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ها و حقوق موردی نقض آزادی ۀمطالع ضمانت اجرای کیفری نقض اصول قانون اساسی؛
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  1محدثه زراعت

 2 عباس زراعتدکتر 

 9444/ 9/ 21 تاریخ پذیرش:    4/2/9911تاریخ دریافت:  

 
 هچکید

بیشاتر فرننیای و اقیقای  ، فراوانی دارد اماا ایان ارزش ارزش و اعتبار ، عنوان یک قانون بنیادینقانون اساسی به
ارزش معنوی و اقیقای بادین معناسات کاه اشامام ع وماا  . دندمانیتی معنوی و ارزشی می ، است که به آن

ناای فیزیکای و ماادی زم مجازات یاا واکانشوجدان قویش را ضامن تملف از احکام قرار دنند بدون اینکه مستل
باه ضا انت اجراناای  احکاام حواوقی نیااز این ض انت برای دستورنای اقیقی و دینی کارساز اسات اماا . باشد
بینی شده در قانون اساسی مانند ساایر احکاام مارکور در نای پیشحووق و آزادی . تری مانند مجازات داردمحکم

گرار بر آن اسات کاه ضا انت اجراناا را بار را در متن قانون اساسی است اما رویه قانونفاقد ض انت اج ، این قانون
ناای بررسی ضا انت اجارای کییاری حواوق و آزادی ، له اصلی این جستارأمس . دنندعهده قوانین عادی قرار می

ناا ن حووق و آزادیای . بینی کرده استاساسی است که قانون اساسی ج هوری اسیمی ایران برای افراد ملت پیش
باشد حواوقی اسات کاه در فسام ساوم در اصول متعدد قانون اساسی بیان گردیده اما آنچه در اینجا مورد نظر می

نای فاراوان گرار در ابهامنای مهم این مواله کشف اراده قانونرنیافت . قانون اساسی به رس یت شناقته شده است
از انوای  اسایمی تایش کارده اسات ضا انت اجارای نوا  حواوق و گرچه قانونیرار قبم و بعاد . قانونی است

 ، ۱۳۷۵قاانون مجاازات اسایمی مساو   ۵۷۰مااده  بینای کناد ونای اساسی افراد را در قوانین عادی پیشآزادی
رابطه این مااده و ماواد بعادی و نیاز قاوانین قاام دییار  باشد اماترین ض انت اجرای کییری این حووق میمهم

باه حواوق منادرر در  نای اساسی افراد نیز ابهام دارد که آیا منحسرمسادیق حووق و آزادی . ن نیستچندان روش
 . شاودنای اساسی افراد نیز مایفسم سوم قانون اساسی ج هوری اسیمی ایران است یا شامم سایر حووق و آزادی

ام به مااموران دولتای در معناای ن چنین در این مواله تیش شده است تا روشن شود که این ض انت اجرا اقتس
 ؟ مور به قدمات دولتی و ع ومی نستندأشود که مقام آن دارد یا شامم ت امی کسانی می
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 ه و بیان مسألهمقدم

مساتویم ماردم باه تساوی  ة رود که با ارادترین منبع به ش ار میاصلی، قانون اساسی در نرکشور

بیشاتر از ، اما احترام به ایان قاانون. اردحرمت زیادی د، ی یک قرارداد اجت اعیرسد و به منزلهمی

نرچاه . ای قابم احترام و اقیقای دانساتتوان آن را نوشتهجنس اقیقی است و از ن ین روی می

تر باشد اصوال باید ض انت اجرای بیشتری نم داشته باشد اماا آیاا در ماورد قاانون مهم، قدر قانونی

ین اقیقی نیسات زیارا تضا ین اقیقای بارای تض ، ض انت اجرا در اینجا؟ اساسی ن چنین است

کند بلکه ض انت اجرانایی از نوع ع لی مورد نظر است کاه ضا انت تحوق احکام قانون کیایت ن ی

 . چنین ضا انتی نادارد، و بدون ح ایت قارجی قانون اساسی ذاتاً. ترین آنهاستاجرای کییری مهم

یری در قود قانون موج  ونن آن است زیرا بینی ض انت اجرای کیآن باشد که پیش، شاید دلیلش

ای است نا به گونهبراینکه طبیعت جرائم و مجازات مضافاً، قانون اساسی در موام جرم انیاری نیست

تغییر پریرند که با مانیات دوام و پایاداری قاانون اساسای ساازگار ، که به تناس  نر زمان و مکانی

ن ایاد اماا بارای توریا  باه ذنان و کی مع الیارق میگرچه قیاس قانون اساسی با قرآن اند. نیست

ساقتن انساان اسات یعنای درس  ،رسالت کتا  شریف قرآن. توان از مناقشه پرنیز کردت ثیم می

گیاری از ودیعاه عوام کاه پیاامبر درونای دند تا انسانی کامم بسازد و وی با بهرهاقیق به بشر می

پاس قارآن کتاا  احکاام نیسات و  (6: ۱۳11، یوری)موداد سا. راه درست را انتما  ن اید، اوست

یکای  نا فرستاده است؛قداوند دو پیامبر برای انسان. تونین به آن است، انتسا  این ندف به قرآن

است که احکام الهی را از سوی وی به بشر  نا حضرت مح د)م(پیامبر ظانری است که آقرین آن

نر دو پیاامبر وجاود داشات اماا در ، در زمان بعثت .ابیغ ن ود و دییری پیامبر درونی یا عوم است

 ، ی درسات بشار از عوام قاویشحال حاضر یک پیامبر بیشتر وجود ندارد بنابراین در صورت بهره

 ، به نر روی در دوران کناونی. توان به وحدت جهانی حووق فکر کرد و یک نظام را حاکم ساقتمی

در معرض سرکشی نستند و ازآن جاا کاه ، قدرت قانون اساسی دارای ارزش معنوی است اما انالی

مااموران قدرت ناد حکاومتی ، ناای اساسای ملاتمماط  قانون اساسی در بماش حواوق و آزادی

زماام  ،باشند باید ض انت اجرای قوی وجود داشته باشد تا قوه قضائیه یا یک نهاد مساتوم دییارمی

ناای وانند در صورتی کاه حواوق و آزادیپناه بتقودکامیی را بر روی انالی قدرت بکشد و مردم بی

ندف قانون اساسی نیاز بیاان . طرف پناه ببرنداساسی قود را در معرض قطر ببینند به آن موام بی

. بدون اینکه در موام بیان ض انت اجرای آن باشد، نای اساسی دولت و مردم استاصول و مسوولیت

گردد پس با چناین تاوجیهی تعیین می، ادیض انت اجرا توسط ن ایندگان مردم در قال  قوانین ع

 آیاد و رفتااردر قاود قاانون ن ای ،توان پریرفت که ض انت اجرای احکام بنیادین قانون اساسیمی

اما پرسش این است که چه ض انت اجرای کییری بارای اصاول قاانون . گرار قابم توجیه استقانون
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در ماورد ؟ ه در قاانون اساسای وجاود داردبینی شادنا و حووق اساسی پیشویژه آزادیاساسی و به

میهوم ض انت اجرا باید به دو مطلا  توجاه داشات: یکای اینکاه ضا انت اجارای سال  حواوق و 

نای اساسی افراد در معنای مطلق آن مورد نظر نیست بدین معنا کاه دولات حاق نیچیوناه آزادی

افراد به حواوق یکادییر الزم  دقالتی نداشته باشد بلکه دقالت دولت بویژه برای جلوگیری از تعدی

  . پس عدم دقالت دولت به معنای عدم دقالت بدون ضابطه و غیرنظام مند است. است

عنوان مثال دولت حق ندارد به صورت غیر قانونی افراد را توقیف و بازداشت کند یا وارد حریم هب

ز زور و مجازات نیست مطل  دوم اینکه ض انت اجرا ن یشه به معنای استیاده ا. قسوصی آنان شود

ناای اساسای @بلکه به معنای استیاده از ت امی ابزارنای مناس  برای احتارام باه حواوق و آزادی

بهتار آن را ، شاود کاه ماردمپس وضع قوانین عادالنه و منطوی و قابم قبول ساب  مای .افراد است

یار ذننیات مثبات و به عباارت دی. بپریرند و حتی اگر مجازات شدند شکایت ک تری داشته باشند

نای اساسی ض انت اجرای آن است اماا آنچاه در اینجاا ماورد نظار مردم نسبت به حووق و آزادی

نای اساسی افاراد را ض انت اجرای کییری است یعنی مورراتی که تعدی به حووق و آزادی باشدمی

 . جرم انیاری کرده است

عناوان در قوانین اساسی کشورنا باهباشد که ترین مباحثی مینای بشری از مهمحووق و آزادی

باشاد کاه آن قانونی می ، گیرد و قانون اساسی برترمی مورد بحث و بررسی قرار، سند اساسی و برتر

نای ملت اشاره ی حاک یت نپردازد و در قیل اصول آن به حووق شهروندی و آزادیبه صرف رابطه

