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 چکیده

اگرچه بر اساس انگاری قرار داده است و حقوق اساسی شهروندان را مورد جرمنقض  ،بخش تعزیرات 075قانون مجازات اسالمی در ماده 

در این قانون تمامی مقامات و مامورین حکومتی مشمول ماده فوق می گردند، اما سیاق نگارشی ماده یاد شده در  1831اصالحات مقنن در سال 

و « انونقبرخالف »گرایانه را ایجاد می نماید به نحوی که منظور از مفاهیمی مانند ع آن قابلیت انعطاف و تفسیر قدرتخصوص جرم موضو

ی فراهم مستظهر به قدرت عمومی رامحور در مواجهه با متهم مگرا و تبعیضاین ماده امکان برداشت های مورد در« آزادی شخصی افراد ملت»

 نماید.
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 مقدمه

-قوقها برای شناسایی حای انسانتورگرایی، ثمره مبارزه چندین سدهنهضت دس بابا ظهور قوانین اساسی مدون و     

یانجامیده کنون نیز به تغییر در نظام حقیقی نید. تغییر در نظام حقوقی اما، تای عمل پوشمدون و مکتوب جامعه شان در متنی

 اعم از رسمی و طبع سرکش قدرت نتوانسته است ،ها در قوانین اساسیآزادیاست و صرف شناسایی و درج حقوق و 

ا برای ت دارد تهمین دلیل است که ضرورهآنها را رعایت نمایند. ب و را آرام نماید تا بدین حقوق احترام گذارده رسمیغیر

های در نظام»وجه به آنکه های اجرای مناسب در نظام حقوقی در نظر گرفته شود. در این راستا با ترعایت آنها ضمانت

یافته سیاسی با قبول حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش و افول اقتدار مطلق ساالر و توسعهمردم

ه لتزام بیافتگی و ابسته به درجه توسعه 8«های اساسی در راس توقعات اجتماعی قرار می گیرندآزادیزمامداران، حقوق و 

همان  سته بهب وضع و تقنین نموده اند و باز، در این رابطه ها، ابزارها و سازوکارهای الزم راحکومتقواعد دموکراتیک، 

بنابراین و با توجه به ضرورت  .اندرا در دستور کار قرار دادهعمومی های آزادیبندی به حقوق و معیارها، در عمل پای

ن ترین کارکرد یک نظام حقوقی، تضمیگفته شود، بنیادی، بیراه نخواهد بود اگر ی عمومیهاآزادیاحترام به حقوق و 

 4ین قواعد است.رعایت ا

های غیر حقوقی های حقوقی، هم مشتمل بر ضمانتها در نظامآزادیو  ضمانت اجرای حقوقاگر چه از سوی دیگر،     

های حقوقی دست گاه، نظام ،در جنبه حقوقی، 0شود های حقوقی آن میافکار عمومی است و هم شامل ضمانتو مبتنی بر 

های عمومی و یآزادرام به حقوق و تسهیل یا تعیین شیوه اجرا یا احت اند، مانند تقنین قوانین مرتبط بابه اقدام ایجابی زده

یک از این  انگاری نقض هرگذار اقدام به وضع مقررات و جرم، بدین ترتیب که قانوناندی را در نظر گرفتهگاه جنبه سلب

نماید. در فرض های عمومی میآزادیانگاری عمومی نقض حقوق و ها بصورت اختصاصی و یا جرمآزادیحقوق و 

 آزادیساسی با دفاع از برای مثال وقتی قوانین ا است. و خاصی مشخص آزادینقض حق یا  نخست، موضوع جرم،

انگاری قرار مورد جرم قوانین مشخصاًآنها یاد می نماید، نقض این حق، در  "منع بازداشت خودسرانه"شهروندان، از 

 ها اقدام به جرم انگاریِآزادیگذار عالوه بر مواردی که بطور اختصاصی در مورد حقوق و . در فرض دوم، قانوندریگمی
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است که از میزان رعایت حقوق و آزادی های عمومی بطور عام و تمام  "رضایتی"رسد مشروعیت نظام های سیاسی و حقوقی مبتنی بر اگر چه به نظر می 4 

 امنیت غذایی تا امنیت قضایی حاصل می شود. از اشکال آن از جمله حق بر زندگی شایسته و

 نگ:در خصوص تاثیر افکار عمومی در رعایت حقوق و آزادی های عمومی ب0 

، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی حق بر آزادی تجمع در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران، قاسمی، آرین

 به بعد 33ص ، 1831واحد تهران مرکزی، 



حقوق اساسی شهروندان را مورد ها، نقض آزادینقض آنها نموده است، بطور عمومی نیز با توجه به تنوع و تکثر این 

 انگاری قرار داده است. جرم

ر نه تنها اقدام به تقنین د گذارمبین آن است که قانون سالمی ایرانتوجه به قوانین مجری در نظام حقوقی جمهوری ا    

، جنبه و ... نموده است های عمومی از طریق برخی از قوانین برای مثال قانون مطبوعاتآزادیجنبه ایجابی تضمین حقوق و 

از  ینقض حق اساسی خاص ،در مواردی گذار،قانون ،آن را نیز مورد توجه قرار داده است. بدین ترتیب هایجلوه سلبی و

برای مثال در قانون مجازات اسالمی)تعزیرات( مصوب  انگاری قرار داده است.مورد جرم شهروندان را بصورت اختصاصی

پردازد، بصورت می« یرات مقامات و مامورین دولتیتقص»متعددی از فصل دهم آن قانون که به ، در مواد 1/8/1870

ر د به عنوان نمونه، .استه قرار گرفت انگاریمورد جرم های عمومیآزادیمختلف حقوق و  هایاختصاصی نقض گونه

 "و منع بازداشت خودسرانه آزادیحق "نقض  070و یا در ماده  "حق دادخواهی"گذار، نقض قانونآن قانون،  071ماده 

نقض  075همین قانون نیز در ماده  ه است و درانگاری قرار دادهای عمومی مورد جرمآزادیدر جهت تضمین حقوق و  را

 ،در این بعد های عمومیآزادیبنابراین تضمین حقوق و  .انگاری نموده استهای عمومی بطور عام را جرمآزادیحقوق و 

کشف جرم و تعقیب و مجازات »عبارتست از  که قانون اساسی 101اصل  4بند بر اساس یکی از وظایف قوه قضاییه مندرج 

. چرا بپردازد «...... به حفظ حقوق عمومیدادگستری دادگاه های»بر عهده این قوه قرار دارد تا از طریق « و تعزیر مجرمین

به عنوان جز تفکیک ناپذیر کرامت و ارزش واالی انسانی و اساس و پایه حیات جامعه بشری امر حقی  آزادیامنیت و » که

است و تامین و تضمین آن در مقابل تجاوزات فردی و اقتدارات حکومتی بر عهده مقام شامخ قاضی بعنوان امینی پارسا 

 .  1 «قرار دارد

در نظام های عمومی آزادیقانون مجازات اسالمی)تعزیرات( بعنوان تضمین کیفری عام حقوق و  075بررسی ماده     

جرم موضوع اساسی تحقیق آن است که  آن موضوع پژوهش حاضر است و سوالقد و نحقوقی جمهوری اسالمی ایران 

 «ی دارد؟از شهروندان بوسیله آن قابلیت تضمین کیفرقابلیت ارتکاب بوسیله چه کسانی را دارد و چه حقوقی »ماده یاد شده 

ها انها و سازماقدام می نمایند در تمامی دستگاهتمامی کسانی که از موضع قدرت عمومی عمل و »ین فرضیه ها که ا و با

