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  ن بيمار در نظام عدالت كيفري ايراناو محكوم انهمحقوق متّ
  1مينا افضليان

  چكيده
برخورداري از شرايط روحي و جسمي خاص،  سببن بيمار به ان و محكوممتهما

به عبارتي در نظام  ؛مستحق حمايت ويژه دستگاه قضا در سير دادرسي كيفري هستند
عدالت كيفري بايد براي اين گروه از افراد در جهت رعايت موازين دادرسي عادالنه و 

بيني و حمايتي پيش ـ  جلوگيري از به خطر افتادن سالمتي آنان ، سياست افتراقي
  .مقامات قضايي را مكلف به رعايت آن نمود

اجراي احكام تاحدودي  ي در مرحلهويژه  ايران در مجموعه قوانين كيفري به گذار قانون
به بيماري  ي كه در اكثر موارد ابتالي محكوما گونه به. به اين امر توجه نموده است

ر اجراي حكم تا خيأمجازات بلكه موجب تشدن ط اقروحي و جسمي را نه موجب س
البته هنوز جاي خالي قواعدي از قبيل ضرورت حضور وكيل . زمان بهبودي دانسته است

ن بيمار، توجه به وضعيت اهمبدون قيد و شرط در كليه مراحل دادرسي در كنار متّ
ن در مرحله تحقيقات مقدماتي و دادرسي، ممنوعيت اعمال هرگونه اهمجسماني متّ

  .شود احساس مي...مجنون و محكومانمجازات نسبت به 
  

  واژگان كليدي
  دالت كيفري؛ دادرسي؛ متهم؛ محكومحق؛ بيمار؛ ع

  

  



  1390بهار ، شانزدهم  ، شمارهپنجمسال    فصلنامه حقوق پزشكي/   60 

ران
ي اي

يفر
ت ك

دال
م ع

نظا
در 

ار 
 بيم

مين
كو

مح
 و 

مين
مته

ق 
حقو

  

  ن بيمار در نظام عدالت كيفري ايرانان و محكوماهمحقوق متّ

بنا به شكايت شاكي خصوصي يا دادخواهي  ،حسب موردبرافرادي كه 
گيرند به اجبار  قرار ميبه نمايندگي از جامعه در مظان اتهام ) دادستان(العموم  مدعي

حال ممكن است برخي از اين افراد به . شوند به دادرسي كيفري فراخوانده مي
جهت ابتال بيماري جسمي يا روحي خاص توانايي الزم را براي طي مراحل 

لذا اين گروه  محاكمه و اجراي حكم نداشته باشنددادرسي اعم از تعقيب، تحقيق، 
و دستگاه  اشندبرخوردار ب گذار نونااي توسط ق ويژههاي  از افراد بايد از حمايت

ن اهمعنوان متولي اجراي عدالت مكلف به اعمال سياست افتراقي در مورد متّ قضا به
  .ن بيمار باشداو محكوم

هم يا محكوم در نظام عدالت حسب مورد در مقام متّبردر واقع بيماراني كه 
از توانايي جسمي و روحي برخوردار  همانند افراد سالم گيرند كيفري قرار مي

ن سالم نسبت به اين ان و محكوماهمنيستند لذا اعمال قواعد دادرسي، همسان متّ
دار  گروه از افراد ممكن است عالوه بر به خطر انداختن سالمتي آنان موجب خدشه

  .رسي عادالنه نيز گردددشدن موازين دا
شرايط الزم براي دولت مكلف است  ،قانون اساسي 29به موجب اصل 

هاي  برخورداري يك يك افراد كشور از امكانات بهداشتي و درماني و مراقبت
طي دو گفتار با بررسي  تا در اين مقاله قصد بر اين است. پزشكي را فراهم نمايد

ان به اين موضوع ن بيمار در نظام عدالت كيفري ايران و محكوماهمحقوق متّ
ن در جهت حفظ سالمتي بيماراني كه در مقام متهم ايرا گذار نوناقپرداخته شود كه 

  .هايي برداشته است يرند چه گامگ يا محكوم در سير دادرسي كيفري قرار مي
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  ن بيمارحقوق متّهما: اول بخش
گيرد تا زماني كه حكم قطعي  فردي كه در مظان اتهام و تحت تعقيب قرار مي

صدور حكم . شود متهم ناميده مي است مبني بر محكوميت وي صادر نگرديده
گردد مستلزم عبور  محكوميت قطعي كه منجر به تغيير عنوان متهم به محكوم مي

رتيب نهادهاي حساس تعقيب، تحقيق و محاكمه است كه به ت ي متهم از سه مرحله
  .باشند دار مي وليت انجام آن را عهدهدادسرا و دادگاه مسؤ

  
 تعقيب و تحقيق: اول مبحث

ولي  از هم استاگرچه دو مرحله تعقيب و تحقيق در سير دادرسي كيفري مجزا 
 ي دو در محدوده كه تعقيب متهم و انجام تحقيقات مقدماتي، هر با عنايت به اين

د و ضمناً در سيستم كيفري ايران به دادستان كه در وش ميوظايف دادسرا تعريف 
نه مقام تحقيق، همانند بازپرسان اختيار انجام  است ،العموم اصل مقام تعقيب و مدعي

لذا در اين قسمت به بررسي  است تحقيقات مقدماتي در اغلب جرايم اعطا شده
ن بيمار در هر دو مرحله تعقيب و تحقيق در قوانين كيفري ايران، اعم هماحقوق متّ

اين از  كه دادرسي كيفري قانون آيين 3ماده( .از ماهوي و شكلي خواهيم پرداخت
  )ناميم مي ك.د.آ.قطور مخفّف آن را  به پس

 ك و بيان اين مطلب كه دادسرا.د.آ.ق 3الزم به ذكر است كه با عنايت به ماده
حق اللهي و  ي دعوي از جنبه ي دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه عهده«

رسد كه نظام دادرسي كيفري  به نظر مي است» حفظ حقوق عمومي و حدود الهي
ن از سيستم قانوني بودن يا الزامي بودن تعقيب اهمران در خصوص تعقيب متّاي

نمايد لذا مقام تعقيب تحت هيچ شرايطي ولو در جرايم خرد و احراز  تبعيت مي
شرايط خاص همانند بيماري متهم، حق متوقف نمودن تعقيب متهم با صدور قرار 
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وجب اصل موقعيت داشتن يا اين امر در حالي است كه به م .تعليق تعقيب را ندارد
شود كه با رعايت شرايط خاص  مناسب بودن تعقيب، به دادستان اجازه داده مي

