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(تاریخ دریافت41/44/41 :؛ تاریخ پذیرش)40/30/30 :

چکیده
مجموعه حق هایی که در قانون اساسی هر کشوری برای شهروندان به رسمیت شناخته میشود ،حقهای اساسی شهروندان آن جامعهه را
تشکیل میدهد .با بهرسمیتشناختن این حقوق از سوی قانون اساسی ،قوانین عادی باید بهدنبال اجراییکردن آنهها و حمایهت از آنهها
باشند .یکی از جنبههای این حمایت در قوانین عادی کشور ایران ،حمایت کیفری از حقهای اساسی در برابر نقض از سوی شههروندان و
مأموران حکومتی است .با وجود این ،قانونگذار کیفری ایران در این مسیر شیوة مطلوبی اتخاذ نکرده است .زیهرا عهووه بهر اینکهه هنهوز
نقض برخی حقهای اساسی فاقد تضمینهای کیفریاند ،وضعیت موجود نیز کاستیها و تعارضهایی دارد .این مقاله که بهه دنبهال بیهان
راهکارهای حمایت کیفری مطلوب از نقض حقهای اساسی شهروندان و نیز نقد عملکرد قهوانین کیفهری موجهود در ایهن زمینهه اسهت،
راهکار مؤثر و صحیح در این زمینه را جرمانگاری نقض حقهای اساسی شهروندان بهطور عام ه از حیث مرتکبین و حقهای اساسهی ه و
نیز تشدید مجازات در فرض ارتکاب جرم از سوی مأموران نهادهای حکومتی میداند.

کلیدواژگان
حقهای اساسی ،حمایت کیفری ،دولت ،شهروندان ،قانون اساسی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهmo.rajabi@ut.ac.ir :
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مقدمه
وضعیت حقهای اساسی شهروندان یک جامعه به معنای حقهای شهروندان که در قاانون اساسای
مقرر شده است ،یکی از مهمتاری ما

هاای مارد ساارربودن و نیا معیااری بارای شایسا ی

حکومت محسوب میشود .اینکه قانونگذار یک کشور تا چه حد خود را مقید بداند حقاو اراراد
را در قانون اساسی بیان کند و از آنها بهطور مؤثر حمایت کند ،نشاندهنادة جای ااه شاهروندان و
حقو آنان در حکومت است .همچنی  ،یکی از بارزتری جلوههای پایبندی حکومات باه حقاو
بشر ای است که در همة بخشهای نظا حقوقی خود ،از قانون اساسی گرر ه تا قوانی عاادی ،باه
حقو مرد اح را گذارد و آن حقو را رعایت کند .تعیی حقهای شهروندان در قانون اساسی و
پس از آن جامة عمل پوشاندن به آنها از طر مخ لف ،بهویژه از طریق تدبیر حمایتها و ضمانت
اجراهای کاری در قوانی عادی ،از جمله حمایتهای کیفری ،مهمتری نمود ای اح را است.
در نظا حقوقی ایران ،قانون اساسی حقهایی را با عنوان «حقو ملت» مطرح کارده اسات کاه
«حقهای اساسی» شهروندان در ایران محسوب میشود .از سویی ،قانونگاذار در کشاور ماا بارای
دس یابی و تحقق اهداف پیشگف ه ،در قوانی عادی ای حقو را حمایت و تضامی کارده اسات.
یکی از جلوههای ای حمایت ،جار ان ااری نقاا ایا حقاو از ساوی شاهروندان و ما موران
حکوم ی است .ای حمایت که مب نی بر ال اماتی مانند ل و حمایت از شهروندان در برابار قادر
حاکمه ،ضرور
ال اما

اجراییکردن حقهای تصریحشاده در قاانون اساسای ،ال اماا

مارد ساارری و

ناشی از حکمرانی مطلوب است ،در قوانی کیفری ما اشکالهایی دارد.

مقالة پیش رو با بررسی وضعیت ای حق ها ،چرایی و چ ون ی حمایات کیفاری قاانونگاذار
کیفری از ای حقو  ،کاسا ی هاا و نقااق قاو

ایا بخاش از نظاا حقاوقی را بررسای کارده و

پیشنهادهایی برای حمایت مطلوب و شایس ه از ای حقو مطرح میکند.

3

حمایت کیفری از حقهای اساسی شهروندان در نظام حقوقی ایران

مفهومشناسی حقهای اساسی
حقهای اساسی یا به عباارتی آزادیهاای عماومی تصاریحشاده در قاانون اساسای یاک کشاور،
مهمتری تجلیگاه درجة اح را حکومت به حقو و آزادیهای عمومی شهروندان است .در واقع،
قانون اساسی ای رسالت خطیر را بر دوش دارد .جای اه قانون اساسی در نظا حقاوقی باه لحاا
مرزهایی که برای محدودة قدر

ترسیم میکند و تضمی هاایی کاه بارای آزادی قائال مایشاود،

جای اهی بیبدیل است که به ای شرح تعریف میشود« :قانون اساسای باه مفهاو مادرن حاداقل
ترکیبی از دو مفهو است :مفهو اول مجموعهای از قواعد ارزشی و دس وری برای حفا حاداک ر
آزادیهای دموکراتیک و حداک ر محدودیت دولت ،و اینکه دولت چ ونه بایاد ساازماندهی شاود.
قانون اساسی به مفهو دو  ،سندی است مک وب و ملی برای ت سیس ارکان حکومات و دولات ،و
توزیع قدر

سیاسی و پیشبینی رویههاای قاانونگاذاری و اجرایای» (زارعای ، 131 ،ص 71و

.) 7
بدی ترتیب ،حقو اساسی نی شاخه ای از حقو است که قواعد مندرج در قانون اساسای را
مطالعه میکند (قاضای ، 131 ،ص  )2و در واقاع« ،حقاو اساسای در معناای ا الی عباار
سازماندهی و ایجاد هم یس ی مسالمتآمی بی عوامل قدر
(هاشمی ، 13 ،ص  )1و به عبار

از

و آزادی در هر جامعة سیاسی است»

به ر« ،وجود قانون اساسی اب ار محدودیت قادر

دولات و

تضمی حقو و آزادیهاست» (طباطبائی ، 131 ،ص.) 3
برای ت می تلفیق نکوتر قدر

و آزادی ،حرف پایانی را قانون اساسی میزند« .م زماة قادر

و آزادی نیازمند نظمی است که قانون اساسی آن را ت می میکند .با ای ترتیاب ،مایتاوان رلسافة
وجودی قانون اساسی را احیای حقو و آزادیهای مرد از طریق ان ظا شایس ة روابا حکومات
و مرد دانست .در ای ان ظا شایس ه ،قانون اساسی سند مع بر حقوقی در جامعة سیاسی است کاه
1. Constitutional rights
2. Constitutional Law
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حکوم ی را تنظیم ،و حقو بشر و آزادیهای انسانی را تضمی میکناد» (هاشامی، 131 ،

ص 73و  .)73حقو اساسی لح قدر

ررمانروایان و آزادی شهروندان اسات ،و تنهاا راه بارای

آنکه منارع دو طرف ای معادله حف شود ،نظمی است که قانون اساسی طراح آن اسات و از ایا
طریق ،موجبا

ت می قدر

توجه به ای نکا

ررمانروایان و تضمی آزادی و حقو شهروندان را رراهم میکند.