انون ق های عمومی مندرج دره تقنین، نقض تمامی حقوق و آزادیبر اساس فلسف»و نیز « می توانند مرتکب این جرم شوند

آوری فی و روش گردتوصی-با رویکرد حقوق داخلی و با شیوه تحلیلی ،«اساسی و قوانین عادی موضوع این جرم است

 075ماده  ارشن است که سیاق نگمقاله حاضر آ از مسائل اساسی ای به دنبال حل مسئله اساسی تحقیق است.منابع کتابخانه

-تبعیض دم استقالل قاضی و با نگرشکه در فرض ع دگرا را ایجاد می نمایدبه نحوی است که اوال قابلیت تفسیر مور ق.م.ا

ان می دهد. نش منجر گردد. این امر خود را در دو بعدرائت متهم مستحضر و مستظهر به قدرت عمومی ببه  دتوانگرایانه می

 گذار در ماده یادگردد زیرا قانونبر می« وق اساسی در قوانین عادیقح»بعد نخست به امکان عدم تسری حدود ماده به 
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های زادیآاستفاده نموده است و در بعد دیگر به تشکیک در حدود حقوق و « حقوق مقرر در قانون اساسی»شده از عبارت 

نان، و بطور خاص برای حقوقدا« شخصی افراد ملت آزادی»مد نظر ماده یاد شده منجر می گردد. از یک سو منظور از 

یر سحقوق کمی مبهم و ناآشناست و به یاری تفدانش ی این گرایش از ملعمومی و گفتمان حاکم بر ادبیات عحقوقدانان 

باید منظور از آن را دریافت و از سوی دیگر سیاق نگارش قانون به نحوی است که به سختی قابل تسری به حقوق اساسی 

جرم نقض حقوق اساسی شهروندان  در این راستا مقاله حاضر در بخش نخست به عنصر قانونی .اشخاص حقوقی است

پردازد، بخش دوم به وصف خاص مرتکب و دایره شمولی آن پرداخته در بخش سوم موضوع جرم را مورد بررسی می

  .نمایدهای آن را  بررسی میجرم و گونه قرار می دهد و بخش آخر نیز عنصر مادی

 آن پیشینه تاریخیعنصر قانونی و  .1

 075مبین آن است که ماده  در قوانین مداقه مستلزم شناخت عنصر قانونی آن است، در این راستا بررسی هر جرم بدواً    

هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها »به شرح زیر اصالح گردید:  11/15/1831در مورخ  قانون مجازات اسالمی

شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون  آزادیو دستگاههای حکومتی که بر خالف قانون 

ومیت یک تا پنج سال از مشاغل دولتی به اساسی جمهوری اسالمی ایران محروم نماید عالوه بر انفصال از خدمت و محر

خصوص مجرمینی که به سلب یا ، بنابراین ماده اخیرالذکر امروز در 7«حبس از دوماه تا سه سال محکوم خواهد شد

 075باشد. ماده یاد شده، اصالحی جزیی است در ماده اسی ملت مبادرت می ورزند مجری میسازی حقوق اسمحدود

هریک از مقامات و مامورین دولتی که بر خالف » می داشتمقرر که  1870زیرات( مصوب قانون مجازات اسالمی)تع

شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید عالوه بر انفصال از  آزادیقانون، 

شینه با بررسی پی« م خواهد شدخدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکو

قانون مجازات اسالمی  43ماده  با تغییراتی منبعث از  ق.م.ا 075که ماده  انگاری ماده یاد شده می توان دریافتجرم

هر یک از وزرا و مقامات و مامورین دولتی که بر خالف » داشتبوده است که مقرر می 13/0/1811)تعزیرات( مصوب  

ها نشخصی افراد ملت را سلب کنند یا افراد ملت را از حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به آ آزادیقانون 

این ماده نیز به نوبه خود « شدسال از مشاغل دولتی محروم خواهند  0تا  4داده محروم نمایند از شغل خود منفصل و از 

اشخاص مذکور در ماده قبل هر یک از » است که مقرر داشته بود 1854ت عمومی مصوب قانون مجازا 38ماده گرفته از بر
سال از حقوق  15الی  0شخصی افراد ملت را سلب نماید از شغل خود منفصل و از  آزادیکه بر خالف قانون  دولت 3
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 و اعضا پارلمان و صاحب منصبان مامورین هر یک از وزرا3 



های اساسی شهروندان در نظم حقوق کنونی آزادیبنابراین عنصر قانونی جرم نقض حقوق و  «.اجتماعی محروم خواهد شد

 می باشد.  11/15/31اصالحی ق.م.ا  075ماده 

 و دایره شمولی آن مرتکبوصف خاص  .1

ن حصول به چنی شناخت عنصر قانونی جرم نقض حقوق اساسی ملت، شناخت دایره شمولی آن ضرورت می یابد.با     

 سوی قانون گذار است. م بکار رفته از ماده فوق ازحصول شناخت نسبت به مفاهی مستلزم 075شناختی از ماده 

کب وصف خاص مرتتعیین برای تعیین دایره شمولی و  "مقامات و مامورین دولتی"از عبارت  پیش از اصالح 075ماده     

یجتا و نت ای میان حقوقدانان در خصوص معنای دولت در این مادهبود. در این راستا مباحث گسترده جرم استفاده نموده

 "یمامور دولت"یا  "دولت"قانون مجازات اسالمی در مواد متعددی از عبارت  اگرچه چرا که در گرفت. دایره شمولی آن

ای عده بر مبنای این ابهام. 3«این قانون در خصوص تعریف دولت و ماموران دولتی ساکت است»استفاده نموده است، اما، 

مانند ابهام در دیگر موارد در خصوص  و اندآن به معنای قوای حاکم داشتهاز حقوقدانان نظر بر عموم واژه دولت و تسری 

ر نظر داشته فهوم عام داگر دولت را صرفا به منزله قوه مجریه تلقی نکنیم و آن را به م»نظر بر آن داشتند که  ،معنای دولت

ا، هوان آن مانند وزارتخانههای دولتی صرف نظر از عنر شخصی که به خدمت یکی از دستگاهتوان گفت هباشیم، می

جزو مقامات و  15«اشتغال داشته باشدهای دولتی، موسسات دولتی، و نهادهای زیرنظر رهبری مانند نیروهای مسلح شرکت

یب و بدین ترت از واژه دولت به قوه مجریه اراده معنا می نمودند. ،برخی دیگرآید. در مقابل مامورین دولتی به حساب می

در  دولتیی و ماموران غیراز سوی مقامات شهرداره بود که یدصالح به نحوی تقنین گردپیش از ا 075ماده  با تفسیر اخیر،

ن ماده یافت. چنین تفسیری که به نظر خالف فلسفه تقنینمی تحقق اعم از نیروهای نظامی و حتی انتظامی معنای قوه مجریه

در مواد  که گذارقانونبر این اساس  به اصالح ماده یاد شده اقدام نماید. 1831یاد شده بود، مقنن را بر آن داشت تا در سال 

مسئولین و مامورین بازداشتگاه ها و »، 11«ضابطین دادگستری یا ماموران انتظامی» نظیری فصل دهم از عبارات ی ازمتعدد

ها در هر رتبه و خدمین و مامورین دولتی و شهرداریهر یک از صاحب منصبان و مست»،18«مقامات قضایی»، 11«ندامتگاه ها

، 11«رین قضایی یا غیر قضایی دولتیهر یک از مستخدمین و مامو»، 10«مستخدمین و مامورین دولتی» ،14«مقامی که باشد
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صاحب »، 17«قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشدمستخدمین و مامورین قضایی یا غیرهر یک از »