مربوط به نوع جرم، شخصيت متهم و اوضاع و احوال ديگر همانند ابتالي متهم به 
  .بيماري روحي يا جسمي، تعقيب متهم را به حالت تعليق درآورد

اي از قوانين دادگستري  قانون اصالح پاره 22البته برخي معتقدند كه هنوز ماده 
صدور قرار تعليق تعقيب تحت شرايطي به  ي كه در آن اجازه. ش1356مصوب 

و  ردقابليت اجرا دارد لذا امكان صدور اين قرار وجود دا است دادستان اعطا شده
  )40، ص.ش1388خالقي، (. تعقيب چشم پوشيد نبايد به سادگي از مزاياي تعليق

  
 احضار، جلب. 1

گيرد اعمال  نخستين اقدامي كه در دادرسي كيفري نسبت به متهم صورت مي
دسترسي به . اي براي دسترسي به وي جهت انجام تحقيقات مقدماتي است شيوه

  .شود متهم حسب مورد به يكي از دو طريق احضار و جلب انجام مي
 

 احضار. 1ـ1

رس وي يا انتشار آگهي در احضار متهم كه از طريق ابالغ احضارنامه به آد
گيرد در واقع نوعي دعوت به  المكان صورت مي مجهول متّهمانروزنامه در مورد 

قضايي شود در موعد مقرر نزد مقام  دادرسي است و به موجب آن متهم مكلف مي
  .جهت پرسش و پاسخ حضور يابد

بيمار اين حق را  متّهمانك براي .د.آ.ق 116ماده  2مقنن به موجب بند 
كه به موجب آن قادر به د ناي باش كه اگر مبتال به بيماري كرده استبيني  پيش

، در امكان حضور به مرجع قضايي مربوط حركت نباشند با فرستادن گواهي عدم
و با اثبات عذر موجه مانع از اعمال  شوند ميحاضر ن ،موعد مقرر در احضارنامه
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كه اگر عدم  شوند چرا ميلب نسبت به خود حربه شديدتر يعني صدور برگ ج
حضور متهم در موعد مقرر كه در احضارنامه قيد شده بدون عذر موجه باشد به 

ك به دستور مقام قضايي برگ جلب صادر و متهم توسط .د.آ.ق 117موجب ماده 
  .شود ن دادگستري دستگير مياضابط

ابت شود شخصي دك چنانچه ث.آ.ق 125الزم به ذكر است كه به موجب ماده 
كه دستور احضار او داده شده به علت بيماري قادر به حضور در نزد مقام قضايي 
نيست در صورت اهميت و فوري بودن امر جزايي، قاضي خود نزد او رفته و 

تواند  قاضي مي ،در صورت عدم وجود فوريت. آورد بازجويي الزم را به عمل مي
  .منتظر رفع مانع شود
ن بيماري كه توانايي مطلعاك در مورد شهود و .د.آ.ق 161ده ضمناً مقنن در ما

 125حضور نزد مقام قضايي جهت اداي شهادت را ندارند نيز حكمي مشابه ماده 
  .ك مقرر نموده است.د.آ.ق

  
  جلب .1ـ2

جلب متهم مستلزم سلب آزادي رفت و آمد . نتيجه عدم حضور متهم جلب اوست
البته اگر . كننده دستور جلب است مرجع صادرالحفظ نزد  او و انتقال وي تحت

ك .د.آ.ق 116عدم حضور متهم به دليل وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده 
  .گردد باشد دستور جلب صادر نمي

ك امكان جلب متهم رأساً بدون احضار وي و ارسال .د.آ.ق 118مقنن در ماده 
عدام و قطع عضو باشد و احضارنامه را در جرايمي كه مجازات قانوني آن قصاص، ا

و  يستها معين ن ي كه محل اقامت يا شغل يا كسب آنمتّهمانهمچنين در مورد 
  .را فراهم نموده است اقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده
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 است در مورد جلب نيز اگر ثابت شود كه فردي كه دستور جلب وي صادر شده
ن دادگستري و حضور نزد مقام قضايي اا ضابطبه هيچ عنوان توانايي همراهي ب

انجام بازجويي را ندارد مقام قضايي مكلف است در صورت اهميت و فوريت  براي
يا  ودربداشتن امر جزايي جهت انجام تحقيقات مقدماتي به محل اقامت متهم بيمار 

  )ك.د.آ.ق125ماده ( .كه در صورت عدم وجود فوريت منتظر رفع مانع شود اين
ن دادگستري را مكلف ا، ضابطگذار قانونطور كلي در اين خصوص بهتر بود  به
  :و انتقال آنان نزد مرجع قضايي متّهماننمود كه هنگام جلب  مي

بيمار از  متّهمانشرايط جسمي و روحي آنان را درنظر گرفته و نسبت به  ـ اوالً
  .انجام رفتارهايي كه منافات با سالمتي آنان دارد امتناع ورزند

امكانات بهداشتي مورد  بيمار، فرصت كافي جهت تهيه دارو و متّهمانبه  ـ ثانياً
  .نياز اعطا شود

  
  مين كيفريأصدور قرار ت .2

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

مين كيفري قرارهاي تأ. سلب آزادي متهم باشد برخي موارد ممكن است توأم بادر 
اند و با عنايت به  شده برشمردهك .د.آ.ق 132به ترتيب شدت و ضعف در ماده 

به صدور قرار بازداشت  گذار نوناقريح ك و تص.د.آ.ق 35وجود ماده  باكه  اين
زامي مبني بر صدور قرار عمالً ال موقت اجباري در جرايم مذكور در اين ماده

بازداشت موقت در نظام كيفري ايران وجود ندارد لذا مقام قضايي در انتخاب هر 
  .متهم مخير استي  بارهيك از آنها در
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ك مقام قضايي را مكلف نموده كه .د.آ.ق 134 ي به موجب ماده گذار قانونالبته 
مين متناسب أقرار تت برشمرده شده اسبا درنظر گرفتن معيارهايي كه در اين ماده 

برخي از اين معيارها ناظر به جرم و مجازات، برخي ناظر به . را انتخاب نمايد
نوع اخير  مورددر . سهولت جمع آوري داليل و برخي ناظر به خود متهم است

  .با وضعيت مزاج متهم اشاره نمود مينأتوان به ضرورت تناسب قرار ت مي
كرده امر در انتهاي ماده، مقام قضايي را مكلف  با گنجاندن اين گذار قانودر واقع 

سالمتي و شرايط جسمي و روحي متهم را  ،مينأكه در انتخاب نوع قرار تاست 
و در صورتي كه متهم مبتال به بيماري جسمي يا روحي خاصي است درنظر بگيرد 

