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چکیده
انسان ،اين اشرف مخلوقات كه اقيانوس بيكران از دانايي و استعداد است تا دو سده اخير ،ناشناخته
مانده و اگر هم ناشناخته نبود زمينه ظهور و معرفي خود را نداشت و حقي كه در جامعه به وي داده مي
شده ،به وسعت قابليت او نبود .عبارت "كرامت انساني" از قرن بيستم در انديشه و قلم حقوقدانان و
جامعه شناسان پديدار گشت .اين حق كه حقي مطلق و خدشه ناپذير است حتي از حق حيات هم برتر
است .از اينرو ،احترام به كرامت انساني در اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بر اساس آيات
قرآن و شريعت اسالمي ،جايگاه وااليي دارد .طبق اصل دوم قانون اساسي ،بقاي نظام بر پايه ايمان به
كرامت و ارزشهاي واالي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا مقرر شده است .از آنجائيكه
مشروعيت يك نظام ديني از منظر اديان الهي و استمرار يك نظام سياسي از منظر دمكراسي بر محوريت
انسان ،احترام به وي و احترام به كرامت انساني تبلور مي يابد ،بي ترديد اركان آن نظام نيز بايد اين
وجه مميزه يعني احترام به كرامت انساني را در قوانين خود گنجانده باشد تا مشروعيت و اقتدار پيدا
كند .تمام اديان الهي باالخص دين مبين اسالم ،اغلب سازمانهاي جهاني و فيلسوفان و انديشمندان،
كرامت انساني را گرامي داشته و رعايت اين حق را تاكيد كرده اند .امروزه ،كرامت انساني يكي از
بنيادهاي شكل گيري نظم سياسي و حقوقي در قلمرو داخلي و بين المللي است و اين مفهوم در عرصه
حقوق كيفري اهميت دوچنداني دارد .ازاينرو مي توان فلسفه ي وجودي حقوق كيفري را استوار بر
پاسداشت كرامت انساني شناسايي كرد و به جرات مي توان گفت سياست جنايي در جوامع امروزي در
پرتو آن شكل مي گيرد و از ملزومات و مقتضيات اصلي اقتدار قضايي بشمار مي رود.
واژگان کلیدی :قانون اساسي ،آزادي ،مسئوليت ،دموكراسي ،ركن قضايي.
* دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرم شناسي ،واحد رفسنجان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رفسنجان ،ايران.
** دانشيار گروه حقوق ،دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ايران( .نويسنده مسئول) Baghershamloo@gmail.com
*** استاديار گروه حقوق واحد كرمان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،كرمان ،ايران.
**** استاديار گروه حقوق واحد رفسنجان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رفسنجان ،ايران.

 160تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال دوازدهم ،شماره چهل و ششم ،زمستان 1398

مقدمه
واژه كرامت ،مصدر است به معني بزرگي ورزيددن ،جدوانمرد بدودن و در اصدل بده
معني بزرگواري و عضمت معنوي است در زبان انگليسي كرامدت معدادل واژه dignity
مي باشد و معني آن بدين قرار است.
وااليي ،بزرگي ،بزرگ منشي ،جاهمندي ،شايستگي ،وقار ،متانت ،احترام ،شان ،مقدام
رفيع ،فرهت ،فرهمند ،نيك نامي ،سربلندي ،شكوهمندي ،جالل ،شدكوه ،جبدروت ،فدر
(آريانپور)204 :1389 ،
در زبان حكماء كرامت به معني دوري از پستي و فرومايگي است و روح بزرگوار و
منزه از هر پستي را کریم گويند( .جوادي عاملي)327 :1381 ،
عبارت كرامت انساني از قرن بيستم به طور رسمي در اعالميه جهداني حقدوق بشدر
زاده شد .در حالي كه واژه كرامت از زمان هاي قديم در زبان فيلسوفان و در متن اديدان
بيان شده است.
پيش فرض فيلسوفاني چون سقراط از انسان ،قدرتمندي ،بزرگي و حرمت اوست از
اين رو سقراط معتقد است انسان نبايد دروغ بگويد يا خيانت كندد ،زيدرا داراي كرامدت
ذاتي است .افالطون انسان را زبده ي وجود و نخبه ي عالم امكدان و عدالم صد ير مدي
داند.
در ميان فيلسوفان مسلمان نخستين كسي كه از واژه كرامدت بدا رويكدرد سياسدي و
حقوقي استفاده كرده ،ابن سينا است وي معتقد است كسي كه مي خواهد از فن خطابده
بهره گيرد و مخاطب خود را قانع كند بايد از جنبه هاي گوناگون آگاهي داشته باشد بده
اعتقاد وي يكي از اموري كه پايبندي مردم به قانون و انسجام اجتماعي را حفظ مي كند
«سياست كرامت» است وي سياست كرامت را اين گونه شناسايي مي كند:
سياست كرامت عبارت است از اين كه رئدي مدينده مصدالک حكومدت شددگان را
رعايت كند ولي نه بخاطر عوض مادي ،بلكه تنها بخاطر كرامت و بزرگداشت انسان ها.
(قماشي)21 :1393 ،
همچنين فارابي انسان را به لحاظ برخورداري از نعمت خرد موجودي بدزرگ و واال
مرتبه مي داند.
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از فيلسوفان غربي كانت معتقد اسدت «انسانیت موجود در شخص ،امرری مقرد
است» اين امر مقدس در انسان کرامت ناميده مي شود و اين تقدس را بايد حفظ كدرد،
ارج نهاد زيرا ارزش هايي چون عزت نف  ،نيك منشي ،صفات پاک انساني زيدر سدايه
ي كرامت رونق مي گيرند كرامت شان ذاتي انسان است اگر در انسان كرامت را زيدر پدا
بگذاريم و پايمال كنيم اين انسان احساس بيهودگي مي كند .در عرصده عددالت كيفدري
كه اقتدار قضايي از آن مايه مي گيرد.
يكي از وظايف عدالت كيفدري ،كده زيدر بنداي اقتددار قضدايي اسدت ،حراسدت از
انسانيت انسان است و يكي از وظايف خطير جرم انگداري ،پاسدداري از صدفات پداک
انساني است .جرم انگاري يا براي حمايت از کرامرت انسدان تددوين مدي شدود يدا آن
استوار بر كرامت انسان است( .قماشي)187 :1393 ،
در اديان آسماني باالخص در دين مبين اسالم ارزش خاصي به انسدان و كرامدت او
قايل شده اند .از جمله آيه  70سوره اسراء (لقد كرمنا بندي آدم  )...نمونده بدارز تكدريم
انسان است و مكرم بودن انسان اقتضاي رفتار كريمانه با وي را دارد ،همچنين در اقدوال
امامان عليهم السالم روايات عديده در خصوص كرامت انسان به چشم مي خدورد .امدام
اول شيعيان علي عليهم السالم در مورد كرامت مي فرمايند «كرم عبارت اسدت از نتيجده
ي نيك و دوري جستن از پستي ها»
احترام به كرامت انساني اگرچه با قرن بيستم در مركز توجه حقوق دانان قرار گرفت
اين ارزش با تولد انسان با وي بوده و از هزاران سال پيش توسط فيلسوفان و اديدان بده
بشريت تعرفه شده بود و به يقين يكي از مولفه هاي اقتدار قضايي محسدو مدي شدد.
