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چکیده
هم کنوانسیون منع شکنجه و هم مقـررات نـاظر بـر شـکنجه در حقـوق ایـران،
شکنجه را عملی غیر انسانی و مغایر با کرامت و حیثیت انسان می دانند و ارتکـاب آن
را منع می کنند؛ در عین حال تفاوت های زیـادی ،هـم در تعریـف و هـم در مصـادیق
شکنجه بین حقوق ایران و کنوانسیون منـع شـکنجه وجـود دارد .هرچنـد در قـانون
اساسی ایران مطلق شکنجه اعم از جسمی و روانی منع شـده ،امـا در قـانون مجـازات
اسالمی صرفاً برای شکنجه بدنی مجازات تعیین شده است .عالوه بـر ایـن ،در تعیـین
مصادیق شکنجه و مرز آن با مجازات های قابـل اعمـال نیـز تفـاوت هـایی بـین نظـام
حقوقی ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد .اما وجود این تفاوت ها بـه معنـای
فقدان وجوه اشتراك بین مفاد کنوانسیون و قـوانین ایـران نیسـت .مقایسـه الزامـات
کنوانسیون و قواعد نظام حقوقی داخلـی ایـن امکـان را فـراهم مـی سـازد کـه ضـمن
شناسایی موانع حقوقی الحاق ایران به کنوانسیون مذکور ،راهکارهای رفع ایـن موانـع
نیز شناسایی شود.
کلیدواژهها :شکنجه ،مجازات بـدنی ،کنوانسـیون منـع شـکنجه ،قـانون اساسـی،
قانون مجازات اسالمی.
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مقدمه
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شکنجه که یکی از ابزارهای مورد استفادة حکومت های خودکامـه و اسـتبدادی
بوده است ،از دیرباز وجود داشته و به تبع آن احساسات همۀ افراد بشر را در هـر کجـا
کــه بــوده انــد ،جریحــه دار مــی کــرده اســت .امــروزه مبــانی جــرم انگــاری شــکنجه،
کنوانسیون های بین المللی از جمله اعالمیۀ جهانی حقوق بشر مصـوب  ،1948میثـاق
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب  1966و کنوانسـیون منـع شـکنجه و دیگـر
مشقات یا رفتارهای خشن ،غیرانسانی یا مـوهن مصـوب  1984اسـت 1.عـالوه بـر آن
شکنجه شدیداً مورد نهی شارع نیز قرار گرفته است و روایات فراوانی در مورد منـع از
شکنجه و ایراد ضرب وجود دارد .از جمله در صحیحه حلبی از امـام صـادق (ع) نقـل
شده که پیامبر فرمودند« :سرکش ترین بنده بر خدا کسی است که به قتل کسـی کـه
قاتل او نیست کمر بندد و کسی را بزند که او را نزده است 2».مسلم است که به مجـرد
شک و اتهام ،حقی ثابت نشده است تا بتوان انسانی را مورد ایراد ضـرب و جـرح قـرار
داد 3.با توجه به همین جهات است که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به عنوان
مبنایی ترین قانون که هیچ قانون عادی نمی تواند مغایر بـا آن بـه تصـویب برسـد ،در
اصل  38خود اعمال هرگونه شکنجه را ممنوع دانسته و اقرار به دسـت آمـده از طریـق
آن را واجد اثر نمی دانـد .از آنجـا کـه کنوانسـیون منـع شـکنجه و دیگـر رفتارهـا یـا
مجازات های بی رحمانه ،غیرانسانی یا ترذیلی  1984کراراً در مقـام اسـترداد یـا عـدم
استرداد مجرمین به کشورهای ناقض کنوانسیون مورد استناد مجامع حقوق بشـری از
جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و حتی دولت های عضو قرار می گیـرد 4و
از طرفی در این کنوانسیون پیش بینی شـده اسـت کـه کمیتـه ضدشـکنجه نظـارت
جامعه بین المللـی را بر کشـورهای عضـو کنوانسیـون عملیاتی سـازد ،در ایـن مقالـه
به مقایسه شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیـون منع شکنجـه می پردازیم .بـا توجـه
 .1اردبیلی ،محمدعلی« ،شکنجه» ،مجله تحقیقات حقوقی ،شماره  ،1370 ،9صص 179 .ـ .215
 .2عاملـی ،محمد بن حسـن (حر عاملی) ،وسایـلالشیعه ،جلـد  ،19بیـروت ،داراحیـاء التـراث العــربی ،بـیتــا،
ص.11 .
 .3در حدیثی دیگر از امام صادق (ع) نقل شده است که اگر فردی ،دیگری را تنها با یک ضربه تازیانه بزند ،خداوند بـا
تازیانهای آتشین او را خواهد زد .ر.ك .همان ،ص .12 .نیز برای مطالعه مفصل دیـدگاه شـارع در خصـوص جـرم
شکنجه ،ر.ك .منتظری ،حسینعلی ،دراسات فی والیهالفقیه و فقه الدولهاالسالمیه ،جلد دوم ،المرکـز العـالمی
للدراسات االسالمیه ،الطبعه االولی ،قم 1408 ،ه .ق ،صص.378-375 .
 .4ماده  3کنوانسیون احتمال اعمال شکنجه را مانع استرداد متهم میداند .طبق این ماده «چنانچه دالیل متقنی
وجود داشته باشد که شخص تحت شکنجه قرار میگیرد ،هیچ کشور عضوی نباید به اخـراج ،بازگردانـدن یـا
مسترد کردن وی اقدام کند».

 .1شکنجه در حقوق ایران
شکنجه در لغت به معنی «رنج ،آزار ،عذاب و اذیت» آمده است 1.معـادل انگلیسـی
این کلمه نیز �tortureاست که به معنای «شکنجه ،شکنجه کـردن و زجـر دادن» آمـده
است 2.همانطور که مالحظه میشود شکنجه یا معادل انگلیسی آن در لغـت بـه صـورت
مطلق شامل هر رنج و عذابی میشود که به دیگری وارد مـیآیـد و از ایـن حیـث هـیچ
قیدی هم که آن را محدود به شکنجه جسمی یا روحی کند ،وجود ندارد .هیچ انگیـزهای
هم شر تحقق آن نیست؛ به این صورت کـه گفتـه شـود کـه شـکنجه زمـانی محقـق
میشود که مأمور دولت به قصد یا انگیزه اینکه متهمی اقرار کند ،او را بزند .با ایـن حـال
در ادبیات حقوق کیفری ایـران به تبعیـت از اصل  38قانـون اساسی ،شکنجــه عمدتــاً
به رفتارهایی غیرانسانی اعم از اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و مظنون اطالق میگردد
که برای کسب اقرار یا اطالع از آنها صورت میگیرد .در ذیل به ترتیب بـه بررسـی جایگـاه
 .1عمید ،حسن ،فرهن
 .2حییم ،سلیمان ،فرهن
ص.597 .

فارسی عمید ،چاپ سوم ،مؤسسه انتشارات امیرکبیر ،1369 ،ص.852 .
کوچک حییم (انگلیسی-فارسی) ،چاپ یازدهم ،تهران ،نشر فرهن