مشت م بر این حووق  "حووق ملت "عنوان فسم سوم قانون اساسی ج هوری اسیمی ایران با . کند

مااده . نا است و در این مواله تیش شده است تا ض انت اجرای کییری  آنها بررسای شاودو آزادی

نای ملات را ض انت اجرای کییری نو  حووق و آزادی، ۱۳۷۵قانون مجازات اسیمی مسو   ۵۷۰

ق آن پرداقتاه اسات و در عاین حاال به صورت کلی بیان کرده و در مواد بعدی به برقی از مسادی

آن  ،حال سوال اصالی تحویاق. نا را بیان نکرده استنای نو  برقی از این حووق و آزادیمجازات

کند چه نای اساسی افراد را بیان میاست که اصول قانونی اساسی به ویژه اصولی که حووق و آزادی

 .  ض انت اجرایی دارد

نار یاک از مواماات و ماأمورین وابساته باه نهادناا و »دارد: قانون تعزیرات مورر می ۵۷۰ ةماد

آزادی شمسی افراد ملت را سل  کند یا آنان را از حواوق ، که برقیف قانون، نای حکومتیدستیاه

اساسی ج هوری اسیمی ایران محروم ن اید عیوه بر انیسال از قادمت و محرومیات مورر در قانون

 . «شودبه حبس از دو ماه تا سه سال محکوم می تا پنج سال از مشاغم حکومتی یک
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حداقم محرومیت از مشاغم دولتی از سه سال باه ، ۵۷۰ ماده۱۱/۱۰/۱۳1۱مورخ   ةدر اصیحی

ی مشااغم نیاز از عباارت دامناه. یک سال و حداقم حبس از شش ماه به دوماه تولیم یافتاه اسات

 .  ی مشاغم توسعه یافتمشاغم دولتی به مشاغم حکومتی تغییرعنوان داده و دامنه

 )تعزیرات( در ایان قساوم آورده باود:۱۳62قانون مجازات اسیمی 51رار سابق در ماده یقانون

مورین دولتی که بر قیف قانون آزادی شمسای افاراد ملات را سال  أنریک از وزرا و موامات و م»

داده محاروم ن ایناد از ناا کنند یا افراد ملت را از حووقی که قانون اساسی ج هوری اسیمی به آن

 «.سال از مشاغم دولتی محروم قواند شد ۵تا  ۳شغم قود منیسم و از 

وجود دارد یکای اینکاه باه  ۵۷۰شود دو تیاوت میان این ماده و ماده گونه که میحظه مین ان

جای موامات حکومتی عباارت وزرا و مواماات و ماامورین دولتای باه کاار رفتاه اسات کاه معناای 

گرار قبم از انوای  قانون. بینی نشده بوددارد ن چنین مجازات حبس در ان ماده پیشتری محدود

را به این موضوع اقتسام داده و در این ماده نیز  ۱۳۰5قانون مجازات ع ومی مسو   1۳نیز ماده 

یکی اینکه مرتکبین جرم عبارت بودند از وزرا و اعضاای پارل اان و صااح   دو تیاوت وجود داشت:

 .  مورین دولتی و دوم اینکه در این ماده نیز مجازات حبس وجود نداشتأو م منسبان

ویژه  در کشاور هنای اساسی بشر بشود تا  ض انت اجرای حووق و آزادیدر این مواله تیش می

 . نا در قانون مجازات اسیمی مورد بحث و بررسی قرار گیردایران و مجازات نو  آن

ضا انت کییاری اجارای نوا  حواوق و ، قانون تعزیرات ۵۷۰ماده گونه که اشاره گردید ن ان

ابهامی که ذنن مماط  را به سوی قاود جلا  . کندنای مندرر در قانون اساسی را بیان میآزادی

قاانون  ۵۷۰ کند این است که حال با توجه به تعیین مجازات نو  حووق به طور کلای در ماادهمی

نا که به آن اشااره با بیان تعدادی از این حووق و آزادی عدی نیزچرا قانون مزبور در مواد ب، تعزیرات

نایی را به طور قام بیان کرده است و در عین حال به تعدادی از این حووق و مجازات، قواند شد

رعایات ، ندف از تسریح ض انت اجارای نوا  حواوق شاهروندی. ای نشده استنا نم اشارهآزادی

یژه از سوی ماموران دولتی است اما ابهام اساسی  در ماورد حواوق نای شهروندان بوحووق و آزادی

ض انت اجرایی را برای آنها پیش بینی نکرده است ، یی است که مونن به صراحت ناآزادیاساسی و 

، چه تض ینی برای رعایت این حووق وجود دارد زمانی کاه در قاوانین عاادی مساو  قاوه مونناه. 

 ؟ وجود ندارد نهاض انت اجرای کییری برای نو  آ

 ز:که در این تحویق باید پاسخ داده شوند عبارت است انایی پرسش

 موارر نا و حووق اساسای افارادمنظور از آزادی؟ چه کسانی نستند . ا. م. ق ۵۷۰مماط  ماده 

میان این ماده و مورراتی که به صاورت قاام بارای نوا  حواوق و ؟ کدام است، قانون اساسی در
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بارای نوا  ؟ ای وجاود داردچاه رابطاه، انادمجازات تعیین کرده، ر قانون اساسیی مورردناآزادی

 ؟ توان در نظر گرفتچه مجازاتی می، مجازات قام ندارند ، و حووقی که در قانون ناآزادی

ای تدوین یافته است بدین صورت که ابتدا تحلیلی و با ابزار کتابمانه، این مواله با روش توصییی

اماتی که وجود دارد مطرح شده و ساپس ماورد تجزیاه و تحلیام قارار مای گیارد و نا و ابهپرسش

تار و دالیام نای قابم طرح بر اساس قواعد حووقی بررسی می گردد تا سرانجام نظر مناس احت ال

ناای مناسا  بارای آن است تا راه حام، ندف نیارنده در درجه نمست. انتما  و معرفی گردد، آن

در مراجع قضایی ارایه ن اید و سپس بر غنای مباحث حووقی در این زمینه  کنشیران اجرای عدالت

تارین قاانون را وضاع مناسا ، فتح بابی گردد برای اینکه قانونیرار در اصیح موررات افزوده شود و

البته یک ندف ض نی نم وجود دارد تا فرننگ پاسداشت و تکاریم حواوق شاهروندی میاان . کند

 .  احیا شود و افراد ملت نیز حووق شهروندی قویش را مطالبه کنند کارگزاران و دولت ردان

 

 ی ملتهاآزادیمفهوم حقوق و 

 ، ناای اساسای افاراد از زماان ساوراف و افیطاون تاا دوران معاصاردر مورد میهوم حواوق و آزادی

می شاید بتوان آن را یکی از موارد ناادری دانسات کاه ت اا اما. اقتیف نظرنایی وجود داشته است

ناای حواوق و آزادی. اناداندیش ندان و فیسیه و ادیان با دید احترام به آن نیریسته و تکریم کرده

ارزش ذاتای و انساانی دارد یعنای  شاود:سی از جهات گوناگونی جزو میانیم ارزش ند تلوی مایاسا

انسان از جهت انسان باودن از ایان حواوق برقاوردار اسات و باه ن این جهات در ت اامی اساناد 

ارزش ابازاری دارد یعنای ابازاری بارای رشاد و  باشد؛نا مورد احترام میال للی و نزد ت ام ملتبین

ارزش  تر نستند؛نای آزاد مانند جوامع آزاد مع وال توسعه یافتهتوسعه انسان و جوامع است و انسان

ن چنانکاه قارآن گرارند دینی و عویدتی دارد یعنی ت امی ادیان و مکات  عویدتی به آن احترام می

دارای ارزش اقیقی است یعنی احتارام باه  (؛.)ما به فرزندان آدم کرامت بمشیدیم فرماید:مجید می

شاود؛ ارزش فلسایی و ناای اقیقای محساو  مایی اساسی افراد یکای از ارزشناآزادیحووق و 

یعنای در  دارای ارزش طبیعی اسات یعنی قابم پریرش و توجیه منطوی و عولی است؛ عوینی دارد

در دو قارن اقیار گرچاه . قارر و عالم ذنن اعتبار واقعی دارد در عین اینکه ارزش وضعی نیاز دارد

مکت  طبیعی را مورد ح له و انتواد قرار داده و دولت را منشا حاق ، پیروان مکت  تحووی و وضعی

م ایان حواوق دارای سرانجا. ی اساسی افراد باشدناآزادیاما دولت نیز باید حامی حووق و  دانندمی

نای اساسای افاراد موجا  ارزش اجت اعی است زیرا ن انیونه که اشاره شد تض ین حووق و آزادی

 .  سیاسی و اقتسادی است، فرننیی، توسعه اجت اعی
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ی مورر در قاانون اساسای ناآزادیترین ض انت اجرا برای نو  حووق و مهم. ا. م. ق ۵۷۰ماده 

