
  حقوق بيماران در نظام عدالت كيفري
 1حسين غالمي

  چكيده
ماهيت حق بيماران در نظام عدالت كيفري چيست؟ آيا مطابق تحليل هوفلدي از حق، 

امتياز؟ در اين مقاله ضمن  ـاست يا حق ) تكليف( وظيفه ـ اين حق از جمله انواع حق
تبيين ماهيت حقوق بيماران در نظام عدالت كيفري و بيان آثار آن، به بررسي ابعاد اين 
حق در مراحل مختلف اجراي عدالت كيفري از جمله در مراحل تعقيب، تحقيق، 

بدون ترديد با توجه به انواع . شود محاكمه، صدور حكم و اجراي آن پرداخته مي
بيماران نظام عدالت كيفري در هر كدام از مراحل مذكور، بايد رويكردي  ها و بيماري

بررسي چنين . داشته باشد... افتراقي نسبت به بيماران و از جمله بيماران خاص، رواني و
 .را تعيين خواهد نمود رويكردي در نظام عدالت كيفري ايران، نقاط قوت و ضعف آن

جمله پليس، مراجع تعقيب و تحقيق، قضات همچنين وظايف مجريان عدالت كيفري از 
ويژه كيفر سالب آزادي و همچنين وظايف مديريت  و متصديان اجراي كيفر و به

بهداشت و درمان مراكز سالب آزادي نسبت به بيماران متهم و محكوم از جمله ديگر 
به عالوه حق برخورداري از عفو بيماران خاص، . مباحث كاربردي در اين پژوهش است

خورداري از بيمه درماني مناسب، ويزيت و مالقات مستمر و منظم مديريت بهداشت بر
زندان از جمله ديگر حقوق بيماران در نظام عدالت كيفري است كه مورد بحث قرار 

وليت بيماران متهم يا محكوم در پرداخت ؤوليت يا عدم مسؤمس .خواهد گرفت
در پايان به  .باشد عه در اين خصوص ميهاي درماني نيز از جمله مباحث قابل مطال هزينه
ضمانت اجراي عدم رعايت حقوق بيماران در نظام عدالت كيفري پرداخته  ي دربارهبحث 

  .خواهد شد
  

 واژگان كليدي

  .حق بر درمان؛ محكومان به حبس ؛زندان ؛نظام عدالت كيفري ؛حقوق بيماران

 دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايي؛حسين غالمي. 1
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  حقوق بيماران در نظام عدالت كيفري

برطرف ساختن «ران يي جمهوري اسالمي اسقانون اسا 12اصل مطابق قسمتي از 
از جمله وظايف دولت در  »...هاي تغذيه و بهداشت هر نوع محروميت در زمينه

داري از برخور«بق اصل بيست و نهم قانون مذكور كه مطا همچنان. ايران است
هاي پزشكي به  نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت ظرتامين اجتماعي از ن

دولت مكلف است طبق قوانين از محل . صورت بيمه و غيره حقي است همگاني
هاي  هاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتمدآدر

  .»مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند
االشاره قانون اساسي كه به نحوي از حق بر سالمت در قانون اساسي  اصل فوق

اي  گونه دامنه و گستره محدودكننده ، هيچكند حكايت ميجمهوري اسالمي ايران 
ها از جمله  و ساير ويژگي نمل همه افراد فارغ از جنسيت، نژاد، زباانداشته، ش

  .اند محكوميت يا عدم محكوميت به مجازات
متهم و محكوم به عنوان يكي از اجزاي حق  نسالمت بيمارا بدين ترتيب حق

آيين  120الي  101وري اسالمي ايران و مواد هسالمت مذكور در قانون اساسي جم
المللي  اين موضوع در اسناد بين. استها نيز قابل بررسي و مطالعه  سازمان زندان

ر نظام عدالت يمي از حقوق انساني متهمان و محكومان دنحقوق بشري به عنوان 
ضوع بحث ذيل در اين بررسي ماهيت و جايگاه اين حق مو. شود كيفري تلقي مي
  .استپژوهش حاضر 

در اين مقاله قصد بر اين است كه طي سه گفتار به ماهيت حقوق بيماران در 
ن بيمار در نظام ان و محكومابررسي حقوق متهم ،)گفتار اول(نظام عدالت كيفري 
المللي ناظر به  و سپس به بررسي موازين بين) گفتار دوم( عدالت كيفري ايران

  .حقوق بيماران در نظام عدالت كيفري پرداخته شود
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  ماهيت حقوق بيماران در نظام عدالت كيفري: اول مبحث
عيين چيستي حق بيماران متهم و منظور ت بهدر اينجا ابتدا به بررسي ماهيت حق 

طالعه انواع آن براي تعيين جايگاه محكوم در نظام عدالت كيفري و سپس به م
  .شود حقوق آنان در نظام عدالت كيفري پرداخته مي

  
  ماهيت حقوق بيماران در نظام عدالت كيفري: اول گفتار

اين امر به . است) در مقابل حق بودن(حقوق بيماران از جمله شقوق حق داشتن 
د كه براساس آن داراي معناي آن است كه شخص بيمار در موقعيتي قرار دار

ليكن صرف داشتن حق، بيانگر ماهيت حقوق بيماران در نظام . استبرخي حقوق 
ها  توان چهره ، مي1عدالت كيفري نيست، زيرا حسب تحليل هوفلدي از مفهوم حق

كه ناظر به ماهيت متنوع حقوق هستند از يكديگر  را هاي متفاوت و گزاره
در . دارد ظهور در مطالبه يا امكان مطالبه، حقبدين ترتيب كه گاه . دكرتفكيك 

ن آجهت ايفاي در مستحق مطالبه حق خويش از ديگري  قّاين قالب، شخص مح
اي، مكلف و متعهد به ايفاي  در چنين قضيه و رابطه» ديگري«است، به ترتيبي كه 

توان  تر حقوقي مي ان دقيقببه ز«. استحق و تحقق آن در عالم خارج  حق ذي
قاري سيد ( »اي در طرف مقابل است الزمه حق مطالبه، وجود وظيفهگفت كه 

  .)29، ص1388فاطمي، 
امتياز است كه در قالب  ـ آزادي و يا حق ـ هاي حق، حق يكي ديگر از گزاره

شوند كه در نتيجه آنها را از  هاي خاصي مي آن افراد داراي امتيازها و يا آزادي
گزاره، فرد محق، داراي آزادي و امتياز در اين . نمايد برخي تعهدات معاف مي

اي در  اقدام يا عدم اقدام به امري است، در حالي كه فاقد هرگونه تعهد و يا وظيفه
مثال حق شخص بر عدم اداي شهادت عليه همسرش، از  رايب. باشد ن خصوص ميآ
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توان وي را مكلف و متعهد به اداي آن  جمله چنين حقوقي است، به نحوي كه نمي
  .نمود

حق  ذي«قدرت است كه طبق آن  ـ هاي حق، حق سومين گزاره از چهره
حق نه تنها  ذي زمينهدر اين . »ثير قرار دهدأتواند حق ديگران را نيز تحت ت مي

نيز  ممكن است از اين طريق حقوق ديگران را ،كند اقدام به اعمال حق خويش مي
اموال خود از طريق ث در قالب توزيع مثال مور رايب. ثير قرار دهدأتحت ت

عنوان  به. ثيرگذار استأوصيت، بر حقوق وراث و كاهش يا افزايش دارايي آنها ت
حق نه تنها  در اين فرض، ذي. مصونيت، قابل بررسي است ـچهارمين گزاره، حق 

نمايد، بلكه در مقابل هرگونه تعدي ديگري نيز مورد  اقدام به اعمال حق خويش مي
حق در صورت  وليتي متوجه ذيؤگونه مس يجه آن كه هيچنت. گيرد حمايت قرار مي

اعمال حق وي نگرديده و در عين حال او در مقابل تعرض ديگران به دليل اعمال 
  .چنين حقي، نيز مصونيت دارد

حقوق بيماران در نظام عدالت كيفري، با توجه به تقسيمات  ماهيت زمينهدر 
ماران در نظام مذكور، حق توان گفت چهره غالب حقوق بي چهارگانه حق، مي

حق بيمار بر به رسميت شناخته شدن به عنوان بيمار و اعمال ساير . مطالبه است
تواند آن را از  آثار آن در اجراي عدالت كيفري از جمله حقوقي است كه بيمار مي

مراجع مجري عدالت كيفري مطالبه نموده و در عين حال مراجع مذكور مكلف و 
در (مثال شخص داراي اختالل كامل رواني  رايب. باشند ميمتعهد به ايفاي آن 

وليت كيفري است و امكان اعمال مجازات بر ؤفاقد مس) اصطالح حقوقي جنون
همچنان كه مطابق تبصره ماده ). قانون مجازات اسالمي 53ماده (وي وجود ندارد 