معاصر،1368 ،
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به وجود وجوه اشتراك فراوان بین کنوانسیون منع شـکنجه و قـانون اساسـی ایـران،
هدف مقاله حاضر مقایسه نطام حقوقی ایـران در مـورد شـکنجه بـا کنوانسـون منـع
شکنجه  1984سازمان ملل است تا از این طریق میزان انطباق یا عـدم انطبـاق نظـام
حقوقی ایران در مورد شکنجه با نظام حقوق بین الملل مشخص شـود .فرضـیه اصـلی
مقاله این است که وجـوه اشـتراك فراوانـی بـین کنوانسـیون منـع شـکنجه بـا قـوانین
جمهوری اسالمی ایران در مورد شکنجه وجود دارد .این وجوه اشتراك در قلمرو مقایسه
قانون اساسی با کنوانسیون مذکور کامالً محسوس است؛ به نحـوی کـه مـی تـوان گفـت
چندان فاصله ای بین آن دو نیست .فاصله هـا بیشـتر در قلمـرو قـوانین عـادی مشـاهده
می شود که به نظر ما با تأملی بیشتر می توان ایـن فاصـله هـا را نیـز کـم کـرد .در اصـل
ممنوعیت شکنجه ،جرم بودن آن ،عدم قابلیت اعتبار اقرار حاصـل از شـکنجه و جبـران
خسارت وارده به مجنی علیه ،قوانین ایران با کنوانسیون منع شکنجـه تفاوتــی ندارنـد.
عمده ترین تفاوت مربـو بـه برخـی از مجـازات هـای بـدنی اسـت کـه از دیـد کمیتـه
ضدشکنجـه ،مغایر با کنوانسیون منع شکنجه است ولی دیدگاهی دیگر با استناد به ماده 1
خود کنوانسیون« ،مجازات ها» را از قلمرو این کنوانسیون خارج میداند .به هر حـال در
ادامه طی دو قسمت ابتدا به بررسی مفهوم شکنجه در حقوق ایران و سپس بـه بررسـی
شکنجه در کنوانسیون منع شکنجه و همزمان مقایسه آن با قوانین ایران میپردازیم.
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شکنجه در قانون اساسی ،قوانین عادی الزم االجرا و تالش های انجام شده برای نزدیک تـر
کردن فاصله بین قانون اساسی و قوانین عادی میپردازیم�.
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 .1-1نفی شکنجه در قانون اساسی
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اصل  38قانون اساسی ایران مهمترین منبع حقوق ایران در زمینـه منـع شـکنجه
است .طبق این اصل «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطالع ممنوع اسـت.
اجبار شخص به شهادت ،اقـرار یـا سـوگند مجـاز نیسـت و چنـین شـهادت و اقـرار و
سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».
همانگونه که مالحظه می شود این اصل در بردارنده چند نکته مهم در مـورد شـکنجه
است :الف ـ ممنوعیت مطلق و بدون استثنای شکنجه .لفظ «هرگونه» تمامی اشکال و
انواع شکنجه را اعم از شکنجه جسمی و روحی و اعم از مستقیم و غیرمستقیم شـامل
می شود .ب ـ هرچند در این اصل به سمت مرتکبان شکنجه اشاره ای نشده است ،امـا
با توجه به اینکه اقرار توسط مقامات انتظامی و قضایی اخذ می شود و کسب اطـالع هـم
اصوالً توسط مقامـات امنیتـی و اطالعاتـی به عمل می آیـد و از طرفی ذیـل ایـن اصــل
هم چنین اقراری را فاقد اعتبار می داند ،باید قلمرو این اصل را از حیـث سـمت مرتکـب
محدود به کارمندان مربوطه دولت مانند مقامـات انتظامـی ،قضایـی و امنیتـی دانســت.
ج ـ در این اصل در کنار عبارت «هرگونه شکنجه برای اقرار» از عبارت هرگونه شـکنجه
برای «کسب اطالع» هم استفاده شده است .اگر اقرار در مورد متهم کاربرد دارد ،کسـب
اطالع ناظر به غیرمتهم نیز می شود ،مانند حالتی که با شکنجه و تحت فشـار قـرار دادن
اقوام یا دوستان متهم از آنها نسبت به متهم یا کارهای او کسب اطالع می شـود .د ــ در
جمله دوم این اصل برای تأکید بیشتر و در عین حال توسعه قلمـرو ممنوعیـت شـکنجه
«اجبار شخص به شهادت ،اقرار یا سوگند» را هـم در حکـم شـکنجه بـه شـمار آورده و
انجام آن را مجاز ندانسته است .ه ـ در این اصل با صراحت تمام تأکیـد شـده اسـت کـه
«شهادت ،اقرار و سوگند» به دست آمده در اثر شکنجه یـا اجبـار «فاقـد ارزش و اعتبـار»
است و بنابراین نمی توان بر اساس آن حکم به محکومیت متهم صادر کرد .و ــ در ذیـل
این اصل از قانون گذار عادی (مجلس شورای اسالمی) خواسته شده است که متخلفین از
این اصل را مجرم دانسته و برای آنها تعیین مجازات کند .به عبارت دیگر قانون اساسی
به عنوان قانون مادر و به صورت امری این تکلیف را بر دوش قانون گذاران عـادی قـرار
داده است تـا ضـمانت اجـرای کیفـری ،یعنـی شـدیدترین ضـمانت اجراهـا ،را بـرای
شکنجه گران تعیین کند .از توجه به این موارد مالحظه می شـود کـه اصـل  38قـانون
اساسی جامعیت کامل دارد و این اصل ضمن اعالم ممنوعیت «هرگونه» شـکنجه بـه نحـو

مطلق ،نه تنها چنین اقراری را فاقد اثر و اعتبار قضایی دانسته است ،بلکـه مرتکـب را
هم قابل سرزنش کیفری می داند .از اطالق این اصل قابل استنبا است که اصوالً هیچ
عذری اعم از مسائل امنیتی ،وضعیت جنگی ،وضعیت فـوقالعـاده و غیـره نمـیتوانـد
1
توجیهکننده شکنجه باشد.
با این وصف به نظر می رسد که فاصله قـانون اساسـی بـا مقـررات بـین المللـی در
خصوص شکنجه از جمله کنوانسیون منع شکنجه چندان نیست 2.بـا ایـن حـال مقـنن
ایران در تصویب قوانیـن عادی خود را چنـدان پایبند قانون اساسی ندانسته یـا حـداقل
به آن توجه نداشته است که به شرح ذیل ابتـدا به بررسی قوانیـن الزماالجـرا و سپــس
به بررسی تالشهای ناقص صورتگرفته در این راستا میپردازیم.

 .2-1شکنجه در قوانین عادی

 .1الزم به ذکر است که اصل  39قانون اساسی هم در هماهنگی با مقررات کنوانسیون منع شکنجه هتک حرمـت
و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ،بازداشت ،زندانی یا تبعید شده ،به هر صورت که باشد را ممنوع و
موجب مجازات میداند.
 .2ماده  20اعالمیه حقوق بشر اسالمی هم در این راستا بیان میدارد« :دستگیری یـا محـدود سـاختن آزادی یـا
مجازات هر انسانی جایز نیست ،مگر به مقتضای شرع و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با به گونهای
حقارت آمیز یا سخت یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد .همچنین اجبار هر فردی برای آزمایشهای پزشـکی
یا علمی جایز نیست مگر با رضایت وی و مشرو بر اینکه سالمتی و زندگی او به مخـاطره نیفتـد .همچنـین
تدوین قوانین استثنایی که به قوه اجرائیه چنین اجازهای را بدهد نیز جایز نمیباشد».
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همان گونه که مالحظه گردید ،قانون اساسی بـا یـک حکـم آمـره قـوه مقننـه را
مکلف به جرم انگاری و تعیین کیفر برای متخلفین از اصل  38کرده است .در این قسمت
می خواهیم بدانیم که مقنن عادی تا چه میزان به این تکلیف خود عمل کـرده اسـت .در
مقررات قانونی فعلـی ایران و مجمـوعه قانـون مجازات اسالمـی ،صریحترین مـاده نـاظر
به شکنجه ،ماده  578قانون مجازات اسالمی  1375است.
این ماده را میتوان ضمانت اجرای اصل  38قانون اساسی و به عبارت دیگـر عمـل
به تکلیف تعیین شده در اصل مذکور برای قوه قانونگذاری دانست .به موجب ایـن مـاده:
«هر یک از مستخدمین و مأموران قضایی یا غیرقضـایی دولتـی بـرای اینکـه متهمـی را
مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید ،عالوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسـب
مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این خصـوص
دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شـد و اگـر
متهم بهواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر ،مجازات قاتل و آمـر ،مجـازات آمـر قتـل را
خواهد داشت».
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از دقت در این ماده مالحظه می شود که مقنن عادی چندان به تکالیفی که قـانون
اساسی بر عهده او گذاشته ،عمل نکرده است .زیرا اوالً ،این ماده صرفاً «اذیت و آزار بدنی
متهم» به منظور کسب «اقرار» را جرمانگاری کرده است .بدین ترتیب موارد شکنجههای
روحی مانند تهدید ،بـی خـوابی دادن ،سـرپا نگهداشـتن بـیش از حـد ،حـبس انفـرادی
طوالنی مدت ،ایجاد صداهای ناخوش و مخرب روحی بر اساس این ماده ،جـرم بـه شـمار
نمی آیند 1.در حالی که قانون اساسی شکنجه ،اعم از جسمی و روحی را به صورت مطلق
ممنوع کرده و برای عامل آن خواستار تعیین مجازات توسط قـانون عـادی شـده اسـت.
ثانیاً ،طبق این ماده از حیث مجنیعلیه هم الزم است که فـرد مـورد آزار و اذیـت بـدنی
«متهم» باشد ،یعنی کسی که شکایتی علیه او توسط مقامات عمومی یا شاکی خصوصی
مطرح گردیـده است و مقامـات تعقیـب یا تحقیـق در جهـت کشـف اتهـام وارده بـه او
به تحقیق از او می پردازند 2.در حالی که همان طور که مالحظـه گردیـد ،قـانون اساسـی
شکنجه یا اجبار هر کس اعم از متهم یا دوستان و اقوام او یا دیگران را جهت کسب اقرار
یا کسب اطالع یا اخذ شهادت در برمی گیرد .ثالثاً ،این ماده صرفاً شکنجه بدنی برای اخذ
«اقرار» را جرم انگاری کرده است ،در حالی که اصـل  38قـانون اساسـی شـکنجه بـرای
«کسب اطالع» و نیز اجبار یا شکنجه برای اخذ «شـهادت» و «سـوگند» را هـم ممنـوع
دانسته و خواستار مجازات عامالن آن شده بود .با این وصف باید گفت بین آنچـه قـانون
اساسی در مورد شکنجه بیان کرده و آنچه قانون مجازات اسالمی در ماده مـذکور بـه آن
پرداخته ،فاصله زیادی است.
البته در مواد دیگر قانون مجـازات اسـالمی  1375و مـوادی از قـوانین دیگـر هـم
مواردی مرتبط با شکنجه یافت می شود .مانند مـواد  3579و  4587کتـاب پـنجم قـانون
مجازات اسالمی  1375که البته ماده  579در مورد محکومان و نه متهمـان اسـت و لـذا
نمی توان آن را در راستای عمل به تکلیف مقرر در اصل  38قانون اساسـی دانسـت .ایـن
 .1پوربافرانی ،حسن ،جرایم علیه اشخاص ،چاپ دوم ،انتشارات جنگل ،1392 ،ص.231 .
 .2همان.
 .3مطابق این ماده «چنانچه هریک از مأمورین دولتی محکومی را سختتـر از مجـازاتی کـه مـورد حکـم اسـت،
مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و
چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم میشود و چنانچه ایـن
عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم میگردد و اگر اقـدام مزبـور متضـمن جـرم
دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد».
 .4این ماده مقرر میدارد« :چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیفشده یا محبوسشده یا مخفـیشـده را تهدیـد بـه قتـل
نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد ،عالوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال
حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد».