هر کس از مقامات یا مامورین »، 13«هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی»، 13«منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی

« مقامات و مامورین دولتی»و تغییر عبارت  075ماده با اصالح  ،استفاده نموده بود 15«ا غیر از آنهادولتی یا نیروهای مسلح ی

ین تالش نمود تا از ادبیات واژگانی متناسب با فلسفه تقن« مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی»به 

با اصالح ماده  نتیجتاً .11را مرتفع نمایدمیان سه معنا اژه دولت از اشتراک لفظی و ماده استفاده نموده و مشکل سوء تفسیر

انه، های حکومتی، اعم از قوای سه گه کلیه ماموران وابسته به دستگاهمرتکب جرم موضوع این ماد»فوق به نظر می رسد، 

نظایر آنها می باشند که های دولتی و سسات مامور به خدمات عمومی، شرکتها، مویروهای نظامی و انتظامی، شهردارین

های حکومتی مورین وابسته به نهادها و دستگاهما»عبارت دیگر، ه ب .11«با سوء استفاده از سمت خود مرتکب آن می شوند

 لذا هر یک از .نظر از رابطه استخدامی و نوع آن باشنداز سوی دولت دارای حکم رسمی صرف شامل کسانی است که

شخصی افراد را سلب نمایند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون  آزادیمامورین دولتی که با استفاده از اختیار دولتی خود 

چرا که بر این مبنا، در معنای عام دولت که ترادف معنایی با حکومت  .دمشمول ماده فوق خواهد بو 18«اساسی محروم نماید

مامور دولتی شخصی است که از طریقی قانونی، به دولت منسوب و ملحق است و... دولت در »دارد، مامور حکومتی یا 

-رکتبنابراین هم ش و خدماتی است، معنای عام کلمه و شامل تمام نهادها و امور کیفری و لشکری اعم از تولیدی، توزیعی

های دادگستری از اجزای دولت تلقی می شوند... پس چه شخص مستخدم قوه مجریه باشد و چه های دولتی و هم دادگاه

دار ن عهدهنظم عمومی و مطابق با قانوهیچ رابطه استخدامی با آن نداشته باشد )مانند اعضای بسیج( چنانچه در راستای حفظ 

باشد، از نظر حقوق کیفری مامور دولت به شمار می آید زیرا به پشتوانه دولت اقدام نموده و انجام خدمات عمومی شده 

مستخدم دولت را نمی توان کسی دانست که »اگر چه در مقابل گفته شده است  .14«مظهری از اراده و فعل دولت می باشد

ا در خدمت دولت بوده باشد. به عنوان مثال با دولت همکاری داشته ی -خواه اجباری خواه داوطلبانه و-نبه هر شکل ممک

نیروهای امدادگر و بسیجی که داوطلبانه با سازمان های دولتی همکاری می کنند و آن دسته از افرادی که اجبارا خدمت 

به معنای کسی در نظر  ورتی که مستخدمبا این حال، در ص  .10«سربازی انجام می دهند را نمی توان مستخدم دولت دانست
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ه معنای کسی ب است چنین تحلیلی قرین به صحت است اما در صورتی که مستخدم "استخدام دولت"گرفته شود که در 

قرار گرفته است، تلقی گردد، خواه در استخدام آن باشد یا نباشد در اینصورت می توان گفت  "خدمت دولت"که در 

 پردازند نیز در زمره مشموالن ماده یاد شده قرار دارند.با دولت میداوطلبانه به همکاری  کسانی که بصورت

شود، می  در ماده فوق استنباط می« های حکومتیوابسته به نهادها و دستگاه»رکیب بنابراین بطور کل، آنچنان که از ت    

دانست.  075موضوع ماده  توان تمامی کسانی که به امر خدمت عمومی اشتغال دارند را در زمره مرتکبین احتمالی جرم

 با این وجود 11«اصطالح مامور به خدمات عمومی... در قوانین موجود ایران به درستی مشخص نشده است»البته اگر چه 

انجام خدمت عمومی به عنوان وظیفه شغلی یا قانونی یا داوطلبانه آنها را در جایگاه حقوقی مشخص قرار می دهد... بنابراین »

های عمومی برای تحقق یک امر یا هستند که از طریق یکی از سازمان مامورین به خدمت عمومی کسانیمی توان گفت 

ه )شغلی یا قانونی( یا ب خدمت عمومی خدمت می کنند اعم از اینکه انجام خدمت عمومی توسط آنها ناشی از انجام وظیفه

 ار اداره. و یا حتی به صورت داوطلبانه و به عنوان همک 17«صورت همکاری باشد

داللت بر اطالق و عموم دارد و در این خصوص  ،«هریک»توجه به ماده فوق نشان می دهد مراد مقنن از بیان ، ضمن آنکه  

افرادی  یارد، بنابراین ماده فوق شامل همهفرقی میان هیچ یک از افرادی که می توانند مرتکب جرم فوق شوند وجود ند

الف قانون برخ»توانند می حکومتی و یا وابستگی در زمان انجام امری به حکومت،د که به اقتضای شغل و پست می شو

 .«های شخصی را سلب کنند...یا )ملت را( از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران محروم نمایندآزادی

. ایان یا حکمرانان نیستهای مختلف فرمانروفرقی میان رده تسری آن، خصوص نتیجه اطالق ماده فوق آن است که در

در تقسیم جامعه به  13تقسیم بندی لئون دوگی و وابستگان به حکومت با توجه به از واژه فرمانروایان یا حکمرانان استفاده

توان مرتکبین احتمالی این جرم را تشخیص داد، ی مبین است که با استفاده از آن می بخوب «فرمانروایان و فرمانبرداران»

دارند، در جامعه قرار )ولو بصورت داوطلبانه و همکار حکمرانان( تمامی کسانی که در سطح و طبقه حکمرانانبنابراین 

واه توانند مرتکب این جرم شوند، خمیاقدام می نمایند،  "موضع فرمانروایی یا استفاده از قدرت عمومی"بعبارت بهتر از 

ر می توانند تهای باالتری قرار دارند راحتتفاقا حکمرانانی که در ردهند و امقام عالی داشته باشند و خواه کارمندی جز باش

« معمو»و « اطالق»الذکر یعنی سلب یا محدودسازی حقوق مردم نمایند و اساسا اقتضای نصر مادی جرم اخیراقدام به ع

از سوی « کهری»ل لفظ همین است که تخصیص و تقییدی ندارد و داللت بر همه مصادیق خود می نماید، بنابراین استعما

 مقنن در مقام بیان آن بوده است که استثنایی در نظر نداشته است و ماده شامل تمامی حکمرانان می شود.
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 در موده است،استفاده ن« مقامات و مامورین»توجه به خود ماده نشان می دهد که مقنن از اصطالحات از سوی دیگر،     

های سمت 3/7/1831قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  71اده مقررات جاری کشور و بر اساس تعیین مقنن در م

روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور و نواب رئیس مجلس شورای اسالمی، اعضای : »ودذیل مقام محسوب می ش

نابراین، ب« س جمهور، استانداران، سفرا و معاونین وزراشورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، معاونین رئی

مین دولت تمام مستخد« مامورین»منظور از  که به قرینه ماده اخیرالذکر تعیین گردیده اند، به نظر می رسد "مقامات"غیر از 

تگاه ه به نهادها و دسبا توجه به قید مامورین وابست»باشد، « مقامات»به غیر از  "دولت"و  "مستخدم"در معنای عام کلمات 