ما را به ای نک ه رهنمون میکند که تضمی آزادیهای شهروندان در قانون

اساسی یا همان حقهای اساسی ،وظیفهای بر عهدة قانون اساسی است که در قلمرو حقو اساسای
قرار می گیرد و برای دریارت ضواب تلفیق میان قدر

حاکمیت و آزادی شهروندان باید از ا اول

دانش حقو اساسی بهره برد.
با بیان ای مقدمه ،حقهای اساسی را میتوان حقها و آزادیهایی دانسات کاه قاوانی اساسای
کشورها برای تضمی آنها وارد عمل میشوند .به عبارتی ،حقاو یادشاده در قاانون اساسای هار
کشور که برای ارراد آن ملت شناسایی میشوند و دولت در قالب قانون اساسی ،خود را به تضامی
و حمایت از آنها موظف میکند ،حقهای اساسیاند .هار چناد ممکا اسات از لحاا مح اوا و
ماهیت با حقو بشر ،یا حقو شهروندی همپوشانی داش ه باشند ،وق ی حقهاای اساسای خواناده
می شوند که در قانون اساسی بیان شوند .در حقیقت ،دو عنصر بارای تبادیل یاک حاق باه حقای
اساسی نیاز است ،بیان یاک حاق در قاانون اساسای ،و ارتبااق و پیوناد ایا حاق باا آزادیهاای
شهروندان.
طبعاً اجراییکردن و وضع ضمانت اجراهای ملموس برای ای حقو بهرسمیتشناخ هشده بار
عهدة قوانی عادی و از طر مخ لف ،از جمله از طریق حمایات کیفاری اسات و قاانون اساسای
رراً به رسمیت ای حقو و ل و تضمی آنها اک فا میکند.
در شناخت مفهو حقهای اساسی ،توجه به رابطة حقهای بنیادی و حقهای اساسی ضروری
است .حقهای بنیادی ج ء مفاهیمی است که بهک ر

با مفهو حقهای اساسای خلا مایشاود.

مفهو حقهای بنیادی ج ء مفاهیم چالشبران ی ی است که شاید ن وان برای تعریاف آن باه نظار
واحدی رسید ،اما «با یک سنجة ماهی ی میتوان گفت بنیادی باودن برخای از حقاو بادان خااطر
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است که وجود آن حقو مایة قاوا  ،و نباودن آنهاا موجاب زوال شاخا یاا شخصایت انساان
میشود» (گرجی ، 131 ،ص .)3در تفکیک و شناسایی ای حقو نباید دچار خل و اشا باه شاد.
بر اساس تعریفهای یادشده از حقهای اساسی و حقهای بنیادی  ،میتاوان گفات ایا دسا ه از
حقو در برخی موارد همپوشانی دارند و در برخی موارد خیر .به عبار

به ار ،برخای حاقهاای

بنیادی  ،اساسی نی هس ند ،بدی معنا که در قوانی اساسی هم از آنهاا یااد شاده اسات و برخای
حقهای بنیادی اساسی نیس ند ،یعنی قوانی اساسی م ذکر آنها نشده است .از طررای نیا برخای
حقهایی که در قوانی اساسی بیان میشوند ،ماهیت بنیادی دارناد و برخای دی ار چنای مااهی ی
ندارند .به بیان ا ولی ،رابطة حقهای بنیادی و حقهای اساسی عمو و خصوص م وجه است.
مصادیق حقهای اساسی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
قانونگذار اساسی جمهوری اس می ایران در برشاماری حقاو ملات ،رویاة واحادی را ان خااب
نکرده است .از یک سو ،رصلی مج ا با عنوان حقو ملت تدوی شده است ،با وجاود ایا رصال
گمان میرود همة آنچه راجع به ای حقو وجود دارد ،باید در ای رصل بیان شود .در حاالی کاه
چنی نیست .رصل حقو ملات قاانون اساسای م ضام حقاوقی اسات کاه شاهروندان از آنهاا
برخوردارند ،اما همة حقوقی نیست که در قانون اساسی بیان شده است ،بلکه غیر از رصال حقاو
ملت در بخشهای دی ری از قانون اساسی نی بهطور پراکنده حقهایی برای شهروندان بیاان کارده
است ،از جمله برخی بندهای ا ل سو  .ع وه بر آن به برخی حقاو کاه درجاة اهمیات بااریی
دارند ،در قانون اساسی اشارهای نشده است ،اما در قانون مجازا

اس می یا سایر قاوانی حمایات

شده است ،از جمله حق دس رسی آزاد به اط عا .
حق هایی که در رصل سو قانون اساسی با عنوان حقو ملت (ا اول  ) 3 - 1باه رسامیت
شناخ ه شده است ،عبار اناد از حاق تسااوی شاهروندان در حقاو (ا ال ) 3؛ حاق تسااوی
شهروندان در برخورداری از حمایت قانون (ا ل ) 1؛ حق زنان بار تضامی حقوقشاان از ساوی
دولت (ا ل

)؛ مصونیت حی یت ،جاان ،ماال ،حقاو  ،مساک و شاخل اشاخاص (ا ال

مصونیت در برابر تعرض و مؤاخذه به رف داش

)؛

عقیدهای مشخا؛ آزادی عقیده و منع تف یش
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عقاید (ا ل ) 1؛ آزادی مطبوعا
نامهن اری ،مکالما

(ا ل ) 1؛ ممنوعیت (مصونیت ارراد در برابر) تجسس؛ آزادی

تلفنی ،تل راف و تلکس (ا ل ) 2؛ آزادی اح اب ،جمعیتها ،انجما هاای

سیاسی و نفی و انجم های اس می یا اقلیتهای دینی شناخ هشده (ا ل ) 2؛ آزادی اج ماعا
و راهپیماییها (ا ل ) 7؛ آزادی ان خااب شاخل؛ حاق ان خااب شاخل دلخاواه (ا ال ) 3؛ حاق
برخورداری از ت می اج ماعی (ا ل ) 3؛ حق برخورداری از آماوزش و پارورش رای اان (ا ال
)11؛ حق داش

مسک م ناسب با نیاز (ا ل )1؛ ممنوعیات دسا یری اشاخاص بادون مجاوز

قانونی ،حق تفهیم و اب غ اتها ب را له پس از دس یری ،و حق ارسال پرونده به مراجاع االح
قضایی ظرف مد

حداک ر  1ساعت (ا ل )1؛ ممنوعیت تبعیاد شاهروندان و ممنوعیات مناع

اشخاص از اقامت در محل مورد ع قهشان (ا ل )11؛ حق دادخاواهی (ا ال )11؛ حاق داشا
وکیل در دادگاهها (ا ل )12؛ حق محکومیت و مجازا

رق از طریاق قاانون (ا ال )12؛ ا ال

برائت (ا ل )17؛ ممنوعیت شکنجه و اجبار به شهاد  ،اقرار یاا ساوگند (ا ال )13؛ ممنوعیات
ه ک حرمت و حی یت ارراد دس یرشده به موجب قانون (ا ل )13؛ ممنوعیت اضارار باه غیار و
تجاوز به منارع عمومی از طرف شهروندان (ا ل)11؛ حق داش