ماده در واقع ضمانت اجرای کیفری اصل  39قانون اساسی است ،نه اصل  .38مضافاً کـه
در هر سه این ماده صرفاً اشاره به اذیت و آزار بدنی شده است و بـه آزار و اذیـت روحـی
هیچ اشارهای نشده است .با این حال مواد  668و  669این قانون را میتوان تـا حـدودی
ناظر به شکنجههای روحی دانست .به موجب ماده « :668هرکس با جبر و قهر یا با اکراه
و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشتـه یا سند یا امضـاء و یا مهر نمایـد ،بـه حبــس از
سه ماه تا دو سال و تا  74ضربه شالق محکوم خواهد شد ».همچنین به موجب ماده :669
«هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی و یا بـه افشـاء
سری نسبت به خود یا بستگان او نماید ،اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مـال
یا تقاضای انجام امر یا ترك فعلی را نموده یا ننموده باشد ،به مجازات شالق تا  74ضربه
یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».

همانگونه که مالحظه میشود ،دامنه مصادیق این ماده هم از حیـث مجنـیعلیـه
محدود است و صرفاً شامل آزار روحی یا صدمه بدنی شخص مجروح یا بیمار مـیشـود و
هم از حیث مرتکب جرم که صرفاً شامل نظامیان میگردد.
در قوانین شکلی هم میتوان مواردی را یافت که ناظر به منع شکنجه است که از
جمله می توان به مواد  60و  195قانون آیین دادرسی کیفری  1392اشاره کرد .برخی از
کنوانسیون های بینالمللی هم که دولت ایران به آنها ملحق شده است ،نسـبت بـه ممنوعیـت
شکنجه مقرراتی دارند؛ از جمله کنوانسیونهای چهارگانه ژنو که دولت ایران بـه موجـب
قانون اجازه الحاق ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو مصوب  1334به آن ملحق
شده است .این کنوانسیونها شکنجه ،رفتار خالف انسانیت و انجام آزمایش های بیولوژی
بر روی شرکتکنندگان در مخاصمات مسلحانه بینالمللی و داخلـی را از زمـره جنایـات
جنگی به شمار آوردهاند 1.کنوانسیون دیگر میثاق بـینالمللـی حقـوق مـدنی و سیاسـی
 .1به ترتیب در مواد  130 ،51 ،50و  147کنوانسیون اول تا چهـارم ژنـو  1949مـوارد ذیـل کـه برخـی از آنهـا
شکنجه محسوب میشود به عنوان نقضهای فاحش یا شدید کنوانسیون های چهارگانه ژنو بیـان شـده اسـت:
«قتل عمدی ،شکنجه یا رفتار خالف انسانیت به انضمام آزمایشهای بیولوژیکی ،ایراد درد شدید عمدی یا
لطمه شدید به تمامیت جسمی یا به سالمتی ،وادار ساختن اسیر جنگـی بـه خـدمت در نیروهـای دولـت
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مـاده  35قانـون مجـازات جرایـم نیـروهای مسلـح مصوب  1382که صـرفاً نـاظر
به جرمانگاری رفتار نظامیان (اعضای ارتش ،سپاه ،نیروی انتظامی و  )...است ،در بند الف
خود هم به شکنجه بدنی و هم به شکنجه روحی اشاره کرده است .بـر طبـق ایـن مـاده
«هر نظامی که حین انجام وظیفه مرتکب جرایم ذیل گردد ،در هـر مـورد بـه حـبس از
شش ماه تا سه سال محکوم میشود :الف -چنانچه نسبت به مجروح یا بیمار آزار روحـی
یا صدمه بدنی وارد کند».
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است که دولت ایران به موجب قانون اجازه الحاق ایران به میثـاق بـین المللـی حقـوق
مدنی و سیاسی مصوب  1354به آن ملحق شـده و در مـاده  7آن تصـریح شـده کـه
شکنجه و رفتار غیرانسانی و انجام آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانـه
ممنوع است 1.با توجه به الحاق ایران به این کنوانسیونها ،مفاد آنها به موجب ماده 9
قــانون مــدنی در حکــم قــانون و الزماالتبــاع اســت .در عــین حــال واضــح اســت کــه
کنوانسیون های چهارگانه ژنو صرفاً در بستر خاص مخاصـمات مسـلحانه قابـل اعمـال
است و یک قانون کلی و فراگیر نیست .میثاق بین المللی حقوق مـدنی و سیاسـی هـم
چندان مورد توجه مقنن و دادگاهها نیست.
در مجموع هرچند در موادی از قـانون مجـازات اسـالمی  1375و قـانون مجـازات
جرایم نیروهای مسلح  1382مصادیقی از شکنجه جسـمی و روحـی بیـان شـده اسـت،
لیکن این مقررات فاقد جامعیت الزم است و با آرمان های اصل  38قانون اساسی کـه آن
هم مبتنی بر آموزه هـای دینـی اسـت ،منطبـق نمـی باشـد .بـه خصـوص ایـن مقـررات
شکنجههای روحـی را تحت پوشش قرار نمیدهـد ،لذا نیاز به جرمانگـاریهـای صریــح
به نحوی که همه موارد تخلف از قانون اساسی را پوشش دهد ،مورد نیاز است .به ویژه که
اصل  38قانون اساسی در این زمینه چراغ راهنمای خوبی است و همه اشکال شکنجه را
جرم و قابل مجازات دانسته است .مـثالً در مـاده  578قـانون مجـازات اسـالمی «عمـل
مرتکب» جرم را محدود به اذیت و آزار بدنی کرده است .حال آنکـه در اصـل  38قـانون
اساسی و مطابق کنوانسیون منع شـکنجه «عمـل مرتکـب» شـامل انـواع شـکنجه هـای
جسمی و روحی است .همینطور در ماده  578انگیزه شکنجهگر صرفاً اخذ اقـرار دانسـته
شده است ،در حالی که مطـابق اصـل  38قـانون اساسـی و کنوانسـیون منـع شـکنجه،
شکنجه با هر انگیزهای باید جرم شناخته شود .بر طبق اصل  38شکنجه عالوه بر گرفتن
اقرار برای «کسب اطالع» هم ممنوع است .همچنین «اجبار شخص به شهادت ،اقـرار یـا
سوگند» هم مجـاز نیست .همین طـور تنها به صورت پراکنـده در برخـی مـواد قانونــی
به پارهای از شکنجههای روحی اشاره شده است که قابل توجه نیست .مثالً در مـاده 53
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب  1382آزار روحی نسبت به مجروح یا بیمار
توسط نظامیان جرمانگاری شده است که دامنه بسیار محدودی هم از حیث مرتکب جرم
(فرد نظامی) و هم از حیث مجنیعلیه (مجروح یا بیمار) دارد .با ایـن حـال جـای خـالی
 خصم یا محرومیت از حق دادرسی منظم ،تبعید یا کوچ غیرقانونی ،توقیف غیرقانونی ،گروگان گرفتن ،تخریـب
یا تصرف اموال بدون ضرورت جنگی و بهصورت کامالً غیرقانونی و افراطی».
 .1هیچ کس را نمی توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات ها یا رفتارهای ظالمانه یا خالف انسانی یا ترذیلی قرار داد.
مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.

نص قانونی که بتواند بهوضوح تمامی انواع شکنجههای روحی را ممنوع سـازد ،در مقـررات
کیفری کشورمان احساس می شود.