زيرا اقتدار وقتي عينيت خارجي پيدا مي كند كه حدافظ ارزش هداي بنيدادين بشدري و
ضامن امنيت و سالمت جامعه باشد ،درغير اين صورت عدالت قضايي باالخص عدالت
كيفري ركن ركين خود يعني حراست از ارزش هاي بنيادين انسان را از دسدت خواهدد
داد .در گذر تاريخ هر زمان كه توجه به كرامت انسداني در جايگداه رفيدع قدرار داشدت
اقتدار قضايي هم پر رنگ بود و مردم در آرامش زندگي مي كردند و هر زمان اين توجه
رنگ مي باخت اقتدار قضايي هم در جايگاه ضعيف قرار داشت نمونه بارز ايدن مسداله
در تاريخ حقوق ايران ،عصر قاجار است در اين دوره توجهي بده كرامدت انسداني نمدي
شد يك نمونه از اين بي توجهي وجود «شكنجه» در دستگاه قضايي بود.
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حاكمان و صاحبان قدرت با به كار بردن شكنجه شخصيت مردم را تحقير مي كردند
و ظلم و ستم حاصل از اين ندو بدي تدوجهي هدا موجدب ظهدور نهضدت مشدروطه و
حاكميت قانون و اجراي عدالت شد و گام بده گدام قانونگدذاران ايدران بده ايدن هددف
رسيدند كه جرم انگاري يا براي حمايت از كرامت انسان است و يا اسدتوار بدر كرامدت
انسان .تحوالت جهاني نيز اين انديشه را تقويدت نمدود و سدرانجام كرامدت انسداني در
قانون اساسي و ساير قوانين ايران براي خود جايگداه رفيعدي را كسدب كردندد و نهايتدا
دريافتند كه:
وقتي صحبت از عدالت قضايي است به اين معنا نيست كه قاضي در اجدراي قدانون
شمشير قدرت را بر فرق بزهكار كوبد! تا تنبيهش كند يا تداج فرهدي بدر سدر بزهديدده
بگذارد يا از وي دلجويي كند! هر دو راه دور از شان و عظمت عدالت قضايي است.
در زير چتر عدالت قضايي احترام عميق به كرامت بزهكار و بزهديده نهفته است تدا
عدالت اجرا شود .در اين فرآيند عدالت قضايي پي اين واقعيدت اسدت كده اولدي را بدا
تدبير به جامعه برگرداند و از دومي به نحوي جبدران خسدارت نمايدد و مدمال امنيدت و
سالمت ،صلک و صفا به جامعه بازگردد.
به نظر مدي رسدد امدروزه عددالت كيفدري بدا بهدره گيدري از آورده هداي علمدي و
اجتماعي ،باالخص آورده هاي علم وزين جرم شناسي در صدد گرفتن قدرت از بدازوي
جالد و انتقال آن به انديشه ي قاضي است .از جملده داليدل ايدن نقدل مكدان ،حفدظ و
حراست از کرامت انساني است.
با اين مقدمه طي مباحث آتي به سراغ قوانين ايران مي رويم تا ببينيم تدا چده انددازه
احترام به كرامت انساني در آنها لحاظ شده اسدت تدا ميدزان ارتقداي اقتددار قضدايي در
عرصه قانونگذاري مشخص و معلوم شود.
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مبحث اول :جایگاه کرامت انسانی در قانون اساسی
قانون اساسي در مقدمه ي خود ،اين قانون را قانوني مي داندد كده آزادي و كرامدت
ابناي بشر را سرلوحه اهداف خود قرار مي دهد .در اصول متعدد اين قانون چه به طدور
مستقيم و چه به طور غيرمستقيم به رعايت کرامت انساني توجه خاصي شده اسدت كده
به شرح زير به توضيک اعم آنها مي پردازيم.
-1نظامی بر پایه کرامت
اصل دوم قانون اساسي در بند ششم خود مقرر مي دارد:
جمهوري اسالمي ايران ،نظامي است بدر پايده ي ايمدان بده كرامدت و ارزش واالي
انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا.
-2تامین حقوق همه مردم
اصل سوم اشعار مي دارد:
تامين حقوق همه جانبه ي افراد از زن و مرد و ايجاد امنيدت قضدايي عادالنده بدراي
همه و تساوي عموم در برابر قانون.
مسلما يكي از عواملي كه كرامت انسان را پايمال مي كند تبعيض است .تبعيض ميان
زن و مرد ،تبعيض در برابر قانون كه اين بند بر تامين همه جانبه ي حقوق مدردم تاكيدد
دارد.
-3اصل منع شکنجه
اصل سي و هشتم قانون اساسي:
هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطال ممنو است ،اجبار شدخص بده
شهادت ،اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقدد ارزش و
اعتبار است .متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
نكته اي كه اينجا بايد اضافه نمايم نقص تقنيني است .در قانون اساسدي از «هرگونده
شكنجه» اعم از جسمي و روحي سخن گفته ليكن ضمانت اجراي آن ماده  578صحبت
از شكنجه بدني دارد و شكنجه ي روحي را شامل نمي شود .ايدن نقدص در عرصده ي
قانونگذاري بايد اصالح شود.
-4حمایت از کرامت زن
زنان از جمله افراد صدمه پذير هستند و در طول تاريخ ستم بيشدماري بده آنهدا روا
داشته شده است در حالي كه زنان در واحد خانواده كه واحد بنيادين جامعه است نقدش
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ارزنده بازي مي كنند فرزندان برنا از دامن مادران برنا رشد مي يابند و شكوفا مي شدوند
اصل بيست و يكم قانون اساسي اگر نه به طور كامل ولي تا حدي كده پاسددار كرامدت
زنان باشد تقنين شده است.
اصل  21قانون اساسي:
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسدالمي تضدمين
نمايد و امور زير را انجام دهد:
 . 1ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معندوي
او.
 . 2حمايت مادران ،بالخصوص در دوران بارداري و حضدانت فرزندد ،و حمايدت از
كودكان بي سرپرست.
 .3ايجاد دادگاه صالک براي حفظ كيان و بقاي خانواده.
 .4ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست.
 . 5اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبدودن
ولي شرعي.
-5احترام به حیثیت انسان ها
اصل  22قانون اساسي مي گويد:
حيثيت ،جان ،مال ،حقوق ،مسكن و ش ل اشخاص از تعرض مصون اسدت مگدر در
مواردي كه قانون تجويز كند.
اصل  39قانون اساسي نيز مي گويد:
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير ،بازداشت ،زنداني يدا تبعيدد
شده به هر صورت كه باشد ممنو و موجب مجازات است.
