناسی، 

تلفن: 09121�2�1�2

حمايت کيفری از حقوق شهروندی در ايران

دکتر محمد ابراهيم شمس ناتري، استاد يار دانشگاه تهران-   پرديس قم 

 سعيد عطازاده، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران – پرديس قم

تاريخ دريافت:87/9/1        تاريخ پذيرش:�87/9/2
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مقدمه
از جمل��ه وظای��ف دولت مردمي در جامعه مدني 1 حفظ حقوق مردم و احترام به آزادي هاي 
مشروع شهروندان است. اصول مختلفي از قانون اساسي بر آزادي ها و حقوق شهروندان در 

امور مختلف زندگي تاکيد مي ورزد.
افزون بر آن آیة شریفة »و لقد کّرمنا بني ادم... و فضّلنا هم علي کثير مّمن خلقنا تفضياًل«2 که 
داللت بر کرامت و ارزش واالي انسان مي کند اقتضا دارد که رفتارهاي مغایر با کرامت انساني 

از قبيل تحقير، توهين و هتک حرمت و امثال آن بر وي تحميل نگردد.
نقض آزادي ها یا حقوق و رفتارهاي مغایر کرامت انس��اني گاهي ممکن اس��ت از س��وي 
ش��هروندي عادي صورت گيرد. در این صورت چنين رفتاري تجاوز و تعدي یک ش��هروند به 
شهروند دیگر تلقي شده و با دخالت مقامات مربوطه و بر اساس قانون، شخص متجاوز پاسخ 
جامعه را دریافت خواهد کرد. آنچه که خطرناک بوده و مش��روعيت یک حکومت یا عادالنه 
بودن رفتارهاي آن را مخدوش مي سازد این است که اینگونه رفتارهاي ظالمانه توسط صاحب 
منصبان و مقامات قضایي، امنيتي یا اجرایي ارتکاب یابند. چنين رفتاري نيز از دو حال خارج 
نيس��ت؛ یا ویژگي حکومت اینگونه اس��ت و حکومت حفظ حيات خود را تنها با اعمال این 
شيوه ها ممکن مي بيند که در این صورت حکومتي استبدادي بوده و ثبات و بقایش با ظلم بر 
شهروندان معنا پيدا مي کند و دولت نيز نه تنها چنين رفتارهایي را مورد مجازات قرار نمي دهد 
بلکه چه بس��ا جهت تش��ویق بدان اقدام مقتضي اعمال مي دارد. و آن به حکم روایت ش��ریفة 
»الملک یبقي مع الکفر و ال یبقي مع الظلم« چنين حکومتي حيات مس��تمر نخواهد داش��ت و 
تجربة این امر در سرنوش��ت رژیم پهلوي و یا حکومت ظالم صدام حس��ين در عراق به نظر 

جهانيان رسيد.
حالت دیگر این است که علي رغم مردمي بودن حکومت اشخاصي که درون حکومت هستند 
به علل شخصي یا حزبي مرتکب چنين رفتارهایي مي شوند. در مواردي اینگونه دولت وظيفه 

�.- Civil society
22- اسراء آیه 70: ))وانسان کرامت بخشيدیم....وآنان را بر بسياری از مخلوقاتمان برتری بخشيدیم.
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دارد با وضع  قوانين متناسب با چنين رفتارهاي خودسرانه و تعدیات به شهروندان و حيثيت 
حکومت برخورد کرده و با مجازات مرتکبان ضمن حفظ و تثبيت سالمت حکومت، از حقوق 
و آزادي هاي شهروندان نيز پاسداري نماید. در این راستا هر اندازه اقدامات قانوني جّدي تر 

باشد،  تضمين امنيت مردم قوي تر مي نماید.
در سياست جنایي تقنيني جمهوري اسالمي ایران تدابير قابل توجهي جهت تضمين حفظ 
حقوق ش��هروندي و احترام به آزادي هاي مش��روع اتخاذگر دین که علي رغم قوت از جهاتي 

نيز قابل نقد مي باشند.
این تحقيق در سه گفتار تنظيم شده است. در گفتار اول »حقوق و آزادي هاي مشروع،  حق 
ش��هروند و تکليف دولت«، در در گفتار دّوم »تضمين حقوق و آزادي هاي مش��روع در حقوق 
کيفري ایران« و در گفتار س��وم »تضمين حقوق متهمان در مراحل تعقيب و دادرس��ي« مورد 

بحث قرار مي گيرند.

گفتار اول: حقوق و آزادي هاي مشروع، حق شهروند و تکليف دولت
در قانون اساس��ي جمهوري اس��المي ایران اصول مختلفي، حقوق و آزادي هاي مش��روع 
ش��هروندان را مورد تاکيد قرار داده اند براس��اس برخي از اصول قانون اساسي حيثيت، جان، 
مال، حقوق، مسکن و شغل و اشخاصي جز در موارد خاصي قانوني از تعرض مصون است1 
و تفتيش عقاید ممنوع بوده و نمي توان کس��ي را به صرف داش��تن عقيده اي مورد مواخذه قرار 
داد.2 همچنين جز در موارد قانوني بازرس��ي و نرس��اندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات 
تلفني، انش��اي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانس��ور، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع 
است3 و نمي توان کسي را از شرکت در احزاب و انجمن هاي سياسي و صنفي و... منع کرد یا 

مجبور به شرکت در یکي از آن ها ساخت.4 

1. اصل 22 ق.1.

