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چکيده
عدالت کيفـري ،نظام مديريت اعمال و وقايع مجـرمانه است .اصول و مقررات اين
نظام از سوي هيـأت حـاکمه ،تدوين و اجرا مي شود.يکي از مصاديق عيني عدالت
کيفري ،حقوق شهروندي است و مهمترين رکن در رعايت حقوق شهروندي،
آزادي است .تضمين حقوق شهروندان و اجراي عدالت در تمامي مراحل دادرسي
اعم از کشف جرم ،تعقيب ،تحقيق ،محاکمه ،اعمال مجازات از وظايف بنيادين
عدالت کيفري محسوب ميشود.ي کي از اساسي ترين آرمانهاي هر جامعه بشري
يعني رعايت حقوق شهروندي و حفظ ارزش واالي انساني است .لذا در اين تحقيق
سعي بر بررسي اهميت برقراري عدالت کيفري در حقوق شهروندي و حفظ عدالت
در اعمال مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي و جلوگيري از طرد شدگي و انزوا
گرايي در سايه تاريک نقض عدالت کيفري است.

واژگان کليدي :عدالت  ،عدالت کيفري ،حقوق شهروندي ،مجازات  ،جرم
 ،محاکمه
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مجله علمی تخصصی پژوهش در فقه و حقوق (سال دوم)

نقش و جايگاه عدالت کيفري در تحقق حقوق شهروندي
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مقدمه
آ زادي و کرامت ابناء بشر سرلوحه اهداف وسايل ارتباط جمعي اعالم شده است.در حال حاضر يکي از مهمترين معيارهاي دموکراسي
در جوامع جهاني اعتقاد و التزام به رعايت حقوق شهروندي است لذا حقوق شهروندي از موضوعات مهم جهان معاصر به ويزه در سيستم هاي
قضايي کشورهاست.بنابراين در عصر حاضر دارا بودن نظام عدالت کيفري منوط به اين است که حقوق شهروندان در قوانين کيفري مدون باشد
و به رسميت شناخته و رعايت شود .زيرا شناخت اين قوانين مي تواند به برقراري عدالت کيفري کمک فراواني بکند

اهميت موضوع
امروزه به دليل رشد فکري جوامع و آشنايي نسبي مردم با مفهوم حقوق شهروندي و دانستن اين نکته که آنها عالوه بر اينکه در قبال
جامعه تکاليفي دارند داراي حقوقي نيز هستند که جامعه و حاکمان موظف به رعايت آنها مي باشند به ويژه در زمينه عدالت کيفري.

ضرورت مساله
در اجراي عدالت کيفري حفاظت از حقوق شهروندان امري الزم و ضروري است چرا که اجراي عدالت کيفري نيز خود در راستاي
حمايت از حقوق شهروندان صورت مي گيرد و بايد دست متجاوزان به حقوق آنان کوتاه شود .قوانين مختلف مدني ،جزايي و ،...برطبق نيازهاي
جامعه وضع مي شوند .چنانچه اين نيازها بطور دقيق شناخته نشوند و بدون توجه به مصالح و مضار واقعي انسان ،مکانيزم رفع آنها در قانون
معين نشود ،تصور تحقق نظام قانوني عادالنه ،صحت و واقعيتي نخواهد داشت.

انواع حقوق شهروندي
تي اچ مارشال ،حقوق شهروندي را به سه عنصر مدني ،سيا سي و اجتماعي تقسيم مي کند شهروندي ،موقعيت اعطا شده به اعضاي
کامل جامعه است ( .شيباني) 1384،165 ،

حقوق مدنی
اين حقوق شامل موارد متعددي مي باشد از جمله شامل آزادي بيان  ،مذهب  ،حق مالکيت و حق دادرسي يکسان در برابر قانون ،
تساوي در برابر قانون  ،حق آزادي ،امنيت ،صيانت از حيثيت و ...که در صورت فقدان اين حقوق نمي توان ادعا کرد که در آن جامعه حقوق
شهروندي محقق است.

حقوق سياسی
اين نوع از حقوق شهروندي ،به عنوان حقوق عالي شهروندي شناخته شده است حقوقي مانند حق راي  ،حق برخورداري از مشارکت
سياسي ،حق برخورداري از انتخابات ،گردهمايي و تشکيل انجمن ،حق داشتن امنيت سياسي ،حق نقد مسئولين از طريق نهادينه سازي آزادي
بيان و...

