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چكيده

قانون احترام به آزادي هاي مش��روع و حفظ حقوق ش��هروندي و دس��تورالعمل اجرائي بند 15 
آن از دیدگاه سیاس��ت جنائي حاوي برخي نكات مثبت و منفي اس��ت. این قانون كه به دنبال 
ص��دور بخش نام��ه رئیس قوة قضائیه در جهت بهبود عمل كرد نظ��ام عدالت كیفري � به ویژه 
مراجع قضائي، كالنتري ها و ضابطان قضائي در رابطه با حقوق ش��هروندي از س��وي مجلس 
ش��وراي اس��المي تصویب ش��د، نمونه اي بارز از تأثیرگذاري بُعد قضائِی سیاست جنائي بر بُعد 

تقنیني آن است. 
این قانون به اتخاذ تدابیري براي پیش گیري از موارد نقض حقوق شهروندي توجه مي كند، 
و به عنوان گام نخس��ت اجرائي كردن حقوق اساس��ي مقرر در قانون اساسي ارزشمند شمرده 

مي شود. 
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مقدمه
قانون كیفری  تجلی باورهای بنیادین قانون گذار در شیوة رویارویی با هنجارشكنی 
مخاطب��ان خود اس��ت، كه در تمام مراحل »جرم ان��گاری«  و اجرا اصواًل باید به 
گونه ای باش��د كه ارتباط منطقی و نظام مند آن با سیاس��ت جنائي قابل دریافت 
باش��د. تنها در این صورت اس��ت كه مي توان از تجلی سیاس��ت جنائي به معنای 
واقعی در یك قانون س��خن گفت و گرنه آنچه از مطالعة قانون به دس��ت خواهد 
آمد مجموعه ای از الزامات و ضمانت های اجرائي خواهد بود كه چه بسا هر كدام 

در تعارض با بخشی از سیاست جنائی باشد.            
پس سیاست جنائی روح حاكم بر كالبد بی جان قانون است كه اگر این دومي  
س��الم و بی عیب باش��د، آن اولی همواره با بالندگی در مسیر اهداف خود حركت 
خواهد كرد و گرنه همواره افس��رده و راكد خواهد بود چرا كه روح س��الم در بدن 

سالم است.    
بررس��ی» قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی« )زین 
پ��س، قانون حقوق ش��هروندي( به ما امكان مي دهد تا می��زان هماهنگی آن را 
با سیاس��ت جنائي  قانون گذار ایران در شناس��ایی هنجاره��ای حاكم بر فعالیت 
كنشگران فرایند دادرسی كیفری ، »پاسخ های« گریز از این هنجارها و در نهایت 

شیوة اعمال این »پاسخ ها« شناخته و تحلیل كنیم.
بنا بر این نوش��تار حاضر از س��ه بخش تش��كیل خواهد شد: در بخش نخست؛ 
مفهوم سیاست جنائی ، مدل های آن ، مفهوم شهروندی ومصادیق حقوق شهروندی 
به طور فشرده بررسی  مي شود؛ 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 تحلیل مي شود. 
بخش نخست. سیاست جنائی و مدل های آن

گفتارنخست. مفهوم سیاست جنائی

امروزه در تعریف سیاست جنائي كم و بیش تأكید بر عدم انحصار موضوع سیاست 
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جنائي در مفهوم جرم، عدم انحصار پاسخ به هنجارشكنی در »پاسخ های كیفری« 
و »واكنش��ی«، عدم انحصار مجریان سیاست جنائي در »دولت« و شاید از همه 

مهم تر »پیوستگی« و» نظام مندی« اركان و عناصر سیاست جنائي است.
در مقام تعریف مي توان گفت سیاست جنائي عبارت است از:

»مطالعة اقدام ها و تدبیرهای متنوعی كه دولت و جامعة مدنی)از طریق اجزای 
مختلف تش��كیل دهندة خود( برای س��ركوبی پدیدة مجرمانه، پیش گیری از آن، 
حمایت از بزه دیدگان مس��تقیم و غیرمس��تقیم در نظر گرفته و در قالب آیین ها و 
روش های مختلف، به عنوان پاسخ به وضعیت های پیش جنائی یا ماقبل ]ارتكاب 
جرم[، ]یا پاسخ به[ جرائم ارتكابی و نیز ترمیم آثار زیانبار جرم از جمله پیش گیری 

از تكرار ] آن[ اعمال مي كنند« )37 : 16(.
از دوران مشروطیت تاكنون، »سیاست جنائي« عمدتًا در مفهوم موسع آن )19( 
از س��وی حقوق دانان و جرم شناسان مورد توجه بوده است )50 : 14( و به عبارت 
دیگر در ایران سیاست جنائي در دل حقوق كیفری 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 عالقه ای به پرداختن به موضوعاتی از این دست نشان نداده 
اند. همچنین، در سیاس��ت جنائي ایران مبارزة كنش��ی و واكنشی با »جرم« مورد 
توجه بوده كه 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 كانون توجه 

سیاست گذاران سیاست جنائي ایران نبوده است.

گفتاردوم. مدل های سیاست جنائی

بر اس��اس مدل تحلیل ساختاری ارائه شده از سوی استاد فرانسوی خانم دلماس 
مارتی به طور كلی مي توان مدل های سیاس��ت جنائي را از سه نظر تقسیم بندی 

كرد:
الف. موضوع سیاست جنائي )جرم یا انحراف یا هر دو(؛ 

سیاست جنائی قانون گذار ایران در ...

جعفر صادق منش



214

دوره جدید  شامره 63-62  
بهار و تابستان 1387

ب. نوع پاسخ )كیفری، مدنی، اداری، میانجیگری، پلیسی،درمانی و...(؛
ج. متولی پاسخ )دولتی، جامعوی، مشاركتی(. 

بر این اس��اس و با تركی��ب مجموعه این جهات الگوهای بس��یار متنوعی  از 
سیاس��ت جنائي به دس��ت مي آید كه ب��ا لحاظ مبانی فكری، ش��رایط اجتماعی ، 
اقلیمی،سیاس��ی، اقتصادی و فرهنگی ه��ر جامعه ای، یك یا چند الگوی منفرد یا 

تركیبی از سوی سیاست گذاران سیاست جنائي، برگزیده و اعمال مي شود.
در سیاست جنائي اسالم، رفتارهای انسان در چهارچوب یكی از احكام پنج گانة 
حرام، واجب، مس��تحب، مكروه و مباح قرار مي گی��رد و گرچه در حیطه فردی و 
اخالقی سیاس��ت جنائي اس��الم كنترل كنندة رفتارها در تمام حیطه های پنج گانه 
است )در قالب نهی از حرام و مكروه و ترغیب به انجام واجب و مستحب و تبدیل 
مباح و مس��تحب از طریق نیت پاك(، اما در حیطة سیاست جنائي اجتماعی تنها 
واجبات  و محرمات در قلمرو سیاست جنائي اسالم قرار مي گیرند. به عبارت دیگر، 
سیاس��ت جنائي اجتماعی كنترل بخش بسیار محدودی از رفتارهای مسلمانان را 
در بر مي گیرد ) یعنی واجبات و محرمات و به طور محدودتر واجبات و محرماتی 
كه با مصالح و مفاس��د اجتماعی مس��لمانان پیوند بیش تری دارد(. كنترل همان 
بخش كوچك هم اواًل در انحصار دولت اس��المی نیس��ت و ثانیًا نوع پاسخ های 

اسالم صرفًا كیفری و واكنشی نیست )252� 200 : 6(،  به چند دلیل:
نخس��ت این كه؛ در جرائم حق الناس بدون ش��كایت بزه دیده و در جرائمی كه 
توبه در آنها موجب سقوط مجازات است، در صورت توبة بزه كار، دولت حق اقدام 

واكنشی ندارد.
دوم این كه؛ جامعة مدنی در اعمال پاس��خ های كنش��ی و واكنش��ی كیفری و 

غیركیفری نقشی فعال دارد.
پاس��خ های كنش��ی و غیركیفری آن در قالب امر به مع��روف و نهی از منكر، 
اصالح ذات البین، برنامه های اجتماعی  � تربیتی مانند: نماز جمعه و جماعت، حج، 
مراس��م دعا ، برنامه های اجتماعی � اقتصادی مانند: خمس، زكات ، صدقه ، كفاره ، 
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قرض الحس��نه ، برنامه های عاطفی و تربیتی مانند: صله رحم، تش��ویق به محبت 
متقابل فرزندان و والدین ، ارتباط با آدم های پرهیزگار و پاك و ... تجلی مي یابد.