ماده  1طرح بدون اینکه تعریفی از شکنجه ارائه دهد ،مصـادیق آن را در  18بنـد بیـان
میکند .طبق این ماده« :موارد مذکور در این قانون در حکم شکنجه بوده و اعمال آن ممنـوع
است1 :ـ هر گونه اذیت و آزار بدنـی برای گرفتن اقرار و نظـایر آن2 .ــ نگهـداری زنـدانی بـه
صورت انفرادی یا نگهـداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی3 .ـ چشمبنـد زدن بـه زنـدانی
در محیط زندان یا بازداشتگاه4 .ـ بازجویی در شب5 .ـ بیخوابی دادن بـه زنـدانی6 .ــ انجـام
اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می شود7 .ـ فحاشی ،به کار بـردن کلمـات
رکیک ،توهین و تحقیر زندانی هنگام بازجویی یا غیر آن8 .ـ استفاده از داروهـای روانگـردان
و کم و زیاد کردن داروهای زنـدانیان بیمـار9 .ــ محـروم کـردن بیمـاران زنـدانی از خـدمات
ضروری10 .ـ نگهداری زندانی در محلهایی با سروصدای آزاردهنده11 .ـ نگهداری در حالـت
تشنگی و گرسنگی ،رعایت نکردن استانداردهای بهداشتی و محروم کردن زنـدانی از امکانـات
مناسب بهداشتی12 .ـ طبقهبندی نشدن زنـدانیان و نگهـداری جوانـان و زنـدانیان عـادی در
 .1آشوری ،محمد« ،نگاهی به حقوق متهم در حقوق اساسی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمـومی و انقـالب
در امور کیفری» ،مجله مجتمع آموزش عالی قم ،سال اول ،شماره سوم ،1378 ،ص.80 .
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وجود محدودیتهای مورد اشاره و فاصله بین قوانین عادی با قانون اساسی در قلمـرو
جرم انگاری شکنجه ،برخی از نمایندگان مجلس ششم را بر آن داشـت تـا بـرای تقویـت
ضمانتاجرای اصل  38قانون اساسی طرحی را به نام طرح اجرای اصل  38قانون اساسی
که به طرح منع شکنجه هم موسوم شد ،ارائه دهند که هرچند لباس قانونی به تن نکرد،
اما ذکر آن حاوی نکات مثبت است .جالب آنکه دو کمیسیون «امنیت ملی» و «حقـوقی
و قضائی» مجلس قبل از مطرح ساختن این طرح در صـحن علنـی مجلـس از دو تـن از
مراجع تقلید در مورد مغایرت این طرح با موازین شرعی کسبنظر نمودند که در پاسـخ،
عدم مغایرت طرح با موازین شرع تأیید شد .بانیان این طـرح کـه  175نماینـده مجلـس
بودنـد ،معتقـد بودند که تصویـب آن خـأل قانونـی موجـود در زمینـه منـع شکنجــه را
پر می کند .اما بهعقیده برخی حقوقدانان با وجود کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی کـه
دولت ایران به آن ملحق شده است و مقررات موجود در زمینه منع شکنجه نیازی بـه ایـن
طرح احساس نمیشود .از نظر آنها مشکل فقدان قانون نیست ،بلکه اجرای همین قوانین
موجود است و تا زمانی که تفکر استفاده از شکنجه برای کامل کـردن پرونـدههـا وجـود
داشته باشد ،شیوههای شکنجه را نمیتوان محدود کرد 1.به هر حـال در ادامـه بـه بیـان
ماده  1این طرح و نقد نظریه شورای نگهبان در خصوص آن میپردازیم.
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کنار زندانیان خطرناك13 .ـ جلوگیری از هواخوری عادی زندانیان14 .ـ ممانعت از دسترسـی
به نشریات و کتابهای مجاز کشـور15 .ــ ممانعـت از مالقـات هفتگـی یـا تمـاس زنـدانی بـا
خانوادهاش16 .ـ فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده وی17 .ــ ممانعـت
از مالقات متهم با وکیل وی18 .ـ ممانعت از انجام فرایض مذهبی».
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طرح مزبور که حاوی  13ماده و  2تبصره می باشد ،در  18اردیبهشـت مـاه 1381
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید .لیکن شورای نگهبان این طرح را مغایر با شـرع
و قانون اساسی تشـخیص داد و از تصـویب آن خـودداری کـرد .حتـی پـس از بـازنگری
مجلس باز هم شورای نگهبان آن را رد کرد .شورای نگهبان در یکی از دالیـل رد طـرح،
اطالق برخی از بندهای ماده یک را مغایر موازین شرع دانست ،زیرا کـه شـامل مـواردی
هم می شد که قاضی الزم دانسته و حکم داده است تا چنـین اعمـالی نسـبت بـه مـتهم
انجام شود .در یکی دیگر از دالیل طرح منـو کـردن حکـم قاضـی بـه تقاضـای وزارت
اطالعات خالف موازین شرع و قانون اساسی دانسته شد .در یکی دیگر از ایرادات شورای
نگهبان آمده است« :در تزاحم اهم و مهم و دوران امر بین افسد و فاسـد تـرجیح اهـم و
دفع افسد به فاسـد حکـم عقلـی و شـرعی اسـت و لـذا در مـواردی مثـل آدمربـایی یـا
بمبگذاری یا مواردی از بندهای ذیل تبصره ماده یک ،قاضی ممکن است با توجه بـه ادلـه
و اسناد و مدارك و قرائن الزم در خصوص اخذ اطالعات برای حفظ جان جمع کثیری از
مردم بدون رعایت برخی از بندهای مذکور در ماده یک اقدام به صدور حکم نماید 1».بـه
نظر می رسد که این ایرادات از قوت چندانی برخوردار نیسـت .در واقـع شـورای محتـرم
نگهبان با تصور موارد بسیار استثنایی ،حکم کلی صادر کرده است .نمی شـود بـه جهـت
یک مصداق محدود ،شهروندان را از مزایای تصویب چنین قانونی محروم نمـود و افـزون
بر آن شائبه مخالفت اسالم با موازین پذیرفته شده عرفی و بین المللـی را بـه وجـود آورد.
موارد استثنایی اشارهشده در نظریه شورای نگهبان خاص ایران نیست و در جوامع دیگـر
هم وجود دارد و این شرایط استثنایی مـانع جـرمانگـاری شـکنجه در آن جوامـع نشـده
است 2.میتوان برای این موارد و با ذکر مصادیق ،استثناء قائل شد و نباید بـه بهانـه ایـن
 .1به نقل از :صادقی ،محمدهادی ،گرایش کیفری سیاسـت جنـایی اسـالم ،رسـاله دکتـری حقـوق جـزا و جـرم
شناسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،1373 ،ص.15 .
 .2به عنوان مثال ماده 1ـ 222قانون مجازات فرانسه مصوب « ،1992قرار دادن کسی در معرض شکنجه و رفتـار
غیرانسانی» را دارای مجازات  15سال حبس میداند .ماده 2ـ 222فرضی که قبل یا در ضمن یا پـس از شـکنجه
هتک ناموس ر داده باشد را قابل مجازات حبس ابد میداند .در چهار ماده پس از آن نیز مجازاتهای مشدد
نسبت به حاالت خطرناك دیگر وضع گردیده است .مثالً به موجب بند  7ماده 3ـ 222اگر شکنجه «بهوسـیله
مقامی دولتی یا در اجرای مأموریت دولتی یا به مناسـبت انجـام وظیفـه یـا مأموریـت» انجـام شـود را قابـل
مجازات با  20سال حبس میداند.

امروزه شکنجه چنان قبحی دارد که اگر در حقوق داخلی کشـورها جرمـی عـادی
است ،در عرصه جهانی و فراملی ،جرمی بین المللی به شمار می آید .جالب آنکه هر چنـد
شکنجه به استناد مواد  6و  7کنوانسیون منع شـکنجه از جـرایم بـین المللـی قـراردادی
است ،2یعنی از جرایمی است که دادگاه های داخلی کشـورهای عضـو بـه صـرف حضـور
مجرم در کشور آنها مکلـف بـه محاکمـه یـا مسـترد کـردن او هسـتند ،از زمـره جـرایم
بینالمللی مهم یا ذاتی 3که مورد اهتمام جامعه بینالمللی است نیز محسوب میشـود .اگـر
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حاالت نادر و استثنایی ،صورت مسأله را پاك کرد .مضافاً اگر استثنایی هم ایجاد نشود و
قانون به صورت مطلق تصویب شود ،به فرض که مأموری هم در ایـن حـاالت اسـتثنایی
مبادرت به شکنجه کند ،می توان اقدام او را با نهادهـایی چـون حالـت اضـطرار ،معـاذیر
قانونی و حتی در مواردی دفاع مشروع و غیره تحت پوشش قرار داد .بـه نظـر مـی رسـد
تحت پوشش قرار دادن مأموران توسط این نهادها بیشـتر قابـل توجیـه اسـت تـا ایجـاد
استثنا در خود قانون؛ چون با توجه به اطـالق اصـل  38قـانون اساسـی و صـرف نظـر از
حکومت اصل چهار بر همه اصول از جمله اصل  ،38شکنجه به صورت مطلق در اصـل 38
ممنوع گردیده است و تا حد ممکن نباید جلوی این اطالق را با تمسک به اصل چهـار
یا عذرهای دیگر گرفت .البته طرح ارائه شده فوق فاقد ایراد هم نبود .اولین ایراد مهـم
طرح منـع شکنجـه که بیشتـر به طراحـان آن وارد اسـت تا خود طـرح ،آن بـود کـه
به هنگام تدوین آن مطالعه کارشناسی به حد کافی صورت نگرفـت و از مشـورت هـای
حقوق دانان و صاحب نظران استفاده الزم نشد .از ایرادات دیگر این طرح ،عـدم تعریـف
شکنجه بود .تدوینکنندگان طرح باید به جای پرداختن بـه مصـادیق ،همچـون همـه
جــرایم دیگــر حکــم کلــی را بیــان کــرده و تشــخیص مصــادیق را بــر عهــده دادگــاه
میگذاشتند1.در عین حال علیرغم ایرادات فوق ،طرح مذکور خالی از نکات مثبت هـم
نبود .از جمله به برخی از مصادیق مهم شـکنجه روحـی اشـاره داشـت و خـأل قـانونی
موجود در این خصوص را مرتفع میکرد .مضافاً که ایـن رویکـرد نـوعی همـاهنگی بـا
مقررات بین المللـی از جملـه کنوانسیـون منع شکنجه  1984هم به شمار مـیآمـد و
در نتیجه باعث تعالی جایگاه سیاسـی و حقـوقی کشـورمان در مجـامع بـین المللـی و
حقوق بشری میگشت.