حقوق اجتماعی
اين حقوق شامل حق عدالت اجتماعي،امنيت جسمي و رواني براي همه شهروندان  ،بهره مندي از تامين اجتماعي و حمايت از شخص
در صورت بيکاري  ،حق برخورداري از بهداشت عمومي ،برخورداري از آموزش عمومي ،مزاياي بهداشتي و درماني  ،تعيين دستمزد عادالنه
،حق داشتن استراحت ،تفريح وکليه خدمات رفاهي مي باشد در حقيقت نمي توان فردي را که در اجتماع از حقوق مذکور بصورت نسبي بهره
مند نگردد شهروند اطالق کرد.
چنانچه ه ر يک حقوق سه گانه فوق رعايت نشود بايد پذيرفت که حقوق شهروندي به معني واقعي محقق نشده است .البته مي توان
به اين تقسيم بندي با تفکيک دقيق ،انواع ديگري از حقوق از جمله حقوق فرهنگي مانند حق آموزش و پرورش و علم آموزي و ...و حقوق
قضايي مانند حق دفاع ،تساوي در مقابل دادگاه و ...را نيز اضافه کرد.
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عدالت کيفري عبارت است از :
مجموعه اي از رويه ها و نهادهاي دولتي است که به منظور تنظيم و تعيين حدود رفتارهاي شهروندان تقويت کنترل هاي اجتماعي ،
بازداري از ارتکاب و تکرار جرم  ،اعمال ضمانت اجرا بر ناقضان قوانين ،تالش براي بازپروري مجرمان در جامعه و حمايت از شهروندان اجرا مي
شود ( )Rutherford.2001: 7
ساندز و يانگ عدالت کيفري را « يکي نهاد پيچيده ي متاثر از سياست » تعريف مي کند که :
رفتارهاي مجرمانه بالقوه منتسب و حقيقي را در حيطه محدوديت هاي آيين دادرسي کنترل ،اصالح و تنظيم مي کند و از شهروندان
در مقابل رفتارهاي نادرست يعني جرم انگاري هاي غير ضروري و ابزاري ،محافظت مي کند .عالوه بر آن شهروندان ناقض قانون را در پناه
حمايت هاي حقوق کيفري قرار داده و در جامعه بازپذير مي کند) Sanders & Young & Burtom. 2007 : 61 ( .
در تعريف مذکور عنصر شهروند يک رکن مهم است که شهروند به رغم قانون شکني باز در پناه حمايت کيفري قرار دارد و در محاکمه
کيفري امتيازات و مسئوليت هاي شهروندي باقي مي ماند.
رابطه ش هروند و جامعه يک نوع رابطه داد و ستد ميان تکاليف و حقوق است  .حکومت پس از دريافت نمايندگي از سوي شهروندان
مکلف به تامين حقوق آنهاست و در مقابل نيز شهروندان موظف و متعهد به اطالعت از قوانين و اجراي درست آنها براي ايجاد و حفظ نظم
اجتماعي است  .مهم ترين هدف ا ز اجراي عدالت جامعه بين شهروندان افزايش هم بستگي و مشارکت آنها در جامعه و عدم طرد شدن و انزوا
گرايي مي باشدو بايد قوانين و سياست هايي تصويب شوند که مانع رانده شدن تعدادي از شهروندان به حاشيه شوند.
مالک تعيين مجازات ،از حيث نوع و ميزان آن در برابر هر جرم خاص است .قانون گذاران ،براساس اهداف و مقاصدي که در نظر دارند،
کيفرهاي قانوني اي را در قبال «مرتکبان جرم » معين مي سازند ،که گمان مي برند به عدالت و مصلحت اجتماعي و فردي نزديکتر است.