حووق » و «آزادی شمسی ملت» اصلی مورد ح ایت قرار گرفته است:در این ماده دو موضوع . است

موید شاده اسات اماا موضاوع  «مورر در قانون اساسی»موضوع دوم با قید  ؛«مورر در قانون اساسی

ابهاام ایان . چنین قیدی ندارد پس قبم از نرچیز باید مسادیق این دو عبارت روشن گاردد، نمست

دو موولاه متیااوت نساتند ، و حووق مورر در قانون اساسی نای شمسیآن است که آزادی، عبارت

ی شمسی م کن است در قانون عادی نم بیان شده باشد اماا حواوق موارر ناآزادیبر اینکه  مضافاً

این ابهام عبارتی که ناشای از عادم رعایات فناون . در قانون اساسی فوط در ن ین قانون آمده است

گرار است و اگر از سوی موام قضایی با استناد باه قواعاد ر قانونایراد بزرگی ب، باشدگراری میقانون

گردد پاس ابتادا بایاد حووق افراد نیز تضییع می، حووقی برطرف نشود عیوه بر تشتت آرای قضایی

 . را تبیین ن ود که این قس ت در موام بیان ن ین امر مهم است ۵۷۰موضوع ماده 

ترین و اساسای، شاودناا یااد مایان حووق بشر از آننای انسان که گانی با عنوحووق و آزادی

رف و دلیام انساان باودن از آن  ، فطاری، طور ذاتایترین حووقی است که نر فرد بهابتدایی باه صاف

به معناای کسای اسات کاه  "شهروند" اعیمیه جهانی حووق بشر( واژه 2ی )ماده. شودمند میبهره

 (۱۱۳: ۱۳3۳، )روشان . باه آن برقاوردار گارددانم یک شهر یا کشاور باشاد و از حواوق متعلاق 

عادالت و ، وظایف و تعهادات کاه بار براباری، حووق ای ازموقعیتی است شامم مج وعه، شهروندی

شرایط ضروری شاهروندی را بااز تولیاد ، استویل تکیه دارد و فرد از طریق اع ال حووق و تعهدات

ناای ان ان یتی دارند که عیوه بار اعیمیاهچن ناآزادیاین حووق و  .(25: ۱۳1۱، کند )فالکسمی

انسان از دیادگاه فلسایی )توای . نا را به رس یت بشناسندقوانین بنیادی داقلی نیز باید آن ،یجهان

موجودی است که آزادی جزء صیات ذاتی اوست و  (۱۳1۱، و دینی )نهج البیغه( 52: ۱۳1۷ ،اوغلی

ای موارد توسط مادی و ع لی م کن است در پاره از نظر تشریعی قابم سل  نیست نرچند از منظر

 . سل  شود، قودکامیان

پرداقته است که دولت باید آنها را برای ماردم  ناآزادیفسم سوم قانون اساسی به این حووق و 

ناای ن چنین در ض ن فسول دییر و نیاز در قاوانین بنیاادین مانناد قاانون برناماه، تض ین ن اید

برقی از این حواوق بیاان شاده  . . . ادی مانند قانون نحوه فعالیت احزا  وتوسعه کشور و قوانین ع

ال للی تنهاا یاک نای بیندر قانون اساسی نر کشور بر اساس الزام ناآزادیبیان این حووق و . است

 . ژست فریبکارانه نیست بلکه تکلییی اقیقی است که ض انت اجرای جدی نم نیاز دارد
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 قرر در قانون اساسی ایرانهای محقوق و آزادی

ناای باه حواوق و آزادی، فسم سوم قانون اساسی ج هوری اسیمی ایران ذیم عنوان حواوق ملات

ای را باا قانون اساسی مشروطه نیز مبحث جداگاناه. ن ایداصلی و اساسی شهروندان ایرانی اشاره می

ناایی مانناد تسااوی آزادیبینی کرده بود و به حووق و پیش 2۵تا  1 عنوان حووق ملت طی اصول

مال و مساکن و آزادی بیاان و اجت اعاات و حاریم قسوصای ، مسونیت جان، مردم در موابم قانون

یی که در قاانون اساسای بعاد از انوای  بارای افاراد ملات ناآزادیترین حووق و مهم. اشاره داشت

 ز: اند ابینی شده است عبارتپیش

 جان و مال و مسکنمسونیت از تعرض در حیثیت و  :22اصم 

 مسونیت از تیتیش عواید :2۳اصم 

 آزادی فعالیت  مطبوعات و نشریات :25اصم  

 آزادی حریم قسوصی و فکر و عویده :2۵اصم 

 آزادی تج عات :26اصم

 آزادی راه پی ایی :2۷اصم 

 آزادی انتما  شغم و کس  و کار :21اصم 

 برقورداری از اموزش راییان :۳۰اصم 

 انتما  محم اقامت و تابعیتآزادی : ۳۳ اصم

 حق دسترسی به دادگاه صالح :۳5اصم

 حق انتما  وکیم :۳۵اصم 

 اصم برائت :۳۷اصم 

 عدم نتک حرمت و حیثیت زندانی :۳3 اصم

 حق داشتن تابعیت :5۱ اصم

صاورت الی اصاول قاانون اساسای باهحووق اساسی دییری نم در الباه، البته به جز این حووق

 (5۳)اصام  حق تامین نیازنای اساسی، (5۱حق تابعیت)اصم شده است مانند:صریح یا ض نی بیان 

و... ( ۱6۵حق علنی باودن محاک ات)اصام ، (۱۰۰)اصم  حق حاک یت، (5۷و55)اصم  حق مالکیت

شامم این موارد نیز نست و ایان حواوق منحسار در  "حووق مورر در قانون اساسی"اطیق عبارت 

حواوق موارر در قاانون "بناابراین منظاور از . شاونداسی ن ایحووق مرکور در فسم سوم قانون اس

آمده است منحسر در حووق مرکور در فسم ساوم قاانون اساسای . ا. م. ق۵۷۰که در ماده  "اساسی

اماا . شود که در اصول ممتلف قانون اساسی بیاان شاده اساتی حووقی مینیست بلکه شامم کلیه

باشد و بارای قانون اساسی دارای چهارده فسم میاین است که ، ایرادی که م کن است مطرح شود
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فسم سوم در مورد حووق ملت است و فسول دییر نیز . بینی شده استنر فسم عنوان قاصی پیش

م کان اسات ذیام . مربوف به ارکان نظام ج هاوری اسایمی اسات عناوین دییری دارند که ع دتاً

ون گرار در موام بیان حووق ملت در فسول ای نم به حووق ملت شده باشد اما قاناصول دییر اشاره

استناد کرد  ۵۷۰در ماده  "حووق ملت"توان به اطیق عبارت بر ن ین اساس ن ی. دییر نبوده است

: ۱۳1۵، )مظیار. اسات اساتوار، زیرا اصاله االطیق یک اصم عولی است که بر پایه مودمات حک ت

اصااله (. ۱66: ۱۳11، بیاان باشاد)زراعت یکی از مودمات حک ت آن است که گوینده در موام (6۰

کند و ت ام مساادیق آن لیظ مطلوی را بیان می، اعتبار دارد که وقتی گوینده ، االطیق از آن جهت

 ، سازد پس ت امی مسادیق لیاظ مطلاقنا موید ن یگیرد اما لیظ را به نیچ یک از آنرا در نظر می

گرار در موام صدور حکم و بیاان مجاازات بارای ت اامی در اینجا نم اگر قانون. در نظر او بوده است

کارد امکاان را به صورت مطلاق بیاان مای "حووق"لیظ  ، بود و با این وجودحووق اساسی افراد می

دناد موانن در استناد به اصاله االطیق وجود داشت اما ن انیونه که ظانر قانون اساسی نشان مای

شورای عاالی امنیات ملای و چناد ، سیاست قارجی، کشورقوای حاکم در ، موام بیان اقتساد کشور

ای بیاان کارده و یکای از آنهاا حکم اساسی و بنیادین بوده است که نرکدام را ذیم فسام جداگاناه

. ق ۵۷۰کاه در مااده  "حووق مورر در قانون اساسی ج هوری اسیمی"پس واژه . حووق ملت است

مودمه حک ت . سوم قانون اساسی آمده است آمده است منسرف به حووقی است که ذیم فسم. ا. م

ای برای انسراف حکم به ماورد قاام وجاود آن است که قرینه، دییر برای استناد به اصاله االطیق

گارار از عباارت در این جا قرینه وجود دارد کاه منظاور قاانون (6۱: ۱۳1۵ ،)سبحانی نداشته باشد

باشاد زیارا ور در فسم سوم قانون اساسی ماین ان حووق مرک. ا. م. ق ۵۷۰در ماده  "حووق ملت"

نریک از اصول قانون اساسی برای موضوع قاصی آراسته شده است و فسم سوم اقتسام به حووق 

بندی  موضوعی قانون اساسی در اطیق دارد اما قرینه توسیم، درست است که این عبارت .ملت دارد

