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حقوق متهمان در قوانين ايران

متهمان و محكومان از  حقوقي برخوردارند كه مي توانند آن را مطالبه كنند
رونمايي از 5 عنوان كتاب حقوقي پركاربرد

 از پنج کت��اب جدید حقوقی که کاربردی هس��تند رونمایی ش��د.
عناوین این کتاب ها ش��امل »تحليلي بر ماده 45 الحاقي به قانون 
مبارزه با مواد مخدر« با تكيه بر نح��وه اعمال آن در مراجع قضایي 
به قلم »حس��ين اعظمي چهار برج«، »نحوه رس��يدگي به جرائم 
مسكرات، قماربازي و تكدي گري« و »رس��يدگي به جرائم منافي 
عفت« به قلم »مهدي آقایي«، »جرائم رایانه اي و آیين دادرس��ي 
حاکم بر آن«  ب��ه قلم »ج��واد بابای��ي« و »حقوق ثب��ت« به قلم 

»حميدرضا دارابي« است. 
کتاب تحليلي بر م��اده 45 الحاقي به قانون مب��ارزه با مواد مخدر 
در 162 صفحه، به بررس��ي مباحث ماهوي، قواعد و ضوابط شكلي 
و جایگاه نهادهاي ارفاقي در جرائم مواد مخدر بعد از تصویب ماده 

واحده مذکور مي پردازد. 
با توجه به اینكه جامعه هدف این نوش��تار بيشتر قضات دادسراي 
عمومي و انقالب و دادگاه هاي انقالب هستند، سعي شده است در 
مباني استدالل، بيشتر به تفس��ير متن مواد قانوني توجه شود و به 
آراي وحدت رویه و مواد مرتبط استناد شود و کمتر به بيان مطالب 

صرف دانشگاهي و تحليل هاي کلي پرداخته شده است. 
در کت��اب »نحوه رس��يدگي ب��ه جرائ��م مس��كرات، قماربازي و 
تكدي گري« نيز نویسنده در چهار بخش مختلف به بررسي جرائمي 
مهم و مبتالبه اعم از مصرف مس��كر، جرائم مربوط به مش��روبات 
الكلي، قماربازي و بزه هاي تكدي گري، کالشي و ولگردي پرداخته 
است. مفهوم شناس��ي اصطالحات هر جرم، تجزیه و تحليل عناصر 
و درنهایت مجازات هاي قانوني ازجمله مباحث تشكيل دهنده هر 
بخش هستند که نویسنده به تفصيل و به دقت و از جنبه کاربردي 

آنها را مورد بررسي قرار داده است. 
در کتاب عنوان جرائم منافي عفت نيز نویسنده در چهار بخش تحت 
عناویني چون »مباحث شكلي جرائم منافي عفت«، »جرائم منافي 
عفت )جنس��ي( حدي«، »جرائم منافي عفت تعزیري و جرائم ضد 
عفت و اخالق عموم��ي« و »جرائم ضد عف��ت و اخالق عمومي در 
قوانين متفرقه« به بررسي این بزه مي پردازد. در این کتاب خواننده 
طي 271 صفحه با انواع جرائم این حوزه، نگاه قانوني به آنها و نحوه 

رسيدگي در دادگاه هاي کشور آشنا مي شود. 
کتاب »جرائم رایانه اي و آیين دادرس��ي حاکم بر آن« شامل 328 
صفحه و سه بخش است که کليات، مباحث ماهوي و آیين دادرسي 
جرائم رایانه اي این بخش ها را تشكيل مي دهند. نویسنده این کتاب 
به دليل تدریس این مباحث و همچنين کسب تجربه کاري به دليل 
اشتغال به عنوان سرپرست دادس��راي ویژه جرائم رایانه اي یكي از 
بهترین  نوشته ها را در حوزه جرائم رایانه اي و مجازات هاي قانوني 

آن نگارش کرده است. 
و درنهای��ت نویس��نده کتاب حقوق ثب��ت نيز در قال��ب 10 فصل 
مهم ترین مباني مربوط به این حوزه را مورد بررسي قرار داده است. 
این فصول عبارتند از کليات، عمليات مقدماتي، اعتراض به عمليات 
ثبتي، هيئت نظارت و ش��وراي عالي ثبت، اف��راز و تفكيك، اراضي 
ملي و اصالحات ارضي، تعيين تكليف اراضي فاقد سند، دفاتر اسناد 
رسمي، شرایط تنظيم و ثبت اسناد رسمي و درنهایت اجراي مفاد 

اسناد رسمي.

