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سیاست جنائی قانونگذار ایران
در قانون احرتام به آزادیهای مرشوع و
حفظ حقوق شهروندی
جعفر صادقمنش

1

چكيده

قانون احترام به آزاديهاي مش��روع و حفظ حقوق ش��هروندي و دس��تورالعمل اجرائي بند 15
آن از ديدگاه سياس��ت جنائي حاوي برخي نكات مثبت و منفي اس��ت .اين قانون که به دنبال
ص��دور بخشنام��ه رئیس قوة قضائیه در جهت بهبود عملكرد نظ��ام عدالت كيفري ـ بهويژه
مراجع قضائي ،كالنتريها و ضابطان قضائي در رابطه با حقوق ش��هروندي از س��وي مجلس
قضائی سیاست جنائي بر بُعد
ش��وراي اس�لامي تصويب ش��د ،نمونهاي بارز از تأثيرگذاري بُعد
ِ
تقنيني آن است.
اين قانون به اتخاذ تدابيري براي پيشگيري از موارد نقض حقوق شهروندي توجه ميكند،
و به عنوان گام نخس��ت اجرائي كردن حقوق اساس��ي مقرر در قانون اساسي ارزشمند شمرده
ميشود.

واژگان کلیدی

سیاست جنائي ،حقوق شهروندی ،حقوق بشر ،آزاديهاي مشروع ،متهم
 .1دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه امام صادق ،داديار دادسراي نظامي آذربايجان شرقي
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قانون کیفری تجلی باورهای بنیادین قانونگذار در شیوة رویارویی با هنجارشکنی
مخاطب��ان خود اس��ت ،که در تمام مراحل «جرم ان��گاری» و اجرا اصو ًال باید به
گونهای باش��د که ارتباط منطقی و نظاممند آن با سیاس��ت جنائي قابل دریافت
باش��د .تنها در این صورت اس��ت که ميتوان از تجلی سیاس��ت جنائي به معنای
واقعی در یک قانون س��خن گفت و گرنه آنچه از مطالعة قانون به دس��ت خواهد
آمد مجموعهای از الزامات و ضمانتهای اجرائي خواهد بود که چه بسا هر کدام
در تعارض با بخشی از سیاست جنائی باشد.
پس سیاست جنائی روح حاکم بر کالبد بی جان قانون است که اگر این دومي
س��الم و بی عیب باش��د ،آن اولی همواره با بالندگی در مسیر اهداف خود حرکت
خواهد کرد و گرنه همواره افس��رده و راکد خواهد بود چرا که روح س��الم در بدن
سالم است.
بررس��ی« قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (زين
پ��س ،قانون حقوق ش��هروندي) به ما امکان ميدهد تا می��زان هماهنگی آن را
با سیاس��ت جنائي قانونگذار ایران در شناس��ایی هنجاره��ای حاکم بر فعالیت
کنشگران فرایند دادرسی کیفری« ،پاسخهای» گریز از این هنجارها و در نهایت
شیوة اعمال این «پاسخها» شناخته و تحلیل کنیم.
بنا بر این نوش��تار حاضر از س��ه بخش تش��كيل خواهد شد :در بخش نخست؛
مفهوم سیاست جنائی ،مدلهای آن ،مفهوم شهروندی ومصادیق حقوق شهروندی
به طور فشرده بررسی ميشود؛ در بخش دوم؛ قانون حقوق شهروندي از دیدگاه
سیاس��ت جنائی تبیین و نقد خواهد ش��د؛ و در بخش سوم؛ منظر سیاست جنائی
اجرائي تحليل ميشود.

بخش نخست .سیاست جنائی و مدلهای آن

گفتارنخست .مفهوم سیاست جنائی

امروزه در تعریف سیاست جنائي کم و بیش تأکید بر عدم انحصار موضوع سیاست

سیاست جنائی قانونگذار ایران در ...
جعفر صادقمنش

جنائي در مفهوم جرم ،عدم انحصار پاسخ به هنجارشکنی در «پاسخهای کیفری»
و «واکنش��ی» ،عدم انحصار مجریان سیاست جنائي در «دولت» و شاید از همه
مهمتر «پیوستگی» و«نظاممندی» ارکان و عناصر سیاست جنائي است.
در مقام تعريف ميتوان گفت سياست جنائي عبارت است از:
«مطالعة اقدامها و تدبیرهای متنوعی که دولت و جامعة مدنی(از طریق اجزای
مختلف تش��کیلدهندة خود) برای س��رکوبی پدیدة مجرمانه ،پیشگیری از آن،
حمایت از بزهديدگان مس��تقیم و غیرمس��تقیم در نظر گرفته و در قالب آیینها و
روشهای مختلف ،به عنوان پاسخ به وضعیتهای پیش جنائی یا ماقبل [ارتكاب
جرم][ ،يا پاسخ به] جرائم ارتکابی و نیز ترمیم آثار زیانبار جرم از جمله پیشگیری
از تکرار [ آن] اعمال ميکنند» (.)16 : 37
از دوران مشروطیت تاکنون« ،سیاست جنائي» عمدت ًا در مفهوم موسع آن ()19
از س��وی حقوقدانان و جرمشناسان مورد توجه بوده است ( )14 : 50و به عبارت
دیگر در ایران سیاست جنائي در دل حقوق کیفری زاده شده و رشد یافته است و
امروزه در صدد استقالل و جدائی از آن است ،اما دانشمندان حوزه علوم اجتماعی
غیر جنائي در ایران عالقهای به پرداختن به موضوعاتی از این دست نشان نداده
اند .همچنین ،در سیاس��ت جنائي ايران مبارزة کنش��ی و واکنشی با «جرم» مورد
توجه بوده که البته متولیان آن به تدریج از قوة قضائیه به نهادهای اجرائي و اخیراً
جامعة مدنی گسترش یافته اند .بنا بر این ،رویارویی با «انحراف» در کانون توجه
سیاستگذاران سیاست جنائي ایران نبوده است.

گفتاردوم .مدلهای سیاست جنائی

بر اس��اس مدل تحلیل ساختاری ارائه شده از سوی استاد فرانسوی خانم دلماس
مارتی به طور کلی ميتوان مدلهای سیاس��ت جنائي را از سه نظر تقسیم بندی
کرد:
الف .موضوع سیاست جنائي (جرم یا انحراف یا هر دو)؛
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ب .نوع پاسخ (کیفری ،مدنی ،اداری ،میانجیگری ،پلیسی،درمانی و)...؛
ج .متولی پاسخ (دولتی ،جامعوی ،مشارکتی).
بر این اس��اس و با ترکی��ب مجموعه این جهات الگوهای بس��یار متنوعی از
سیاس��ت جنائي به دس��ت ميآید که ب��ا لحاظ مبانی فکری ،ش��رایط اجتماعی،
اقلیمی،سیاس��ی ،اقتصادی و فرهنگی ه��ر جامعهای ،یک یا چند الگوی منفرد یا
ترکیبی از سوی سیاستگذاران سیاست جنائي ،برگزیده و اعمال ميشود.
در سیاست جنائي اسالم ،رفتارهای انسان در چهارچوب یکی از احکام پنجگانة
حرام ،واجب ،مس��تحب ،مکروه و مباح قرار ميگی��رد و گرچه در حیطه فردی و
اخالقی سیاس��ت جنائي اس�لام کنترلکنندة رفتارها در تمام حیطههای پنجگانه
است (در قالب نهی از حرام و مکروه و ترغیب به انجام واجب و مستحب و تبدیل
مباح و مس��تحب از طریق نیت پاک) ،اما در حیطة سیاست جنائي اجتماعی تنها
واجبات و محرمات در قلمرو سیاست جنائي اسالم قرار ميگیرند .به عبارت دیگر،
سیاس��ت جنائي اجتماعی کنترل بخش بسیار محدودی از رفتارهای مسلمانان را
در بر ميگیرد ( یعنی واجبات و محرمات و به طور محدودتر واجبات و محرماتی
که با مصالح و مفاس��د اجتماعی مس��لمانان پیوند بیشتری دارد) .کنترل همان
بخش کوچک هم او ًال در انحصار دولت اس�لامی نیس��ت و ثانی ًا نوع پاسخهای
اسالم صرف ًا کیفری و واکنشی نیست (252ـ  ،)6 : 200به چند دلیل:
نخس��ت اینکه؛ در جرائم حقالناس بدون ش��کایت بزهديده و در جرائمی که
توبه در آنها موجب سقوط مجازات است ،در صورت توبة بزهکار ،دولت حق اقدام
واکنشی ندارد.
دوم اینکه؛ جامعة مدنی در اعمال پاس��خهای کنش��ی و واکنش��ی کیفری و
غیرکیفری نقشی فعال دارد.
پاس��خهای کنش��ی و غیرکیفری آن در قالب امر به مع��روف و نهی از منکر،
اصالح ذاتالبین ،برنامههای اجتماعیـ تربیتی مانند :نماز جمعه و جماعت ،حج،
مراس��م دعا ،برنامههای اجتماعیـ اقتصادی مانند :خمس ،زکات ،صدقه ،کفاره،