در ظاهر چنين به نظر مي رسد كه افرادي كه دستگير ،بازداشت شده اند يدا زندداني
يا تبعيد هستند انسان هاي قابل احترام نيستند و در عمل شاهد هستيم كه در كالنتري يا
حتي در دادگاه رفتار اولياي امور با اين افراد پسنديده نيست .كرامدت انسداني بده رفتدار
انسان پيوند نمي خورد .كرامت انساني به لحاظ انسان بودن مطرح مي شود و بدا انسدان
بودن انسان حركت مي كند يك فرد متهم يا مجرم يا تبعيد شده آنقدر كرامدت دارد كده
افراد سالم ،كسي كه مرتكب جرمي شده و اين جرم در دادگاه صالک ثابدت شدده باشدد
مجازات دارد و به انسانيت انسان ارتباط پيدا نمي كند و به حق اصل  39قدانون اساسدي
تعرض به كرامت اين افراد را ممنو كرده است.
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-6منع دستگیری غیرقانونی
اصل  32قانون اساسي مقرر مي دارد:
هيچ ك را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مدي كندد.
در صورت بازداشت ،موضو اتهام بايد با ذكر داليل بالفاصدله كتبداب بده مدتهم ابدالغ و
تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهدار سداعت پروندده مقددماتي بده مراجدع
صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه ،در اسر وقت فراهم گدردد .متخلدف از ايدن
اصل طبق قانون مجازات ميشود.
-7اصل برائت
در شريعت اسالم درباره انسان بيان مي شدود كده انسدان پداره اي از وجدود -الهدي
است -و انسان فطرتي الهي دارد بنابراين در ذات خود موجودي پاک و منزه است.
قانون اساسي در اصل سي و هفتم اشعار مي دارد:
اصل ،برائت است و هيچ ك از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود ،مگدر ايدن كده
جرم او در دادگاه صالک ثابت گردد.
-8علنی بودن محاکمات
حق برخورداري از دادگاه علني و منصفانه كه در اصل  34بدا عندوان هديچ كد را
نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعده بده آن را دارد مندع كدرد ،مدورد
تاكيد قرار گرفته و بر علني بودن دادگاه ها (اصدل  )165تصدريک شدده اسدت ،فقدط در
مواردي كه علني بودن دادگاه منافي عفت عمومي يا نظم عمدومي باشدد يدا در دعداوي
خصوصي ،اگر طرفين دعوا تقاضاي غيرعلني كنند ،از اين اصل استثنا شده است (عميدد
زنجاني.)151 :1392،
اصل  34قانون اساسي:
دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر ك مدي تواندد بده منظدور دادخدواهي بده
دادگاه هاي صالک رجو نمايد ،همه افراد ملت حق دارندد ايدن گونده دادگداه هدا را در
دسترس داشته باشند و هيچ ك را نمي توان از دادگداهي كده بده موجدب قدانون حدق
مراجعه به آن را دارد منع كرد.
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اصل  165قانون اساسي:
محاكمات ،علني انجام مي شود و حضور افراد بالمانع است مگر آن كه به تشدخيص
دادگاه ،علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصدي
طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
مبحث دوم :احترام به کرامت انسانی در قانون مجازات اسالمی
در اعصار پيشين نگاه حاكمان و سياستمداران به كيفر ،قرن ها غيرانساني و خودكامه
و حتي ظالمانه و غيرعادالنه بوده است .غالبا قوانين پاسددار حكومدت هدا و بده زنجيدر
كشيدن رعايا و ناظر بر حفظ و حراست از تاج و تخت شاهي بوده و احترام به انسان و
انسانيت او زير اين سقف آهنين به بوته فراموشي سپرده شده بدود گدذر زمدان و رشدد
انديشه انسان و نگاه منتقدانه به كيفرهاي غيرانساني ،توجه به انسان و حقوق بنيدادين و
ذاتي او را بنيان نهاد.
اين پديده نوظهور موجب شد كه شمشير ظلم و ستم از دست حكام گرفتده شدود و
توجه به انسانيت انسان جايگزين آن گردد .اين انديشه رفته رفته ،رشد كدرد و مجدازات
هاي سبعانه جاي خود را به بازپروري و اصالح داد .اقتددار قضدايي اگدر تدا ديدروز بدا
سرنيزه و شمشير تعيي ن مي شد امروزه انديشه و قلم جداي آن را گرفتده اسدت اگدر تدا
ديروز انسان ،استاده قامتي بود بي مقدار و كم ارزش امروزه اين استاده قامت ،موجودي
است داراي انسانيت و حامل ارزش هاي بيكران انساني كه بايد ديده و محتدرم شدمرده
شود.
امروزه با تصويب قوانين جزايي مجازات هايي را كه تا ديروز ،اجدراي آنهدا كرامدت
انساني را پايمال مي كرد ،مجازات هايي از قبيل سر داغ در گلو ريختن ،مثلده كدردن،
شكنجه كردن ،مصادره غيرقانوني اموال ،در جوال كردن ،ميخ كوبيدن ،چدو زدن ،سدر
بريدن ،دست بريدن ،گوش بريدن ،كچ گرفتن ،شقه كردن ،تكه تكه كردن ،بدون تحقيق
مجازات كردن ،زنده زنده در الي ديوار گذاشتن و  ...به طدور كلدي از صدفحات قدانون
حذف و برخورد با مجرم صورت انساني به خود گرفته است.
مطلب ديگري كه در اينجا بايد به اختصار به آن پرداخت مقوله زنردان اسدت .ايدن
مكان از متداول ترين وسيله براي برخورد با بزهكار از زمدان هداي بسديار دور تداكنون
بوده است .به جرات مي توان گفت ،زندان ،مهم ترين پايگاه پايمال شدن كرامت انساني
است .گراماتيكا بنيانگذار مكتب دفاع اجتماعی ،صفت بازپروري داشتن زنددان را نفدي
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مي كند و معتقد است اقدامات تعليم و تربيتدي مدي تواندد در همده جدا غيدر از زنددان
صورت گيرد (آقايي .)281 :1386 ،در مقابل مارک آنسل بنيانگذار مكتب دفا اجتماعي
نو با قبول جرم ،مجازات و مسئوليت آنها را امري انساني و متعلق بده شخصديت مجدرم
مي داند و مجازات زندان را مي پذيرد اما به عنوان آخرين حربده (.)The Last resort
واقعيت اين است كه از زندان چه مي خواهيم؟ مجازات كردن يا اصالح؟ هر كدام باشد
تجربه ي كشورهاي ديگر در يك جمله خالصه مي شود «زندان مكان اصدالح نيسدت»
(صفايي .)217 :1392 ،زيرا هر ك به زندان مي رود با برچسب مجرميدت بدر پيشداني
بدتر و مضرتر از سابق به اجتما بر مي گردد.