 شكايت كردن از يك شخص  
به معناي تهمت زدن به او نيست

افترا يا تهمت به اين معناس�ت كه يك ش�خص در عي�ن حال كه 
از بي گناه بودن ديگ�ري آگاهي دارد، جرمي را به او نس�بت دهد. 
در اين حال�ت در صورتي ك�ه نتواند اثب�ات كند ط�رف مقابل او 
مجرم يا گناهكار اس�ت، به ارتكاب جرم افترا محكوم مي ش�ود. 
این هفته پرونده اي را مورد بررسي قرار خواهيم داد که با خواندن 

آن این معنا را به طور دقيق متوجه خواهيد شد. 
در س��ال 13۹3 خانم الف از آقاي ب بابت جرم مزاحمت شكایت 
مي  کند. پس از طرح ش��كایت، دادگاه بررس��ي هاي الزم را انجام 
مي دهد و پس از انجام این بررسي ها به این نتيجه مي رسد که آقاي 
ب مجرم نمي باشد. بر همين اساس هم حكم بر برائت )بي گناهي( 
او صادر مي کند. خانم الف به این رأي در دادگاه تجدیدنظر اعتراض 
مي کند اما دادگاه تجدیدنظر هم رأي دادگاه نخستين درخصوص 
بي گناه بودن آق��اي ب را تأیيد مي کند. رأي بي گن��اه بودن آقاي 
ب قطعي مي ش��ود. پس از صدور این رأي آق��اي ب با پي بردن به 
بي گناهي خود از خانم الف شكایت مي کند. علت شكایت آقاي ب 
از خانم الف افترا بود؛ یعني آقاي ب ادعا داشت که خانم الف با طرح 
شكایت مزاحمت عليه آقاي ب به او یك رفتار مجرمانه )مزاحمت( 
را نس��بت داده اس��ت و حاال که دادگاه رأي به بي گناه بودن او در 
خصوص این رفتار مجرمانه صادر ک��رده، وي مي  تواند عليه خانم 

الف شكایت کند. 
این شكایت در دادگاه نخس��تين مطرح مي شود. دادگاه نخستين 
)بدوي( پس از بررسي پرونده رأي مي دهد که درست است که خانم 
الف ادعا کرده بود که آقاي ب براي وي مزاحمت ایجاد کرده بود و بر 
همين اساس هم به دادگاه مراجعه نمود تا از آقاي ب شكایت کند و 
 همچنين دادگاه رأي بر برائت )بي گناه بودن( آقاي ب درخصوص 
جرم مزاحمت صادر کرد اما نمي توان گفت که خانم الف با طرح این 
شكایت جرم مزاحمت را به آقاي ب نسبت داده  است و بنابراین آقاي 
ب مي تواند از او به خاطر ارتكاب این جرم ش��كایت کند زیرا خانم 
الف سوءنيت نداشته و قصد او از طرح شكایت آن بوده  است که به 
حق خود دس��ت پيدا کند. بنابراین خانم الف هم درخصوص اتهام 
افترا بي گناه است. آقاي ب به این رأي در دادگاه تجدیدنظر اعتراض 
مي کند و دادگاه تجدیدنظ��ر هم رأي دادگاه ب��دوي در خصوص 

بي گناه بودن خانم الف را تأیيد مي کند.