خاص، حق بر اي از بيماران موسوم به بيماران  دسته) ها نامه سازمان زندان آيين116
مقام  راي است كه د گونه ماهيت اين دسته از حقوق به. عفو و عدم مجازات دارند
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مستحق استيفاي آنها بوده، در مقابل ) حق ذي( رعايت و ايفاي آنها، شخص بيمار
ربط در نظام عدالت كيفري مكلف به ايفا و متعهد به رعايت آنها  مراجع ذي

ـ  ان در نظام عدالت كيفري اصوالً از دسته حقبدين ترتيب، حقوق بيمار. باشند مي
ن بيمار محق و مراجع اجراي عدالت كيفري از جمله پليس، آمطالبه است كه در 

  .باشند هاي كيفري، متعهد و مكلف مي دادسرا، دادگاه و نظام اجراي پاسخ
  

  ها جايگاه حقوق بيماران ميان انواع حق: دوم گفتار
المللي حقوق مدني و  ميثاق بين(جهاني حقوق بشر و ميثاقين  ي الهام از اعالميه با

المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه با يكديگر  سياسي و ميثاق بين
هاي نوظهور حقوق  نظر از دسته و صرف) دهند منشور حقوق بشر را تشكيل مي
ادي، توان از پنج نوع حق سياسي، مدني، اقتص بشر از جمله حق بر توسعه، مي

. المللي ياد كرد اجتماعي و فرهنگي به عنوان انواع شناخته شده حقوق در اسناد بين
بندي مذكور، داراي انواع و  حقوق در تقسيم ي گانه هاي پنج كدام از دسته هر

توان به حق مشاركت سياسي در انتخابات  هاي ديگري هستند كه از جمله مي گونه
نده به عنوان يكي از انواع حقوق سياسي، حق بر شو كننده يا انتخاب به حيث انتخاب

هايي از حقوق مدني، حق بر مالكيت و  تابعيت و تشكيل خانواده به عنوان گونه
موزش و پرورش به عنوان آهايي از حقوق اقتصادي، حق بر  اشتغال به عنوان گونه

نوان يكي از مصاديق حقوق اجتماعي و حق بر اظهارنظر، انتشار عقيده و بيان به ع
حقوق بيماران در نظام عدالت كيفري كه . كردي از حقوق فرهنگي اشاره ئجز

مشتمل بر حق تامين سالمت، دسترسي به امكانات درماني، انتخاب پزشك و نوع 
باشد از  مي... خاص بيماري و وضعيتدرمان، حق بر عفو و عدم تحمل مجازات در 

درماني، خود از جمله حقوق  حقوق بهداشتي. درماني استـ  جمله حقوق بهداشتي
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شود كه عالوه بر حقوق مذكور شامل حق بر  تلقي مي) بهزيستي(رفاهي 
توان گفت كه حقوق  مي. گردد هاي معيشتي، آموزشي و تامين اجتماعي مي حداقل

اند، ليكن برخي از آنها همچون  اجتماعي ـ رفاهي اصوالً داراي ماهيت اقتصادي
درماني داراي وجه غالب اقتصادي و ـ  بهداشتيهاي معيشتي و  حق بر حداقل

حقوق . اند بعضي ديگر مانند حقوق تامين اجتماعي داراي وجه غالب اجتماعي
 ي درماني است كه اصوالً با مداخله ـ بيماران به عنوان جزيي از حقوق بهداشتي

  .شوند محسوب مي »حق بر«دولت محقق شده و به اصطالح از جمله 
ق بيماران در مطالبه مداخله حچه موجد  سالمت بيماران اگر حق بر حالبا اين 

نها آنافي آزادي  ،باشد مي... دولت جهت ايجاد امكانات الزم براي مداوا، درمان و
درست به همين دليل است كه . نخواهد بود... در انتخاب درمان، نوع درمان و

 از نظام بهداشتي تلفيقي از حقوق مثبت شامل برخورداري ،اند حق بر سالمت گفته
دولت در تحميل نوع و كيفيت  ي حمايتي و حق منفي يعني مصونيت از مداخلهـ 

قاري سيد ( باشد هاي پزشكي بدون رضايت بيمار مي انجام آزمايش درمان و يا
  .)304ص، 1388فاطمي، 

، نظر به اينكه در قلمرو نظام عدالت كيفري، حكومت و نمايندگان اين با وجود
يندهاي مختلف اجراي عدالت كيفري يعني مراحل آبازيگران اصلي فر آن از جمله

شوند، و نيز با توجه به اين  تعقيب، تحقيق، محاكمه، صدور و اجراي حكم تلقي مي
كه متهمان و محكومان به ويژه محكومان به تدابير سالب آزادي اعم از 

درماني به ـ  يهاي موقت و حبس از دسترسي آزادانه به امكانات بهداشت بازداشت
اي بودن حقوق بيماران متهم يا  باشند، ويژگي مطالبه طور كامل يا نسبي محروم مي
ن مشمول تدابير سالب آزادي از قوت و اهميت امحكوم به خصوص محكوم

بيشتري برخوردار است، به نحوي كه حكومت با سلب آزادي از اشخاص مذكور، 
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واسطه  جسماني آنها راندارد، به چه حق تصدي و تعرض به سالمت و تماميت اگر
بهداشتي، وظيفه و ـ  نها به امكانات درمانيآايجاد محدوديت در دسترسي آزادانه 

تامين امكانات مذكور و رفع موانع موجد افزايش مخاطرات براي  تعهد بيشتري بر
هم از طريق مداخله  ،چنين تعهد و تكليفي. سالمت جسماني و رواني آنها دارد

بهداشتي و هم از طريق ترك مداخله و ـ  جاد امكانات مناسب درمانيمثبت و اي
تقليل آن به حداقل موارد ضروري و ايجاد امكان دسترسي آزادانه متهم يا محكوم 

مداخله (ج از محيط اعمال تدابير سالب آزادي ردرماني در خا ـبه منابع بهداشتي 
هادهاي حكومتي به بدين ترتيب اگر تعهد ن. گردد عملي و محقق مي) منفي

مين حقوق بيماران حاضر در نظام عدالت كيفري از رهگذر أمثبت در ت ي مداخله
بهداشتي، استخدام پزشكان و نيروهاي درماني، اتخاذ ـ  تاسيس مراكز درماني

ها  هاي كيفري از جمله بازداشتگاه در محيط... تدابير پيشگيري از تشديد بيماري و
منفي مستلزم ايجاد فرصت الزم  ي نها به مداخلهآشود، تعهد  ها عملي مي و زندان

هاي  الذكر در درون و بيرون محيط براي بيماران جهت دسترسي به امكانات فوق
بديهي . شود فراهم مي... مرخصي و يدسترسي، اعطا ي كيفري از رهگذر اجازه

نهادهاي  است در مقام تضمين حقوق بيماران در نظام عدالت كيفري، عدم پايبندي
ـ  وليت اداريؤالذكر بايد موجبات پاسخگويي و مس مذكور به تعهدات فوق

با درك . انضباطي، مدني و يا كيفري آنها را حسب مورد به دنبال داشته باشد
چنين رويكردي به حقوق اشخاص و به خصوص زندانيان در نظام عدالت كيفري 

 ):.م1997( با زندانيانبيانيه اصول اساسي رفتار  5 ي است كه مطابق ماده
له بازداشت، كليه زندانيان از حقوق أهاي ناشي از مس نظر از محدوديت صرف«

المللي  اساسي مندرج در اعالميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين هاي بشري و آزادي
المللي حقوق مدني و سياسي و  حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ميثاق بين



1389پاييز ، چهاردهمسال چهارم، شماره        فصلنامه حقوق پزشكي/   20 

ري
كيف

ت 
دال
م ع

نظا
در 

ان 
مار

ق بي
حقو

  

ج در اسناد ملل متحد برخوردار رحقوق ديگر مند هاي اختياري آن و پروتكل
زندانيان بايد به خدمات «: سند مذكور 9 ي كه مطابق ماده همچنان. »خواهند بود

بهداشتي كه در كشور وجود دارد بدون تبعيض به خاطر وضعيت حقوقي خود، 
  .»دسترسي داشته باشند

  
  كيفري ايرانن بيمار در نظام عدالت ان و محكومامتهم حقوق: دوم مبحث

زين دادرسي عادالنه يكي از اصول اساسي در نظام عدالت كيفري، رعايت موا
و دستگاه قضا به عنوان مجري قانون بايد در جهت  گذار نوناقعملكرد . است

ن به ان و محكومادر همين راستا برخي از متهم .رعايت و حفظ اين اصل مهم باشد
مستحق حمايت ويژه و اعمال سياست جهت ابتال به بيماري جسمي يا روحي 
هايي از  در نظام كيفري ايران نيز نمونه. افتراقي در سير دادرسي كيفري هستند

