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 قدمهم

های شهروندان که در قاانون اساسای    معنای حق هب های اساسی شهروندان یک جامعه وضعیت حق

بودن و نیا  معیااری بارای شایسا  ی     ساارر  هاای مارد    تاری  ما     ه است، یکی از مهمشدمقرر 

گذار یک کشور تا چه حد خود را مقید بداند حقاو  اراراد    اینکه قانون. شود  حکومت محسوب می

جای ااه شاهروندان و    دهنادة  ، نشانکند حمایتطور مؤثر  بهها  کند و از آن بیانرا در قانون اساسی 

های پایبندی حکومات باه حقاو      هیکی از بارزتری  جلو ،همچنی . حقو  آنان در حکومت است

باه   ،از قانون اساسی گرر ه تا قوانی  عاادی ، های نظا  حقوقی خود بخش همةبشر ای  است که در 

های شهروندان در قانون اساسی و  تعیی  حق. حقو  را رعایت کند و آن گذاردحقو  مرد  اح را  

 ها و ضمانت از طریق تدبیر حمایت ویژه به ،ها از طر  مخ لف عمل پوشاندن به آن ةپس از آن جام

 .تری  نمود ای  اح را  است های کیفری، مهم اجراهای کاری در قوانی  عادی، از جمله حمایت

 کاه  مطرح کارده اسات  « حقو  ملت»عنوان  باهایی را  در نظا  حقوقی ایران، قانون اساسی حق

گاذار در کشاور ماا بارای      ونقان ،از سویی. دشو شهروندان در ایران محسوب می «های اساسی حق»

. اسات  کارده حمایت و تضامی    ای  حقو  راگف ه، در قوانی  عادی  دس یابی و تحقق اهداف پیش

ن یا  حقاو  از ساوی شاهروندان و ما مورا     ان ااری نقاا ا    های ای  حمایت، جار   یکی از جلوه

در برابار قادر    ل و  حمایت از شهروندان  مانندای  حمایت که مب نی بر ال اماتی . حکوم ی است

و  ساارری  مارد  در قاانون اساسای، ال اماا      شاده  های تصریح حق کردن حاکمه، ضرور  اجرایی

 .دارد هایی ال، در قوانی  کیفری ما اشکاستال اما  ناشی از حکمرانی مطلوب 

گاذار   ها، چرایی و چ ون ی حمایات کیفاری قاانون    پیش رو با بررسی وضعیت ای  حقة مقال

و  کارده هاا و نقااق قاو  ایا  بخاش از نظاا  حقاوقی را بررسای          کاسا ی  حقو ،کیفری از ای  

 .کندمیمطرح حمایت مطلوب و شایس ه از ای  حقو  هایی برای پیشنهاد
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 های اساسی شناسی حق مفهوم

 ،در قاانون اساسای یاک کشاور     شاده  هاای عماومی تصاریح    یا به عباارتی آزادی   های اساسی حق

 ،در واقع. های عمومی شهروندان است ا  حکومت به حقو  و آزادیاح ر ةگاه درج تری  تجلی مهم

جای اه قانون اساسی در نظا  حقاوقی باه لحاا     . قانون اساسی ای  رسالت خطیر را بر دوش دارد

 ،شاود  ل مای قائا کاه بارای آزادی    هاایی  کند و تضمی  قدر  ترسیم می ةمرزهایی که برای محدود

قانون اساسای باه مفهاو  مادرن حاداقل      » :شود میتعریف به ای  شرح بدیل است که  جای اهی بی

حفا  حاداک ر   برای از قواعد ارزشی و دس وری ای  مفهو  اول مجموعه: و مفهو  استاز د ترکیبی

. و اینکه دولت چ ونه بایاد ساازماندهی شاود    ،های دموکراتیک و حداک ر محدودیت دولت آزادی

و  ،سیس ارکان حکومات و دولات  ست مک وب و ملی برای ت و ، سندی اقانون اساسی به مفهو  د

و  71 ، ص131 زارعای،  ) «گاذاری و اجرایای   هاای قاانون   بینی رویه توزیع قدر  سیاسی و پیش

 7  .) 

ای از حقو  است که قواعد مندرج در قانون اساسای را   نی  شاخه  حقو  اساسی ،بدی  ترتیب

حقاو  اساسای در معناای ا الی عباار  از      » ،واقاع  و در(  2، ص131 قاضای،  ) کند مطالعه می

 «سیاسی است ةآمی  بی  عوامل قدر  و آزادی در هر جامع سازماندهی و ایجاد هم یس ی مسالمت

وجود قانون اساسی اب ار محدودیت قادر  دولات و   »، به عبار  به ر و(  1، ص 13 هاشمی، )

 .(3  ، ص131 ی، طباطبائ) «هاست تضمی  حقو  و آزادی

م زماة قادر    ». زند ای ت می  تلفیق نکوتر قدر  و آزادی، حرف پایانی را قانون اساسی میبر

تاوان رلسافة    با ای  ترتیاب، مای  . کند و آزادی نیازمند نظمی است که قانون اساسی آن را ت می  می

های مرد  از طریق ان ظا  شایس ة روابا  حکومات    وجودی قانون اساسی را احیای حقو  و آزادی

در ای  ان ظا  شایس ه، قانون اساسی سند مع بر حقوقی در جامعة سیاسی است کاه  . رد  دانستو م

                                                           
1. Constitutional rights 

2. Constitutional Law 
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، 131 هاشامی،  )« کناد  های انسانی را تضمی  می و حقو  بشر و آزادی ،قدر  حکوم ی را تنظیم

حقو  اساسی  لح قدر  ررمانروایان و آزادی شهروندان اسات، و تنهاا راه بارای     (.73و  73ص

نظمی است که قانون اساسی طراح آن اسات و از ایا     ،ع دو طرف ای  معادله حف  شودآنکه منار

 .کند موجبا  ت می  قدر  ررمانروایان و تضمی  آزادی و حقو  شهروندان را رراهم می ،طریق

های شهروندان در قانون  که تضمی  آزادی کند را به ای  نک ه رهنمون می توجه به ای  نکا  ما

که در قلمرو حقو  اساسای  است  قانون اساسی ةبر عهد ای وظیفه ،های اساسی اساسی یا همان حق

گیرد و برای دریارت ضواب  تلفیق میان قدر  حاکمیت و آزادی شهروندان باید از ا اول   قرار می

 .دانش حقو  اساسی بهره برد

هایی دانسات کاه قاوانی  اساسای      ها و آزادی توان حق های اساسی را می ، حقهای  مقدم بیانبا 

در قاانون اساسای هار     یادشاده حقاو    ،به عبارتی .شوند ا وارد عمل میه کشورها برای تضمی  آن

 شوند و دولت در قالب قانون اساسی، خود را به تضامی   کشور که برای ارراد آن ملت شناسایی می

و  چناد ممکا  اسات از لحاا  مح اوا      هار . اند های اساسی حق ،کند میموظف ها  و حمایت از آن

هاای اساسای خواناده     حق وق ی ،یا حقو  شهروندی همپوشانی داش ه باشند ،با حقو  بشر ماهیت

دو عنصر بارای تبادیل یاک حاق باه حقای        ،در حقیقت. بیان شوندشوند که در قانون اساسی  می

هاای   و ارتبااق و پیوناد ایا  حاق باا آزادی      ،ییاک حاق در قاانون اساسا     بیان ،اساسی نیاز است

