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  مقـدمــھ 
با قید دوفوریت در جلسھ علني روز سھ شنبھ ) *١(قانون احترام بھ آزادیھاي مشروع و حفظ حقوق شھروندي

، یعني فقط یكروز پس ازتصویب آن در ١۶/٢/١٣٨٣ در مجلس شوراي اسالمي تصویب و در تاریخ ٢/١٣٨٣/١۵
بند  ١۵این قانون مشتمل بر یك ماده واحده و . مجلس، با ھمان فوریت و تعجیل در شوراي محترم نگھبان بھ تائید رسید

طبق این ماده واحده از تاریخ تصویب این . مي باشد ٢٣/١٢/١٣٨٣مّصوب  ١۵و نیز یك دستورالعمل اجرایي بند 
كلیھ محاكم عمومي، انقالب و نظامي، دادسراھا وضابطان قوه قضائیھ مكّلفند درانجام وظایف قانوني خویش، قانون، 

موارد مندرج دراین قانون را بھ دقت رعایت و اجرا كنند ومتخّلفین بھ مجازات مندرج در قوانین موضوعھ محكوم 
  .خواھند شد

یاست محترم قوه قضائیھ بوده است و درتاریخ یاد شده در مجلس الزم بھ ذكر است كھ این قانون در ابتدا بخشنامھ ر
شوراي اسالمي توسط نمایندگان مجلس، عینًا و بدون ھیچگونھ تغییري بھ صورت قانون بھ تصویب مي رسد، بنابراین 

در مي این نكتھ بخوبي این پرسش را بھ ذھن متبا. در واقع حاصل اندیشھ و ابتكار نمایندگان مجلس ششم نبوده است
سازد كھ حقیقتًا گزارش چھ وقایع و اخباري بھ ریاست محترم قوه قضائیھ رسیده بوده كھ ایشان چنین بخشنامھ اي را با 

  این شتاب و بھ سرعت صادر نموده و سپس براي تبدیل آن بھ قانون، آن را بھ مجلس ارائھ مي نمایند؟
شھروندي، حق آزادي و امنیت شخصي، تضمینات حقوقي عام دراین مقالھ مختصر ابتدا بطور اجمال بھ تاریخچھ حقوق 

و خاص امنیت و اصل منع شكنجھ و رفتارھا ومجازاتھاي غیر انساني پرداختھ مي شود، سپس مبحث اصلي مربوط بھ 
نقد و بررسي قانون احترام بھ آزادیھاي مشروع و حفظ حقوق شھروندي و مھمترین انتقادات وارده بھ آن تصریح و 

مي گردد و در خاتمھ آخرین قطعنامھ كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد علیھ ایران وموارد نقض حقوق بشر اشاره 
  . مصّرح در آن قطعنامھ، مورد شرح و تفصیل قرار خواھد گرفت

  
  بند الف ـ تاریخچھ حقوق شھروندي 

روسو در كتاب . حقوق بشر مبّین حق طبیعي است و بر طبق دكترین حقوقي طبیعي،انسان بطور طبیعي آزاد است
ماده اول ـ اعالمیھ حقوق . »انسان آزاد زاده شده لیكن ھمھ جا در اسارت است«قرارداد اجتماعي خود بیان مي كند كھ 

انسان ھا آزاد «رفتن از اندیشھ روسو بیان مي دارد كھ نیز با الھام گ) ١٧٨٩اوت سال  ٢۶(بشر و شھروندي فرانسھ 
  ».زاده مي شوند و آزاد زندگي مي كنند و در حق برابرند

فرانسھ و بر پایھ دكتر ین  ١٧٨٩بھرحال اصطالح حقوق شھروندي اولین بار در اعالمیھ حقوق بشر و شھروندي 
   .فیزیوكراتھا و طرفداران اندیشھ حكومت عوامل طبیعي مطرح شد

اعالمیھ فوق، فقط قانون مي تواند حد و حدود آزادي ھا را تثبیت و مشخص كند و این مرزھا در اجراي  ۴طبق ماده 
از نظر این اعالمیھ، آزادي اصل و قاعده است و . حقوق طبیعي ھر انسان فقط توسط قانون مي توانند تعریف شوند

ھرامري كھ توسط قانون منع نشده است، نمي توان از « میھ این اعال ۵طبق ماده . محدودیت بر آن استثناء مي باشد
  ».انجام آن جلوگیري نمود و نمي توان كسي را بھ انجام آنچھ كھ حكم نشده، مجبور ساخت

اعالمیھ یاد شده نیز ، ضمانت اجراي رعایت و احترام بھ حقوق شھروندي توسط قدرت عمومي  ١۶و  ١٢طبق مواد 
  . گر ضمانت اجراي حقوق تامین نشده باشد، ھیچ اثري از قانون اساسي نخواھد بودمطرح و تاكید شده است كھ ا

اعالمیھ مذكور، آزادي ھاي فردي از جملھ ممنوعیت بازداشتھاي غیر قانوني یا خودسرانھ، مورد  ٩و  ٨،  ٧طبق مواد 
ز مفھوم شھروند و حقوق فرانسھ با ارائھ تعریف موّسعي ا ١٧٩١بموجب قانون اساسي سال . تصریح واقع شده است