سیاست جنائی قانونگذار ایران در ...
جعفر صادقمنش

قرضالحس��نه ،برنامههای عاطفی و تربیتی مانند :صله رحم ،تش��ویق به محبت
متقابل فرزندان و والدین ،ارتباط با آدمهای پرهیزگار و پاک و  ...تجلی ميیابد.
ام��ا مش��ارکت جامعة مدنی در پاس��خهای کیف��ری در تجویز اج��رای برخی
مجازاته��ا و اقدامات کنترلی خاص توس��ط جامعة مدنی مانند دفاع مش��روع از
نفس ،عرض و مال دیگری ،رویارویی با محاربان ،قتل زانی توس��ط همسر زانیه،
اجرای رجم ،مس��ؤولیت عاقله ،اجرای قصاص توس��ط اولیاء دم و  ...قابل توجه
است (252ـ .)6 : 200
س��وم اینکه پیشبینی نهادهایی مانند دیوان مظالم و دیوان حس��به در طول
تاری��خ حکومتهای اس�لامی و در حالی که پیچیدگی رواب��ط اجتماعی و تنوع
جرائم قابل مقایس��ه با ش��رایط امروز نبوده ،نش��اندهندة میزان توجه اسالم به
پاسخهای دولتی غیرکیفری است.
با این توضیح در ميیابیم که مدل سیاس��ت جنائي اسالم از یک سو بر خالف
مدلهای س��ه گانه دولتی ،پاس��خ اجتماعی (اعم از کنش��ی و واکنشی ) به جرم
را ميپذی��رد و بر خالف مدلهای دو گانه جامعوی ،نقش اصلی در ارائه پاس��خ
واکنشی به جرم را به دولت واگذار ميکند؛ گرچه نقش جامعه در ارائه پاسخهای
کنشی به جرم کمتر از نقش دولت نیست.
بنا بر این ،در سیاس��ت جنائي اس�لام ميتوان از مدلی کام ً
ال مشارکتی سخن
گفت که در آن نقش اصلی در پاسخهای واکنشی به جرم در اختیار دولت است و
نقش جامعة مدنی در اینجا ثانوی و استثنائی است و در مقابل ،در ارائه پاسخهای
کنشی به جرم جامعة مدنی با ایفای وظایف شرعی خود نقش اصلی را ایفا ميکند
و نقش دولت جنبه ثانوی به خود ميگیرد.

گفتار سوم .مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی

ضرورت بررسی مفهوم «ش��هروندی» آن است که با تبیین این مفهوم ،گستره،
مخاطبان و دارندگان «حقوق» ش��هروندی آشکار ميگردد و در غیر این صورت
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تأمی��ن این حقوق به مخاط��ره ميافتد چرا که مجری یک حق بدون ش��ناخت
دارندگان آن حق نميتواند آن را اعمال کند.
فایدة دیگر این بحث آن اس��ت که به دنبال آش��کار ش��دن مفهوم «شهروند»
معلوم ميگردد که چرا باید از «حقوق ش��هروندی » س��خن گفت و نه « وظایف
شهروندی».
مبحث نخست  :مفهوم شهروندی
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«ش��هروندی» را اگر تنها یک واژه بدانیم تعریف آن آسان مينماید؛ از این منظر
شهروندی یعنی؛ گذران زندگی در یک شهر.
اين معنای لغویاي است که در بادی امر به ذهن هر شنوندهای خطور ميکند،
گرچه این واژه به تازگی در فرهنگ لغات ما ایرانیان وارد گردیده است .بهکارگیری
واژه "" citoyenntéو " "citizenshipدر غرب سابقهای دیرینه دارد (.)23
ظاهراً اولین فرهنگ فارسی به فارسی که کلمة شهروند را در خود جای داده است
فرهنگ فارسی امروز است (سال )1373که این واژه را چنین تعریف ميکند :
«کسی که اهل یک شهر باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد» (.)2
اما اگر«ش��هروندی» را یک اصطالح بدانیم تعریف آن بس��یار دش��وار خواهد
بود؛ هم از آن رو که این اصطالح در علوم مختلفی از قبیل علوم سیاس��ی،علوم
اجتماعی ،فلسفه و حقوق باید جداگانه تعریف شود و هم از آن رو که دانشمندان
در تعریف این اصطالح اتفاق نظر ندارند .
برای گریز از بحثهای طوالنی دربارة تعریف شهروند در یک جمعبندی کلی
ميت��وان گفت كه در بیشتر تعاریف ارائه ش��ده دربارة ای��ن اصطالح در علوم
مختلف ،ش��هروند ویژگیهایی دارد از قبیل :وفاداری به جغرافیای سیاس��ی ()4؛
داشتن هویت سیاسی ()20 : 25؛ عضویت در جامعة ملی (.)3 : 134
به عنوان نمونه يكي از نويسندگان داخلي چنين تعريفي ارائه كرده است:
«ش��هروندی رابطهای میان فرد و دولت و ش��امل عضویت سیاس��ی کامل و