 . شهروندان

شده بار   شناخ ه رسمیت اجراهای ملموس برای ای  حقو  به و وضع ضمانت کردن اجرایی طبعاً

از جمله از طریق حمایات کیفاری اسات و قاانون اساسای       ،قوانی  عادی و از طر  مخ لف ةعهد

 .کند  فا میها اک به رسمیت ای  حقو  و ل و  تضمی  آن  رراً

ضروری های اساسی  های بنیادی  و حق حق ةتوجه به رابط ،های اساسی در شناخت مفهو  حق

. شاود  های اساسای خلا  مای    ک ر  با مفهو  حق مفاهیمی است که به ءهای بنیادی  ج  حق. است

 بران ی ی است که شاید ن وان برای تعریاف آن باه نظار    مفاهیم چالش ءهای بنیادی  ج  مفهو  حق

باودن برخای از حقاو  بادان خااطر       توان گفت بنیادی  ماهی ی می ةبا یک سنج»، اما واحدی رسید
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هاا موجاب زوال شاخا یاا شخصایت انساان        و نباودن آن  ،قاوا   ةاست که وجود آن حقو  مای

. در تفکیک و شناسایی ای  حقو  نباید دچار خل  و اشا باه شاد  . (3، ص131 گرجی، ) «شود می

تاوان گفات ایا  دسا ه از      می ،های بنیادی  های اساسی و حق از حق ی یادشدهها بر اساس تعریف

هاای   برخای حاق   ،به عبار  به ار . حقو  در برخی موارد همپوشانی دارند و در برخی موارد خیر

هاا یااد شاده اسات و برخای       که در قوانی  اساسی هم از آن بدی  معنا ،بنیادی ، اساسی نی  هس ند

نیا  برخای    یاز طررا . ها نشده است یعنی قوانی  اساسی م ذکر آن ،نیس ندهای بنیادی  اساسی  حق

 ماهیت بنیادی  دارناد و برخای دی ار چنای  مااهی ی      ،شوند می بیانهایی که در قوانی  اساسی  حق

 .های اساسی عمو  و خصوص م  وجه است و حق های بنیادی  حق ةرابط ،به بیان ا ولی. ندارند

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانهای اساسی در  مصادیق حق

ان خااب  واحادی را   ةرویا ، ملات  ری اس می ایران در برشاماری حقاو   گذار اساسی جمهو قانون

با وجاود ایا  رصال    ، عنوان حقو  ملت تدوی  شده است با رصلی مج ا ،از یک سو. نکرده است

کاه   حاالی  در .بیان شودباید در ای  رصل  ،آنچه راجع به ای  حقو  وجود دارد همةرود  گمان می

هاا   رصل حقو  ملات قاانون اساسای م ضام  حقاوقی اسات کاه شاهروندان از آن        . چنی  نیست

، بلکه غیر از رصال حقاو    بیان شده استحقوقی نیست که در قانون اساسی  ةاما هم ،برخوردارند

یاان کارده   بهایی برای شهروندان  پراکنده حق طور بههای دی ری از قانون اساسی نی   ملت در بخش

ة اهمیات بااریی   درجا کاه   ع وه بر آن به برخی حقاو  . است، از جمله برخی بندهای ا ل سو 

اما در قانون مجازا  اس می یا سایر قاوانی  حمایات   ، ای نشده است اشاره در قانون اساسی ،دارند

 .، از جمله حق دس رسی آزاد به اط عا شده است

باه رسامیت   ( 3  -  1ا اول  ) عنوان حقو  ملت باهایی که در رصل سو  قانون اساسی  حق

حاق تسااوی   ؛ (3  ا ال )حاق تسااوی شاهروندان در حقاو       ناد از ا شناخ ه شده است، عبار 

حق زنان بار تضامی  حقوقشاان از ساوی     ؛ (1  ا ل)شهروندان در برخورداری از حمایت قانون 

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

ای مشخا؛ آزادی عقیده و منع تف یش  ؤاخذه به  رف داش   عقیدهصونیت در برابر تعرض و مم
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تجسس؛ آزادی ( مصونیت ارراد در برابر) ممنوعیت؛ (1  ا ل) آزادی مطبوعا ؛ (1  ا ل) عقاید

هاای   ها، انجما   آزادی اح اب، جمعیت؛ (2  ا ل) تلکس و ن اری، مکالما  تلفنی، تل راف نامه

آزادی اج ماعا  ؛ (2  ا ل) شده های دینی شناخ ه های اس می یا اقلیت سیاسی و  نفی و انجم 

؛ حاق  (3  ا ال ) آزادی ان خااب شاخل؛ حاق ان خااب شاخل دلخاواه      ؛ (7  ا ل) ها و راهپیمایی

 ا ال ) حق برخورداری از آماوزش و پارورش رای اان   ؛ (3  ا ل) می  اج ماعی خورداری از تبر

ممنوعیات دسا  یری اشاخاص بادون مجاوز      ؛ ( 1 ا ل) اش   مسک  م ناسب با نیازد؛ حق (11

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

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

حاق داشا     ؛ (11 ا ال ) حق دادخاواهی ؛ (11 ا ل) شان ع قه اشخاص از اقامت در محل مورد

ا ال  ؛ (12 ا ال ) از طریاق قاانون   رق حق محکومیت و مجازا  ؛ (12 ا ل) ها وکیل در دادگاه

ممنوعیات  ؛ (13 ا ال ) ممنوعیت شکنجه و اجبار به شهاد ، اقرار یاا ساوگند  ؛ (17 ا ل) برائت

ممنوعیت اضارار باه غیار و    ؛ (13 ا ل) قانونه ک حرمت و حی یت ارراد دس  یرشده به موجب 

حق داش   تابعیت کشور ایران و ممنوعیات  ؛ (11ا ل) تجاوز به منارع عمومی از طرف شهروندان

 .( 1 ا ل) آزادی اخذ تابعیت ایران توس  اتباع بی انه؛ ( 1 ا ل) سلب تابعیت

 های اساسی نقض حق ةلزوم حمایت کیفری در حوز

اما چرا باید از ایا    ،دارند هویژ یهای اساسی در قوانی  اساسی جای اه حق ،که بیان شد طور همان

 ،نظار ایا  پاژوهش   ، با توجه به حمایت ةبه ری  شیو بر چه مبنایی های اساسی حمایت کرد و حق

در  .کنایم  توجه مای های اساسی  ل و  حمایت کیفری از حقبه  ؟ در ذیل مبانیی استحمایت کیفر

ابر نقا حقوقشان از طرف دولت، در مقابل قدر  مطلاق دولات سا حی    شهروندان در بر ،واقع

ثرتری  ؤشایس ه اسات به اری  و ما    ،بنابرای  .کنندخود دراع  ةشد حقو  پایمال زندارند تا ب وانند ا

ان ااری   های کیفاری و جار    به ای  دلیل حمایت. های اساسی وجود داش ه باشد حق ة تضمی شیو

شود تا ضعف س ح دراعی شهروند در برابر تجااوز دولات را    معرری می به ری  شیوه در ای  مقاله

 ل تجاوزکاراناه نسابت  او دولت را از اعم هی از یک دادگس ری شایس ه جبران کندبا امکان دادخوا
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یاا باه ایا      ،یا موجود نیست هاویژگی که در سایر انواع ضمانت اجرا. حقو  شهروندان بازدارد به