از صدور قرار سنگين منافات دارد كه نگهداري وي در بازداشتگاه با سالمتي وي 
تري چون كفالت و  وي امتناع ورزد و قرارهاي سبكي  دربارهبازداشت موقت 

  .وثيقه را انتخاب نمايد
از قبيل بيم فرار متهم، مقام قضايي  خاص، يوجود شرايطدليل ضمناً اگر به 

  : كرد كه وي را مكلف مي گذار قانونناگزير به بازداشت متهم بيمار است بهتر بود 
ترتيبي اتخاذ نمايد كه در طول مدت نگهداري متهم در بازداشتگاه،  ـ الًاو

حفظ سالمتي وي، از قبيل دارو و معاينه توسط پزشك در  برايامكانات الزم 
  .اختيار وي قرار گيرد

در صورت رفع شرايط خاص كه منجر به صدور قرار بازداشت موقت  ـ ثانياً
  .نمايدتر اقدام  ي سبك، نسبت به تبديل قرار به قرارشده است

طول مدت نگهداري را تا حد ممكن با سرعت بخشيدن به سير تحقيقات،  ـ ثالثاً
  .ندككوتاه 
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  بازجويي .3
بعد از حضور متهم نزد مقام قضايي و احراز هويت، بازجويي از وي به عمل مي 

متهم اين مرحله يكي از مراحل حساس دادرسي كيفري است چراكه بدواً به . آيد 
ال ؤهام از متهم ستفهيم اتهام مي گردد و سپس در مورد قبول يا عدم قبول ات

  .شود مي
تفهيم اتهام عبارت است از اعالم رسمي عمل يا اعمال مجرمانه به متهم از سوي 

ص هر متهم براي او قاضي تحقيق، به زبان و شيوه اي كه با توجه به وضعيت خا
در واقع بايد گفت كه تفهيم اتهام  )104ص، .ش1384 آشوري،( .قابل درك باشد

امري بيش از اعالم اتهام است چراكه بايد در اين مرحله به متهم فهمانده شود كه 
. اي به وي نسبت داده شده تا بتواند از خود به خوبي دفاع نمايد چه عمل مجرمانه

و لذا متهم بايد در اين مرحله از آمادگي روحي و جسمي الزم جهت فهم اتهام 
  .االت برخوردار باشدؤپاسخ به س

 ي بارهك در راستاي حفظ موازين دادرسي عادالنه، در.د.آ.ق 129ن در ماده وناق
 كردهقواعدي را بيان  ،االت تلقينيؤلزوم تفهيم اتهام به متهم و منع پرسيدن س

كه براي شروع بازجويي بايد متهم از آمادگي جسمي و باره  است ولي در اين
مطلبي نگفته االت برخوردار باشد ؤگويي به س فهم اتهام و پاسخ برايروحي الزم 

  .است
ك به .د.آ.ق 204و  202، 161، 125 اين امر در حالي است كه مقنن در مواد

ترتيب امكان حضور مقام قضايي در اقامتگاه شهود و متهم بيمار جهت استماع 
غيرفارسي زبان و حضور شخص  متّهمانشهادت و بازجويي، حضور مترجم براي 

  .بيني نموده است كر و الل را پيش متّهمانخبره براي 
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  :نمود مقام تحقيق را مكلف مي گذار نونارسد بهتر بود ق لذا به نظر مي
و از انجام  يردگبدر حين بازجويي شرايط جسمي و روحي متهم را درنظر  ـ اوالً

ن وقفه كه با سالمتي متهم بيمار مدت و بدو اقداماتي از قبيل بازجويي طوالني
  .دارد امتناع ورزدمنافات 
اگر متهم به جهت ابتال به بيماري روحي يا جسمي، قادر به شروع  ثانياً ـ

با صدور قراري، منافات دارد يا ادامه بازجويي با سالمتي وي  يستبازجويي ن
اسخ از فرد كه پرسش و پ چرا ايجاد آمادگي الزم متوقف كندبازجويي را تا زمان 

بيمار با موازين دادرسي عادالنه كه متضمن حفظ حقوق دفاعي متهم است سازگار 
  .نيست

آمادگي الزم براي متهم، منجر پديد آمدن اگر توقف بازجويي تا زمان  ثالثاً ـ
به اطاله دادرسي شود و ضرورتي مبني بر حضور خود متهم وجود نداشته باشد 

و اگر متهم بيمار، به جهت  دوكيل متهم ادامه دهتواند بازجويي را با حضور  مي
عدم توانايي مالي قادر به تعيين وكيل نباشد نسبت به تعيين وكيل تسخيري براي 

  .وي اقدام نمايد
الزم به ذكر است كه حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي به موجب 

ي  بارهدرهايي همراه است كه  ك و تبصره آن با محدوديت.د.آ.ق 128 ي ماده
  .ها لحاظ گردد بيمار نبايد اين محدوديت تّهمانم

ك حدوث جنون بعد از ارتكاب .د.آ.ق 6 ي ماده ي در تبصره گذار نوناالبته ق
رفع جنون جرم و قبل از صدور حكم قطعي را از موجبات توقف تعقيب تا زمان 

ي و در علم پزشك» جنون«ولي بايد گفت از يك سو معناي اصطالح  است دانسته
هاي رواني حاد  حقوق مبهم است و از سوي ديگر در فرض رفع ابهام فقط بيماري
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بيني اين تبصره  دهد لذا پيش گردد پوشش مي و شديد را كه منجر به زوال عقل مي
  .كند بيمار كفايت نمي متّهمانك، جهت حفظ حقوق .د. آ.در ق

  
 محاكمه: دوم مبحث

پرونده كيفري بعد از تكميل تحقيقات، احراز مجرميت متهم در دادسرا و صدور 
اين . گردد محاكمه متهم و صدور حكم به دادگاه ارسال مي برايكيفرخواست، 

مرحله تعيين كننده سرنوشت متهم از حيث محكوميت يا برائت وي از اتهام 
وجب تغيير عنوان كه صدور كيفرخواست در دادسرا م گفتني است. انتسابي است

  .متهم به مجرم نمي گردد
  
  استماع دفاعيات متهم. 1

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

  .استكرده ك نيز به آن اشاره .د.آ.ق 193ماده  3است كه مقنن در بند 
كه اظهارات متهم در اين مرحله به نسبت مراحل قبل دادرسي  با عنايت به اين