سیاست جنائی قانونگذار ایران در ...
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وفاداری دائم نس��بت به دولت اس��ت ( .»)8 :85قانونگذار امریکا نيز در تعريفي
از ش��هروند امريكايي ميگويد« :هر ش��خصی که در ایاالت متحد متولد شده یا
تابعیت آن را به دست آورده و تابع حوزه قضائي آن باشد شهروند ایاالت متحد و
ایالت محل اقامت خود محسوب ميشود» (.)11 : 197
این تعریفها تمام سخن نیست ،زیرا به قول ژان ژاک روسو «حتی کسانی که
تبعه و ش��هروند دولتی نیس��تند به عنوان انسان در هر شرایطی قابل احترام اند و
نباید منزلت آنان را مشروط به کارکرد شهروندی دانست» (98ـ .)7 :97
یکی از صاحبنظران معتقد اس��ت« :مفهوم ش��هروندی را ميتوان در مجموع
جزء مفاهیم جدیدی دانس��ت که با زندگی برخاس��ته از تجدد و فرهنگ انس��ان
اجتماعی در هم آمیخته است و به شدت از نحوة نگاه معطوف به استعداد انسان
بلوغیافته ،تواناییهای وی و چگونگی شرکت دادن و سهیم کردن او در وضعیت
و سرنوشت حیات فردی،اجتماعی متأثراست».)12 : 46( .
در شورای اروپا تعریف واحد و آشکاری از اصطالح  citoyennteنشده است
( .)22اما با توجه به برنامة گس��تردة آموزش ش��هروندی دمکراتیک هدف اصلی
از اجرای این طرح تحقق ش��هروندی اس��ت چرا که آش��نایی و شناخت مفهوم
شهروندی گام اول در جهت تحقق آن محسوب ميشود.
اگر ش��هروندان با نیازها و حقوق دیگران آشنا ش��وند ،خود را در برابر یکدیگر
مس��ؤول میدانند و بدین ترتیب شهروند متعهد ميتواند در ساخت جامعه و شهر
خود مؤثر واقع شود (.)1
نويس��ندهاي ش��هروند را در قلمرو بین المللی چنین تعریف كرده است« :یک
ش��خص که با دیگر اش��خاص در یک جامعة مش��خص زندگی ميکند (.»)10
نويسندهاي ديگر شهروندی را این گونه تعریف ميكند:
«مجموعهای ازاختیارات و تکالیف تحمیل ش��ده بر اعضاء یک گروه یکپارچة
سیاسی» (.)23
تا آنجا که به تعریف ش��هروندی مربوط ميش��ود ش��اید بت��وان با جمعبندی
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مجموع��ه تعریفهای بیان ش��ده به تعریف جامعتری دس��ت یافت ،اما آنجا که
«حق��وق ش��هروندی» در مقابل «حقوق بش��ر»« ،حقوق طبیع��ی یا فطری» و
«حقوق اساسی» قرار ميگیرد جدا کردن مرز بین آنها دشوار ميشود.
مبحث دوم :حقوق شهروندی
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برای جدا سازی مفهوم «حقوق شهروندی» از اصطالحات یاد شده ميتوان گفت
كه حقوق ش��هروندی مجموعهای از حقوق ــ با هر درجه از اهمیت ــ است که
در قوانین یک قلمرو حکومتی برای اتباع آن قلمرو شناخته شده است.
دلیل اینکه به جای واژة کش��ور یا دولت از واژة قلمرو حکومتی بهره جس��تیم
این اس��ت که بتوانیم این اصطالح را همزمان برای اتباع یک ایالت ،یک دولت
و حتی مجموعهای از دولتها که در بعضی زمینهها مانند حقوق بش��ر و مس��ائل
اقتصادی وغیره ،مقررات یکس��انی اعمال ميکنند ،ب��ه کار بریم؛ مانند اتحادیة
اروپا که در سالهای اخیر «شهروند اروپایی» را مطرح کرده اند.
همی��ن رویکرد به م��ا کمک ميکند ت��ا درک بهتری از ش��هروند جهانی یا
جهانوند داشته باشیم که براساس پيروي دولتها از مجموعه مقررات بین المللی
بنا نهاده شده است.
اما در مقابل« ،حقوق بش��ر» مجموعهای از حقوق است که به یک « انسان»
ف��ارغ از هم��ة تعلقات و قیود دیگر اعم از تابعیت ،رنگ ،نژاد ،گرایش سیاس��ی و
غیره تعلق ميگیرد.
با این توضیح معلوم ميگردد که بعضی از مصادیق حقوق ش��هروندی میتواند
مصداقی از حقوق بشر نیز باشد و برعکس بعضی از مصاديق حقوق بشر از مصادیق
حقوق ش��هروندی نباشد و به عبارت دیگر؛ حقوق بشر و حقوق شهروندی دارای
رابطة عموم و خصوص منوجه هس��تند .فراموش نش��ود ک��ه نظامهای مختلف
فک��ری وحکومت��ی از نظر دامنة مفهومي و مصداقی حقوق ش��هروندی و حقوق
بش��ر دارای تفاوتهایی هس��تند ،به گونهای که او ًال تعداد حقوق ش��هروندی و
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حقوق بش��ر شناخته شده در آنها یکسان نیست .ثانی ًا مصداق حقوق شهروندی و
حقوق بش��ر در آنها متفاوت است« .شهروند» به معنای بیان شده دارای حقوق و
تکالیفی است .مسؤول رسمی تأمین حقوق شهروندان و نظارت بر ایفای تکالیف
ش��هروندان در یک جامعة مردمس��االر نظامیافته و با ثبات ،دولت اس��ت .گرچه
مس��ؤولیت اجتماعی یکایک شهروندان نیز مستلزم نظارت عمومی بر احقاق این
حقوق و انجام این تکالیف با ضمانتهای اجرائي غیردولتی و غیرکیفری از قبیل
طرد ،افش��اگری ،شرمندهس��ازی ،آموزش ،تربیت و مانند آنها س��ت .از آنجا که
تکالیف شهروندی از موضوع این نوشتار خارج است تنها دربارة حقوق شهروندی
تأکید ميکنیم که این حقوق گس��تره گس��تردهای دارند که در س��ه عنوان کلی
حقوق مدنی و سیاسی ،حقوق اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی قابل تقسیم اند.
حق��وق مدن��ی و سیاس��ی بیشترین توجه نويس��ندگان قانون اساس��ی ايران
را ب��ه خ��ود جلب ک��رده و به همین دلیل دس��ت کم  15اص��ل از اصول قانون
اساس��ی را به خود اختص��اص دادهاس��ت( .بندشش��م،هفتم وچهاردهم اصل،3
اص��ول )8، 25، 26، 38،37،35،34،32، 169،165،39در حالی که حدود  5اصل
(اص��ول  )46،47،31،29،28به حقوق اقتصادی و اجتماعی و به همین تعداد (بند
س��وم اصل س��وم ،اصول  20و  30و اصول مربوط به تدریس و اس��تفاده از زبان
محلی در مطبوعات محلی) به حقوق فرهنگی اختصاص دارد.
یادآوری ميش��ود که حقوق قضائي در شمار حقوق مدنی و سیاسی قرار گرفته
است .بررسی قوانین موجود نشان ميدهد که با وجود توجه ویژة قانون اساسی به
حقوق شهروندی ،همة این حقوق در مجموعة قوانین عادی مورد حمايت كيفري
يا غيركيفري قرار نگرفته اند (.)2

بخ��ش دوم .بازتابه��ای سیاس��ت جنائ��ی در قان��ون احرتام به
آزادیهای مرشوع و حفظ حقوق شهروندی

در این بخش سیاس��ت جنائي حاکم بر قانون حقوق ش��هروندي مورد بررس��ی
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قرار ميگيرد.

گفتار نخست .زمینههای تصویب و محورهای اصلی قانون

مبحث نخست :زمینههای تصویب
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آیت ا...هاش��می ش��اهرودی در مقام رئیس ق��وة قضائيه با طرح ايدة «توس��عة
قضائ��ي» ،برنامهه��ای پنج س��الة اول و دوم آن را در دس��تور كار اين قوه قرار
دادند.
در نگاه رئیس قوة قضائیه« ،توس��عة قضائي به معنای توس��عه و رشد اهداف و
ایدههای قضائي اس��ت  ...این اهداف را ميتوان به عنوان ایدهها و اهداف اصلی
دستگاه قضائي در یک جامعه قلمداد کرد :
 .1گسترش عدالت در جامعه ....؛
س و حقوقا...؛
 .2احقاق کلیة حقوق عمومی و خصوصی ،حقوقالنا 
 .3تأمین آزادیهای مشروع و حمایت از آنها ...؛
 .4ایجاد امنیت در جامعه و پیشگیری از وقوع جرم؛
 .5تشریفات و مقررات قضائي روان و مناسب ...؛
 ... .6استقالل و اقتدار قوة قضائیه از هر گونه تأثیرپذیری ....؛
 .7توسعه و رشد دانش و فن قضاوت 283( »...ـ.)21 : 280
در چهارچوب همین نگاه به توس��عة قضائي ،بخشنامههای متعددی از سوي
رئي��س قوة قضائيه در ارتباط با اهداف توس��عة قضائي صادر ش��د؛ یکی از این
بخشنامهها در ارتباط با حقوق و آزادیهای عمومی و کرامت انسانی مراجعان
دس��تگاه قضائي بود ک��ه در تاریخ  1383/1/20خطاب ب��ه قضات ،ضابطان و
مس��ؤوالن زندانها ص��ادر گردید و کمتر از یک ماه بع��د در تاریخ 83 /2/15
در قال��ب طرح��ی دو فوریتی با عنوان «قانون احترام به آزادیهای مش��روع و
حفظ حقوق ش��هروندی» به تصویب مجلس ش��ورای اسالمی رسید .در جریان
بررس��ی طرح مذکور یک از نمایندگان در توجیه س��ایرین ب��رای تصویب این

سیاست جنائی قانونگذار ایران در ...
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طرح ميگوید:
«مهم این اس��ت یک مجموعة مستقل و کدمند با رویکرد جدید قوة قضائیه
منطب��ق ب��ر کلیات قانونی ارائه بش��ود که گوی��ای نیاز فعلی و ف��وری و ملی و
بینالمللی ما س��ت و یک مس��ألة مهم که مجموعة اینها در کنار هم قرار بگیرد
و به اصطالح تابلو بش��ود به عنوان پیش��انی نظام مقدس ما خودش موضوعیت
دارد» (.)17
ب��ا توجه به آنچه گفته ش��د ،قانون مورد بحث را باید در ش��رایط سیاس��ی و
فشارهای داخلی و بین المللی حاکم بر زمان طرح وتصویب آن ،بررسی کرد.
مبحث دوم :محورهای اصلی قانون