 .کند کیفیت عمل نمی

 وم حمایت از شهروندان در برابر قدرت حاکمهلز

که لا و    است های مقرر در قانون اساسی از اهمی ی برخوردار آزادی ویژه به ،های شهروندان آزادی

 ،و قدر  و توانایی ایا  عمال را دارد   ،ها در برابر دولت که انواع اب ار نقا حمایت از ای  آزادی

 .بسیار ضروری است

. شاود  مهام تلقای مای    یا یکدی ر و شهروندان با حکومات، آزادی ا ال  در رواب  شهروندان ب

دولت و  ةبخشیدن به رابط ای  است که در مقا  نظم ،شود مهمی که از ا ل آزادی گرر ه میة ن یج»

اخ  ف و تردیدی در حدود تکاالیف اشاخاص یاا اخ یاار      جا و تفسیر و اجرای قوانی ، هر ،مرد 

، 132 کاتوزیاان،  ) «تعبیار کارد   «ا ال آزادی »اید آن را باه ساود   ب ،های حکومت ایجاد شود مقا 

های شهروندان در برابر قدر   از حقو  و آزادی آزادی بایدبه دلیل همی  ارج و من لت  .(3 1ص

 ،دولت به معنای اعم خاود باا دراخ یارداشا   شادیدتری  ابا ار نقاا       زیرا .حاکمه حمایت شود

یا  رو  ا از. کناد  مای ها و حقو  شهروندان تعرض  د که به آزادیهمیشه در مظان ای  اتها  قرار دار

هاای   واجاب حماای ی شایسا ه از حقاو  و آزادی     ةای  عد  توازن در قادر  و امکاناا ، مقدما   

در حاد   و  ارراً  نداشا ه باشاد  ای  حمایت تا پش وانه و ضمانت اجرایای قاوی   . شهروندان است

ه در ماوارد  ثر ضمانت اجرایی است کؤانت اجرای مضم. برد راه به جایی نمی ،خطابه و شعار باشد

 .کند و از حریم آزادی شهروندان مجدانه حمایت ل و  قاطعانه اعمال شود

 در قانون اساسی شده تصریحهای  حق کردن لزوم اجرایی

گیارد و می اا     مراتب حقوقی یک کشور قرار مای  س سلسلهن اساسی به عنوان قانونی که در رأقانو

ة عر ا را بیاان کناد،    است ضاروریا  هار حاوزه   و به ای  دلیل که موظف  ،شود میملی شناخ ه 

از جملاه   ،های مخ لف در زمینه را مشی کلی حکومت خطی ون اساسی رق قان. ن ری نیست ج ئی

هاای   قانون اساسی در مقا  بیاان حقاو  و آزادی  ». کند های شهروندان مشخا می  حقو  و آزادی
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ل اساسی و بنیادی اسات کاه اع باار قاانون     ئبه ر، حقو  بشر از مسا به عبار . اساسی مرد  است

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

 ةها که مش مل بر قوانی  م عدد و مفصلی است، بار عهاد   شود و تفصیل مطالب و سازماندهی آن می

 .(31 ، ص 13 هاشمی، ) «ردگی گذار عادی قرار می قانون

یاا  منادرج در ایا     و کل مسیر قانون اساسی را ادامه دهدگذار عادی باید  به همی  دلیل قانون

بیاان  هاای اساسای کاه در قاانون اساسای       وگرنه ارزش ،دکنتبدیل  شدنییا  اجراقانون را به ج ئ

ی شهروندان در قاوانی   ها حقو  و آزادی ن نجاندن. ماند در حد حرف و سخ  باقی می ،شوند می

. قانون اساسای اسات  اجرانکردن در واقع به معنای ، ثرؤکارا و م طور ها به نکردن آن ضمی عادی و ت

کیفاری از حقاو  و    ةبه ضرور  عقلی، اجرای قانون اساسی در ای  حوزه مس ل   حمایت قاطعان

 .استهای شهروندان در قوانی  عادی  آزادی

 الزامات دموکراسی

باه عباار     .های دموکراسای اسات   لفهمؤتری   های شهروندان یکی از حیاتی حقو  و آزادی ةمقول

تضمی   ،اولی  گامی که باید برای اثبا  ای  مدعا بردارد ،دموکراسی دارد ادعایاگر حکوم ی  ،به ر

بخش نهادهاای دموکراتیاک،    شرق عملکرد رضایت» که طوری به .های اساسی شهروندان است حق

 «های اساسی است؛ آزادی همچون جریان خون ارگانیسم حکومت دموکراسی اسات  رعایت آزادی

ای از حقاو  مادنی     نی بر شناسایی مجموعهمب دموکراسی اساساً»و ( 12 ، صالف131 بشیریه، )

حقو  مدنی، حقوقی است که شهروندان به موجب قاانون اساسای و ساایر    . برای شهروندان است

شاوند و   طور مشخا تصریح می هحقو  مدنی هم در قوانی  داخلی ب. ها برخوردارند قوانی  از آن

 12 ب، ص131 بشیریه، ) «ظر هس ندهم بارخا به ارتباق میان ارراد یا شهروندان با حکومت نا

 .(12 و 

باودن مشاارکت مارد  و وجاود      دموکراسی را اگر حکومت مارد  بار مارد  بادانیم، هم اانی     

،  13 هاشامی،  ) هاای ایا  ناوع حکومات اسات      لفهؤتری  م های رردی و اج ماعی از مهم آزادی

. ل تصاور نیسات  های عمومی و خصو ای قابا   سارری کنونی بدون آزادی مرد ». (   و  1  ص
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های حقو  باید شاناخ ه، رعایات و    ها طبق موارد مندرج در اع میه آزادی ةها در زمین حقو  انسان

قاضای،  ) «ثر مشارکت مرد  در اعمال قادر  سیاسای واقاع گاردد    ؤم ةح ی ضمانت شود تا وسیل

دان حقو  شاهرون  بیان تری  مصادیق رعایت حقو  بشر بدیهی است یکی از مهم. (212، ص131 

 .استی اسی از طریق پش یبانی قوانی  ج ایهای اس در قانون اساسی و تضمی  اجرای ای  حق

هاای شاهروندان،    به ری  اب ار برای تضامی  ا ال بنیاادی  دموکراسای یعنای آزادی      ،از طرری

بدان معناست کاه   ای  مسئولیت. های اساسی شهروندان است مسئولیت حاکمان در برابر نقا حق

سایر شهروندان، به دلیل اعماال خا ف    ماننداساس ا ل حاکمیت قانون،  بر زمامدارانن و مسئور

از طریق سیس م قضایی قابل تعقیب و محاکمه بوده و در  های اساسی شهروندان قانون و نقا حق

ساسای  اهاای   ن حاق امسائولیت کیفاری ناقضا    قطعااً . مقابل اعمال ارتکابی خویش پاسخ و باشند

و کاراتری  وسیله برای رسیدن به تضمی  دموکراسای و ا اول بنیاادی  آن از     ثرتری ؤشهروندان م

 .های شهروندان است جمله حقو  و آزادی

 الزامات ناشی از حکمرانی مطلوب

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

هاای   بس ه به زمینه و هدف، حکمرانی خوب در زمان .کار گرر ه شده است بهانعطاف بسیار باریی 

ثر، چنادگان ی  ؤهای حقو  بشر، حاکمیت قاانون، مشاارکت ما    جنبه همةم فاو  مش مل است بر 

ثر، مشاروعیت، دس رسای   ؤیندها و نهادهای شفاف و پاسخ و، بخش عمومی کاری و ماسیاسی، رر