 .1موسوی ،سیدعباس  ،شکنجه در سیاست جنایی ایران ،سازمان ملل متحد و شورای اروپا ،انتشارات خط سوم،
 ،1382صص.232-230 .
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 .2شکنجه در کنوانسیون منع شکنجه و مقایسه آن با حقوق ایران

2. Treaty International Crime

3. Core International Crime

شکنجه به صورت گسترده و سازمان یافته و در صورت وجود شرایط مقـرر در مـاده هفـت
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری واقع شود ،از زمره جنایـات علیـه بشـریت 1و اگـر در
زمان مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی و بین المللی و در ارتبا با این مخاصـمات واقـع
شود می تواند از جمله جنایات جنگی باشد .2با این وصف شکنجه به انـدازه کـافی مـورد
تقبیح و نفرت خردمندان قرار گرفته و تمامی عناوین جرم عادی تـا جـرایم بـین المللـی
قراردادی و ذاتی را از آن خود کرده است .بر این اسـاس اسـت کـه دادگـاه یوگسـالوی
سابق در قسمتی از رأی خود در پرونده فوروندژیا 3مقرر داشـت« :وجـود مجموعـه ای از
قواعد عمومی و قراردادی در خصوص ممنوعیت شـکنجه نشـانگر آن اسـت کـه جامعـه
بین المللی با آگاهی از اهمیت ممنوعیت این پدیده نفرت انگیز ،عزم خـود را جـزم کـرده
است که هرگونه نشانه شکنجه را ،چه در سطح بـین المللـی و چـه در سـطح فـردی ،در
نطفه خفه کند و هیچ مفرّ قانونی باقی نگذارد 4».در ادامه طی دو بخش ابتـدا بـه مـوارد
وجوه اشتراك کنوانسیون منع شـکنجه بـا قـانون اساسـی و سـپس بـه مـوارد مغـایرت
کنوانسیون منع شکنجه با حقوق ایران میپردازیم.
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 .1-2وجوه اشتراک کنوانسیون و حقوق ایران
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در این قسمت به بررسی نکات مهم موجود در کنوانسیون منع شکنجه می پردازیم
که با حقوق ایران مغایرتی ندارد.
 .1ر.ك .کیتی شیایزری ،کریان ساك ،حقوق بینالمللی کیفـری ،ترجمـه بهنـام یوسـفیان و محمـد اسـماعیلی،
انتشارات سمت ،1383 ،ص208 .؛ میرمحمدصادقی ،حسـین ،دادگـاه کیفـری بـینالمللـی ،نشـر دادگسـتر،
 ،1383ص.116 .
 .2البته در اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری که شکنجه را هم در زمره جرایم علیه بشریت (بند  6ماده )7و هـم
در موارد متعددی به عنوان مصادیق جنایت جنگی (ماده )8ذکر کرده است ،شکنجه به طـور مطلـق و بـدون
هرگونه قیدی تعریف شده است .بر اساس این تعریف شکنجه به معنای تحمیل عمـدی درد یـا رنـج شـدید
جسمی یا روحی بر شخص در حال توقیف یا تحت کنترل است .ر.ك:
Evans, Malcom, Preventing Torture, New York, Oxford University Press, 1998,
pp. 5-9.
همانطور که مالحظه میشود در این تعریف انگیزه اخذ اقرار و امثال آن مطرح نشده است ،کمـا اینکـه قیـد
مأمور رسمی و دولتی بودن شکنجهگر نیز در این تعریف نیامده است و در نتیجه ارتکاب جرم شکنجه اعـم از
این که از سوی شخص مأمور دولتی صورت گیرد یا هر شـخص حقیقـی دیگـر ،مشـمول تعریـف مـذکور در
اساسنامه دیوان خواهد بود .علت این امر آن است که در اساسنامه دیوان ،جرایم علیـه بشـریت کـه شـکنجه
یکی از مصادیق آن است ،به جرایمی اطالق میشود که در چارچوب یک حمله گسترده و سازمانیافتـه بـر ضـد
هر جمعیت غیرنظامی در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان انجام گرفته باشـد .بنـابراین عامـل
شکنجه را فقط مأمور دولتی نمیداند .ر.ك .شمس ناتری ،محمد ابراهیم« ،جایگاه منع شکنجه در حقوق کیفـری
ایران و اسناد بینالمللی» مجله حقوق خصوصی ،دوره  ،3شماره  ،2پائیز  ،1384صص.71-70 .
3. Furundzjia
4. Cassese, Antonio, International Criminal Law, 2nd Edition, Oxford, 2008, pp.
149-150.

 .1-1-2تعریف شکنجه

 .2-1-2بیاعتباری اقرار حاصل از شکنجه

بر اساس مقررات کنوانسیون منع شکنجه اظهارات حاصل از شکنجه فاقـد اعتبـار
قضایی است .ماده  15در این خصوص می گوید« :هـر یـک از کشـورهای عضـو مراقبـت
خواهد کرد تا اظهاراتی که قطعاً حاصل از شکنجه اند در هیچ رسیدگی قانونی به عنـوان
دلیل مورد استناد قرار نگیرد ،مگر علیه شخص متهم به ارتکاب شکنجه به عنـوان دلیـل
 .1به نقل از اردبیلی ،پیشین ،ص188 .؛ همچنین ر.ك .مهرپور ،حسین ،نظام بینالمللی حقوق بشـر ،چـاپ دوم،
انتشارات اطالعات ،1383 ،صص503 .ـ.522
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طبق ماده  1کنوانسیون منع شکنجه «واژه شکنجه به هر عملی اطالق مـی شـود
که عمداً درد یا رنج های شدید بدنی یا روحی به شخص وارد آورد ،بهویژه به قصد اینکـه
از این شخص یا شخص ثالث اطالعات یا اقرارهایی گرفته شود ،یا به اتهام عملی که ایـن
شخص یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است مجازات گردد ،یا ایـن
شخص یا شخص ثالث مرعوب یا مجبور شود یا به هر دلیل دیگری که مبتنی بر شـکلی
از اشکال تبعیض باشد؛ منو بر اینکه چنین درد و رنـج هـایی از جانـب مـأمور رسـمی
دولت و یا کسی که در سمتی رسمی عمل میکند یا به تحریک و یا اجازه و یا سکوت او
تحمیل شده باشد .درد و یا رنجی که از مجازاتهای قـانونی ناشـی مـیشـود و یـا جـزء
الینفک و یا الزمه آنهاست ،از شمول این تعریف خارج است 1».در مقام مقایسه این ماده
با اصل  38قانون اساسی مالحظه می شود که بین این ماده و اصل  38مغـایرتی نیسـت.
اوالً ،این ماده به شکنجه روحی اشاره دارد و همان طور که مالحظه گردید ،اطالق اصل 38
قانون اساسی هم شامل شکنجه روحی نیز می شود .ثانیاً ،این ماده سمت شکنجهگر را یـک
سمت دولتی و رسمی می داند که فحوای اصل  38قانون اساسی هم به همـین شـکل بـود.
ثالثاً ،از حیث مجنی علیه این ماده فقط به متهم اشاره ندارد بلکه دیگرانـی مثـل اقـوام و
دوستان متهم و غیره را هم شامل می شود که قانون اساسی هم همین رویکـرد را دارد .رابعـاً،
این ماده شکنجه را صرفاً به قصـد تحصیـل «اقرار» نمیداند که قانـون اساسی هم بـه همـین
شکل است .درعین حال همان مغـایرت هـایی کـه بـین مـاده  578قانــون مجــازات
اسالمی  1375با اصـل  38قـانون اساسـی وجـود داشـت ،بـین مـاده  578و مـاده 1
کنوانسیون منع شکنجه هم وجود دارد که از تکرار آن خودداری می شود .این مقایسه
نشان می دهد که ماده  578قانون مجازات اسالمی نیاز به اصـالح در راسـتای تحقـق
منویات اصل  38دارد.
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بر بیان چنین اظهاراتی تحت شکنجه» .از لحاظ موازین شرعی هم شکنجه نه تنها گنـاه
است ،بلکه در صورتی که اقرار یا شهادتی از طریق شکنجه اخذ شده باشد ،این اقـرار یـا
شهادت ارزش اثباتی هم ندارد .بر این اساس اصل  38قانون اساسی هم صراحتاً پذیرفته
است که شهادت ،اقرار و سوگندی که در اثر شکنجه یا اجبار به دست آمده اسـت ،فاقـد
ارزش و اعتبار است .با این وصف مالحظه می شود که در این خصوص هم مغایرتی بـین
حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود ندارد.
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 .3-1-2حق شکایت بزهدیده و جبران خسارات ناشی از شکنجه
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بر طبق ماده  13این کنوانسیون هر کشور عضو مراقبت به عمل خواهد آورد تا هر
شخصی که مدعی شکنجه شدن است ،بتواند شـکایت خـود را بـه مراجـع صـالحیتدار
اعالم نماید و به این شکایت فـوراً و بـیطرفانـه توسـط مراجـع مزبـور رسـیدگی شـود.
همچنین ترتیبات حمایتی باید اتخاذ شود تا شاکی و شهود به دلیل طرح شـکایت و یـا
ادای شهادت مورد بدرفتاری یا تهدید قرار نگیرند 1.در ماده  14نیز بـه جبـران خسـارت
فرد شکنجه شده تأکید شـده اسـت .بـه نظـر مـیرسـد در ایـن خصـوص هـم کـه فـرد
شکنجه شده حق شکایت دارد و زیان های وارده بر او بایـد جبـران شـود ،مغـایرتی بـین
حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه نیست .در عـین حـال الزم بـه ذکـر اســت کـه
جبران خسارت ناشی از شکنجه روحی در قوانین عادی ایران پشتوانـه ای نــدارد ،چــرا
که اساساً شکنجه روحی در حقوق ایران جرمانگاری نشده است .در عیـن حال بـا توجـه
به ممنوعیـت شـکنجه بـه شـکل مطلـق در اصـل  38قـانون اساسـی ،همـان طـور کـه
جرمانگاری شکنجه روانی مغایرتی با این اصل ندارد ،تعیین جبران خسارت ناشـی از آن
هم در قوانین عادی مغایرتی با قانون اساسی نخواهد داشت .همین طور تـدوین مقرراتـی
در خصوص وظیفه دولت به جبران خسارت در حالت عدم امکان دستیابـی به شکنجهگر
یـا ناتوانـی او در جبـران خسـارات هـم مغایرتـی با موازیـن شرعـی و قانــون اساســی
نخواهد داشت .زیرا در اینگونه موارد دولت به دلیل عملکـرد مأمـور تحت نظـارت خـود،
مسئولیت دارد.
 .4-1-2آموزش مأموران و پیشگیری از جرم در کنوانسیون منع شکنجه

از آنجا که یکی از زمینه های وجـود شـکنجه ،عـدم آگـاهی مـأموران از قـوانین و
مقررات و حقوق متهم بوده و این امر موجب پایمـال شـدن حقـوق و آزادی هـای افـراد
1. Fattah, Ezzat, Understanding Criminal Victimization, Canada, Prentice-Hall, 1991,
pp. 3-6.