تابعیت کشور ایران و ممنوعیات

سلب تابعیت (ا ل )1؛ آزادی اخذ تابعیت ایران توس اتباع بی انه (ا ل .)1
لزوم حمایت کیفری در حوزة نقض حقهای اساسی
همانطور که بیان شد ،حقهای اساسی در قوانی اساسی جای اهی ویژه دارند ،اما چرا باید از ایا
حقهای اساسی حمایت کرد و بر چه مبنایی به ری شیوة حمایت ،با توجه به نظار ایا پاژوهش،
حمایت کیفری است؟ در ذیل مبانی به ل و حمایت کیفری از حقهای اساسی توجه مایکنایم .در
واقع ،شهروندان در بر ابر نقا حقوقشان از طرف دولت ،در مقابل قدر

مطلاق دولات سا حی

ندارند تا ب وانند از حقو پایمالشدة خود دراع کنند .بنابرای  ،شایس ه اسات به اری و ماؤثرتری
شیوة تضمی حق های اساسی وجود داش ه باشد .به ای دلیل حمایتهای کیفاری و جار ان ااری
به ری شیوه در ای مقاله معرری میشود تا ضعف س ح دراعی شهروند در برابر تجااوز دولات را
با امکان دادخواهی از یک دادگس ری شایس ه جبران کند و دولت را از اعمال تجاوزکاراناه نسابت
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به حقو شهروندان بازدارد .ویژگی که در سایر انواع ضمانت اجراها یا موجود نیست ،یاا باه ایا
کیفیت عمل نمیکند.
لزوم حمایت از شهروندان در برابر قدرت حاکمه

آزادیهای شهروندان ،بهویژه آزادیهای مقرر در قانون اساسی از اهمی ی برخوردار است که لا و
حمایت از ای آزادیها در برابر دولت که انواع اب ار نقا ،و قدر

و توانایی ایا عمال را دارد،

بسیار ضروری است.
در رواب شهروندان با یکدی ر و شهروندان با حکومات ،آزادی ا الی مهام تلقای مایشاود.
«ن یجة مهمی که از ا ل آزادی گرر ه میشود ،ای است که در مقا نظمبخشیدن به رابطة دولت و
مرد  ،و تفسیر و اجرای قوانی  ،هر جا اخ ف و تردیدی در حدود تکاالیف اشاخاص یاا اخ یاار
مقا های حکومت ایجاد شود ،باید آن را باه ساود «ا ال آزادی» تعبیار کارد» (کاتوزیاان، 132 ،
ص .)1 3به دلیل همی ارج و من لت آزادی باید از حقو و آزادیهای شهروندان در برابر قدر
حاکمه حمایت شود .زیرا دولت به معنای اعم خاود باا دراخ یارداشا

شادیدتری ابا ار نقاا،

همیشه در مظان ای اتها قرار دارد که به آزادیها و حقو شهروندان تعرض مایکناد .از ایا رو
ای عد توازن در قادر

و امکاناا  ،مقدماة واجاب حماای ی شایسا ه از حقاو و آزادیهاای

شهروندان است .ای حمایت تا پش وانه و ضمانت اجرایای قاوی نداشا ه باشاد و ارراً در حاد
خطابه و شعار باشد ،راه به جایی نمیبرد .ضمانت اجرای مؤثر ضمانت اجرایی است که در ماوارد
ل و قاطعانه اعمال شود و از حریم آزادی شهروندان مجدانه حمایت کند.
لزوم اجراییکردن حقهای تصریحشده در قانون اساسی

قانون اساسی به عنوان قانونی که در رأس سلسلهمراتب حقوقی یک کشور قرار مایگیارد و می اا
ملی شناخ ه میشود ،و به ای دلیل که موظف است ضاروریا

هار حاوزه را بیاان کناد ،عر اة

ج ئین ری نیست .قانون اساسی رق خطیمشی کلی حکومت را در زمینههای مخ لف ،از جملاه
حقو و آزادی های شهروندان مشخا میکند« .قانون اساسی در مقا بیاان حقاو و آزادیهاای
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اساسی مرد است .به عبار

به ر ،حقو بشر از مسائل اساسی و بنیادی اسات کاه اع باار قاانون

اساسی بس ی به بیان و تضمی ای حقو دارد .اما در ایا قاانون باه بیاان کلیاا

ا اول اک فاا

میشود و تفصیل مطالب و سازماندهی آنها که مش مل بر قوانی م عدد و مفصلی است ،بار عهادة
قانونگذار عادی قرار میگیرد» (هاشمی ، 13 ،ص.) 31
به همی دلیل قانونگذار عادی باید مسیر قانون اساسی را ادامه دهد و کلیاا
قانون را به ج ئیا

منادرج در ایا

اجراشدنی تبدیل کند ،وگرنه ارزشهاای اساسای کاه در قاانون اساسای بیاان

میشوند ،در حد حرف و سخ باقی میماند .ن نجاندن حقو و آزادیهای شهروندان در قاوانی
عادی و تضمی نکردن آنها بهطور کارا و مؤثر ،در واقع به معنای اجرانکردن قانون اساسای اسات.
به ضرور

عقلی ،اجرای قانون اساسی در ای حوزه مس ل

حمایت قاطعانة کیفاری از حقاو و

آزادیهای شهروندان در قوانی عادی است.
الزامات دموکراسی

مقولة حقو و آزادیهای شهروندان یکی از حیاتیتری مؤلفههای دموکراسای اسات .باه عباار
به ر ،اگر حکوم ی ادعای دموکراسی دارد ،اولی گامی که باید برای اثبا

ای مدعا بردارد ،تضمی

حقهای اساسی شهروندان است .بهطوری که «شرق عملکرد رضایتبخش نهادهاای دموکراتیاک،
رعایت آزادی های اساسی است؛ آزادی همچون جریان خون ارگانیسم حکومت دموکراسی اسات»
(بشیریه 131 ،الف ،ص ) 12و «دموکراسی اساساً مب نی بر شناسایی مجموعه ای از حقاو مادنی
برای شهروندان است .حقو مدنی ،حقوقی است که شهروندان به موجب قاانون اساسای و ساایر
قوانی از آنها برخوردارند .حقو مدنی هم در قوانی داخلی بهطور مشخا تصریح میشاوند و
هم بارخا به ارتباق میان ارراد یا شهروندان با حکومت ناظر هس ند» (بشیریه 131 ،ب ،ص12
و .) 12
دموکراسی را اگر حکومت مارد بار مارد بادانیم ،هم اانیباودن مشاارکت مارد و وجاود
آزادیهای رردی و اج ماعی از مهمتری مؤلفههاای ایا ناوع حکومات اسات (هاشامی، 13 ،
ص1

و

)« .مرد سارری کنونی بدون آزادیهای عمومی و خصو ای قابال تصاور نیسات.