قانون مورد بحث دارای یک مقدمه و پانزده بند است که در چهارده بند نخست
حقوق مورد نظر قانونگذار و در بند پانزدهم مسائل مربوط به نحوة اجرائي کردن
این قانون بیان شده است.
محورهای مورد تأکید در قانون مورد بحث عبارت اند از:
 .1کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت
موقت با رعایت قوانین و حکم و دستور قضائي مشخص و شفاف؛
 .2انحصار محکومیتها به مباش��ر ،ش��ریک و معاون ج��رم و صدور آنها وفق
ترتیبات قانون؛
 .3حاکمیت اصل برائت تا اثبات جرم در دادگاه صالح و قطعیت آن؛
 .4مس��تدل و مستند بودن رأی به مواد قانونی یا منابع فقهی معتبر(در صورت
نبودن قانون)؛
 .5حق برخورداری هر کس از امنیت الزم در پناه قانون؛
 .6رعایت حق دفاع متهمان و مش��تکی عنهم در محاکم و دادس��راها و فراهم
آوردن فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای آنان؛
 .7رعایت کامل اخالق و موازین اسالمی در اجرای وظایف محوله و برخورد با
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مردم و دادخواهان در مظان اتهام و مرتکبان؛
 .8اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ولزوم انجام آن به حکم و ترتیب معین
در قانون در موارد ضروری و ارس��ال پرونده به مراجع صالح قضائي و در جریان
قرار دادن خانوادة دستگیرشدگان؛
 .9اجتناب از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا ،تحقیر و استخفاف آنان
در جریان دستگیری و بازجویی یا استطالع؛
 .10خ��ودداري بازجویان و مأموران تحقیق از اقدامهای خالف قانون از قبیل:
پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم و یا بردن آنان به اماکن نامعلوم؛
 .11انجام بازرس��یها و معاینات محلی جهت دس��تگیری متهمان فراری و یا
کش��ف آالت و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال
احتیاط؛
 .12عدم تعرض به اس��ناد و مدارک و اش��یائی که ارتباطی به جرم ندارند یا به
متهم تعلق ندارند و عدم افشای مضمون نامهها و نوشتهها و عکسهای فامیلی
و فیلمهای خانوادگی و عدم ضبط بی مورد آنها در جریان بازرسیها؛
 .13ممنوعی��ت هر گونه ش��کنجه متهم به منظور اخذ اق��رار و یا اجبار به امور
دیگر و بیاعتبار بودن چنین اقراری؛
 .14مبتنی بودن تحقیقات و بازجوییها بر اصول و شیوههای علمی ،قانونی و
آموزشهای قبلی و نظارت الزم؛
 .15برخورد جدی بر اس��اس قانون با کس��انی که در اج��رای وظایف خود به
روشهای خالف ترتیبات و مقررات مقرر متوسل ميشوند؛
 .16طرح پرس��شهای مفید و روش��ن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی و
خودداری از کنجکاوی در اس��رار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته
افراد و پرداختن به موضوعات غیر مؤثر در پروندة مورد بررسی؛
 .17نوش��تن پاس��خها به همان کیفیت اظهار ش��ده و بدون تغیی��ر و تبدیل و
خوان��دن آنها براي اظهارکننده و اجازه به افراد باس��واد در صورت تمایل آنها به
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اینکه خودشان مطالب خود را بنویسند؛
 .18نظارت جدی محاکم و دادگس��تریها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط و
دس��تگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام ميدهند و نحوة
رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان؛
 .19اجتن��اب از دخ��ل و تص��رف ناروا در اموال و اش��یای ضبط��ی و توقیفی
متهمان؛
 .20تعیین تکلیف اموال و اشیا در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا
قرار در محاکم و دادسراها و اهتمام الزم به حفظ و نگهداری آنها تا پیش از اتخاذ
تصمیم قضائي و خودداری از استفادة شخصی یا اداری از آنها در هر مورد؛
 .21تعیین هیأتی از سوی رئیس قوة قضائیه به منظور نظارت بر حسن اجرای
موارد فوق و الزام دستگاههای ذی ربط بر همکاری با این هیأت؛
 .22مس��اعی الزم در اص�لاح روشها ،انطباق آنها ب��ا قوانین و برخورد جدی
ب��ا متخلفان از طریق مراجع صالح و ارائة نتیجه گ��زارش اقدامات به رئیس قوة
قضائیه.
همان گونه که مالحظه ميش��ود در این قانون حقوق قضائي و اصول ناظر بر
دادرس��ی عادالنه مورد توجه قرار گرفته است؛ حقوقی که اغلب در قانون اساسی
نیز منعکس ش��ده است .اما در عین حال این قانون از نظر تعیین ضمانت اجرای
تخلف از مقررات و تعدی و تفریط در احقاق این حقوق ساکت است.

گفتار دوم .نقد و بررسی محتوای قانون از منظر سیاست جنائی

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نمونهای بارز از تأثير
سیاست جنائي قضائي بر سیاست جنائي تقنینی است.
این مسأله حاکی از آن است که «بسیاری از مسائل نوآورده حقوقی و قضائي که
در سیاس��ت جنائي نقش تحولآفرینی دارند ،نخست و اغلب به وسیلة بخشنامه
به دادرسان ابالغ ميشوند و آنگاه در صورت لزوم و وجود زمینههای قانونگذارانه
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توس��ط قانونگذاران به قانون تبدیل ميش��وند،چه در صف مقدم اجرا و مدیریت
نظام عدالت کیفری ،این مدیران و سیاستگذاران هستند که سنگرهای مرزی را
بر عهده دارند و کار قانونگذاران را در این زمینه بیشتر باید به امور پشتیبانی و
تدارکاتی و ستاد فرماندهی تشبیه نمود» (.)5
گرچه پیش��رو ب��ودن و نق��ش هدایتگری بخشنام��ه رئیس ق��وة قضائیه در
ارتباط با بخش��ی از موضوع «حقوق ش��هروندی» انکارناپذیر است .اما به همان
اندازه که صدور بخشنامة یاد ش��ده نکتهای مثبت برای قوة قضائیه محس��وب
ميش��ود ،تصویب عين آن از س��وی نمایندگان مجلس شورای اسالمی حاکی از
تأثیرپذیری اکثریت نمایندگان از بخشنامهاي اس��ت كه ميتوانست الهامبخش
نمایندگان مجلس باشد .مجلس ميتوانست با محور قرار دادن بخشنامة مذكور
تصویب قانونی جامع ،ش��فاف و صريح در زمینه حقوق ش��هروندی را در دس��تور
كار کمیس��یونهای تخصصی یا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی قرار
دهد.
قانون احترام به آزادیهای مش��روع و حفظ حقوق ش��هروندی به جای آن که
قانون باش��د ،میتوانس��ت به عنوان منش��ور اخالقی کارگزاران عدالت کیفری و
تدبی��ری مدیریتی در این عرصه باقی بماند ،چرا که همة آنچه در اصول پراکندة
ق.ا .و برخی قوانین عادی دربارة تضمینات دادرس��ی عادالنه آمده اس��ت دوبارة
در بخشنامة مذکور احصاء ش��ده اس��ت كه البته ،همین نکت��ه ميتواند يكي از
ویژگیهاي مهم و مثبت قانون یاد شده باشد.
اما از دیدگاه سیاست جنائي نکاتی دربارة قانون یاد شده قابل ذکر است که در
ادامه مطرح ميشود:
مبحث نخست :رویکرد صرف به نسل اول حقوق بشر

ارتقاي توجه به كرامات انس��اني ،تولد نيازهاي جديد بشري و نيز مسائل مربوط
ت موجب ش��ده که حقوق بينالمللي حقوق بش��ر ،دامنه و عمق
به محیط زیس�� 