هاا و   براباری، پایاداری، گارایش    به اط عا  و آگاهی و آماوزش، توانمندساازی سیاسای مارد ،    

   .پذیری، همبس  ی و تحمل مسئولیت ةدهند های پرورش ارزش

تری   ها و اهداری که مهم داری خوب روشی است که از طریق آن ارزش حکمرانی یا حکومت»

                                                           
1. Good governance 

 آدرس سایت در ر کمیساریای عالی حقو  بشر سازمان ملل م حد، به: نک.  
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.as

px 
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از »و  ( 2 ، ص131 زارعای،  ) «شاود  محقق مای ، باشد آن در ادبیا  سازمان ملل، حقو  بشر می

هو  حکمرانی خوب در عی  اینکه در واقع همان معیارها و ضواب  و اسا انداردهای  نظر ماهوی مف

های اجرایای   ها و مدیریت یندها، سیاستاها و رر ها، روش ای از مکانی   مجموعه ،حقو  بشر است

. ( 2 ، ص131 زارعای،  )« را نی  در همان راس ا دربردارد که از لواز  اجرایی حقاو  بشار اسات   

حقاو    ،پایبندی به تعهدا  حقاو  بشاری اسات    ةخوبی حکمرانی، درج ةو سنج به ری  آزمون

حکمرانی خوب م ضم  اح ارا  سیاسا مداران و   » .و اج ماعیو  مدنی، ررهن ی، اق صادی، سیاسی

 .(72، ص131 هداوند، ) «ها به حقو  بشر و ا ول دموکراسی و حاکمیت قانون است سازمان

کاراتر از حقو  بشر بارای   ةامروزه هر حکوم ی که به شیو که  گفت أتوان به جر می ،بنابرای 

د و سازوکارهای کارآمدتری را برای تعقیب و تضامی  ایا  حقاو  در    کنشهروندان خود حمایت 

و اگار   ،به همان اندازه به حکمرانی خوب ن دیک ار خواهاد باود    ،اخ یار شهروندان خود قرار دهد

 قطعااً  ،دس اوی ی بارای تضامی  حقاو  نداشا ه باشاند     عکس ای  قضیه اتفا  بیف د و شهروندان 

 .ای عمیق میان یک حکومت و حکمرانی خوب ایجاد خواهد شد را له

های  شناخ   آزادی رسمیت برداش   در راه رعایت و اح را  حقو  بشر به بارزتری  مصدا  قد 

ثر ؤهای اجرایی ما  و در گا  بعدی تدبیر ضمانت اساسی،های  عمومی در قانون اساسی و ایجاد حق

هاای   به همی  دلیل لا و  ایجااد حمایات کیفاری از حاق     . های اساسی است برای تضمی  ای  حق

 .شود درس ی توجیه می ال اما  ناشی از حکمرانی مطلوب به ةواسطه اساسی ب

هاای اساسای    شود که حاق  دانس ه می ،گف ه به عنوان ل و  حمایت کیفری از مجموع دریل پیش

ها در برابر اعماال   تضمی  نخواهند شد م ر آنکه حمای ی قاطع و شایس ه از ای  حقدر یک جامعه 

تواند وجود داشا ه باشاد    چند راهکارهای م عددی برای تضمی  یک حق می هر. انجا  گیردناقا 

های اساسی در یاک جامعاه    که نقا حق از آنجا اند، مهم و ضروری ای  راهکارها نی  قطعاً همةو 

تاری    به جدی بایدهای شهروندان،  حق ةتری  سند ملی و سیاسی در حوز مهم ها، انررمیعنی نقا 

تواناد   و ای  حمایت قاطع و جدی در برخی موارد تنها مای شود  ها حمایت ممک  از ای  حق ةشیو

 .اعمال ضمانت اجراهای کیفری باشد
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 های اساسی وضعیت کنونی حمایت کیفری از حق

های اساسی شهروندان و حمایت از حقو   نقا حق ةری در حوزبا توجه به ضرور  حمایت کیف

در قاانون اساسای باه     شده تصریحگذار دو نوع حمایت از حقو   قانون ،شهروندان در قالب کیفری

 . کیفری های خاص و موردی کیفری و حمایت عا  حمایت ،عمل آورده است

 های اساسی حمایت عام کیفری از حق

عمومیت حقوقی کاه تحات حمایات قارار      ،توان مورد توجه باشد منظر میبودن حمایت از دو  عا 

بدی  معنا که در ای  زمینه حماای ی  . کنند گیرند و عمومیت اشخا ی که ای  حقو  را نقا می می

عناوان   در قانون اساسی را که با شده تصریححقو   همةشود که از طرری  عا  و جامع محسوب می

و از ساوی دی ار از    هاد تحت پوشش چ ر حمای ی خود قرار د ،دشون های اساسی شناخ ه می حق

  .دکنحمایت ( حاکمه و شهروندان ةاعم از دولت به معنای قو) ناناقض همةای  حقو  در برابر 

، قاانون مجاازا  اسا می    ةهای بازدارند در حقو  ایران، رصل دهم بخش تع یرا  و مجازا 

ا  حمایت کیفری ع ةای که وظیف ل ی، مش مل است بر مادهن دوامور تقصیرا  مقاما  و م با عنوان

چند ایا    هر. قانون مجازا  اس می 271ة ماد ،ای  ماده است از حقو  اساسی شهروندان بر عهدة

از جهات   بایاد گفات ایا  مقارره  ارراً      ،هاای اساسای را دارد   ماده رسالت حمایت عاا  از حاق  

 نظار ، ولای از  شاود  قانون اساسی عا  تلقی مای  در شده تصریحهای  حق همةدادن قرار پوشش تحت

تنها مقارر عاا  در   وجود ای ، با شود،  های اساسی از طرف دولت می ا حقشامل نق ناقضان رق 

هاای   هر یک از مقاما  و م موری  وابس ه به نهادها و دسا  اه »: گوید ای  ماده می .استای  حوزه 

ملت را سلب کند، یا آنان را از حقو  مقارر در  حکوم ی که بر خ ف قانون، آزادی شخصی ارراد 

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

                                                           

  13 /  /3 -2331 مجلس شورای اس می، به نقل از روزنامة رسمی شمارة   13 /1 /  مصوب  . 
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 گذاری پیشینة قانون

: بیاان کارد   111 قانون مجازا  عمومی مصوب  31ة دربارة پیشینة ای  حکم شایان ذکر است ماد

[ منصبان و م موران دول ای  وزرا، اعضای پارلمان و  احب]هریک از اشخاص مذکور در مادة قبل »

که برخ ف قانون آزادی شخصی ارراد ملت را سلب کند یا اراراد ملات را از حقاوقی کاه قاانون      

ساال از حقاو  اج مااعی     1 تاا   2د منفصال و از  محرو  نماید، از شخل خو، ها داده ن  اساسی به آ

  .«محرو  خواهد شد

 بیاان  شارح بادی   ( 172  تع یرا  مصوب)پس از آن، ای  موضوع در قانون مجازا  اس می 

یک از مقاما  و م موری  دول ی که بر خ ف قانون، آزادی شخصی ارراد ملات را سالب    هر» :شد

اساسای محارو  نمایاد، عا وه بار انفصاال از خادمت و        کند یا آنان را از حقو  مقرر در قاانون  

 .«محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دول ی، به حبس از شش ماه تا سه سال محکو  خواهد شد