، توجیه دییری که برای وارد بودن این ایراد. مانع انعواد اطیق برای این عبارت است ،فسول ممتلف

، زادگاانوجود دارد آن است که تیسیر قانون در موارد مبهم باید به نیع متهم  انجاام شاود )ماوذن

ی مسادیق عبارت را به ت امی حووقی گساترش داد کاه توان دامنه( پس در اینجا ن ی۱5۱: ۱۳11

باه ت اامی . ا. م. ق۵۷۰در مااده  "حواوق"ر واژه تیسی . در فسول ممتلف قانون اساسی آمده است

حووقی که در فسول ممتلف قانون اساسی آمده باه ضارر مته اان اسات زیارا دامناه مساادیق آن 

دو تیسایر ، یابد در حالی که بر اساس قواعد تیسیر لیظی قانون چنانچاه الیااق قاانونگسترش می

و دییری به نیع وی باشد بایاد تیسایری را  ممتلف داشته باشند که یکی از آنها به ضرر متهم بوده

 . انتما  ن ود که به نیع متهم است
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ناا آن است که اگر اجازه تیسیرنای ممتلف به دادگااه، مویدی که  برای این توجیه وجود دارد

به عناوان مثاال اگار یکای از مااموران . گرددو تس ی ات متعارض می داده شود موج  تشتت آراء

قاانون اساسای 56حق اساسای وی کاه در اصام ، و کار را از دییری سل  کند امکان کس ، دولتی

 ، ا ماورد تیسایر موساع قارار گیارد. م. ق۵۷۰حال  اگار مااده . بینی شده را سل  ن وده استپیش

   . گیاردچنین ماموری قابم تعوی  است اما اگر تیسیر مضیق گاردد مشا ول ایان مااده قارار ن ای

 ، قاانون مجاازات اسایمی ۵۷۰وق مورر در قانون اساسی مرکور در ماده نتیجه این که منظور از حو

تاوان دامناه ن ای ون ان حووقی است که در فسم سوم قانون اساسی ج هوری اسیمی آمده است 

آن را به حووقی تسری داد  که در اصول دییر قانون اساسی یا قوانین عادی آمده است نرچند ایان 

     .اساسی و مهم باشند ، حووق

دیدگاه موسع تری ارایه گردیده و گیته شود نه تنهاا حواوق  ،م کن است در تیسیر این عبارت

مشا ول ایان عباارت قارار  ،مورر در اصول قانون اساسی بلکه حووق اساسی مورر در ت امی قوانین

اسات حووق اساسی افراد  ،باشدگرار میتوضیح این که آنچه در این جا مورد ح ایت قانون .گیردمی

که قبم از این  "برقیف قانون"عبارت . اعم از اینکه در قانون اساسی یا قانون عادی بیان شده باشد

ایان تیسایر باا ظاانر قاانون . عبارت آمده است نیز م کن است بعنوان قرینه به ک ک گرفته شاود

 "انون اساسیحووق مورر در ق" تسریح گردیده است:. ا. م. ق ۵۷۰سازگاری ندارد زیرا در متن ماده 

اما م کن است در توجیه این احت ال گیته شود که نرگاه میاان تیسایر لیظای و تیسایر منطوای 

تیسایر منطوای باه اراده قاانون . تیسیر لیظی تودم دارد بر، تعارض بوجود آید تیسیرمنطوی ،قانون

، ردبیلایگرار اسات )ایعنی تیسیری که درصدد کشف نیت واقعی یا غرض قانون شودگرار گیته می

ح ایت از حووق اساسی مردم است بدون ایان کاه محام ، گراردر اینجا اراده قانون و (222 :۱۳32

فاقد مبنای قابم دفاع است و تودم تیسیر منطوای بار ، اما این سمن، ان یتی داشته باشد، بیان آن

یاز ابهاام داشاته روشن و بدون ابهام بوده و لیظ ن، گرارتیسیر لیظی در صورتی است که اراده قانون

شود یک احت ال بسیار ضاعیف اسات و گرار نسبت داده میدر این جا اوال آنچه به اراده قانون. باشد

نیج دلیلی وجود ندارد که قانون گرار قسد ح ایت کییری از ت امی حواوق اساسای ماردم را دارد 

ناای قاانون ت که عباارتتیسیر قانون در صورتی اس ثانیاً نرچند در قانون اساسی بیان نشده باشد؛

ابهامی وجود ندارد بلکه تسریح و ظهور قانونی  ،مبهم بوده و باید توضیح داده شود اما در این عبارت

کند و گانی الیاق وی ظهاور در یاک گانی الیاق قود را به صراحت بیان می گرارقانون. وجود دارد

( و از آن 3۳ :۱۳1۵، اسات )مظیارلیظی که صراحت در معنا داشته باشد کاامی حجات . معنا دارد

شود و حتی اگر لیظ ظهور در معنا نیاز داشاته باشاد تردیادی در اعتباار آن یاد  می "نص "بعنوان

لیظی که نیاز به تیسایر  ( و3۱ :۱۳1۵، شود )مظیراز آن یاد می "اصاله الظهور"نیست که با عنوان 



 (32)ایپپی  ،  0011 ستانبهار و اتب   اول،  شماره ، دوازدهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  محدهث زراعت   و    عباس زراعت         62

 

 . شاوندعتبر و غیر معتبر توسیم مایدارد لیظ ظنی و مشکوک است و حتی مظنون نیز به مظنون م

ظهور است که اعتبار دارد و تعارضای درنهایت از نوع نص یا  "حووق مورر در قانون اساسی"عبارت 

   . شود زیرا قانون گراراراده ی قود را بیان کرده استنم با تیسیر منطوی دیده ن ی

نای شمسی افاراد ملات آزادی ، برقیف قانون"ی ابهام دییری که در این جا وجود دارد ج له

بیاان  "مورر در قانون اساسای"قید  "حووق ملت"در اینجا بر قیف عبارت . باشدمی "را سل  کند

یاک ؟ ماورد نظار اسات، ی شمساینااآزادینشده است بنابراین ابهام وجود دارد که کادامیک از 

نون اساسی مورد نظر باشد ی مورر در فسم سوم قاناآزادیآن است که در اینجا نیز ن ان ، احت ال

دو عبارت کامی مستوم ، زیرا در این ماده، سازگاری ندارد. ا. م . ق۵۷۰اما این احت ال با ظانر ماده 

و دییاری  "آزادی شمسی افاراد ملات را سال  کناد، برقیف قانون"یکی عبارت  بیان شده است:

م کان اسات  "ایران محروم ن ایدآنان را از حووق مورر در قانون اساسی ج هوری اسیمی " عبارت

نا نرگاه یک قید بعد از دو عبارت مرتبط بیایاد ناردو عباارت را گیته شود بر اساس دیدگاه اصولی

گرچه به دنباال  "مورر در قانون اساسی"( و در این جا نم قید 511 :۱۳35، )زراعت سازدموید می

ن سمن را شاید بتوان به گوناه دییاری ای. عبارت دوم آمده است اما ناظر به عبارت قبلی نیز نست

نا در مورد حالتی است که یک قید پس از دو ج له با یک حکام بیایاد نار سمن اصولی. بیان کرد

اماا در اینجاا چناین  (۱۵6: ۱۳11، موضوع متیاوت وجود داشاته باشاد )سابحانی چند دو یا چند

ه دوم نیاز باا موضاوع و حکام نیست زیرا ج له اول با موضوع و حکم مستوم بیان گردیاده و ج لا

دیدگاه دییاری در علام اصاول فواه وجاود دارد کاه در چناین  اما. مستوم دییری بیان شده است

نا اظهارنظر گردد که آیاا قیاد ج لاه نای قارجی مراجعه شود و مطابق قرینهمواردی باید به قرینه

نایی وجاود دارد ن جا قرینهدر ای (11 :۱۳1۵ ،)زراعت؟ دوم مربوف به ج له قبلی نیز نست یا قیر

ی شمسی مارکور ناآزادین ان  "آزادی شمسی افراد ملت"گرار از دند منظور قانونکه نشان می

ی شمسای نااآزادیناا آن اسات کاه نرفاردی یکی از قرینه. باشددر فسم سوم قانون اساسی می

بر ت امی آنها موج  . ا. م. ق۵۷۰زیادی دارد که در قوانین ممتلف بیان شده است پس ش ول ماده 

تیسیر قانون  به نیع متهم نیز قرینه دییار اسات زیارا . شودتشتت آرای دادگانها و رویه قضایی می

ن چناین موقعیات وضاع مااده . شود که افراد زیادی تحت تعوی  قرار گیرناداین تیسیر سب  می

. ین مااده را وضاع کارده اساتا، ن ین اقتضا را دارد زیرا قانونیرار در موام ح ایت از قانون اساسی

کند زیرا این ماده ناظر به ماده قبلای اسات و قانون مزبور به قوبی این سمن را تایید می ۵۷۱ماده 