 .2-2موارد مغایرت حقوق ایران با کنوانسیون شکنجه
از مقایسه دقیق مفاد کنوانسیون منع شکنجه با حقـوق ایـران بـه خصـوص قـانون
اساسی و قانون مجازات اسالمی این نتیجه حاصل می شود که فقط در یک مورد می توان
بین این دو مغایرتی را مالحظه کرد و آن هم مربـو بـه مجـازات هـای بـدنی مقـرر در
قوانین مجازات اسالمی است .با این وصف در ادامه این نوشتار ابتدا به بررسـی احتسـاب
یا عدم احتساب مجازات های قانونی بـه عنـوان شـکنجه و دیـدگاه موافقـان و مخالفـان
 .1موسوی ،پیشین ،ص.32 .
 .2این تعهدات در مواد  2تا  16کنوانسیون وجود دارد .ر.ك .ابراهیمی ،محمد ،تبیین موضوعی ممنوعیت شکنجه
و رفتارهای غیرانسانی در نظام بینالمللی بشر ،انتشارات خرسندی ،1389 ،صص126 .ـ.133
 .3طبق ماده  4کنوانسیون منع شکنجه «1ـ هر کشور عضو مراقبت به عمل خواهد آورد تا کلیه اشـکال شـکنجه
در قانون جزای آن کشور عنوان مجرمانه داشته باشد .شروع به ارتکاب شکنجه و معاونت یـا مشـارکت در آن
نیز تابع همین حکم است2 .ـ هر کشور عضو با تعیین مجازاتهای متناسـب بـا طبـع سـنگین ایـن جـرایم،
ارتکاب اینگونه بزهها را قابلمجازات اعالم خواهد کرد».

مجله حقوقی دادگستری ،سال هشتادم ،شماره نود و سوم ،بهار 1395

میشود ،کنوانسیون منـع شـکنجه مقرراتـی مفیـدی را در خصـوص آمـوزش مـأموران
ذی ربط و به طور کلی پیشگیری از شکنجه تدوین کرده است .ماده  10کنوانسیون منـع
شـکنجه بـه آمــوزش نیروهـای مجــری قـانون ،اعـم از نظــامی ،انتظـامی و غیــر آنهـا کــه
دستاندرکار بازداشت ،بازجویی یا برخورد با فرد دستگیر و بازداشتشده میباشـند ،تأکیـد
دارد .یکی از موارد دیگر تعهد دولت ها برای بازبینی مستمـر مقررات مربـو بـه بازداشـت
زندانیان اسـت که در مـاده  11کنوانسیـون به آن اشاره شـده اسـت .مطابــق ایـن مــاده
«به منظور پیشگیری از وقوع هرگونه شکنجه هر کشور عضو کنوانسیون مقررات بـازجویی،
دستورالعملها ،شیوهها و عملکردها و همچنین آیین بازداشت و رفتار با اشخــاص را کــه
به نحوی در یکی از حوزههای تحت صـالحیت قضـایی آن دسـتگیر ،بازداشـت یـا زنـدانی
شدهاند مورد بازبینی منظم قرار خواهد داد ».تعهد دولت ایران به این مـوارد هـم نـه تنهـا
مغایرتی با اصول قانون اساسی ندارد ،بلکه از آموزه های مهم اسالم و قانون اساسـی هــم
به شمار می آید .از لحاظ عملـی هـم در ایـران آمـوزش مـأموران اجـرای قـانون توسـط
سازمان های ذی ربط انجام میشود؛ هرچند این آمـوزشهـا دورهای و نـاقص بـوده و بـه
1
صورت منظم انجام نمیشود.
در پایان این قسمت از بحث اشاره می شود که تعهدات دیگری را کنوانسیون مزبور
بر عهـده دولت ها گذاشتـه است؛ 2از جمله جرم انگاری کلیه اشکال شـکنجه 3کـه تعهـد
دولت ایران به آنها هیچ مغایرتی با موازین شرعی و قانون اساسی ندارد کـه از ذکـر آنهـا
خودداری میشود و در زمینه وجوه اشتراك به همین مقدار بسنده میشود.

51

مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه

52

می پردازیم و سپس به بررسی راه حل های فائق آمدن بر این مشکل خواهیم پرداخت .در
نظام حقوق کیفری ایران برخی مجازات های بدنی وجود دارد .این مجازات هـا در بخـش
تعزیرات صرفاً شامل شالق می شود امـا در جـرایم مسـتوجب حـدود ،عـالوه بـر شـالق،
سنگسار و قطع عضو را هم در بر می گیرد .در بحث قصـاص هـم ،قصـاص عضـو در ایـن
زمره قرار می گیرد .توضیح اینکه قانون مجازات اسالمی  1392در مورد برخی از جـرایم،
مجازات های بدنی مثل شالق ،قطع دست و پا و سنگسار را وضع کرده اسـت .بـه عنـوان
مثال طبق ماده  230این قانون ،مجازات حد زنای زن یا مردی که واجـد شـرایط احصـان
نباشند ،صد تازیانه اسـت و طبـق مـاده  225زنـای مـرد محصـن بـا زن محصـنه موجـب
سنگسار است .طبق ماده  282یکی از مجازات های محاربه قطع دست راست و پـای چـپ
است .به موجب ماده  278این قانون حد سرقت در مرتبه اول قطع انگشتان دست راست و
در مرتبه دوم قطع پای چپ است .در مواد  386تا  ،416احکـام مربـو بـه قصـاص عضـو
جانی بیـان شـده است و مـاده  386مقـرر مـیدارد« :مجـازات جنایت عمـدی بـر عضــو
در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقــرر در قانــون ،قصــاص و
در غیر این صورت مطابق قانون از جهت دیه و تعزیر عمل میگردد» .ایـن در حـالی اسـت
که به رغم آنکه ذیل ماده یک کنوانسیون منع شـکنجه ،مجـازاتهـای قـانونی و رنـج و درد
ناشی از آن را از قلمرو شکنجه خارج کرده ،اما کمیته ضدشـکنجه و نیـز کمیتـه حقـوقبشـر
مجازات سنگسار ،شالق و قطع عضو را مصداق شکنجه می دانند .بـااین وصـف آیـا مـی تـوان
مدعی شد که این مجازاتها خالف کنوانسیون منع شکنجه نیست .اگر عنـوان مجـازاتهـای
خشن و تحقیرکننده مـذکور در مـاده پـنج اعالمیـه جهـانی حقـوق بشـر 1و مـاده  7میثـاق
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شامل این نوع مجازاتها شود ،از این حیث مقررات جزایـی
جمهوری اسالمی ایران با موازین مندرج در اسناد بینالمللی حقوق بشر هماهن نیست.
به هر حال نکته مهم و پرچالشی که مدت هاست محل بحث و گفتگوسـت ،همـین
مطلب است که آیا مجازات های بدنی نیز مصداق شکنجه مقرر در این کنوانسیون اسـت
یا اینکه مجازاتهای مقرر به حکم قانون از شمول این کنوانسیون خروج موضـوعی دارد.
از یک طرف عنـوان کنوانسـیون «منـع شـکنجه و هـر نـوع مجـازات یـا رفتـار خشـن،
غیرانسانی و تحقیرکننده» است .بنابراین عالوه بر کلمه «شکنجه» کلمه «مجازات» نیـز
به کار رفته است .در ماده  16نیز لحن بیان و عبارت به گونهای است که هر نوع مجازات
خشن و تحقیرکننده نیز حکم شکنجه را داشته و ممنوع است .ماده  16مقـرر مـی دارد:
 .1مطابق این ماده «احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا م جازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خالف
انسانیت بشری یا موهن باشد».
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«دولــتهــای عضــو کنوانســیون متعهدنــد در قلمــرو خــود اعمــال دیگــر از رفتارهــا یــا
مجازاتهای خشن ،غیرانسانی یا تحقیرکنندة دیگر که مشمول تعریف شـکنجه موضـوع
ماده یک نیست نیز جلوگیری نمایند و مقررات مربو به شکنجه را در مورد آنها اعمـال
کنند» .ولی از طرف دیگر چنان که در تعریف شکنجه دیدیم ،در ذیل ماده یـک تصـریح
شده که تعریف شکنجه شامل درد و رنج اعمالشدهای که به طـور ذاتـی و یـا بـه طـور
تبعی الزمه مجازات قانونی است ،نمیشود .بنابراین وقتی به حکم قانون ،مجازات جرمـی
به عنوان مثال قطع عضو یا سنگسار باشد و این مجازات ،مجازاتی خشن به نظـر برسـد،
مشمول تعریف شکنجه و ممنوعیت آن نیست .همانگونه که نفس مجازات اعدام نیز بـا
این که مشتمل بر درد و رنج محکوم علیه است ،مشمول ممنوعیت منع شکنجه نمیباشـد.
با این دید باید کلمـه  punishmentمنـدرج در عنـوان و مـاده  16را نیـز بـه معنـای
1
تنبیهی که خارج از رویه قانونی و حکم دادگاه در مورد کسی اجرا میشود ،تعبیر کـرد.
بر مبنای این نظر میتوان گفت که آنچه تحت عنوان شکنجه ممنوع است ،همـانگونـه
که در قسمت اول ماده یک بیان شده ،عبارت است از «اعمال رنج آور و درد آور جسمی
یا روحی به منظور کسب اطالعات یا گرفتن اقرار» و نیز شامل انـواع دیگـر تنبیهـات یـا
رفتارهایی است که در دوران گذراندن محکومیت محکوم یا خارج از روند قضـایی بـدون
قصد کسب اطالع و گرفتن اقرار از سوی مقامات دولتی اعمال می گردد و ایـن شـکنجه
به ترغیب و یا رضایت آنها میباشد ،بدون آنکه مبنای قانونی و حکم دادگاه بر اساس قـانون
داشته باشد .با توجه به استثنای ذیل ماده یک از شمول عنوان شـکنجه مبنـی بـر خـروج
رنجآوری که الزمه ذاتی یا عارضی مجازات قانونی است ،شاید این نظر قابل توجیه باشد.
ولی اشکال در مفهوم کلمه  punishmentاست که در لغت به معنـای مجـازات بـدنی
است و به مجازات های بدنی که طبق قانون اعالم شده و به حکم دادگاه اجرا میشود نیز
2
اطالق میگردد.
گزارشگران ویژه حقوق بشر که مأموریت گزارش حقـوق بشـر ایـران را بـه عهـده
داشته اند ،بر مصداق شکنجه بـودن مجـازات بـدنی بـه ویـژه مجـازات سنگسـار تصـریح
داشته اند .از جمله آقای کوپتیورن در گزارش خود به اجالس  52مجمع عمومی سازمان
ملل با اشاره به مجازات سنگسار در ماده  83قانون مجـازات اسـالمی  1370آن را یـک
مجازات خشن ،غیرانسانی و تحقیرکننده دانسته است .آقای احمد شهید گزارشگر جدید
شورای حقوق بشر هم با همین رویکرد در بند  19گزارش مور  13اسفند  1390خـود
به نشست  16شورای حقوق بشر از حذف مجـازات سنگسـار در الیحـه جدیـد مجـازات
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 .1میرمحمدصادقی ،حسین ،حقوق جزای بینالملل ،تهران ،انتشارات جنگل ،1377 ،ص.55 .
2. Evans, Op. cit., pp. 15-20.