 بر همين اس��اس مأموران باید با فرد بازداشت ش��ده همانند افراد 
بي گناه که از حق آزادي برخوردارند، رفتار کنند. دليل دس��تگير 
ش��دن را  هم زیرمجموعه همي��ن حقوق مي ت��وان در نظر گرفت. 
یعني متهم به محض اینكه بازداش��ت مي ش��ود حق دارد از علت 

دستگيري اش باخبر شود. 
  قوانين بازداشت

فرد به محض اینكه بازداشت شد باید به مرجع صالح قانوني معرفي 
 ش��ود تا قانوني بودن بازداشتش از س��وي آن مرجع قضایي مورد 
بحث و بررس��ي قرار گيرد. همچنين اگر مرجع قضایي تش��خيص 
داد وي به طور غيرقانوني بازداش��ت ش��ده مي تواند بالفاصله او را 

آزاد کند. هر فردي که بازداشت مي شود باید از حق دفاع از خود و 
داشتن وکيل برخوردار باشد. این در حالي است که ماده 35 قانون 
اساسي نيز به صراحت اعالم کرده که هر فرد بازداشت شده مي تواند 
 وکيل داشته باش��د و اگر هم نداش��ت دولت موظف است براي او 
وکيل بگيرد. همچنين در قانون آیين دادرسي کيفري آمده است 
در مرحله دادسرا اگر جرم فرد بازداشت شده سنگين بود و وکيل نيز 

نداشت بازپرس موظف است براي او وکيل تسخيري تعيين کند. 
بر اساس قانون بازداشت ش��دگان حق محاکمه سریع دارند. یعني 
ش��خص بازداشت ش��ده بعد از یك مدت معقول که در بازداش��ت 
بود باید در دادگاه تعيين تكليف ش��ود تا چنانچ��ه مدارك عليه او 

کافي نبود بالفاصله آزاد شود. این در حالي است که در قانون آیين 
دادرسي کيفري مدت زمان بازداشت براي جرائم سنگين دو ماه و 

براي جرائم سبك تر یك ماه اعالم شده است. 
از سوي دیگر پس از بازداش��ت متهم قانونگذار از وی به طور خاص 
حمایت کند. بر همين اساس متهم نباید در کنار افرادي که برایشان 
حكم قطعي صادر شده نگهداري شود. ضمن اینكه متهمان نوجوان 

و بزرگسال جدا از یكدیگر باید قرار می گيرند. 
از آنجایي که متهمان همان ابتدا محكوم به زندان نيستند، بنابراین 
نباید در چارچوب و مقررات زندان با آنها رفتار شود. به طور نمونه 
مي توانند درخواست کنند با هزینه خودشان خوراکشان از خارج از 

بازداشتگاه تهيه شود. اگر هم گاهي اوقات مجبور به پوشيدن لباس 
بازداشت شدگان باشند، لباس آنها باید متفاوت از لباس محكومان 

باشد تا محكوم نبودنش مشخص باشد. 
  جبران خسارت بازداشت غير قانوني

یك��ي از مهم ترین حق��وق متهمان که البته بس��ياري ه��م از آن 
بي خبرند، جبران خسارت اس��ت. یعني بازداشت شده اگر به طور 
»غيرقانوني« دس��تگير و س��پس براي او قرار منع تعقيب یا حكم 
برائت صادر شد، مي تواند تقاضاي جبران خسارت کند. ماده 255 
قانون آیين دادرسي کيفري بر این موضوع با اعالم جزئيات تأکيد 
جدي دارد. تحویل گرفتن متهم و ترخي��ص از زندان هم مقررات 
خاص خودش را دارد؛ چراکه حتي در قانون اساس��ي هم بر حفظ 
کرامت و شئون انساني تأکيد ش��ده و ممنوعيت مطلق شكنجه و 

سوء استفاده باید رعایت شود. 
حتي در آیين نامه سازمان زندان هاست که اگر فردي اقليت مذهبي 
است امكانات براي برگزاري مراسمش فراهم شود. اما به دليل تراکم 
جمعيت باال در زندان ها آنطور که باید نظارت دقيق بر این موضوع 

صورت نمي گيرد. 
اجرایي شدن حقوق متهمان از نظر قانون به قدري بااهميت است 
که براي تخطي از آن هم مجازات هاي سفت و سختي در نظر گرفته 
شده است. بر اساس ماده 570 قانون مجازات اسالمي، متخلفان در 
این رابطه عالوه بر انفصال از خدمات و محروميت از یك تا پنج سال 