بنا به مراتب واهي كه قانونگذار در عرصه كيفري اتخداذ كدرده اسدتفاده ي كمينده از
زندان است ذيال نمونه هايي در اين زمينه نقل مي شود:
 -1به تعویق انداختن حکم دادگاه
در قانون مجازات اسالمي يكي از مصاديق احترام به كرامت انسداني و تدالش بدراي
باز گرداندن او به زندگي سالم عنوان «تعویق صردور حکرم» اسدت .تددوين كننددگان
قانون جديد مجازات اسالمي  1392تحت تداثير پيشدرفت هداي علمدي و تداثير مكتدب
اسالم به منظور حمايت از كرامت انسان ،به عنوان ارفداق قدانوني ،بده حكدم دادگداه در
مورد افرادي كه تحت تاثير عوامل نامساعد فدردي ،خدانوادگي و اجتمداعي كده آندان را
احاطه كرده و به طرف ارتكا جرايم تعزيري رفته اند و بر اثر آن تحدت تعقيدب قدرار
گرفته اند اما با وجود شرايطي از قبيل فقدان سابقه ي كيفري موثر و پيش بيندي اصدالح
و تربيت آنان از ناحيه محاكم و دادرسان مدت زماني براي آنان فرصت داده مي شود كه
به جاي تحمل حب و گذراندن دوره اي در زندان ،آزاد باشند تا بتوانند خود را اصالح
و زمينه آشتي خود را با اجتما فراهم نمايند .قانونگذار معتقد است كه با تعويق اجراي
حكم اين مهم حاصل خواهد آمد (وليدي.)113 :1393 ،
در اين رابطه ماده  40قانون مجازات اسالمي مقرر مي دارد:
در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي تواند پ از احراز مجرميت
متهم با مالحظه وضعيت فردي ،خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضا و احدوالي كده
موجب ارتكا جرم گرديده است در صورت وجود شدرايط زيدر صددور حكدم را بده
مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:
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الف -وجود جهات تخفيف
 پيش بيني اصالح مرتكبپ -جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران
ت -فقدان سابقه كيفري موثر
در اين ماده توجه به وضعيت فدردي ،خدانوادگي ،اجتمداعي و سدوابق و اوضدا و
احوال ارتكا جرم ،پا در ميان گذاشته و مجازات مجرم را با وجود برخي شرايط ديگر
كه در دنباله ماده احصاء شده تعليق نموده است .دليل اين ارفاق عنايت به كرامت انسان
است و شرايط مندرج در ماده نشان مي دهد كه فرد مجرم مستحق ارفاق است تا سدالم
به جامعه بازگردد و برچسب مجرميت از پيشاني او برداشته شود.
-2امکان انجام فعالیت های حرفه ای ،آموزشی ،درمانی (نظام نیمه آزادی)
با عنايت به اين كه هدف از مجازات بازپروري و اعداده شدخص بده زنددگي سدالم
است ماده  56اين فرصت را به او ايجاد كرده تا بتواند خود را اصالح و زمينده سدالمت
در زندگي اجتماعي بعد از دوران محكوميت براي وي فراهم شود وانگهدي  ...ارتكدا
جرم خواه ناخواه در زندگي برخي از انسان ها اتفاق مي افتد لذا نگه داشتن وي در يك
محوطه سربسته و كوچك ،بيكار از اول صبک تا نيمه هداي شدب م داير كرامدت انسدان
است .قانونگذار صالح ديده به برخي از زندداني هدا فرصدت دهدد تدا از اسدتعدادها و
توانمندي هاي خود براي ساختن فردايي بهتر بهره گيرد لدذا مداده  56را در ايدن راسدتا
تقنين كرده است.
ماده  56قانون مجازات اسالمي:
نظام نيمه آزادي ،شيوه اي است كه بر اساس آن محكوم مي تواند در زمدان اجدراي
حكم حب  ،فعاليت هاي حرفه اي ،آموزشي ،حرفه آموزي ،درماني و نظاير اينهدا را در
خارج از زندان انجام دهد .اجراي اين فعاليت ها زير نظر مراكز نيمه آزادي است كده در
سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي تاسي مي شود.
-3مجازات های جایگزین حبس
حب يكي از مجازات هايي است كه از زمان هاي قديم در عرصده كيفدري حضدور
دارد ليكن اين مجازات به لحاظ تبعات منفي فراوان صدمه ي شديدي به محبدوس مدي
زند عالوه بر صدمات روحي و جسمي ،خانواده ي زنداني را سرگردان و بي سرپرسدت
مي گذارد لذا پيش بيني مجازات هاي جايگزين حب موجب احيداي كرامدت وي مدي
شود.
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در اين رابطه ماده  64قانون مجازات اسالمي مقرر مي دارد:
مجازات هاي جايگزين حب عبدارت از دوره مراقبدت ،خددمات عمدومي رايگدان،
جزاي نقدي ،جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است كده در صدورت
گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با مالحظه نو جرم و كيفيدت ارتكدا آن ،آثدار
ناشي از جرم ،سن ،مهارت ،وضعيت ،شخصيت و سابقه مجدرم ،وضدعيت بدزه ديدده و
ساير اوضا و احوال ،تعيين و اجراء مي شود.
تبصره -دادگاه در ضمن حكم ،به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم بدا شدرايط
و كيفيات مقرر در اين ماده تصريک مي كند .دادگاه نمدي تواندد بده بديش از دو ندو از
مجازات هاي جايگزين حكم دهد.
-4تعلیق اجرای مجازات
گاهي اتفاق مي افتد كه ارتكا جرم از انديشه مجرمانه سرچشمه نمي گيدرد بلكده
اتفاقات ناخواسته ،انسان را در مسير ارتكا جرم قرار مي دهندد وقتدي چندين افدرادي
وارد زندان مي شوند با رعايت آدا زندان ،نشان دادن اخالق و رفتار نيكو و با جبدران
ضررهايي كه بر مجني عليه وارد كرده اند ندامت عملي خود را از جدرم ارتكدابي نشدان
مي دهند اولياي زندان و قاضي صادر كننده حكم با احراز اين شدرايط مجدازات وي را
تعليق مي نمايند و اجازه مي دهند كه وي به اجتما باز گردد .اين اقددام كده در قدانون
مجازات اسالمي در ماده  46پيش بيني شده يكي از راه هاي احترام بده كرامدت انسداني
محسو مي شود و داراي فوايدي است به شرح زير:
اوال -تعويق و معلق كردن اجراي مجدازات توسدط دادگداه بده صدرفه و اصدالح و
تربيت محكوم عليه مي انجامد .زيرا با صدور حكم تعليق از طرف دادگاه چدون اجدراي
حكم محكوميت به تاخير مي افتد .بدين ترتيب عمال فرصتي به محكوم اعطاء مي گردد
تا با خودداري از ارتكا جرم در مدتي كه دادگاه در حكم تعليق كه يك تا  5سال مدي
باشد بتواند اعمال و رفتار خوبي را انجام دهد و عمال دستورات و تددابير دادگداه را بده
مورد اجراء بگذارد و در نهايت با اجراي صحيک دستورات دادگاه بتواندد از معافيدت از
مجازات برخوردار گردد.