ام��ا مش��اركت جامعة مدنی در پاس��خ های كیف��ری در تجویز اج��رای برخی 
مجازات ه��ا و اقدامات كنترلی 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  )252� 200 : 6(.
س��وم این كه پیش بینی نهادهایی مانند دیوان مظالم و دیوان حس��به در طول 
تاری��خ حكومت های اس��المی و در حالی كه پیچیدگی رواب��ط اجتماعی و تنوع 
جرائم قابل مقایس��ه با ش��رایط امروز نبوده، نش��ان دهندة میزان توجه اسالم به 

پاسخ های دولتی غیركیفری است.
با این توضیح در مي یابیم كه مدل سیاس��ت جنائي اسالم از یك سو بر خالف 
مدل های س��ه گانه دولتی، پاس��خ اجتماعی )اعم از كنش��ی و واكنشی ( به جرم 
را مي پذی��رد و بر خالف مدل های دو گانه جامعوی، نقش اصلی در ارائه پاس��خ 
واكنشی به جرم را به دولت واگذار مي كند؛ گرچه نقش جامعه در ارائه پاسخ های 

كنشی به جرم كمتر از نقش دولت نیست.
بنا بر این، در سیاس��ت جنائي اس��الم مي توان از مدلی كاماًل مشاركتی سخن 
گفت كه در آن نقش اصلی در پاسخ های واكنشی به جرم در اختیار دولت است و 
نقش جامعة مدنی در اینجا ثانوی و استثنائی است و در مقابل ، در ارائه پاسخ های 
كنشی به جرم جامعة مدنی با ایفای وظایف شرعی خود نقش اصلی را ایفا مي كند 

و نقش دولت جنبه ثانوی به خود مي گیرد.

گفتار سوم. مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی 

ضرورت بررسی مفهوم »ش��هروندی« آن است كه با تبیین این مفهوم ، گستره ، 
مخاطبان و دارندگان »حقوق« ش��هروندی آشكار مي گردد و در غیر این صورت 

سیاست جنائی قانون گذار ایران در ...

جعفر صادق منش
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تأمی��ن این حقوق به مخاط��ره مي افتد چرا كه مجری یك حق بدون ش��ناخت 
دارندگان آن حق نمي تواند آن را   اعمال كند.

فایدة دیگر این بحث آن اس��ت كه به دنبال آش��كار ش��دن مفهوم »شهروند« 
معلوم مي گردد كه چرا باید از »حقوق ش��هروندی « س��خن گفت و نه » وظایف 

شهروندی«.       

مبحث نخست : مفهوم شهروندی
»ش��هروندی« را اگر تنها یك واژه بدانیم تعریف آن آسان مي نماید؛ از این منظر 

شهروندی یعنی؛ گذران زندگی در یك شهر.
این معنای لغوی اي است كه در بادی امر به ذهن هر شنونده ای خطور مي كند، 
گرچه این واژه به تازگی در فرهنگ لغات ما ایرانیان وارد گردیده است. به كارگیری 
واژه "citoyennté "و "citizenship" در غرب سابقه ای دیرینه دارد )23(. 
ظاهراً اولین فرهنگ فارسی به فارسی كه كلمة شهروند را در خود جای داده است 

فرهنگ فارسی امروز است )سال 1373(كه این واژه را چنین تعریف مي كند :
»كسی كه اهل یك شهر باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد« )2(.

اما اگر»ش��هروندی« را یك اصطالح بدانیم تعریف آن بس��یار دش��وار خواهد 
بود؛ هم از آن رو كه این اصطالح در علوم مختلفی از قبیل علوم سیاس��ی ،علوم 
اجتماعی ، فلسفه و حقوق باید جداگانه تعریف شود و هم از آن رو كه دانشمندان 

در تعریف این اصطالح اتفاق نظر ندارند .
برای گریز از بحث های طوالنی دربارة تعریف شهروند در یك جمع بندی كلی 
مي ت��وان  گفت كه در بیش تر تعاریف ارائه ش��ده دربارة ای��ن اصطالح در علوم 
مختلف، ش��هروند ویژگی هایی دارد از قبیل: وفاداری به جغرافیای سیاس��ی )4(؛ 

داشتن هویت سیاسی )25 : 20(؛ عضویت در جامعة ملی )134 : 3(.
به عنوان نمونه یكي از نویسندگان داخلي چنین تعریفي ارائه كرده است: 

»ش��هروندی رابطه ای میان فرد و دولت و ش��امل عضویت سیاس��ی كامل و 
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وفاداری دائم نس��بت به دولت اس��ت )85: 8(«. قانون گذار امریكا نیز در تعریفي 
از ش��هروند امریكایي مي گوید: »هر ش��خصی كه 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 مي شود« )197 : 11(.
این تعریف ها تمام سخن نیست، زیرا به قول ژان ژاك روسو »حتی كسانی كه 
تبعه و ش��هروند دولتی نیس��تند به عنوان انسان در هر شرایطی قابل احترام اند و 

نباید منزلت آنان را مشروط به كاركرد شهروندی دانست« )98� 97: 7(.
یكی از صاحب نظران معتقد اس��ت: »مفهوم ش��هروندی را مي توان در مجموع 
جزء مفاهیم جدیدی دانس��ت كه 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 
بلوغ یافته ، توانایی های وی و چگونگی شركت دادن و سهیم كردن او در وضعیت 

و سرنوشت حیات فردی ،اجتماعی متأثراست«. )46 : 12(.
در شورای اروپا تعریف واحد و آشكاری از اصطالح citoyennte نشده است 
)22(. اما با توجه به برنامة گس��تردة آموزش ش��هروندی دمكراتیك هدف اصلی 
از اجرای این طرح تحقق ش��هروندی اس��ت  چرا كه آش��نایی و شناخت مفهوم 

شهروندی گام اول در جهت تحقق آن محسوب مي شود.
اگر ش��هروندان با نیاز ها و حقوق دیگران آشنا ش��وند، خود را در برابر یكدیگر 
مس��ؤول می دانند و بدین ترتیب شهروند متعهد مي تواند در ساخت جامعه و شهر 

خود مؤثر واقع شود )1(. 
نویس��نده اي ش��هروند را در قلمرو بین المللی چنین تعریف كرده است: »یك 
ش��خص كه با دیگر اش��خاص در یك جامعة مش��خص زندگی مي كند )10(«. 

نویسنده اي دیگر شهروندی را این گونه تعریف مي  كند:
»مجموعه ای ازاختیارات و تكالیف تحمیل ش��ده بر اعضاء یك گروه یكپارچة       

سیاسی« )23(.
تا آنجا كه به تعریف ش��هروندی مربوط مي ش��ود ش��اید بت��وان با جمع بندی 

سیاست جنائی قانون گذار ایران در ...
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218

دوره جدید  شامره 63-62  
بهار و تابستان 1387

مجموع��ه تعریف های بیان ش��ده به تعریف جامع تری دس��ت یافت ، اما آنجا كه 
»حق��وق ش��هروندی« در مقابل »حقوق بش��ر«، »حقوق طبیع��ی یا فطری« و 

»حقوق اساسی« قرار مي گیرد جدا كردن مرز بین آنها دشوار مي شود.