2. اصل 23 ق.1.

3. اصل 25 ق.1.

4. اصل 26 ق.1.
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عالوه بر موارد فوق نمي توان کسي را جز به حکم قانون دستگير1 یا تبعيد کرد و یا از اقامت 
در محل مورد عالقه اش ممنوع و یا به اقامت در محلي مجبور ساخت.2 در خصوص متهمان 
و مجریان نيز هرگونه شکنجه براي اخذ اقرار یا کسب اطالع ممنوع بوده و اقرار و شهادت و 
س��وگند ناش��ي از اجبار فاقد هرگونه اعتباري تلقي مي شود3 و هتک حرمت و حيثيت افرادي 
که به حکم قانون دس��تگير، بازداش��ت، زنداني و یا تبعيد شده اند ممنوع و مستوجب مجازات 

شناخته شده است.4
بر اس��اس پيش بيني هاي فوق و اصول مختلف دیگر قانون اساس��ي نه تنها ش��هروندان در 
جمهوري اس��المي ایران از حقوق و آزادي هاي قابل توجهي برخوردارند بلکه بزهکاران نيز 

باید در عين حفظ کرامت، حرمت و حيثيت مورد تعقيب و محاکمه و مجازات قرار گيرند.
حقوق و آزادي هاي ش��هروندان که در قانون اساس��ي مورد تاکيد قرار گرفته اند در عناوین 

شش گانه ذیل قابل طبقه بندي هستند:
1- امنيت عمومي: حيثيت، جان، مال، شغل و حقوق )اصل 22( و امنيت خصوصي: مسکن؛ 

خلوت و اقامت )اصول 25 و 33(
2- امنيت قضایي: اصل برائت )اصل 37(، تعقيب قانوني )اصل 32(، محاکمه عادالنه با حق 
انتخاب وکيل )اصل 35( و محاکمه علني )اصل 165(، قانوني بودن جرایم و مجازات ها 

)36 و 169( و امنيت متهمان و محکومان )اصول 38 و 39( و اجتماعات )اصل 27(
3- آزادي ه��اي عقي��ده )اصل 23(، بيان )اصل 24(، احزاب )اصل 26( و اجتماعات )اصل 

)27
4-  حقوق و آزادي هاي افراد در اداره کشور و اشتغال به مشاغل عمومي )اصول 6، 7، 56، 

)114 ،107 ،100 ،62
5- حق��وق اقتص��ادي، اجتماعي )اصول 21، 28، 29و 43( و فرهنگي )بندهاي 2 تا 4 اصل 

1. اصل 32 ق1.
2. اصل 33 ق.1.
3. اصل 38.ق.ا.
4. اصل 39.ق.ا.
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3 و اصل 30(
6- حقوق زنان و کودکان )اصل 21 و دیگر اصول(، اقّلّيت ها )اصول 12 تا 14( و پناهندگان 

)اصل 155(. )ر.ک سيد محمد هاشمي، 1384، ص 173(
ب��ا توج��ه به موارد فوق معلوم مي ش��ود که »کرامت، امنيت و آزادي اساس��ي و پایة حيات 
جامعه انساني است تا بر اساس آن افراد بتوانند: اواًل، با عزت و سربلندي مواهب طبيعي که در 
اختيارشان است به طور مساوي برخوردار شوند؛ ثانيًا، نسبت به حفظ جان، حيثيت و حقوق 
مادي  و معنوي خود بيم  و هراس��ي نداش��ته باش��ند و ثالثًا، بدون دغدغة  خاطر، استعدادهاي 
خویش را در حدود مقدورات جامعة خویش به کار اندازند و تمایالت و تمّنيات خویش را 
ارضاء نمایند )سيد محمد هاشمي، 1384، پيش گفتار، شش(.تمامي آنچه که در قانون اساسي 
جمهوري اسالمي ایران پيش بيني شده است ریشه در آموزه هاي قرآني دارد.خداونداز سویي 
انس��ان را به عنوان خليفة خود در زمين برگزید1  و س��جده بر وي را بر مالئکه واجب کرد و 
چون ابليس از س��جده بر انس��ان امتناع کرد از درگاه رحمت خویش محرومش س��اخت.2و از 
دیگر س��وي براي انس��ان کرامتي ذاتي قائل شد و از تمامي مواهب طبيعي و امکانات مختلف 
زندگ��ي او را ب��ر خ��وددار س��اخت و وي را از نعمات خویش بهره مند نمود و بر بس��ياري از 

مخلوقاتش برتري بخشيد.3
انس��ان با چنين ویژگي هاي ممتاز از حقوق و آزادي هاي گس��ترده اي بهره مند اس��ت که بر 
حاکمان و حکمرانان فرض است از این حقوق و آزادي ها پاسداري نمایند، تا ضمن کرامت 
انساني، و محترم شمردن آنچه خداوند بر بندگاني ارزاني داشت، زمينة تکامل جامعة حاکميت 