  13 آنچاه در ا ا حا  ساال     .ا ا ح شاد  به شرحی که بیان شد،   13 ای  ماده در سال 

و  «نمایند قانون اساسی را نقا می مقرر در های اشخا ی که آزادی»است از  عبار  ،شدبازن ری 

 .«می ان مجازا  ای  جر »

 .کنند اشخاصی که حقوق مقرر در قانون اساسی را نقض می. یک

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

مقاما  »اند از  عبار   13  ةو در ا  حی «  دول ییمور مقاما  و م»ند از ا عبار  ،کنند نقا می

ده بر اساس مشروح مذاکرا  تصویب ای  ماا  .«های حکوم ی موری  وابس ه به نهادها و دس  اهم و 

 :اند داش ه هایی لدهندگان ای  تخییر اس درپیشنهاد ، 13 در سال 

ی  مقاماا  و ما مور  »آنچه در موارقت با ای  طرح بیان شده بود، عبار  بود از اینکاه عباار    

رو با ا ا ح   ای   از. شود های حکوم ی رعالیت دارند، نمی کسانی که در دس  اه ةشامل هم« دول ی

 ة، ای  مقرره شاامل هما  «های حکوم ی مقاما  و م موری  وابس ه به نهادها و دس  اه»آن به عبار  

امی در بادی  ترتیاب ابها   . خواهاد شاد  ( ح ی نهادهای نظامی)ارراد و نهادهای وابس ه به حکومت 

 .رر ه، نخواهد بودکار معنای عا  یا خاص به ماده بهشمول ماده و اینکه آیا دولت در ای  
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معناای   که دولت هم باه  آنجا نظر شده بود که از چنی  اظهار ،در مقابل، در مخالفت با ای  ماده

 است( حکومت)معنای اعم  منظور ای  ماده نی  دولت به است،معنای حکومت   مجریه و هم به ةقو

 .و ابهامی در ماده وجود ندارد تا نیاز به ا  ح آن باشد

خاورد   توجه به اخ  ری که در تعریف دولت در برخی قوانی  موجود به چشم می باید گفت با

را برن  یاده   زمینهواحدی در ای   ةطور کلی در تصویب قوانی  مخ لف، روی هگذار ب و اینکه قانون

 زیارا بیاان  . قو  شهروندان کارآمدتر باشدتر و برای تضمی  به ر ح ا  حی مناسب عبار  ،است

تواند ای  اخ  ف نظر حقوقی در تفسیر قوانی  را تا همیشاه اداماه دهاد و     تنهایی می دولت به ةواژ

تواناد   نمای  ،دارد برمای ویش گاا   های اساسی شهروندان خا  ای  برای نظامی که در پی تضمی  حق

 .دشایس ه باش

 میزان مجازات. دو

، اما است تخییری نکرده  13 سال  ةدر ا  حی( سه سال) مجازا  حبس، حداک ر مجازا  دربارة

انفصال و محرومیت از مشاغل دول ی نیا    بارةدر. ماه به دوماه کاهش یار ه است حداقل آن از شش

ساال کااهش یار اه     یاک  سال باه  و حداقل آن از سه، بدون تخییر مانده( پنج سال) حداک ر مجازا 

  .است

ا  اسات کاه مخالفاان و    بنابرای ، آنچه در ای  تخییر جلوة بیش ری دارد، کاهش حداقل مجااز 

  کاه   داریام  کیفاری   هاای  ماا در سیاسات  برخی در موارقت با ای  ا ا ح مع قدناد   . موارقانی دارد

هاا   مجازا   اگر بخواهیم.  است  مرد   امنیت  سلب  آمی  موجب و تبعیا  شدید، موقت  های مجازا 

  شهروندان  حقو   پایدار در حف   اثرا  ،، مس مر و رراگیر م یم  های مجازا  ،بشوند  اعمال  درست

آنجا کاه قضاا  اخ یاار تعیای       از نددر مخالفت با ای  ا  ح مع قد گروهی دی ردر مقابل، . دارد

معنا بوده و نیازی باه آن   دارند، ای  ا  حیه بیمجازاتی کم ر از حداقل مجازا  مقرر در قانون را 

  .نیست
                                                           

 http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=2778&Itemid=38 از برگرر ه.  
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قانون حاکم در زمان ) 171 قانون مجازا  اس می مصوب     ةتوجه به اینکه بر اساس ماد با

در  یادشاده  تر از حداقل عدول قاضی از کف مجازا  و وضع مجازاتی پایی  ،(ة یادشدها  ح ماد

عملای   ةگوناه رایاد   ای  ا  ح های   زیرا .رسد ه به نظر میاس درل مخالفان موج ،قانون ممک  بود

رساد و آن   نظر می ن از جهت دی ری نی  ناتما  بهاع وه بر اینکه اس درل موارق. نداش ه استدربر

های عمومی آن هم از طرف کسانی که م صدی برقاراری و   نقا آزادی مانندمهمی  اینکه در مقولة

مجازا  و کااهش کاف مجاازا  باه ایا  دلیال چاه تاوجیهی         کردن  م یم ،حف  ای  نظم هس ند

 .تواند داش ه باشد می

باا ان قاادی جادی     171 مجازا  اسا می   ذکر است قواعد تخفیف مقرر در قانون شایانالب ه 

ای کاه   لهئمسا  .هاا باود   بودن اخ یار قاضی در کاهش کاف مجاازا    ضابطه و آن هم بی شدرو  روبه

ای  نقصان در قواعاد تخفیاف   . قضاو  را تا حد زیادی گس رش دهدتوانست اعمال سلیقه در  می

و بار اسااس معیارهاایی از طارف      ،شده برطرف  13 قانون مجازا  اس می مصوب  17 ةدر ماد

 .است شدهمند  قانون ضابطه

 ن در قلمرو حمایت عامة مرتکبیگستر

 ن اهمی ای دارد کاه  چناا هاای شاهروندان در یاک جامعاه      حقاو  و آزادی  ،شد بیانطور که  همان

ها از طریاق قاوانی  جاامع و     آزادی راه هرگونه تعرض و تجاوز را به ای  حقو  و بایدگذار  قانون

بایاد   ،ت حاکمه باشد و چه از سوی شهروندانئها از سوی هی چه نقا حقو  و آزادی. مانع ببندد

 .در نظر گرر ه شودثر و کاری ؤضمانت اجراهای م

 :از حقو  مقرر در قانون اساسی دو حالت م صور است کردن و سلب آزادی و محربارة در

 هروندنقض حق اساسی شهروند توسط ش( الف

داده قارار  را در دس ور کاار خاود    حقوقی که هدف تضمی  حقو  شهروندان  ةدر یک نظا  شایس

ان اری شده و نقا آن توس  هر کسای مسا وجب    اشکال نقا جر  همةباید طور قطع  به است،

تواناد مصادا     مای  طور قطاع،  بهنقا حقو  اساسی شهروندان توس  یکدی ر نی   .مجازا  باشد

 . مهم اساسی است ةاما در اینجا توجه به دو نک  ،در قانون اساسی باشد شده تصریحنقا حقو  
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دولات    راحت به های اساسی، در برخی ا ول اول اینکه، قانون اساسی در برشماری حق ةنک 

اراراد در برابار دولات     ایا  حقاو ،  ارراً    بارةدر  .ف برخی حقو  قرار داده استرا طرف تکلی

در . آیاد  دولت نی  تنها مکلف در رعایت ای  حقو  به حساب مای  طور م قابل بهو  اند  احب حق