مبحث دوم: حقوق شهروندی 
برای جدا سازی مفهوم »حقوق شهروندی« از اصطالحات یاد شده مي توان گفت 
كه حقوق ش��هروندی مجموعه ای از حقوق �� با هر درجه از اهمیت �� است كه 

در قوانین یك قلمرو حكومتی برای اتباع آن قلمرو شناخته شده است.
دلیل این كه به جای واژة كش��ور یا دولت از واژة قلمرو حكومتی بهره جس��تیم  
این اس��ت كه بتوانیم این اصطالح را همزمان برای اتباع یك ایالت ، یك دولت 
و حتی مجموعه ای از دولت ها كه در بعضی زمینه ها مانند حقوق بش��ر و مس��ائل 
اقتصادی وغیره،  مقررات یكس��انی اعمال مي كنند، ب��ه كار بریم؛ مانند اتحادیة 

اروپا كه در سال های اخیر »شهروند اروپایی« را مطرح كرده اند.
همی��ن روی كرد به م��ا كمك مي كند ت��ا درك بهتری از ش��هروند جهانی یا 
جهانوند داشته باشیم كه براساس پیروي دولت ها از مجموعه مقررات بین المللی 

بنا نهاده شده است.
اما در مقابل ، »حقوق بش��ر« مجموعه ای از حقوق است كه به یك » انسان« 
ف��ارغ از هم��ة تعلقات و قیود دیگر اعم از تابعیت ، رنگ ، نژاد ، گرایش سیاس��ی و 

غیره تعلق مي گیرد. 
با این توضیح معلوم مي گردد كه بعضی از مصادیق حقوق ش��هروندی می تواند 
مصداقی از حقوق بشر نیز باشد و برعكس بعضی از مصادیق حقوق بشر از مصادیق 
حقوق ش��هروندی نباشد و به عبارت دیگر؛ حقوق بشر و حقوق شهروندی دارای 
رابطة عموم و خصوص من وجه هس��تند. فراموش نش��ود ك��ه نظام های مختلف 
فك��ری وحكومت��ی از نظر دامنة مفهومي  و مصداقی حقوق ش��هروندی و حقوق 
بش��ر دارای تفاوت هایی هس��تند، به گونه ای كه اواًل تعداد حقوق ش��هروندی و 
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حقوق بش��ر شناخته شده در آنها یكسان نیست . ثانیًا مصداق حقوق شهروندی و 
حقوق بش��ر در آنها متفاوت است. »شهروند« به معنای بیان شده دارای حقوق و 
تكالیفی است. مسؤول رسمی تأمین حقوق شهروندان و نظارت بر ایفای تكالیف 
ش��هروندان در یك جامعة مردم س��االر نظام یافته و با ثبات، دولت اس��ت . گرچه 
مس��ؤولیت اجتماعی یكایك شهروندان نیز مستلزم نظارت عمومی بر احقاق این 
حقوق و انجام این تكالیف با ضمانت های اجرائي غیردولتی و غیركیفری از قبیل 
طرد ، افش��اگری، شرمنده س��ازی، آموزش ، تربیت و مانند آنها س��ت. از آنجا كه 
تكالیف شهروندی از موضوع این نوشتار خارج است تنها دربارة حقوق شهروندی 
تأكید مي كنیم كه این حقوق گس��تره گس��ترده ای دارند كه در س��ه عنوان كلی 

حقوق مدنی و سیاسی ، حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قابل تقسیم اند.
حق��وق مدن��ی و سیاس��ی بیش ترین توجه نویس��ندگان قانون اساس��ی ایران 
را ب��ه خ��ود جلب ك��رده و به همین دلیل دس��ت كم 15 اص��ل از اصول قانون 
اساس��ی را به خود اختص��اص داده  اس��ت. )بندشش��م،هفتم وچهاردهم اصل3، 
اص��ول169،165،39 ،38،37،35،34،32 ،26 ،25 ،8 ( در حالی كه حدود 5 اصل 
)اص��ول 46،47،31،29،28( به حقوق اقتصادی و اجتماعی و به همین تعداد )بند 
س��وم اصل س��وم ، اصول 20 و 30 و اصول مربوط به تدریس و اس��تفاده از زبان 

محلی در مطبوعات محلی( به حقوق فرهنگی اختصاص دارد.
یادآوری مي ش��ود كه حقوق قضائي در شمار حقوق مدنی و سیاسی قرار گرفته 
است. بررسی قوانین موجود نشان مي دهد كه با وجود توجه ویژة قانون اساسی به 
حقوق شهروندی، همة این حقوق در مجموعة قوانین عادی مورد حمایت كیفري 

یا غیركیفري قرار نگرفته اند )2(.

بخــش دوم. بازتاب هــای سیاســت جنائــی در قانــون احرتام به 
آزادی های مرشوع و حفظ حقوق شهروندی 

در این بخش سیاس��ت جنائي حاكم بر قانون حقوق ش��هروندي مورد بررس��ی 

سیاست جنائی قانون گذار ایران در ...

جعفر صادق منش
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قرار مي گیرد.

گفتار نخست. زمینه های تصویب و محور های اصلی قانون 

مبحث نخست: زمينه های تصویب
آیت ا...هاش��می ش��اهرودی در مقام رئیس ق��وة قضائیه با طرح ایدة »توس��عة  
قضائ��ي«، برنامه ه��ای پنج س��الة اول و دوم آن را در دس��تور كار این قوه قرار 

دادند. 
در نگاه رئیس قوة قضائیه، »توس��عة قضائي به معنای توس��عه و رشد اهداف و 
ایده های قضائي اس��ت ... این اهداف را مي توان به عنوان ایده ها و اهداف اصلی 

دستگاه قضائي در یك جامعه قلمداد كرد :
1. گسترش عدالت در جامعه ....؛ 

2. احقاق كلیة حقوق عمومی و خصوصی ، حقوق الناس  و حقوق ا...؛ 
3. تأمین آزادی های مشروع و حمایت از آنها ...؛

4. ایجاد امنیت در جامعه و پیش گیری از وقوع جرم ؛
5. تشریفات و مقررات قضائي روان و مناسب ...؛

6. ... استقالل و اقتدار قوة قضائیه از هر گونه تأثیرپذیری ....؛
7. توسعه و رشد دانش و فن قضاوت ...«  )283�280 : 21(.

در چهارچوب همین نگاه به توس��عة قضائي ، بخش نامه های متعددی از سوي 
رئی��س قوة قضائیه در ارتباط با اهداف توس��عة قضائي صادر ش��د؛ یكی از این 
بخش نامه ها در ارتباط با حقوق و آزادی های عمومی و كرامت انسانی مراجعان 
دس��تگاه قضائي بود ك��ه در تاریخ 1383/1/20 خطاب ب��ه قضات، ضابطان و 
مس��ؤوالن زندان ها ص��ادر گردید و كم تر از یك ماه بع��د در تاریخ 2/15/ 83 
در قال��ب طرح��ی دو فوریتی با عنوان »قانون احترام به آزادی های مش��روع و 
حفظ حقوق ش��هروندی« به تصویب مجلس ش��ورای اسالمی رسید. در جریان 
بررس��ی طرح مذكور یك از نمایندگان در توجیه س��ایرین ب��رای تصویب این 
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طرح مي گوید:
»مهم این اس��ت یك مجموعة مستقل و كدمند با روی كرد جدید قوة قضائیه 
منطب��ق ب��ر كلیات قانونی ارائه بش��ود كه گوی��ای نیاز فعلی و ف��وری و ملی و 
بین المللی ما س��ت و یك مس��ألة مهم كه مجموعة اینها در كنار 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 حاكم بر زمان طرح وتصویب آن، بررسی كرد.

مبحث دوم: محورهای اصلی قانون 
قانون مورد بحث دارای یك مقدمه و پانزده بند است كه در چهارده بند نخست 
حقوق مورد نظر قانون گذار و در بند پانزدهم مسائل مربوط به نحوة اجرائي كردن 

این قانون بیان شده است.
محورهای مورد تأكید در قانون مورد بحث عبارت اند از:

1. كشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت 
موقت با رعایت قوانین و حكم و دستور قضائي مشخص و شفاف ؛

2. انحصار محكومیت ها به مباش��ر، ش��ریك و معاون ج��رم و صدور آنها وفق 
ترتیبات قانون؛ 

3. حاكمیت اصل برائت تا اثبات جرم در دادگاه صالح و قطعیت آن؛
4. مس��تدل و مستند بودن رأی به مواد قانونی یا منابع فقهی معتبر)در صورت 

نبودن قانون(؛
5. حق برخورداری هر كس از امنیت الزم در پناه قانون؛

6. رعایت حق دفاع متهمان و مش��تكی عنهم در محاكم و دادس��راها و فراهم 
آوردن فرصت استفاده از وكیل و كارشناس برای آنان؛

7. رعایت كامل اخالق و موازین اسالمی در اجرای وظایف محوله و برخورد با 

سیاست جنائی قانون گذار ایران در ...