شھروندي، حتي حق ارسال شكوائیھ علیھ مقامات و حق شكایت فردي را نیز در صورت نقض حقوق حمایت شده آنھا بھ 
  . افراد اعطاء نموده است

  
  )٢( )(بند ب ـ حق آزادي و امنیت شخصي 

حكم قانون، حق مطلع شدن از و سلب آزادي صرفًا بموجب )( ) ٣(این حق بطور كلي شامل عدم بازداشت خودسرانھ
، حق جبران خسارت ناشي از )۴( )(علل بازداشت، حق كنترل قضایي بازداشت، حق بررسي مشروعیت بازداشت

، حق برخورداري از رسیدگي )مثل دیون(توقیف غیر قانوني، حق عدم بازداشت در اموري كھ صرفًا جنبھ مدني دارد 
  . قضایي، مي گردد بموقع و در مدت زمان معقول توسط دستگاه

حق آزادي و امنیت شخصي در اسناد بین المللي جھاني و منطقھ اي حقوق بشر بھ انحاء مختلف مورد حمایت واقع شده 
میثاق بین  ١٠و  ٩اعالمیھ آمریكایي حقوق بشر، مواد  ١۵و  ١اعالمیھ جھاني حقوق بشر، مواد  ٩و  ٣مواد : است 

كنوانسیون اروپایي حقوقي بشر، ماده یك پروتكل چھارم كنوانسیون اروپایي حقوق  ۵المللي حقوق مدني و سیاسي، ماده 
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منشور آفریقایي حقوق بشر و مردم، از جملھ مھمترین  ٧و  ۶كنوانسیون آمریكایي حقوق بشر، مواد  ٧و  ۵بشر، مواد 
  . اسناد قابل ذكرمي باشند

  
  بند ج ـ تضمینات امنیت 

قوقي است كھ ھیات حاكمھ از طریق وضع قانون و سازماندھي سیاسي، اداري و بطور كلي امنیت نتیجھ تضمینات ح
  . قضایي نسبت بھ حقوق شھروندان بعمل مي آورد
( ـ تضمینات عام حقوقي كھ عبارتند از اول، اصل حاكمیت قانون١: تضمینات امنیت بھ دو دستھ كلي تقسیم مي شوند

) ٨( )(و عطف بماسبق نشدن) ٧( )(یت و غیر شخصي بودن قانون، كل)۶( )(متضمن حقانیت و مشروعیت قانون) ۵)(
ـ ٢و ) ١١( )(و بیطرفي قضات)١٠( ) (و استقالل قضایي) ٩( )(قانون و دوم اصل وجود یك دادگستري شایستھ

اصل تعقیب قانوني : و دوم) ١٢( )(اصل برائت: عبارتند از اول) تضمینات قضایي امنیت(تضمینات خاص حقوقي 
و تشكیل پرونده و فراھم آوردن مقدمات رسیدگي ) ١۴( )(و تسریع در تفھیم اتھام) ١٣( )(گیري قانونيمتضمن دست

( و علني بودن دادگاه) ١۶( )(مشتمل بر حق دفاع و حق انتخاب وكیل) ١۵( )(محاكمھ منصفانھ: دراسرع وقت، سوم
یت متھمان و محكومان در مقابل فشار تعّرض امن: ، پنجم)١٨( )(اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتھا: ، چھارم)١٧)(

  . غیر قانوني و آزار و شكنجھ در كسب اقرار و شھادت وضع ھتك حرمت بھ آنھا
  

  )١٩(بند د ـ اصل منع شكنجھ و رفتارھاي غیر انساني 
اي متعدد این اصل كھ یكي از مھمترین قواعد بنیادین و آمره حقوق بشري است، در اسناد بین المللي جھاني و منطقھ 

 ١٠و  ٧اعالمیھ آمریكایي حقوق بشر، مواد  ١۶و  ١۵اعالمیھ جھاني حقوق بشر، مواد  ۵حقوق بشري از جملھ درماده 
كنوانسیون آمریكایي حقوق بشر و  ۵كنوانسیون اروپایي حقوق بشر، ماده  ٣میثاق بین المللي حقوق مدني وسیاسي، ماده 

مورد تاكید قرار گرفتھ است، تمام اسناد یاد شده با بكاربردن عبارات مختلف،  منشور آفریقایي حقوق بشر و مردم ۵ماده 
شكنجھ، سوء رفتار، مجازاتھاي ظالمانھ، رفتارھاي غیرانساني، مجازاتھاي غیر انساني، رفتارھاي تحقیر آمیز و 

  .مجازاتھاي تحقیر آمیز، این ھفت مورد را ممنوع كرده اند
بموجب اعالمیھ مجمع عمومي سازمان ملل . ھاي بین المللي زیادي انجام شده استبراي تعریف شكنجھ تاكنون تالش

بھ تصویب رسید، شكنجھ بدین صورت  ٣۴۵٢كھ بھ اتفاق آراء و طي قطعنامھ شماره  ١٩٧۵دسامبر  ۵متحد مصوب 
  : تعریف شده است

عمدي توسط یا بھ اشاره مقام  شكنجھ یعني ھر عمل كھ بھ جھت آن درد یا رنج شدید، خواه جسمي یا روحي، بطور«
رسمي بر فردي اعمال شود، براي مقاصدي از قبیل كسب اطالعات از وي یا از شخص ثالث یا اعتراف یا تنبیھ بھ 