حمایت کیفری از حقهای اساسی شهروندان در نظام حقوقی ایران
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حقو انسانها در زمینة آزادیها طبق موارد مندرج در اع میههای حقو باید شاناخ ه ،رعایات و
ح ی ضمانت شود تا وسیلة مؤثر مشارکت مرد در اعمال قادر

سیاسای واقاع گاردد» (قاضای،

 ، 131ص .)212بدیهی است یکی از مهمتری مصادیق رعایت حقو بشر بیان حقو شاهروندان
در قانون اساسی و تضمی اجرای ای حقهای اساسی از طریق پش یبانی قوانی ج ایی است.
از طرری ،به ری اب ار برای تضامی ا ال بنیاادی دموکراسای یعنای آزادیهاای شاهروندان،
مسئولیت حاکمان در برابر نقا حقهای اساسی شهروندان است .ای مسئولیت بدان معناست کاه
مسئورن و زمامداران بر اساس ا ل حاکمیت قانون ،مانند سایر شهروندان ،به دلیل اعماال خا ف
قانون و نقا حقهای اساسی شهروندان از طریق سیس م قضایی قابل تعقیب و محاکمه بوده و در
مقابل اعمال ارتکابی خویش پاسخ و باشند .قطعااً مسائولیت کیفاری ناقضاان حاقهاای اساسای
شهروندان مؤثرتری و کاراتری وسیله برای رسیدن به تضمی دموکراسای و ا اول بنیاادی آن از
جمله حقو و آزادیهای شهروندان است.
الزامات ناشی از حکمرانی مطلوب

تعریف واحد و جامعی نسبت به مفهو و قلمرو حکمرانی مطلوب وجود ندارد .ایا عباار

باا

انعطاف بسیار باریی بهکار گرر ه شده است .بس ه به زمینه و هدف ،حکمرانی خوب در زمانهاای
م فاو

مش مل است بر همة جنبههای حقو بشر ،حاکمیت قاانون ،مشاارکت ماؤثر ،چنادگان ی

سیاسی ،ررایندها و نهادهای شفاف و پاسخ و ،بخش عمومی کاری و مؤثر ،مشاروعیت ،دس رسای
به اط عا

و آگاهی و آماوزش ،توانمندساازی سیاسای مارد  ،براباری ،پایاداری ،گارایشهاا و

ارزشهای پرورشدهندة مسئولیتپذیری ،همبس ی و تحمل.
«حکمرانی یا حکومتداری خوب روشی است که از طریق آن ارزشها و اهداری که مهمتری
1. Good governance
 .نک :سایت در ر کمیساریای عالی حقو بشر سازمان ملل م حد ،به آدرس
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.as
px
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سازمان ملل ،حقو بشر میباشد ،محقق مایشاود» (زارعای ، 131 ،ص  ) 2و «از

نظر ماهوی مفهو حکمرانی خوب در عی اینکه در واقع همان معیارها و ضواب و اسا انداردهای
حقو بشر است ،مجموعهای از مکانی ها ،روشها و ررایندها ،سیاستها و مدیریتهای اجرایای
را نی در همان راس ا دربردارد که از لواز اجرایی حقاو بشار اسات» (زارعای ، 131 ،ص .) 2
به ری آزمون و سنجة خوبی حکمرانی ،درجة پایبندی به تعهدا

حقاو بشاری اسات ،حقاو

مدنی ،ررهن ی ،اق صادی ،سیاسی و و اج ماعی« .حکمرانی خوب م ضم اح ارا سیاسا مداران و
سازمانها به حقو بشر و ا ول دموکراسی و حاکمیت قانون است» (هداوند ، 131 ،ص.)72
بنابرای  ،میتوان به جرأ

گفت که امروزه هر حکوم ی که به شیوة کاراتر از حقو بشر بارای

شهروندان خود حمایت کند و سازوکارهای کارآمدتری را برای تعقیب و تضامی ایا حقاو در
اخ یار شهروندان خود قرار دهد ،به همان اندازه به حکمرانی خوب ن دیک ار خواهاد باود ،و اگار
عکس ای قضیه اتفا بیف د و شهروندان دس اوی ی بارای تضامی حقاو نداشا ه باشاند ،قطعااً
را لهای عمیق میان یک حکومت و حکمرانی خوب ایجاد خواهد شد.
بارزتری مصدا قد برداش

در راه رعایت و اح را حقو بشر بهرسمیتشناخ

آزادیهای

عمومی در قانون اساسی و ایجاد حقهای اساسی ،و در گا بعدی تدبیر ضمانتهای اجرایی ماؤثر
برای تضمی ای حقهای اساسی است .به همی دلیل لا و ایجااد حمایات کیفاری از حاقهاای
اساسی به واسطة ال اما

ناشی از حکمرانی مطلوب بهدرس ی توجیه میشود.

از مجموع دریل پیشگف ه به عنوان ل و حمایت کیفری ،دانس ه میشود که حاقهاای اساسای
در یک جامعه تضمی نخواهند شد م ر آنکه حمای ی قاطع و شایس ه از ای حقها در برابر اعماال
ناقا انجا گیرد .هر چند راهکارهای م عددی برای تضمی یک حق میتواند وجود داشا ه باشاد
و همة ای راهکارها نی قطعاً مهم و ضروریاند ،از آنجا که نقا حقهای اساسی در یاک جامعاه
یعنی نقا ررمانها ،مهمتری سند ملی و سیاسی در حوزة حقهای شهروندان ،باید به جدیتاری
شیوة ممک از ای حقها حمایت شود و ای حمایت قاطع و جدی در برخی موارد تنها مایتواناد
اعمال ضمانت اجراهای کیفری باشد.
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وضعیت کنونی حمایت کیفری از حقهای اساسی
با توجه به ضرور

حمایت کیفری در حوزة نقا حقهای اساسی شهروندان و حمایت از حقو

شهروندان در قالب کیفری ،قانونگذار دو نوع حمایت از حقو تصریحشده در قاانون اساسای باه
عمل آورده است ،حمایت عا کیفری و حمایتهای خاص و موردی کیفری.
حمایت عام کیفری از حقهای اساسی

عا بودن حمایت از دو منظر میتوان مورد توجه باشد ،عمومیت حقوقی کاه تحات حمایات قارار
می گیرند و عمومیت اشخا ی که ای حقو را نقا میکنند .بدی معنا که در ای زمینه حماای ی
عا و جامع محسوب میشود که از طرری همة حقو تصریحشده در قانون اساسی را که با عناوان
حقهای اساسی شناخ ه میشوند ،تحت پوشش چ ر حمای ی خود قرار دهاد و از ساوی دی ار از
ای حقو در برابر همة ناقضان (اعم از دولت به معنای قوة حاکمه و شهروندان) حمایت کند.
در حقو ایران ،رصل دهم بخش تع یرا
با عنوان تقصیرا

مقاما

و مجازا های بازدارندة قاانون مجاازا

اسا می،

و م موران دول ی ،مش مل است بر مادهای که وظیفة حمایت کیفری عا

از حقو اساسی شهروندان بر عهدة ای ماده است ،مادة  271قانون مجازا

اس می .هر چند ایا

ماده رسالت حمایت عاا از حاقهاای اساسای را دارد ،بایاد گفات ایا مقارره ارراً از جهات
تحتپوششقراردادن همة حقهای تصریحشده در قانون اساسی عا تلقی مایشاود ،ولای از نظار
ناقضان رق شامل نقا حقهای اساسی از طرف دولت میشود ،با وجود ای  ،تنها مقارر عاا در
ای حوزه است .ای ماده میگوید« :هر یک از مقاما

و م موری وابس ه به نهادها و دسا اههاای

حکوم ی که بر خ ف قانون ،آزادی شخصی ارراد ملت را سلب کند ،یا آنان را از حقو مقارر در
قانون اساسی جمهوری اس می ایران محرو نماید ،ع وه بر انفصال از خدمت و محرومیات یاک
تا پنج سال از مشاغل حکوم ی ،به حبس از دو ماه تا سه سال محکو خواهد شد».
 .مصوب
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پیشینة قانونگذاری