سیاست جنائی قانونگذار ایران در ...
جعفر صادقمنش

بیشتری پيدا كند و اینجا س��ت که بعضی س��خن از نسلهاي اول ،دوم و سوم
حقوق بشر به میان آورده اند ( .)10 : 28
اس��ناد مهمی چون اعالمیة جهانی حقوق ،بشر ( 1948م) و میثاق بین المللی
حقوق مدنی و سیاس��ی (1966م) و اس��ناد منطقهای و دوجانبهای از این دس��ت
مش��تمل بر حقوق نس��ل اول هستند .اس��ناد دیگری که در آنها عمدت ًا بر حقوق
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی انسانها تأکید شده است مانند :میثاق بینالمللی
حقوق اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی (1966م) نسل دوم حقوق و سرانجام اسناد
مربوط به مسائل زیست محیطی نسل سوم حقوق را در بر ميگیرند.
با مطالعة اسناد بین المللی مربوط به نسل اول حقوق شهروندی معلوم ميگردد
که این اس��ناد دو دس��تة کلی از حقوق را در بر ميگیرن��د :حقوق اولیه مرتبط با
حق زندگی اجتماعی که بدون آنها زندگی اجتماعی انسان کام ً
ال مختل ميشود؛
مانند حق مس��کن ،حیات ،آزادی بیان ،رفت و آمد ،امنیت و امثال آنها ،و حقوق
اولیة مرتبط با نظام دادرس��ی کیفری (حقوق دفاعی ،تأمین و برخورداری از نظام
دادرسی کارآمد).
مروری بر مفاد قانون احترام به آزادیهای مش��روع و حفظ حقوق ش��هروندی
نش��ان ميدهد که در این قانون تنها بخشي از حقوق شهروندی نسل اول ،يعني
حقوق ش��هروندی در ارتباط با نظام دادرسی و به قولي «حقوق اساسی کیفری»
مورد توجه قرار گرفته است ( .) 16 : 126
وانگهی ،از میان حقوق ش��هروندی نس��ل اول مرتبط با نظام دادرسی نیز همة
حقوق لحاظ نشده است .نمونهای از حقهايي كه در این قانون مغفول بوده بدین
قرار است :
ــ حق برخورداری از رسیدگی بیطرفانه؛
ــ حق محاكمه در دادگاههاي تخصصي؛
ــ حق محاکمه در حضور هیأت منصفه؛
ــ حق محاکمه در حضور چند قاضی در جرائم مهم؛
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ــ حق محاکمه در دادگاه علنی؛
ن و وکال؛
ــ استقالل دادرسا 

ــ حق برخورداری از قاعدة فراغ دادرسی؛

ــ حق رسیدگی بدون تأخیر ناروا؛

ــ حق داشتن مهلت و موعد مناسب جهت دفاع؛
ــ حق برخورداری از تساوی ابزارهای دفاعی؛

ــ حق مقاومت در برابر اقدامات و تصمیمات غیر قانونی مأموران و ضابطان؛

ــ حق تضمین امنیت در برابر انتقام؛

ــ حق عدم انتشار حکم قبل از قطعیت؛

ــ حق جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی؛
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ــ حق درخواست تأمین از شاکی بیگانه؛

ــ حق برابری و عدم تبعیض؛

ــ حق تجدیدنظرخواهی از قرارهای تأمینی؛

ــ حق آگاهی از دالیل دستگیری و محتویات پرونده؛
ــ حق آگاهی از حقوق دفاعی؛

ــ حق دفاع و اعتراض به روند اقدامات و تصمیمات قضائي؛

ــ حق برخورداری از معاضدت؛

ــ کلیة حقوق دفاعی و تأمین شاکی و شاهد و محکومعلیه (.)13
خوش��بختانه ،م��واد  100و  130ق.ب.چ.ت .با الزام دولت به تنظیم «منش��ور
حقوق ش��هروندی» و تصویب آن از طریق مراجع ذیربط و با الزام قوه قضائیه
به تنظیم لوایحی در ارتباط با حقوق شهروندی ــ از جمله الیحة حفظ و ارتقای
حقوق ش��هروندی و حمای��ت از حریم خصوصی ــ راه را ب��رای تصویب قانونی
شایسته در این زمینه هموار کرده است.

سیاست جنائی قانونگذار ایران در ...
جعفر صادقمنش

مبحث دوم :خأل ضمانت اجرای کیفری

اگر در سیاست جنائي نوع ،میزان و نحوة اعمال «پاسخ» تناسبي با وزن و اعتبار
یک هنجار نداشته باشد ،آن سیاست جنائي دارای کاستی است.
در قانون احترام به آزادیهای مش��روع و حفظ حقوق ش��هروندی ،این کاستی
آش��کارا محسوس است ،زيرا از یک س��و قانونگذار درصدد رویارویی با ناقضان
اساس��یترین ارزشهای اجتماعی بوده ،و از س��وي ديگر پاسخ کیفری به آنها را
به س��ایر قوانین حواله کرده است .گذشته از این ابهام ،نکتة قابل تأمل این است
که خيلي از حقوق مقرر در قانون مجازات اس�لامي ،فاقد ضمانت اجرای کیفری
صریحی است كه ازآن جمله ميتوان از حقوق زیر یاد کرد:
ــ کش��ف و تعقیب جرائم با رعایت قوانین و حکم و دس��تور قضائي مشخص
و شفاف؛
ــ حاکمیت اصل برائت تا اثبات جرم در دادگاه صالح و قطعیت آن؛
ــ مستدل و مستند بودن رأی به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر؛
ــ رعایت حق دفاع متهمان و مش��تکیعنهم در محاکم و دادس��راها و فراهم
آوردن فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای آنان؛
ــ رعایت کامل اخالق و موازین اس�لامی در اجرای وظایف محوله و برخورد
با مردم و دادخواهان و اش��خاص در مظان اته��ام و مرتکبان جرائم و مطلعان از
وقایع؛
ــ اجتناب از ایذاء افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا ،تحقیر و استخفاف آنان
در جریان دستگیری و بازجویی یا استطالع؛
ــ خودداری بازجویان یا مأموران تحقیق از اقدامهای خالف قانون و پوشاندن
صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن او به اماکن نامعلوم؛
ــ عدم تعرض به اس��ناد و مدارک و اش��یائی که ارتباطی به جرم ندارند یا به
متهم تعلق ندارند و عدم افشای مضمون نامهها و نوشتهها و عکسهای فامیلی
وفیلمه��ای خانوادگی و عدم ضبط بی مورد آنها (توضیح اینکه مادة  582ق.م.ا.

227

دوره جدید شامره 63-62
بهار و تابستان 1387

228

تنها شامل مراسالت مخابراتی و مکالمات تلفنی است)؛
ــ مبتنی بودن تحقیقات و بازجوییها بر اصول و ش��یوههای علمی ،قانونی و
آموزشهای قبلی و نظارت الزم؛
ــ طرح پرس��شهای مفید و روش��ن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتس��ابی و
خودداری از کنجکاوی در اس��رار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشتة
افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پروندة مورد بررسی؛
ــ خواندن نوش��تهها براي اظهارکننده و اجازه به افراد باسواد در صورت تمایل
آنها به اینکه خودشان مطالب خود را بنویسند.
ــ نظارت جدی محاکم و دادگس��تریها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا
دس��تگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام ميدهند و نحوة
رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان؛
ــ اجتنـاب از دخـل و تصـرف ناروا در امـوال و اش��یـای ضبـطی و توقیـفی
متهمان؛
ــ تعیین تکلیف اموال و اشیاء در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا
قرار در محاکم و دادسراها؛
ــ اهتمام الزم به حفظ و نگهداری آنها تا پیش از اتخاذ تصمیم قضائي؛
ــ خودداری از استفادة شخصی یا اداری از اموال آنها؛
البته فقدان پاس��خهای کیف��ری در قانون مورد بحث ب��ه معنای نفی هرگونه
پاس��خی نیس��ت ،چرا که در دس��تورالعمل اجرائ��ي بند  15قانون ک��ه در تاریخ
 83/12/23به تصویب ریاست قوة قضائیه رسیده است:
چند نوع پاسخ به موارد نقض قانون به شرح زير مطرح گردیده است:
الف .اص�لاح روشها به منظور پیشگیری وضعی از نقض مجدد (در مواردی
که نقض قانون ناشی از فقدان تشریفات قضائي و روشهای مناسب باشد)؛
ب .پاس��خهای اداری در چهارچوب آییننامههای انضباطی کارکنان اداری (در
مورد نقضهایی که جنبة اداری دارند و نیز در مورد عدم نقضهایی که مستحق