خود را فراهم نمایند و جامعه اي مبتني بر تسط و عدالت را راهبري نمایند.4

1. بقره/30: واذقال ربک للمالئکه انی جاعل فی االرض خليفه.......
2. حجر /28 الي 32: و اذقال ربک للمالئکة اني خالق بش��رًا من حمأ مس��نون. و اذا سوّیته و نفخت فيه من 

روحي فقعواله ساجدین. نسجد المالئکة کليهم اجمعين اال ابليس ابي و استکبر و کان من الکافرین.
3. اسراء / 70: و لقد کّرمنا بني ادم و حملناهم في البّر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فّضلناهم علي کثير 

ممن خلقنا تفضيال.
4. حدید / 25: »لقد ارس��لنا رس��لنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط« و مائده / 
8: »یا ایهاالذین امنوا کونوا قوامين هلل ش��هداء بالقس��ط و الیجر منکم شنأن قوم علي ان التعدلوا اعدلوا هو 

اقرب للتقوي«.

ن
را

ر اي
ی د

ند
رو

شه
ق 

قو
 ح

 از
ی

فر
 کي

ت
ماي

ح

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


71
دوره دوم
 87 پايي��ز 
ش��ماره 4

اندیش��ه حقوق اساس��ي و آزادي هاي مشروع بشر که ریشه در آموزه هاي اسالم داشته و از 
حقوق فطري و طبيعي انسان ها است )علي پاشا صالح، 1348، ص 27 به بعد( در اسناد مختلف 
بين المللي و منطقه اي با تفاوت هاي مختصري قابل مشاهده است. براي نمونه اعالميه جهاني 
حقوق بشر مصوب دهم دسامبر 1948 به طور وسيع و در مواد مختلف حقوق اساسي بشر را 
صرفنظر از ویژگي هاي مختلف نژادي، قومي، مذهبي و... مورد توجه قرار داده اس��ت،  براي 
مث��ال در ماده 2 این اعالميه آمده اس��ت: »ه��ر کس مي تواند بدون هيچگونه تمایز، مخصوصًا 
از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيدة سياس��ي یا هر عقيدة دیگر و همچنين مليت، 
وض��ع اجتماع��ي، ث��روت، والدت یا هر موقعيت دیگر، از تمام حق��وق و کليه آزداي هایي که 
در اعالميه حاضر ذکر ش��ده اس��ت، بهره مند گردد.« ضمن اینکه این اعالميه که پس از تجربة 
تلخ اس��تبدادها و ظلم و س��تم هاي دوران جنگ جهاني اول و دّوم به تصویب اعضاي مجمع 
عموم��ي س��ازمان ملل متحد رس��يد، در تمامي 30 مادة خود بر حق��وق و آزادي هاي مختلف 

انسان ها تاکيد دارد.
ب��ا توج��ه به اینکه اعالميه حقوق بش��ري فوق الذکر به ص��ورت قطعنامه در مجمع عمومي 
س��ازمان ملل متحد به تصویب رس��يده بود و اعتبار حقوقي الزام آور نداش��ت و دولت هاي 
عضو سازمان ملل متحد الزامي به رعایت مفاد آن احساس نمي کردند، محتواي اعالميه فوق 
به صورت معاهده در دو ميثاق بين المللي حقوق بشر تحت عناوین � ميثاق بين المللي حقوق 
مدني و سياسي« و »ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي« و هر دو در روز 
16 دسامبر 1966 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصویب شد و این دو ميثاق بين المللي 
الزام آور بر تضمين حقوق و آزادي هاي ش��هروندان تاکيد کردند: براي نمونه پس از اینکه در 
م ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي  احترام بر حقوق و آزادي هاي  بند اول و دّوم ماده دوِّ
اساس��ي ش��هروندان مورد تعهد قرار گرفته و بر اتخاذ تدابير الزم در این خصوص تاکيد شده 
است، در ماده سوم آن مقرر گردیده است: »هر دولت طرف این ميثاق متعهد مي شود که: الف: 
تضمين کند که براي هر شخصي که حقوق و آزادي هاي شناخته در این ميثاق دربارة او نقض 
ش��ده باش��د وس��يله مطمئن احقاق حق فراهم ش��ود... ب: تضمين کند مقامات صالح قضایي 
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- اداري یا مقننه... دربارة او نقض داد فراس��ت دهنده احقاق حق کنند... و ج: تضمين کند که 
مقامات صالح نسبت به تظلماتي که حقانيت آن محرز بشود ترتيب اثر صحيح بدهند.« 

عالوه بر دو ميثاق فوق، کنوانسيون ها و اعالميه ها و مقررات مختلفي نيز توسط سازمان ملل 
متحد تصویب شده است که به صورت خاص به حمایت از برخي حقوق خاص انسان ها یا 
حقوق اقشار خاصي مثل زنان، کودکان، مهاجران و... مي پردازد. براي نمونه مي توان به اسناد 

زیر به عنوان بخشي از آن اشاره کرد: 
اعالمي��ه جهاني حقوق ک��ودک مصوب 20 نوامبر 1959، کنوانس��يون رفع انواع تبعيضات 
عليه زنان مصوب 18 دس��امبر، 1979 ژنو، مقررات س��ازمان ملل متحد درباره حداقل رفتار با 
زندانيان به منظور مبارزه با جرم و چگونگي رفتار با زندانيان مصوب 1955، کنوانس��يون منع 
شکنجه 1988 و....تمامي این اسناد بر یک امر تاکيد دارد و آن اینکه این حقوق و آزادي هاي 