ثير بيشتري در سرنوشت وي خواهد داشت أت) كشف ، تعقيب و تحقيق( كيفري 
لذا بايد متهم از نظر جسمي و روحي از توانايي الزم براي دفاع از خود در جلسه 

  .دادگاه برخوردار باشد
كه اگر متهم  كرد ، قاضي دادگاه را مكلف ميگذار نونابهتر بود قدر همين راستا 

دفاع از خود را نداشت، نسبت به تجديد  برايبه جهت ابتال به بيماري، توانايي الزم 
كه ممكن است متهم به جهت  جلسه و تعيين وقت دادرسي مناسب اقدام نمايد چرا
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كه مسير  كردهلبي را بيان و مطااست بيماري به عواقب اظهارات خود آگاه نبوده 
  .دهد ميدادرسي را به ضرر وي تغيير 

شود تجديد جلسه منجر به اطاله دادرسي  ،نيز اگر به نظر قاضي دادگاه باره در اين
توان  رسيدگي به پرونده وجود نداشته باشد ميبراي و الزامي به حضور خود متهم 

مبادرت به صدور راي و جلسه دادگاه را با استماع دفاعيات وكيل متهم ادامه داد 
عدم توانايي مالي قادر به تعيين وكيل نباشد دادگاه  سببالبته اگر متهم به . نمود

ري براي متهم بيمار اقدام مكلف است در كليه جرايم نسبت به تعيين وكيل تسخي
  .نمايد

ك تعيين وكيل تسخيري .د.آ.ق 186ماده  1د به تبصره البته بايد گفت كه مستن
حبس ابد  طبق قانون قصاص نفس، اعدام، رجم وفقط در جرايمي كه  مجازات آن 

باشد الزامي است كه در خصوص متهم بيمار بايد اين امر به كليه جرايم تسري  مي
  .يابد

 
  تعيين مجازات. 2

رحله صدور حكم و تعيين نوع و قاضي دادگاه بعد از احراز مجرميت متهم وارد م
ترين معيار، براي تعيين نوع و ميزان مجازات  اولين و مهم. گردد ميزان مجازات مي

در راستاي اصل قانوني بودن مجازات، نوع جرم ارتكابي است چرا كه مقنن براي 
  .هر نوع جرم، نوع و ميزان خاصي از مجازات را معين نموده است

تواند در راستاي اصل فردي كردن  قاضي دادگاه مي البته بايد توجه نمود كه
با درنظر گرفتن شرايطي از قبيل ) بزهكار وضعيتتناسب مجازات با (ها  مجازات

وضعيت جسمي و روحي فرد، حسب مورد نسبت به تخفيف، تبديل مجازات تعيين 
  .شده در قانون يا تعليق مجازات اقدام نمايد
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ار پرونده كيفري متهم، به پرونده شخصيت وي در واقع قاضي دادگاه بايد در كن
وضعيت  و جسمي و روحي ي اوضاع دربارهاطالعاتي  ي نيز كه دربرگيرنده

سفانه هنوز أدر متون قانوني ايران مت. خانوادگي و اجتماعي متهم است توجه نمايد
  .گرفته نشده استدرنظر كيفري  ي ضرورت تشكيل اين پرونده در كنار پرونده

، قاضي دادگاه را در ك در دادرسي اطفال.د.ق آ 222ي  در ماده گذار نوناقالبته 
و الزامي كرده شخصيت در مورد طفل متهم مخير  ي تشكيل يا عدم تشكيل پرونده

اي به توجه به وضعيت  ضمناً در اين ماده اشاره. ايجاد ننموده استباره  اين در
 كه محل ايراد است چراجسماني طفل نشده و فقط به وضعيت روحي اشاره شده 

ها مثل شالق با وضعيت جسماني طفل مغايرت  كه ممكن است برخي از مجازات
و درنظر گرفتن چنين مجازاتي براي وي، سالمتي او را در معرض خطر باشد داشته 

  .قرار دهد
طور  بهاز اين پس  كه(ضمناً مقنن در برخي از مواد قانون مجازات اسالمي 

ها در متن  بين انواع مجازات» يا«با استفاده از لفظ ) شود ميخوانده  ا.م.قمخفّف 
لذا قاضي دادگاه  ؛استكرده قانون، قاضي دادگاه را در انتخاب نوع مجازات مخير 

تواند در چنين شرايطي با درنظر گرفتن وضع جسمي و روحي فرد، مجازات  مي
نوان مثال اگر فردي ع به. متناسب را از ميان دو يا چند نوع مجازات انتخاب نمايد

توان در صورت  مي باشد بيماري توانايي تحمل مجازات شالق را نداشتهدليل به 
مجازات ديگري براي ) .يعني هنگامي كه مجازات از نوع حد نباشد(فقدان مانع 

  .وي درنظر گرفت
  
  
  



 

 

  1390بهار ، شانزدهم  ، شمارهپنجمسال    فصلنامه حقوق پزشكي/   71
يان

ضل
ا اف

مين
 

  بيمار محكومانحقوق : دوم بخش
 ي آخرين مرحلهبعد از طي مراحل دادرسي و صدور حكم محكوميت قطعي، 

در اين مرحله دادسرا نسبت به اعمال مجازات . دادرسي كيفري اجراي حكم است
ممكن است مشتمل  حكم صادر شده. كند مقرر در حكم صادره از دادگاه اقدام مي

  :هاي ذيل باشد بر يك يا چند نوع از مجازات
  هاي بدني مجازات) الف
  آزادي ي محدود كنندهكننده يا هاي سلب  تمجازا) ب
  هاي مالي مجازات) ج
  زا هاي محروميت مجازات) د

هاي بدني و غيربدني  شاخه عمده مجازات ها به دو در اين گفتار با تقسيم مجازات
به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت كه ابتالي محكوم به بيماري جسمي يا 

در مورد ثيري در اجراي حكم أروحي بعد از صدور حكم محكوميت قطعي چه ت
  .محكوم بيمار خواهد داشت

  
 هاي بدني مجازات: اول مبحث

هاي بدني نوعي واكنش جامعه عليه بزهكار هستند كه در مقام اعمال  مجازات
ا سه نوع .م.در ق . گيرد مجازات، بدن محكوم مورد تعرض و حمله قرار مي

  :ت بدني به شرح ذيل معرفي شده استمجازا
  حيات ي كننده مجازات سلب) الف
  مجازات قطع عضو) ب
  مجازات شالق يا تازيانه) ج
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 حيات ي كننده لبمجازات س. 1