ای نم وجود دارد کاه عایوه بار اما قرینه. در آنجا به اقدام بر قیف قانون اساسی تسریح شده است

زبور دارد؛ در عبارت اول آماده اسات کاه ظهور در استنباف م، ظهور قانون دربیان دو حکم مستوم 

به صورت مطلق آمده  "قانون"آزادی شمسی افراد ملت را سل  کند و واژه ، نر کس برقیف قانون
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از ظانر این عبارت . قرار دارد که در عبارت دوم آمده است "قانون اساسی"است  و در موابم عبارت 

آزادی شمسای  ،ی و قانون عادی( برای افراد ملاتشود که اگر قانون )اعم از قانون اساسفه یده می

بینای تعیین کرده باشد و نریک از ماموران دولتی این آزادی را برقیف آنچه در ن ان قانون پایش

به نر حال دو احت ال در اینجا وجود دارد که . گیردشده است سل  ن اید مش ول این ماده قرار می

اصاوال ظاانر قاانون . باشادنای قارجی مایواعد و قرینهیکی مطابق ظانر قانون و دییری مطابق ق

 ،مودم بر سایر اماره ناست زیرا ظانر یک دلیم لیظی است که بر دلیم غیرلیظی تودم دارد)زراعات

ی شمسای افاراد کاه موجا  قاانون ناآزادیسل  ت امی ، پس بر اساس ظانر قانون( ۳۰6: ۱۳1۵

فواط سال  ، قاارجینای قریناهگیرد اما بر اساس پیش بینی شده باشد مش ول این ماده قرار می

 .  شودی مورر در فسم سوم قانون اساسی را شامم میناآزادی

 

 های نقض حقوق ملت در قانون مجازات اسالمی ایرانمجازات

نای اساسی اشمام که در قانون اساسای پایش بینای شاده در مورد مجازات نو  حووق و آزادی

. ا. م. ق۵۷۰ینی شده است:یک دساته مجاازات عاامی کاه در مااده بدو دسته مجازات پیش ، است

نای قاصی که در مواد دییار ایان قاانون یاا قاوانین قاام بیاان آمده است و دسته دییر مجازات

نا با یکدییر را مبهم ساقته اسات و در اینجاه رابطه این مجازات، نحوه بیان قانوگرار. گردیده است

ه داد ئاقانون باید به سراغ قواعد حووقی رفت و تیسیری از قانون ارا نم با توجه به ظانر گیج کننده

  . تر از آن تضییع حووق مردم نیرددموج  سردرگ ی مجریان قانون و مهمکه 

با مواد . ا. م. ق۵۷۰شود که رابطه ماده نمست این پرسش مطرح می ةدر قسوم مجازات دست

آن ، یک احت ال؟ چیست، کندی افراد را بیان مینای اساسبعدی یا قوانین قام که حووق و آزادی

مجاازات ، قاانون ۵۷۰رابطه ع وم و قسوم مطلاق وجاود دارد؛ مااده ، است که میان این موررات

ی اساسای افاراد نااآزادیکند و این مجازات برای ت امی مسادیق سال  حواوق و عامی را بیان می

، موررات قاام .ماده مزبورقارر گردیده باشدوجود دارد میر مواردی که به صورت قام از ش ول 

یا قبم از آن به تسوی  رسیده باشد و در این صورت م کن است ایراد  ۵۷۰م کن است بعد از ماده 

این مطل  به تیسیم در کت  . تواند حکم قام مودم را تمسیص بزندشود که حکم عام موقر ن ی

تواند عام ماوقر را می، نا معتودند قام مودممورد بحث قرار گرفته و اکثریت قاطع اصولی، اصولی

بنابراین ت امی مورراتی که به صورت قام برای نو  حووق  (۳65 :۱۳1۵ ، تمسیص بزند )زراعت

اند به اعتبار قود باقی نستند و چنانچه برای موردی مجازات تعیین کرده، ی اساسی افرادناآزادیو 

 .  گرددمجازات تعیین می. ا. م. ق۵۷۰اساس ماده به صورت قام مجازات تعیین نشده باشد بر 
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قاعاده تعادد . احت ال تعادد معناوی جارم اسات ، احت ال دییری که م کن است مطرح شود

 ، دو مجاازات تعیاین شاده اسات)جعیری، شود که برای یک جرممعنوی جرم در مواردی اع ال می

در ماورد . عیاین گردیاده اسات( و در موضوع بحث ما نیز دو مجازات برای یک جارم ت۱۷۵: ۱۳3۳

( از ۷5: ۱۳32، نای ظرییای وجاود دارد )زراعاتقاعده تعدد معنوی و رابطه آن با قواعد دییر بحث

ج اع عرفای کارد و ، گردد که نتوان میاان دو قاانونج له اینکه قاعده مزبور در مواردی اع ال می

( 5۳3: ۱۳32، ت)زراعتیکی از مسادیق ج ع عرفی اس ،تمسیص یک حکم عام بوسیله حکم قام

 . بنابراین قاعده تعدد معنوی از موضوع بحث حاضر قرور تمسسی دارد

نای زیاادی وجاود دارد بحث، نایی که به صورت قام در قانون آمده استاما در مورد مجازات

 م:کنیبنابراین فوط به متن این مواد اشاره می، گرددکه موج  طوالنی شدن مواله می

قانون اساسی در راستای مسونیت از تعرض در حیثیت و جاان و ماال و  22 مجازات نو  اصم

نار یاک از مساتمدمین و "قانون تعزیرات باه تیسایم بیاان شاده اسات:  ۵1۰ی در ماده، مسکن

مامورین قضائی یا غیر قضائی یا کسی که قدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیا  قاانونی 

ضای صاح  منزل داقم شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم بدون اجازه و ربه منزل کسی 

آزادی مسکن را بعنوان یک حق اساسی باه رسا یت شاناقته  ،قانون اساسی 22اصم  ".قواند شد

اماا اگار ، باشادمای ۵1۰مورد تعرض قرار گیرد مش ول ماده  ،است که اگر از سوی ماموران دولتی

، گرفات)میرزایی قانون مزبور قرارقوانناد 632و   63۱ماده  افراد عادی به آن تجاوز ن ایند مش ول

۱۳35 :2۱). 

عنوان حریم قسوصی آنان بیان هآزادی افراد در مکال ات و ممابرات را ب ،انون اساسیق 2۵ اصم

، سانسور، تلکس، افشای ممابرات تلیرافی، ضبط و فاش کردن مکال ات تلینی، بازرسی" کرده است:

 . استراق س ع و نرگونه تجساس م ناوع اسات میار باه حکام قاانون ،ن آنهاعدم ممابره و نرساند

در مااده ، قانون اساسی در راستای آزادی حاریم قسوصای و فکار و عویاده 2۵م مجازات نو  اص

 . و شنود غیرمجاز( بیان شده است )عناوین دسترسی غیرمجاز ایو قانون جرایم رایانه . ا. م. ق ۵12

مراسیت یا ممابرات یاا مکال اات تلینای  ،تمدمین و مامورین دولتینر یک از مس" :۵12ماده 

مورد میتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یاا  اشمام را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حس 

به حابس از یاک  ،ضبط یا استراق س ع ن اید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطال  آنها را افشاء ن اید

 2۵اصام ". یا جزای نودی از شش تا نیجده میلیاون ریاال محکاوم قواناد شادسه سال و سال تا

فوط برای ماموران  ۵12م نوعیت را به صورت مطلق بیان کرده است اما ض انت اجرای آن در ماده 

نستند بنابراین شاامم  ۵۷۰ مش والن این ماده محدودتر از مش والن ماده. دولتی برقرار شده است

حاال (. 2۳۰: ۱۳12 ،)گلادوزیان. شاودنا ن ایو نهادنایی مانند شهرداری ماموران قدمات ع ومی
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تاوان میاان آن دو چناین تری داشته باشاد مایدامنه وسیع ۵12 نسبت به ماده ۵۷۰ چنانچه ماده

قاارر  ۵12 ج ع کرد در مورد افرادی ن چون ماموران نهادنای حاک یتی که از دایره ش ول مااده

 . گیردی  صورت میتعو ۵۷۰است بر اساس ماده 

ای یا مماابراتی کاه باه نای رایانهنا یا سامانهنرکس به طور غیرمجاز به داده" ا:. م. ق۷23ماده

به حبس از نود و یک روز تاا یاک ساال یاا ، وسیله تدابیر امنیتی حیاظت شده است دسترسی یابد

ریال یا نار دو ( ۰۰۰ .۰۰۰ .2۰ریال تا بیست میلیون )( ۰۰۰ .۰۰۰ .۵جزای نودی از پنج میلیون )

ناایی بحاث ۵12عام است و در مورد رابطه آن با مااده  ،حکم این ماده". مجازات محکوم قواندشد