دربارة پیشینة ای حکم شایان ذکر است مادة  31قانون مجازا

عمومی مصوب  111بیاان کارد:

«هریک از اشخاص مذکور در مادة قبل [وزرا ،اعضای پارلمان و احبمنصبان و م موران دول ای]
که برخ ف قانون آزادی شخصی ارراد ملت را سلب کند یا اراراد ملات را از حقاوقی کاه قاانون
اساسی به آنها داده ،محرو نماید ،از شخل خود منفصال و از  2تاا  1ساال از حقاو اج مااعی
محرو خواهد شد».
پس از آن ،ای موضوع در قانون مجازا
شد« :هر یک از مقاما

اس می (تع یرا

مصوب  ) 172بادی شارح بیاان

و م موری دول ی که بر خ ف قانون ،آزادی شخصی ارراد ملات را سالب

کند یا آنان را از حقو مقرر در قاانون اساسای محارو نمایاد ،عا وه بار انفصاال از خادمت و
محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دول ی ،به حبس از شش ماه تا سه سال محکو خواهد شد».
ای ماده در سال  13به شرحی که بیان شد ،ا ا ح شاد .آنچاه در ا ا حا
بازن ری شد ،عبار
«می ان مجازا

ساال 13

است از «اشخا ی که آزادیهای مقرر در قانون اساسی را نقا مینمایند» و

ای جر ».

یک .اشخاصی که حقوق مقرر در قانون اساسی را نقض میکنند.

در قانون مجازا

اس می (تع یرا ) مصوب  172اشخا ی که حقو مقرر در قانون اساسای را

نقا میکنند ،عبار اند از «مقاما

و م موری دول ی» و در ا

حیة  13عبار اند از «مقاما

و م موری وابس ه به نهادها و دس اههای حکوم ی» .بر اساس مشروح مذاکرا

تصویب ای مااده

در سال  ، 13پیشنهاددهندگان ای تخییر اس درلهایی داش هاند:
آنچه در موارقت با ای طرح بیان شده بود ،عبار

بود از اینکاه عباار

«مقاماا

و ما موری

دول ی» شامل همة کسانی که در دس اههای حکوم ی رعالیت دارند ،نمیشود .از ای رو با ا ا ح
آن به عبار

«مقاما

و م موری وابس ه به نهادها و دس اههای حکوم ی» ،ای مقرره شاامل هماة

ارراد و نهادهای وابس ه به حکومت (ح ی نهادهای نظامی) خواهاد شاد .بادی ترتیاب ابهاامی در
شمول ماده و اینکه آیا دولت در ای ماده به معنای عا یا خاص بهکاررر ه ،نخواهد بود.

03 

حمایت کیفری از حقهای اساسی شهروندان در نظام حقوقی ایران

در مقابل ،در مخالفت با ای ماده ،چنی اظهار نظر شده بود که از آنجا که دولت هم باه معناای
قوة مجریه و هم به معنای حکومت است ،منظور ای ماده نی دولت به معنای اعم (حکومت) است
و ابهامی در ماده وجود ندارد تا نیاز به ا

ح آن باشد.

باید گفت با توجه به اخ ری که در تعریف دولت در برخی قوانی موجود به چشم میخاورد
و اینکه قانونگذار بهطور کلی در تصویب قوانی مخ لف ،رویة واحدی در ای زمینه را برن یاده
است ،عبار

حی مناسب تر و برای تضمی به ر حقو شهروندان کارآمدتر باشد .زیارا بیاان

ا

واژة دولت بهتنهایی می تواند ای اخ ف نظر حقوقی در تفسیر قوانی را تا همیشاه اداماه دهاد و
ای برای نظامی که در پی تضمی حقهای اساسی شهروندان خاویش گاا برمایدارد ،نمایتواناد
شایس ه باشد.
دو .میزان مجازات

دربارة مجازا

حبس ،حداک ر مجازا

(سه سال) در ا

حیة سال  13تخییری نکرده است ،اما

حداقل آن از ششماه به دوماه کاهش یار ه است .دربارة انفصال و محرومیت از مشاغل دول ی نیا
حداک ر مجازا

(پنج سال) بدون تخییر مانده ،و حداقل آن از سهسال باه یاکساال کااهش یار اه

است.
بنابرای  ،آنچه در ای تخییر جلوة بیش ری دارد ،کاهش حداقل مجاازا

اسات کاه مخالفاان و

موارقانی دارد .برخی در موارقت با ای ا ا ح مع قدناد ماا در سیاساتهاای کیفاری داریام کاه
مجازا های شدید ،موقت و تبعیا آمی موجب سلب امنیت مرد است .اگر بخواهیم مجازا هاا
درست اعمال بشوند ،مجازا های م یم ،مس مر و رراگیر ،اثرا
دارد .در مقابل ،گروهی دی ر در مخالفت با ای ا
مجازاتی کم ر از حداقل مجازا

پایدار در حف حقو شهروندان

ح مع قدند از آنجا کاه قضاا

مقرر در قانون را دارند ،ای ا

اخ یاار تعیای

حیه بیمعنا بوده و نیازی باه آن

نیست.
 .برگرر ه از http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=2778&Itemid=38
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با توجه به اینکه بر اساس مادة
ا

قانون مجازا

ح مادة یادشده) ،عدول قاضی از کف مجازا

اس می مصوب ( 171قانون حاکم در زمان
و وضع مجازاتی پایی تر از حداقل یادشاده در

قانون ممک بود ،اس درل مخالفان موجه به نظر میرسد .زیرا ای ا

ح های گوناه رایادة عملای

دربرنداش ه است .ع وه بر اینکه اس درل موارقان از جهت دی ری نی ناتما به نظر میرساد و آن
اینکه در مقولة مهمی مانند نقا آزادیهای عمومی آن هم از طرف کسانی که م صدی برقاراری و
حف ای نظم هس ند ،م یمکردن مجازا

و کااهش کاف مجاازا

باه ایا دلیال چاه تاوجیهی

میتواند داش ه باشد.
الب ه شایان ذکر است قواعد تخفیف مقرر در قانون مجازا

اسا می  171باا ان قاادی جادی

روبهرو شد و آن هم بیضابطهبودن اخ یار قاضی در کاهش کاف مجاازا هاا باود .مسائلهای کاه
می توانست اعمال سلیقه در قضاو
در مادة  17قانون مجازا

را تا حد زیادی گس رش دهد .ای نقصان در قواعاد تخفیاف

اس می مصوب  13برطرف شده ،و بار اسااس معیارهاایی از طارف

قانون ضابطهمند شده است.
گسترة مرتکبین در قلمرو حمایت عام

همانطور که بیان شد ،حقاو و آزادیهاای شاهروندان در یاک جامعاه چناان اهمی ای دارد کاه
قانونگذار باید راه هرگونه تعرض و تجاوز را به ای حقو و آزادیها از طریاق قاوانی جاامع و
مانع ببندد .چه نقا حقو و آزادیها از سوی هیئت حاکمه باشد و چه از سوی شهروندان ،بایاد
ضمانت اجراهای مؤثر و کاری در نظر گرر ه شود.
دربارة سلب آزادی و محرو کردن از حقو مقرر در قانون اساسی دو حالت م صور است:
الف) نقض حق اساسی شهروند توسط شهروند