از مشاغل دولتي و حبس از دو ماه تا سه سال محكوم مي شوند. 
  چرا نتيجه مطلوب به دست نمي آيد؟

طبق م��اده 571 قانون مجازات اس��المي هرگاه ف��ردي برخالف 
قوانين حبس ش��ده باش��د مي تواند به دليل حبس غيرقانوني نزد 
ضابطان قضایي یا مأموران انتظامي شكایت خود را اعالم کند و اگر 
آنان شكایت او را استماع نكرده و به مراجع ذي صالح اعالم نكرده 
و اقدام هاي الزم را انجام نداده باش��ند به انفصال از همان سمت و 
خدمات دولتي به طور دائم و حدود س��ه تا پنج سال زندان محكوم 
مي شوند. بر اس��اس ماده 578 هریك از مس��تخدمان یا مأموران 
قضایي یا غيرقضایي دولتي براي اینكه متهمي را وادار به اقرار کنند 
او را مورد اذیت و آزار بدني قرار دهند عالوه بر قصاص یا پرداخت دیه 

به مدت شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شوند. 
درواق��ع مهم ترین مش��كل در قوانين بازداشت ش��دگان ضعف در 
اجراست. قوانين جدي و قاطعي در این زمينه وجود دارد اما گاهي 
اوقات به دليل درست اجرا نشدن، نتيجه مطلوب به دست نمي آید. 

منازعه یا نزاع دسته جمعي جرم است؛ یعني قانو نگذار آن را ممنوع 
اعالم و براي مرتكبان آن مجازات تعيين کرده اس��ت. این جرم با 
جرم دیگري به نام »اخالل در نظم عموم��ي« ارتباط دارد. حال 
پرسش این است که آیا مي توان تمامي شرکت کنندگان در منازعه 

را به مجازات جرم اخالل در نظم عمومي نيز محكوم کرد؟
فردي به نام الف  همراه دو نفر از دوستانش در جریان بحث درباره  
موضوعي به اختالف خوردند و بحث آنها ب��ه دعوا و ضرب وجرح 
کش��يده ش��د و درنهایت برخي از آنه��ا دچار آس��يب و صدمات 
جسماني شدند، لذا عليه یكدیگر در دادسرا شكایت کردند و پرونده  

آنها پس از تكميل تحقيقات الزم از سوي دادسرا به دادگاه فرستاده 
شد. دادگاه بدوي عالوه بر اینكه حكم به پرداخت دیه صادر کرد، 
هر سه متهم را به لحاظ اخالل در نظم عمومي به  استناد ماده  618 
قانون مجازات اسالمي به تحمل ش��ش ماه حبس تعزیري و 10 

ضربه شالق محكوم کرد. 
ماده 618 مقرر داش��ته اس��ت که »هر کس با هياهو و جنجال یا 
حرکات غيرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخالل نظم، آسایش 
و آرامش عمومي گردد یا مردم را از کسب  و کار بازدارد، به حبس از 

سه ماه تا یك سال و تا 74 ضربه شالق محكوم خواهد شد.«

در پي اعت��راض محكوم��ان، دادگاه تجدیدنظر ني��ز رأي دادگاه 
نخستين را تأیيد کرد. چندي بعد یكي از محكومان با ادعاي اینكه 
اصاًل در این منازعه حضور نداش��ته و چند نفر شاهد نيز از این امر 
آگاهي دارند، از دیوان عالي کش��ور تقاضاي اعاده  دادرسي کرد. 
دیوان عالي کشور )به  عنوان مرجع قانوني پذیرش یا رد درخواست 
اعاده  دادرسي در امور کيفري( این تقاضا را بررسي کرد و سرانجام 
به این نتيجه رس��يد که صرف نظر از اینكه این ش��خص در محل 
منازعه حضور داشته یا خير، درگيري واقع شده بين این اشخاص 
اساس��اً از مصادیق ماده  618 قانون مجازات اس��المي محس��وب 