 .(۱۰5 :۱۳36، )امیری وجود دارد که قارر از حوصله این مواله قرار دارد

نر کس به طور غیرمجاز محتاوای در حاال انتواال ارتباطاات غیرع اومی در " ا:. م. ق۷۳۰ماده

به حابس از شاش  ،ای یا ممابراتی یا اموار الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کندنای رایانهمانهسا

 .۰۰۰ .5۰ریاال تاا چهام میلیاون )( ۰۰۰ .۰۰۰ .۱۰ماه تا دو سال یا جزای نودی از ده میلیون )

در این ماده نیاز شاامم مااموران  "نرکس"عبارت . ریال یا نر دو مجازات محکوم قواندشد( ۰۰۰

را باه زماانی دییار موکاول   ۵12شود و بحاث در ماورد رابطاه آن باا مااده دولتی و سایر افراد می

 .(2۵ :۱۳3۳، مند)بهره کنیممی

ناای کناد کاه یکای از حواوق و آزادیآزادی انتما  شغم را بیان مای، قانون اساسی 21اصم 

شاغلی را کاه بادان مایام  نرکس حق دارد" در این اصم آمده است:. روداساسی افراد به ش ار می

 ض انت اجرای نوا  اصام... است و ممالف اسیم و مسالح ع ومی و حووق دییران نیست برگزیند

 "ن ایاد:باشد که این گونه بیان میمی قانون کار ۱۷2 )آزادی انتما  شغم و کس  و کار( ماده  21

عیوه بر این که موظف باه ، کندشمسی که دییری را به انجام دادن کار به صورت اجباری وادار می

با توجه به شرایط و امکانات و ، پرداقت اجرت ال ثم یا دست مزد کار انجام شده توسط کارگر است

برابار حاداقم  2۰۰روز تا یک سال و یا جری ه نوادی معاادل  3۱به مجازات حبس از ، مرات  جرم

نااظر بار رواباط کاارگر و کارفرماا البته این ماده بیشتر ". ی کارگران محکوم قواند شدمزد روزانه

 . ا. م. ق ۵۷۰شمص دولتی و حکاومتی باشاد رابطاه ایان مااده و مااده ، باشد اما نرگاه کارفرمامی

قانون اساسی نیز به این آزادی اشاره کرده  5۳اصم . گردد که نیاز به تحویق مستولی داردمطرح می

کشی از کاار کاری معین و جلوگیری از بهره رعایت آزادی انتما  شغم و عدم اجبار افراد به» است:

و   5۳اصام  5بر اسااس بناد" دارد:ماده ششم قانون کار ج هوری اسیمی ایران مورر می. «دییری

، و اصول نوزدنم و بیستم و بیست و نشتم قانون اساسی ج هوری اسیمی ایاران52بند شش اصم 

و مردم ایران از نر قوم و قبیلاه کاه باشاند از کشی از دییری م نوع اجبار افراد به کارمعین و بهره

زبان و مانند اینها سب  امتیاز نمواند بود و ن ه افاراد اعام ، نژاد، حووق مساوی برقوردارند و رنگ
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از زن و مرد یکسان در ح ایت قانون قرار دارند و نرکسی حق دارد شغلی را که به آن مایم است و 

قانون کاار نیاز باا توجاه باه دایاره . دییران نیست برگزیندممالف اسیم و مسالح ع ومی و حووق 

ش ول و احکام قاصی که دارد یکی از قوانین بنیادین نار کشاور اسات کاه دارای آثاار سیاسای و 

 ،)زراعات اجت اعی مه ی است و ض انت اجرای برقی اصاول قاانون اساسای را بیاان کارده اسات

۱۳32 :5۵  .) 

ناای یکای از حواوق و آزادی، شاودآمد نیز از آن یااد مای آزادی تن که با عنوان آزادی رفت و

نایچ کاس را " دارد:موارر مای، قانون اساسی در موام برقراری این حق ۳2اصم . اساسی افراد است

نیز مجبور کاردن  ۳۳اصم  "... کندبه حکم و ترتیبی که قانون معین می توان دستییر کرد میرن ی

وع دانسته است کاه مساداق سال  آزادی تان و رفات و آماد افراد به اقامت در محم قام را م ن

باه عناوان . ا. م. ق 62۱شاود کاه در مااده اطیق این اصم شامم اشمام عادی نیاز مای. باشدمی

ربائی نهی شده است اما در مورد ماموران دولتی با توجه به ان یتی که دارد مواد زیادی از قانون آدم

. ا . م. ق ۵۷۳مااده . سی کییاری باه آن اقتساام یافتاه اساتمجازات اسیمی و قانون آیین دادر

مااده . دار را جرم دانساته اساتپریرش زندانی بدون برگ بازداشت صادره ازسوی موامات صیحیت

انیااری نرساندن تظل ات زندانیان به موامات صالح و نیهداری زنادانی بادون مواررات را جارم ۵۷5

غیرقاانونی افاراد از ساوی مااموران دولتای را مساتوج   توقیف و بازداشات ۵۷۵ماده . کرده است

ا توقیف یا حبس یا ممیی کردن اشمام را بارقیف . م. ق ۵1۳ماده  مجازات قرار داده است و نیز

رابطه این مواد با یکدییر نیز احتیار به تحویواات مبساوطی دارد کاه در . جرم دانسته است ،قانون

 .فسم سوم(: ۱۳32 ،حسین، نیا)آقایی نای حووقی نم آمده استنوشته

 دارد:موارر مای، اصم سی قانون اساسی ج هوری اسیمی ایران در مورد حاق تحسایم راییاان

دولت موظف است وسایم آموزش و پرورش راییان تا پایان دوره متوساطه فارانم ساازد و وساایم "

ت اجارای نوا  ضا ان". تحسییت عالی را تا سرحد قودکیایی کشور به طور راییان گسترش دند

قانون تامین وسایم و امکانات تحسایم اطیاال و  5ه در ماد )برقورداری از آموزش راییان( ۳۰ اصم

ی پدر و مادر یا نای تحسیم برعهدهنزینه" کند:باشد که بیان میمی ۱۳1۵ نوجوانان ایرانی مسو 

نا راداشته باشند و نزینهاگر این افراد توان پرداقت این ، سرپرست قانونی کودکان و نوجوانان است

نا در نظر است و اگر توان نداشته باشند دولات موظاف امتناع کنند یک تا سه سال حبس برای آن

این قانون یکی از قوانین متاروک باود و پاس از آن مورراتای از ". است که این تکلیف را انجام دند

ولای در (. ۳۱۰: ۱۳36 ،یدریج له قانون ح ایت از کودکان و نوجوانان به تسوی  رسیده اسات)ح

قوانین جزایی به طور صریح مجازاتی در این راستا برای دولت که از تامین وسایم و امکانات تحسیم 

 . داد قرار ۵۷۰ه توان آن را مش ول مادوجود ندارد و بر این اساس می، امتناع میکند
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اسی در این قساوم قانون اس ۳5حق دادقوانی نیز یکی از حووق اساسی افراد است که اصم 

تواناد باه منظاور دادقاوانی باه دادقوانی حق مسلم نرفارد اسات و نارکس مای" دارد:مورر می

ناا را در دساترس داشاته ن ه افراد ملت حق دارند این گونه دادگااه. نای صالح رجوع ن ایددادگاه

. دارد مناع کارد توان از دادگانی که به موج  قانون حق مراجعه به آن راباشند و نیچ کس را ن ی

نار یاک از مواماات "  انت اجرای این حق را چنین بیان کرده اسات:ض ۱۳۷۵ .ا. م. ق ۵3۷ماده "

نا برده شود و با وجود این که رسیدگی باه قضائی که شکایت و تظل ی مطابق شرایط قانونی نزد آن

یا تناق  قاانون از قباول  آنان بوده به نر عرر و بهانه اگر چه به عرر سکوت یا اج ال آنها از وظایف

به تاأقیر انادازد یاا بارقیف شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برقیف قانون 

به انیسال دائم از شاغم ، دفعه اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار، صریح قانون رفتار کند

 ۳5 اصام". نیز محکوم قواناد شاد در نر صورت به تأدیه قسارات وارده شود وقضائی محکوم می

مرتک  این جرم  ۵۷۰ برقیف ماده ۵3۷قانون اساسی به مرتک  قاصی اشاره نکرده است اما ماده 

نسابت  ۵۷۰باشد بنابراین ماده می ۵۷۰ را منحسر در موامات قضایی ن وده است که مویدتر از ماده

دای نم نادارد زیارا اطایق و توییاد موید نستند و ایر ۵۷۰ نسبت به ماده ۵3۷ و ماده ۳5 به اصم

عام باوده و ن زماان نسابت باه  ، یک امر نسبی است یعنی قانونی م کن است نسبت به یک قانون

ناای مبساوطی وجاود دارد کاه بارای در مورد رابطه این مواد نیز بحث. قام باشد ،قانون دییری

: ۱۳36 ،حساین، مکاانیی جناتنهیم)آقانا را به محم قودش وامیاین بحث، اطاله سمن از پرنیز

۱5۳ .) 