در یک نظا شایس ة حقوقی که هدف تضمی حقو شهروندان را در دس ور کاار خاود قارار داده
است ،بهطور قطع باید همة اشکال نقا جر ان اری شده و نقا آن توس هر کسای مسا وجب
مجازا

باشد .نقا حقو اساسی شهروندان توس یکدی ر نی بهطور قطاع ،مایتواناد مصادا

نقا حقو تصریحشده در قانون اساسی باشد ،اما در اینجا توجه به دو نک ة مهم اساسی است.
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نک ة اول اینکه ،قانون اساسی در برشماری حقهای اساسی ،در برخی ا ول به راحت دولات
را طرف تکلیف برخی حقو قرار داده است .دربارة ایا حقاو  ،ارراً اراراد در برابار دولات
احب حقاند و بهطور م قابل دولت نی تنها مکلف در رعایت ای حقو به حساب مایآیاد .در
ن یجه ،در ای موارد حق شهروندان در برابر هم از قلمرو حقاو اساسای تصاریحشاده در قاانون
اساسی خارج میشود.
نک ة دو اینکه در مواردی که قانون اساسی با عبارا

عامی م ل «هی کس» و «هرکس» حق را

بیان کرده ،یا به بیان رسمیت یک حق اک فا کرده است و مخاطاب مشخصای نادارد ،یاا باه دلیال
عمومیت بیان ،هم شامل دولت و هم شامل شهروندان میشود  ،می تواند شامل نقا حق از طرف
شهروندان نی بشود .قانون اساسی به عنوان می ا ملی که وظیفة تنظیم قادر

و تضامی آزادی را

بر عهده دارد ،از بیان حقو ملت بیش ر تضمی ای حقو را در برابر دولات کاه ابا ار و قادر
نقا بیش ری دارد ،پی یری میکند ،اما برای تما و کمال کردن ای حمایت گاهی از طریاق بیاان
عبار های عا و کلی ،ای حمایت را به اعمال ناقا شهروندان نی سرایت مایدهاد .ایا گوناه
اعمال ناقا حقهای اساسی از قلمرو مادة  271خارج است و به رراخاور موضاوع مایتواناد در
حیطة سایر جرائم عادی قرار گیرد.
ب) نقض حق شهروند توسط دولت

ای ررض قلمرو مادة  271قانون مجازا

اس می است .همانطور که بیان شد ،در ا

حا

سال

 13ت ش شد با تبیی دقیق واژة دولت راه برای نقا حقو و تجاوز به آزادیهای شاهروندان
مسدود شود و سطح تضمی ای حقو ار ایش یابد .در حال حاضر بر اساس مادة  ،271اگر نقا
حقو اساسی از طریق مقاما
مس وجب مجازا
 .ا ول

و م موران وابس ه باه نهادهاا و دسا اههاای حکاوم ی رخ دهاد،

مقرر در ای ماده خواهد بود.

و ( 3ذیل ا ل) 11 ، 3 ،و ( 1ذیل ا ل)( 1 ،ذیل ا ل) ،و  12 ،12 ،11و .1

 .ا ول ، 1 ، 3

 7 ، 2 ، 2 ، 1 ،و  ( 3در ا ل) ( 1 ،در ا ل) ( 1 ،در ا ل) ،و  13 ،13 ،11و .11

 06

حقوق جزا و سیاست جنایی ،دورة  ،1شمارة  ،1بهار و تابستان 1315

دربارة ای ماده دو نک ة مهم وجود دارد ،اول اینکه به دلیال وجاود قیاد «ما موران وابسا ه باه
نهادها و دس اههای حکوم ی» ،مرتکب میتواند مس خد قوة مجریه ،قضاییه یا مقننه ،یاا یکای از
نهادهای وابس ه به مقا رهبری و غیره باشد .از طرری نی ممک است مرتکب مسا خد هریاک از
دس اهها و وزارتخانهها و ح ی شهرداریها باشد و نوع وابس ی ررد به ساازمان از لحاا رابطاة
اس خدامی در اینجا اهمیت ندارد .دی ر اینکه سوءاس فاده از موقعیت موضوعیت دارد ،سلب آزادی
شخصی و حقو اساسی ارراد باید بواسطه سوءاس فاده از مقا و موقعیت حکاوم ی انجاا گرر اه
باشد (شکری و سیروس ، 131 ،ص  27و  .)27در ن یجه ،ماادة  271شاامل آن دسا ه از ماوارد
نقا محسوب میشود که نخست ،توس م موران دولت به معنای اعم ور

پذیرد ،دو  ،م مور

دولت در وضعی ی باشد که به مناسبت موقعیت شخلی خود ای نقا را مرتکب شود.
ماهیت اعمال ناقض حقهای اساسی در گسترة حمایت عام

برای دس یابی به یک دس هبندی مورد اجماع از ماهیت اعمال نااقا حقاو اساسای ،دسا هبنادی
مرسو حقو بشر را که حقهای بشری را به سه نسل تقسیم میکند ،بهکار میگیریم .در واقع ،ای
تقسیمبندی از آنجا که مب نی بر ماهیت حقاو اسات ،ماهیات اعماال نااقا ایا حقاو را نیا
مشخا میکند .حقو بشر در تقسیمبندی شناخ هشده به سه نسل تقسیم میشاود :حقاو نسال
اول  ،شامل حقو مدنی و سیاسی؛ حقو نسل دو  ،شامل حقو اق صادی ،اج ماعی و ررهن ی؛
حقو نسل سو  ،شامل حقو همبس ی .تعهدا
م فاو

میشود« .ای تعهدا

دولتها نیا باه تناساب ماهیات ایا حقاو

شامل «تعهد به انجا »« ،1تعهد به وسیله» 1و «تعهاد باه ن یجاه» 2کاه

ممک است روری و یا رو به ت اید باشد» (قاری سید راطمی ، 131 ،ج  ،ص.)21
در تحلیلی دی ر ،تعهدا

دولت در ای زمینه ماهی ی سهوجهی دارد« .ای تعهدا

به «اح را »،

1. First generation of human rights
2. Second generation of human rights
3. Obligation of conduct
4. Obligation of means
5. Obligation of result
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«حمایت» و «ایفا» از یکدی ر م مای میشوند .در «تعهد به اح را »  ،دولت به اج ناب از مداخله در
آزادی شهروندان میشود ،حال آنکه در «تعهد به حمایت» مکلف به بازداش
در «تعهد به ایفا» 1مل

به انجا دادن اقداما

دی ران از مداخله و

ضروری در تا می مح اوای حاق اسات» (کریاون،1

 ، 137ص.) 21
اینکه یک حق چ ونه و از ره ذر چه نوع عملی نقا شود ،بس ه به ماهیت آن حاق م فااو
خواهد بود .از ای رو ،برخی حقو با رعل و برخی دی ر نی با تر رعل نقا میشود.
الف) فعل

برخی حقو و آزادیها با انجا دادن اعمال م بت از سوی دولت یا شهروندان نقا میشوند .ایا
حقو ج ء حقوقیاند که تکلیف دولت در مقابل آنها از نوع تر رعلی و مداخلهنکردن اسات و
دخالت در قالب انجا دادن اعمال رعلی ،نقا ای حقو محسوب میشود .از جمله آزادی عقیده،
آزادی ان خاب محل اقامت ،مصونیت از بازداشت خودسرانه و مواردی از ای دست .در قلمرو ای
حقو دولت برای حف و تضمی آن موظف است مداخلة نابجا نکرده و مانع ایجاد نکناد و اگار
بر خ ف ای ضابطه عمل کند ،در واقع ،ای حقو را نقا کرده است .م ً اگر اع
داش

کناد رقا

عقیدة مشخصی جای است یا بدون ادلة کاری قانونی اقدا ارراد را دس یر کناد ،شاهروندان

را از ای حقو محرو کرده است و مس وجب مجازا

مقرر در مادة . . 271ا خواهد شد.