این امر شامل درد و رنج ناشي از مجازاتھاي قانوني بھ . خاطر عمل ارتكابي یا تھدید و ارعاب وي یا دیگر افراد
  ». داقل استانداردھاي رفتار با زندانیان است، نمي باشدمیزاني كھ مطابق با قواعد ح

واژه شكنجھ بھ ھر «سازمان ملل متحد،  ١٩٨۴دسامبر  ١٠كنوانسیون منع شكنجھ مصوب  ١عالوه بر آن طبق ماده 
عملي اطالق مي گردد كھ عمدًا درد یا رنج ھاي جانكاه جسمي یا روحي بھ شخص وارد آورد، خصوصًا بھ قصد اینكھ 

ین شخص یا شخص ثالث اطالعات یا اقرارھایي گرفتھ شود یا بھ اتھام عملي كھ این شخص یا شخص ثالث مرتكب از ا
منوط بر اینكھ چنین دردھا و رنج ھایي بھ دست ماموران دولت یا ھر .... شده یا مظنون بھ ارتكاب است تنبیھ گردد، 

  »رضایت صریح یا ضمني وي، تحمیل شده باشد، شخص دیگري كھ در سمت رسمي مامور بوده است یا بھ ترغیب یا
متاسفانھ بھ خاطر وجود برخي اختالف نظرھا در مورد مفھوم و دامنھ قلمرو شكنجھ و بعضي از انواع مجازاتھا، 

لیكن اصل منع شكنجھ براي اخذ اقرار . تاكنون دولت جمھوري اسالمي ایران بھ كنوانسیون فوق ملحق نشده است
قانون اساسي جمھوري اسالمي ایران با عبارت مطلق ھر گونھ شكنجھ جسمي و روحي ) ٣٨(دراصل سي و ھشتم 

  . مورد تاكید قرار گرفتھ است و متخّلف از این اصل، مشمول مجازات دانستھ شده است
 غیر قانوني بوده و مصداق بارز)٢٠( ) (از لحاظ معیارھاي حقوق بشري و سازمان ملل متحد، وجود زندانھاي انفرادي

  . شكنجھ محسوب مي گردند و مشكالت جسمي و رواني بسیاري را براي زنداني مورد نظر ایجاد مي نمایند
  

  بند ھـ ـ نقد و بررسي قانون احترام بھ آزادي ھاي مشروع و حفظ حقوق شھروندي 
  
تاه و بطور ـ این قانون در ابتدا بصورت بخشنامھ بوده و بعدًا بصورت قانون تدوین شده و در فرصتي بسیار كو١

عجوالنھ و سریع در مجلس شوراي اسالمي تصویب و سپس با ھمان تعجیل یعني فقط دو روز پس از تصویب در 
تصویب سریع این قانون در مجلس و تائید فوري آن توسط . مجلس، توسط شوراي نگھبان مورد تائید قرار گرفتھ است
ھ ھا مشكل اساسي اي وجود داشتھ است كھ اقتضاء تنظیم و شوراي نگھبان، في نفسھ حاكي از آن است كھ در این زمین

  . تصویب چنین قانوني را مي نموده است
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ـ براي نظارت بر ُحسن اجراي این قانون و قانونھاي مشابھ، كانونھاي وكالي دادگستري مي توانند بھ عنوان یكي از ٢
ذكري ) آن ١ماده (این قانون  ١۵عمل اجرایي بند بھترین ابزارھاي نظارتي مطرح شوند و عمل نمایند، لیكن در دستورال

از آنھا بھ عمل نیامده است و براي نظارت بر ُحسن اجراي این قانون تنھا از اعضاي شوراي معاونان قوه قضائیھ بھ 
در واقع براي نظارت بر ُحسن اجراي این قانون، بھ ضابطین قوه . عنوان ھیات نظارت مركزي نام برده شده است

اشاره شده است در حالكیھ این ضابطین خود نقطھ مقابل متھم ھستند، بنظر مي رسد باید تا آنجا كھ امكان پذیر قضائیھ 
است از دیگر ارگانھاي مرتبط از جملھ كانونھاي وكالي دادگستري استفاده نمود تا حقوق شھروندان بیشتر مورد حفظ و 

  .رعایت قرار گیرد
  
ب و شرح وظایف آن در واقع با آنچھ در این قانون و دستورالعمل اجرایي آن ـ تشكیل ستاد حفاظت اجتماعي،تركی٣

  . براي حفظ حقوق شھروندي قید شده است، بعضًا مغایرت و تعارض دارد
  
در واقع این عنوان كلي بر تمام حقوق . ـ عنوان این قانون، احترام بھ آزادیھاي مشروع و حفظ حقوق شھروندي است۴

حقوق شھروندي بھیچوجھ در این حّد كھ یك متھم در برابر ضابطین دادگستري یا در محاكم شھروندي اطالق داردو 
اگر چھ حفظ حقوق متھم در تمام مراحل دادرسي امري بسیار مھم و مورد تاكید تمام . قرار گیرد، خالصھ نخواھد شد