قاانون مجاازات  .انتما  وکیم را بعنوان یک حق اساسی برش رده اسات قانون اساسی ۳۵ اصم

قاانون انتماا   2 ای برای سل  این حق در نظر نیرفته است ولی تبسارهمجازات جداگانه، اسیمی

برای متهم که از حووق دفااع  در صورت امتناع از انتما  وکیم" دارد:بیان می ۱۳۷۰وکیم مسو  

و مرتباه دوم انیساال از شاغم قضاایی بارای مواام  ۳بار اول مجازات انتظامی درجاه ، باشدوی می

ال للای ماورد این حق یکی از حووق اساسی است که در اسناد بین". شودمتملف در نظر گرفته می

، )نجیی ابرنادآبادی شودت میکید قرارگرفته و از نظر ض انت اجرایی مدنی موج  بطین تس ی اأت

۱۳31 :562  .) 

اصم برائت یکی از اصول مترقی قانون اساسی است کاه باویژه در اماور کییاری جاییااه بااالیی 

نیز بر ایان اصام تاکیاد کارده ۱۳32. ک. د. آ. ماده دوم ق. داشته و آثار فراوانی بر آن مترت  است

به عنوان آثار اصم بیان شده اسات ، د متعددقانون اساسی در قال  موا ۳۷ مجازات نو  اصم. است

یکی از این آثار را چناین بیاان . ا. م. ق ۵1۳ماده . گرددکه پرداقتن به آنها موج  اطاله سمن می

نر کس از موامات یا مامورین دولتی یا نیرونای مسلح یاا غیار آنهاا بادون حک ای از "کرده است: 
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شمسی را ، یا توقیف اشمام را تجویز ن ودهون جل  دار در غیر مواردی که در قانموامات صیحیت

توقیف یا حبس کند یا عنیا در محلی ممیی ن اید به یک تا سه سال حبس یا جزای نودی از شش 

دامنه این مااده را باه غیار مااموران  "یا غیر آنها" عبارت. نجده میلیون ریال محکوم قواند شد تا

 ۵۷۰ باید در فرصتی دییر به بررسی رابطاه آن باا مااده دولتی نیز تسری داده است و از این جهت

 (.  513: ۱۳16 ،پرداقت)میرمح د صادقی

نرگوناه " دارد:باشد موارر مایقانون اساسی که در حویوت یکی از آثار اصم برائت می ۳1اصم 

، اقراریاا ساوگند، اجبار شمص به شاهادت. شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کس  اطیع م نوع است

متملف از این اصم طباق . نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است مجاز

ض انت اجرای کییری ایان اصام را چناین بیاان کارده . ا. م. ق۵1۷ماده  ".شودمجازات می، قانون

توقیف شده یا حابس شاده را تهدیاد باه قتام ن اوده یاا ، چنانچه مرتک  جرایم مواد قبم" است:

ار بدنی وارد آورده باشد عیوه بر قسام یا پرداقت دیه حس  مورد به یک تا پنج سال شکنجه و آز

ایان مااده در حویوات یکای از عوامام  ".حبس و محرومیت از قدمات دولتی محکوم قواناد شاد

 .  باشدمی ۵۷۰ تشدید جرم قبلی را بیان کرده است و منسرف از ماده

ناماه آیاین ۱۷6 در مااده و حیثیت زندانی( )نتک حرمت قانون اساسی ۳3مجازات نو  اصم 

بیان گشته است  ۱۳۷2 نا و اقدامات تامینی و تربیتی مسو قانونی و موررات اجرایی سازمان زندان

گردد اما بارای نای قضایی معرفی میکه عیوه بر تنبیه اداری و انضباطی شمص متملف به دستیاه

 . ه استصورت جداگانه مجازاتی تعیین نشداین جرم به

ی اساسای افاراد را نااآزادیو مواد قاصی که نو  حواوق و  . ا. م. ق ۵۷۰ در مورد رابطه ماده

نای فراوانی وجود دارد که در مج وعه چند جلدی شارح مبساوف قاانون اند بحثانیاری کردهجرم

( ۱۳32 ،)زراعات. مجازات اسیمی بدان پرداقته شده است و این مباحث تلمیص نیاز شاده اسات

، بعنوان حکم قاام حکم عامی را بیان کرده است و مواد بعدی و نیز قوانین قام دییر ۵۷۰ ماده

ای ماوارد نیاز رابطاه دییاری کنند اما در پارهرا تمسیص زده یا موید می ۵۷۰ ع وم و اطیق ماده

 .  میان آنها حاکم است که توضیح داده شد

نای مشروع ا با عنوان قانون احترام به آزادیای رماده واحده ۱۳1۳ گرار در سالن چنین قانون

صورت بمشنامه از سوی رییس قوه قضاییه به دادگاه نا و و حیظ حووق شهروندی که قبم از آن به

در این ماده واحده مجاازاتی تعیاین . دادسرانا و ضابطان قوه قضاییه ابیغ گردیده بود تسوی  ن ود

بینی شده است مانند رعایت جنبه ارشادی دارد پیش اًنشده است اما برقی موررات شکلی که ع وم

رعایات حاق ، مستند و مساتدل باودن تسا ی ات، نا و دادرسیاصم قانونی بودن جرایم و مجازات

استیاده از وکیم و م نوعیت دستییری و بازداشت بارقیف قاانون و باازجویی بار اسااس مواررات 
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در قاانون ایاین   ی و سایر مورراتی کاه مع اوالًانجام تحویوات بر اساس اصول عل، شرعی و قانونی

 . دادرسی کییری نیز بیان شده است

منشاوری را باا عناوان منشاور حواوق ، طی یک اقدام ن ادین ۱۳3۵ ریاست ج هوری در سال

از ساوی ، نای اجرایی صادر ن ود تا ظرف مدت شاش مااهشهروندی قطا  به ملت ایران و دستیاه

ی ماردم اشااره نااآزادیترین حواوق و در این منشور به مهم. رار گیردموامات مربوطه مورد ع م ق

آزادی اندیشاه و ، مشاارکت سیاسای، امنیات، آزادی، کرامات، سیمت، شده است مانند حق حیات

. . . آموزش و پارورش و، آزادی اجت اعات و رفت و آمد، دسترسی به اطیعات و فضای مجازی، بیان

تادوین و ، ساازی آنبا ندف ارتوای حواوق شاهروندی و فرنناگ، قبلیاین منشور نیز مانند قانون 

ی میااد آن در قاوانین موضاوعه بیاان بنابراین ض انت اجرای مه ی ندارد و ع ده. ابیغ شده است

 .  اندسازی آن شدهنای اجرایی ملزم به آموزش و فرننگشده و دستیاه
 

 مفهوم مقامات و ماموران دولتی

کنندگی داشته باشاد کاه دارای درجاات گردد که مسوولیت ادارهاطیق می موام دولتی به شمسی

شود که انجام کاری از سوی دولت به وی محول اما مامور دولتی به شمسی گیته می، ممتلیی است

تعریاف کارمناد  ۷( در قانون مدریت قدمات کشوری ذیم مااده 2۱: ۱۳۷3، زادهشده باشد )حبی 

ه است: کارمند دستیاه اجرایی: فردی اسات کاه بار اسااس ضاوابط و اجرایی بدین صورت بیان شد

موررات مربوف به موج  حکم و یا قرارداد موام صایحیتدار در یاک دساتیاه اجرایای باه قادمت 

)موام دولتی و مامور دولتی( به صاورت ذکار عاام پاس از قاام  ذکر این دو واژه. شودپریرفته می

کند تا مماط  است و گوینده ابتدا مسداق قاصی را بیان می مرسوم، است که در علم معانی و بیان

( موام دولتای نیاز ماامور دولات 2۳ :۱۳1۵، )زراعت. شودبا آن آشنا شود و سپس واژه عام بیان می

آن اسات کاه ، تاوان ارائاه کاردساقت اما توجیهی که مایشد قللی وارد ن یاست و اگر بیان ن ی

یعنی اگر مرتک  جرم جزو ، یکی از علم تشدید مجازات کرده استگرار بدین صورت اشاره به قانون

تواناد حاداکثر مجاازات را اع اال موامات دولتی باشد مجازات وی شدیدتر قواند بود و دادگاه مای

ارتکا  جرم از سوی موام دولتی مع وال به صاورت دساتور و تسابی  اسات )عامام معناوی( . کند

دند و شاید قانونیرار قسد اشاره به این تیکیک انجام می ،باشرتکه مامور اصوال جرم را با مدرحالی

 . را نم داشته است

تساریح میادارد کاه بعاد از  536در قانون آیین دادرسی کییری در مورد موامات دولتای مااده 

تعوی  انتظاامی و اداری و مجاازات موارر ، اگر ماموران دولتی تملیی کنند، محکومیت و اجرای آرا