  .گردد بيماران مشاهده مي ي دربارهحمايتي  ـ اعمال اين سياست افتراقي
  

  ن بيماراحقوق متهم: اول گفتار
 تعقيب و تحقيق .1

دادرسي كيفري مجزا و جدا از هم چه دو مرحله تعقيب و تحقيق در سير اگر
دو در  تحقيقات مقدماتي هر دادن با عنايت به اينكه تعقيب متهم و انجام ،باشند مي

در سيستم كيفري ايران به دادستان  ه وظايف دادسرا تعريف شده و ضمناًمحدود
العموم نه مقام تحقيق، همانند بازپرسان  كه در اصل مقام تعقيب است و مدعي

تحقيقات مقدماتي در اغلب جرايم اعطا شده، در اين قسمت به دادن جام اختيار ان
ن بيمار در هر دو مرحله تعقيب و تحقيق در قوانين كيفري، ابررسي حقوق متهم
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قانون آيين دادرسي كيفري از اين پس  3ماده( اعم از ماهوي و شكلي خواهيم پرداخت
  .)ك.د.آ.ق

ن از اايران در خصوص تعقيب متهمذكر است كه سيستم دادرسي كيفري شايان 
لذا مقام تعقيب تحت هيچ شرايطي ولو . ندك سيستم قانوني بودن تعقيب تبعيت مي

در جرايم خرد و احراز شرايط خاص مثل بيماري متهم حق متوقف نمودن تعقيب 
  2.با صدور قرار تعليق تعقيب را ندارد

  
  احضار، جلب .1ـ1

گيرد اعمال  نسبت به متهم صورت مينخستين اقدامي كه در دادرسي كيفري 
دسترسي به . انجام تحقيقات مقدماتي است منظور بهاي براي دسترسي به وي  شيوه

احضار متهم . شود متهم حسب مورد به يكي از دو طريق احضار و جلب انجام مي
وي و يا انتشار آگهي در روزنامه در مورد  نشانيكه از طريق ابالغ احضارنامه به 

گيرد در واقع نوعي دعوت به دادرسي است و به  المكان صورت مي جهولن مامتهم
شود در موعد مقرر نزد مقام قضايي جهت پرسش و  موجب آن متهم مكلف مي

  .پاسخ حضور يابد
ن بيمار اين حق را اك براي متهم.د.آ.ق 116ماده  2مقنن به موجب بند 

جب آن قادر به حركت به مو ده كه اگر مبتال به بيماري بوده كهكربيني  پيش
، با فرستادن گواهي عدم امكان حضور به مرجع قضايي مربوطه، در موعد نباشند

مقرر در احضارنامه حاضر نشده و با اثبات عذر موجه مانع از اعمال حربه شديدتر 
كه اگر عدم حضور متهم در  چرا. يعني صدور برگ جلب نسبت به خود شوند

 117موعد مقرر كه در احضارنامه قيد شده بدون عذر موجه باشد به موجب ماده 
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ن اك به دستور مقام قضايي برگ جلب صادر و متهم توسط ضابط.د.آ.ق
  .شود دادگستري دستگير مي

  
  مين كيفريأصدور قرار ت .1ـ2

ي توسط مقام قضايي ترين تصميم قضايي كه در يك پرونده كيفر نخستين و مهم
چرا كه اين قرار در  ؛مين كيفري استأشود صدور قرار ت در دادسرا اتخاذ مي

قرارهاي تامين كيفري به . برخي موارد ممكن است توأم با سلب آزادي متهم باشد
اند و مقام قضايي در  ك احصا شده.د.آ.ق 132ترتيب شدت و ضعف در ماده 

البته مقنن به موجب ماده  3.ر استم مخيانتخاب هر يك از آنها در خصوص مته
نظر گرفتن معيارهايي كه در ام قضايي را مكلف نموده كه با درك مق.د.آ.ق 134

ها ناظر برخي از اين معيار. مين متناسب را انتخاب نمايدأاين ماده احصا شده قرار ت
 آوري داليل و برخي ناظر به خود به جرم و مجازات، برخي ناظر به سهولت جمع

مين با أتوان به ضرورت تناسب قرار ت در خصوص نوع اخير مي. متهم است
در واقع مقنن با گنجاندن اين موضوع در انتهاي . وضعيت مزاج متهم اشاره نمود

و شرايط  در انتخاب نوع قرار تامين، سالمتماده، مقام قضايي را مكلف نموده كه 
هم مبتال به بيماري جسمي و در صورتي كه مت ندكجسمي و روحي متهم را لحاظ 

منافات دارد، وي  با سالمتيا روحي خاصي است كه نگهداري وي در بازداشتگاه 
االمكان از صدور قرار سنگين بازداشت موقت در خصوص وي امتناع ورزيده  حتي

لحاظ همچنين اگر به . تري چون كفالت و وثيقه را انتخاب نمايد و قرارهاي سبك
يل بيم فرار متهم مقام قضايي ناگزير به بازداشت متهم خاصي از قب وضعيتوجود 

  :كه نمود بهتر بود مقنن وي را مكلف مي ،بيمار است
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گاه، اشتدترتيبي اتخاذ نمايد كه در طول مدت نگهداري متهم در باز ـ اوالً
وي از قبيل دارو و معاينه توسط پزشك در  امكانات الزم جهت حفظ سالمت

  4.اختيار وي قرار گيرد
در صورت رفع شرايط خاص كه منجر به صدور قرار بازداشت موقت  ـ ثانياً

  .تر اقدام نمايد گرديده نسبت به تبديل قرار به قراري سبك
االمكان طول مدت نگهداري را  با سرعت بخشيدن به سير تحقيقات، حتي ـ ثالثاً

  .كوتاه نمايد
  

  بازجويي .1ـ3
احراز هويت، بازجويي از وي به عمل بعد از حضور متهم نزد مقام قضايي و 

ك در راستاي حفظ موازين دادرسي عادالنه در .د.آ.ق 129مقنن در ماده  .آيد مي
االت تلقيني قواعدي را بيان ؤخصوص لزوم تفهيم اتهام به متهم و منع پرسيدن س

ولي در اين خصوص كه براي شروع بازجويي بايد متهم از آمادگي  ،نموده است
االت برخوردار باشد ؤالزم جهت فهم اتهام و پاسخگويي به س جسمي و روحي

ك .د.آ.ق 204و 161،202اين امر در حالي است كه مقنن در مواد  .ساكت است
، گاه شهود بيمار جهت استماع شهادتبه ترتيب امكان حضور مقام قضايي در اقامت

ن امحضور شخص خبره براي مته ن غير فارسي زبان واحضور مترجم براي متهم
رسد بهتر بود مقنن مقام تحقيق را  لذا به نظر مي. بيني نموده است الل را پيش و كر

  :نمود مكلف مي
جسمي و روحي متهم را درنظر گرفته و از  وضعيتدر حين بازجويي  ـ اوالً

مدت و بدون وقفه كه با سالمت متهم  انجام اقداماتي از قبيل بازجويي طوالني
  .امتناع ورزد ،داردمنافات 
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ابتال به بيماري روحي يا جسمي قادر به شروع بازجويي  لحاظاگر متهم به  ـ ثانياً
وي داشته با صدور قراري،  ه ادامه بازجويي منافات با سالمتنبوده يا اينك

بازجويي را تا زمان حدوث آمادگي الزم متوقف نمايد چراكه پرسش و پاسخ از 
ادالنه كه متضمن حفظ حقوق دفاعي متهم است فرد بيمار با موازين دادرسي ع

  .سازگار نيست
اگر توقف بازجويي تا زمان حدوث آمادگي الزم براي متهم، منجر به  ـ ثالثاً

، حضور خود متهم وجود نداشته باشد اطاله دادرسي شود و ضرورتي مبني بر
ه جهت جويي را با حضور وكيل متهم ادامه داده و اگر متهم بيمار بتواند باز مي

وكيل تسخيري براي عدم توانايي مالي قادر به تعيين وكيل نباشد نسبت به تعيين 
  5.وي اقدام نمايد

ك حدوث جنون بعد از ارتكاب جرم و قبل .د.آ.ق 6البته مقنن در تبصره ماده 
ولي بايد  ،از صدور حكم قطعي را از موجبات توقف تعقيب تا زمان افاقه دانسته

در علم پزشكي و حقوق مبهم است » جنون«اي اصطالح گفت كه از يك سو معن
هاي رواني حاد و شديد را كه  و از سوي ديگر در فرض رفع ابهام فقط بيماري

بيني اين تبصره در قانون،  لذا پيش. دهد گردد پوشش مي منجر به زوال عقل مي
  .كند كفايت نمي ن بيماراجهت حفظ حقوق متهم