وندي، تنھا بھ این امر محدود نخواھد اسناد بین المللي حقوق بشر نیز مي باشد، لیكن آزادیھاي مشروع و حفظ حقوق شھر
  .شد
  
قانون اساسي نیز مورد تاكید واقع شده اند  ۴۴تا  ١٩ـ حقوق و مواردي كھ در این قانون ذكر شده است، قبًال در اصول ۵

 اگر چھ. یا در قوانین كیفري احصاء شده اند و در واقع این قانون تاكیدي برآنھاست و مطلب تازه اي را عنوان نمي كند
آگاه كردن شھروندان از حقوق اساسي و قانوني آنھا بسیار مطلوب است، لیكن بنظر مي رسد چنانچھ ضمانت اجرایي بر 
اعمال و رعایت دقیق و مستحكم این قوانین در نظر گرفتھ مي شد، دیگر نیازي ھم بھ تدوین قوانین جدید نبود، ولي 

نین وجود ندارد و بطور كلي این امر نادرستي است كھ ما اصول متاسفانھ ضمانت اجرایي براي اجراي این اصول و قوا
  . و محتواي یك قانون اساسي را در چھارچوب و قالب یك بخشنامھ در آوریم و سپس آن بخشنامھ را بھ قانون تبدیل كنیم

  
ـ با توجھ بھ میزان جمعیت و تعداد و روند طوالني رسیدگي بھ پرونده ھا، آیا اساسًا این ھیاتھاي نظارتي كھ در ۶

دستورالعمل اجرایي پیش بیني شده اند، بھ تعداد و بگونھ اي ھستند كھ بتوانند بھ دادخواھي مردم سریعًا رسیدگي كنند و 
  !امد و مردم ھمچنان منتظر رسیدگي بھ امور خود باشند؟یا باز ھم باید ماھھا یا سالھا بھ طول انج

  
ـ نكتھ دیگر آن است كھ برخي عبارات و اصطالحاتي كھ در این قانون آمده است، اساسًا درشان قوه قضائیھ نبوده ٧

در . ، اصوًال در نظام قضایي یك كشور جایگاھي ندارد)این قانون ٧در بند (» بازجویان«است، براي مثال اصطالح 
بازپرس یك . نظام قضایي كشور ما نیز از شصت سال پیش واژه مستنطق بكار مي رفت كھ بعدًا بھ بازپرس تغییر یافت

مقام قضایي است درحالیكھ بازجو فرد زیر دیپلمي است كھ در وزارت اطالعات و دردادگاھھاي انقالب، انجام وظیفھ 
چگونھ در چنین قانوني بھ بازجو فرصت ابراز وجود مي ! ند؟مي كند و كسي ھم دقیقًا نمي داند كھ این فرد چھ مي ك

  . دھیم
، در شان و حّد این قانون )این قانون ١در بند (» اعمال ھر گونھ سالیق شخصي وسوء استفاده از قدرت«یا عبارت 

  ! است ؟نیست، واقعیت آن است كھ چگونھ مي توان كنترل نمود كھ یك قاضي و یا بازپرس، سلیقھ شخصي بكار برده 
، یك عبارت غیر حقوقي است و اگر چھ امري )این قانون ۴در بند (» رعایت اخالق و موازین اسالمي«یا عبارت 

  .انساني است لیكن نمي تواند در یك قانون كّلي بكار رود
  
ي كنند ـ متاسفانھ ھنوز شعب مختلف دادگاھھا در جاھائیكھ دادسرا تاسیس و تشكیل نشده است بطور سلیقھ اي عمل م٨

یعني در برخي شعب، وكیل در اختیار متھم قرار داده مي شود ولي بعضي شعب دیگر اعالم مي دارند كھ داشتن وكیل 
  . براي متھم ممنوع است

  
ـ مجریان قانون باید براي رعایت و اجراي دقیق و صحیح این قوانین و دیگر قوانین مربوط بھ حقوق بشر و حقوق ٩

یند، زیرا این حقوق فقط الفاظي بر روي كاغذ نیستند بلكھ بھ آن اندازه داراي اھمیت ھستند شھروندان، آموزش صحیح بب
  . كھ عدم اجراي آنھا، تخّلف محسوب مي شودومستوجب مجازات مرتكبان و مجریان خواھد بود
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رده و فرصت محاكم و دادسراھا مكّلفند حق دفاع مّتھمان و مشتكي عنھم را رعایت ك«این قانون،  ٣ـ طبق بند ١٠
تاكید بر حق دفاع متھمان چھ در محاكم و چھ در دادسراھا اگر » .استفاده از وكیل و كارشناس را براي آنان فراھم آورند

قانون برنامھ چھارم توسعھ  ١٣٠ماده  ٧چھ از نكات مثبت این قانون است، لیكن متاسفانھ ھمین حق نیز با تصویب بند 
 ١٣٠ماده  ٧طبق بند .ي ، عمًال قابلیت اعمال پیدا نمي كند و نقض مي گرددمجلس شوراي اسالم ١١/۶/٨٣مصوب 

قانون ) ٣۵(بمنظور اجراي اصل سي و پنجم «: مقرر شده است) تحت عنوان توسعھ امور قضایي(قانون یاد شده 
ز اصحاب اساسي جمھوري اسالمي ایران و نیز بھ منظور تامین و حفظ حقوق عامھ و گسترش خدمات حقوقي، ھر یك ا