ب) ترک فعل

حقوقی که تضمی و ایفای آنهاا مناوق باه انجاا دادن اعماالی از ساوی دولات اسات ،نقاا و
محرو کردن از ای حقو در قالب تر رعل جلوه میکند .حق بهارهمنادی از آماوزشوپارورش
رای ان ،حق بهرهمندی از مسک مناسب ،حق برخاورداری از تا می اج مااعی ،حاق کاارکردن و
1. Obligation to respect
2. Obligation to protect
3. Obligation to fulfill
4. Matthew C. R Craven

 08

حقوق جزا و سیاست جنایی ،دورة  ،1شمارة  ،1بهار و تابستان 1315

مواردی از ای قبیل در ای گروه جای دارند .تضمی ای دس ه از حقو زماانی میسار اسات کاه
انجا ندادن وظایف دولت جر ان اری شاده و قابال پی یاری باشاد .هار چناد باه عقیادة برخای
حقو دانان ای دس ه از حقو اساساً قابلیت پی یری قضایی ندارند و «بر ایا باورناد کاه حقاو
اق صادی و اج ماعی بهخاطر ماهیت عمدهشان قابل دادخواهی و شکایت نیس ند .به ایا معناا کاه
آنها قابلیت مورداس نادقرارگرر

در دادگاههای حقوقی و قابلیت اعمال بهوسیلة قضا

را ندارند»

(هم ی ، 132 ،ص .)32با وجود ای  ،در ن اه به ای حقو از زاویة حقاو اساسای مایتاوان تاا
حدودی ای حقو را نی از طریق قضایی تضمی کرد .م ل موردی که دولت به تکلیاف خاود در
حوزة ای حقو به هی وجه عمل نکند .از جمله اینکه دولات ا ا ً آماوزشوپارورش رای اان
برقرار نکند یا بههی وجه در دد طراحی و اجرای نظاامی از تا می اج مااعی برنیایاد و  ...یاا باا
وجود امکانا
امکانا

مادی و رراهمبودن بس رهای آن ،مقدار مطلوب را انجا ندهد .به نظر میرساد اگار

مالی و مادی رراهم باشد و دولت به وظایف خود در ای حیطاه عمال نکناد ،بایاد قابال

پی یری باشد.
حمایتهای خاص

رارغ از ای مقررة عا  ،در برخی مقررا

از حقو اساسی مرد باه اور

ماوردی و در قالاب

جرائم مشخصی در برابر نقا اچه از سوی م موران حکوم ی یاا از ساوی شاهروندان -حمایات
کیفری به عمل آمده است .در واقع ،خاصبودن ای مقررههای قانونی در برابر عا باودن ماادة 271
به دلیل می ان شمول حقهای اساسی است .بدی ترتیب که مادة  271همة آنها را تحات پوشاش
دارد و ای مقررههای ج ئی تنها یک یا دو ماورد از آنهاا را شاامل مایشاود .ایا ماوارد بادی
شرحاند:
از مصونیت حی یت ،جان و مال مقرر در ا ل

قانون اساسی ،قوانی ذیل حمایت کیفری باه

عمل آوردهاند:
ا حمایت از حیا
مجازا

معنوی اشخاص از جملاه جار ان ااری قاذف (ماواد  12تاا  2قاانون

اس می) ،توهی (مادة  213قانون مجازا

اسا می/تع یارا ) ،هجاو (ماادة 711
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قاانون مجاازا

اسا می /تع یارا ) ،ار ارا (ماواد  233و  237قاانون مجاازا

تع یرا ) ،ارشای اسرار (مادة  213قانون مجازا
مجازا

اسا می/

اس می /تع یرا  ،ماادة  2قاانون نحاوة

اشخا ی که در امور سمعی و بصری رعالیتهای غیرمجاز ماینمایناد .ا ا حی

 32/ 1/ 2و مادة  11قانون آیی دادرسی کیفری ( .)) 13
ا جر ان اری ق ل ،ضارب و جارح ،سارقت ،خیانات در امانات (ماادة  271قاانون مجاازا
اس می) ،تخریاب (ماادة  277قاانون مجاازا

اس می) ،احرا (مادة  272قانون مجازا

اس ا می) ،ک هباارداری (مااادة قااانون تشاادید مجااازا

ماارتکبی اخ ا س و ارتشااا و

ک هبرداری).
 ممنوعیت تجسس ،آزادی نامهن اری ،مکالماقانون اساسی را مادة  23قانون مجازا

تلفنی ،تل اراف ،تلکاس مقارر در ا ال 2

اس می و ماواد  2و  2قاانون تشاکیل شارکت

پست جمهوری اس می ایران (مصوب سال  ) 122حمایت کیفری کردهاند.
 حمایت کیفری از مصونیت مسک اشخاص مقرر در ا ل 231و  231قانون مجازا

اس می ور

قانون اساسای از طریاق ماواد

پذیرر اه اسات .حقاو شاهروندان در ررایناد

دادرسی در مادة  7قانون آیی دادرسی کیفری تضمی شده است.
 آزادی ان خاب شخل ،حق بر ان خااب شاخل دلخاواه (ا ال ) 3و بناد  1ا ال ( 11مناع ازبهره کشی) در مادة  1قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و مواد  2و  7قانون کار مورد
از طریق تضمی کیفری حمایت شده است.
 ممنوعیت شکنجه مقرر در ا ل  13قانون اساسای در ماادة  1قاانون حمایات از کودکاان ونوجوانان جر ان اری شده است.
تعیی کرده است

 .الب ه ای مقرره از آنجا که رق برای نقا حقو مقرر در قانون حمایت از حقو شهروندی مجازا
و شامل همة مصادیق نقا نمیشود ،قابل ان قاد است.
 .شایان ذکر است رق به برخی از ای حقو به راحت در بخش حقو ملت اشاره شده است و سایر حقو در ای
زمینه ذیل عنوان امنیت قضایی عادرنه مقرر در بند چهاردهم ا ل سو .ا میگنجد.
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تعارض میان مجازاتها
نک ة مهمی که در زمینة تضمی کیفاری حاقهاای اساسای در مرحلاة عمال وجاود دارد ،طریاق
دوگانهای است که قانونگذار در حمایت از حقو اساسای برگ یاده اسات .از طررای ،ماادة 271
. .ا با حکمی عا برای نقا همة حقو تصریحشده در قانون اساسی بدون قائلشدن به تفکیک
میان حقو  ،مجازاتی واحد برگ یده است و برای تفاو
حداک ر مجازا