ثانیا -محكوم عليه كه درباره او تعويق اجراي مجازات از طرف دادگاه صدادر شدده
است در مدت زمان يك سال تا پنج سال كه از آزادي بهره مند مي گدردد مدي تواندد از
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توانايي هاي خود در زمينه اشت ال به كار و رشد و توسعه مهارت هداي زنددگي بهبدود
بخشيده و از آثار آن بهره مند شود.
ثالثا -يكي ديگر از فوايد اجراي تعليق مجازات اين است استفاده از تعليدق اجدراي
مجازات و نرفتن محكوم به زندان عمال از آثار سدوء زنددان كده ناشدي از مصداحبت و
معاشرت با بعضي از مجرمان حرفه است در نزد محكوم عليده جلدوگيري مدي شدود .از
سوي ديگر با اجراي تعليق مجازات درباره محكومين به مجازات هداي تعزيدري درجده
سه تا هشت آمار زند انيان كداهش پيددا مدي كندد و هزينده هداي نگهدداري ايدن قبيدل
محكومين هم بر دولت تحميل نمي گردد و صرفه جويي مي شود.
در اين راستا ماده  46قانون مجازات اسالمي مقرر مي دارد:
در جرايم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مدي تواندد در صدورت وجدود شدرايط
مقرر براي تعويق صدور حكم ،اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سدال
معلق نمايد .دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري نيز پ از اجراي يك سوم مجازات
مي تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي ،تقاضاي تعليق نمايد .همچنين محكدوم مدي
تواند پ از تحمل يك سوم مجازات ،در صورت دارا بودن شدرايط قدانوني ،از طريدق
دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.
مبحث سوم :احترام به کرامت انسانی در قانون حقوق شهروندی
و آیین دادرسی کیفری 1392
قبل از ورود بده مقدررات آيدين دادرسدي كيفدري نگداهي بده مداده واحدده حقدوق
شهروندي مي اندازيم.
بند اول -احترام به رعایت حقوق شهروندی
حقوق شهروندي رعايت حقوق و ارزش هاي انسان در زنددگي اجتمداعي در يدك
جامعه است در اين حقوق روابط انسان ها و احترام به حقدوق انسداني آنهدا در مراحدل
دادرسي مدنظر است كه احترام به كرامت انساني هم يكي از اين حقوق است .متاسدفانه
در گذشته اي نه چندان دور قاجار ،مقوله اي به نام حقوق شهروندي وجدود نداشدت و
مردم سخت تحت ستم و ظلم حكام زندگي مي كردند.
از اينرو اقتدار قضايي نيز در اين دوره بسيار ضعيف و حتي مي تدوان گفدت كده در
اين دوره اقتدار قضايي وجود نداشت .هر كسي در گوشه اي از كشور حكومتي تشكيل
داده و مردم را تحت ظلم و ستم قرار داده بودند از ضابطان گرفته تا قضات و كارمنددان
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دادگستري بي آنكه نظارتي بر كارشان باشد حقوق مردم را پايمال مي كردندد .آنچده در
جامعه رواج داشت خودكامكي ،تجاوز و چپاول بود و بيشتر از سداير حدق هدا كرامدت
انسان ها زير پاي صاحبان زور و زر پايمال مي شد ،تا ظهور نهضت مشدروطه و تقندين
قوانين متعدد در عرصه سياست كيفري گام به گدام ايدن نندگ را از دامدن كشدور زدود
مخصوصا قانون آيين دادرسي كيفري سال  92و قوانين ديگر.
قانون آيين دادرسي در ماده  7ضابطان دادگستري را مكلف كرده اسدت كده حقدوق
شهروندي را در مورد متهم رعايت نمايد .ماده  7در اين رابطه چنين مقرر مي دارد:
در تمام مراحل دادرسي كيفري ،رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام بده
آزاديهداي مشدرو و حفدظ حقددوق شدهروندي مصدو  »1383/2/15از سدوي تمددام
مقامات قضايي ،ضابطان دادگستري و ساير اشخاصدي كده در فرآيندد دادرسدي مداخلده
دار ند ،الزامي است .متخلفان عالوه بر جبران خسارات وارده ،به مجازات مقدرر در مداده
 570قانون مجازات اسالمي (تعزيرات) مصدو  1375/ 4/ 4محكدوم مديشدوند ،مگدر
آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد.
نکته اول :متن حقوق شهروندي جهت مزيد اطال ذيال نقل مي شود.
ما ده واحده از تاريخ تصويب اين قدانون ،كليده محداكم عمدومي ،انقدال و نظدامي
دادسراها و ضابطان قوه قضاييه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به
دقت رعايت و اجراء كنند .متخلفين به مجدازات منددرج در قدوانين موضدوعه محكدوم
خواهند شد:
 .1كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهداي تدامين و بازداشدت
موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دسدتور قضدايي مشدخص و شدفاف
صورت گيرد و از اعمال هر گونه ساليق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يدا اعمدال
هرگونه خشونت و يا بازداشتهاي اضافي و بدون ضرورت اجتنا شود.
 .2محكوميتها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشدر ،شدريك و معداون
جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالک اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قدانوني
و يا منابع فقهي معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصدل بدر برائدت مدتهم
بوده و هر ك حق دارد در پناه قانون از امنيت الزم برخوردار باشد.
 .3محاكم و دادسراها مكلفند حق دفا متهمان و مشدتكي عدنهم را رعايدت كدرده و
فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.
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 .4با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جدرايم و مطلعدان از وقدايع و
كالب در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم ،الزم است اخدالق و مدوازين اسدالمي
كامالب مراعات گردد.
 .5اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجا مي نمايد كه در موارد ضروري نيز به
حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلدت مقدرره پروندده بده
مراجع صالک قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.
 . 6در جريان دستگيري و بازجويي يا استطال و تحقيق ،از ايذاي افراد نظيدر بسدتن
چشم و ساير اعضاء ،تحقير و استخفاف به آنان ،اجتنا گردد.
 . 7بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سدر مدتهم يدا
بردن آنان به اماكن نامعلوم و كالب اقدامهاي خالف قانون خودداري ورزند.
 .8بازرسيها و معاينات محلي جهت دسدتگيري متهمدان فدراري يدا كشدف آالت و
ادوات جرم بر اساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شدود و
از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشدته و يدا بده مدتهم
تعلق ندارد و افشاي مضمون نامدههدا و نوشدتههدا و عكد هداي فداميلي و فديلمهداي
خانوادگي و ضبط بيمورد آنها خودداري گردد.
 .9هر گونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنو بدوده
و اقرارهاي اخذ شده بدين وسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.
 .10تحقيقات و بازجوييها بايدد مبتندي بدر اصدول و شديوههداي علمدي ،قدانوني و
آموزش هاي قبلي و نظارت الزم صورت گيرد و بدا كسداني كده ترتيبدات و مقدررات را
ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روشهداي خدالف آن متوسدل شددهاندد ،بدر
اساس قانون برخورد جدي صورت گيرد.
 .11پرسشها بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهدام يدا اتهامدات انتسدابي باشدد و از
كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سوال از گناهان گذشته افراد و پدرداختن بده
موضوعات غير موثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد.