در قاانون   شاده  تصاریح ای  موارد حق شهروندان در برابر هم از قلمرو حقاو  اساسای   ن یجه، در 

  .شود اساسی خارج می

را حق « هرکس»و « هی  کس»دو  اینکه در مواردی که قانون اساسی با عبارا  عامی م ل  ةنک 

یاا باه دلیال    ، و مخاطاب مشخصای نادارد   کرده است یا به بیان رسمیت یک حق اک فا  بیان کرده،

تواند شامل نقا حق از طرف  ، می شود عمومیت بیان، هم شامل دولت و هم شامل شهروندان می

تنظیم قادر  و تضامی  آزادی را    فةقانون اساسی به عنوان می ا  ملی که وظی. نی  بشود شهروندان

حقو  ملت بیش ر تضمی  ای  حقو  را در برابر دولات کاه ابا ار و قادر       بیاناز  ،بر عهده دارد

 بیاان  اما برای تما  و کمال کردن ای  حمایت گاهی از طریاق  ،کند می پی یری ،نقا بیش ری دارد

ایا  گوناه    .دهاد  عا  و کلی، ای  حمایت را به اعمال ناقا شهروندان نی  سرایت مای  های  عبار

تواناد در   خارج است و به رراخاور موضاوع مای    271 ةهای اساسی از قلمرو ماد اعمال ناقا حق

 .م عادی قرار گیردسایر جرائ ةحیط

 نقض حق شهروند توسط دولت( ب

در ا  حا  سال  ،شد بیانکه  طور همان. قانون مجازا  اس می است 271 ةای  ررض قلمرو ماد

های شاهروندان   دولت راه برای نقا حقو  و تجاوز به آزادیة ت ش شد با تبیی  دقیق واژ  13 

نقا اگر  ،271ة در حال حاضر بر اساس ماد. و سطح تضمی  ای  حقو  ار ایش یابد ودمسدود ش

رخ دهاد،   حکاوم ی  هاای  نهادهاا و دسا  اه  ن وابس ه باه  امور ا  و ممقامحقو  اساسی از طریق 

 .مس وجب مجازا  مقرر در ای  ماده خواهد بود

                                                           

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

 .11و  13، 13، 11، و ( در ا ل)  1، ( در ا ل)  1، ( در ا ل) 3 و  7 ، 2 ، 2 ، 1 ،   ، 1 ، 3  ا ول.  
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ن وابسا ه باه   ما مورا »اول اینکه به دلیال وجاود قیاد     ،مهم وجود دارد ةای  ماده دو نک  ةدربار

یاا یکای از    ،قضاییه یا مقننه ،مجریه ةمس خد  قو تواند می ، مرتکب«های حکوم ی نهادها و دس  اه

از طرری نی  ممک  است مرتکب مسا خد  هریاک از   . نهادهای وابس ه به مقا  رهبری و غیره باشد

 ةها باشد و نوع وابس  ی ررد به ساازمان از لحاا  رابطا    ها و ح ی شهرداری  ها و وزارتخانه دس  اه

سلب آزادی ، از موقعیت موضوعیت دارداس فاده  دی ر اینکه سوء. ندارد اینجا اهمیتاس خدامی در 

گرر اه   انجاا  شخصی و حقو  اساسی ارراد باید بواسطه سوءاس فاده از مقا  و موقعیت حکاوم ی  

شاامل آن دسا ه از ماوارد     271 ةمااد  ،در ن یجه .( 27و   27، ص131 شکری و سیروس، ) باشد

مور م  ، دو ،ر  پذیردن دولت به معنای اعم  و مورام  توس شود که نخست، مینقا محسوب 

 .شود دولت در وضعی ی باشد که به مناسبت موقعیت شخلی خود ای  نقا را مرتکب 

 حمایت عام ةهای اساسی در گستر ماهیت اعمال ناقض حق

بنادی   دسا ه  ،بندی مورد اجماع از ماهیت اعمال نااقا حقاو  اساسای    برای دس یابی به یک دس ه

ای   ،در واقع. گیریم کار می کند، به را به سه نسل تقسیم می های بشری که حق را مرسو  حقو  بشر

، ماهیات اعماال نااقا ایا  حقاو  را نیا        اسات  که مب نی بر ماهیت حقاو   بندی از آنجا تقسیم

حقاو  نسال    :شاود  شده به سه نسل تقسیم می شناخ ه بندی حقو  بشر در تقسیم .کند مشخا می

قو  اق صادی، اج ماعی و ررهن ی؛ ، شامل ح دو  ، شامل حقو  مدنی و سیاسی؛ حقو  نسل اول

ها نیا  باه تناساب ماهیات ایا  حقاو         تعهدا  دولت. حقو  نسل سو ، شامل حقو  همبس  ی

کاه   2«تعهاد باه ن یجاه   »و  1«تعهد به وسیله»، 1«تعهد به انجا »ای  تعهدا  شامل ». شود م فاو  می

  .(21، ص ، ج131 اطمی، رسید قاری ) «ممک  است روری و یا رو به ت اید باشد

، «اح را »ای  تعهدا  به ». وجهی دارد تعهدا  دولت در ای  زمینه ماهی ی سه ،دی ر یدر تحلیل

                                                           
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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، دولت به اج ناب از مداخله در  «تعهد به اح را »در . دشون  از یکدی ر م مای  می «ایفا»و  «مایتح»

مکلف به بازداش   دی ران از مداخله و   «تعهد به حمایت»حال آنکه در  شود، میآزادی شهروندان 

 ،1کریاون )« حاق اسات  می  مح اوای   اقداما  ضروری در تا  دادن مل   به انجا  1«تعهد به ایفا»در 

  .(21 ، ص137 

بس ه به ماهیت آن حاق م فااو     ،اینکه یک حق چ ونه و از ره ذر چه نوع عملی نقا شود

 .شود خی دی ر نی  با تر  رعل نقا میبرخی حقو  با رعل و بر ،از ای  رو .هد بوداخو

 فعل( الف

ایا   . شوند اعمال م بت از سوی دولت یا شهروندان نقا می دادن ها با انجا  برخی حقو  و آزادی

اسات و   نکردن داخلهمها از نوع تر  رعلی و  که تکلیف دولت در مقابل آن اند حقو  ج ء حقوقی

از جمله آزادی عقیده، . دشو یاعمال رعلی، نقا ای  حقو  محسوب م دادن دخالت در قالب انجا 

در قلمرو ای  . آزادی ان خاب محل اقامت، مصونیت از بازداشت خودسرانه و مواردی از ای  دست

و اگار   نکناد و مانع ایجاد  ة نابجا نکردهحقو  دولت برای حف  و تضمی  آن موظف است مداخل

اگر اع   کناد رقا     م  ً. ای  حقو  را نقا کرده است ،ر واقعد ،بر خ ف ای  ضابطه عمل کند

شاهروندان   ارراد را دس  یر کناد، کاری قانونی اقدا   ةمشخصی جای  است یا بدون ادل ةداش   عقید

 .ا خواهد شد. .  271 ةو مس وجب مجازا  مقرر در ماد کرده استرا از ای  حقو  محرو  

 ترک فعل( ب

نقاا و   ،اعماالی از ساوی دولات اسات     دادن هاا مناوق باه انجاا      ای آنتضمی  و ایف حقوقی که