در شد

مجاازا

نیا اباراز حاداقل و

را بهکار گرر ه است .در حالی که حقو دی ری که در بند حمایاتهاای خااص

برشمرده شد ،ع وه بر برخورداری از تضمی موجود در مادة  271از تضمی های کیفاری دی اری
به ر ،برای نقا برخی حقو دو مجازا

نی برخوردارند .به عبار

وجود دارد ،یکی به موجاب

حکم عا مادة  271که باه ارف حاقاساسایباودن و نقااشادن جااری مایشاود و دی اری
مجازا هایی که در قوانی خاص یا موادی دی ر از قانون مجازا
دو مجااازا

اس می وضع شدهاند .طبعاً ای

یکسااان نیسا ند و موجاب سااردرگمی در اعمااال مجااازا

گلوگاهیاست که قضا

در مقا اجرای قانون باید یکی از ای دو مجاازا

ماایشااود .اینجااا همااان
را برگ ینناد و اعماال

کنند .نقطة همپوشانی میان مادة  271و سایر مقررههای یادشده و ایجااد مسائله ،جاایی اسات کاه
م موران دس اههای حکوم ی یکی از حقو اساسی ملت را که بهطور خااص جار ان ااری شاده
است (اما نقا آن با عبار

«هیج کس» یا «هرکس» جر ان اری شده است که شامل هماه اعام از

دولت و شهروندان بشود) ،نقا کنند ،مجازا

آنها مشمول مادة  271میشود یا مقررة خاص.

ای شیوة قانونگذاری اگر بدی دلیل باشد که اب دا حمایتهای خاص وجود داش هاناد و بعاد
حمایتهای عا وضع شدهاند ،توجیهشدنی است .به ای دلیل که برای جلوگیری از وضع قانون به
تعداد حقو یادشده در قانون اساسی یک قانون با یک حکم عا بر مسئله جااری شاود .اماا اگار
حمایتهای خاص بعد از حمایاتهاای عاا تادوی شاده باشاد ،نقادی جادی بار ایا شایوة
قانونگذاری وارد میشود .زیرا وق ی حکمی عا وجود دارد ،بیاانکاردن مجاازا هاای جداگاناة
بعدی عبث به نظر میرسد .اما ررض سومی نی وجود دارد کاه قاانونگاذار باا وضاع ماادة ،271
تمرک بر حمایت از حقهای اساسی در برابر نقضی را که رق از سوی دولت ور

مایپاذیرد،
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اراده کرده باشد .با لحا ای ررض ،هر چند گس رة شمول حقو در ماادة  271نسابت باه ساایر
مقررههای موجود ،عا تلقی میشود ،اما از لحا اینکه رراً نقا از سوی دولت را جر ان ااری
کرده ،خاص است ،در مقابل سایر مقررههایی که هم از نقاا شاهروندان و هام از نقاا دولات
سخ گف هاند .بنابرای  ،قضا

در مقا اعمال مجازا

و در مواردی که یک عمل ناقا ،مشامول

دو مقررة ج ایی قرار میگیرد و ناقا نی دولت است .بنا به توجه خاص قانونگاذار باه تفکیاک
مقررة مربوق به نقا از سوی دولت ،مجازا

مقرر در مادة  271را اعمال کنند.

نتیجه
حقهای اساسی به عنوان حقوقی که در قوانی اساسای بیاان مایشاوند و باا آزادیهاای عماومی
شهروندان ارتباق دارند ،اهمیت بسیاری دارند .بیان ای حقها در قوانی اساسی پایاان راه نیسات،
بلکه گا ا لی جایی برداش ه میشود که تضمی های کیفری کاری و مؤثر از ای حقاو پشا یبانی
کنند .حقهای اساسی شهروندان در ایران ،در بخش حقو ملت قاانون اساسای بیاان شاده اسات.
ع وه بر آن ،رراخور موضوع در ا ول دی ری نی غیر از ای بخش به آنها اشاره شده اسات کاه
الب ه ای رویة قانونگذار اساسی قابل ان قاد بهنظر میرسد .از طارف دی ار ،برخای حقاو وجاود
دارند که به دلیل جای اه مهمی که در سرنوشت سیاسی و اج ماعی یک کشور دارند باید در قاانون
اساسی بهطور ریح و روش به آنها اشاره شود .از جمله مهمتری آنها حق بر دس رسی آزاد باه
اط عا

و حق آزادی بیان است که قانونگذار اساسی از آن غارل بوده است .هر چند نمیتاوان از

روح قانون اساسی به ای ن یجه رسید که بیان غیر ریح ای ها به معنای نداش

جای اه در اندیشاة

تدوی کنندگان قانونی است ،به دلیل حساسی ی که ای حقها در جوامع دارند ،بیان ریح آنها در
می ا ملی یک کشور ضروری بهنظر میرسد .نک ة دی ر در ای زمینه ایا اسات کاه قاانونگاذار
اساسی بیش ر م ر د اع

رسمیت ای حقو در برابر دولت بوده اسات و در غالاب ماوارد ایا

حقو را وابس ه و در مقابل تکلیف دولت به رسمیت میشناسد ،در حالی که برخی حقو به دلیل
اهمیت رراوان ،باید همهجانبه به رسمیت شناخ ه و حمایت شوند .از مهمتری آنهاا مایتاوان باه
حق بر آموزش اشاره کرد.
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در طریق حمایت کیفری از حقهای اساسی موجود ،قانونگذار کیفری اه ما ا لی خود را بر
جر ان اری نقا ای حقها توس دولت قرار داده است .هر چند که امکان نقا در دست دولت
بسیار بیش ر از شهروندان است ،حقهایی هم هسا ند کاه غالبااً نقاا آنهاا از طارف شاهروندان
ور

میپذیرد ،از جمله حق بر تحصیل که منع از ای حق غالبااً از ساوی خاانوادههاا اور

میپذیرد تا دولت.
ع وه بر مقررة عامی که در حمایت از حقهای اساسی شهروندان در مقابل دولت وضاع شاده
است ،در موارد بسیار و م عددی نی نقا حقها بهطور موردی جر ان ااری شادهاناد .ایا رویاه
بسیار قابل نقد بهنظر میرسد ،زیرا تعدد قوانی و مواد قانونی در موضوع واحد ،پساندیده نیسات.
ای موضاوع آن اسات کاه قطعااً برخای حقاو در جار ان ااری از قلام

یکی از مهمتری آرا

قانونگذار خواهند ار اد ،همانطور که در حاال حاضار نقاا حاقهاایی از جملاه حاق تسااوی،
مصونیت شخل اشخاص ،اجبار به شهاد

یا اقرار یا سوگند ،حق آموزش و ماوارد بسایار دی اری

هنوز جر ان اری نشده است و در مواردی که شامل مادة  271نشود ،راقاد چ ار حماای ی کیفاری
است.
با توجه به نکا

مطرحشده ،پیشنهاد میشود قانون گذار در قالب یک ماده برای نقا حقهای

اساسی شهروندان مجازا

تعیی کند ،یعنی نقا همة حقهای اساسی از سوی همة شهروندان .به

ع وه با توجه به اهمیت نقا ای حقو از سوی دولات ،نقاا ایا حقاو از ساوی ما موران
حکوم ی را مس وجب مجازا
همراه انفصال از خدما

مرتکب به حداک ر مجازا

دول ی تعیی کند.

قانونی یادشده در ماادة پایشگف اه باه
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