جعفر صادق منش
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مردم و دادخواهان در مظان اتهام و مرتكبان؛
8. اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ولزوم انجام آن به حكم و ترتیب معین 
در قانون در موارد ضروری و ارس��ال پرونده به مراجع صالح قضائي و در جریان 

قرار دادن خانوادة دستگیرشدگان؛
9. اجتناب از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف آنان 

در جریان دستگیری  و بازجویی یا استطالع؛ 
10. خ��ودداري بازجویان و مأموران تحقیق از اقدام های خالف قانون از قبیل: 

پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم و یا بردن آنان به اماكن نامعلوم؛
11. انجام بازرس��ی ها و معاینات محلی جهت دس��تگیری متهمان فراری و یا 
كش��ف آالت و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در كمال 

احتیاط ؛
12. عدم تعرض به اس��ناد و مدارك و اش��یائی كه ارتباطی به جرم ندارند یا به 
متهم تعلق ندارند و عدم افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عكس های فامیلی 

و فیلم های خانوادگی و عدم ضبط بی مورد آنها در جریان بازرسی ها؛
13. ممنوعی��ت هر گونه ش��كنجه متهم به منظور اخذ اق��رار و یا اجبار به امور 

دیگر و بی اعتبار بودن چنین اقراری؛
14. مبتنی بودن تحقیقات و بازجویی ها بر اصول و شیوه های علمی، قانونی و 

آموزش های قبلی و نظارت الزم؛ 
15. برخورد جدی بر اس��اس قانون با كس��انی كه در اج��رای وظایف خود به 

روش های خالف ترتیبات و مقررات مقرر متوسل مي شوند؛
16. طرح پرس��ش های  مفید و روش��ن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی و 
خودداری از كنجكاوی در اس��رار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته 

افراد و پرداختن به موضوعات غیر مؤثر در پروندة مورد بررسی؛
17. نوش��تن پاس��خ ها به همان كیفیت اظهار ش��ده و بدون تغیی��ر و تبدیل و 
خوان��دن آنها براي اظهاركننده و اجازه به افراد باس��واد در صورت تمایل آنها به 
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این كه خودشان مطالب خود را بنویسند؛
18. نظارت جدی محاكم و دادگس��تری ها بر بازداشتگاه های نیرو های ضابط و 
دس��تگاه هایی كه به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام مي دهند و نحوة 

رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان؛
19. اجتن��اب از دخ��ل و تص��رف ناروا در اموال و اش��یای ضبط��ی و توقیفی 

متهمان؛ 
20. تعیین تكلیف اموال و اشیا در اولین فرصت ممكن یا ضمن صدور حكم یا 
قرار در محاكم 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؛
21. تعیین هیأتی از سوی رئیس قوة قضائیه به منظور نظارت بر حسن اجرای 

موارد فوق و الزام دستگاه های ذی ربط بر همكاری با این هیأت؛
22. مس��اعی الزم در اص��الح روش ها، 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 كه مالحظه مي ش��ود در این قانون حقوق قضائي و اصول ناظر بر 
دادرس��ی عادالنه مورد توجه قرار گرفته است؛ حقوقی كه اغلب در قانون اساسی 
نیز منعكس 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 ساكت است.

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

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نمونه ای بارز از تأثیر 
سیاست جنائي قضائي بر سیاست جنائي تقنینی است.

این مسأله حاكی از آن است كه »بسیاری از مسائل نوآورده حقوقی و قضائي كه 
در سیاس��ت جنائي نقش تحول آفرینی دارند، نخست و اغلب به وسیلة بخش نامه 
به دادرسان ابالغ مي شوند و آنگاه در صورت لزوم و وجود زمینه های قانون گذارانه 

سیاست جنائی قانون گذار ایران در ...

جعفر صادق منش
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توس��ط قانون گذاران به قانون تبدیل مي ش��وند ،چه در صف مقدم اجرا و مدیریت 
نظام عدالت كیفری ، این مدیران و سیاست گذاران هستند كه سنگر های مرزی را 
بر عهده دارند و كار قانون گذاران را در این زمینه بیش تر باید به امور پشتیبانی و 

تداركاتی و ستاد فرماندهی تشبیه نمود« )5(.
گرچه پیش��رو ب��ودن و نق��ش هدایتگری بخش نام��ه رئیس ق��وة قضائیه در 
ارتباط با بخش��ی از موضوع »حقوق ش��هروندی« انكارناپذیر است. اما به همان 
اندازه كه صدور بخش نامة یاد ش��ده نكته ای مثبت برای قوة قضائیه محس��وب 
مي ش��ود ، تصویب عین آن از س��وی نمایندگان مجلس شورای اسالمی حاكی از 
تأثیرپذیری اكثریت نمایندگان از بخش نامه اي اس��ت كه مي توانست الهام بخش 
نمایندگان مجلس باشد. مجلس مي توانست با محور قرار دادن بخش نامة مذكور 
تصویب قانونی جامع، ش��فاف و صریح در زمینه حقوق ش��هروندی را در دس��تور 
كار كمیس��یون های تخصصی یا مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی قرار 

دهد. 
قانون احترام به آزادی های مش��روع و حفظ حقوق ش��هروندی به جای آن كه 
قانون باش��د، می توانس��ت به عنوان منش��ور اخالقی كارگزاران عدالت كیفری و 
تدبی��ری مدیریتی در این عرصه باقی بماند، چرا كه همة آنچه در اصول پراكندة 
ق.ا. و برخی قوانین عادی دربارة تضمینات دادرس��ی عادالنه آمده اس��ت دوبارة 
در بخش نامة مذكور احصاء ش��ده اس��ت كه البته، همین نكت��ه مي تواند یكي از 

ویژگی هاي مهم و مثبت قانون یاد شده باشد.
اما از دیدگاه سیاست جنائي نكاتی دربارة قانون یاد شده قابل ذكر است كه در 

ادامه مطرح مي شود:

مبحث نخست: روی كرد صرف به نسل اول حقوق بشر 
ارتقاي توجه به كرامات انس��اني، تولد نیازهاي جدید بشري و نیز مسائل مربوط 
به محیط زیس��ت  موجب ش��ده كه حقوق بین المللي حقوق بش��ر، دامنه و عمق 
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بیش تری پیدا كند و اینجا س��ت كه بعضی س��خن از نسل هاي اول، دوم و سوم 
حقوق بشر به میان آورده اند ) 28 : 10(.

اس��ناد مهمی چون اعالمیة جهانی حقوق، بشر )1948 م( و میثاق بین المللی 
حقوق مدنی و سیاس��ی )1966م( و اس��ناد منطقه ای و دوجانبه ای از این دس��ت 
مش��تمل بر حقوق نس��ل اول هستند. اس��ناد دیگری كه در آنها عمدتًا بر حقوق 
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی انسان ها تأكید شده است مانند: میثاق بین المللی 
حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی )1966م( نسل دوم حقوق و سرانجام اسناد 

مربوط به مسائل زیست محیطی نسل سوم حقوق را در بر مي گیرند.
با مطالعة اسناد بین المللی مربوط به نسل اول حقوق شهروندی معلوم مي گردد 
كه این اس��ناد دو دس��تة كلی از حقوق را در بر مي گیرن��د: حقوق اولیه مرتبط با 
حق زندگی اجتماعی كه بدون آنها زندگی اجتماعی انسان كاماًل مختل مي شود؛ 
مانند حق مس��كن، حیات، آزادی بیان، رفت و آمد، امنیت و امثال آنها، و حقوق 
اولیة مرتبط با نظام دادرس��ی كیفری )حقوق دفاعی، تأمین و برخورداری از نظام 