دعوي حق انتخاب، معرفي و حضور وكیل در تمامي مراحل دادرسي اعم از تحقیقات، رسیدگي و اجراي احكام قضایي 
را بھ استثناي مواردي كھ موضوع جنبھ محرمانھ دارد و یا حضور غیر متھم بھ تشخیص قاضي موجب فساد مي شود، 

بھ تشخیص قاضي ممكن است از حضور وكیل بھ بھانھ آنكھ ، در واقع طبق قسمت اخیرماده فوق، در مواردي ».دارند
قانون  ٣قانون اساسي و ھم طبق بند  ٣۵موجب فساد مي شود، ممانعت بعمل آید و این در حالي است كھ ھم طبق اصل 

آزادیھاي مشروع و حفظ حقوق شھروندي، لزوم حضور و داشتن وكیل براي متھم تا آنجا مھم و از حقوق بنیادین متھم 
شمار مي رود كھ حتي در صورتي كھ طرفین دعوي توانایي انتخاب وكیل را نداشتھ باشند، باید براي آنھا امكانات ب

  . تعیین وكیل و كارشناس فراھم گردد
  
ـ نكتھ مھم دیگري كھ در این قانون مبھم باقي مانده است، مربوط بھ مرحلھ تحقیق در دادسرا مي باشد كھ در آن ١١

حظھ پرونده و ارائھ دفاع ممنوع است و در بیشتر موارد این امر، منجر بھ محرومیت متھّم از دفاع مرحلھ وكیل از مال
بنابراین اساسًا روشن نیست كھ این مرحلھ تحقیق تا كجا ادامھ . مناسب در مواقعي مي شود كھ نیاز بھ داشتن وكیل دارد

ل نشده است تا روز دادرسي این مرحلھ تحقیق ادامھ مي یابد؟بعضي دادگاھھا بھ خصوص در قسمتھایي كھ دادسرا تشكی
  .دارد و وكیل محروم از مطالعھ پرونده خواھدبود

در كشور ما سیستم اّتھامي بر .بنابراین ضروري است كھ مرحلھ تحقیق تا یك مرحلھ مشخصي از دادرسي تعیین گردد
و غیر تدافعي است و متھم حق دفاع ندارد و دادسرا حاكم است یعني در دادسرا، رسیدگي در پرونده بطور غیر علني 

  . تحقیقات ھم علي االصول تا زمانیكھ بھ كیفر خواست منتھي مي شود، ادامھ مي یابد
  
براي اثبات و احراز جرم متھم، نام برده شده ) در صورت نبودن قانون(این قانون، از منابع فقھي معتبر  ٢ـ در بند ١٢
قانون آیین  ٢١۴قانون اساسي و ھم در ماده  ١۶٧از منابع فقھي معتبر ھم در اصل  الزم بھ ذكر است كھ استفاده. است

لیكن این امر مغایر با اصل قانوني بودن جرایم و مجازاتھاست و . دادرسي دادگاھھاي عمومي و انقالب قید شده است
  . ممكن است منجر بھ صدور احكام جزایي نامشابھ یا نابرابر توسط قضات شود

قانون اساسي گفتھ شده است كھ استفاده از منابع فقھي معتبر در صورت نبودن قانون تنھا براي  ١۶٧اصل  در تفسیر
دادرسي ھاي حقوقي است و در امور كیفري باید تنھا بھ قانون اكتفا نمود و بسط كاربرد منابع فقھي معتبر بھ امور 

حكم «قانون اساسي،  ٣۶طبق اصل . ایرت خواھد داشتكیفري با اصل برائت و اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتھا مغ
  ».بھ مجازات و اجراي آن باید تنھا از طریق دادگاه صالح و بھ موجب قانون باشد

  
  بند و ـ نتیجھ گیري نھایي از قانون مذكور 

برخي از مواد  در خاتمھ این نقد مجددًا تاكید مي گردد كھ این قانون تنھا تكرار اصول و حقوق مندرج درقانون اساسي و
براي مثال اصل . قوانین كیفري و ھمان آئین دادرسي منصفانھ است و متاسفانھ موارد چندان جدیدي را مطرح نمي كند

برائت، حق داشتن وكیل در ھمھ دادگاھھا، اصل منع دستگیري و بازداشت افراد تنھا بموجب حكم قانون و از طریق 
 ٣۶، ٣٢،  ٣٧اقرار و یا كسب اطالع، قبًال و بھ ترتیب ذكر آنھا در اصول  دادگاه صالح، اصل منع شكنجھ بمنظور اخذ

قانون تعزیرات مصوب  ۵٨٧تا  ۵٧٠ھمچنین قبًال طبق مواد . قانون اساسي ذكر شده و مورد تاكید قرار گرفتھ اند ٣٨و 
و غیر قضایي دولتي در بھ تخّلفات ماموران قضایي » تقصیرات مقامات و مامورین دولتي«تحت عنوان  ١٣٧۵تیر ماه 

ارتباط با متھمان و آزار و اذیت و شكنجھ آنھا اشاره شده است و مجازاتھایي را براي ماموران متخّلف پیش بیني نموده 
قانون آزادیھاي مشروع و حفظ حقوق شھروندي چندان  ١٣و  ١٠است و بنظر مي رسد تكرار مجدد این امر در بندھاي 