سیاست جنائی قانونگذار ایران در ...
جعفر صادقمنش

تشویق هستند)؛
ج .پاس��خهای انتظام��ی به قضات (در م��واردی که نقض قان��ون مورد بحث
مشمول مقررات انتظامی قضات باشد)؛
د .پاس��خ کیف��ری اصلی (در م��واردی که نقض مورد بح��ث از مصادیق جرم
باشد)؛
ه .پاس��خ کیفری تبعی (در خصوص کلیه محکومیتهای قطعی در قبال نقض
حقوق شهروندی موضوع تبصرة مادة )3؛
در اینجا نخس��تین پرسشی که به ذهن ميرس��د این است که تشخیص جرم
یا تخلف انضباطی یا تخلف انتظامی بودن موارد نقض قانون حقوق ش��هروندي
چگونه است؟
به این پرس��ش در هیچ جای قانون یا دستورالعمل مورد بحث پاسخ داده نشده
است و هر چند ميتوان به طورقطع مواردی از قانون مورد بحث را مشمول پاسخ
کیفری دانست ،ولی دربارة نقض سایر مقررات قانون مورد بحث پرسش همچنان
باقی ميماند.
پرس��ش دیگر آن اس��ت که آیا اساس�� ًا درست اس��ت که در قانونی که عنوان
«احترام به آزادیهای مش��روع و حفظ حقوق ش��هروندی » به خود گرفته است
رفتارهایی احصا شود که صرف ًا در حد تخلف اداری یا انتظامی باشد؟
نباید فراموش کرد که در قانون حقوق ش��هروندي عالوه بر موازین اخالقی در
راستای حفظ حقوق شهروندی الزاماتی صرف ًا اداری مانند نظارت و آموزش بر کار
مأموران قضائي و ضابطان نیز پیشبینی ش��ده که تخلف از آنها ميتواند با پاسخ
اداری همراه باشد .در این صورت قانون یاد شده از این جهت که موازین اخالقی
و مقررات اداری را در یک قانون کیفری وارد کرده اس��ت قابل انتقاد خواهد بود.
کوتاه سخن این که نگارش قانون با احالة ضمانت اجرای آن به قوانین کیفری و
غیرکیفری نامعلوم به صورتی آشفته و مبهم با اصل اولیة حاکم بر سیاست جنائي
یعنی قانونی بودن جرم و مجازات تعارض داشته و جز دامن زدن به تورم تقنینی
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و فراهم کردن زمینة تجاوز به حقوق شهروندی حاصلی ندارد.
مبحث سوم :فراموشی جایگاه بزهديده
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امروزه حتی در سیاس��ت جنائي آن دس��ته از نظامهای قضائي که به شیوة سنتی
دادرس��ی و به تعبی��ر برخی صاحبنظ��ران عدالت کیفری ـ��ـ در مقابل عدالت
ترمیمی ــ وفادار مانده اند ،بزهديده نقشی فراتر و فعالتر نسبت به گذشته یافته
اس��ت .توجه به جایگاه بزهديده در نظام دادرس��ی ما هم به تدریج ابعاد جدیدی
ميیابد ،تأسیس واحدهای مشاوره و سازش در کالنتریها و دادسراها و تشکیل
ش��وراهای حل اختالف،توجه به عدالت ترمیمی و میانجیگری در الیحة تشکیل
دادگاه اطفال و نوجوانان ( )5نشانة آشکار این ادعا ست.
اما در قانون حقوق شهروندی به نظر ميرسد كه بزهديده فراموش شده است؛
زیرا در این قانون و بند  15دس��تورالعمل اجرائي آن صرف ًا بر پاس��خهای کیفری،
انتظامی و انضباطی تأکید ش��ده است ،بی آنکه در خصوص جبران خسارتهای
مادی و معنوی بزهديده یا حق گذشت او سخنی به میان آید.

مبحث چهارم :ابهام در برخی عناوین و اصالحات

انتخاب اصطالحات یک قانون باید با رویکرد سیاس��ت جنائي تقنيني همسویی
کاملی داشته باشد.
اكنون ،بايد ديد كه در قانون حقوق ش��هروندي ،چه اندازه به اين نكات توجه
شده است؟
در پاسخ به برخی عبارتهاي قانون یاد شده اشاره ميشود:
ال��ف) « ک ً
ال در اج��رای وظایف محوله و برخورد با مردم الزم اس��ت اخالق و
موازین اسالمی کام ً
ال رعایت گردد» (بند  4قانون).
ب) « ...و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نش��ود و رأی مستدل و مستند به مواد
قانون��ی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نب��ودن قانون ) قطعی نگردد اصل بر

سیاست جنائی قانونگذار ایران در ...
جعفر صادقمنش

برائت متهم بوده ( »...بند 2قانون).
ج) «تحقیقات و بازجوییها باید مبتنی بر اصول و ش��یوههای علمی قانونی...
صورت بگیرد( »...بند  10قانون).
توضیح اینکه در بند الف الزامی دانستن رعایت اخالق امری غیر متعارف و نیز
الزامی دانستن رعایت موازین اسالمی در ارتباط با اجرای وظایف محوله در حالی
که این موارد در مجموعة مش��خصی تدوین و به قضات و مأموران آموزش داده
نشده ناسازگار با یک سیاست جنائي شفاف است .درباره بند ب نیز بايد گفت که
از دیدگاه بس��ياري از حقوقدانان و نیز در رویة قضائي محکوم کردن متهمان به
استناد منابع فقهی مورد انتقاد واقع شده و اجراي اصل  167ق.ا .در امور حقوقی
ب��ه ط��ور كلي و در امور كيفري تنها در موارد اجم��ال و ابهام و تعارض قوانین و
نیز برای صدور حکم برائت و منع تعقیب در موارد س��کوت قوانین کیفری تجويز
شده است.
حال آن که در قانون حقوق ش��هروندی ،تلویح ًا صدور حکم محکومیت کیفری
به استناد منابع فقهی تجویز شده است.
بن��د (ج) ه��م ایراد بند الف را دارا س��ت ،زی��را «اصول و ش��یوههای علمی
قانون��ی» ب��رای بازجوییها و تحقیقات هیچگاه تعریف و تعیین نش��ده اس��ت.
چن��دان ك��ه بازتاب اين مس��أله را در این ب��اره ميتوان در مش��روح مذاكرات
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در جریان بررسی طرح دوفوریتی قانون یاد
ش��ده مالحظه كرد (.)17
مبحث پنجم :خأل سیاست جنائي افتراقی

قانونگذار در قانون حقوق ش��هروندی درصدد پیشگیری از نقض حقوق مندرج
در قانون بهويژه از گذر نظام عدالت كيفري بوده است .فارغ از درستی یا نادرستی
چنین رویکردی ،پرس��ش جدی این اس��ت که آیا نوع پاسخها و سازوکار سنتی
پیش بینی ش��ده برای کش��ف ،تعقیب و تحقیق در جرائم این عدة خاص با توجه

231

دوره جدید شامره 63-62
بهار و تابستان 1387

232

به ویژگیهای ش��خصیتی ـ اجتماعی آنان تأمینکنندة هدف پیشگیری خواهد
بود؟
در نبود مطالعات حقوقي در قلمرو جرائم قضائي ،رسیدن به هدف پیشگیری از
جرائم ارتکابی کنش��گران فرایند عدالت کیفری اگر نگوییم ناممکن ،بسیار دشوار
خواه��د بود ،حال آن كه وجود چنين مطالعاتي ب��ا توجه به نكات زير ضروري به
نظر ميرسد:
 .1پیچیده و تخصصی بودن موارد نقض حقوق ش��هروندی در فرایند دادرسی
کیفری؛
 .2فقدان رابطة قبلی مرتکبان این جرائم با شهروندان بزهديده آن؛
 .3ناش��ی بودن ارتکاب اغل��ب این جرائم از ضعف مهارت��ی ودانش قضات و
ضابطان و مأموران قضائي و در نتیجه فقدان سوء نیت و حالت خطرناک در آنها
در اغلب موارد ،و بنا بر این ناکارآمد بودن پاس��خهای کیفری سنتی به این قبیل
جرائم؛
 .4امکان تأثيرگذاري مرتكباني كه خود از دستاندركاران نظام عدالت كيفري
اند بر س��ایر قضات ،ضابطان و مأمورانی که وظیفة تعقیب،تحقیق،صدور حکم و
اجرای مجازاتها را در قبال نقض حقوق شهروندی بر عهده دارند ،به دلیل سابقة
طوالنی همکاری آنها با یکدیگر و در نتیجه مخدوش ش��دن اصل بی طرفی در
فرایند دادرسی این قبیل جرائم .