دادرسی كارآمد(.
مروری بر مفاد قانون احترام به آزادی های مش��روع و حفظ حقوق ش��هروندی 
نش��ان مي دهد كه در این قانون تنها بخشي از حقوق شهروندی نسل اول، یعني 
حقوق ش��هروندی در ارتباط با نظام دادرسی و به قولي »حقوق اساسی كیفری« 

مورد توجه قرار گرفته است ) 126 : 16 (.
وانگهی، از میان حقوق ش��هروندی نس��ل اول مرتبط با نظام دادرسی نیز همة 
حقوق لحاظ نشده است. نمونه ای از حق هایي كه در این قانون مغفول بوده بدین 

قرار است :
�� حق برخورداری از رسیدگی بی طرفانه؛  

�� حق محاكمه در دادگاه هاي تخصصي؛
�� حق محاكمه در حضور هیأت منصفه؛ 

�� حق محاكمه در حضور چند قاضی در جرائم مهم؛ 

سیاست جنائی قانون گذار ایران در ...
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�� حق محاكمه در دادگاه علنی؛ 
�� استقالل دادرسان  و وكال؛ 

�� حق برخورداری از قاعدة فراغ دادرسی؛ 
�� حق رسیدگی بدون تأخیر ناروا؛ 

�� حق داشتن مهلت و موعد مناسب جهت دفاع؛ 
�� حق برخورداری از تساوی ابزار های دفاعی؛ 

�� حق مقاومت در برابر اقدامات و تصمیمات غیر قانونی مأموران و ضابطان؛ 
�� حق تضمین امنیت در برابر انتقام؛ 

�� حق عدم انتشار حكم قبل از قطعیت؛ 
�� حق جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی؛ 

�� حق درخواست تأمین از شاكی بیگانه؛ 
�� حق برابری و عدم تبعیض؛ 

�� حق تجدیدنظرخواهی از قرار های تأمینی؛ 
�� حق آگاهی از دالیل دستگیری و محتویات پرونده؛ 

�� حق آگاهی از حقوق دفاعی؛ 
�� حق دفاع و اعتراض به روند اقدامات و تصمیمات قضائي؛ 

�� حق برخورداری از معاضدت؛ 
�� كلیة حقوق دفاعی و تأمین شاكی و شاهد و محكوم علیه )13(.  

خوش��بختانه، م��واد 100 و 130 ق.ب.چ.ت. با الزام دولت به تنظیم »منش��ور 
حقوق ش��هروندی« و تصویب آن از طریق مراجع ذی ربط و با الزام قوه قضائیه  
به تنظیم لوایحی در ارتباط با حقوق شهروندی �� از جمله الیحة حفظ و ارتقای 
حقوق ش��هروندی و حمای��ت از حریم خصوصی �� راه را ب��رای تصویب قانونی 

شایسته در این زمینه هموار كرده است. 
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مبحث دوم: خأل ضمانت اجرای كيفری 
اگر در سیاست جنائي نوع ، میزان و نحوة اعمال »پاسخ« تناسبي با وزن و اعتبار 

یك هنجار نداشته باشد، آن سیاست جنائي دارای كاستی است.
در قانون احترام به آزادی های مش��روع و حفظ حقوق ش��هروندی ، این كاستی 
آش��كارا محسوس است، زیرا از یك س��و قانون گذار درصدد رویارویی با ناقضان 
اساس��ی ترین ارزش های اجتماعی بوده، و از س��وي دیگر پاسخ كیفری به آنها را 
به س��ایر قوانین حواله كرده است. گذشته از این ابهام، نكتة قابل تأمل این است 
كه خیلي از حقوق مقرر در قانون مجازات اس��المي، فاقد ضمانت اجرای كیفری 

صریحی است  كه ازآن جمله مي توان از حقوق زیر یاد كرد:
�� كش��ف و تعقیب جرائم با رعایت قوانین و حكم و دس��تور قضائي مشخص 

و شفاف؛
��  حاكمیت اصل برائت تا اثبات جرم در دادگاه صالح و قطعیت آن؛ 
��  مستدل و مستند بودن رأی به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر؛

��  رعایت حق دفاع متهمان و مش��تكی عنهم در محاكم و دادس��راها و فراهم 
آوردن فرصت استفاده از وكیل و كارشناس برای آنان؛ 

��  رعایت كامل اخالق و موازین اس��المی در اجرای وظایف محوله و برخورد 
با مردم و دادخواهان و اش��خاص در مظان اته��ام و مرتكبان جرائم و مطلعان از 

وقایع؛
�� اجتناب از ایذاء افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف آنان 

در جریان دستگیری و بازجویی یا استطالع؛
�� خودداری بازجویان یا مأموران تحقیق از اقدام های خالف  قانون و پوشاندن 

صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن او به اماكن نامعلوم؛
�� عدم تعرض به اس��ناد و مدارك و اش��یائی كه ارتباطی به جرم ندارند یا به 
متهم تعلق ندارند و عدم افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عكس های فامیلی 
وفیلم ه��ای خانوادگی و عدم ضبط بی مورد آنها )توضیح این كه مادة 582 ق.م.ا. 

سیاست جنائی قانون گذار ایران در ...
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تنها شامل مراسالت مخابراتی و مكالمات تلفنی است(؛
�� مبتنی بودن تحقیقات و بازجویی ها بر اصول و ش��یوه های علمی، قانونی و 

آموزش های قبلی و نظارت الزم؛ 
��  طرح پرس��ش های مفید و روش��ن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتس��ابی و 
خودداری از كنجكاوی در اس��رار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشتة 

افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پروندة مورد بررسی؛
�� خواندن نوش��ته ها براي اظهاركننده و اجازه به افراد باسواد در صورت تمایل 

آنها به این كه خودشان مطالب خود را بنویسند.
�� نظارت جدی محاكم و دادگس��تری ها بر بازداشتگاه های نیروهای ضابط یا 
دس��تگاه هایی كه به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام مي دهند و نحوة 

رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان؛
�� اجتن�اب از دخ�ل و تص�رف ناروا در ام�وال و اش��ی�ای ضب�طی و توقی�فی 

متهمان؛ 
�� تعیین تكلیف اموال و اشیاء در اولین فرصت ممكن یا ضمن صدور حكم یا 

قرار در محاكم و دادسراها؛ 
�� اهتمام الزم به حفظ و نگهداری آنها تا پیش از اتخاذ تصمیم قضائي؛ 

�� خودداری از استفادة شخصی یا اداری از اموال آنها؛    
البته فقدان پاس��خ های كیف��ری در قانون مورد بحث ب��ه معنای نفی هرگونه 
پاس��خی نیس��ت، چرا كه در دس��تورالعمل اجرائ��ي بند 15 قانون ك��ه در تاریخ 

83/12/23 به تصویب ریاست قوة قضائیه رسیده است :
چند نوع پاسخ به موارد نقض قانون به شرح زیر مطرح گردیده است:

الف. اص��الح روش ها به منظور پیش گیری وضعی از نقض مجدد )در مواردی 
كه نقض قانون ناشی از فقدان تشریفات قضائي و روش های مناسب باشد(؛

ب. پاس��خ های اداری در چهارچوب آیین نامه های انضباطی كاركنان اداری )در 
مورد نقض هایی كه جنبة اداری دارند و نیز در مورد عدم نقض هایی كه مستحق 
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تشویق هستند(؛
ج. پاس��خ های انتظام��ی به قضات )در م��واردی كه نقض قان��ون مورد بحث 

مشمول مقررات انتظامی قضات باشد(؛
د. پاس��خ كیف��ری اصلی )در م��واردی كه نقض مورد بح��ث از مصادیق جرم 

باشد(؛
ه. پاس��خ كیفری تبعی )در خصوص كلیه محكومیت های قطعی در قبال نقض 

حقوق شهروندی موضوع تبصرة مادة 3(؛ 
در اینجا نخس��تین پرسشی كه به ذهن مي رس��د این است كه 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 مي توان به طورقطع مواردی از قانون مورد بحث را مشمول پاسخ 
كیفری دانست، ولی دربارة نقض سایر مقررات قانون مورد بحث پرسش همچنان 