باشد و نوع رابطه استخدامی  ها...و وزارتخانهها است از مستخدمین هریک از دستگاه های حکومتی مرتکب جرم ممکن

نیز اهمیت ندارد خواه مرتکب مستخدم قوه مجریه یا قضاییه و یا یکی از نهادهای وابسته به مقام رهبری و غیره باشد بنابراین 

ر در وق مقرشخصی افراد را سلب نموده یا آنها را از حق آزادیشامل کلیه مامورینی که با استفاده از قدرت و مقام خود 

 ءشخصی و حقوق اساسی افراد باید بواسطه سو آزادیگردد. بدیهی است که سلب نمایند میاساسی محروم می قانون

که به هر نحو بواسطه شغل خود  ، بدین معنا تمامی کسانی 13«استفاده از مقام و موقعیت حکومتی صورت گرفته باشد

قرینه  .را محدود یا سلب نمایند مشمول ماده فوق می شوندهای مردم ارتباط داشته باشند و آن آزادیتوانند با حقوق و می

توسط مقنن نیز مبین همین نظر است که منظور مقنن تمامی حاکمیت به معنای « های حکومتینهادها و دستگاه»کاربرد 

انتظامی  و های حکومتی به طور عام اعم از نظامیه، قضاییه و مقننه و دیگر دستگاهکلی آن بوده است، اعم از قوای مجری

 و اطالعاتی و ... .

احتمالی  به عنوان مرتکبین« حکومتین وابسته به نهادها و دستگاه هایمقامات و ماموری»صراحت مقنن در تعیین کلیه     

بنابراین ماده تسری به غیر کارمندان دولت که  .برای مرتکب می شود« مامور دولت»جرم منجر به پذیرش وصف خاص 

ساسی حقوق ا»نقض  های دولتی اقدام بهمندی روابط شخصی در دستگاهنفوذ و یا بهره ممکن است با استفاده از اعمال

 این دسته در جرم یاد شده داشت.« معاونت»گردد و تنها باید نظر به نمایند نمی« شهروندان

 افراد ملت حقوق شخصی، ع جرموموض.8

بر این اساس، با توجه به  پرداخت. 075وضوع جرم مدنظر ماده م ، باید به بررسیجرم مرتکببا بررسی دایره شمولی     

 چیست.« افراد ملتهای شخصی آزادی»منظور از  باید بررسی گرددادبیات بکار رفته توسط مقنن 

اگرچه در بادی امر سهل به نظر می رسد اما در عین حال مفهومی  "شخصی افراد ملت آزادی"مفهوم در این راستا،     

صطلح مبه نظر مفهومی غیرها، آزادیممتنع نیز هست چرا که بر اساس ادبیات حقوق عمومی در خصوص حقوق اساسی و 

د مور، این موضوع مبین آن است که حقوقدانان های عمومیآزادیهای کالسیک حقوق و . مداقه در تقسیم بندیاست
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های مربوط به آزادیی ی عمدهرا به چهار دسته 85«عناصر بنیادین مطالعات حقوقی»مطالعه و محوری حقوق اساسی و از

بر .  80تقسیم بندی می کنند 84های اقتصادی و اجتماعیآزادیو 88گروه بندی آزادی، 81اندیشه آزادی، 81اعمال فردی

جد. افزون بر گناخیر نمی، مفهوم یاد شده در تقسیم بندی است «موضوع» قسممَاز و  به اعتبار که این تقسیم بندیاساس 

 ردیده است.ارائه گ "جمعی یا فردی"عمال ها از جهت اِآزادیگی حقوق و به اعتبار قوام یافت تقسیم بندی دیگری نیز این،

 81ای از نسل اول حقوق بشردستههای گروهی، آزادیها به دو دسته فردی و گروهی تقسیم می شوند، آزادیاز این مقسم، 

رند ودر راستا و امتداد آنها، ماهیتی چند جانبه می یابند و زمانی قابل تص ر می روند وهای فردی فراتحق هستند که از ماهیت

ذیر پاستفاده از آنها بطور جمعی امکان»حق در جامعه اعمال گردند یا به تعبیری اساسا که از سوی جمعی از افراد ذی

انی محقق می شوند که احزاب در واقع زم آزادیتحزب یا  آزادیسندیکایی،  آزادیهایی مانند آزادیبرای مثال  87«است

آنچنان که دیده می شود، مفهوم . 83نهایی نمی تواند حزب باشدتی آنها فراتر از یک نفر باشد زیرا یک فرد به اعمال کننده

ه، از گردد آنکگنجد. آنچه از مفهوم یاد شده استنباط میبندی نیز نمییم در این تقس 075بکار رفته توسط مقنن در ماده 

ن که چنیهای گروهی نگردد، آزادیهای فردی باشد و ماده شامل آزادیمنظور صرفا  یک سو می توان استنباط نمود،

خیر در منظور از عبارت ااما از سوی دیگر می توان تحلیل کرد  .در ماده یاد شده است« شخصی»استنباطی مبتنی بر واژه 

اصل  11راد ملت مجموعا شامل وم قانون مزبور تحت عنوان حقوق افحقوق مقرر در قانون اساسی در فصل س»ماده فوق 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به ویژه در فصل سوم مشتمل بر اصول » یعنی باشد 83«راجع به حقوق مدنی و سیاسی

ها و حقوقی را برای مردم مقرر کرده است. مثل حق دادخواهی، آزادینوزدهم الی چهل و دوم تحت عنوان حقوق ملت، 

ر محل اقامت دپیمایی، حق داشتن شغل، حق عقیده، حق تشکیل اجتماعات و راه بیان و آزادیحق داشتن تابعیت، حق 

تحلیل اخیر  .45«های برای مردم می باشند آزادیمورد عالقه و نظایر آنها. مسئوالن دولتی موظف به رعایت این حقوق و 

..« .حقوق مقرر در قانون اساسی...»قرین به صحت به نظر می رسد چرا که در عبارت بعدی ماده یاد شده مقنن از عبارت 

ها زادیآحقوق و وجود ندارد که برخی از رجحانی  و وجه وه دلیلبر تایید آن است. بعال ایاستفاده نموده است که قرینه
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 434، ص  پیشین میرمحمد صادقی، حسین،45 



ظر ها ضمانت اجرای عدم نقض در نآنگذاری است که برای برخی از خی دیگر مقدم دانسته شود و مغایر منطق قانونبر بر

شامل « راد ملتشخصی اف آزادی»بنابراین به نظر می رسد که  .گرفته شود و برای برخی دیگر چنین اقدامی صورت نپذیرد

حقوق مندرج در "و به تصریح عبارت بعدی مقنن شامل تمام  "گروهی فردی و هایآزادیتمامی انواع حقوق فردی و "

 41.دباشد هر چند که سیاق نگارش ماده می تواند زمینه تفسیر تبعیض محور از این ماده را فراهم آور "قانون اساسی

شخصی و حقوق مقرر در قانون اساسی مفاهیم عامی هستند که مصادیق فراوانی را می  آزادی» باید توجه داشت که     

توان برای آنها پیدا کرد و اطالق این مفاهیم شامل حقوق زیادی می شود مانند این که نهادهای نظارتی انتخابات کشوری 

 41«یا نهاد های دیگر محروم نماید بدون جهت صالحیت فردی را رد کرده و او را از عضویت در مجلس مقننه یا شوراها

که  گرای حقوق عمومی می توان نتیجه گرفتآزادیاز دیدگاه دکترین حقوق کیفری در کنار رویکرد موسع و  بنابراین،

ست ادر نظر گرفته شده « افراد ملت»ای است که برای های عمومیآزادیدر واقع تمام حقوق و « شخصی آزادی»منظور از 