بخش سوم .سیاست جنائی اجرائی

بند  15قانون حقوق شهروندی ميگوید:
«رئی��س قوة قضائیه موظف اس��ت به منظور نظارت وحس��ن اجرای موارد فوق
تعیی��ن کند ...کلیه دس��تگاههايی که به نحوی در ارتباط ب��ا این موارد قرار دارند
موظفن��د ب��ا این هیأت همکاری الزم را معمول کنن��د  .آن هیأت وظیفه دارد در
صورت مش��اهدة تخلف از قوانین عالوه بر مس��اعی در اصالح روشها و انطباق

سیاست جنائی قانونگذار ایران در ...
جعفر صادقمنش

آنها با مقررات ،با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجة
اقدامات خود را به رئیس قوة قضائیه گزارش نماید».
در اج��رای این بند رئیس قوة قضائیه دس��تورالعملی را در  20ماده و  5تبصره
تدوین ودر تاریخ  83/8/20جهت اجرا ابالغ نموده است .
این دستورالعمل كه بر اعمال مديريت قضائي تأكيد ميورزد خود با چالشهايي
روبهرو ست:
الف .سیاست جنائي دولتیـ قضائي؛
ب .پیش بینی کار موازی؛
ج .عدم توجه به اصل تفکیک قوا؛
د .امكان نقض حقوق شهروندی.
گفتار نخست .سیاست جنائي دولتی قضائي

م��ادة یک دس��تورالعمل م��ورد بحث درب��ارة اعضای«هیأت نظ��ارت مرکزی»
ميگوید:
«برای نظارت بر حس��ن اج��رای قانون احترام به آزادیهای مش��روع و حفظ
حق��وق ش��هروندی هیأت نظارت مرکزی ،موضوع بن��د  15این قانون ،مرکب از
اعضای شورای معاونان قوه قضائیه تشکیل ميشود...
تبصرة  .1رئیس قوه قضائیه ریاست هیأت نظارت مرکزی را بر عهده دارد.
تبصرة  .2از س��ایر مسؤولین ذیربط حس��ب مورد پس از موافقت رئیس قوه
قضائیه دعوت به عمل ميآید».
همچنین «ترکیب هیأت نظارت و بازرسی استان » چنین است:
«مادة  .4در مرکز هر استان هیأتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری،
س��ازمان قضائي نیروهای مس��لح ،دفتر بازرسی کل کش��ور و نماینده دادسرای
انتظامی قضات به عنوان «هیأت نظارت و بازرسی استان» تشکیل ميشود.
تبصره -رئیس کل دادگستری استان ریاست هیأت نظارت و بازرسی استان را
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بر عهده دارد .دبیرخانه این هیأت در حوزه ریاست کل دادگستری استان تشکیل
ميشود.
مادة  .5اعضای هیأت نظارت و بازرس��ی به پیش��نهاد رئیس کل دادگس��تری
اس��تان ،حسب مورد پس از هماهنگی با رئیسان مستقیم آنها با ابالغ رئیس قوه
قضائیه منصوب ميشوند.
مادة  .6رئیس کل دادگس��تری استان با مشورت اعضای هیأت ،برنامه نظارت
و بازرس��ی دورهای ش��ش ماهه استان را تنظیم و به هیأت نظارت مرکزی اعالم
ميکند».
هم��ان گونه که مالحظه ميش��ود در م��وارد مذکور و نیز ب��ا توجه به مواد ،7
13 ،11،12و  15دس��تورالعمل محور اصلی مدیریت نظارت و بازرس��ی بر رعایت
حقوق ش��هروندی بر رئیس قوه قضائیه و رئیس دادگستری استان متمرکز است
و س��ایر اعضا که همگی از قضات س��ازمانهای تابع قوه قضائیه ميباشند تحت
فرمان این دو مقام اعمال وظیفه ميکنند.
وانگهي ،در دس��تورالعمل فرض شده اس��ت که قوة قضائیه به تنهایی توانایی
حفظ حقوق ش��هروندی را بدون همکاری سایر نهادهای دولتی و غیردولتی ،دارا
ست .
همچنین ،از آنجا که مقامات صالح نظارت و بازرس��ی و رسیدگی قضائي در
موارد نقض حقوق ش��هروندی از چهارچ��وب داخلی قوه قضائیه فراتر نميروند و
«موضوع» نظارت و رس��یدگی آنان خود ق��وه قضائیه و حداكثر ضابطان قضائي
اس��ت احتمال خدشه در بی طرفی و به ویژه اس��تقالل قضات رسیدگیکننده به
نقض حقوق شهروندی منتفی نیست (.)18
گفتار دوم .پیشبینی کار موازی

طب��ق مادة  7دس��تورالعمل مورد بحث رئیس هیأت نظارت و بازرس��ی اس��تان
اعضای هیأت را در گروههای دو یا سه نفره «با حکم مأموریت به مراجع قضائي

سیاست جنائی قانونگذار ایران در ...
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انتظاميو س��ایر دستگاههای مشمول این دستورالعمل اعزام مينماید» .همچنین
به اس��تناد مادة  17این دس��تورالعمل «تش��کیل هیأتهای نظارت و بازرسی بر
حقوق ش��هروندی مانع وظایف دادستانهای عمومی و انقالب و نظامی از حیث
نظارت بر عملکرد ضابطان نیس��ت و دادس��تانها و قضات دادسراهای عمومی و
انقالب و نظامی موظف اند در صورت مشاهدة نقض آزادیهای مشروع و حقوق
ش��هروندی طبق مادة  14این دس��تورالعمل اقدام کرده و رئیس هیأت نظارت و
بازرسی استان را نیز به طور کتبی از موضوع آگاه کنند».
مادة  14نیز مقرر ميدارد:
«گروهه��ای نظ��ارت و بازرس��ی در صورت مش��اهده نقض آش��کار حقوق
ش��هروندی از قبیل بازداشت غیر قانونی ،رفتار خشونتآمیز و تحقیر افراد به
گونهای که ادامه آن آثار جبرانناپذیری در پی داش��ته باش��د ،باید بی درنگ
موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعالم کنند .اعالم
گروه نظارت و بازرس��ی در این گونه موارد حکم گزارش موثق را داش��ته و
مقامهای قضائي یاد شده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی اند».
هرچن��د م��ادة  17در مق��ام نفی وج��ود هرگون��ه تعارضی بین انج��ام وظیفة
هیأتهای نظارت و بازرس��ی و وظایف دادستانها ميباشد ،اما واقعیت این است
که تش��کیل هیأتهای مذکور نوعی مداخل��ه در انجام وظایف مدیران قضائي از
قبیل دادس��تانها و رؤس��ای دادگستری شهرس��تانها و نیز ادارة کل حفاظت و
اطالعات قوه قضائیه ،ادارة کل پیگیری ویژة قوه قضائیه ،رؤس��ای سازمانهای
تاب��ع قوه قضائیه و غیره اس��ت ،چ��را که از وظایف کلیة مقامات مذکور کش��ف
جرائم و تخلفات کارکنان در مجموعة تحت امر و نیز وظیفة نهادهای تابع حوزة
ریاس��ت قوة قضائیه کشف جرائم و تخلفات کارکنان قضائي و اداری قوة قضائیه
و س��ازمانهای تابع و از وظایف و اختیارات کلیة دادستانها نظارت و ریاست بر
عملکرد ضابطان دادگستری در انجام وظایف ضابطی آنها است.
نکت��ة قابل توج��ه در ذیل مادة  17ناظر بر مادة  14دس��تورالعمل مورد بحث
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آثار آن اس��ت که تنها در موارد «نقض آش��کار حقوق ش��هروندی به گونهای که
ادامة آن آثار جبران ناپذیری در پی داش��ته باش��د» به دادستانها و قضات اجازة
اعالم مراتب به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط را داده است ،در حالی که به نظر
ميرسد كه دو قید مذکور موجب ميشود مقامات مذکور برای اعالم موارد نقض
حقوق ش��هروندی که این قانون در مقام رویارویی با آن اس��ت محدود شوند ،در
حالی که اغلب موارد نقض حقوق شهروندی به صورت غیر آشکار و در لفافههای
قانونی صورت ميگیرد.
گفتار سوم .تخطی از اصل تفکیک قوا
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در صدر ماده   واحدة قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
چنی��ن ميخوانیم « از تاریخ تصویب ای��ن قانون کلیه محاکم عمومی ،انقالب و
نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلف اند در انجام وظایف قانونی خویش
موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند»..
در ذیل این قانون نیز آمده است:
« ... -15کلی��ة دس��تگاههایی که به نحوی در ارتباط با ای��ن موارد قرار دارند
موظفند با این هیأت همکاری الزم را معمول دارند»...
همانگون��ه ک��ه از صدر و ذیل قانون یاد ش��ده ،برميآید این قانون صرف ًا
در مجموعة دادگاهها و دادس��راهای قوه قضائیه و نیروهای مسلح در مقام ضابط
قوه قضائیه قابلیت اجرا دارد این در حالی اس��ت که طبق مادة  19دس��تورالعمل
بند :15
«کلیه مراجع قضائي ،انتظامی ،اطالعاتی ،ضابطان قوه قضائیه ،سازمان زندانها
و اقدامات تأمینی و س��ایر دستگاههای ذيربط مشمول مقررات این دستورالعمل
بوده و مکلف به رعایت و همکاری در اجرای آن اند».
مادة  19مورد اش��اره در قبال مراجع انتظامی و اطالعاتی و حتی شاید سازمان
زندانها و س��اير دس��تگاههاي ذيربط قابليت اجرائي ندارد چرا كه اين ماده در