  . ت تاكید بیشتر بر رعایت این امر باشدضرورتي نداشتھ و فقط از جھ
  

بند ز ـ آخرین قطعنامھ كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد علیھ ایران صادر شده در شصت و یكمین اجالس آن 
  .  ٢٠٠۵مورخ جوالي 

در شصت و یكمین نشست كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، كمیسیون مذكور با اشاره بھ برخي موارد نقض 
بشر در ایران از جملھ آزادي بیان و عقیده، شكنجھ و بدرفتاري در زمان بازداشت و در زندان، حبسھاي انفرادي حقوق 

در مدتھاي نامعین و طوالني، نبود روند مناسب و قانوني رسیدگي، توقیف روزنامھ نگاران و وبالگ نویسان و وكال و 
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ھاي مذھبي، تاكید مي نماید كھ كمیسیون باید براي بررسي مجدد  فعاالن حقوق بشر، تبعیض علیھ اقلیت ھا بھ ویژه اقلیت
  . وضعیت حقوق بشر در ایران، یك گزارشگر ویژه را براي بازدید از ایران و تھیھ گزارش بھ ایران اعزام نماید

رت ھمچنین كمیسیون از مقامات مسئول دولت جمھوري اسالمي ایران مي خواھد تا نسبت بھ درخواست بازدید و نظا
گزارشگر موضوعي ویژه سازمان ملل متحد راجع بھ شكنجھ و بدرفتاري و ھمچنین گزارشگر ویژه آزادي مذھب و 

  . بردباري مذھبي، اعالم موافقت و ھمكاري نمایند
  

عالوه بر آن، كمیسیون مذكور از دولت ایران درخواست مي كند تا كنوانسیون رفع تبعیض علیھ زنان را تصویب نماید 
  . بھ شروطي كھ بر آنھا گذارده است، یك تجدید نظر رسمي انجام دھدو نسبت 

آزادي تمام زندانیان سیاسي، لغو مجازات اعدام براي كودكان زیر ھجده سال، اصالح قانون مطبوعات بطوریكھ 
وقدانان و گامھایي رابراي تضمین آزادي مطلوب مطبوعات بردارد، اجازه دستیابي زندانیان وافراد بازداشت شده بھ حق

وكالو مالقات با اعضاي خانواده خود و اجازه انجام یك تحقیق و بررسي مستقل و بیطرفانھ نسبت بھ عملكرد قوه 
قضائیھ از دیگر مواردي است كھ كمیسیون حقوق بشردر قطعنامھ یاد شده از مسئوالن دولتي ذیربط ایران درخواست 

  )٢١.* (مي نماید
  
  

  :زیرنویس
  
  بھ آزادیھاي مشروع و حفظ حقوق شھرونديقانون احترام *  -١

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، كلیھ محاكم عمومي،انقالب و نظامي دادسراھا و ضابطان قوه قضائیھ مكلفند 
متخلفین بھ مجازات مندرج در قوانین . در انجام وظایف قانوني خویش موارد ذیل را بھ دقت رعایت و اجراء كنند

  : م خواھندشدموضوعھ محكو
كشف و تعقیب جرایم و اجراي تحقیقات و صدور قرارھاي تامین و بازداشت موقت مي باید مبتني بررعایت قوانین و -١

با حكم و دستور قضایي مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال ھر گونھ سالیق شخصي و سوء استفاده از قدرت و 
  . في و بدون ضرورت اجتناب شودیا اعمال ھر گونھ خشونت و یا بازداشت ھاي اضا

محكومیت ھا باید بر طبق ترتیبات قانوني و منحصر بھ مباشر، شریك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح -٢
قطعي نگردیده اصل ) درصورت نبودن قانون(اثبات نشود و راي مستدل و مستند بھ مواد قانوني و یامنابع فقھي معتبر 

  . و ھر كس حق دارد در پناه قانون از امنیت الزم برخوردار باشد بر برائت متھم بوده
محاكم و دادسراھا مكلفند حق دفاع متھمان و مشتكي عنھم را رعایت كرده و فرصت استفاده از وكیل و كارشناس را -٣

  . براي آنان فراھم آورند
ایع و كًال در اجراي وظایف محولھ و با دادخواھان واشخاص در مظان اتھام و مرتكبان جرایم و مطلعان از وق -۴

  . برخورد با مردم، الزم است اخالق و موازین اسالمي كامًال مراعات گردد
اصل منع دستگیري و بازداشت افراد ایجاب مي نماید كھ در موارد ضروري نیز بھ حكم و ترتیبي باشد كھ در قانون -۵

الح قضایي ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در معین گردیده است و ظرف مھلت مقرره پرونده بھ مراجع ص
  . جریان قرار گیرند

در جریان دستگیري و بازجویي یا استطالع و تحقیق، از ایذاي افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و -۶
  . استخفاف بھ آنان، اجتناب گردد

بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سرمتھم یا بردن آنان بھ اماكن نامعلوم و كًال اقدام -٧
  . ھاي خالف قانون خودداري ورزند