 . به عنوان ض انت اجرا وجود داردنا برای آن
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مواام انجاام  کاافی نیسات بلکاه بایاد ماامور در، صرف مامور دولت بودن برای ش ول این جرم

گرچه تسریحی بر ایان قیاد نشاده  (5۷ :۱۳۷3 ،زادهماموریت دولتی مرتک  جرم شده باشد)حبی 

ی کاه بعناوان یاک شامص زماان، توان به آن پی برد زیرا مامور دولتاست اما به صورت ض نی می

دند از سوی دولت ن ایندگی ندارد تاا پاای ع لی را انجام می، عادی و در زمان مرقسی یا تعطیلی

 .  عنوان ضامن حووق شهروندی مردم به میان آیدهدولت ب

موسساه ، موسساه دولتای، قاناهوزرات، ۱۳1۵ قانون مدیریت قدمات کشوری مساو  ۱ماده 

عنوان دستیاه اجرایی را به آنهاا  ۵ دولتی را تعریف ن وده و در ماده نایع ومی غیردولتی و شرکت

این قانون کارمند دساتیاه اجرایای فاردی اسات کاه بار اسااس  ۷به موج  ماده . ابیغ کرده است

در یک دستیاه اجرایای باه ، ضوابط و موررات مربوف و به موج  حکم یا قرارداد موام صیحیت دار

عناوانی ، قانون مجاازات اسایمی  ۵۷۰براین مامور دولتی مماط  ماده شود بناقدمت پریرفته می

ی افارادی اسات کاه از باشد بلکه شاامم کلیاهتر از کارمند مستمدم دارای حکم استمدامی میعام

 .  نرچند این ماموریت به صورت شیانی باشد ماموریتی بر عهده گرفته باشند، سوی حکومت
 

 گیرینتیجه

متض ن بیان قاوای حااکم بار ، عنوان قانون بنیادین و اصلیهاسیمی ایران ب قانون اساسی ج هوری

تضا ین حواوق و . باشدنای اساسی افراد ملت میکشور و رابطه آنها با یکدییر و نیز حووق و آزادی

بینی موضوع مه ی است که باید در قال  ض انت اجرای کییری و غیرکییری پیش ،ی ملتناآزادی

بینی نشده است اما فسم دنام از فساول سای گاناه قاانون نون مزبور ض انتی پیشدر متن قا. شود

ض انت اجرانای کییاری را باه صاورت عاام )مااده  )قانون تعزیرات(۱۳۷۵مجازات اسیمی مسو  

بینای کارده اسات ن چنانکاه در برقای قاوانین قاام نیاز پیش به بعد(۵۷2( و قام )مواد۵۷۰

در این مواله تیش گردیده است تا ضا انت اجارای کییاری . تنایی در نظر گرفته شده اسض انت

ی اساسی ملت مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به ابهاام ناای فراوانای کاه ناآزادینو  حووق و 

اگاراین مواررات . اراده قانونیرار باه دسات آیاد ،وجود دارد با یاری گرفتن از اصول و قواعد حووقی

، رار گیرد چه بسا نو  غرض شده و در موام احیای حووق ماردممورد ع م ق، بدون تیسیر منطوی

 . به حووق ایشان تعرض قضایی صورت گیرد

ن انیونه کاه . ی مردم استناآزادینمستین ابهامی که وجود دارد مربوف به مسادیق حووق و 

به صورت مبهم بیان شاده اسات و معلاوم نیسات آیاا فواط  ۵۷۰در ماده  ناآزادیدیدیم حووق و 

ی مورر در فسم سوم قانون اساسی را مورد نظار دارد یاا شاامم ت اامی حواوق و ناآزادیووق و ح

ناایی کاه اساتدالل. شاودی مرکور در اصول قانون اساسی و حتی در غیرقانون اساسی میناآزادی
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صورت گرفت احت ال نمست را توویت ن ود و مشمص گردید توسعه گساترده آنهاا قایف قواعاد 

)آزادی( در این مااده گرچاه  شود که واژهن چنین نتیجه گرفته می. قانونیرار استحووقی و ندف 

ی شمسی افراد تسری داد که در قوانین عادی غیار ناآزادیتوان دامنه آن را به اطیق دارد اما ن ی

 . بینی شده استاز قانون اساسی پیش

در مااموران دولتای اسات یاا  می باشد که آیا منحسار ۵۷۰ابهام  دییر در مورد مماطبان ماده 

ظانر قانون و فلسایه جارم . شودشامم ماموران سایر نهادنای ع ومی و حتی اشمام عادی نیز می

دند که ماموران دولتای در معناای عاام آن )مااموران حکاومتی( انیاری و تیسیر منطوی نشان می

ن اوسات تاا نتوانناد باا ندف قانونیرار ح ایت از ماردم در موابام دولات و ماامورا. مورد نظر است

عباارت )نهادناا و . ی قاود محاروم ن اینادناآزادیافراد ملت را از حووق و ، استیاده از قدرت قود

نایی که در محم قود ماورد دستیانهای حکومتی( ظهور در قوای سه گانه حاک یتی دارد اما قرینه

 .  دندتری به آن میاستیاده قرار گرفت معنای عام

ناای گونااگونی مانناد تعادد احت ال .و مواد بعدی است ۵۷۰ربوف به رابطه ماده تر مابهام مهم

حکم ع ومی را بیاان  ۵۷۰رسد ماده گردد که به نظر میمعنوی جرم و تمسیص یا تویید مطرح می

این ابهاام در ماورد . کند و مواد بعدی در موام تعیین مجازات برای برقی مسادیق قام نستندمی

و قوانین قام نیز وجود دارد و در اینجا نیز بهتار اسات از قاعاده تمسایص بهاره  ۵۷۰رابطه ماده 

 . گرفته شود

گارار ماواد شود قاانونگردد پیشنهاد میدر پایان با توجه به ان یتی که بر این بحث مترت  می

نای افراد ملات را ماورد باازنیری جادی قارار داده و مربوف به ض انت اجرای نو  حووق و آزادی

. ی ملت تعرضی به آنها صورت نییاردناآزادینا را برطرف سازد تا در موام ح ایت از حووق و امابه

کند اماا چنانچاه یاک نا ک ک میدرست است که دکترین حووق دانان و رویه قضایی به رفع ابهام

بار  تا  تیسیرنای متیاوت را داشته باشد م کن است برقیف اراده قانونیرار رفتار شود مضافاً، نص

قانونیرار بایاد مشامص ن ایاد کاه کادامیک از حواوق و . اینکه تشتت آراء را در پی قواند داشت

را در نظر دارد و آیا ماموران به قدمات ع ومی و نهادنای ع ومی غیردولتی نیز مورد نظار  ناآزادی

در حواوق ی بطاین نظریاه. نستند یا فوط ماموران دولتی در معنای مضیق آن را اراده کرده است

در بسایاری از قاوانین  هنای مهم حووقی اسات کایکی از نظریه، حووق مدنی و آیین دادرسی، جزا

به رس یت شاناقته شاده ، ی قانونی پیدا کرده و ض انت اجرای بطین برای مورراتچهره، قارجی

و  این نظریه ننوز در حووق داقلی جاییانی ندارد و فواط در قاانون آیاین دادرسای کییاری. است

 . موررات اندکی پیش بینی شده است، مدنی به عنوان بطین قضایی
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 و دولتی نایشرکت و نامؤسسه ،ناوزارتمانه سوی از مأموریتی که کس نر" :گرددمی پیشنهاد زیر

 و حواوق، قاویش ماموریات مناسابت باه است گردیده محول وی به دولتی رغی ع ومی مؤسسات

 سل  ملت افراد از را ایران اسیمی ج هوری اساسی قانون سوم فسم در شده بینی پیش یناآزادی

 ماده این در ".گرددمی محکوم شش درجه حبس و اجت اعی حووق از محرومیت به ن اید محروم یا

 مااده ایان مشا ول افارادی چاه و کیست دولتی مامور که است هشد مشمص کنونی ماده برقیف

 ماوارد در منحسار و اسات گردیده معلوم ناآزادی و حووق. دارد ابهام فعلی ماده حالیکه در نستند

 شاامم فوط آیا که کندن ی مشمص کنونی ماده حالیکه در است اساسی قانون سوم فسم در مرکور

 نیاز نااآزادی و حواوق ساایر شامم یا است اساسی قانون مسو فسم در مرکور نایآزادی و حووق

 و اسات مشامص ،مجاازات ناوع؟ است آمده عادی قوانین در که ییناآزادی و حووق حتی شودمی

 معلاوم اسات شده بینی پیش افراد یناآزادی و حووق نو  برای که دییری مواد و ماده این رابطه

 در مارکور ینااآزادی و حواوق نوا  که نیست معلوم و دارد ابهام کنونی ماده حالیکه در باشدمی

 ع اوم قاام حکام بعنوان یا باشدمی ۵۷۰ ماده مش ول عادی قوانین و اساسی قانون فسول سایر

 ؟ زندمی تمسیص را ۵۷۰ ماده
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