  
 محاكمه .2

پرونده كيفري بعد از تكميل تحقيقات، احراز مجرميت متهم در دادسرا و صدور 
اين . شود محاكمه متهم و صدور حكم به دادگاه ارسال مي برايكيفرخواست 
حيث محكوميت يا برائت وي از اتهام انتسابي  زكننده سرنوشت متهم ا مرحله تعيين
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دادسرا موجب تغيير عنوان الزم به ذكر است كه صدور كيفرخواست در . است
  .گردد متهم به مجرم نمي

  
  استماع دفاعيات متهم .2ـ1

ها  كيفري جهت رعايت اصل تساوي سالح ي يكي از اركان اساسي در محاكمه
كه از اصول مهم دادرسي عادالنه است استماع دفاعيات متهم يا وكيل وي در 

نيز به آن  دادرسي كيفريانون آيين ق 193ماده  3دادگاه است كه مقنن در بند 
  .اشاره نموده است

با عنايت به اينكه اظهارات متهم در اين مرحله به نسبت مراحل قبل دادرسي 
تاثير بيشتري در سرنوشت وي خواهد داشت ) كشف، تعقيب و تحقيق(كيفري 

 ي لذا بايد متهم از نظر جسمي و روحي از توانايي الزم براي دفاع از خود در جلسه
در همين راستا بهتر بود مقنن، قاضي دادگاه را مكلف . برخوردار باشددادگاه 

نمود كه اگر متهم به جهت ابتال به بيماري، توانايي الزم جهت دفاع از خود را  مي
كه  چرا. ين وقت دادرسي مناسب اقدام نمايدنداشته نسبت به تجديد جلسه و تعي

و مطالبي را  اشدخود آگاه نبممكن است متهم به جهت بيماري به عواقب اظهارات 
  .ند كه مسير دادرسي را به ضرر وي تغيير دهدكبيان 

تجديد جلسه منجر به اطاله  ،در اين خصوص نيز اگر به نظر قاضي دادگاه
دادرسي شده و الزامي به حضور خود متهم جهت رسيدگي به پرونده وجود نداشته 

وكيل متهم ادامه داده و مبادرت  توان جلسه دادگاه را با استماع دفاعيات باشد، مي
البته اگر متهم به جهت عدم توانايي مالي قادر به تعيين وكيل . به صدور راي نمود

نباشد دادگاه مكلف است در كليه جرايم نسبت به تعيين وكيل تسخيري براي 
  6.متهم بيمار اقدام نمايد
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  تعيين مجازات .2ـ2
صدور حكم و تعيين نوع  ي وارد مرحلهقاضي دادگاه بعد از احراز مجرميت متهم 

ترين معيار براي تعيين نوع و ميزان  اولين و مهم. گردد و ميزان مجازات مي
چرا كه  ،مجازات در راستاي اصل قانوني بودن مجازات نوع جرم ارتكابي است

ولي  .مقنن براي هر نوع جرم نوع و ميزان خاصي از مجازات را معين نموده است
ب مجازات با تناس(ها  راستاي اصل فردي كردن مجازاتتواند در  يقاضي دادگاه م
نظر گرفتن شرايطي از قبيل وضعيت جسمي و روحي فرد، با در) شرايط بزهكار

نسبت به تخفيف، تبديل مجازات تعيين شده در قانون و يا تعليق مجازات اقدام 
  .نمايد

ها در متن  بين انواع مجازات» يا«ضمناً مقنن در برخي از جرايم با استفاده از لفظ 
لذا قاضي دادگاه . قاضي را در انتخاب نوع مجازات مخير نموده است ،قانون
تواند در چنين شرايطي با درنظر گرفتن وضع جسمي و روحي فرد مجازات  مي

مثال اگر فردي به  رايب. متناسب را از ميان دو يا چند نوع مجازات انتخاب نمايد
توان در صورت فقدان  ه، ميحمل مجازات شالق را نداشتجهت بيماري توانايي ت

  7.مجازات ديگري براي وي درنظر گرفت) حدي بودن جرم(مانع 
  

  ن بيماراحقوق محكوم: دوم گفتار
بعد از طي مراحل دادرسي و صدور حكم محكوميت قطعي وارد آخرين مرحله 

دادسرا نسبت به در اين مرحله . شويم دادرسي كيفري يعني مرحله اجراي حكم مي
حكم صادره ممكن . نمايد صادره از دادگاه اقدام مي اعمال مجازات مقرر در حكم

  :هاي ذيل باشد است مشتمل بر يك يا چند نوع از مجازات
  هاي سالب و محدودكننده آزادي مجازات) ب    هاي بدني مجازات) الف



 

 

1389 پاييزدهم، چهارسال چهارم، شماره        فصلنامه حقوق پزشكي/   27
مي

غال
ن 
حسي

  

  زا هاي محروميت مجازات) د    هاي مالي مجازات) ج
بدني به هاي بدني و غير شاخه عمده مجازات ها به دو تقسيم مجازات در اين بند با

بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت كه ابتالي محكوم به بيماري جسمي يا روحي 
بعد از صدور حكم محكوميت قطعي چه تاثيري در اجراي حكم در مورد وي 

  .خواهد داشت
  

 هاي بدني مجازات .1

جامعه عليه بزهكار هستند كه در مقام اعمال هاي بدني نوعي واكنش  مجازات
در قانون مجازات . دهند مجازات بدن محكوم را مورد تعرض و حمله قرار مي

ح ذيل معرفي شده هاي بدني به شر سه نوع مجازات) ا.م.اين پس ق از(اسالمي 
  :است
  مجازات قطع عضو) ب    مجازات سالب حيات) الف
  مجازات شالق يا تازيانه) ج
  
 جازات سالب حياتم .1ـ1

مجازات سالب حيات به عنوان شديدترين نوع مجازات در نظام عدالت كيفري به 
دهد كه در پاسخ به جرم ارتكابي مجرم، جان وي را  ت حاكمه اين اجازه را ميأهي

اين مجازات كه در نظام كيفري ايران . را از ادامه زندگي محروم نمايد ستانده و او
ن متعددي دارد كه ان و مخالفااعدام، قصاص و رجم است موافقمنحصر به سه نوع 

ولي بايد گفت كه تنها  .پرداختن به داليل آنان از ذيل موضوع مقاله خارج است
گونه مجازات درپي خواهد داشت نيل به ارعاب و  اي كه اعمال اين هدف و فايده

  .بازدارندگي عام است
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اي تحت عنوان  نامه ا آيينه گونه مجازات اجراي اين ي در خصوص نحوه
از اين (نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شالق  ي نامه آيين

  .به تصويب رسيده است 27/6/1382در تاريخ ) نامه اجراي احكام بدني پس آيين
، 8نامه مذكور جنون يا بيماري محكوم مانع اجراي حد آيين 5 ي به موجب ماده

ولي مقنن در ادامه همين ماده با عدول از اصل  ،قصاص يا اعدام نيست
، تعويق 9تاخيرناپذيري اجراي احكام قطعي كه از اصول اساسي اجراي احكام است

چه طبق نظر و تجويز پزشك قانوني  اجراي حكم در مورد محكوم مريض را چنان
يا پزشك معتمد و تاييد قاضي صادركننده حكم بدوي يا دادستان مربوطه بيماري 

نامه باشد، تا رفع مانع  در حدي باشد كه مانع اجراي تشريفات مقرر در آيينوي 
  .پذيرفته است
نامه اجراي احكام بدني  آيين 8و ماده  7به موجب بند دال ماده  لحاظبه همين 

معاينه محكوم توسط پزشك قانوني يا پزشك معتمد و اظهارنظر در خصوص 
پس در محل بدواً در محبس محكوم و س ،وضعيت جسماني وي قبل از اجراي حكم

  .اجراي حكم الزامي است
لذا بايد گفت كه در مقررات فعلي ابتالي محكوم به هر نوع بيماري جسمي و 

ولو بسيار حاد مثل جنون موجب سقوط مجازات سالب حيات نبوده و فقط  ،روحي
 180و  95اين موضوع در مواد . اندازد تحت شرايطي اجراي آن را به تاخير مي

  .ا نيز تصريح شده است.م.ق
اين امر در حالي است كه امروزه اكثر حقوقدانان اعمال هر نوع مجازات را 

چرا كه با حدوث جنون هيچ يك  ؛دانند فايده مي نسبت به فرد مجنون و ديوانه بي
زيرا از يك سو مجرم . شود از اهداف مجازات اعم از ارعاب و اصالح محقق نمي
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و اصالح شود و از  كندي نيست كه دليل مجازات خود را درك ديوانه در حالت
  .انگيزد تا ارعاب عه حس ترحم برميسوي ديگر مجازات فرد ديوانه بيشتر در جام