گر ا عمومی و تحدید قدرت استهای آزادیرسد که این استدالل قرین به صحت و موید به تفسیر به سوی و به نظر می

ماده یاد شده سد راگرچه به نظر میهر چند  .ویسی مبتنی بر قصور یا تقصیر نیستننظر به قانون منافی چه چنین رویکردی

و « توقیف و حبس غیر قانونی»و شامل  070در کنار ماده ها دارد برخی آن را آزادیهای حقوق و تسری بر تمامی گونه

 .48دانندمی« تن آزادی»بدین ترتیب ناظر بر 

قوق ح» نماید چرا کهن ماده در جلوه دیگری نیز خود مینویسی در همیدر قانون یاد شده سیاق ناصواب از سوی دیگر  

شود فقط شامل اشخاص حقیقی می 075مادهاساسی مذکور در قانون اساسی منحصر به اشخاص حقیقی نیست اما ظاهر 

برای  44«بنابراین اگر کارمند دولت حقوق اساسی اشخاص حقوقی را سلب کند یا محروم نماید شامل این ماده نخواهد بود

آن قانون  0تا  1ده ی موضوع ماشکایت گروه هاموضوع  7/1/1815 مصوب قانون فعالیت احزاب 18توجه به ماده  مثال با

شود باید ناچارا نظر بر آن داشت که اساسا گروهها اگر از اعضای استناد  ق.م.ا075اگر به ظاهر ماده  ،15از کمیسیون ماده

، مجازاتی در نظام عدالت کیفری برای مرتکب در نظر گرفته نشده است شکایت نمایند بفرض اثبات 15ن ماده کمیسیو

 .40و نتیجه صدور حکم به برائت است « عمل ارتکابی اساسا جرم نیست»یعنی 

                                                           
متهم، بر برائت « سود»تاثیرات سیاسی بر رسیدگی قضایی با استمساک به اصل تفسیر به  امکان وجود برای مثال ممکن است در پرونده ای خاص و با توجه به41 

 متهم استفاده نمود!« سوی»ونده ای دیگر با بهره گیری از قابلیت تفسیر قانونی،  از تفسیر به متهمی نظر داشت و در پر

 410، ص 1831 ، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ سوم،قانون مجازات اسالمی در نظم حقوق کنونیعباس،  زراعت،41 

 131ص  ،1831چاپ دهم،  انتشارات امیر کبیر، جلد دوم، ،اختصاصی جرایم علیه اشخاص حقوق جزای، بنگ: صالح ولیدی، محمد48 

 411، ص ، عباس، پیشینزراعت44 

قانون اساسی در مورد حق بر آزادی تجمع که خصوصا با توجه به فصل سوم  17توجها به اینکه به نظر می رسد با تصویب قانون فعالیت احزاب اعمال اصل 40 

ین حق تنها از طریق گروه ها و احزاب و آنهم مشروط به اجازه پیشینی امکان پذیر است. در این رابطه قرار دارد، اعمال ا« حقوق ملت»قانون اساسی در زمره 

 بنگ:

 به بعد 108قاسمی، آرین، پیشین، ص 



اده در م «حقوق مقرر در قانون اساسی...شخصی افراد ملت... )و( ...  آزادی»بعالوه، با توجه به اینکه مقنن از عبارت     

های عمومی مندرج در قوانین عادی نیز تسری دارد یا آزادیدر خصوص اینکه ماده به حقوق و  فوق استفاده نموده است،

مبتنی  ت کهنخس دیدگاهتوان دو دیدگاه را مطرح ساخت. بر اساس میبطور کل  توان تشکیک نمود. در این رابطهمی خیر،

های اساسی مردم است... اما در این قانون به ذکر کلیات  آزادیدر مقام بیان حقوق و قانون اساسی » که است بر این اندیشه

ذار گاصول اکتفا می شود و تفصیل مطالب و سازماندهی آنها که مشتمل بر قوانین متعدد و مفصلی است بر عهده قانون

اسی کیفیت اجرای اصول مقرر در قانون اسعادی قرار می گیرد. با این ترتیب...)قوه مقننه( مسئول وضع قوانینی است که 

اشی های مندرج در قوانین عادی منبعث و نآزادیحقوق و ، نتیجتا، 41«را بر اساس مواد دقیق، تعیین و امر به اجرا می کند

بعبارت بهتر قید قانون اساسی در ماده منافی ضرورت رعایت حقوق مندرج در قوانین عادی نخواهد  .از قانون اساسی است

ساسی ها نیز در راستای قانون اآزادی، این دسته حقوق و بنابراین .ود زیرا قوانین عادی تجلی اجرای قانون اساسی هستندب

چرا که بر اساس منطق  می گردد ق.م.ا 075 مشمول ماده لذا و به تبع آن است و در رعایت آنها نیز ضرورت وجود دارد

سله باالترین سطح سلگذار در ساالری است نهادهای قانونالزمه تحقق مردمحاکمیت قانون که بر اساس اصل »حقوقی و 

های عمومی قرار دارند. در این خصوص قانون اساسی دستاورد قوه موسسان و قانون عادی حاصل کار قوه مراتب سازمان

 47«اصول الزم االحترام... های مختلف، همچنین به بیان و سازماندهیگذاری در زمینهمقننه است که هریک در مقام قانون

پردازند اما در این میان وظیفه قوه مقننه در شرح و بسط و تسهیل اجرای مقررات مندرج در حقوق اساسی شهروندان می

 مقرر گردیده 075این تضمین در ماده  ،که در موضوع بحث می باشد قانون اساسی متضمن ضرورت تضمین این حقوق

از با تاکید بر ظاهر عبارت یاد شده و مبتنی بر اندیشه بعضا موردگرا و تبعیض محور و با  از سوی دیگر عده ایاما . است

 ، در تسری ماده به حقوق مندرج در قوانین عادی تشکیک می نمایند.)سوء( استفاده از اصل تفسیر به نفع متهم

هر یک از »ر ماده یاد شده بیان داشته است نکته ای که در پایان این بند باید مورد توجه قرار گیرد آن است که مقنن د    

 «، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند...بر خالف قانونمقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که 

مجازات خواهد شد. در خصوص دانش واژه قانون در این ماده دو تحلیل به نظر می رسد. نخست آنکه قانون در اینجا اعم 

قانون اساسی و قانون عادی در نظر گرفته شود، بدین ترتیب از آنجا که بر اساس اصل نهم قانون اساسی جمهوری  از

هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیت ارض کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع »... اسالمی ایران 

های مشروع را به خالف قانون اساسی هایی که آزادی)ی(گذارنونماده شامل آن دسته از قا« قوانین و مقررات سلب کند

گردد. اما در صورتی که مراد از قانون در ماده فوق قانون عادی باشد در این صورت باید با وضع قوانین سلب نماید نیز می
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گذار در تقنین نباید قوانین را به نحوی تصویب نماید که قابلیت تفاسیر منعطف و به تعبیری کشدار توجه داشت که قانون

 ها را سالبه به انتفاع موضوع نماید. مجری فراهم آورد یا حقوق و آزادیدر مقام اجرا را برای 

 عنصر مادی و گونه های آن.4

آن پرداخت. به نظر  اینک باید به عنصر مادی ق.م.ا 075ن در ماده با بررسی دایره شمولی مرتکبین جرم و نیز موضوع آ    

از تعدیات  نخستین گونهکه و در ما نحن فیه، نقض حقوق اساسی آنان، تعدیات مامورین دولت نسبت به شهروندان رسد می

عدیاتی دوم تبه دو شکل صورت می گیرد. قسم اول تعدیاتی است که ناشی از فعل است و قسم »مامورین دولتی است 

 .43«است که ناشی از ترک فعل است

است که خود به دو صورت نقض صریح و  فعلقسم نخست از عنصر مادی تحقق جرم نقض حقوق اساسی شهروندان،     

، ندانهای عمومی شهروآزادیحقوق و مهم ترین جلوه ارتکاب جرم نقض  پذیر است.راحی سامانه تحدید و تضییع امکانط

صریح است. در این فرض، کارگزاران دولتی، با نقض صریح حقوق اساسی شهروندان اقدام به  به طور ارتکاب فعل

از  "احترام"ل یا حداق "حمایت"ای از حقوق اساسی که متضمن د، بدین ترتیب دسته بسیار گستردهارتکاب جرم می نماین

ای ردهخصوصا قوانین اساسی، دسته گستعام،  قوانین بطور سوی حکومت است می تواند مورد نقض صریح قرار می گیرد.