ازات در نظام عدالت عنوان شديدترين نوع مج حيات بهي  كننده لبمجازات س
دهد كه در پاسخ به جرم ارتكابي مجرم،  ت حاكمه اين اجازه را ميكيفري، به هيأ

اين مجازات كه در نظام . زندگي محروم نمايد ي را از ادامه او ،جان وي را ستانده
ن ان و مخالفاكيفري ايران منحصر به سه نوع اعدام، قصاص و رجم است موافق

موضوع مقاله خارج است  ي محدودهمتعددي دارد كه پرداختن به داليل آنان از 
گونه مجازات درپي خواهد  اي كه اعمال اين ولي بايد گفت كه تنها هدف و فايده

  .نيل به ارعاب و بازدارندگي عام است داشت
نامه نحوه  اي تحت عنوان آيين نامه ها آيين گونه مجازات نحوه اجراي اين ي بارهدر

نامه  از اين پس آيينكه (اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شالق 
به تصويب رسيده . ش27/6/1382در تاريخ ) شود خوانده مي اجراي احكام بدني

  .است
، ن يا بيماري محكوم، مانع اجراي حدمذكور، جنو ي نامه آيين 5 ي به موجب ماده

رجم، قتل، : ا عبارتند از.م.هاي حدي مذكور در ق مجازات. (قصاص يا اعدام نيست
همين ماده با عدول از اصل  ي در ادامه گذار نوناولي ق) و قطع عضو شالق، نفي بلد

به  ز اصول اساسي اجراي احكام است وخيرناپذيري اجراي احكام قطعي كه اأت
تعويق اجراي حكم در مورد  خير در اجراي حكم جايز نيست،أموجب آن ت

محكوم مريض را طبق نظر و تجويز پزشك قانوني يا پزشك معتمد و تاييد قاضي 
بيماري وي در حدي باشد كه چنانچه صادركننده حكم بدوي يا دادستان مربوط، 

  .نامه باشد تا رفع مانع پذيرفته است ر در آيينمانع اجراي تشريفات مقر
اجراي احكام بدني،  ي نامه آيين 8و ماده  7به همين جهت به موجب بند دال ماده 

 ي بارهمحكوم توسط پزشك قانوني يا پزشك معتمد و اظهارنظر در ي معاينه
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پس در محل اجراي و س زندانوضعيت جسماني وي قبل از اجراي حكم، بدواً در 
  .الزامي است حكم

ابتالي محكوم به هر نوع بيماري جسمي و  ،لذا بايد گفت كه در مقررات فعلي
و  يستحيات ني  كننده مجازات سلبحي ولو بسيار حاد مثل جنون موجب رفع رو

و  95اين موضوع در مواد . اندازد خير ميأفقط تحت شرايطي اجراي آن را به ت
  .ا نيز تصريح شده است.م.ق 180

دانان اعمال هرگونه مجازات را  در حالي است كه امروزه اكثر حقوق اين امر
دانند چرا كه با حدوث جنون هيچ  فايده مي نسبت به بزهكار مجنون و ديوانه بي

گردد زيرا از يك سو  يك از اهداف مجازات اعم از ارعاب و اصالح محقق نمي
د و بفهمد براي كنمجرم مجنون، در حالتي نيست كه دليل مجازات خود را درك 

كنند تا اصالح شود و از سوي ديگر مجازات فرد مجنون  چه او را مجازات مي
  1.انگيزد تا ارعاب بيشتر در جامعه حس ترحم برمي

ل به تفكيك شده و يها قا ، بين انواع مجازاتباره است كه برخي در اينگفتني 
هاي  ولي مجازات است خير مجازات اعدام تا زمان افاقه دانستهأجنون را موجب ت
 .دانند هاي اجتماعي را نسبت به محكوم مجنون قابل اعمال مي مالي و محروميت

  )245، ص1388 گلدوزيان،(
  
  مجازات قطع عضو .2

) حد محاربه و سرقت(عنوان حد  اين نوع مجازات در نظام كيفري ايران گاهي به
هاي  رد مجازاتگونه كه در مو همان. بيني شده است و گاهي در مقام قصاص پيش
فرد محكوم به قطع عضو حدي، به هر نوع بيماري  اگرحدي سالب حيات گفته شد 
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تجويز  او فقط اجراي آن را برفع مجازات موجب مبتال باشد جسمي و روحي 
  .اندازد خير ميأپزشك به ت

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

 26قصاص عضو است و همچنين ضرورت حضور پزشك به موجب ماده 
 ي اجراي احكام بدني در هنگام اجراي حكم جهت رعايت مفاد ماده ي نامه آيين
توان گفت كه اگر فرد محكوم به قصاص عضو، طبق نظر پزشك،  ا مي.م.ق 272

كه  يا اينزد باشد كه اجراي حكم سالمت وي را به مخاطره اندا اي مبتال به بيماري
  .گردد بيم مرگ وي باشد قصاص عضو منتفي و تبديل به ديه مي

شود كه ابتالي فرد محكوم به قصاص عضو، به بيماري جسمي يا  مالحظه مي
  .گردد خير در اجراي مجازات بلكه موجب تبديل آن ميأروحي، نه موجب ت

  
  شالق يا تازيانهمجازات  .3

است كه اعمال آن بر بدن مجرم درد و رنج  اي تازيانه يا شالق نيز كيفر بدني
عنوان حد و گاهي  در نظام كيفري ايران مجازات شالق گاهي به. نمايد وارد مي

  .بيني شده است عنوان تعزير پيش به
اجراي  ي نامه آيين ،بيمار محكوماننحوه اجراي مجازات شالق نسبت به  ي بارهدر

و  93مذكور و مواد  ي نامه آيين 5 ي احكام بدني ساكت است ولي با عنايت به ماده
هاي حدي ابتالي محكوم به هر نوع  ا بايد گفت كه همانند ساير مجازات.م.ق 94

و فقط اجراي آن را  دگرد ميبيماري جسمي و روحي موجب سقوط شالق حدي ن
اگر اميدي به بهبودي مريض نباشد يا حاكم  ضمناً ؛اندازد خير ميأتا رفع مانع به ت

شرع مصلحت بداند يك دسته تازيانه يا تركه مشتمل بر صد واحد فقط يك بار به 
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الزم به ذكر . شود ناميده مي »ضغث«شود كه اصطالحاً  محكوم مريض زده مي
اعمال ضغث فقط  .ش6/7/67مورخ  5128/7است به موجب نظريه مشورتي شماره 