  
  مجازات قطع عضو .1ـ2

حد محاربه و (كيفري ايران گاهي به عنوان حد  اين نوع مجازات در نظام
گونه كه در مورد  همان. بيني شده است و گاهي در مقام قصاص پيش) سرقت
ابتالي فرد محكوم به قطع عضو حدي به  ،هاي حدي سالب حيات گفته شد مجازات

هر نوع بيماري جسمي و روحي موجب سقوط آن نبوده و فقط اجراي آن را به 
  .اندازد تجويز پزشك به تاخير مي

قصاص موجب (ا .م.ق 272ماده  4در مورد قصاص عضو نيز با عنايت به بند 
كه يكي از شرايط اساسي ثبوت قصاص عضو ) جاني يا عضو ديگر نباشدتلف 

نامه اجراي احكام  آيين 26است و همچنين ضرورت حضور پزشك به موجب ماده 
توان گفت كه  ا مي.م.ق 272جهت رعايت مفاد ماده  ،بدني در هنگام اجراي حكم

شد كه اگر فرد محكوم به قصاص عضو، طبق نظر پزشك، مبتال به بيماري با
يا اينكه بيم مرگ  ،اجراي حكم نسبت به وي سالمت وي را به مخاطره انداخته

  .گردد قصاص عضو منتفي و تبديل به ديه مي ،وي باشد
  

  مجازات شالق يا تازيانه .1ـ3
بدن مجرم درد و رنج وارد  تازيانه يا شالق نيز كيفر بدني است كه اعمال آن بر

به عنوان در نظام كيفري ايران مجازات شالق گاهي به عنوان حد و گاهي . كند مي
اجراي مجازات شالق نسبت به  ي در خصوص نحوه. بيني شده است تعزير پيش

 5ولي با عنايت به ماده  ،نامه اجراي احكام بدني ساكت است ن بيمار آيينامحكوم
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هاي  مانند ساير مجازاتا بايد گفت كه ه.م.ق 94و  93نامه مذكور و مواد  آيين
حدي ابتالي محكوم به هر نوع بيماري جسمي و روحي موجب سقوط شالق حدي 

ضمناً اگر اميدي به . اندازد نگرديده و فقط اجراي آن را تا رفع مانع به تاخير مي
يك دسته تازيانه يا تركه  ،يا حاكم شرع مصلحت بداند ،بهبود مريض نباشد

د كه اصطالحاً شو مشتمل بر صد واحد فقط يك بار به محكوم مريض زده مي
  10.شود ضغث ناميده مي

در خصوص نحوه اجراي شالق تعزيري نسبت به محكوم بيمار نيز بند ج ماده 
البته بايد گفت كه . ستبيني نموده ا ك حكمي مشابه شالق حدي پيش.د.آ.ق 288

توان  ايم مستوجب تعزير با عنايت به امكان تبديل مجازات ميدر خصوص جر
در هنگام صدور  ،نسبت به افراد بيمار كه توانايي تحمل مجازات شالق را ندارند

  .انواع ديگر مجازات استفاده نمود حكم از
ذكر است كه به طور كلي بايد ادعاي افرادي كه مدعي هستند توانايي  شايان

كه  چرا ؛رند به دقت در پزشكي قانوني بررسي شودتحمل مجازات شالق ندا
برخورداري از ظاهري سالم و جوان حقيقتاً ناتوان بوده و به اشتباه  با وجوداي  عده

شوند و ممكن است با اجراي حكم شالق خطري متوجه سالمت  سالم انگاشته مي
  )385: 1385گودرزي، ( .آنان گردد

  
  بدنيهاي غير مجازات .2

و جان مجرم، روح وي را  ها به جاي تعرض به بدن مجازاتاين گروه از 
اين آزار گاهي از طريق سلب يا محدود كردن آزادي، گاهي از طريق . دآزارن مي

اخذ قسمتي يا كل اموال و گاهي از طريق ايجاد محروميت به محكوم تحميل 
ا در اين گروه جاي گرفته و .م.هاي مقرر در ق قسمت عمده مجازات. شود مي
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ها دارد تا  مجازاتگونه  مچنين رويه قضايي نيز تمايل بيشتري به اعمال اينه
  .هاي بدني مجازات

  
  هاي سالب و محدود كننده آزادي مجازات .2ـ1

. كنند ها آزادي رفت و آمد فرد محكوم را سلب و يا محدود مي گونه مجازات اين
محل معين  حبس نمونه بارز مجازات سالب آزادي و تبعيد و منع اقامت در

  .بيني شده است ا پيش.م.هايي از مجازات محدود كننده آزادي است كه در ق نمونه
  

  حبس .2ـ1ـ1
ترين مجازات در نظام كيفري ايران و  به موجب مجازات حبس كه امروزه اصلي

شود فرد محكوم براي مدتي و به ندرت تا ابد در  ساير نقاط جهان محسوب مي
البته سلب آزادي هميشه منحصر به . شود نگهداري ميمحلي دربسته به نام زندان 

گاهي اوقات متهمان نيز تحت قرار به طور موقت در بازداشتگاه  ،محكومان نيست
  .شوند نگهداري مي

ن بيمار در زندان و ان و متهمادر خصوص چگونگي نگهداري محكوم
تاميني و  ها و اقدامات نامه اجرايي سازمان زندان قواعدي در آيين ،بازداشتگاه

نحوه تفكيك و  ي نامه ، آيين)ز.س.ازاين پس آ( 1384تربيتي كشور مصوب 
 ي نامه و همچنين آيين) ز.ت.از اين پس آ( 1385بندي زندانيان مصوب  طبقه

بيني شده  پيش) م.ب.از اين پس آ( 1385مصوب  ،هاي موقت اجرايي بازداشتگاه
 15كر است كه به موجب ماده ذ شايان. كه در ذيل به آنها اشاره خواهيم نمود

ز .س.حقوق مقرر براي محكومان بيمار كه در آ ي م متهمان بيمار نيز از كليه.ب.آ
  .بيني شده برخوردارند پيش
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آنان و در صورت  ي ضرورت بستري نمودن بيماران رواني به منظور معالجهـ 
ول بهداري ؤقانوني توسط مس درماني با تاييد پزشكي ي سسهؤلزوم انتقال به يك م

  .)ز.س.آ 41ماده(  زندان
ن در بدو اهاي پزشكي و روانپزشكي در مورد محكوم ضرورت انجام آزمايشـ 

و  64ماده ( ن ميزان سالمت جسمي و رواني آنانورود به زندان جهت تعيي
  .)ز.س.آ111
بندي آنان از  ضرورت توجه به وضعيت سالمت زندانيان در تفكيك و طبقهـ 
  .)ز.ت.آ 1ز و ماده .س.آ 69ماده ( هم 
ضرورت معاينه توسط پزشك معتمد پيش از پذيرش، در مورد محكوماني كه ـ 

ماده  2تبصره ( هاي رواني و جسماني دارد ماريوضعيت ظاهري آنان حكايت از بي
  .)ز.س.آ 69

ضرورت استفاده از غذاي مخصوص و رژيمي متناسب در مورد متهمان و ـ 
ماده ( متناسب با نوع بيماري ،پزشك معالج ي نظريه محكومان بيمار طبق برنامه و

  .)ز.ت.آ 13ز و تبصره ماده .س.آ 94
هاي روزانه زندان و انجام  معافيت متهمان و محكومان بيمار از انجام برنامهـ 

با صدور گواهي معذوريت از طرف پزشك زندان و  ،كارهايي از قبيل نظافت
  .)ز.س.آ 101اده و تبصره م 75ماده (ول بهداري ؤتاييد مس

 102ماده ( دست كم ماهي يك بار ،زندانيان ي ليهضرورت تست پزشكي كـ 
  .)ز.س.آ

ماده (زندانيان بيمار در داخل زندان نيازهاي درماني و بهداشتي  ي مين كليهأتـ 
  .)ز.س.آ 103
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ضرورت خروج زنداني از زندان و انتقال به بيمارستان در موارد ضروري براي ـ 
رييس زندان و موافقت قاضي ناظر و عدم  ي تاييد بهداري زندان، اجازهمعالجه با 

  .)ز.س.آ 103ماده ( رد فوريضرورت اخذ موافقت قاضي ناظر در موا
اساس العالج يا غيرقابل عالج و اقدام بر رسيدگي به وضع بيماران صعبـ 

  .)ز.س.آ 103تبصره ماده ( ك.د.مقررات آ
داني تازه وارد و دادن دارو به وي طبق تجويز ضرورت اخذ نسخه يا دارو از زنـ 

  .)ز.س.آ 112ماده( پزشك
با  ،صضرورت بستري نمودن زنداني بيمار در بيمارستان زندان در موارد خاـ 

  .)ز.س.آ 115ماده (تشخيص پزشك بهداري زندان 
ني، واگير، هاي روا ضرورت نگهداري و معالجه زندانيان مبتال به بيماريـ 