اد شده ه حقوق یب محوراز حقوق شهروندان را مورد تاکید قرار داده اند که چنین تاکیدی در کنار رویکرد حقوق طبیعی

لت و جاد نهاد وضعی دودر صیانت از آن هاست. زیرا توجه به فلسفه بنیادین ای و کارگزاران آن هامتضمن وظیفه دولت

یجاد امنیت ها و اآزادیداد اجتماعی و سند میثاق ملی )قانون اساسی(، اقتضای وظیفه دولت بر حفظ و احترام به نای قرارمب

 43ادعا-ز زمره حقها ابندی هوفلدی، این قبیل حقر یک نظام تحلیلی مبتنی بر تقسیمبرای شهروندان را می رساند. بعالوه د
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 کارگزاران بدین ترتیب در حالی که 01«همواره مستلزم تکلیف دیگری است»و حق های مطالبه ای  01هستند 05 مطالبه(-)حق

توانند اقدام به نقض آنها به خالف وظایف و م، تسهیل اجرا و ... را دارند میدر قبال حقوق یاد شده وظیفه احترا دولتی

البته باید توجه داشت که منظور از صریح در اینجا الزاما به معنای عیان یا علنی تعهدات خود در سند میثاق ملی نمایند. 

-دان میمستقیما به نقض حقوق شهروننیست، بلکه در حقیقت عمل ارتکابی ولو مخفیانه انجام شود  "فعلِ نقض"بودنِ 

-می نیشنود غیر قانو از طریق اقدام به نقض مصونیت خلوت شهروندان جامد. برای مثال هنگامی که کارگزاران دولتیان

 08چنین عملی شاید هرگز فاش نشود اما مستقیما یکی از حقوق اساسی شهروندان را مورد نقض قرار می دهد. ،نمایند

ل، الزاما نقض حقوق اساسی از طریق فع صورت دوم از گونه فعل، طراحی سامانه تحدید و تضییع است. بدین ترتیب که   

انجام می پذیرد. چنین اقدامی می  04ها و حتی قوه مجریهرد. گاهی این نقض از سوی پارلمانپذینمیدر مقام اجرا صورت 

مند باشد که بر اساس این سامانه حقوق اساسی شهروندان مورد خدشه نظام ایسامانهتواند از طریق وضع مقررات و ایجاد 

تی قانون عادی در محدودیت های فرا قانون اساسی یا حتوان در وضع رز ترین نمونه چنین اقدامی را میقرار گیرد. با

ع نهادهای مجاز به وضها مشاهده نمود. بدین ترتیب مقامات آزادیاعمال یا تعیین شیوه اعمال حقوق و  خصوص شناسایی،

یا پارلمان  ایند که قوای موسسنمهایی میمحدودیت 00اعم از اساسی یا عادی و وضع ،آور، اقدام به نقض قانونقواعد الزام

گردد که نقض حقوق اساسی شهروندان میمنجر به  مندسامانهورت چنین فعلی بص  01.ها را تعیین ننموده بوده استآن

نها یک نه ت آزادیتجاوز از طرف قوه مجریه به »داشت که باید توجه  تواند از مصادیق جرم نقض حقوق اساسی باشد.می

                                                           
ظیفه ومطالبه ای پیوسته در پیوند و هماهنگی با یک وظیفه متقابل هستند. بدین معنی که چون این حقوق در حقیقت ادعای بر غیر است، در مقابل، حق های »05 

« ابل استمقغیر در انجام و اجرای این گونه حقوق خودنمایی می کند به زبان دقیق تر حقوقی می توان گفت که الزمه حق مطالبه وجود وظیفه ای در طرف 

 بنگ:

 15ص 1831چاپ اول،  ، جلد اول، تهران، مرکز چاپ و انتشار دانشگاه شهید بهشتی،حقوق بشر در جهان معاصر ،قاری سید فاطمی، سید محمد

 دارد: به نظر می رسد حقوق زیر در قانون اساسی ج.ا.ا از زمره حق های مطالبه ای هستند که دولت وظیفه حفظ و تامین آنها را بر عهده01 

( امنیت 11( امنیت مسکن)اصل11( امنیت حقوق مادی شغل)اصل41و 47و  11( امنیت حقوق مادی مال)اصل 11( امنیت حیثیت)اصل 11امنیت جان )اصل 

یم ( تضمین خاص امنیت و تسریع در تفه84( تضمین عام امنیت و در دسترس بودن دادگاه ها)اصل88( امنیت اقامت)اصل10خلوت و منع تجسس)اصل 

( تضمین خاص امنیت و امنیت 110( تضمین خاص امنیت و علنی بودن دادگاه ها)اصل80( تضمین خاص امنیت و حق دفاع و انتخاب وکیل)اصل81اتهام)اصل 

صل و ا 8اصل  8( آزادی آموزش و پرورش)بند 83تضمین خاص امنیت و منع هتک حرمت محکومین)اصل (83متهم در مقابل فشارهای غیر قانونی)اصل 

( آزادی تجمعات و تظاهرات )اصل 85و اصل  8اصل  8( تسهیل و تعمیم آموزش عالی)بند 85و اصل  8اصل  8آموزش و پرورش رایگان و همگانی)بند  (85

( منع 14(آزادی مطبوعات )اصل 81( حق بر مسکن)اصل 11اصل  1( حمایت از کودکان)بند 11( حمایت از زنان)اصل 11( آزادی سازمان پیوندی)اصل 17

 ( تامین اجتماعی18تفتیش عقاید )اصل 
01 Campbell, Tom, Rights: Critical Introduction, London, Routledge,2006 

نمودند غیر قانونی مکالمات شهروندان می برای مثال دولت ایاالت متحده آمریکا و آژانس امنیت ملی آن، سال ها بطور سازمان یافته و گسترده اقدام به شنود08 

 های ادوارد اسنودن کارمند سابق آن سازمان به آگاهی شهروندان رسید.که این اقدام تنها پس از افشاگری

 که بر اساس قانون اساسی مجاز به وضع قواعد مادون قانون اما الزام آور هستند.در جایی 04 
 توجها به اینکه عمل وضع در زمره افعال قرار دارد. 00

 به بعد 117، پیشین، ص اسمی، آرینی نمونه بنگ: قبرا01 



خطر است تجاوز از طرف قوه مقننه نیز خطر دیگری است که کمتر از اولی نیست زیرا قدرت سیاسی خواه یک مستبد و 

 .07«دیکتاتور باشد و خواه یک اکثریت تفاوتی ندارد و ماهیت قضیه را تغییر نمی دهد

ورت است که خود به دو ص ترک فعلمادی در تحقق جرم نقض حقوق اساسی ملت، شکل دوم رفتار مرتکب یا عنصر     