 .12پاسخ ها به همان كيفيت اظهار شده و بدون ت يير و تبديل نوشدته شدود و بدراي
اظهاركننده خوانده شود و افراد باسدواد در صدورت تمايدل ،خودشدان مطالدب خدود را
بنويسند تا شبهه تحريف يا القاء ايجاد نگردد.
 .13محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضدابط يدا دسدتگاههدايي كده بده
موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام ميدهند و نحوه رفتار مدمموران و متصدديان
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مربوط با متهمان ،نظارت جدي كنند و مجريان صحيک مقررات را مورد تقدير و تشويق
قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود . ...
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسده علندي روز سده شدنبه مدورز پدانزدهم
ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلد شدوراي اسدالمي تصدويب و در
تاريخ  1383/2/16به تمييد شوراي نگهبان رسيده است.
نکته دوم :ضمانت اجراي عدم انجام وظايف مندرج در ايدن مداده واحدده در مداده
 570قانون مجازات اسالمي آمده است.
متن ماده  570قانون مجازات اسالمي:
هر يك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاه هاي حكومتيكده بدرخالف
قانون ،آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران محروم نمايد عالوه بر انفصال از خدمت و محروميدت يدك تدا
پنج سال از مشاغل حكومتي به حب از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
بند دوم -احترام به کرامت انسانی
قانون آيين دادرسي كيفري مهم ترين قانون شدكلي محسدو اسدت .بدراي فرآيندد
دادرسي از زمان كشف جرم تا زمان اجراي مجازات حكم قطعدي پدنج مرحلده متصدور
است.
مرحله ي اول :كشف جرم
مرحله ي دوم :تعقيب و اقامه ي دعوي
مرحله ي سوم :تحقيقت مقدماتي
مرحله ي چهارم :دادرسي و صدور حكم
مرحله ي پنجم :اجراي حكم قطعي (اعتمادي)75 :1382 ،
اين مراحل جايگاه هايي هستند كه انسان اعم از بزهكار ،بزهديده ،شداهد و قاضدي،
حضور فيزيكي دارند و اساسا در اين مراحل هستند كه كرامت انساني مطدرح اسدت در
اين جا است كه ممكن است كرامت انساني زير پا لده شدود يدا بدا اد و احتدرام ايدن
مراحل طي شود .اين مراحل از كالنتري يا پاسگاه شرو و به محاكم و نهايتا به اجدراي
احكام در دادسرا ختم مي شود و در اين مراحل است كه معلوم مي شود فرد تبرئه شدده
آزاد خواهد شد يا مثال محكوم شده و به حب خواهد رفت.
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قانونگذار با علم و آگاهي به حساسيت ايدن مراحدل ،مقرراتدي را وضدع كدرده كده
پاسدار حرمت و كرامت انساني است .از جمله:
 -1مستند به قانون بودن آیین دادرسی کیفری
ماده  2قانون آيين دادرسي كيفري:
دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد ،حقوق طدرفين دعدوي را تضدمين كندد و
قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكا جرايم مشابه تحدت
تعقيب قرار ميگيرند ،به صورت يكسان اعمال شود.
اين ماده متاثر از اصل  36قانون اساسي است كه اشعار مي دارد:
حكم به مجازات در اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالک و بده موجدب قدانون
باشد.
اين ماده حكايت از اصل قدانوني بدودن جدرم و مجدازات دارد كده يكدي از اصدول
پيشرفته در تامين حقوق متهم است و بيانگر بند اول ماده  11اعالميه جهاني حقوق بشر
كه مقرر مي دارد:
هر شخصي كه به بزهكاري متهم شده باشد بي گناه است  ...مگر اينكه مجرم شددن
وي طبق قانون محرز باشد (گلن جانسون.)92 :1377 ،
 -2اصل بی طرفی و استقالل مقام قضایی
ماده  3قانون آيين دادرسي كيفري:
مراجع قضايي بايد با بيطرفي و استقالل كامدل بده اتهدام انتسدابي بده اشدخاص در
كوتاه ترين مهلت ممكن ،رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايندد و از هدر اقددامي كده
باعث ايجاد اختالل يا طوالني شدن فرآيند دادرسي كيفري ميشود ،جلوگيري كنند.
کرامت انساني ايجا مي كند كه افدراد دور از تبعديض دادرسدي شدوند .همچندين
است ماده  93قانون آيين دادرسي كيفري.
ماده  93قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد:
بازپرس بايد در كمال بي طرفي و در حدود اختيدارات قدانوني ،تحقيقدات را انجدام
دهد و در كشف اوضا و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است فرق نگذارد.
 -3اصل تساوی افراد در برابر قانون
ماده  2قانون آيين دادرسي كيفري كه در سال  92تددوين شدده اسدت در خصدوص
تساوي افراد در برابر قانون مقرر مي دارد:
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دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد .حقوق طدرفين دعدوي را تضدمين كندد و
قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكا جرايم مشابه تحدت
تعقيب قرار مي گيرند ،به صورت يكسان اعمال مي شود.
 -4توجه به شخصیت متهم
از اواخر قرن نوزدهم در تعيين مجازات ،تناسب مجدازات بدا جدرم ارتكدابي مدورد
توجه قرار گرفت بنابراين توجه قانونگذران به سوي مجرم و شخصيت او جلب شدد و
در اينجا بود كه تشكيل پرونده شخصيت مطرح گرديد و باور بر اين شد كه كيفري كده
به شخص مجرم تعيين مي شود بايد متناسب با عمل مجرمانه ي او باشد نه بيشتر و اين
به معناي رعايت کرامت انسان هنگام كيفر دادن است.
به زعم عده اي از جرم شناسان مجرم يك مريض است يا نادان به همين جهت بايد
او را شفا داد و به او آموخت نبايد او را خفه كرد (قرباني.)3 :1393 ،
خوشبختانه قانونگذار ايدران در قدانون  1392بده تشدكيل پروندده بده بزرگسداالن و
كودكان و نوجوانان توجه كرده است تا كرامت آنها حفظ شدود از جملده در مداده 203
قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد:
در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات ،قطع عضو ،حب ابدد و يدا تعزيدر
درجه چهار و باالتر است و همچنين در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان
ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيٌعليه يا بيش از آن است ،بدازپرس مكلدف اسدت در حدين
انجام تحقيقات ،دستور تشكيل پرونده شخصيت متهم را به واحدد مدددكاري اجتمداعي
صادر نمايد .اين پرونده كه به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشكيل مديگدردد،
حاوي مطالب زير است:
الف -گزارش مددكار اجتماعي در خصوص وضدع مدادي ،خدانوادگي و اجتمداعي
متهم
 گزارش پزشكي و روانپزشكيهمچنين در ماده  279قانون آيين دادرسي كيفري:
در كيفرخواست موارد زير قيد مي شود:
چ -خالصه پرونده شخصيت يا وضعيت رواني متهم
در خصوص اطفال و نوجوانان ماده  286قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد:
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عالوه بر موارد مذكور در ماده ( )203اين قانون ،در جدرايم تعزيدري درجده پدنج و
شش نيز ،تشكيل پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا يدا دادگداه
اطفال و نوجوانان الزامي است.