ن، نابينايان و زندانياني كه دوران نقاهت بعد از ن، معلوالين مسلوالپرخطر و همچن
ز و بند الف و ب .س.آ 116ماده(صورت مجزا  به ،كنند عمل جراحي را سپري مي

  .)ز.ت.آ 13ماده 
ضرورت ارائه پيشنهاد عفو از جانب رييس زندان براي محكومان مبتال به ـ 

و تبصره ماده  116تبصره ماده ( خاص و العالج هاي هاي رواني و بيماري بيماري
  .)آيين نامه كميسيون عفو 23ماده  6و بند  9ماده  7ز و بند .س.آ 129
درماني محكومان و يا انعقاد قرارداد با وزارت بهداشت و درمان  ي امكان بيمهـ 

  .)ز.س.آ 117ماده ( ها و آموزش پزشكي از جانب سازمان زندان
روزه از كليه زندانيان بستري در بيمارستان زندان و  ضرورت عيادت همهـ 

 120ي  ماده( آنان توسط رييس بهداري زندان ي نظارت بر روند معالجه و تغذيه
  .)ز.س.آ
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فراهم نمودن تسهيالت مالقات براي زندانيان بيمار بستري در بيمارستان يا ـ 
  .)ز.س.آ 190ماده ( ندانياني كه قادر به حركت نيستندز

ماهه و امكان تمديد آن به زندانياني كه مبتال به  ضرورت اعطاي مرخصي يكـ 
يا ادامه  يستآنان در زندان فراهم ن ي يا امكان معالجه اند العالج بوده بيماري صعب

ا اينكه قادر به تحمل حبس موجب شدت بيماري يا تاخير در بهبوديشان باشد ي
  .)ز.س.آ 229ماده ( حبس نباشند

شوند توسط  حمايت از محكومان بيمار كه در حال بيماري آزاد ميضرورت ـ 
 241ماده (ل بهبودي و توانايي انجام كار هاي حمايت از زندانيان تا حصو انجمن

 .)ز.س.آ

بنابراين به موجب مقررات فعلي ابتالي محكوم به حبس به بيماري موجب سقوط 
كوميت در زندان، براي مجازات زندان نگرديده و فقط در طول دوران گذران مح

  .بيني شده است اي پيش ر حقوق ويژهزنداني بيما
ر در زندان موجب شدت بيماري اجراي حكم حضو ،البته اگر به تشخيص دادگاه

خير در بهبود محكوم گردد، دادگاه با تشخيص پزشك قانوني يا پزشك أيا ت
صادر و اجراي  معتمد با اخذ تامين متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را

زندان يا بيمارستان ضمناً اگر محكوم تامين ندهد در  .اندازد حكم را به تاخير مي
  .)ك.آ.ق 291ماده ( گردد ن معالجه مياتحت نظر ضابط

ابتالي محكوم به حبس به جنون نيز نه تنها موجب سقوط مجازات نگرديده بلكه 
ا و تبصره ماده .م.ق 37چراكه به موجب ماده  ،اندازد اجراي آن را نيز به تاخير نمي

دك محكوم مجنون تا بهبود در بيمارستان رواني نگهداري و اين ايام .آ.ق 291
  .گردد مدت محكوميت وي محاسبه مي وجز
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برخي معتقدند كه احتساب اين ايام جزو مدت محكوميت اگرچه به نفع محكوم 
ه، چراكه وقتي محكوم در حال خواني نداشت ها هم ولي با اهداف مجازات ،است

 كند گردد و نه تنبيه را درك مي است نه اصالح در اثر حبس حاصل ميجنون 
  .)177،ص1388 صفاري،(

  
  تبعيد .2ـ1ـ2

طور كامل سلب نكرده ولي آن را  مجازاتي است كه آزادي فرد را به ،تبعيد
معين و  اين محدوديت از طريق اجبار محكوم به اقامت در محل. كند محدود مي

ن دادگستري و در برخي موارد ممنوعيت اتحت نظر قرار دادن وي توسط ضابط
  .شود مراوده و معاشرت فرد تبعيدي با ديگران ايجاد مي

اجراي مجازات تبعيد تقريباً ساكت است و فقط در  ي مقنن در خصوص نحوه
مختصري به چگونگي تبعيد  ي اشاره انون مجازات اسالميق 194و  193مواد 

بيني و به  در اين خصوص پيشبهتر بود مقنن قواعدي را . ه استمحارب نمود
  :نمود كه مقام قضايي را مكلف ميآن، موجب 
در انتخاب مكان جهت تبعيد محكوم شرايط جسمي و روحي وي را  ـ اوالً

منافات محكوم  با سالمت هايي كه از لحاظ اقليمي درنظر گرفته و از انتخاب مكان
  .ورزد داشته امتناع

در صورت ابتالي محكوم به تبعيد به بيماري، تدابيري اتخاذ نمايد كه در  ـ ثانياً
طول گذران دوران تبعيد امكانات الزم از قبيل دارو، معاينه توسط پزشك در 

  .اختيار وي قرار گيرد
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در صورتي كه پزشكي قانوني تاييد نمايد كه فرد محكوم به تبعيد از  ـ ثالثاً
باشد، اجراي  جهت عزيمت و اقامت در مكان مورد نظر برخوردار نمي توانايي الزم

  .حكم را تا رفع مانع به تاخير اندازد
  

  هاي مالي مجازات .2ـ2
ها از طريق اجبار محكوم به پرداخت مبلغي پول يا ضبط اموال  اين قبيل مجازات

تمام يا  ي جزاي نقدي و مصادره. نمايند وي موجبات آزردگي محكوم را فراهم مي
. گيرد هايي است كه در اين گروه جاي مي قسمتي از اموال از جمله مجازات

نه تنها موجب سقوط مجازات نگرديده  ،هاي مالي بيماري فرد محكوم به مجازات
مگر اينكه فرد به جهت عدم توانايي در . اندازد بلكه اجراي آن را نيز به تاخير نمي

هاي مالي به  قانون نحوه اجراي محكوميت 1پرداخت جزاي نقدي به موجب ماده 
همان قانون بيماري  3زندان معرفي شود كه در اين صورت به موجب تبصره ماده 

  .اندازد فرد محكوم اجراي حبس را تا رفع مانع به تاخير مي
ا قائل به اين نظر باشيم كه ديه ماهيتاً نوعي .م.ق 12ضمناً اگر با عنايت به ماده 

جبران خسارت ، در آن صورت اين نوع مجازات نيز در رديف مجازات است نه 
در خصوص ديه نيز بايد گفت نه تنها بيماري . گيرد هاي مالي قرار مي مجازات

محكوم بلكه فوت وي نيز موجب سقوط مجازات ديه يا تاخير در اجراي آن 
ا عدم پرداخت ديه منجر به .م.ق 696مگر اينكه به موجب ماده . گردد نمي
اشت محكوم گردد كه در آن صورت همان قواعد زندانيان بيمار به اين افراد بازد

  .نيز قابل تسري خواهد بود
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  زا هاي محروميت مجازات .2ـ3
شود موجب  هاي سالب حق نيز ناميده مي ها كه مجازات اين قبيل مجازات

هاي  محروميت. گردد محروميت محكوم از اشتغال يا برخي حقوق اجتماعي مي
ا و مجازات انفصال اعم از ابد و موقت در اين گروه .م.مكرر ق 62مذكور در ماده 

ها تاثيري در سقوط  بيماري فرد محكوم به اين قبيل مجازات. گيرند جاي مي
  .مجازات يا تاخير اجراي آن نخواهد داشت

 
  المللي ناظر به حقوق بيماران در نظام عدالت كيفري موازين بين: سوم مبحث

هاي  تهمان و محكومان بيمار در نظام عدالت كيفري از جمله دغدغهحقوق م
يون، ميثاق، كنوانس اين موازين كه در قالب اعالميه،. موازين حقوق بشر است

حاوي برخي از ابعاد مهم  ،اند تنظيم گرديده... قواعد حداقل، مجموعه اصول و
 مثال اگر رايب. باشند حقوق بيماران متهم و محكوم در فرايند عدالت كيفري مي

المللي حقوق  ميثاق بين 12اعالميه جهاني حقوق بشر و ماده  35چه در ماده 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر حق برخورداري از سالمت و وظيفه كشورهاي 

براي عموم طرف ميثاق جهت تامين شرايط تحقق حق مذكور به طور كلي و 
موازين خاص بر حقوق بيماران در  در برخي اسناد واشخاص تاكيد شده است، 

مراجع و مراحل خاص مختلف نظام عدالت كيفري و از جمله در زندان تاكيد 
قواعد حداقل رفتار با زندانيان  22 ي بر اين اساس ماده. خاص گرديده است