 03قرار دارد 03مصونیت ها-بسیاری از حقوق شهروندان در زمره حق امکان پذیر است. صورت اول آن نقض صریح است،

ن وجود اما ترک با ای 15ها هستنداعمال دیگران و از جمله خود دولتحق در مقابل متضمن حمایت از ذیو بدین ترتیب 

است. افزون بر چنین شکلی از نقض  دانستن آن حمایت از این حقوق از سوی کارگزاران دولتی، متضمن جرمفعل در 

اسی ساالر، نقض حقوق اسهای غیر مردممی پذیرد، در دولت صورت کارگزاران دولتیحقوق اساسی که مستقیما توسط 

به  های هانا آرنت، تعبیرچه در ادبیات سیاسی خصوصا اندیشهدر قبال آنشهروندان از طریق ترک حمایت از این حقوق 

ر مستقیما اقدام تهای فشار سطوح پایین. بدین ترتیب اوباش سیاسی و گروهپذیردشود نیز صورت میمی "اوباش سیاسی"

 مایت از حقوقعل در حها اقدام به ترک فکارگزاران حکومتی حامی آن نمایند اماشهروندان میبه نقض حقوق اساسی 

 از طریق ترک فعل ارزیابی نمود. د آن را از زمره جرم نقض حقوق اساسی ملتنمایند که بایاساسی شهروندان می

ت. ستفاده مجرمانه از صالحیت تشخیصی اسسوء ا، جرم نقض حقوق اساسی شهروندانشکل دیگر ترک فعل در تحقق     

افزون بر نقض مستقیم حقوق، در مواردی اعمال یک حق یا تعلق آن، در صالحیت )خصوصا صالحیت  بدین ترتیب

های مولفه بدون در نظر گرفتن ی که مقامات دولتیتشخیصی( مقامات دولتی قرار می گیرد، در چنین مواردی نیز در صورت

ندان را فراهم آوردند باید چنین اخذ تصمیم اداری در خصوص صالحیت تشخیصی، زمینه نقض حقوق اساسی شهرو

جرایم  تی به عنوانهای دولقانونیبی» ر از اشکال ارتکاب این جرمبدین ترتیب گونه آخدانست.  مائعملی را در زمره جر

دارای قدرت قانونی برای  صالح حکومتی ...)است(... این اصطالح به اقدامات اشخاصی اشاره دارد کهشغلی مراجع ذی

ی به قدرت ترساتخاذ( تصمیمات خاص هستند. وقوع این جرایم به دلیل اشتغال عامالن آنها به کارهای دولتی و دسیا ) اجرا

                                                           
 141، ص 1835، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم،های عمومی و حقوق بشرآزادی طباطبایی موتمنی، منوچهر، 07 

03 Immunity-Right 

 به نظر می رسد حقوق زیر در قانون اساسی ج.ا.ا از این دسته حقوق هستند: 03 

( امنیت حقوق مادی 41و 47و  11( امنیت حقوق مادی مال)اصل 11( امنیت حیثیت)اصل 11( امنیت جان )اصل 41و 47 و 11امنیت حقوق مادی مال)اصل 

( تضمین خاص امنیت و 88( امنیت اقامت)اصل10( امنیت خلوت و منع تجسس)اصل 11( امنیت مسکن)اصل11( امنیت حقوق مادی شغل)اصل11شغل)اصل

اصل  8آزادی آموزش و پرورش)بند  (48اصل  4و بند  13آزادی کار)اصل  (80و حق دفاع و انتخاب وکیل)اصل ( تضمین خاص امنیت87اصل برائت)اصل

( منع 17( آزادی تجمعات و تظاهرات )اصل 11( آزادی سازمان پیوندی)اصل 48اصل  4( نفی بهره کشی)بند 48اصل  4( منع کار اجباری)بند 85و اصل  8

( تضمین خاص 83( تضمین خاص امنیت و منع هتک حرمت محکومین)اصل81ص امنیت و تسریع در تفهیم اتهام)اصل ( تضمین خا18تفتیش عقاید )اصل 

 (83امنیت و امنیت متهم در مقابل فشارهای غیر قانونی)اصل 

 بنگ:« مصونیت عبارتست از مصونیت داشتن در مقابل اعمال قدرت دیگران-حق»به تعبیر هوفلد 15 

Hohfeld, Wesley, Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning, New Haven , Yale University 
Press, 1919 



توجه به این نکته از این جهت حائز اهمیت  . 11«پذیر می شودجرایی دولتی نیز همراه است امکانهای اقانونی که با ضمانت

ی اصل ب"گیرد اره )در معنای عام کلمه( صورت میکه توسط اد ایاست که دو اصل بنیادین حاکم بر خدمات عمومی

 هرگونه جانبداری»در مقابل آن است که بر اساس اصل نخست،  11"اصل برابری"و نیز  "طرفی در مقابل خدمت عمومی

همه »است و بر مبنای اصل دیگر   18«می گردد ممنوع و مخالف اصلوکه منجر به ایجاد تبعیض در انجام خدمات عم

مند گردند و توجه به بهره 14«...و تکالیف ناشی از خدمات عمومیبه طور مساوی و یکسان از منافع، مزایا  )باید( اشخاص

ها نیز شورکچنین استنباطی در قوانین دیگر  .قانون اساسی مبین آن است که همه شهروندان از حقوق یکسان برخوردارند

 ای این کشور به تعدیات اداره عمومیزعنوان سوم را در کتاب چهارم قانون ج گذار فرانسه، فصل دوم ازقانون»سابقه دارد 

توسط اشخاص عهده دار یک وظیفه عمومی اختصاص داده است که شباهت زیادی به فصل دهم و و سیزدهم کتاب پنجم 

ها خصوصیسوء استفاده از قدرت علیه  دارد، به طوری که جرایمی همچون... 1870وب صقانون مجازات اسالمی م

 .10«پردازد( و... می481-11ونی منفعت )ماده قان( کسب غیر481-4)ماده

 هاها و رهیافتدریافت

ای ایستهآن است که بتواند به نحوه شکارکرد یا کارویژه اساسی و به تعبیری مشروعیت یک نظام سیاسی و حقوقی در     

 ونرای دنماید و در مقام دفاع از آنها سازوکارهای شایستههای عمومی را تضمین آزادیگذاری حقوق و در عرصه قانون

از  آن ایجاد نماید. بسیاری کارهای سازمانی و رفتاری در مواجه با جرایم و یا بیرونواعم از سازدستگاه عدالت کیفری 

ومی دست ای عمهکننده اعمال حقوق و آزادیتمهید حقوقی کشورهای دنیا به تصویب و تقنین قوانین تسهیل یا یهانظام

وه ایران هم به تبع شیجمهوری اسالمی قوه مقننه  اند و برای تضمین آنها نیز اقدام به وضع مقررات جزایی نموده اند.زده

 نقض"ها پرداخته است و هم بصورت عمومی آزادیانگاری نقض برخی از حقوق و هم بطور اختصاصی به جرم ،رایج

های شهروندان از .ا تضمین عام رعایت حقوق و آزادیق.م 075نموده است که ماده انگاری را جرم "هاآزادیحقوق و 

 سوی مقامات و مامورین دولتی است.