آموزه هاي اسالمی در تامين عدالت کيفري
آموزه هاي اسالمي نيز بر اين اصل تاکيد کرده اند براي نمونه :
پيامبر اکرم ( ص ) مي فرمايد  « :الناس کلهم سواء کاسنان المشط » مردم مانند دانه هاي شانه با هم برابرند.
امام علي ( ع ) « حتي در نگاه و نيم نگاهت با مردم به تساوي برخورد کن تا بزرگان در ستمکاري تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالت
تو مايوس نگردند ( » .نهج البلالغه  ،نامه ) 27
در قانون اساسي ايران نيز که متاثر از آموزه هاي مذهب اماميه است ،عالوه بر به رسميت شناختن برابري همه مردم ( اصل  ) 19بر
حمايت يکسان قانون از آنان ( اصل  ) 20تاکيد کرده است.
از اصول دستيابي به عدالت کيفري مي توان به ت وزيع فرصت ها ،به رسميت شناختن حقوق همه شهروندان و احترام به حقوق آنها،
منابع و امکانات به منظور افزايش مشارکت شهروندان در جامعه و توازن مسئوليت شهروندان اشاره نمود.
به طور کلي در بحث عدالت کيفري تمرکز بر چند نکته اساسي است :
 1ـ فراهم نمودن فرصت هاي برابر در دسترسي به عدالت قضايي براي همه اعضاي جامعه.
 2ـ توزيع عادالنه مسئوليت ها ،تکاليف و ضمانت اجراها.
 3ـ توازن ميان مسئوليت دولت و شهروندان و جلوگيري از افراط و تفريط در تحميل مسئوليت بر اين دو.
 4ـ سنجش ميزان سرزنش پذيري مجرم و توجه به عناصر رواني در ارتکاب جرم.
 5ـ توجه به شرمسار نمودن و ايجاد حس ندامت در شهروند ناقض قانون و بازپذيري او در جامعه

جايگاه حقوق شهروندي در عدالت کيفري
احساس عدالت  ،يکي از شاخص هاي اصلي « رفاه اجتماعي » است ( .هزار جريبي 42 :1390 ،و ) 43
در مکتب حقوق فردي ،اشخاص از نظر حقوقي در برابر هم مستقل و آزادند و چون گاه منافع آنان در جامعه تعارض پيدا مي کند،
وظيفۀ حقوق اين است که همزيستي افراد را با منظم ساختن روابطشان فراهم سازد .قواعدي که اشخاص به رضاي خود و در نتيجۀ قرارداد
اجتماعي به وجود آورده اند ،هدفي جز هماهنگ ساختن آزادي انسان ها ندارد و تا جايي مي تواند آن را محدود کند که براي تأمين آزادي
ديگران الزم است» (کاتوزيان؛ مقدمه علم حقوق  . ) 51 :لذا معيار و مبنا در عدالت ،برقراري هماهنگي بين منافع فرد و جامعه در لواي قانون
و براي حمايت از نظم اجتماعي است.
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يک شهروند يک عضو رسمي يک شهر يا يک کشور است و از آنجا کهشهروند از جمله عناصر مهم در سياست گذاري هاي اجتماعي
و کيفري است بنابراين حقوق شهروندي ملزم به تبعيت از قوانين است.
از اين نظر حقوق و مسئوليت هايي به شهروند يادآور مي شود که در قانون پيش بيني و تدوين شده است .از نظر حقوقي ،جامعه
نيازمند وجود مقرراتي است که روابط تجاري ،اموال ،مالکيت ،شهرسازي ،سياسي و حتي مسائل خانوادگي را در نظر گرفته و سامان دهد.
ازاين رو از ديد شهري موضوع حقوق شهروندي ،روابط مردم شهر ،حقوق و تکاليف آنان در برابر يکديگر و اصول و هدف ها و وظايف و روش
انجام آن است  .همچنين نحوه اداره امور شهر و کيفيت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که مي توان بعنوان مهمترين اصولي بدانيم که
منشعب از حقوق اساسي کشور است.
عدالت که جلوه جهاني دارد ابزاري است براي پيوند افراد يک جامعه با هم از يک سوي و پيوند جملگي آنها با حکومت از سوي ديگر.
از اين منظر ،دو جلوه عدالت به مثابه صفت انسان و صفت دولت ارتباطي تنگاتنگ دارند و هر دوي آنها از يک مبنا که اخالق باشد ،سيراب
مي گردند.
در تعريفي ديگر ،عدالت کيفري را عبارت از « مقايسه زيان هاي وارده بر جامعه با خطاي اخالقي مرتکب و تعيين ميزان مناسب کيفر
و اجراي آن» (بولک؛ کيفر شناسي )30 :1390،دانسته اند
عدالت کيفري و به رسميت شناختن همه شهروندان جامعه و احترام به حقوق آنها عالوه بر کرامت انساني در فرآيند کيفر جرم موجب
دسترسي همه شهروندان به فرصت هاي برابر مي شود .احساس تعلق شهروندان به جامعه نيز  ،افزايش پايبندي به قوانين و تحقق قانون
مداري و مشارکت اجراي قوانين را به دنبال دارد و نتيجه اين احترام ،پرهيز از تصويت قوانين تبعيض آميز مي باشد.
عدالت کيفري در دنياي معاصر به معناي کنترل هدفمند و هوشمندانه جرايم و مجازاتها در درون اجتماع بشري و تضمين حقوق
شهروندان و اجراي عدالت در تمامي مراحل دادرسي (کشف جرم ،تعقيب ،تحقيق ،محاکمه  ،اعمال مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي) از
جمله وظايف بنيادين عدالت کيفري است.