هر «دارد  مقرر مي) اجتماعي سازمان ملل متحد ـشوراي اقتصادي  1957مصوب (
اين پزشك بايد . دمات يك پزشك حاذق برخوردار باشدزنداني بايد حداقل از خ

خدمات پزشكي بايد طي روابط تنگاتنگي با اداره . درماني نيز آشنا باشد با روان
اين خدمات بايد شامل . عمومي خدمات بهداشتي منطقه يا كشور سازماندهي شود

ي هاي روان بخش روان درماني براي تشخيص و در صورت لزوم معالجه ناهنجاري
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نياز هاي ويژه  براي بيماراني كه به مراقبت« 22ـ2 ي همچنين مطابق ماده. »باشد
تري  هاي مهم هاي تخصصي و يا بيمارستان دارند، بايد امكان انتقال آنان به زندان

رد، زندان بايد گي زماني كه معالجات در داخل زندان صورت مي. بيني شود پيش
تا امكان مراقبت و معالجه براي  ،دارويي باشدهاي  آالت و فراوردهمجهز به ابزار

اي الزم را كسب  زندانيان بيمار فراهم آيد و پرسنل پزشكي نيز بايد مهارت حرفه
هر زنداني بايد از : مذكور ي ماده 3 ي همچنين مطابق فقره» .كرده باشند

مجموعه  9 ي به عالوه در ماده. »هاي يك پزشك حاذق برخوردار شود مراقبت
زندانيان بايد به «: زندانيان نيز مقرر شده است ي اساسي مربوط به معالجهاصول 

خدمات بهداشتي موجود در داخل كشور دسترسي داشته باشند، بدون آن كه به 
قواعد حداقل  23ـ1 ي در ماده .»خاطر وضعيت قضايي خود دچار تبعيض شوند

در « :شده است رفتار با زندانيان، در خصوص زنان زنداني به نحو خاص مقرر
ها و معالجات پيس و  اي براي كليه مراقبت موسسات مربوط به زنان امكانات ويژه

ترتيباتي به عمل خواهد آمد تا در موارد ممكن، . پس از زايمان فراهم خواهد بود
اگر كودكي در زندان به . سسه، در بيمارستان صورت گيردؤتولد اطفال بيرون از م

: قواعد مذكور 24 ي مطابق ماده. »د در گواهي تولد ذكر شودمد، اين امر نبايآدنيا 
ن به آيك مسئول پزشكي، هر زنداني را بالفاصله پس از پذيرش و نيز پس از «

خصوص هدفش پي بردن به بيماري  دفعات الزمه بازديد و معاينه خواهد كرد و به
مشكوك به جسمي يا رواني و اتخاد تدابير الزمه، همچنين تفكيك زندانيان 

ص جسمي يا رواني كه امكان دارد ايقهاي مسري و عفوني با تشخيص ن بيماري
در . »مانع بازپروزي شود و تعيين امكان جسمي هر زنداني براي كار، خواهد بود

قواعد مذكور بر ضرورت تحت نظر داشتن كليه بيماران و يا  25ـ2و  25ـ1مواد 
يز لزوم گزارش مخاطرات بيماري ت دارند و نيكساني كه از بيماري خود شكا
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كيد گرديده أبراي زنداني بيمار به مقامات مسئول زندان توسط پزشك مربوطه ت
قواعد حداقل، در مواردي كه خود  26ـ2مديريت زندان بايد با توجه به ماده . است

زندانيان نموده و در غير آن  ي دربارهصالحيت دارد اقدام به اتخاذ تصميم مقتضي 
  .ول اعالم نمايدؤري به مقامات مستب را جهت هرگونه اقدام ضروبايد مرا
 ي در زمينهبهداشتي  ـگردد نقش پزشك و نيروهاي درماني  كه مالحظه مي چنان

درست به همين دليل . حمايت ويژه از زندانيان بيمار، خاص و منحصر به فرد است
اي  سوگندنامه 1979المللي خدمات پزشكي در زندان در سال  است كه شوراي بين

ن در امور بهداشتي زندان تعيين نموده است كه نظر به تنظيم آن در براي شاغال
مطابق سوگندنامه مذكور . به سوگندنامه آتن موسوم شده است) يونان(شهر آتن 

سپتامبر در آتن  10كنيم، در  ما شاغلين در امور بهداشتي كه در زندان فعاليت مي«
ح حاكم بر سوگند بقراط متعهد شويم كه بهترين گرد هم آمديم تا مطابق رو

هاي پزشكي را در اختيار زندانيان قرار خواهيم داد و دليل زنداني شدن آنها  مراقبت
داوري و در چارچوب  ما بدون پيش. تاثيري در اين انجام وظيفه نخواهد داشت

براي ما حق افراد زنداني شده . اي خود به مراقبت خواهيم پرداخت اخالق حرفه
  .شناسيم ي ممكن را به رسميت ميكهاي پزش برخورداري از بهترين مراقبت

  :شويم كه ما متعهد مي
  .ز صدور مجوز و يا تاييد هرگونه تنبيه بدني خودداري كنيمـ  ا1
  .از مشاركت در هرگونه شكنجه امتناع نماييمـ 2
با رضايت  هيچ نوع آزمايش پزشكي در ميان افراد زنداني انجام ندهيم، مگرـ 3

  .خود آنان و به شرطي كه آنان از محتواي آزمايش آگاهي كامل داشته باشند
آوريم به اصل  درباره اطالعاتي كه طي رابطه با بيماران زنداني به دست ميـ 4

  .رازداري احترام بگذاريم
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له أمعاينات پزشكي، طبق نيازهاي بيماران باشد و معاينه را از هر مسـ 5
 .)94ـ95، ص1381پور،  ترجمه، علي( »قدم تر بشماريمپزشكي ديگر مغير

در قواعد حداقل رفتار با زندانيان، عالوه بر تاكيد رعايت حقوق زندانيان بيمار 
رساني به وابستگان آنها نيز مورد  براي دسترسي به امكانات درماني، ضرورت اطالع

مرگ، يا بروز هنگام «: قواعد مذكور 44ـ1مطابق ماده . اشاره قرار گرفته است
بيماري جدي يا جراحت جدي به زندانيان، يا انتقال آنان به نهاد ديگري جهت 

چه زنداني  امور رواني، مدير موسسه بالفاصه مراتب را به همسرش، چنان ي معالجه
ترين بستگان او و در هر صورت به  به نزديك و چنانچه متاهل نباشد، متاهل باشد،

قواعد  82ـ1در ماده . »اعالم كرده است اطالع خواهد دادفردي كه قبالً زنداني 
هاي ذهني مورد اشاره  مذكور نيز برخي حقوق زندانيان مجنون و دچار ناهنجاري

افرادي كه جنون آنها محرز «: به ترتيبي كه طبق قواعد آن ،واقع شده است
تا در  ها نگهداري نخواهند شد و ترتيباتي به عمل خواهد آمد باشد در زندان مي

:  82ـ2و مطابق ماده . »اولين فرصت ممكن به بيمارستان رواني اعزام شوند
برند در موسسات  هاي ذهني رنج مي ها و بيماري زندانياني كه از ساير ناهنجاري«

در مواد  .»تخصصي توسط تشكيالت مخصوص امور رواني معاينه خواهند شد
گونه زندانيان  سبت به اينضرورت نظارت خاص مسئوالن بهداري ن 82ـ4و  82ـ3

و نيز لزوم در دسترس بودن امكانات روانپزشكي در موسسات نگهداري آنها 
  .»تاكيد شده است

الذكر، بكي ديگر از اسناد حاوي مقررات حمايت از زندانيان  عالوه بر اسناد فوق
خصوص  به ،اصول سلوك كار پزشكي مربوط به نقش پرسنلي بهداشتي« بيمار

مايت از زندانيان و افراد بازداشتي در مقابل شكنجه و ساير رفتارها پزشكان در ح
 ي شماره ي است كه به موجب قطعنامه »و تنبيهات ظالمانه، غيرانساني و تحقيرآميز
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توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب  1982دسامبر  18مورخ  194/37
خصوص پزشكان  پرسنل بهداشتي به«: رمطابق اصل يكم سند مذكو. شده است

مسئول مراقبت پزشكي از زندانيان و افراد تحت بازداشت موظف به تامين آنها از 
هاي آنان با همان كيفيت و  لحاظ بهداشت جسمي و رواني و معالجه بيماري

همچنين مطابق  .»استاندارد مربوط به افراد غيرزنداني و بازداشت نشده هستند
اصول دوم تا پنجم سند مذكور، پزشكان و پرسنل بهداشتي زندان، ترتيبات ديگري 

زندانيان و به خصوص زندانيان بيمار بايد رعايت نمايند كه به ترتيب  در موردرا 
عدم شركت، معاونت و تالش براي ارتكاب شكنجه و ساير رفتارها و : عبارتند از 