ینک ماده ا 1831در سال  الذکر، فوق 075در ماده  با اصالح انجام شده از سوی مقننهای پژوهش حاضر، بر اساس یافته    

 ل مقامات وکه شاممی گردد قرار دارند  قدرت عمومی یا تجلی آن وضعم یاد شده شامل تمامی افرادی که به نحوی در

دون آنکه ب .آنهاستو غیر از  اعم از نیروهای نظامی و انتظامی و اطالعاتی تا قضاییهای حکومتی مامورین تمامی دستگاه

                                                           
 111ص ،1831، ترجمه حسین غالمی، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، تحوالت جرم سیاسیجفری،  ایان راس،11 

 185ص، 1831چاپ اول، تهران، انتشارات دادگستر،  ،حقوق اداری، هیمبرای آشنایی با این اصل بنگ: موسی زاده، ابرا11 

 177، ص 1833، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ اول، حقوق اداری عباسی, بیژن،18 

 170همان ، ص  14 

 11-8 مجید، پیشین، صص و صفری، ، عباسزراعت10 



ه حتی در صورتی که اشخاص بصورت داوطلبان یبباشد بدین ترت رابطه استخدامی و یا نوع آن در این مورد دارای اهمیت

دست به همکاری با حکومت در اجرای نظم عمومی یا ارائه خدمت عمومی بزنند از آنجا که از موضع قدرت عمومی عمل 

 و مشمول ماده فوق می گردند. می نمایند ملحق و وابسته به حکومت به حساب می آیند

ر اساس ب استفاده نموده است که این تعبیر «شخصی افراد ملت آزادی» ق.م.ا از تعبیر 075مقنن در ماده  ،از سوی دیگر    

حقوق »عبارت بعدی مقنن در کاربرد  ، که به قرینهها غیر معمول استآزادیطبقه بندی های متداول و کالسیک حقوق و 

های مقرر در قانون اساسی می گردد آزادیی انواع حقوق و شامل تماممی توان قائل بر آن بود که « مقرر در قانون اساسی

، گرچه استفاده از چنین تعبیری از سوی مقنن می تواند زمینه تفاسیر منعطف و گاه به های فردی آزادینه فقط حقوق و 

های عمومی،  آزادیتسری ماده به تمامی حقوق و  "امکان"علیرغم ها را فراهم آورد. همچنین، ق و آزادیضرر حقو

سیاق نگارش ماده به نحوی است که تنها ناظر به حقوق اشخاص حقیقی است و شامل حقوق اشخاص حقوقی نمی گردد 

-هایی که بواسطه قانونآزادیهای اشخاص حقوقی مندرج در قانون اساسی و یا برخی آزادیمین دلیل حقوق و ه و به

لیت قاب ،ر گرفته است در صورت نقضحقوقی نظیر احزاب و ... قرا گذاری عادی تنها در انحصار اعمال از سوی اشخاص

 را ندارد. 075شمول ماده 

های مندرج در قوانین عادی ناشی از قانون اساسی است و آزادیاز یک سو می توان نظر داشت حقوق و ضمن آنکه،     

های مندرج قانون اساسی باید مورد احترام آزادیمین دلیل به تبع حقوق و ه به ،هاستیا تهمید اجرای آن لدر مقام تسهی

ر داللت ب ،از سوی دیگر بر اساس ظاهر ماده می توان نظر داشت که ظاهر قرار گیرد لذا مشمول ماده فوق می گردد، اما

های مقرر در قوانین عادی که چنین سیاق قانون نویسی می تواند آزادیحقوق مندرج در قانون اساسی دارد و نه حقوق و 

 گرا و تبعیض محور را فراهم آورد.زمینه تفسیرهای مورد

ق.م.ا یا رفتار مرتکب در دو جلوه فعل و ترک فعل تحقق پذیر است.  075عنصر مادی جرم موضوع ماده افزون بر آن،     

های زادیآها باشد بدین ترتیب که حقوق و آزادیرفتار مرتکب از طریق فعل می تواند مبتنی بر نقض صریح حقوق و 

امانه ه نیز از طریق طراحی سعمومی مستقیما بر اثر رفتاری که مرتکب انجام می دهد مورد نقض و خدشه قرار گیرد و گا

ا ی های عمومی می انجامد. در شکل ترک فعل ممکن است صریحا حقوق وآزادیمندی است که به نقض حقوق و نظام

هایی که متضمن حمایت مقامات و یا ماموران دولتی است مورد نقض قرار گیرد بدین ترتیب که این کارگزاران آزادی

فاده است زنند. بعالوه ممکن است در مواردی با سوءهای عمومی میآزادیدولتی دست به ترک فعل در حمایت از حقوق و 

  هروندان فراهم آید.های شآزادیمجرمانه از صالحیت تشخیصی زمینه نقض حقوق و 

 دستهبه طور کل می توان رهیافت های پژوهش حاضر را در دو دسته طبقه بندی نمود، ها اما، در خصوص رهیافت    

های عمومی است که رعایت و تقویت آنها به رعایت حقوق اساسی شهروندان و بطور عام پیشگیری شامل رهیافت نخست



لزوم توجه به حاکمیت قانون و آموزش مقامات، مسئولین و کارگزاران جرم کمک می نماید. در دسته نخست،  از وقوع

در تقویت رعایت حقوق یاد شده موثر است. از سوی دیگر  حاکمیت قانون و حقوق شهروندی دولتی در خصوص مفهوم

 ین نهاد به منظور جلوگیری از نقض حقوق اساسیگرایی در اآزادیتقویت نهاد دادرسی اساسی و خصوصا استقرار اندیشه 

)از  های قضایی و غیر قضاییقانون و نیز تقویت جایگاه نظارت مقرر در قانون اساسی از طریق وضع قوانین مغایر با آن

 یهای تحقق جرم نقض حقوق اساسترین گونهمهمها سبب می گردد تا یکی از ( بر مصوبات و آئین نامهله پارلمانیجم

ها در یندها و فرآگیریشود. ضمن آنکه شفافیت تصمیممند تضییع حقوق شهروندان محدود عنی طراحی سامانه نظامی

ت ر آن، کارآمدسازی نظارجلوگیری از تعرض پنهانی به حقوق افراد و ارتکاب اعمال مجرمانه کمک می نماید. افزون ب

قوع گیری از وبه منظور بهبود اجرای قوانین حامی حقوق اساسی ملت نیز می تواند در پیش ایای و برون قوهدرون قوه

استقالل قاضی و قوه قضاییه در جلوگیری از اعمال نفوذ صاحبان قدرت در فرآیند بعالوه  جرایم یاد شده موثر واقع شود.

 .ر استسیاسی مرتبط موث-رسیدگی به جرم در مورد خود یا افرادی با گرایش فکری

ه ه فوق و استفاددر سطح دوم، یعنی رهیافت های اختصاصی برآمده از پژوهش، به نظر می رسد که اصالح مجدد ماد    

ر فسیدر مقام تهای مصطلح در دانش حقوق اساسی می تواند زمینه رفع ابهام و جلوگیری از انعطاف واژهبیر و دانشااز تع

رد. از سوی دیگر این اصالح باید در زمینه تسری ماده به حقوق اساسی اشخاص ق.م.ا را فراهم آو 075قضایی از ماده 

 گذار می تواند ماده را به شکل زیر اصالح نماید:حقوقی نیز معمول داشته شود. بدین ترتیب، قانون

دی حقوق و آزاهر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و یا دستگاه های حکومتی که بر خالف قانون اساسی، »    

های عمومی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را که به موجب قانون اساسی یا قوانین ناشی از آن برای آن ها مقرر گردیده 

یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به مدت انفصال از خدمت و محرومیت  مخدوش و یا محدود نماید عالوه براست سلب، 

 «تا سه سال محکوم خواهد شد به حبس از دو ماه
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