متعلق به شهروندان و حفظ آنان تکليف دولت ها است.
جامعة بين المللي در تضمين حقوق و آزادي هاي شهروندان به اسناد بين المللي اکتفا نکرده 
و دولت ها اسناد و منطقه اي مهمي از جمله »کنوانسيون اروپایي تضمين و حمایت از حقوق 
بش��ر و آزادي هاي بينادین مصوب 4 نوامبر 1950«، »کنوانس��يون امریکایي مربوط به حقوق 
بش��ر مصوب 1969«،  »منش��ور وحدت افریقا مصوب 1963« نيز جهت حفظ و حراست از 

این حقوق بصورت منطقه اي توسط دولت هاي مناطق مربوطه تصویب گردید.
عالوه بر موارد فوق در سال پنجم آگوست 1990 سازمان کنفرانس اسالمي در قاهره اعالميه 
اس��المي حقوق بش��ر را جهت حمایت از حقوق و آزادي هاي مشروع انسان ها در کشورهاي 
اس��المي به تصویب رس��اند. بخشي از مقدمه این اعالميه به این شرح است: »... و با ایمان به 
این که حقوق اساس��ي و آزادي هاي عمومي در اس��الم جزئي از دین مسلمين است، پس هيچ 
احدي به طور اصولي حق متوقف کردن کلي یا جزئي یا زیرپا نهادن یا چش��م پوش��ي کردن از 

احکام الهي... را ندارد...«.
تفاوت اساس��ي اعالميه اس��المي حقوق بشر با سایر اعالميه ها در این است که این اعالميه 
کليه حقوق و آزادي ها را در صورتي محترم شمرده است که با احکام شریعت اسالمي مطابقت 

ن
را

ر اي
ی د

ند
رو

شه
ق 

قو
 ح

 از
ی

فر
 کي

ت
ماي

ح

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


7�
دوره دوم
 87 پايي��ز 
ش��ماره 4

داشته باشد.1 
با توجه به اینکه آزادي هاي مش��روع و حقوق اساس��ي ش��هروندان از طرفي ریشه در آیات 
قرآني دارد و از طرف دیگر از حقوق فطري و طبيعي انسان ها است که شریعت الهي را پيروي 
کند، لذا اگر قانون و مقرراتي که از س��وي پارلمان تصویب مي ش��ود مغایر با ش��ریعت باشد بر 
اس��اس »نظریه بطالن قوانين مغایر با ش��ریعت« این قانون باید غير معتبر و غير مشروع تلقي 
گردد. )عبدالقادر عوده، ج1، ص 41 الي 46 و محمد ابراهيم ش��مس، 1383، ص 63( ضمن 
اینکه به سبب مغایرت با حقوق طبيعي و فطري موجب مقاومت مشروع شهروندان در مقابل 

این قوانين نيز مي شود )ناصر کاتوزیان، 1377، صص 131 الي 136(.
بنابر این قانون مش��روع و عدالت محور قانوني اس��ت که ضمن اینکه چنين حقوقي را به 
رسميت شناخته و راه کارهایي را براي حفظ و پاسداري از آن ها ارائه مي دهد، تعدي کنندگان 
به آن را نيز مشمول ضمانت اجراي کيفري و اقدامات بازداردنده قرار دهد و از این طریق نيز 

به طور خاص این حقوق و آزادي ها را مورد تضمين قرار دهد.

گفتار دّوم: تضمين حقوق و آزادي هاي مشروع در حقوق کيفري ايران
در تضمين حقوق و آزادي ها شهروندان قانو نگذار ایران ضمانت اجراهاي قابل توجهي را 
پيش بيني کرده است، به گونه اي که فصل دهم قانون مجازات اسالمي از ماده 570 الي ماده 587 

تحت عنوان »تقصيرات مقامات و مأمورین دولتي« به این امر مهم اختصاص یافته است.
ماده اي که به طور عام و مطلق از حقوق و آزادي هاي شهروند دفاع کيفري کرده است ماده 
570 قانون مجازات اس��المي اس��ت که مقرر مي دارد: »هر یک از مقامات و مأموران دولتي که 
بر خالف قانون، آزادي ش��خصي افراد ملت را س��لب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون 
اساسي محروم نماید عالوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي 

به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

1. ماده بيست  و چهارم اعالميه اسالمي حقوق بشر.
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اين ماده از چند جهت قابل توجه و بررسي است:

1- قانونگ��ذار ب��ا وضع ای��ن ماده قانوني، تعدیات تمامي کس��اني را که به هر عنوان مامور 
دولتي تلقي مي شوند اعم از اینکه ميان آنان و دولت رابطه استخدامي وجود داشته باشد 
یا خير، مش��مول مجازات قرار داده اس��ت. براي تحقق عنوان مأمور دولت نيازي به این 
نيست که ميان شخصي و دولت رابطه استخدامي باشد بلکه همين تعداد که وي مأموریت 
دولتي داشته باشد ولو اینکه کارمند دولت نباشد نظير سرباز وظيفة مأمور دولتي محسوب 
مي شود بر خالف عبارت مستخدمين دولتي« که وجود رابطه استخدامي ضرورت دارد. 
)رضا شکري و سيروس قادري، 1381، ص 524( بنابراین همين قدر که از طرف دولت 
در ضمن حکم رسمي به کسي ماموریتي داده شود، آن ماموریت خدمت دولتي و شخصي 
داراي ماموریت مامور دولتي اس��ت )حکم ش��ماره 17/720 – 1324/1/30 ش��عبه هفتم 
دیوان عالي کشور(، لذا مأمور دولتي کسي است که داراي حکم رسمي است و در این امر 
نوع رابطه استخدامي موثر نمي باشد. )منوچهر طباطبائي مؤمني، 1373، ص 162-153؛ 
عبدالحميد ابوالحمد، ج2، 1354، صص 27-24 ( با توجه به موارد فوق هر ش��خص در 
هر مقام در صورتي که مأمور دولتي تلقي گردد، در صورتي که ش��هروندان را از حقوق و 
آزادي هاي مقرر در قانون اساسي و یا آزادي هاي شخصي محروم نماید مشمول ضمانت 

اجراي کيفري مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسالمي خواهد شد.
2- تعدیات به حقوق اساس��ي و آزادي هاي ش��خصي شهروندان قبل از انقالب نيز مشمول 
واکنش  هاي قهري شدیدي بوده به گونه اي که عالوه بر انفصال از خدمت موجب مي گردید 
که ش��خص متعدي به مدت 5 تا 10 س��ال از حقوق احتماعي نيز محروم ش��ود )قانون 
مجازات عمومي 1304، ماده 83(؛ گرچه این ماده از جهاتي ش��دیدتر از ماده 570 قانون 
مجازات اسالمي بوده، بدین معني که در قانون سابق چنين رفتاري موجب انفصال دائمي 
از خدمات دولتي و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت 5 تا 10 س��ال بوده اس��ت ولي 
در قانون جدید با ذکر قيد محروميت سه تا پنج ساله از مشاغل دولتي که پس از انفصال از 
خدمت موقت مي باشد و از این حيث قانون جدید بسيار خفيف تر از قانون سابق است، 
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در عين حال مجازات حبس شش ماه تا سه سال که در قانون جدید پيش بيني شده است، 
بر شدت مجازات جرم در قانون جدید نسبت به قانون سابق مي افزاید.

به نظر مي رس��د با گذش��ت بيش از 80 س��ال از قانون س��ابق و توجه مجامع حقوق بش��ر 
دوستانه بين المللي به حقوق و آزادي انسان ها و صدور اسنادي جهاني در حمایت از حقوق 
و آزادي هاي ش��هروندان و با توجه به اینکه انقالب اس��المي ایران در سلس��له اهداف خود 
پاس��داري از کرامت انس��ان ها و حفظ حقوق و آزادي هاي مش��روع شهروندان را مورد توجه 
ق��رار داده اس��ت او از ط��رف دیگر از آنجا که مقام��ات و مأموراني که به حقوق و آزادي هاي 
ش��هروندان تعدي مي کنند، در واقع به امانت بزرگي که ملت در اختيارش��ان قرار داده خيانت 
کرده اند، در نتيجه صالحيت عهده داري این امانت بزرگ را نداشته و در نتيجه مستحق انفصال 

دائم خواهند بود.   
ماده 570 قانون مجازات اسالمي محروم سازي از حقوق اساسي و آزادي افراد را به طور 
کلي و بدون ذکر مصداق خاص مورد ضمانت اجراي کيفري قرار داده است و در نتيجه اطالق 
موج��ود در آن از تمام��ي مصادیق حقوق و آزادي هاي اف��راد حمایت کيفري مي کند،  در عين 
حال به س��بب اهميت برخي از حقوق و آزادي هاي خاص، در مواد بعدي این موارد به طور 

مصداقي و عمدتًا با مجازات هاي شدیدتري مورد حمایت کيفري قرار گرفته اند.
در این راستا عدم استماع تظلم خواهي شهروندان از سوي ضابطان دادگستري یا مأموران 
انتظامي،1 توقيف یا تعقيب یا صدور مجرميت برخالف قانون توسط مقامات قضایي یا دیگر 
مأموران ذي صالح2 شکنجه و اذیت و آزار بدني براي اخذ اقرار3 اعمال مجازات سخت تر از 
مجازات محکوم به4 تعدي به خلوت و مسکن اشخاص توسط مستخدمين و مأمورین قضایي 
یا غير قضایي5 تسلط بر اموال دیگران با قهر و غلبه یا اکراه و یا سوء استفاده از قدرت6 تعدي 

1. م. 572 ق.م.ا.

2. م. 575 ق.م.ا.

3. م. 578 ق.م.ا.

4. م. 579 ق.م.ا.

5. م. 580 ق.م.ا.