) اصل دوم(ني و تحقيرآميز نسبت به اشخاص زنداني تنبيهات ظالمانه، غيرانسا
و پرسنل بهداشتي با  اي ميان پزشكان حرفهداري از ايجاد هرگونه ارتباط غيرخود

اي در بازجويي از افراد تحت  ، عدم استفاده از دانش حرفه)اصل سوم(زندانيان 
 اصل چهارم،(سالمت جسمي يا رواني آنها باشد  بازداشت به نحوي كه مخلّ

اي جهت به بند كشيدن و انقياد شخص تحت  اجتناب از استفاده از دانش حرفه
، 1381اميرارجمند، ( )اصل پنجم(بازداشت مگر در موارد خاص و بسيار ضروري 

  .)277ـ275ص
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  نتيجه
به موجب اصل بيستم قانون اساسي همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در 

ولي برخي از افراد جامعه به جهت برخورداري از  ،حمايت قانون قرار دارند
  .باشند اي از جانب مقنن مي خاص مستحق حمايت ويژه وضعيت

خاص جسمي و روحي از جمله اين  وضعيتبيماران به جهت برخورداري از 
دستگاه قضا . ها قرار گيرند افراد هستند كه بايد مورد حمايت مقنن در همه زمينه

راي عدالت و مجري قوانين كيفري مكلف است در نيز به عنوان متولي اج
خصوص بيماراني كه حسب مورد به عنوان متهم يا محكوم در سير دادرسي 

اعمال سياست . بيني و رعايت نمايد مقررات خاصي را پيش ،گيرند كيفري قرار مي
ن بيمار در سير دادرسي كيفري از يك سو ان و محكومامتهم ي دربارهافتراقي 

شدن  دار سالمت آنان خواهد بود و از سوي ديگر مانع از خدشهمتضمن حفظ 
  .گردد موازين دادرسي عادالنه مي

 در خصوصهايي از اعمال سياست افتراقي  در مجموعه قوانين كيفري فعلي نمونه
از قبيل صدور قرار تامين متناسب با  ،شود ن بيمار مشاهده ميان و محكومامتهم

، ن بيمار تا رفع مانعامحكوم ي دربارهن، تاخير در اجراي حكم اوضع سالمت متهم
البته هنوز  ...اعطاي تسهيالت ويژه به زندانيان بيمار، امكان عفو محكومان بيمار و

جاي خالي قواعدي از قبيل ممنوعيت اعمال هر نوع مجازات نسبت به محكوم 
 ن بيماراكنار متهم مراحل دادرسي در ي مجنون، الزامي بودن حضور وكيل در كليه

همچنين ضرورت توجه به سالمت متهم در حين بازجويي و محاكمه و توقف  و
آن در صورت عدم برخورداري متهم از توانايي الزم جهت دفاع از خود تا زمان 

  .گردد بهبود مالحظه مي
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  پيشنهادها
ها  ههاي كيفري از جمله بازداشتگا ضرورت ايجاد امكانات درماني الزم در محيطـ 

  .ها و زندان
ن اضرورت تصريح مقنن به ممنوعيت صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهمـ 

  .بيمار مگر در موارد خاص و ضروري در آيين دادرسي كيفري
هنگام تعيين نوع و ميزان فرد در  ت دادگاه به توجه به وضعيت سالمتالزام قضاـ 

  .مجازات
ن بيمار ان و محكوماادعاهاي متهم ي ضرورت رسيدگي مراجع قضايي به كليهـ 

 .در خصوص وضع سالمت خود و ارجاع به پزشكي قانوني جهت بررسي
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  ها نوشت پي
حقوق بشر در ) 1388(قاري سيد فاطمي، سيد محمد  :بنگريد بهـ جهت مطالعه تفصيلي اين موضوع 1

و به  27هاي حقوقي شهر دانش، ص مطالعاتي و پژوهش ي جهان معاصر، دفتر يكم، چاپ دوم، موسسه
 بعد

كه در آن  1356اي از قوانين دادگستري مصوب  قانون اصالح پاره 22ـ برخي معتقدند كه هنوز ماده 2
ا امكان صدور لذ ،شرايطي به دادستان اعطا شده قابليت اجرا دارداجازه صدور قرار تعليق تعقيب تحت 

، آيين دادرسي كيفري، )1388(خالقي، علي : بيشتر بنگريد بهبراي اطالعات . اين قرار وجود دارد
 36ـ41انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم، تهران، صص 

هاي آن  ك و تبصره.د.آ.ق 32ماده  ك مبني بر لزوم رعايت قيود.د.آ.ق 35ـ با عنايت به صدر ماده 3
تصريح مقنن به صدور قرار بازداشت موقت اجباري در جرايم مذكور در اين ماده، عمالً  به رغم

 .الزامي مبني بر صدور قرار باز داشت موقت در نظام كيفري ايران وجود ندارد
 .سخن خواهيم گفت ن بيمار در زندان در بند دومـ در خصوص چگونگي نگهداري متهمان و محكوما4
ك و تبصره .د.آ.ق 128تحقيقات مقدماتي به موجب ماده  ي است كه حضور وكيل در مرحلهگفتني ـ 5

 .ن بيمار نبايد لحاظ شودوص متهماهايي همراه است كه در خص آن با محدوديت
ب ك تعيين وكيل تسخيري فقط در جرايمي كه مجازات آن حس.د.آ.ق 186ماده  1ـ مستند به تبصره 6

باشد الزامي است كه در خصوص متهم بيمار بايد اين  قانون قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد مي
 .امر به كليه جرايم تسري يابد

 .ن بيمار در بند دوم سخن خواهيم گفتامحكوم در حقـ در خصوص چگونگي اجراي مجازات شالق 7
 .و قطع عضو شالق، نفي بلد رجم، قتل،: ا عبارتند از .م.ي مذكور در قهاي حد ـ مجازات8
ناپذيري اين است كه حكم جزايي همين كه قطعيت يافت قابل اجرا بوده و منظور از اصل تاخيرـ 9

مگر در مواردي كه  ،شود و تاخير در اجراي حكم جايز نيست درنگ به موقع اجرا گذاشته مي بي
 .اي را داده باشد قانون چنين اجازه

را فقط منحصر به حد زنا  »ضغث«اعمال  6/7/67مورخ  5128/7ريه مشورتي شماره ظـ به موجب ن10
آيين دادرسي كيفري، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد ) 1387(به نقل از آخوندي، محمود. اند دانسته

  .32چاپ هفتم ، جلد سوم، ص  اسالمي،
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  منابعفهرست 
  ها كتاب) الف

ارات وزارت فرهنگ و ارشاد انتش ،چ هفتم ،ج سوم ،دادرسي كيفريآيين  ،)1387(  ـ آخوندي، محمود
 اسالمي

انتشارات  ،قسمت اول ،جلد اول ،مللي حقوق بشرلا مجموعه اسناد بين ،)1381( ـ امير ارجمند، اردشير
 دانشگاه شهيد بهشتي

المللي در  عملي در زندان، كاربرد مقررات بين ي رويه ،)1381( ـ المللي سازمان اصالحات جزايي بين
 انتشارات راه تربيت ،)پور ترجمه رضا علي( ها امور زندان

 انتشارات دانشگاه تهران، چ سوم ،آيين دادرسي كيفري ،)1388( ـ خالقي، علي
 انتشارات جنگل ،چ پنجم ،كيفرشناسي ،)1388( ـ  صفاري، علي

 انتشارات سمت ،چ دوم ،قانونيپزشكي  ،)1385( ـ گودرزي، فرامرز
 ي موسسه ،چ دوم ،دفتر يكم ،حقوق بشر در جهان معاصر ،)1388(ـ  قاري سيد فاطمي، سيد محمد

 مطالعاتي و پژوهش حقوق شهر دانش
 

  ها نامه قوانين و آيين) ب
  .قانون اساسي

 1370، 1375مصوب  ،قانون مجازات اسالمي
 1378مصوب  ،قانون آيين دادرسي كيفري

 1377مصوب  ،هاي مالي اجراي محكوميت ي قانون نحوه
 1382مصوب  ،، رجم، قتل، صلب و شالقنحوه اجراي احكام قصاص ي نامه آيين
 1384مصوب  ،ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اجرايي سازمان زندان ي نامه آيين
 1385مصوب  ،هاي موقت اجرايي بازداشتگاه ي نامه آيين
 1385مصوب  ،بندي زندانيان ه تفكيك و طبقهنحو ي نامه آيين
 1387مصوب  ،تخفيف و تبديل مجازات ،كميسيون عفو ي  نامه آيين

  
  يادداشت شناسه مؤلف

  دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايي ؛غالمي حسين
   medlaw2008@yahoo.com:نشاني الكترونيكي
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