بازرسي ھا ومعاینات محلي، جھت دستگیري متھمان فراري یا كشف آالت و ادوات جرم بر اساس مقررات قانوني و -٨
كمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت بھ اسناد و مدارك و اشیایي كھ ارتباطي بھ جرم نداشتھ و بدون مزاحمت و در 

یا بھ متھم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامھ ھا و نوشتھ ھا و عكس ھاي فامیلي و فیلم ھاي خانوادگي و ضبط بي مورد 
  . آنھا خودداري گردد

و یا اجبار او بھ امور دیگر ممنوع بوده و اقرارھاي اخذ شده بدینوسیلھ  ھر گونھ شكنجھ متھم بھ منظور اخذ اقرار -٩
  . حجیت شرعي و قانوني نخواھد داشت

تحقیقات وبازجویي ھا، باید مبتني براصول وشیوه ھاي علمي قانوني و آموزش ھاي قبلي و نظارت الزم صورت  - ١٠
ر اجراي وظایف خود بھ روش ھاي خالف آن متوسل شده گیرد و با كساني كھ ترتیبات و مقررات را نادیده گرفتھ و د

  . اند،بر اساس قانون برخورد جدي صورت گیرد
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پرسش ھا باید مفید و روشن و مرتبط با اتھام یا اتھامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و  - ١١
  . ر پرونده مورد بررسي احتراز گرددخانوادگي و سوال از گناھان گذشتھ افراد و پرداختن بھ موضوعات غیر موثر د

پاسخ ھا بھ ھمان كیفیت اظھارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشتھ شود و براي اظھار كننده خوانده شود و افراد باسواد - ١٢
  . در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبھھ تحریف یا القاء ایجاد نگردد

ھھاي نیروھاي ضابط یا دستگاھھایي كھ بھ موجب قوانین خاص وظایف آنان را محاكم و دادسراھا بر بازداشتگا- ١٣
انجام مي دھند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متھمان، نظارت جدي كنند و مجریان صحیح مقررات را 

  . مورد تقدیر و تشویق قرار دھند و با متخلفان برخورد قانوني شود
اموال و اشیاي ضبطي و توقیفي متھمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممكن یا  از دخل و تصرف ناروا در- ١۴

ضمن صدور حكم یا قرار در محاكم و دادسراھا نسبت بھ اموال و اشیاء تعیین تكلیف گردد و مادام كھ نسبت بھ آنھا 
ودر ھیچ موردي نباید از آنھا  اتخاذ تصمیم قضایي نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنھا اھتمام الزم معمول گردیده

  . استفاده شخصي و اداري بھ عمل آید
كلیھ دستگاھھایي . رئیس قوه قضائیھ موظف است ھیاتي را بھ منظور نظارت و حسن اجراي موارد فوق تعیین كند١۵

ن ھیات وظیفھ دارد آ. كھ بھ نحوي در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این ھیات ھمكاري الزم را معمول دارند
در صورت مشاھده تخلف از قوانین، عالوه بر مساعي در اصالح روشھا و انطباق آنھا با مقررات، با متخلفان نیز از 

  . طریق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتیجھ اقدامات خود را بھ رئیس قوه قصائیھ گزارش نماید
ز سھ شنبھ مورخ پانزدھم اردیبھشت ماه یكھزارو سیصد و ھشتاد و قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسھ علني رو

  .بھ تآیید شوراي نگھبان رسیده است ١۶/٢/١٣٨٣سھ مجلس شوراي اسالمي تصویب و در تاریخ 
  رییس مجلس شوراي اسالمي ـ مھدي كروبي

٢ _The Right of Personal security. 
-٣ Arbitrary arrest. 
۴- habeas corpus: 

سي مشروعیت و قانوني بودن دستگیري یا بازداشت در اكثر اسناد بین المللي جھاني و منطقھ اي حقوق بشر حق برر
مورد تاكید قرار گرفتھ است و منظور از این حق آن است كھ شخص بازداشت شده باید فرصت بھ زیر سوال بردن 

 , recurso de amparoمفھوم حقوقي  مسئلھ قانوني بودن سلب آزادي خود را از طریق قضایي و با استفاده از
habeas corpus ) داشتھ باشد و در صورت غیر قانوني بودن بازداشت، بالفاصلھ آزاد شود) حق توسل بھ قاضي .  

-۵ The Rule of Law . 
  .منظور از مشروعیت قانون آن است كھ قوانین با قانون اساسي مطابقت داشتھ باشند - -۶
نون حكم عامي است كھ خطاب بھ عموم و غیر شخصي است چھ جنبھ حمایتي داشتھ باشد، منظور آن است كھ قا -  -٧

قانون اساسي ایران نیز بر ھمین امر  ١١٣و  ١٠٧اصل سوم، اصل  ١۴اصل بیستم ، بند . چھ جنبھ تعّرضي و تنبیھي 
  .تاكید نموده اند

-٨٨- NoN Retrospectivity of Law , or NoN – Retroactivity of penal Laws. 
ھیچ فعل یا ترك فعلي بھ استناد قانوني كھ بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمي «قانون اساسي  ١۶٩طبق اصل 