مقامات ذي صدالح بدا مالحظده پروندده قضدايي و پروندده شخصديت متناسدب بدا
شخصيت بزهكار اتخاذ تصميم مي كند حقوق بزهكار رعايت مي شود اگر ايدن حقدوق
رعايت نشود در واقع انسانيت او زير پا گذاشته مي شدود و زيدر پدا گذاشدتن انسدانيت
مساوي با زير پا گذاشتن کرامت انسان است( .قماشي)31 :1393 ،
 -5اصل برائت
ماده  4قانون آيين دادرسي كيفري:
اصل ،برائت است .هرگونه اقددام محددود كنندده ،سدالب آزادي و ورود بده حدريم
خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي
مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه اي اعمال شود كه به كرامدت و
حيثيت اشخاص آسيب وارد كند.
 -6اصل حق دسترسی به وکیل
ماده  5قانون آيين دادرسي كيفري:
متهم بايد در اسر وقت ،از موضو و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسدي بده
وكيل و ساير حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهره مند شود.
ماده  190قانون آيين دادرسي كيفري:
متهم مي تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي ،يك نفر وكيل دادگسدتري همدراه خدود
داشته باشد .اين حق بايد پيش از شرو تحقيق توسط بازپرس به مدتهم ابدالغ و تفهديم
شود .چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابدالغ مدي شدود.
وكيل متهم مي تواند با كسب اطال از اتهدام و داليدل آن ،مطدالبي را كده بدراي كشدف
حقيقت و دفا از متهم يدا اجدراي قدانون الزم بداندد ،اظهدار كندد .اظهدارات وكيدل در
صورت مجل نوشته مي شود.
تبصره  -1سلب حق همراه داشتن وكيل و عدم تفهيم اين حق بده مدتهم بده ترتيدب
موجب مجازات انتظامي درجه هشت و سه است.
تبصره  -2در جرايمي كه مجازات آن سلب حيات يا حب ابد است ،چنانچه مدتهم
اقدام به معرفي وكيل در مرحله تحقيقدات مقددماتي ننمايدد ،بدازپرس بدراي وي وكيدل
تسخيري انتخا مي كند.
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 -7آیین دادرسی ویژه ی جوانان و اطفال
رعايت مصلحت جوانان غيربالغ ،آيين دادرسي جواناني كه از لحاظ قانون جزا هنوز
بالغ نيستند بايد به نحوي باشد كه رعايت سن و مصلحت آنها مدد نظدر قدرار گيدرد .در
اين رابطه تبصره  1ماده  285قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد:
تحقيقات مقدماتي تمامي جرايم افراد زير پانزده سدال بده طدور مسدتقيم در دادگداه
اطفال و نوجوانان به عمل مي آيد و دادگاه مذكور كليه وظدايفي را كده طبدق قدانون بدر
عهده ضابطان دادگستري و دادسرا است انجام مي دهد.
تبصره  2ماده  285آيين دادرسي كيفري:
در جرايم مشهود ،هرگاه مرتكب ،طفل يا نوجوان باشد ،ضابطان دادگستري مكلفندد
نسبت به حفظ آالت ،ادوات،آثار ،عالئم و داليل جرم اقدام نمايند ،لكن اجازه تحقيقات
مقدماتي از طفل يا نوجدوان را ندارندد و در صدورت دسدتگيري وي ،موظفندد مدتهم را
حسب مورد ،فوري به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان تحويل دهندد .انقضداء وقدت
اداري و نيز ايام تعطيل مانع از رجو به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان نيست.
ماده  286قانون آيين دادرسي كيفري:
عالوه بر موارد مذكور در ماده ( )203اين قانون ،در جدرايم تعزيدري درجده پدنج و
شش نيز ،تشكيل پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا يدا دادگداه
اطفال و نوجوانان الزامي است.
 -8تعیین مترجم
گاهي اتفاق مي افتد كه دادگاه زبان طرفين دعوا را نمي داند در اين صدورت تعيدين
مترجم براي آنها ضروري است .مداده  200قدانون آيدين دادرسدي كيفدري در رابطده بدا
موضو اشعار مي دارد:
بازپرس براي شاكي ،مدعي خصوصي ،متهم ،شاهد و مطلعي كه قادر به سخن گفتن
به زبان فارسي نيست ،مترجم مورد وثوق از بين مترجمدان رسدمي و در صدورت عددم
دسترسي به مترجم رسمي ،مترجم مورد وثوق ديگدري تعيدين مدي كندد .متدرجم بايدد
سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند .عدم اتيان سوگند سدبب عددم
پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست.
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 -9وکالت در دادسرا و دادگاه
ماده  48قانون آيين دادرسي كيفري و ماده  347قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره
آن در اين رابطه مقرر مي دارند.
ماده  48قانون آيين دادرسي كيفري:
با شرو تحت نظر قرار گرفتن ،متهم مي تواند تقاضاي حضور وكيل نمايدد .وكيدل
بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقدات و مدذكرات ،بدا شدخص تحدت نظدر
مالقات نمايد و وكيل مي تواند در پايان مالقات با متهم كه نبايد بديش از يدك سداعت
باشد مالحظات كتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد.
ماده  346قانون آيين دادرسي كيفري:
در تمام امور كيفري ،طرفين مي توانند وكيل يا وكالي مدافع خود را معرفدي كنندد.
در صورت تعدد وكيل ،حضور يكي از آنان براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است.
تبصره -در غير جرايم موضو صالحيت دادگاه كيفري يك ،هر يك از طدرفين مدي
توانند حداكثر دو وكيل به دادگاه معرفي كنند.
ماده  347قانون آيين دادرسي كيفري:
متهم مي تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضدا كندد وكيلدي بدراي او
تعيين شود .دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضي ،از بين وكالي حوزه قضايي و
در صورت عدم امكان از نزديك ترين حوزه قضايي ،براي متهم ،وكيل تعيين مي نمايدد.
در صورتي كه وكيل درخواست حق الوكاله كند ،دادگاه حدق الوكالده او را متناسدب بدا
اقدامات انجام شده ،تعيين مي كند كه در هرحال ميزان حق الوكاله نبايد از تعرفه قانوني
تجاوز كند .حق الوكاله از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود.
تبصره – هرگاه دادگاه حضور و دفا وكيل را براي شخص بدزه ديدده فاقدد تمكدن
مالي ضروري بداند ،طبق مفاد اين ماده اقدام مي كند.
 -10حقوق والدین در فرآیند دادرسی
قسمت اخير ماده  49در اين خصوص به شرح زير مقرر مي دارد.