6. م. 581 ق.م.ا.
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و تجاوز به خلوت اش��خاص از طریق اس��تراق سمع مکالمات تلفني و مخابرات اشخاص یا 
مفتوح و بازرس��ي کردن مراس��الت آنان1 توقيف یا حبس اشخاص توسط مقامات یا مأموران 
دولتي یا نيروهاي مسلح بدون حکم قانوني در غير موارد جواز جلب یا توقيف یا مخفي کردن 
به عنف آنان2 برخي از موارد تجاوز به حقوق و آزادي هاي شهروندان مي باشد که قانونگذار 

مورد مجازات و ضمانت اجراي کيفري شدید قرار داده است.
س��ؤالي که در اینجا قابل طرح اس��ت این اس��ت که آیا مواد بعد از ماده 570 ق.م.ا. مختص 
ماده 570 مي باشند و در صورت ارتکاب جرایم موضوع آن ها صرفًا مجازات مذکور در همان 
مواد قابل اعمال است یا هر دو مجازات مذکور قابل اعمال است؟ به نظر مي رسد در صورتي 
که ش��خصي مرتکب یکي از جرایم مذکور در فصل دهم گردد که هم مش��مول ماده 570 و هم 
مش��مول ماده خاص دیگر ش��ود، با توجه به اینکه فعل ارتکابي واحد است بر اساس ماده 46 
قان��ون مجازات اس��المي تعدد معنوي محقق مي گردد، چرا ک��ه فعل واحد ارتکابي داراي دو 
عنوان متعدد دارد و جرم نيز از جرایم تعزیري است. لذا با تحقق تعدد معنوي، مجازات جرمي 
داده مي شود که داراي مجازات اشد است. یکي از حقوقدانان بر خالف نظر فوق معتقد است 
که در چنين صورتي تعدد مادی محقق ش��ده و قاعدة جمع مجازات ها اعمال مي ش��ود. ایشان 
در صورت��ي تحق��ق جرایم مواد 570 و 583 ق.م.ا. مي نویس��د:  »قصد مجرمانة مرتکب بر دو 
ج��رم مختل��ف موجب تحقق دو جرم مختلف به رغم یک فعل مي گردد که غير از تعدد معنوي 
جرم است که فعل واحد مشمول دو عنوان جزایي است و لذا قاعده جمع مجازت ها به علت 
تع��دد قصد مجرمانه مرتکب با یک فع��ل واحد مطرح مي گردد. )گلدوزیان، 1383، ص237( 
باید گفت این نظر از حيث مباني حقوقي پذیرفتنی نيست چرا که صرف قصد جرم را محقق 
نمي کن��د آنچ��ه که جرم را به صورت عيني محقق مي نمای��د عنصر مادي جرم و فعل مجرمانه 
است و اگر عنصر مادي فعل واحد بوده باشد حتي اگر قصد مجرمانه متعدد باشد موجب تعدد 
مادي جرم نمي گردد، مگر اینکه قانونگذار خود صریحاًٌ به علت خاصي آن را موجب تعدد جرم 
مادي مختلف و موجب جمع مجازات ها اعالم نماید که امري اس��تثنایي مي نماید. همين طور 

1. م. 582 ق.م.ا.

2. م. 583 ق.م.ا.
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در صورتي که ش��خص مرتکب فعل واحدي گردد که عالوه بر عنوان جرم تعزیري از عنوان 
جرم  خاص حدي نيز برخوردار باش��د در این صورت نيز چون فعل واحد ارتکابي دو عنوان 
از دو گروه مخالف مجازا ت ها را دارا اس��ت به مجازات هر دو جرم محکوم مي گردد. تبصره 

2 ماده 615 و تبصره ماده 639 قانون مجازات اسالمي موید این ادعا است.
بله، اگر ش��خص در حين ارتکاب جرمي مرتکب جرم دیگري ولو در راس��تاي همان جرم 
و در تکميل همان جرم گردد، تعدد مادي مختلف محقق مي گردد،  مش��روط به اینکه جرم اول 
مقدمة ذاتي جرم دّوم نباشد، به همين دليل است که قانونگذار در ماده 218 ق.م.ا. مقرر مي دارد: 
»هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل،  چنانچه با یک ضربت باشد 
قصاص قتل کافي است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نيست« که مفهوم آن این است 
که اگر با چند ضربت باش��د و برخي ضربت ها علت قتل نبوده باش��ند، عالوه بر قصاص نفس 

مي توان در مورد نقص عضو حکم به قصاص یا دیه را صادر کرد.
ب��ه همي��ن صورت در مورد تمرد در مقابل ماموران دولت��ي در حين انجام وظيفه در تبصره 
ماده 607 مقرر مي دارد: اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگري هم بش��ود به مجازات 

هر دو جرم محکوم خواهد شد.« 
بنابراین اگر فعل واحد مجرمانه چه با قصد مجرمانه واحد یا قصد مجرمانه متعدد صورت 
گيرد،  صرفًا تعدد معنوي موضوع ماده 46 ق.م.ا. محقق مي گردد، مگر اینکه قانونگذار به طور 
اس��تثنایي و خاص آن را تعدد مادي و مش��مول جمع مجازات ها تلقي نماید. به همين دليل 
اگ��ر کس��ي م��ال دیگري را به قصد تخریب آتش بزند ول��و اینکه هم قصد تخریب و هم قصد 
آتش زدن مال مزبور را داش��ته باش��د، به جمع مجازات هاي مذکور در مواد 675 و 677 قانون 
مجازات اس��المي محکوم نمي گردد بلکه تنها مجازات ماده 675 محکوم مي شود )گلدوزیان، 