اسالمی استقبال کرده است .نامبرده در بنـد  24گـزارش مـور  22اکتبـر  2013خـود
مجدداً ضمن اشاره به مجازات های بدنی آن را مصداق شکنجه دانسته است .حتی وجود
این تردیدها برخی از دولت ها را به رعایت احتیا بیشتر در قانون گذاری واداشته اسـت.
مثالً دولت لوکزامبـورگ در هنگـام تصـویب کنوانسـیون ،طـی یـک اعالمیـه تفسـیری
مجازات های قانونی مندرج در بند یک ماده یک کنوانسیون را مجازات هایی میدانـد کـه
هم طبق قوانین داخلی و هم طبق قوانین بین المللی پذیرفته شده باشند 1.برخـی نیـز ضـمن
غیرقابل دفاع دانستن نگارش ماده یک کنوانسیون می گوینـد« :اسـتثنای ذیـل مـاده یـک در
خصوص مجازات های قانونی ،پایههای اساسی ممنوعیت شکنجه را لرزان مـیکنـد؛ چـرا
که ممکن است مجازات رنجآور بسیار شدیدی وضع شود و جنبه قانونی بیابد و این نـوع
2
شکنجه مشمول ممنوعیت کنوانسیون هم نگردد».
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آنچه واضـح اسـت اینکـه جمهـوری اسـالمی ایـران تصـمیم بـر حـذف برخـی از
مجازات های بدنی موجود در نظام کیفری خود به ویژه در قلمرو جرایم مسـتوجب حـد و
قصاص ندارد .با این وصف راه حلی که برای فائق آمدن بر مشـکل بـه نظـر مـی رسـد آن
است که جمهوری اسالمی ایران بدون دست برداشتن از عقیده خود مبنی بر اینکه مطـابق
ذیل بند یک کنوانسیون ،مجازاتهای مقرر قانونی از شمول شکنجه خـارج اسـت ،سـعی و
تالش مجدانه خود را برای تعدیل مجازات های مذکور انجـام دهـد .ضـمن اینکـه بـه نظـر
می رسد الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون منع شکنجه با توجه به حق شـر
پذیرفته شده در مواد  28و  30این کنوانسیون مشکلی را برای جمهوری اسـالمی ایـران
در پی نخواهد داشت؛ زیرا با پذیرش شر مندرج در ماده  28خود را از نظـارت کمیتـه
ضدشکنجه مندرج در ماده  20رهایی خواهد داد و با شر مذکور در ماده  30هم ارجاع
به داوری در هنگام اختالف در مفاد کنوانسیون را نخواهد پذیرفت .به هر حال در ادامـه
به بررسی مواردی خواهیم پرداخت که مقنن با در نظر گرفتن آنها می توانـد بـه تعـدیل
مجازات های بدنی موجود در قوانین کیفری بپردازد .با توجه به اینکه در قلمرو مجازات های
تعزیری تنها مجازات بدنی موجود شالق تعزیری است که بـا عنایـت بـه ماهیـت تعزیـرات
تعدیل یا حتی حذف مجازات تعزیری شالق با مشکل شرعی مواجه نیست ،صـرفاً بحـث
خود را محدود به مجازات حدود و قصاص عضو میکنیم.
1. Meron, Thodor, Human Rights Law Making in the United Nations, Oxford,
Clarendon Press, 1986, pp. 12-13.
2. Ruthven, Malis, Torture: the Grand Conspiracy, London, Weidenfeld and
Nicolson, 1978, pp. 20-25.

 .1-3در حدود
در بحث حدود چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد.
نکته اول :همان گونه که مالحظه گردید ،بیشترین مجـازات هـای بـدنی در حقـوق
کیفری ایران از لحاظ تنـوع ،مربـو بـه جـرایم مسـتوجب حـد اسـت و در میـان ایـن
مجازات ها هم بیشترین واکنش ها نسبت به مجازات سنگسار است و اگر بتوان برای فائق
آمدن بر جایگزینی مجازات حد راهحلی یافت ،عمده مشکل خودبخود قابلحل است.
نکته دوم :برخی از فقهای امامیه اجرای حد در زمان غیبت را جایز نمی دانند و حتی
بر آن ادعای اجماع کرده اند 1.به اعتقاد ایشان اجرای حد از وظایف امام معصـوم (ع) اسـت.
اگر این نظریه مالك عمل قرار گیرد ،مشکل به کلّی حل خواهـد شـد .لـیکن اصـل 156
قانون اساسی که در بند  4خود «اجرای حـدود و مقـررات مـدون جزایـی اسـالم» را از
وظایف قوه قضاییه میداند ،امید به اعمال این نظریه را کمرن میکند.

نکته چهارم :با در نظر گرفتن دو مطلب فوق حداقل می توان شرایط سخت اثبـات
جرایم مستوجب حد را سختتر کرده و اعمال عملی آنها را محدودتر کرد.
 .2-3در قصاص عضو
در مورد قصاص عضو باید به این نکته توجه کردکه ایـن مجـازات اوالً حـق النـاس
است و اعمال آن در دست مجنیعلیه است که میتواند آن را اعمـال کرده یـا مصالحــه
به دیه و غیر آن کند یا اساساً از آن بگذرد .ثانیاً به دلیل وجود محـدودیت هـای فقهـی و
 .1خوانساری ،سیداحمد ،جامع المدارك فی شرح مختصرالنافع ،جلـد  ،5چـاپ دوم ،مؤسسـه اسـماعیلیان ،قـم،
 ،1364ص411 .؛ گیالنی ،میرزا ابوالقاسم (میرزای قمی) ،جامع الشتات ،جلد دوم ،منشورات شرکت رضـوان،
 1396ه .ق ،صص712 .ـ 713؛ محقق داماد ،سیدمصـطفی ،قواعـد فقـه (بخـش جزایـی) ،مرکـز نشـر علـوم
اسالمی ،1379 ،ص.285 .
 .2ر.ك .نوبهار ،رحیم ،اهداف مجازات ها در جرایم جنسی ،انتشارات پژوهشگاه علـوم و فرهنـ اسـالمی،1389 ،
ص.338 .
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نکته سوم :بحث دیگری که به عنوان راه حل ،قاطع تر به نظر می رسد ،تمسک به قاعـده
حرمت تنفیر از دین در مرحله وضع مجازات است .اگر اصل وجود برخـی حـدود ماننـد
سنگسار در قانون مجازات اسالمی و نیز اجـرای آن باعـث گریـزان شـدن مـردم دنیـا و
شهروندان خود ایران از دین می شود ،می توان از مجازات مذکور صرفنظر کرد و به جای
آن مجازات های دیگری را جایگزین کرد .این مطلب در فتوایی از رهبر فقید انقالب هـم
در مورد مجازات رجم منعکس گردیده است ،جایی که گفته اند اگر اجـرای رجـم باعـث
2
وهن اسالم میشود میتوان به جای رجم به طرق متداول اعدام کرد.
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قانونی در باب رعایت مماثلت اصوالً امکان قصاص عضو در این جرایم وجــود نــدارد 1و
در موارد استثنایی هم با توجه به جنبه حق الناسی آن و مقابلـه بـه مثـل عمـل مجـرم،
چندان با واکنش منفی جامعه مواجهه نمی شود .لذا لزومی ندارد برای موارد استثنایی از
الحاق به کنوانسیون سر باز زد .مضافاً که نفس وجود اختالف نظر هم در مواد کنوانسیون
پذیرفته شده و میتـوان بـا اعمـال حـق شـر از سـازوکارهای اجرایـی نظـارت کمیتـه
ضدشکنجه هم رهایی یافت ،ضمن آنکه از مزایای الحاق به کنوانسیون هم بهرهمند شد.
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 .1برای مالحظه این محدودیت ،کافی است ماده  401قانون مجازات اسالمی  1392مالحظـه گـردد .طبـق ایـن
ماده « :در جنایت مأمومه ،دامغه ،جائفه ،هاشمه ،منقله ،شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنـ
پوست یا ورم بدن می شود ،قصاص ساقط است و مرتکب عالوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم
نیز محکوم میشود .حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشـته باشـد
نیز جاری است ».عالوه بر این ،شرایط محدودکننده دیگری نیز در مواد دیگـر ایـن قانــون از جملـه مــاده 393
بیان شده است.