نمي شود، زیرا ماده  618 ناظر به زماني است که شخص یا اشخاصي 
با قصد اخالل در نظم عمومي، سروصدا ایجاد کنند. پس اگر چنين 
قصدي وجود نداشته باشد و چند نفر با هم نزاع کنند و در جریان 
این منازعه، س��ر و صدایي ایجاد شود، نمي توان گفت آنها موجب 
اخالل در نظم عمومي شده اند، زیرا نزاع و دعوا به  صورت طبيعي 

توأم با مقداري سر و صداست. 
بر این اساس، دیوان عالي کشور تقاضاي اعاده  دادرسي را پذیرفت 
و پرونده را دوباره ب��ه دادگاه دیگري ارجاع داد ت��ا مجدداً به این 

پرونده رسيدگي کند. 

نهايي كردن اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي 
با پذيرش مواردي از نظر مجلس و شوراي نگهبان 
توسط مجمع تش�خيص مصلحت نظام و اعتراض 
برخي افراد مبني بر اينكه اص�الح مصوبه مجلس 
در مجمع تشخيص مصلحت خالف قانون اساسي 
است، بهانه اي شد تا جايگاه و زمان تعيين مصلحت 
را مورد بررس�ي ق�رار دهي�م. در قانون اساس�ي 
جمهوري اس�المي اي�ران اصالحيه س�ال 1368 
نهاد جديدي به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام 
بر نهاده�اي موجود مؤثر در تش�كيالت حكومتي 
نظام جمهوري اسالمي ايران افزوده شد. اصل 112 
اصالحي قانون اساسي تشكيل اين نهاد و هدف از 
تش�كيل آن را بيان مي كند. اين مجمع به دستور 
رهبري و زير نظر ايشان تشكيل مي شود و اعضاي 
آن را معظم له تعيين مي كنند، عالوه بر اينكه عنوان 
بازوي مشورتي رهبري را نيز برعهده دارد. افزون 
بر اين در تصويب و تأييد قوانين نيز نقش دارد و در 
برخي موارد سرانجام تصويب نهايي قانون به نظر آن 
مجمع موكول شده است. اين وظيفه مجمع بسيار 
حس�اس و ظريف و پيچيده اس�ت كه در همين جا 
نقش وظيفه قانونگذاري اين نهاد مشخص مي شود. 

        
در قانون اساسي ما، هشت وظيفه براي مجمع در نظر 
گرفته شده است که از این هشت مورد، چهار وظيفه 
درواقع وظيفه عمومي و مستمر است و چهار وظيفه در 

شرایط خاص انجام مي  شود و مقطعي است. 
همان گونه که از نام تشخيص مصلحت نظام پيداست، 
این مجمع باید مصلحت را بيابد و نخس��تين وظيفه 
تش��خيص مصلحت اس��ت. بنا بر قانون، تنها مرجع 
تصویب قانون در نظام اس��المي ما، مجلس ش��وراي 
اسالمي است، اما مصوبات مجلس باید به تأیيد شوراي 
نگهبان برسد. بسياري مواقع اتفاق مي افتد که مصوبات 
مجلس، عيناً مورد تأیيد شوراي نگهبان قرار مي گيرد، 
اما اگر مصوبه اي از مجلس، مورد ایراد شوراي نگهبان 
قرار بگيرد که این مصوبه یا خ��الف فالن اصل قانون 

اساسي است یا خالف مقررات ش��رع و نظام اسالمي 
است، یك معضل درست شده است و باید این موضوع 
به گونه اي حل بشود. قانون اساسي حل این مورد را به 

عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام گذاشته است. 
  مجمع در جايگاه تشخيص مغايرت 