ن1383، ص 545(.
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گفتار سوم: تضمين حقوق متهمان در مراحل تعقيب و دادرسي
از جمله موارد مهم لزوم حفظ کرامت انس��ان ها و حقوق و آزادي هاي آنان، مواردي اس��ت 
که ش��خص در مقام اتهام یا اداي گواهي و امثال آن مي باش��د. در چنين مقامي باید اجازه داد 
تا ش��خص با فراغ بال و بدون هيچگونه خوف و نگراني نس��بت به سالمتي خود و بستگانش 
اقرار کرده یا ش��هادت دهد یا اطالعات مربوط به جرمي را ابراز نماید. در این خصوص در 
اصل 38 ق.ا.ا. مقرر گردیده: »هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است. 
اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد 

ارزش و اعتبار است. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات مي شود.«
این اصل که از اصول مهم و انساني قانون اساسي است متضمن چند امر است: ممنوعيت 
ش��کنجه براي گرفتن اقرار و کس��ب اطالع، ممنوعيت اجبار اش��خاص به ش��هادت، اقرار یا 
سوگند، عدم اعتبار شهادت، اقرار و سوگند ناشي از شکنجه و اجبار؛ و سرانجام، لزوم مجازات 

مرتکبان شکنجه و اجبار جهت اخذ اطالعات خاص.

الف: تدابير مأخوذه در آيين دادرسي کيفري 

تنه��ا تدبي��ري ک��ه براي حفظ حقوق متهم و غي��ره در قانون آیين دادرس��ي در امور کيفري 
پيش بيني شده است، ماده 129 این قانون است که در ارتباط با بازجویي از متهم مقرر مي دارد: 
»سؤاالت باید مفيد و روشن باشد. سؤاالت تلقيني یا اغفال یا اکراه یا اجبار متهم ممنوع است. 
چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت مجلس قيد مي شود.« این مقرره 
دقيقاً  همان اس��ت که در قانون آیين دادرس��ي کيفري س��ابق 130 در ماده 125 ذکر شده بوده و 
هيچ تحولي از حيث پيش گيري از ش��کنجه متهم در آن صورت نگرفته اس��ت.گرچه مي توان 
گف��ت ک��ه وقتي اکراه و اجبار به اقرار و امثال آن ممنوع اس��ت ش��کنجه نيز به قياس اولویت 

ممنوع خواهد بود. 
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ب: تدابير مأخوذه در حقوق جزاي ماهوي

تنها ماده اي که در قانون مجازات اس��المي براي اصل 38 قانون اساس��ي ضمانت اجراي 
کيفري پيش بيني کرده است ماده 578 قانون مجازات اسالمي است که مقرر مي دارد: »هر یک 
از مس��تخدمين و مامورین قضایي یا غير قضایي دولتي براي اینکه متهمي را مجبور به اقرار 
کند، او را اذیت و آزار بدني نماید، عالوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از 

شش ماه تا سه سال محکوم مي گردد...«
علي رغم صدمات ویژه اي که این نوع رفتار بر امنيت فردي و اجتماعي و سالمت شهروندان 
وارد مي کند به گونه اي که اش��خاص در صورت اتهام ممکن اس��ت به راحتي با اذیت و آزار 
بدني اقرار به موارد مجرمانه اي نمایند که در واقع مرتکب نش��ده اند و در واقع اش��خاص با 
ورود اتهام دیگر احساس امنيت نخواهند کرد، به نظر مي رسد مجازات پيش بيني شده با جرم 
ارتکابي تناس��بي ندارد. در حالي که در جرایمي خفيف تر از این جرم قانونگذار مرتکب را به 
انفص��ال دائ��م یا موقت از خدمت محک��وم مي نماید. مثل ماده 575 یا 576 ق.م.ا. در این ماده 
اثري از انفصال نمي یابيم در حاليکه در چنين اش��خاص با ارتکاب جرایم خاص صالحيت 
خدمت به جامعه را دارا نيس��تند. جالب اینکه قانون مجازات عمومي س��ابق در این خصوص 
از ش��دت بيش��تري برخوردار بوده و مجازات حبس جنایي درجه یک از سه الي شش سال را 
براي مرتکب پيش بيني کرده بود،1 حال آنکه قانون فعلي صرفًا حبس از ش��ش ماه تا س��ه سال 
را پيش بيني نموده که آن هم با اعمال ماده 22 ق.م.ا. یا ماده 25 ق.م.ا. قابل تبدیل، تخفيف یا 

تعليق مي باشد.
از طرف دیگر ماده قانوني فوق صرفًا اذیت و آزار بدني را مشمول ضمانت اجراي کيفري 
ک��رده و م��وارد اذیت و آزار رواني و اکراه به اقرار را ش��امل نمي گ��ردد. عالوه بر اینکه اجبار 
و ش��کنجه ش��هود و مطلعين براي اداي ش��هادت و ارائه اطالعات را نيز دربر نمي گيرد. گرچه 
اش��خاصي با تفس��ير موسع ماده قائل به این هس��تند که این ماده منحصر به شکنجه براي اخذ 