باقی مي ماند.
پرس��ش دیگر آن اس��ت كه آیا اساس��ًا درست اس��ت كه در قانونی كه عنوان 
»احترام به آزادی های مش��روع و حفظ حقوق ش��هروندی « به خود گرفته است 

رفتارهایی احصا شود كه صرفًا در حد تخلف اداری یا انتظامی باشد؟ 
نباید فراموش كرد كه در قانون حقوق ش��هروندي عالوه بر موازین اخالقی در 
راستای حفظ حقوق شهروندی الزاماتی صرفًا اداری مانند نظارت و آموزش بر كار 
مأموران قضائي و ضابطان نیز پیش بینی ش��ده كه تخلف از آنها مي تواند با پاسخ 
اداری همراه باشد. در این صورت قانون یاد شده از این جهت كه موازین اخالقی 
و مقررات اداری را در یك قانون كیفری وارد كرده اس��ت قابل انتقاد خواهد بود. 
كوتاه سخن این كه نگارش قانون با احالة ضمانت اجرای آن به قوانین كیفری و 
غیركیفری نامعلوم به صورتی آشفته و مبهم با اصل اولیة حاكم بر سیاست جنائي 
یعنی قانونی بودن جرم و مجازات تعارض داشته و جز دامن زدن به تورم تقنینی 

سیاست جنائی قانون گذار ایران در ...
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و فراهم كردن زمینة تجاوز به حقوق شهروندی حاصلی ندارد.

مبحث سوم: فراموشی جایگاه بزه دیده 
امروزه حتی در سیاس��ت جنائي آن دس��ته از نظام های قضائي كه به شیوة سنتی 
دادرس��ی و به تعبی��ر برخی صاحب نظ��ران عدالت كیفری ���� در مقابل عدالت 
ترمیمی �� وفادار مانده اند ، بزه دیده نقشی فراتر و فعال تر نسبت به گذشته یافته 
اس��ت. توجه به جایگاه بزه دیده در نظام دادرس��ی ما هم به تدریج ابعاد جدیدی 
مي یابد، تأسیس واحدهای مشاوره و سازش در كالنتری ها و دادسراها و تشكیل 
ش��وراهای حل اختالف ،توجه به عدالت ترمیمی و میانجیگری در الیحة تشكیل 

دادگاه اطفال و نوجوانان )5( نشانة آشكار این ادعا ست.
اما در قانون حقوق شهروندی به نظر مي رسد كه بزه دیده فراموش شده است؛ 
زیرا در این قانون و بند 15 دس��تورالعمل اجرائي آن صرفًا بر پاس��خ های كیفری، 
انتظامی و انضباطی تأكید ش��ده است، بی آن كه در خصوص جبران خسارت های 

مادی و معنوی بزه دیده یا حق گذشت او سخنی به میان آید.

مبحث چهارم: ابهام در برخی عناوین و اصالحات
انتخاب اصطالحات یك قانون باید با روی كرد سیاس��ت جنائي تقنیني همسویی 

كاملی داشته باشد.
اكنون، باید دید كه در قانون حقوق ش��هروندي، چه اندازه به این نكات توجه 

شده است؟ 
در پاسخ به برخی عبارت هاي قانون یاد شده اشاره مي شود :

ال��ف( » كاًل در اج��رای وظایف محوله و برخورد با مردم الزم اس��ت اخالق و 
موازین اسالمی كاماًل رعایت گردد« )بند 4 قانون(. 

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 
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برائت متهم بوده ...«  )بند2 قانون(.
ج( »تحقیقات و بازجویی ها باید مبتنی بر اصول و ش��یوه های علمی قانونی... 

صورت بگیرد...« )بند 10 قانون(.
توضیح اینكه 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 
كه این موارد در مجموعة مش��خصی تدوین و به قضات و مأموران آموزش داده 
نشده ناسازگار با یك سیاست جنائي شفاف است. درباره بند ب نیز باید گفت كه 
از دیدگاه بس��یاري از حقوق دانان و نیز در رویة قضائي محكوم كردن متهمان به 
استناد منابع فقهی مورد انتقاد واقع شده و اجراي اصل 167 ق.ا. در امور حقوقی 
ب��ه ط��ور كلي و در امور كیفري تنها در موارد اجم��ال و ابهام و تعارض قوانین و 
نیز برای صدور حكم برائت و منع تعقیب در موارد س��كوت قوانین كیفری تجویز 

شده است. 
حال آن كه در قانون حقوق ش��هروندی، تلویحًا صدور حكم محكومیت كیفری 

به استناد منابع فقهی تجویز شده است. 
بن��د )ج( ه��م ایراد بند الف را دارا س��ت، زی��را »اصول و ش��یوه های علمی 
قانون��ی« ب��رای بازجویی ها و تحقیقات هیچ گاه تعریف و تعیین نش��ده اس��ت. 
چن��دان ك��ه بازتاب این مس��أله را در این ب��اره مي توان در مش��روح مذاكرات 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در جریان بررسی طرح دوفوریتی قانون یاد 

ش��ده مالحظه كرد )17(.

مبحث پنجم: خأل سياست جنائي افتراقی 
قانون گذار در قانون حقوق ش��هروندی درصدد پیش گیری از نقض حقوق مندرج 
در قانون به ویژه از گذر نظام عدالت كیفري بوده است. فارغ از درستی یا نادرستی 
چنین روی كردی ، پرس��ش جدی این اس��ت كه آیا نوع پاسخ ها و سازوكار سنتی 
پیش بینی ش��ده برای كش��ف ، تعقیب و تحقیق در جرائم این عدة خاص با توجه 
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به ویژگی های ش��خصیتی � اجتماعی آنان تأمین كنندة هدف پیش گیری خواهد 
بود ؟

در نبود مطالعات حقوقي در قلمرو جرائم قضائي، رسیدن به هدف پیش گیری از 
جرائم ارتكابی كنش��گران فرایند عدالت كیفری اگر نگوییم ناممكن، بسیار دشوار 
خواه��د بود، حال آن كه وجود چنین مطالعاتي ب��ا توجه به نكات زیر ضروري به 

نظر مي رسد: 
1. پیچیده و تخصصی بودن موارد نقض حقوق ش��هروندی در فرایند دادرسی 

كیفری؛ 
2. فقدان رابطة قبلی مرتكبان این جرائم با شهروندان بزه دیده آن؛ 

3. ناش��ی بودن ارتكاب اغل��ب این جرائم از ضعف مهارت��ی ودانش قضات و 
ضابطان و مأموران قضائي و در نتیجه فقدان سوء نیت و حالت خطرناك در آنها 
در اغلب موارد ، و بنا بر این ناكارآمد بودن پاس��خ های كیفری سنتی به این قبیل 

جرائم؛
4. امكان تأثیرگذاري مرتكباني كه خود از دست اندركاران نظام عدالت كیفري 
 اند بر س��ایر قضات، ضابطان و مأمورانی كه وظیفة تعقیب ،تحقیق،صدور حكم و 
اجرای مجازات ها را در قبال نقض حقوق شهروندی بر عهده دارند، به دلیل سابقة 
طوالنی همكاری آنها با یكدیگر و در نتیجه مخدوش ش��دن اصل بی طرفی در 

فرایند دادرسی این قبیل جرائم .

بخش سوم. سیاست جنائی اجرائی

بند 15 قانون حقوق شهروندی  مي گوید:
»رئی��س قوة قضائیه موظف اس��ت به منظور نظارت وحس��ن اجرای موارد فوق 
تعیی��ن كند ...كلیه دس��تگاه هایی كه به نحوی در ارتباط ب��ا این موارد قرار دارند 
موظفن��د ب��ا این هیأت همكاری الزم را معمول كنن��د . آن هیأت وظیفه دارد در 
صورت مش��اهدة تخلف از قوانین عالوه بر مس��اعی در اصالح روش ها و انطباق 
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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 20 ماده و 5 تبصره 
تدوین ودر تاریخ 83/8/20 جهت اجرا ابالغ نموده است .

این دستورالعمل كه بر اعمال مدیریت قضائي تأكید مي ورزد خود با چالش هایي 
روبه رو ست:

الف. سیاست جنائي دولتی � قضائي؛ 
ب. پیش بینی كار موازی؛ 

ج. عدم توجه به اصل تفكیك قوا؛ 
د. امكان نقض حقوق شهروندی.