اثر قانون نسبت بھ آتیھ است و قانون نسبت بھ ماقبل خود اثر « : قانون مدني ایران ھم مقرر مي دارد ۴ماده » .شود
البتھ این اصل در امور كیفري » .بھ این موضوع اتخاذ شده باشدندارد مگر اینكھ در خود قانون، مقرراتي نسبت 

استثنائاتي دارد كھ از جملھ آنھا موردي است كھ قانون جدید، مجازات كمتري را نسبت بھ سابق مقرر داشتھ باشد و در 
  .چنین موردي، قانون جدید اعمال خواھدشد

قابل دسترسي بودن دادگاه صالح براي : ا عبارتند از دادگستري شایستھ داراي ویژگیھایي است كھ مھمترین آنھ -٩
دادخواھي، استقالل قضایي و بیطرفي قضات، اصل امنیت شغلي و مصونیت شخصي قضات، اصل مسئولیت پذیري 
قضات متضمن بر مسئولیت مدني و مسئولیت كیفري قضات، اصل علني بودن محاكمات، حق دسترسي بھ وكیل و 

چھارم قانون اساسي نیز دادخواھي را حق مسلم ھر فرد دانستھ و بر دسترسي بھ دادگاھھاي اصل سي و . انتخاب وكیل 
  . صالح تاكید نموده است

قانون اساسي تصریح شده است، لیكن امكان عزل قضات  ١۶۴اصل مصونیت شغلي و شخصي قضات در اصل  - ١٠
ضات طبق قانون رسیدگي بھ صالحیت قضات بطور غیابي و بدون محاكمھ قاضي مذكور توسط دادگاه عالي انتظامي ق

  . میتواند نسبت بھ استقالل قاضي نگران كننده باشد ١/٣/١٣٧۶مصوب 
١١ - Impertiality. 
١٢ - Presumption of Innocence. 
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اصل برائت یكي از مھمترین تضمینات خاص قضایي براي حفظ آزادي و امنیت اشخاص است كھ در تمام اسناد مھم 
رد تاكید قرار گرفتھ و امروزه بھ عنوان میراث مشترك حقوقي در نظامھاي حقوقي داخلي ھمھ كشورھا حقوق بشري مو

  .ودر نظام بین المللي از آن نام برده مي شود
اصل، برائت است و ھیچكس از نظر قانون مجرم شناختھ نمي شود « : قانون اساسي ایران نیز مقرر مي دارد ٣٧اصل 

  ».دگاه صالح اثبات گرددمگر اینكھ جرم او در دا
  
قانون اساسي وھمچنین تعقیب قانوني توسط ضابطین دادگستري در  ٣٢تعقیب قانوني و دستگیري قانوني در اصل  - ١٣

  . قانون آئین دادرسي دادگاھھاي عمومي و انقالب در امر كیفري تاكید شده است ٢۴و ٢١، ١۵مواد 
قانون آئین دادرسي دادگاھھاي عمومي و انقالب در  ٢۴قانون اساسي و در ماده  ٣٢تسریع در تفھیم اتھام در اصل  - ١۴

  .امر كیفري تاكید شده است
-١۵Fair Trial. 

قانون آیین دادرسي دادگاھھاي  ١٨٧تا  ١٨۵قانون اساسي و در مواد  ٣۵حق دفاع و حق انتخاب وكیل در اصل  - ١۶
قانون برنامھ چھارم  ١٣٠ماده  ٧قالب قبًال مورد تاكید قرار گرفتھ است، لیكن متاسفانھ با تصویب شق ز بند عمومي و ان

مجددًا مورد نقض واقع شده است، علیرغم آنكھ با درج این حق حتي در مرحلھ دادسرا در  ١١/۶/١٣٨٣توسعھ مصوب 
قانون آیین  ١٢٨ابتدا تصور مي شد كھ تبصره ماده قانون احترام بھ آزادیھاي مشروع و حفظ حقوق شھروندي  ٣بند 

منسوخ شده است ولي با كمال تاسف ھمانطور كھ گفتھ شد با تصویب قانون  ١٣٧٨دادرسي كیفري مصوب شھریور ماه 
ارم توسعھ، مجددًا حق مذكور نقض شده و عمًال دست قضات براي ممانعت از حضور و مداخلھ وكال sموخر برنامھ چھ

  . مرحلھ دادسرا بازگذاشتھ شده است بھ ویژه در
١٧-Public Trial: 

قانون آیین دادرسي دادگاھھاي عمومي و انقالب  ١٨٨قانون اساسي و در ماده  ١۶۵اصل علني بودن محاكمات در اصل 
قانون اساسي نیز رسیدگي بھ جرایم سیاسي و مطبوعاتي علني و با حضور  ١۶٨ھمچنین طبق اصل . تصریح شده است

  . منصفھ در محاكم دادگستري انجام خواھد شدھیات 
١٨ - No crime or punishment except in accordance with the law. Nulla poena sine lege_ 

Nullum crimen sine lege. (Latin.( 
  .قانون مجازات اسالمي تصریح شده است ٢قانون اساسي و در ماده  ١۶٩و  ٣۶این اصل در اصول 

١٩ - NoN torture and ill- treatment. 
٢٠ - Solitary Confinement (cell.( 
  : متن كامل این قطعنامھ را مي توانید در سایتھاي ذیل مالحظھ فرمائید -* ٢١
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