سیاست جنائی قانونگذار ایران در ...
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تعارض آشكار با صدر ماده   واحدة قانون مورد بحث مبني بر شمول آن به دادگاهها
و دادس��راهاي قوه قضائيه و ضابطان قضائي بوده و دس��تورالعمل در تعارض با
قانون قابليت اجرائي خود را از دست ميدهد.
مادة  19عالوه بر تعارض با قانون اصل تفكيك قوا را نیز ناديده گرفته اس��ت؛
زيرا «نيروي انتظامي» در مقام انجام وظايف غيرضابطي خود تابع سلسله مراتب
فرماندهي كل قوا ست كه معمو ًال ادارة آن به وزير كشور تفويض ميشود.
شايد گفته شود در مادة  19با آوردن « مراجع انتظامي » در شمول دستگاههاي
تابع دس��تورالعمل صرف�� ًا جنبة ضابطي نيروي انتظامي مورد نظر بودهاس��ت اما
منط��وق اين لفظ حاكي از اين قصد نيس��ت ،به ويژه ب��ا توجه به اين كه نيروي
انتظامي در مقام انجام وظيفه ضابطي خود مشمول عنوان «ضابطان قوة قضائيه»
مي باشد كه در همين ماده به صراحت از آن ياد شده است.
آوردن «مراج��ع اطالعاتي» كه «وزارت اطالعات» مصداق بارز آن اس��ت در
مادة  19نيز با همين چالش روبهرو ست.
جالب اس��ت كه در صدر بخشنام��ة رعايت حقوق و آزاديهاي مش��روع كه
مبناي قانون مورد بحث است نيز چنين آمده است:
«از آنجا كه حفظ كرامت و ارزش واالي انساني و احترام به آزاديهاي مشروع
و حق��وق ش��هروندي و رعايت اصول و ارزشهاي اس�لامي در گ��رو اقدامهاي
صحيح و عادالنه مس��ؤوالن قضائي ،انتظامي و اطالعاتي كشور ميباشد ،توجه
كليه قضات شريف ،ضابطان ،بازجويان و ناظران زندانها و بازداشتگاههاي سراسر
كشور را به نكات زير جلب ميكنم.»...
مالحظ��ه ميش��ود كه در اين بخشنام��ه رئيس محترم ق��وه قضائيه با وجود
تصري��ح بر نقش مهم مس��ؤوالن انتظام��ي و اطالعاتي كش��ور در حفظ حقوق
شهروندي،مخاطب بخشنامه را صرف ًا تابعان قوه قضائيه قرار داده است.
به نظر ميرس��د مخاطب ق��راردادن نهادهاي اطالعاتي در يك دس��تورالعمل
اداري كه اصو ًال در مجموعة دس��تگاه قضائي قابليت اجرائي دارد ،از آن روس��ت
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ك��ه طبق روية معم��ول در برخي موارد وزارت اطالع��ات نقش ضابط قضائي را
ايفا ميكند ،اما از آنجا كه او ًال :اصل برعدم ضابط بودن هر نهادي اس��ت جز در
م��واردي كه قانون اجازه ميدهد؛ ثاني ًا  :اط�لاق عنوان «ضابط قضائي» بر يك
شخصيت حقوقي ،تكاليف و مس��ؤوليتهايي را براي آن ايجاد ميكند كه صرف ًا
در چهارچوب قانون بايد مشخص و تعريف شود.
گفتار چهارم .امكان نقض حقوق شهروندي
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قانون احترام به آزاديهاي مش��روع و حفظ حقوق شهروندي براي پيشگيري از
نقض حقوق ش��هروندي كليه گواهان ،مطلعان ،شاكيان ،متهمان ،و محكومان و
همة مراجعان دس��تگاه عدالت و دادگستري تصويب شده است .ولي تبصره مادة
( )3دس��تورالعمل مورد بحث مقرر داشته است« :دبيرخانه هيئت نظارت مركزي
نس��بت به انتشار عكس و هويت نقضكنندگان حقوق شهروندي پس از قطعيت
يافتن احكام آنان در رس��انههاي گروهي ،جرايد كثيراالنتش��ار و پايگاه (س��ايت)
اطالع رساني اقدام مي نمايد».
اين اقدام شكل تكامليافته و « تشهير» ميباشد كه درحقوق جزاي سنتي در
قبال دستة خاصي از مجرمان با ويژگيهاي مشخصي قابل اجرا بود ه است.
ام��ا بهرغم آنكه مواردي از نقض حقوق ش��هروندي طب��ق قانون مورد بحث
صرف�� ًا جنب��ه اداري و انتظام��ي دارد ،تبصرة مذكور اجازه چ��اپ عكس و هويت
«نقضكنندگان حقوق شهروندي» را به طور عام داده است .بنا بر اين طبق اين
تبصره تش��هير مرتكبان يك تخلف انضباطي و اداري ساده نيز مجاز خواهد بود،
كه اين خود مي تواند نقض حقي از حقوق شهروندي افراد ياد شده باشد.

پيشنهادها و نتيجهگريیها

قانون حقوق شهروندي و دستورالعمل اجرائي بند  15آن قانون از ديدگاه سياست
جنائ��ي حاوي نكات مثبت و منفي زيادي اس��ت؛ اين قان��ون بيترديد به دنبال

سیاست جنائی قانونگذار ایران در ...
جعفر صادقمنش

آسيبشناسي رئیس قوة قضائیه از اوضاع حاكم بر مراجع قضائي و كالنتريها و
ساير ضابطان قضائي در قبال حقوق شهروندي از سوي مجلس شوراي اسالمي
تصويب ش��دهاس��ت ،در اين قانون بر اصل اتخاذ تدابيري ب��راي پيشگيري يا
كاهش موارد نقض حقوق ش��هروندي با ش��يوههاي كيفري و اداري توجه ش��ده
اس��ت ،در اين قانون اهم حقوق ش��هروندي به كنش��گران عدالت و دادگستري
« اعالم » ش��ده است ،كه اين از كاركردهاي هر قانون كيفري است ،و سرانجام
اي��ن قانون به عنوان گام نخس��ت اجرائي كردن حقوق اساس��ي مقرر در قانون
اساسي داراي ارزش و احترام است.
اما هيچكدام از نكات مثبت يادش��ده مانع از آن نيس��ت كه با آسيبشناس��ي
خود اين قانون ،بايدها و نبايدهاي سياس��ت جنائي تقنيني ،قضائي و اجرائي به
قانونگذاران و مديران ارشد قضائي يادآوري شود و زمينة تضمين هرچه بيشتر
تمامي حقوق شهروندي « داراالسالم » فراهم و زيبايي دلرباي آموزههاي آيين
دادگستر و اعتدالمحور محمدي به ناآگاهان يا ناباوران نشان داد ه شود.
پیشنهادهای مورد تأکید این نوشتار عبارت اند از:
 .1حاکمی��ت نگاه سیس��تمی به فرایند تدوی��ن وبازتابانی سیاس��ت جنائي در
قوانین؛
 .2اس��تقالل سیاست جنائي تقنینی از سیاست جنائي قضائي و اجرائي در عین
تعامل مستمر آنها؛
 .3احیای جایگاه بزهديده و جامعة مدنی در سیاست جنائي؛
 .4اتخاذ سیاس��ت جنائي افتراقی (نه حمایتی) درمورد تعدی کنش��گران نظام
دادرسی به حقوق شهروندی؛
 .5توجه به بار معنایی اصطالحات به کار رفته در عنوان و متن قوانین؛
 .6تدوین قانونی فراگیر ،روان و هماهنگ دربارة حقوق شهروندی ،با الگوگیری
از مدل سیاست جنائي اسالم در این زمینه.
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