در اصل 112 قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ایران 
آمده اس��ت، در مواردي که مجلس ش��وراي اسالمي 
قانوني را وضع مي کند، ولي مورد ایراد شوراي نگهبان 
قرار گرفته است، از جهت این  که مغایر موازین شرعي یا 
مغایر قانون اساسي است، در صورتي که مصلحت نظام 
ما و مردم ما این باش��د که این مصوبه حتماً به اجرا در 
بياید، در این حالت، این مصوبه اي که مورد ایراد شوراي 
نگهبان قرار گرفته و موردي که بين مجلس و شوراي 
نگهبان حادث شده است، به مجمع تشخيص مصلحت 
نظام ارجاع مي شود. به این ترتيب، پس از بررسي هاي 
علمي و کارشناسي دقيق درباره این  که آیا نظر مجلس 
شوراي اس��المي -که اصرار براجراي مصوبه مغایر با 
موازین ش��رعي یا مغایر با قانون اساسي دارد- باید به 
اجرا دربياید، مجمع کار کارشناسي مي کند و در عمل  
یا نظر مجلس را عيناً تأیيد مي کند و آن مصوبه نهایي 
مي شود یا نظر شوراي محترم نگهبان را تأیيد مي کند و 
آن مصوبه متوقف مي شود یا این  که اصالحاتي را که به 
مصلحت نظام تشخيص مي دهد، در آن مصوبه مجلس 

انجام مي دهد و به تصویب مي رساند. 
تهيه و پيش��نهاد پيش نویس سياست هاي کلي نظام 
در اجراي بند یك اصل 110 قانون اساسي وظيفه دوم 
مجمع است که خدمت مقام رهبري پيشنهاد مي شود و 
پس از تأیيد ایشان، این سياست ها در نظام قانونگذاري 
ما قرار مي گيرد و مجلس شوراي اسالمي و دولت و کليه 
دست اندرکاران نظام مكلفند برنامه هاي خود را بر پایه 

این سياست ها تدوین کنند. 
وظيفه سوم، حل معضالت نظام است. در مواردي که 
یك موضوع از راه هاي عادي پيش بيني شده در قانون 
اساسي و قوانين عادي حل کردني نيست؛ یعني چيزي 
است که رخ داده و شرایط بررسي اش در قوانين عادي 

پيش بيني نشده است. در این صورت، این موضوع را یك 
معضل نظام مي گویيم و این مسئله به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ارجاع مي شود. مجمع نيز بررسي هاي 
علمي و کارشناسي را انجام مي دهد و نظرش را خدمت 
مقام رهبري تقدیم مي کند. سرانجام مقام رهبري هم، 

این حل معضل را باید تأیيد بفرمایند. 
وظيفه چهارم هم که از وظایف عمومي اس��ت، اعالم 
نظر درباره استفساریه هاي مربوط به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام است. معموالً تقاضاي استفسار هم بنا 
بر آیين نام��ه داخلي مجمع از طریق یكي از رؤس��اي 
قواي سه گانه درخواست شود و با تأیيد ریاست محترم 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، در دستور کار مجمع 
قرار بگيرد و این تفسير که نباید مصوبه را خيلي مضيق 
کند یا توس��عه بدهد، پس از تصوی��ب مجمع قابليت 

اجرا دارد. 
  مجمع تشخيص و شرايط خاص 

چهار وظيفه دیگر مجمع تشخيص مصلحت نظام که 
به صورت مقطعي و شرایط خاص، مجمع ورود مي کند: 
نخستين وظيفه مجمع تش��خيص مصلحت نظام در 
شرایط خاص و مقطعي، مش��اوره در اموري است که 

مقام رهب��ري در اجراي اصل 112 قانون اساس��ي به 
مجمع ارجاع مي فرمایند. هرگاه مقام رهبري، موضوعي 
را تشخيص دادند که الزم است در مجمع بررسي بشود، 

ارجاع مي دهند. 
دومي��ن وظيفه در این ش��رایط خاص این اس��ت که 
مش��كلي براي مقام رهبري پيش بيای��د؛ یعني مقام 
رهبري فوت کنند یا کناره گيري کنند یا توسط مجلس 
خبرگان رهبري عزل بشوند، در این صورت یك شوراي 

سه نفره براي انجام وظایف رهبري تشكيل مي شود. 
وظيفه سوم، تصویب مصوبات شوراي رهبري در این 
شرایط خاص است. وقتي که شوراي رهبري، در صورت 
فوت یا کناره گيري یا عزل رهبر تش��كيل مي ش��ود، 
مصوبات آن شوراي رهبري درباره بسياري از بندهاي 
اصل 110 قانون اساسي، باید به تصویب مجمع برسد. 
این مصوبات باید به تصویب سه چهارم اعضاي مجمع 
برسد تا قابليت اجرا پيدا کند؛ یعني وظایفي است که 
مقام رهبري باید انجام مي دادند و اکنون در این شرایط 
خاص که ش��وراي رهبري تشكيل ش��ده است، براي 
استحكام آن گفته اند باید به تصویب مجمع تشخيص 

مصلحت نظام هم برسد. 