اقرار نبوده و سایر موارد را هم شامل مي شود.)عباس زراعت، ص 342(

1. ماده 131 ق.م. عمومي 1304
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به دليل عدم تحقق نظر قانونگذار در قانون اساسي در خصوص اصل 38 ق.ا. از یک طرف و 
کار آمد نبودن کافي ماده 578 قانون مجازات اسالمي و نقص آن هم از حيث نوع ایذاء و اذیت 
که فقط ش��امل ایذاء و اذیت بدني بوده و هم از حيث افراد مورد اذیت و آزار که تنها ش��امل 
متهمان بوده اس��ت، جهت جبران این نقایص در س��ال 1383 مادة واحده اي با عنوان »قانون 
احترام به آزادي هاي ش��روع و حفظ حقوق ش��هروندي« به تصویب مجلس شوراي اسالمي 
رس��يده اس��ت. از امتيازات این قانون این اس��ت که اوال با بندهاي مختلفي که به طور دقيق و 
جزئي پيش بيني کرده است تمامي اقسام آزار و اذیت را مورد توجه قرار داده )بند 6 و 7 و 9 
ماده واحده(، ضمن اینکه آن را مختص متهم قرار نداده و اعمال اخالق و موازین اسالمي را 

نسبت به متهمان، مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع الزم دانسته است )بند 4 ماده واحده(.
اما آنچه که موجبات ضعف ش��دید و غير اجرایي بودن این قانون را فراهم کرده اس��ت این 
است که قانون فوق علي رغم توجه به حقوق متهمان و شهروندان به هنگام تحقيقات مقدماتي 
و تعقيب و دادرس��ي، از هيچ گونه ضمامت اجرایي برخوردار نبوده و بيش  از آنکه یک قانون 
به نظر آید، یک توصيه اخالقي است که لباس ظاهري قانون را بر تن کرده است. و قانوني که 
قابليت اجرا و اعمال نداشته باشد به زودي به کلماتي مرده تبدیل خواهد شد که نه تنها خود 
از ارزش ساقط مي شود، بلکه باعث سقوط ارزش کل قانون نيز خواهد شد. )احمد حاجي ده 
آبادي، 1383، ص 57( مونتس��کيو نيز در این زمينه مي گوید: قوانين بي فایده اثر قوانين مفيد 
را نيز از بين مي برد و به طور کلي همواره باید متوجه بود قانون اثر داش��ته باش��د. )مونتسکيو، 

1362، ص 878(
بنابراین در این ماده واحده است چه نکات ارزشمندي جهت حفظ حقوق متهمان در توصيه 
ش��ده اس��ت در عين حال هيچ گونه ضمانت اجرایي جز عبارت مبهم »متخلفين به مجازات 

مندرج در قوانين موضوعه محکوم خواهند شد« در این قانون وجود ندارد. 

نتيجه گيري
از مجموعه مباحثي که گذشت معلوم مي گردد که تضمين و آزادي هاي شهروندان حق آنان 
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و تکليف دولت مي باش��د و بر دولت اس��ت که تدابير مختلفي را جهت این مهم به کار بندد و 
به همين جهت اس��ناد بين المللي قابل توجهي تاکنون به تصویب رس��يده است که از دولت ها 

مي خواهد جهت تضمين این حقوق و آزادي  اقدامات مختلف را مبذول دارند.
آنچه که در قانون اساس��ي ایران پيش بيني ش��ده، این حقوق و آزادي ها را در حد مناس��بي 
تضمين مي نماید ولي از حيث تضمين کيفري، هم نسبت به سلب حقوق شهروندان معمولي 
و هم نس��بت به س��لب حقوق متهمان که نياز بيش��تري به حمایت کيفري در قبال نقض حقوق 

دارند، سياست کيفري ایران کاستي هاي قابل توجهي را دارا است.
از طرفي از حيث موضوع تمامي موضوعات مربوط به سلب حقوق متهمان پيش بيني  نشده 
اس��ت و براي نمونه صرفًا ش��کنجه بدني متهمان در قانون مجازات اسالمي مشمول ضمانت 
اجراي کيفري قرار گرفته و ش��کنجه رواني متهمان و ش��کنجه گواهان و کس��اني که از آنان در 
خواس��ت اطالعات خاصي مي ش��ود مش��مول ضمانت اجراي کيفري قرار نگرفته است و از 
طرف دیگر ضمانت اجراي پيش بيني ش��ده بس��يار ضعيف و ناچيز است به گونه اي که قاعده 
تناس��ب ميان جرم و مجازات در این خصوص مراعات نش��ده است. قوانين تکميلي دیگري 
که در این خصوص تصویب شده است نه تنها مشکلي را از این حيث حل نکرده است. بلکه 
بدلي��ل ع��دم تعيين مجازات معين براي موارد تخلف از قانون، به ابهام امر افزوده اس��ت. لذا 

اصالح قانون براي حل ابهامات فوق در جهت تضمين حقوق شهروندان الزامي مي نماید.

فهرست منابع:
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5. حاجي ده آبادي، احمد)1383( بايس��ته هاي تقنين با نگاهي انتقادي به قانون مجازات 
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چاپ سوم، تهران،انتشارات مهاجر.
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دانشگاه تهران.
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