  )32، ص.ش1388آخوندي، ( .شده است زنا دانسته منحصر به حد
 ي اجراي شالق تعزيري نسبت به محكوم بيمار نيز بند ج ماده ي نحوه ي بارهدر
البته بايد گفت كه . است كردهبيني  ك حكمي مشابه شالق حدي پيش.د.آ.ق 288
توان نسبت  جرايم مستوجب تعزير با عنايت به امكان تبديل مجازات مي ي بارهدر

به افراد بيمار كه توانايي تحمل مجازات شالق را ندارند در هنگام صدور حكم و 
  .كردتعيين مجازات از انواع ديگر مجازات استفاده 

 ،شالق تعزيري نيز همانند قصاص عضو مورددر  گذار نوناضمناً بهتر بود كه ق
اجراي حكم، در  ي امكان تبديل آن به جزاي نقدي يا مجازات ديگر را در مرحله

منافات صورتي كه اجراي مجازات شالق طبق نظر پزشك با سالمتي فرد محكوم 
  .نمود داشته باشد فراهم مي

طور كلي بايد ادعاي افرادي كه مدعي هستند توانايي تحمل  كه به گفتني است
با اي  كه عده مجازات شالق را ندارند به دقت در پزشكي قانوني بررسي شود چرا

و به اشتباه سالم انگاشته  ندخورداري از ظاهري سالم و جوان حقيقتاً ناتوانبر وجود
 .شوند و ممكن است با اجراي حكم شالق خطري متوجه سالمتي آنان گردد مي

  )385، ص.ش1385گودرزي، (
هاي خاص مثل بيماري هموفيلي به موجب  برخي از بيماري ي بارهضمناً در

مجري حكم مكلف شده است كه  .ش13/6/79مورخ  7935/79/1نامه شماره  بخش
ن مبتال به بيماري هموفيلي به ك را نسبت به مجرما.د.آ.ق 288اده بندهاي ج و د م

لحاظ عدم كنترل خونريزي ناشي از اجراي مجازات شالق كه بعضاً موجب مرگ 
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يعني حسب مورد نسبت به اعمال ضغث يا تبديل مجازات . شود رعايت نمايد مي
  )872، ص1383 زراعت،(. اقدام نمايد شالق
  

  هاي غيربدني مجازات: دوم مبحث
ها به جاي تعرض به بدن و جان مجرم، روح وي را  اين گروه از مجازات

اين آزار گاهي از طريق سلب يا محدود كردن آزادي، گاهي از طريق . آزارند مي
ت، به محكوم يا كل اموال و گاهي از طريق ايجاد محرومي از اموال اخذ قسمتي
ا در اين گروه جاي .م.هاي مقرر در ق قسمت عمده مجازات. گردد تحميل مي

ها  گونه مجازات قضايي نيز تمايل بيشتري به اعمال اين ي و همچنين رويه گيرد مي
  .هاي بدني دارد تا مجازات

  
  آزادي ي و محدود كننده كننده هاي سلب زاتمجا .1

. دننك آمد فرد محكوم را سلب و يا محدود ميها آزادي رفت و  گونه مجازات اين
آزادي و تبعيد و منع اقامت در محل  ي كننده لبي بارز مجازات س حبس، نمونه
بيني  ا پيش.م.آزادي هستند كه در ق ي هايي از مجازات محدود كننده معين، نمونه
  .شده است

  
  حبس .1ـ1

نظام كيفري ايران و ترين مجازات در  به موجب مجازات حبس كه امروزه اصلي
د در شود فرد محكوم براي مدتي و به ندرت تا اب ساير نقاط جهان محسوب مي

البته سلب آزادي هميشه منحصر به . شود بسته به نام زندان نگهداري ميمحلي در
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طور موقت در بازداشتگاه  گاهي اوقات متهمان نيز تحت قرار به ،محكومان نيست
  .نگهداري مي شوند

از بين رفتن به بيماري، موجب  ،قررات فعلي ابتالي محكوم به حبسبه موجب م
گردد و فقط در طول دوران گذران محكوميت در زندان، براي  ميمجازات حبس ن

  .بيني گرديده است اي پيش زنداني بيمار حقوق ويژه
البته اگر به تشخيص دادگاه اجراي حكم، حضور در زندان موجب شدت بيماري 

، دادگاه با تشخيص پزشك قانوني يا پزشك بهبودي محكوم گرددأخير در يا ت
كند و  ميمعالجه در خارج از زندان را صادر  ي اجازه ،مين متناسبأمعتمد با اخذ ت

مين ندهد در زندان يا ضمناً اگر محكوم تأ .اندازد خير مياجراي حكم را به تأ
  )ك.د.آ.ق 291ماده (  .گردد ن معالجه ميابيمارستان تحت نظر ضابط

بلكه  گردد ميمحكوم به حبس نيز نه تنها موجب سقوط مجازات ن به جنون ابتال
 ي ا و تبصره.م.ق 37 ي كه به موجب ماده اندازد چرا خير نميأاجراي آن را نيز به ت

ك محكوم مجنون تا بهبودي در بيمارستان رواني نگهداري و .د.آ.ق 291 ي ماده
  .گردد محاسبه مياين ايام جز مدت محكوميت وي 

چه به نفع محكوم  برخي معتقدند كه احتساب اين ايام جز مدت محكوميت اگر
كه وقتي محكوم در حال جنون  ، چراردخواني ندا ها هم است ولي با اهداف مجازات

در چون  كند گردد و نه تنبيه را درك مي است نه اصالح در اثر حبس حاصل مي
  )177، ص.ش1388 صفاري،(. استآن زمان فاقد شعور و ادراك الزم 

بايد ، .ش1339ميني و تربيتي مصوب أقانون اقدامات ت 2 ي ضمناً مطابق ماده
سيس شود تا نگهداري افراد مبتال به جنون و أتبراي مجرمان غيرمسؤول بيمارستان 

گونه افراد در بندهاي  هاي رواني در آن ميسر گردد اما ظاهراً برخي از اين بيماري
  .شوند كه محل ايراد است ي از زندان نگهداري ميا جداگانه
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اشاره شده كه در صورت عدم دسترسي به بيمارستان رواني،  37در انتهاي ماده 
شوند كه اين امر نيز  در محل مناسبي نگهداري مي ،تشخيص طبقن مجنون امجرم

كه محل ايراد است زيرا نگهداري افراد مبتال به جنون در جايي غير از بيمارستان 
ضمناً اين ماده  .رسد قاعدتاً از امكانات ويژه برخوردار نيست صحيح به نظر نمي

هاي رواني  در حالي كه بسياري از بيماري استفقط جنون را مورد حكم قرار داده 
شوند ولي نياز به  ها مجنون ناميده نمي رسند يا مبتاليان به آن به حد جنون نمي