به محض آنكه متهم تحت نظر قرار گرفت ،حداكثر ظرف يك سداعت ،مشخصدات
سجلي ،ش ل ،نشاني و علت تحدت نظدر قدرار كدرفتن وي ،بده هدر طريدق ممكدن ،بده
دادسراي محل اعالم مي شود .دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبدور در دفتدر
مخصوص و رايانه ،با رعايت مقررات راجع بده دادرسدي الكترونيكدي ،نظدارت الزم را
براي رعايت حقوق اين افراد اعمال مي نمايد و فهرست كامل آنان را در پايان هدر روز
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به رئي كل دادگستري استان مربوط اعالم مي كند تا به همان نحو ثبت شود .والددين،
همسر ،فرزندان ،خواهر و برادر اين اشخاص مي توانند از طريق مراجع مزبور از تحدت
نظر بودن آنان اطال يابند .پاسخگويي به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن ،تدا
حدي كه با حيثيت اجتماعي و خانوادگي اشخاص تحدت نظدر منافدات نداشدته باشدد،
ضروري است.
 -11بهره مندی از بازجویی عادالنه
بازجويي كه ضابطان از متهم انجام مي دهند شرايطي دارد كده در مداده  60مدنعك
مي باشد.
اين ماده مقرر مي دارد:
در بازجويي ها اجبار يا اكراه متهم ،استفاده از كلمات موهن ،طرح سدواالت تلقيندي
يا اغفال كننده و سواالت خارج از موضو اتهام ممنو است و اظهارات متهم در پاسدخ
به چنين سواالتي و همچنين اظهاراتي كه ناشي از اجبار يا اكدراه اسدت ،معتبدر نيسدت.
تاريخ ،زمان و طول مدت بازجويي بايد در اوراق صورت مجل قيد شود و بده امضداء
يا اثر انگشت متهم برسد.
 -12تشکیل پرونده شخصیت برای متهم در برخی جرایم
قانون آيين دادرسي كيفري در برخي جرايم بازپرس را مكلدف كدرده اسدت كده در
حين انجام تحقيقات ،دستور تشكيل پرونده متهم را به واحدد مدددكار اجتمداعي صدادر
نمايد .ماده  203در اين خصوص چنين اشعار مي دارد:
ماده  -203در جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات ،قطع عضو ،حب ابد و
يا تعزير درجه چهار و باالتر است و همچنين در جنايات عمدي عليه تماميت جسدماني
كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجني عليه يا بيش از آن است ،بدازپرس مكلدف اسدت
در حين انجام تحقيقات ،دستور تشكيل پرونده شخصيت مدتهم را بده واحدد مدددكاري
اجتماعي صادر نمايد .اين پرونده كه به صورت مجزا از پرونده عمدل مجرمانده تشدكيل
مي گردد ،حاوي مطالب زير است:
الف-گزارش مددكار اجتماعي در خصوص وضع مادي ،خانوادگي و اجتماعي متهم
-گزارش پزشكي و روان پزشكي
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 -13وظایف ضابطان و دادسرای محل در مورد متهم تحت نظر
طبق ماده  52قانون آيين دادرسي كيفري اگر متهم تحت نظر قدرار گرفدت ضدابطان
دادگستري مكلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظدر را بده مدتهم
تفهيم كنند و به صورت مكتو  ...در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضدميمه
پرونده كنند.
اين حقوق مستفاد از مواد سابق عبارتند از:
 -1گرفتن مشخصات متهم (مشخصات سجلي -ش ل -نشداني -علدت تحدت نظدر
قرار گرفتن) ظرف يك ساعت و اعالم به دادسراي محل.
 -2هرگاه تقاضاي حضور وكيل كند -ضابطان امر را تسهيل كنند.
 -3دادسراي محل اسامي و مشخصات آنها را در دفتر ثبت نمايند.
 -4فهرست آنها در پايان هر روز به رئي كل داده شود.
 -5مطلع شدن والدين ،همسر ،فرزندان ،خواهر ،برادر شخص تحدت نظدر از طريدق
مراجع قانوني مندرج در ماده ( 49رئي كل ،دادستان).
 -6استفاده از تلفن جهت آگاه كردن والدين خود از تحت نظر بودن مگدر اينكده در
صالحديد مقام قضايي نتواند از اين حق بهره مند شود (ماده .)49
 -7آگاه كردن متهم از حدق درخواسدت خسدارت ،حدق بهدره منددي از مشداوره و
معاضدت حقوقي موجود.
نكته :به نظر مي رسد حقوقي كه به طور مكتو بايد به متهم اعالم شدود -عبارتندد
از:
 -1حق داشتن وكيل
 -2حق تماس با كسان نزديك خود (والدين ،برادر ،خواهر  )...بدا اجدازه مقامدات
قضايي
 -3علت تحت نظر بودن
 -4حق درخواست ضرر و زيان استفاده از مشاروه و خدمات حقوقي
موارد ذكر شده باال كه از پيشرفته ترين مقررات جهاني سود جسته است – ت ييرات
و تحوالت نويني هستند كه در پرتو جهاني شدن حقوق كيفري در حقدوق ايدران پديش
بيني شده است و مسلما توصيه هاي كنوانسديون هداي بدين المللدي و مقدررات حقدوق
بشري در به وجود آمدن آن نقش موثر بازي كرده است.
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نتیجه گیری
دستگاه قضايي بازوي توانمند يك نظام و كشور مي باشد .اين دستگاه موظف اسدت
عدل و انصاف را گسترش دهد و از حقوق آحاد ملت دفا نمايد .آنچه دستگاه قضدايي
را قدرت مي بخشد وجود قانون خو و اجراي بهينه ي آن مي باشد بنحوي كه اعتماد
و رضايت مردم را به همراه داشته باشدد و مدردم در سدايه ي ايدن اقتددار در آرامدش و
امنيت زندگي نمايند .يكي از مولفه هاي شاخص كه معرف اقتددار قضدايي ملدي اسدت
احترام به کرامت انسانی است و چون اين احترام در جاي جاي قوانين ايدران بنحدوي
كه گذشت پيش بيني شده است به جرات مي توان گفت اين قوانين داراي اقتدار اسدت.
تنها نكته اي كه بايد به ان اشاره كرد اجرای اين قوانين مي باشدد در عرصده ي حقدوق
كيفري اگر مقررات قانون آيين دادرسي سال  1392در عمدل اجدرا شدود ،اعتمداد مدردم
حاصل خواهد آمد و از كرامت انساني بنحو احسن پاسداري خواهدد شدد و ايدن نقطده
عطفي در تاريخ كيفري ايران محسو خواهد شد .به عنوان نمونه اگر منطدوق مداده 30
قانون آيين دادرسي كيفري كه اشعار مي دارد »ضدابط دادگسدتري عدالوه بدر وثاقدت و
مورد اعتماد بودن ،مهارت هاي الزم را با گذراندن دوره هاي آموزشي زيدر نظدر مرجدع
قضايي سپري نمايند  »...مسلما كرامت انساني افرادي كه بده كالنتدري هدا مراجعده مدي
نمايند حفظ مي شود و تكريم اربا رجو كه از مصداديق احتدرام بده كرامدت انسداني
است تحقق مي يابد.
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