نتيجه گيري
از مجموعه مباحثي که گذشت معلوم مي گردد که تضمين حقوق شهروندان و حق آنان تکليف دولت که تدابير مختلفي را جهت اين
مهم به کار بندد.
ع دالت کيفري ،همچون هر پديدۀ اجتماعي ديگر تحت تأثير قواعد تحول و تکامل جوامع بشري بوده است .پيدايش ،تکوين و دگرگوني
اين پديده ،بي هيچ ترديد تابع قواعد حاکم ،انديشه هاي رايج و دگرگوني هاي عام تر جامعه بوده است .عدالت جزايي هم ،پا به پاي توسعۀ
مدنيت و تکامل عقالنيت انسان توسعه و تکامل يافته است .به هيچ وجه نمي توان گفت آنچه امروز به عنوان اصول و قواعد حقوق جزا يا
عدالت جزايي مطرح اس ت ،مولود يک انديشۀ خاص يا مخلوق مقطعي بخصوص از مقاطع تاريخ است .نظام حقوق جزا با تمام اصول و قواعد
شناخته شدۀ آن حاصل دگرگوني هاي تاريخي ،تحول تمدن و تعامل انديشه هاي ديني ،فلسفي ،سياسي و اجتماعي انسان بوده است .هرگاه
عدالت  ،قرباني شود فاصله ميان مردم و دولت بيشتر خواهد شد
بنابراين در راستاي به رسميت شناختن همه شهروندان و تالش عليه نابرابري کيفري نتايج زير را به همراه دارد :
 1ـ افزايش همبستگي ميان شهروندان
 2ـ هويت يافتن شهروندان
 3ـ افزايش احساس تعلق به جامعه
 4ـ افزايش تمکين و احترام به قوانين جامعه
 5ـ شنيده شدن صداي همه شهروندان
 7ـ باال رفتن سطح مدارا و تحمل اجتماعي شهروندان

پژوهش در فقه و حقوق ،شماره  ، 4تابستان  ،1396ص 49 -53
ISSN: 2538-3787

http://www.Joce.ir

منابع و مراجع
[]1
[]2
[]3
[]4

رنار بولک؛ کيفر شناسي ،مترجم علي حسين نجفي ابرندآبادي،ويراست پنجم،مجمع علمي و فرهنگي مجد1390،
تهران،ص 30
شيباني ،مليحه ،شهروندي و مشارکت در نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي ،فصلنامه حقوق تامين اجتماعي ،س اول ،ش1
کاتوزيان  ،ناصر ؛ فلسفه حقوق،جلد اول،چاپ دوم،انتشارات شرکت سهامي انتشار ،تهران1385 ،
هزار جريبي ،جعفر « بررسي احساس عدالت اجتماعي و عوامل موثر بر آن » ،فصلنامه جامعه شناسي کاربردي ،شماره ،3
1390
[5] Sanders.andrew.& Richard Yang & Mandy Burton. Criminal jusrice. 4 . Ed. Oxford university
press.2007
[6] Rutherford.anderew.Criminal jusrice : mandy burton. Criminal jusrice. 4 . Ed. Oxford university
press.2007