بيمارستاني دارند و نگهداري چنين افرادي در زندان ولو در  ي هاي ويژه مراقبت
اي نيست چرا كه ممكن است خدمات الزم بيمارستاني در  بخش ويژه امر پسنديده

ها گذاشته نشود و در اثر آن به خود يا ديگران صدمه وارد نمايند يا  اختيار آن
با عدم ذكر اين امر  گذار نوناق؛ البته شايد بتوان گفت دتر شودشديها  بيماري آن

، .ش1388 صفاري،( .ك اين ايراد را برطرف نموده است.د.آ .ق 291 ي در ماده
  )176 و 177صص
 ،بيمار در زندان و بازداشتگاه متّهمانو  محكومانچگونگي نگهداري  ي بارهدر

ميني و تربيتي كشور أها و اقدامات ت اجرايي سازمان زندان ي نامه قواعدي در آيين
 ي نحوه ي نامه آيين) شود خوانده ميز .س.اين پس آ ازكه ( .ش1384مصوب 

خوانده  ز.ت.از اين پس آكه (. ش1385بندي زندانيان مصوب  تفكيك و طبقه
 .ش1385هاي موقت مصوب  اجرايي بازداشتگاه ي نامه  و همچنين آيين) شود مي

به آنها كه در ذيل است بيني شده  پيش) شود خوانده ميم .ب.از اين پس آ كه(
  .اشاره خواهيم نمود

 ي بيمار نيز از كليه متّهمانم .ب.آ 15 ي الزم به ذكر است كه به موجب ماده
  .باشند بيني شده برخوردار مي ز پيش.س.حقوق مقرر براي محكومان بيمار كه در آ
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آنان و در صورت  ي ضرورت بستري نمودن بيماران رواني به منظور معالجهـ 
ول ؤييد پزشكي قانوني توسط مسأدرماني با ت ي سسهمؤم انتقال به يك لزو

  )ز.س.آ 41ماده( .بهداري زندان
در بدو  محكومانپزشكي در مورد  هاي پزشكي و روان ضرورت انجام آزمايشـ 

و  64 ي ماده( .تعيين ميزان سالمت جسمي و رواني آنان برايورود به زندان 
  )ز.س.آ 111

. بندي آنان از هم زندانيان در تفكيك و طبقهضرورت توجه به وضعيت سالمتي ـ 
  )ز.ت.آ 1 ي ز و ماده.س.آ 69ماده (
ضرورت معاينه توسط پزشك معتمد پيش از پذيرش، در مورد محكوماني كه ـ 

 ي تبصره( .هاي رواني و جسماني دارد وضعيت ظاهري آنان حكايت از بيماري
  )ز.س.آ 69 ي ماده 2

و رژيمي در مورد متهمان و محكومان بيمار ضرورت استفاده از غذاي مخصوص ـ 
ز .س.آ 94 ي ماده( .پزشك معالج متناسب با نوع بيماري ي طبق برنامه و نظريه

  )ز.ت.آ 13 ي ماده ي و تبصره
هاي روزانه زندان و انجام  همان و محكومان بيمار از انجام برنامهمعافيت متّـ 

ز طرف پزشك زندان و كارهايي از قبيل نظافت با صدور گواهي معذوريت ا
  )ز.س.آ 101 ي ماده ي و تبصره 75 ي ماده. (ول بهداريؤييد مسأت
 102 ي ماده. (زندانيان دست كم ماهي يك بار ي پزشكي كليهي  معاينهضرورت ـ 

  )ز.س.آ
 ي ماده. (نيازهاي درماني و بهداشتي زندانيان بيمار در داخل زندان ي مين كليهـ تأ

  )ز.س.آ 103
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ج زنداني از زندان و انتقال به بيمارستان در موارد ضروري براي ضرورت خروـ 
رييس زندان و موافقت قاضي ناظر و عدم  ي ييد بهداري زندان، اجازهأمعالجه با ت

  )ز.س.آ 103 ي ماده( .ضرورت اخذ موافقت قاضي ناظر در موارد فوري
براساس مقررات العالج يا غيرقابل عالج و اقدام  رسيدگي به وضع بيماران صعبـ 

  )ز.س.آ 103 ي ماده ي تبصره( .ك.د.آ
از زنداني تازه وارد و دادن دارو به وي  هاي قبلييا دارو ها ضرورت اخذ نسخهـ 

  )ز.س.آ 112ي  ماده( .طبق تجويز پزشك
ضرورت بستري نمودن زنداني بيمار در بيمارستان زندان در موارد خاص با ـ 

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

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

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

و تبصره  116تبصره ماده ( .بيماري هاي رواني و بيماري هاي خاص و العالج
  )آيين نامه كميسيون عفو 23ماده  6و بند  9ماده  7ز و بند .س.آ 129ماده 

درمان و امكان بيمه درماني محكومان يا انعقاد قرارداد با وزارت بهداشت و ـ 
  )ز.س.آ 117ماده .( آموزش پزشكي از جانب سازمان زندان ها

ضرورت عيادت همه روزه از كليه زندانيان بستري در بيمارستان زندان و نظارت ـ 
  )ز.س.آ120ماده .( بر روند معالجه و تغذيه آنان توسط رييس بهداري زندان

ي در بيمارستان يا فراهم نمودن تسهيالت مالقات براي زندانيان بيمار بسترـ 
  )ز.س.آ 190ماده ( .زندانياني كه قادر به حركت نيستند
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ضرورت اعطاي مرخصي يك ماهه و امكان تمديد آن به زندانياني كه مبتال به ـ 
د يا ادامه اشد يا امكان معالجه آنان در زندان فراهم نباشنالعالج ب بيماري صعب

كه قادر به تحمل  شد يا اينخير در بهبوديش باأحبس موجب شدت بيماري يا ت
  )ز.س.آ 229ماده .( حبس نباشند 

ضرورت حمايت از محكومان بيمار كه در حال بيماري آزاد مي شوند توسط ـ 
ماده . (يي انجام كارانجمن هاي حمايت از زندانيان تا حصول بهبودي و توانا

  )ز.س.آ 241
 

  تبعيد .1ـ2
ولي آن را  كند ميكامل سلب نتبعيد مجازاتي است كه آزادي فرد را به طور 

اين محدوديت از طريق اجبار محكوم به اقامت در محل معين و . دساز محدود مي
ن دادگستري و در برخي موارد ممنوعيت اتحت نظر قرار دادن وي توسط ضابط