وپارورش   منادی از آماوزش   حق بهاره . کند از ای  حقو  در قالب تر  رعل جلوه می کردن محرو 

و  کردنمی  اج مااعی، حاق کاار    مندی از مسک  مناسب، حق برخاورداری از تا   رای ان، حق بهره

                                                           
1. Obligation to respect 

2. Obligation to protect 

3. Obligation to fulfill 

4. Matthew C. R Craven 
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تضمی  ای  دس ه از حقو  زماانی میسار اسات کاه     . مواردی از ای  قبیل در ای  گروه جای دارند

برخای   ةچناد باه عقیاد    هار . ان اری شاده و قابال پی یاری باشاد     وظایف دولت جر  ندادن انجا 

بر ایا  باورناد کاه حقاو      »قابلیت پی یری قضایی ندارند و  دانان ای  دس ه از حقو  اساساًً حقو 

کاه   به ایا  معناا  . شان قابل دادخواهی و شکایت نیس ند خاطر ماهیت عمده هی و اج ماعی باق صاد

 «قضا  را ندارند ةوسیل ههای حقوقی و قابلیت اعمال ب ها قابلیت مورداس نادقرارگرر   در دادگاه آن

تاوان تاا    حقاو  اساسای مای    ةدر ن اه به ای  حقو  از زاوی وجود ای ،با  .(32، ص132 هم ی، )

م ل موردی که دولت به تکلیاف خاود در   . کردحدودی ای  حقو  را نی  از طریق قضایی تضمی  

 وپارورش رای اان   آماوزش  از جمله اینکه دولات ا ا ً   .کندعمل ن ای  حقو  به هی  وجه ةحوز

 یاا باا  ... می  اج مااعی برنیایاد و    وجه در دد طراحی و اجرای نظاامی از تا   هی  نکند یا به برقرار

رساد اگار    نظر میبه . انجا  ندهدبودن بس رهای آن، مقدار مطلوب را  مکانا  مادی و رراهموجود ا

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

 .پی یری باشد

 های خاص حمایت

ماوردی و در قالاب    ه  اور  عا ، در برخی مقررا  از حقو  اساسی مرد  با  رارغ از ای  مقررة

حمایات   - چه از سوی م موران حکوم ی یاا از ساوی شاهروندان    م مشخصی در برابر نقا ا جرائ

 271 ةباودن مااد   های قانونی در برابر عا    مقررهبودن ای خاص ،در واقع. عمل آمده است  کیفری به

را تحات پوشاش   ها  آن ةهم 271ة بدی  ترتیب که ماد. ستهای اساسی ا شمول حقمی ان  به دلیل

ماوارد بادی     ایا   .شاود  هاا را شاامل مای    ی تنها یک یا دو ماورد از آن ئهای ج  دارد و ای  مقرره

 :اند شرح

قانون اساسی، قوانی  ذیل حمایت کیفری باه     مصونیت حی یت، جان و مال مقرر در ا ل  از

 :اند عمل آورده

قاانون    2 تاا   12 اد ماو )ان ااری قاذف    حمایت از حیا  معنوی اشخاص از جملاه جار   ا 

 711ة مااد ) ، هجاو (تع یارا  /قانون مجازا  اسا می  213 ةماد) توهی  ،(مجازا  اس می
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 /قاانون مجاازا  اساا می   237و  233 ماواد ) ، ار ارا (تع یارا   /قاانون مجاازا  اسا می   

 ةقاانون نحاو   2 ةتع یرا ، مااد  /قانون مجازا  اس می 213ة ماد) ، ارشای اسرار(تع یرا 

 ا ا حی  .نمایناد  های غیرمجاز مای  اشخا ی که در امور سمعی و بصری رعالیت مجازا 

 ((. 13 ) کیفری دادرسی آیی  قانون 11 ةو ماد 1/32 /2 

قاانون مجاازا     271ماادة  ) ان اری ق ل، ضارب و جارح، سارقت، خیانات در امانات      ا جر 

قاانون مجاازا     277ماادة  ) ، تخریاب (قانون مجازا  اس می 272مادة ) ، احرا (اس می

قااانون تشاادید مجااازا  ماارتکبی  اخاا  س و ارتشااا و    ةماااد) ، ک هباارداری(اساا می

 (.ک هبرداری

 2 ن اری، مکالما  تلفنی، تل اراف، تلکاس مقارر در ا ال      نامه آزادی ،ممنوعیت تجسس -

قاانون تشاکیل شارکت     2 و  2  قانون مجازا  اس می و ماواد   23 ةقانون اساسی را ماد

 .اند کردهحمایت کیفری  (122  سال مصوب)مهوری اس می ایران پست ج

قانون اساسای از طریاق ماواد       حمایت کیفری از مصونیت مسک  اشخاص مقرر در ا ل  -

یناد  احقاو  شاهروندان در رر   .اسات  پذیرر اه قانون مجازا  اس می  ور   231و  231

  .است تضمی  شده  قانون آیی  دادرسی کیفری 7 ةدادرسی در ماد

مناع از  ) 11ا ال   1و بناد  ( 3 ا ال ) حق بر ان خااب شاخل دلخاواه    ،آزادی ان خاب شخل -

قانون کار مورد   7 و  2قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و مواد  1 ةدر ماد( کشی بهره

 .از طریق تضمی  کیفری حمایت شده است

 و کودکاان  از حمایات  قاانون  1 قانون اساسای در ماادة   13رر در ا ل ممنوعیت شکنجه مق -

 .ان اری شده است نوجوانان جر 

                                                           
الب ه ای  مقرره از آنجا که رق  برای نقا حقو  مقرر در قانون حمایت از حقو  شهروندی مجازا  تعیی  کرده است .  

 .شود، قابل ان قاد است و شامل همة مصادیق نقا نمی
ملت اشاره شده است و سایر حقو  در ای    راحت در بخش حقو  شایان ذکر است رق  به برخی از ای  حقو  به.  

 .گنجد ا می.زمینه ذیل عنوان امنیت قضایی عادرنه مقرر در بند چهاردهم ا ل سو   
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 ها تعارض میان مجازات

 طریاق ، عمال وجاود دارد   ةهاای اساسای در مرحلا    تضمی  کیفاری حاق   ةمهمی که در زمین ةنک 

 271 ةمااد  ،از طررای . گذار در حمایت از حقو  اساسای برگ یاده اسات    ست که قانونا ای دوگانه

شدن به تفکیک  لشده در قانون اساسی بدون قائ همة حقو  تصریحقا ا با حکمی عا  برای ن. . 