گفتار نخست. سياست جنائي دولتی قضائي 
م��ادة یك دس��تورالعمل م��ورد بحث درب��ارة اعضای»هیأت نظ��ارت مركزی« 

مي گوید: 
»برای نظارت بر حس��ن اج��رای قانون احترام به آزادی های مش��روع و حفظ 
حق��وق ش��هروندی هیأت نظارت مركزی، موضوع بن��د 15 این قانون، مركب از 

اعضای شورای معاونان قوه قضائیه تشكیل مي شود...
 تبصرة 1. رئیس قوه قضائیه ریاست هیأت نظارت مركزی را بر عهده دارد.

 تبصرة 2. از س��ایر مسؤولین ذی ربط حس��ب مورد پس از موافقت رئیس قوه 
قضائیه دعوت به عمل مي آید«.

 همچنین  »تركیب هیأت نظارت و بازرسی استان « چنین است:
»مادة 4. در مركز هر استان هیأتی مركب از حداكثر پنج نفر قاضی دادگستری ، 
س��ازمان قضائي نیروهای مس��لح، دفتر بازرسی كل كش��ور و نماینده دادسرای 

انتظامی قضات به عنوان »هیأت نظارت و بازرسی استان« تشكیل مي شود.
تبصره- رئیس كل دادگستری استان ریاست هیأت نظارت و بازرسی استان را 

سیاست جنائی قانون گذار ایران در ...

جعفر صادق منش
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بر عهده دارد. دبیرخانه این هیأت در حوزه ریاست كل دادگستری استان تشكیل 
مي شود. 

مادة 5. اعضای هیأت نظارت و بازرس��ی به پیش��نهاد رئیس كل دادگس��تری 
اس��تان ، حسب مورد پس از هماهنگی با رئیسان مستقیم آنها با ابالغ رئیس قوه 

قضائیه منصوب مي شوند.
مادة 6. رئیس كل دادگس��تری استان با مشورت اعضای هیأت، برنامه نظارت 
و بازرس��ی دوره ای ش��ش ماهه استان را تنظیم و به هیأت نظارت مركزی اعالم 

مي كند.«
هم��ان گونه كه مالحظه مي ش��ود در م��وارد مذكور و نیز ب��ا توجه به مواد 7، 
11،12، 13و 15 دس��تورالعمل محور اصلی مدیریت نظارت و بازرس��ی بر رعایت 
حقوق ش��هروندی بر رئیس قوه قضائیه و رئیس دادگستری استان متمركز است 
و س��ایر اعضا كه همگی از قضات س��ازمان های تابع قوه قضائیه مي باشند تحت 

فرمان این دو مقام اعمال وظیفه مي كنند.
وانگهي، در دس��تور العمل فرض شده اس��ت كه قوة قضائیه به تنهایی توانایی 
حفظ حقوق ش��هروندی را بدون همكاری سایر نهادهای دولتی و غیردولتی، دارا 

ست . 
   همچنین، از آنجا كه مقامات صالح نظارت و بازرس��ی و رسیدگی قضائي در 
موارد نقض حقوق ش��هروندی از چهارچ��وب داخلی قوه قضائیه فراتر نمي روند 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 رسیدگی كننده به 

نقض حقوق شهروندی منتفی نیست )18(.

گفتار دوم. پيش بينی كار موازی 
طب��ق مادة 7 دس��تورالعمل مورد بحث رئیس هیأت نظارت و بازرس��ی اس��تان 
اعضای هیأت را در گروه های دو یا سه نفره »با حكم مأموریت به مراجع قضائي 
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انتظامي و س��ایر دستگاه های مشمول این دستورالعمل اعزام مي نماید«. همچنین 
به اس��تناد مادة 17 این دس��تورالعمل »تش��كیل هیأت های نظارت و بازرسی بر 
حقوق ش��هروندی مانع وظایف دادستان های عمومی و انقالب و نظامی از حیث 
نظارت بر عملكرد ضابطان نیس��ت و دادس��تان ها و قضات دادسراهای عمومی و 
انقالب و نظامی موظف اند در صورت مشاهدة نقض آزادی های مشروع و حقوق 
ش��هروندی طبق مادة 14 این دس��تورالعمل اقدام كرده و رئیس هیأت نظارت و 

بازرسی استان را نیز به طور كتبی از موضوع آگاه كنند«.
  مادة 14 نیز مقرر مي دارد:

»گروه ه��ای نظ��ارت و بازرس��ی در صورت مش��اهده نقض آش��كار حقوق 
ش��هروندی از قبیل بازداشت غیر قانونی، رفتار خشونت آمیز و تحقیر افراد به 
گونه ای كه ادامه آن آثار جبران ناپذیری در پی داش��ته باش��د، باید بی درنگ 
موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعالم كنند. اعالم 
گروه نظارت و بازرس��ی در این گونه موارد حكم گزارش موثق را داش��ته و 
مقام های قضائي یاد شده مكلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی اند.«

هرچن��د م��ادة 17 در مق��ام نفی وج��ود هرگون��ه تعارضی بین انج��ام وظیفة 
هیأت های نظارت و بازرس��ی و وظایف دادستان ها مي باشد ، اما واقعیت این است 
كه تش��كیل هیأت های مذكور نوعی مداخل��ه در انجام وظایف مدیران قضائي از 
قبیل دادس��تان ها و رؤس��ای دادگستری شهرس��تان ها و نیز ادارة كل حفاظت و 
اطالعات قوه قضائیه، ادارة كل پی گیری ویژة قوه قضائیه، رؤس��ای سازمان های 
تاب��ع قوه قضائیه و غیره اس��ت، چ��را كه از وظایف كلیة مقامات مذكور كش��ف 
جرائم و تخلفات كاركنان در مجموعة تحت امر و نیز وظیفة نهادهای تابع حوزة 
ریاس��ت قوة قضائیه كشف جرائم و تخلفات كاركنان قضائي و اداری قوة قضائیه 
و س��ازمان های تابع و از وظایف و اختیارات كلیة دادستان ها نظارت و ریاست بر 

عملكرد ضابطان دادگستری در انجام وظایف ضابطی آنها است.
 نكت��ة قابل توج��ه در ذیل مادة 17 ناظر بر مادة 14 دس��تورالعمل مورد بحث 

سیاست جنائی قانون گذار ایران در ...

جعفر صادق منش
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آثار آن اس��ت كه تنها در موارد »نقض آش��كار حقوق ش��هروندی به گونه ای كه 
ادامة آن آثار جبران ناپذیری در پی داش��ته باش��د« به دادستان ها و قضات اجازة 
اعالم مراتب به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط را داده است، در حالی كه به نظر 
مي رسد كه دو قید مذكور موجب مي شود مقامات مذكور برای اعالم موارد نقض 
حقوق ش��هروندی كه این قانون در مقام رویارویی با آن اس��ت محدود شوند، در 
حالی كه اغلب موارد نقض حقوق شهروندی به صورت غیر آشكار و در لفافه های 

قانونی صورت مي گیرد.