وظيفه چهارم، عضویت مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام در ش��وراي بازنگري قانون اساس��ي جمهوري 
اس��المي ایران اس��ت که موضوع اصل 177 قانون 
اساس��ي اس��ت. هر وقت مصلحتي ایجاب بكند که 
در اص��ول قانون اساس��ي تغييرات��ي رخ بدهد، یك 
شوراي خاصي بنا به پيشنهاد مقام رهبري و تصویب 
ایش��ان، تش��كيل مي ش��ود که همه اعضاي مجمع 
تش��خيص مصلح��ت نظام ه��م، عضو آن ش��وراي 
 بازنگري قانون اساسي هستند براي ایجاد تغييرات در 

قانون اساسي. 
برخي بر این باورند که طبق قانون، مجمع تشخيص 
مصلحت نظام نباید قانونگذاري کند ولي در عمل، 
این مجمع قانونگذاري کرده اس��ت. بن��ا به قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ایران، تنها مرجع تصویب 
قانون، مجلس ش��وراي اس��المي اس��ت؛ اما همان 
قانون اساسي که گفته اس��ت مجلس، براي تدوین 
و تصویب قانون صالح اس��ت، همان قانون اساسي 
پيش بيني کرده که اگر زماني موضوعي خيلي حاد و 
حساس باشد و از راه عادي که همان تصویب مجلس 
شوراي اسالمي است، به دليل مدت زماني که طول 
مي کش��د تا مجلس یك مصوبه را بگذراند یا این که 
سایر شرایط موجود در اوضاع و احوال جامعه، ممكن 
است نياز به یك سرعت عمل بيشتري باشد، در این 
موارد، خود قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ایران 
پيش بيني کرده اس��ت که مجمع مي تواند قانوني 
را تصویب کند. در بحث الیحه اصالح قانون مبارزه 
با پولش��ویي که با ایراداتي از سوي شوراي نگهبان 
مواجه شده بود، مجمع تشخيص مصلحت نظام بر 
اساس اصل 110 قانون اساس��ي بررسي ها را انجام 
داد و آن را نهایي کرد. مجمع تش��خيص مصلحت 
نظ��ام در مواردي نظ��ر مجلس و در م��واردي نظر 
شوراي نگهبان را پذیرفت و ضمن نهایي کردن این 
مسئله، الیحه مذکور را به منظور دنبال شدن روال 
قانوني به رئيس مجلس شوراي اسالمي جهت ابالغ 

به دولت ارسال کرد.

   نکته
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هر منازعه اي اخالل در نظم عمومي نيست!

تشخيص مصلحت براي قانونگذاري، كي و كجا 
مجمع تشخيص مصلحت نظام مي تواند در مواردي قانونگذاري كند ولي اين موارد شرط و شروطي دارد

در قانون اساسي، قانون مجازات اسالمي، قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير مقررات و آيين نامه ها، 
حقوق زيادي براي متهمان پيش بيني شده است. رعايت اين حقوق توسط مأموران و مسئوالن به 

حدي مهم است كه قانونگذار براي نقض آن در فصل دهم قانون مجازات اسالمي، مجازات هايي 
نظير »حبس« و »محروميت موقت« يا »دائمي« از مشاغل دولتي تعيين كرده است. نخستين 

حقوقي كه بازداشت شدگان از آن برخوردارند »اصل برائت« است. يعني هر فردي كه متهم به 
انجام جرمي مي ش�ود حق دارد تا قبل از اثبات جرمش از اصل برائت و بي گناهي استفاده كند.

عليرضا سزاوار
  گزارش یک  
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