میان حقو ، مجازاتی واحد برگ یده است و برای تفاو  در شد  مجاازا  نیا  اباراز حاداقل و     

هاای خااص    حقو  دی ری که در بند حمایات که  در حالی. است کار گرر ه را بهحداک ر مجازا  

کیفاری دی اری    های  از تضمی 271 ةع وه بر برخورداری از تضمی  موجود در ماد ،برشمرده شد

یکی به موجاب   ،برای نقا برخی حقو  دو مجازا  وجود دارد ،به عبار  به ر. نی  برخوردارند

و دی اری   شاود  شادن جااری مای    باودن و نقاا   اساسای  ه  ارف حاق  که با  271 ةحکم عا  ماد

ای   طبعاً .اند ا موادی دی ر از قانون مجازا  اس می وضع شدههایی که در قوانی  خاص ی مجازا 

اینجااا همااان . دشااو ب سااردرگمی در اعمااال مجااازا  ماایدو مجااازا  یکسااان نیساا ند و موجاا

ت که قضا  در مقا  اجرای قانون باید یکی از ای  دو مجاازا  را برگ ینناد و اعماال    اس گلوگاهی

کاه  جاایی اسات    ،لهئو ایجااد مسا   یادشدههای  هیر مقررو سا 271ة همپوشانی میان ماد ةنقط .کنند

 ان ااری شاده   خااص جار   طور  های حکوم ی یکی از حقو  اساسی ملت را که به ن دس  اهام مور

ل هماه اعام از   مکه شا است ان اری شده جر « هرکس»یا « هیج کس» اما نقا آن با عبار ) است

 .خاص ةشود یا مقرر می 271 ةشمول مادها م نقا کنند، مجازا  آن ،(دولت و شهروندان بشود

اناد و بعاد    های خاص وجود داش ه گذاری اگر بدی  دلیل باشد که اب دا حمایت قانون ةای  شیو

به ای  دلیل که برای جلوگیری از وضع قانون به . است شدنی توجیه ،اند های عا  وضع شده حمایت

اماا اگار   . له جااری شاود  ئم عا  بر مسدر قانون اساسی یک قانون با یک حک یادشدهتعداد حقو  

 ةنقادی جادی بار ایا  شایو      ،هاای عاا  تادوی  شاده باشاد      تیا های خاص بعد از حما حمایت

 ةهاای جداگانا   کاردن مجاازا    بیاان  ،وق ی حکمی عا  وجود دارد زیرا. شود میگذاری وارد  قانون

، 271 ةوضاع مااد   گاذار باا   اما ررض سومی نی  وجود دارد کاه قاانون   .رسد بعدی عبث به نظر می

 پاذیرد،  از سوی دولت  ور  مای  رق که  را های اساسی در برابر نقضی تمرک  بر حمایت از حق



 20                                                               های اساسی شهروندان در نظام حقوقی ایران حمایت کیفری از حق  

  

 

نسابت باه ساایر     271 ةشمول حقو  در مااد  ةچند گس ر هر ،با لحا  ای  ررض. اراده کرده باشد

ان ااری   جر نقا از سوی دولت را  اما از لحا  اینکه  رراً ،شود های موجود، عا  تلقی می مقرره

هایی که هم از نقاا شاهروندان و هام از نقاا دولات       در مقابل سایر مقرره است،خاص  ،هکرد

قضا  در مقا  اعمال مجازا  و در مواردی که یک عمل ناقا، مشامول   ،بنابرای . اند سخ  گف ه

یاک  گاذار باه تفک   به توجه خاص قانون بنا .گیرد و ناقا نی  دولت است ج ایی قرار میة دو مقرر

 .کنندرا اعمال  271 ةمربوق به نقا از سوی دولت، مجازا  مقرر در ماد ةمقرر

 نتیجه

هاای عماومی    و باا آزادی شاوند   بیاان مای  های اساسی به عنوان حقوقی که در قوانی  اساسای   حق

 ،ها در قوانی  اساسی پایاان راه نیسات   ای  حق بیان. اهمیت بسیاری دارند ،ددارنشهروندان ارتباق 

ثر از ای  حقاو  پشا یبانی   ؤکیفری کاری و م های شود که تضمی  بلکه گا  ا لی جایی برداش ه می

 .ه اسات شاد  بیاان های اساسی شهروندان در ایران، در بخش حقو  ملت قاانون اساسای    حق .کنند

ها اشاره شده اسات کاه    رراخور موضوع در ا ول دی ری نی  غیر از ای  بخش به آن ،ع وه بر آن

برخای حقاو  وجاود    ، از طارف دی ار  . رسد نظر می هگذار اساسی قابل ان قاد ب قانون ةه ای  رویالب 

در قاانون   دارند بایددارند که به دلیل جای اه مهمی که در سرنوشت سیاسی و اج ماعی یک کشور 

ه ها حق بر دس رسی آزاد با  تری  آن از جمله مهم .ها اشاره شود و روش  به آن طور  ریح بهاساسی 

تاوان از   چند نمی هر. گذار اساسی از آن غارل بوده است اط عا  و حق آزادی بیان است که قانون

 ةها به معنای نداش   جای اه در اندیشا   ریح ای غیر بیانروح قانون اساسی به ای  ن یجه رسید که 

ها در   ریح آن بیان ،ها در جوامع دارند به دلیل حساسی ی که ای  حق ،کنندگان قانونی است تدوی 

گاذار   دی ر در ای  زمینه ایا  اسات کاه قاانون     ةنک  .رسد نظر می همی ا  ملی یک کشور ضروری ب

اساسی بیش ر م ر د اع   رسمیت ای  حقو  در برابر دولت بوده اسات و در غالاب ماوارد ایا      

حقو  به دلیل که برخی  حالی در ،شناسد حقو  را وابس ه و در مقابل تکلیف دولت به رسمیت می

تاوان باه    هاا مای   تری  آن از مهم. دشونجانبه به رسمیت شناخ ه و حمایت  همهاهمیت رراوان، باید 

  .حق بر آموزش اشاره کرد



22                                  1315 بهار و تابستان ،1 ، شمارة1دورة ، حقوق جزا و سیاست جنایی 
 

کیفری اه ما  ا لی خود را بر گذار  ساسی موجود، قانوناهای  در طریق حمایت کیفری از حق

چند که امکان نقا در دست دولت  هر .ها توس  دولت قرار داده است ان اری نقا ای  حق جر 

هاا از طارف شاهروندان     نقاا آن  هایی هم هسا ند کاه غالبااً    حق ،بسیار بیش ر از شهروندان است

هاا  اور     از ساوی خاانواده   از جمله حق بر تحصیل که منع از ای  حق غالبااً  پذیرد،  ور  می

 .تا دولت پذیرد می

های اساسی شهروندان در مقابل دولت وضاع شاده    عامی که در حمایت از حق ةع وه بر مقرر

ایا  رویاه   . اناد  ان ااری شاده   موردی جر  طور هها ب است، در موارد بسیار و م عددی نی  نقا حق

 .تعدد قوانی  و مواد قانونی در موضوع واحد، پساندیده نیسات   زیرا ،رسد نظر می هبسیار قابل نقد ب

ان ااری از قلام    برخای حقاو  در جار     آرا  ای  موضاوع آن اسات کاه قطعااً    تری   یکی از مهم

هاایی از جملاه حاق تسااوی،      در حاال حاضار نقاا حاق     طور که ، همانگذار خواهند ار اد قانون

مصونیت شخل اشخاص، اجبار به شهاد  یا اقرار یا سوگند، حق آموزش و ماوارد بسایار دی اری    

راقاد چ ار حماای ی کیفاری      ،نشود 271 ةدی که شامل مادو در موار است ان اری نشده هنوز جر 

 .است

های  گذار در قالب یک ماده برای نقا حق قانون شود میپیشنهاد  ،شده با توجه به نکا  مطرح

 به. شهروندان همة های اساسی از سوی حق همة یعنی نقا کند،اساسی شهروندان مجازا  تعیی  

ن ااز سوی دولات، نقاا ایا  حقاو  از ساوی ما مور       ع وه با توجه به اهمیت نقا ای  حقو  

باه   گف اه  پایش  ةدر مااد  یادشدهحکوم ی را مس وجب مجازا  مرتکب به حداک ر مجازا  قانونی 

 . کندهمراه انفصال از خدما  دول ی تعیی  
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