گفتار سوم. تخطی از اصل تفکيک قوا
در صدر ماده   واحدة قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی 
چنی��ن مي خوانیم » از تاریخ تصویب ای��ن قانون كلیه محاكم عمومی، انقالب و 
نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مكلف اند در انجام وظایف قانونی خویش 

موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا كنند..«
در ذیل این قانون نیز آمده است:

»15- ... كلی��ة دس��تگاه هایی كه به نحوی در ارتباط با ای��ن موارد قرار دارند 
موظفند با این هیأت همكاری الزم را معمول دارند...«

     همان گون��ه ك��ه از صدر و ذیل قانون یاد ش��ده، برمي آید این قانون صرفًا 
در مجموعة دادگاه ها و دادس��راهای قوه قضائیه و نیروهای مسلح در مقام ضابط 
قوه قضائیه قابلیت اجرا دارد این در حالی اس��ت كه طبق مادة 19 دس��تورالعمل 

بند 15:
»كلیه مراجع قضائي، انتظامی ، اطالعاتی، ضابطان قوه قضائیه، سازمان زندانها 
و اقدامات تأمینی و س��ایر دستگاه های ذي ربط مشمول مقررات این دستورالعمل 

بوده و مكلف به رعایت و همكاری در اجرای آن اند.«
مادة 19 مورد اش��اره در قبال مراجع انتظامی و اطالعاتی و حتی شاید سازمان 
زندان ها و س��ایر دس��تگاه هاي ذي ربط قابلیت اجرائي ندارد چرا كه این ماده در 
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تعارض آشكار با صدر ماده   واحدة قانون مورد بحث مبني بر شمول آن به دادگاه ها 
و دادس��راهاي قوه قضائیه و ضابطان قضائي بوده و  دس��تورالعمل در تعارض با 

قانون  قابلیت اجرائي خود را از دست مي دهد.
مادة 19 عالوه بر تعارض با قانون اصل تفكیك قوا را نیز نادیده گرفته اس��ت؛ 
زیرا »نیروي انتظامي« در مقام انجام وظایف غیرضابطي خود تابع سلسله مراتب 

فرماندهي كل قوا ست كه معمواًل ادارة آن به وزیر كشور تفویض مي شود.
شاید گفته شود در مادة 19 با آوردن » مراجع انتظامي « در شمول دستگاه هاي 
تابع دس��تورالعمل صرف��ًا جنبة ضابطي نیروي انتظامي مورد نظر بوده  اس��ت اما 
منط��وق این لفظ حاكي از این قصد نیس��ت، به ویژه ب��ا توجه به این كه نیروي 
انتظامي در مقام انجام وظیفه ضابطي خود مشمول عنوان »ضابطان قوة قضائیه« 

مي باشد كه در همین ماده به صراحت از آن یاد شده است.
آوردن »مراج��ع اطالعاتي« كه »وزارت اطالعات« مصداق بارز آن اس��ت در 

مادة 19 نیز با همین چالش روبه رو ست. 
جالب اس��ت كه در صدر بخش نام��ة رعایت حقوق و آزادي هاي مش��روع كه 

مبناي قانون مورد بحث است نیز چنین آمده است: 
»از آنجا كه حفظ كرامت و ارزش واالي انساني و احترام به آزادي هاي مشروع 
و حق��وق ش��هروندي و رعایت اصول و ارزش هاي اس��المي در گ��رو اقدام هاي 
صحیح و عادالنه مس��ؤوالن قضائي، انتظامي و اطالعاتي كشور مي باشد، توجه 
كلیه قضات شریف، ضابطان، بازجویان و ناظران زندانها و بازداشتگاه هاي سراسر 

كشور را به نكات زیر جلب مي كنم...«.
مالحظ��ه مي ش��ود كه در این بخش نام��ه رئیس محترم ق��وه قضائیه با وجود 
تصری��ح بر نقش مهم مس��ؤوالن انتظام��ي و اطالعاتي كش��ور در حفظ حقوق 

شهروندي ،مخاطب بخش نامه را صرفًا تابعان قوه قضائیه قرار داده  است.
به نظر مي رس��د مخاطب ق��راردادن نهادهاي اطالعاتي در یك دس��تورالعمل 
اداري كه اصواًل در مجموعة دس��تگاه قضائي قابلیت اجرائي دارد، از آن روس��ت 

سیاست جنائی قانون گذار ایران در ...

جعفر صادق منش
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ك��ه طبق رویة معم��ول در برخي موارد وزارت اطالع��ات نقش ضابط قضائي را 
ایفا مي كند، اما از آنجا كه اواًل: اصل برعدم ضابط بودن هر نهادي اس��ت جز در 
م��واردي كه قانون اجازه مي دهد؛ ثانیًا : اط��الق عنوان »ضابط قضائي« بر یك 
شخصیت حقوقي، تكالیف و مس��ؤولیت هایي را براي آن ایجاد مي كند كه صرفًا 

در چهارچوب قانون باید مشخص و تعریف شود. 

گفتار چهارم. امکان نقض حقوق شهروندي 
قانون احترام به آزادي هاي مش��روع و حفظ حقوق شهروندي براي پیش گیري از 
نقض حقوق ش��هروندي كلیه گواهان، مطلعان، شاكیان، متهمان، و محكومان و 
همة مراجعان دس��تگاه عدالت و دادگستري تصویب شده است. ولي تبصره مادة 
)3( دس��تورالعمل مورد بحث مقرر داشته است: »دبیرخانه هیئت نظارت مركزي 
نس��بت به انتشار عكس و هویت نقض كنندگان حقوق شهروندي پس از قطعیت 
یافتن احكام آنان در رس��انه هاي گروهي، جراید كثیراالنتش��ار و پایگاه )س��ایت( 

اطالع رساني اقدام مي نماید«. 
این اقدام شكل تكامل یافته و » تشهیر« مي باشد كه درحقوق جزاي سنتي در 

قبال دستة خاصي از مجرمان با ویژگي هاي مشخصي قابل اجرا بوده  است. 
ام��ا به رغم آن كه 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 هویت 
»نقض كنندگان حقوق شهروندي« را به طور عام داده  است. بنا بر این طبق این 
تبصره تش��هیر مرتكبان یك تخلف انضباطي و اداري ساده نیز مجاز خواهد بود، 

كه این خود مي تواند نقض حقي از حقوق شهروندي افراد یاد شده باشد.

پيشنهادها و نتيجه گريی ها

قانون حقوق شهروندي و دستورالعمل اجرائي بند 15 آن قانون از دیدگاه سیاست 
جنائ��ي حاوي نكات مثبت و منفي زیادي اس��ت؛ این قان��ون بي تردید به دنبال 
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آسیب شناسي رئیس قوة قضائیه از اوضاع حاكم بر مراجع قضائي و كالنتري ها و 
سایر ضابطان قضائي در قبال حقوق شهروندي از سوي مجلس شوراي اسالمي 
تصویب ش��ده  اس��ت، در این قانون بر اصل اتخاذ تدابیري ب��راي پیش گیري یا 
كاهش موارد نقض حقوق ش��هروندي با ش��یوه هاي كیفري و اداري توجه ش��ده  
اس��ت، در این قانون اهم حقوق ش��هروندي به كنش��گران عدالت و دادگستري 
» اعالم « ش��ده  است، كه این از كاركردهاي هر قانون كیفري است، و سرانجام 
ای��ن قانون به عنوان گام نخس��ت اجرائي كردن حقوق اساس��ي مقرر در قانون 

اساسي داراي ارزش و احترام است.
اما هیچ كدام از نكات مثبت یادش��ده مانع از آن نیس��ت كه با آسیب شناس��ي 
خود این قانون، بایدها و نبایدهاي  سیاس��ت جنائي تقنیني ، قضائي و اجرائي به 
قانون گذاران و مدیران ارشد قضائي یادآوري شود و زمینة تضمین هرچه بیش تر 
تمامي حقوق شهروندي » داراالسالم « فراهم و زیبایي دلرباي آموزه هاي آیین 

دادگستر و اعتدال محور محمدي به ناآگاهان یا ناباوران نشان داده  شود.
پیشنهادهای مورد تأكید این نوشتار عبارت اند از:

1. حاكمی��ت نگاه سیس��تمی به فرایند تدوی��ن وبازتابانی سیاس��ت جنائي در 
قوانین؛

2. اس��تقالل سیاست جنائي تقنینی از سیاست جنائي قضائي و اجرائي در عین 
تعامل مستمر آنها؛

3. احیای جایگاه بزه دیده و جامعة مدنی در سیاست جنائي؛
4. اتخاذ سیاس��ت جنائي افتراقی )نه حمایتی( درمورد تعدی كنش��گران نظام 

دادرسی به حقوق شهروندی؛
5. توجه به بار معنایی اصطالحات به كار رفته در عنوان و متن قوانین؛

6. تدوین قانونی فراگیر ، روان و هماهنگ دربارة حقوق شهروندی ، با الگوگیری 
از مدل سیاست جنائي اسالم در این زمینه.

سیاست جنائی قانون گذار ایران در ...

جعفر صادق منش
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  جایگاه بزه دیدگان در نظریۀ سزا دهی  
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