نتیجهگیری

1. Peters, Edward, Torture, 2nd Edition, University of Pennsylvania, 1996, pp. 11-15.
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امروزه در جرم به شمار آمدن شکنجه هیچ تردیدی نیست .قوانین ملی ،منطقـهای
و بین المللی ارتکاب آن را جرم شناخته و قـوانین متعـددی در مـورد آن تصـویب شـده
است 1.شکنجه دیگر فقط یک جرم عـادی نیسـت ،بلکـه مسـتند بـه کنوانسـیون منـع
شکنجه یک جرم قراردادی یا معاهدهای بینالمللی و مسـتند بـه مـواد  7و  8اساسـنامه
دیوان بینالمللی کیفری در شرایط خاصی یک جرم بینالمللی مهـم یـا ذاتـی اسـت .در
حقوق کیفری ایران هم به موجب قانون اساسی و قوانین عادی شـکنجه جـرم شـناخته
شده است .اما در ارتبا با الحـاق ایران به کنوانسیـون منع شکنجه ،هرچنـد گـام هـایی
در این راستا برداشته شده ولی موفق نبوده است و عالوه بر آن طرح ممنوعیت شـکنجه
(طرح اجرای اصل  38قانـون اساسی) هم به تأیید شـورای نگهبـان نرسیـده اسـت .امـا
به نظر می رسد که بین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و مفاد کنوانسیون منع شـکنجه
فاصله زیادی وجود ندارد و تفاوت ها عمدتـاً در حیطــه قـوانین عــادی بـه ویـژه مــاده 578
قانون مجازات اسالمی با مفاد کنوانسیون است .اتفاقاً این مغـایرت هـا بـین مـاده  578و
اصل  38قانون اساسی هم وجود دارد که نیاز به اصالح این ماده را بـر اسـاس اصـل 38
قانون اساسی نشان می دهد .تنها موردی که مـی تـوان نـام مغـایرت بـر آن نهـاد وجـود
مجازات های بدنی مثل سنگسار ،قطع عضو و شالق است که آن هم صرف نظر از اختالف
دیدگاه ها متکی بر ذیل ماده یک کنوانسیون منع شکنجه که رنج هـای ذاتـی مجـازات و
ناشی از آن را مصداق شکنجه ندانسته ،با پذیرفتن حق شر مقرر در کنوانسـیون قابـل حـل
است .توضیح اینکه جمهوری اسالمی ایران می تواند با استفاده از مفـاد بنـد یـک مـاده  28و
بند یک مـاده  30کنوانسیـون ضمن الحـاق به آن و بهره منـدی از مزایـای آن ،خـود را
از تیـررس نظارت کمیتـه ضدشکنجـه و نیز مسائل مربـو به داوری ناشـی از اخـتالف
در تفسیر یا اجرای کنوانسـیون دور نگـه دارد .افـزون بـر آن جمهـوری اسـالمی ایـران
می تواند با تمسک به قواعد فقهی همچون قاعده حرمت تنفیـر از دیـن مجـازاتی چـون
سنگسار را که بیشترین واکنش های حقوق بشری نسبت به آن وجود دارد حذف کرده و
مجازات های مناسب دیگری را جایگزین کند .اگر حفظ نظام از اهم واجبات اسـت ،چـرا
آبروی اسالم چنین نباشد .درست است که جمهوری اسالمی ،یک نظـام نوپـا و نوظهـور
است و از ابتدا تا به حال با مشکالت و تهدیداتی روبرو بـوده اسـت و بـرای حفـظ نظـام
بعضاً محدودیتهایی اعمال کرده است اما هـم اکنـون نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران،
مرحله استقرار و تثبیت را طی کرده و حتی وارد مرحله توسعه شده است .لـذا بایسـتی
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در همه عرصهها از جمله عرصه رعایت حقوق و آزادیهای مـردم و تحقـق آنهـا ،نهایـت
تالش خود را به عمل آورد؛ زیرا جمهوری اسـالمی ایـران دارای نظـام سیاسـی خاصـی
(نظام مبتنی بر موازین اسالم) در دنیا است که کوتاهی و نقص در این نظام باعث خـرده
گرفتن مخالفان از اسالم میشود و اصل اسالم زیر سئوال می رود .بنابراین بـرای حفـظ
آبرو و حیثیت اسالم و کشور ضروری است که تالش همهجانبهای برای شناسایی و رفـع
مشکالت و کمبودها و تسریع روند رشد و توسعه در عرصههای مختلف از جمله در عرصـه
حفظ حقوق و آزادیهای شهروندان صورت گیرد .از سوی دیگر شکنجه نـه تنهـا جرمـی
عادی که جرمی بین المللی است و اوضاع و احوال خاص یا هیچ دلیل دیگری نمـیتوانـد
توجیهکننده آن باشد و مورد تنفر همگان است .این در حالی است که نپیوسـتن ایــران
به چنین کنوانسیون هـایی چهـره ای خـالف مـوازین حقـوق بشـری را از ایـران ترسـیم
می کند ،آن هم در حالی که ،همچنـان کـه مالحظـه گردیـد ،تفـاوتی مبنـایی بـین مفـاد
کنوانسیون و مقررات قانون اساسی ایران نیست .به هر حال صـرف نظـر از واقعیـت هـای
مذکور این فرضیه مقاله تأیید می شود که همان طور که در اسـناد بـین المللـی از جملـه
کنوانسیون منع شکنجه ،تمامی اشکال شکنجه نهی شـده در قـانون اساسـی ایـران کـه
مبتنی بر موازین اسالمی است هم این نهی وجود دارد و تفاوتی بنیـادی و اساسـی بـین
آنها نیست .هرچند بدسلیقگی مقنن عادی در عدم متابعت از تکـالیف محولـه اصـل 38
قانون اساسی در جرم انگاری همه اشکال شکنجه و همین طور عدم استفاده مجلس ،شورای
نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از ظرفیت های فقهی موجود برای حـل مشـکالت
هم قابلانکار نیست.
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کاسسه ،آنتونیو ،حکومتهای غیرانسانی و نقض حقوق بشر در اروپای مرکزی ،ترجمه کیا
طباطبایی ،انتشارات بعثت.1377 ،
کیتی شیایزری ،کریان ساك ،حقوق بین المللی کیفری ،ترجمه بهنام یوسفیان و محمـد
اسماعیلی ،انتشارات سمت.1383 ،
گیالنی ،میرزا ابوالقاسم (میرزای قمی) ،جامع الشتات ،جلد دوم ،منشورات شرکت رضوان،
 1396ه .ق.
محقق داماد ،سیدمصطفی ،قواعد فقه (بخش جزایی) ،مرکز نشر علوم اسالمی.1379 ،
منتظری ،حسینعلی ،دراسات فی والیهالفقیه و فقـه الدولـهاالسـالمیه ،جلـد دوم ،المرکـز
العالمی للدراسات االسالمیه ،الطبعه االولی ،قم 1408 ،ه .ق.
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 نشر، ترجمه محمود صلواتی، جلد سوم، مبانی فقهی حکومت اسالمی،  ـــــــــــــــــ.1370 ،تفکر
، سازمان ملل متحد و شورای اروپـا، شکنجه در سیاست جنایی ایران، سیدعباس، موسوی.1382 ،انتشارات خط سوم
.1383 ، انتشارات اطالعات، چاپ دوم، نظام بینالمللی حقوق بشر، حسین،مهرپور
.1377 ، انتشارات جنگل، تهران، حقوق جزای بینالملل، حسین،میرمحمدصادقی
.1383 ، نشر دادگستر، دادگاه کیفری بینالمللی، حسین، ــــــــــــــ
 انتشـارات پژوهشـگاه علـوم و فرهنـ، اهداف مجازاتها در جرایم جنسی، رحیم،نوبهار
.1389،اسالمی
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