  .مراوده و معاشرت فرد تبعيدي با ديگران ايجاد مي شود
يد تقريباً ساكت است و فقط اجراي مجازات تبع ي در خصوص نحوه گذار نوناق

. ه استا اشاره مختصري به چگونگي تبعيد محارب نمود.م.ق 194و  193در مواد 
و به موجب آن مقام كرد  ميبيني  در اين خصوص پيشبهتر بود مقنن قواعدي را 

  :نمود كه قضايي را مكلف مي
رنظر جسمي و روحي وي را د اوضاعتبعيد محكوم  برايدر انتخاب مكان  - اوالً

 منافات داردهايي كه از لحاظ اقليمي با سالمتي محكوم  و از انتخاب مكان دريگب
  .امتناع ورزد



  1390بهار ، شانزدهم  ، شمارهپنجمسال    فصلنامه حقوق پزشكي/   82 

ران
ي اي

يفر
ت ك

دال
م ع

نظا
در 

ار 
 بيم

مين
كو

مح
 و 

مين
مته

ق 
حقو

  

، تدابيري اتخاذ نمايد كه در به بيماري محكوم به تبعيد در صورت ابتال - ثانياً
پزشك در اختيار  ي معاينه وطول گذران دوران تبعيد امكانات الزم از قبيل دارو 

  .وي قرار گيرد
ييد نمايد كه فرد محكوم به تبعيد از أدر صورتي كه پزشكي قانوني ت - ثالثاً

، اجراي يستتوانايي الزم جهت عزيمت و اقامت در مكان مورد نظر برخوردار ن
  .خير اندازدأحكم را تا رفع مانع به ت

  
  هاي مالي مجازات. 2

ضبط اموال  ها از طريق اجبار محكوم به پرداخت مبلغي پول يا اين قبيل مجازات
جزاي نقدي و مصادره تمام يا . نمايند وي موجبات آزردگي محكوم را فراهم مي

  .گيرد هايي است كه در اين گروه جاي مي قسمتي از اموال از جمله مجازات
مجازات  منتفي شدنهاي مالي نه تنها موجب  بيماري فرد محكوم به مجازات

البته بهتر است با عنايت به . اندازد خير نميأبلكه اجراي آن را نيز به ت گردد مين
گردد،  هاي درمان، به محكوم بيمار تحميل مي مين هزينهأت برايفشار مالي كه 
پرداخت جزاي  بيني شود كه با توجه به توانايي مالي محكوم بيمار، شرايطي پيش

  .نقدي به نحو تقسيط انجام گيرد
توانايي در پرداخت جزاي الزم به ذكر است اگر محكوم بيمار به جهت عدم 

از اين پس كه (هاي مالي  اجراي محكوميت ي قانون نحوه 1 ي نقدي به موجب ماده
به زندان معرفي شود، همان مقررات مربوط به زندانيان ) شود خوانده مي م.م.ا.ن.ق

  .بيمار در خصوص وي نيز رعايت خواهد شد
ات مختلفي ارائه شده ماهيت ديه كه آيا مجازات است يا غرامت نظري  بارهدر
مالي قابل مشاهده  يها هاي مجازات هايي از ويژگي در ديه از يك سو جلوه. است
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است مثل اين كه ميزان آن نسبت به افراد مختلف متفاوت نيست و از سوي ديگر 
پرداخت ديه به قرباني به جاي واريز نمودن به صندوق دولت، آن را به غرامت 

قدي به صندوق دولت و نه به قربانيان جرم پرداخت كند زيرا جزاي ن نزديك مي
  )197، ص.ش1386ميرمحمد صادقي، (. دشو مي

ل به اين نظر باشيم كه ديه ماهيتاً نوعي يا قا.م.ق 12حال اگر با عنايت به ماده 
مجازات است نه جبران خسارت، در آن صورت اين نوع مجازات نيز در رديف 

ديه نيز بايد گفت نه تنها بيماري محكوم  ي بارهرد. گيرد هاي مالي قرار مي مجازات
خير در اجراي آن أيا ت مجازات ديهاز بين رفتن بلكه فوت وي نيز موجب 

  .گردد نمي
م .م.ا.ن.ق 2 ي ا و ماده.م.ق696 ي البته اگر عدم پرداخت ديه به موجب ماده

منجر به نگهداري محكوم بيمار در زندان گردد، در آن صورت همان قواعد 
كه اعمال كيفر  زندانيان بيمار در خصوص وي نيز رعايت خواهد شد مگر اين

خير درمان وي شود كه در آن صورت به موجب أحبس موجب شدت بيماري يا ت
بايد . خير خواهد افتادأبه ت م، اجراي حبس تا رفع بيماري.م.ا.ن.ق 3تبصره ماده 

شود  توجه داشت كه حبس مورد نظر در اين مورد با آنچه كيفر حبس ناميده مي
متفاوت است چرا كه در اين حالت فرد نه به عنوان مجازات بلكه به جهت اعمال 

  .شود فشار براي اداي دين، تا يوم االدا در زندان نگهداري مي
  
  زا هاي محروميت مجازات. 3

موجب  شوند مي ناميده نيز حق ي كننده سلب هاي مجازات كه ها مجازات قبيل اين
. گردد ميديگر حقوق اجتماعي از محروميت محكوم از اشتغال يا برخي 

ا و مجازات انفصال اعم از ابد و .م.مكرر ق 62 ي هاي مذكور در ماده محروميت
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ها،  قبيل مجازاتبيماري فرد محكوم به اين . گيرند موقت در اين گروه جاي مي
  .خير اجراي آن نخواهد داشتأمجازات يا ت حذفثيري در أت
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  نتيجه
افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در  ي به موجب اصل بيستم قانون اساسي همه

حمايت قانون قرار دارند ولي برخي از افراد جامعه به جهت برخورداري از شرايط 
  .گذار هستند نونااي از جانب ق خاص مستحق حمايت ويژه

بيماران به جهت برخورداري از شرايط خاص جسمي و روحي از جمله اين افراد 
دستگاه قضا . ها قرار گيرند در همه زمينه گذار نوناقه بايد مورد حمايت هستند ك
 ي بارهعنوان متولي اجراي عدالت و مجري قوانين كيفري مكلف است در نيز به

عنوان متهم يا محكوم در سير دادرسي كيفري قرار  بيماراني كه حسب مورد به
  .بيني و رعايت نمايد گيرند مقررات خاصي را پيش مي

در سير دادرسي  بيمار محكومانو  متّهمانبه  اعمال سياست افتراقي نسبت
كيفري از يك سو متضمن حفظ سالمتي آنان خواهد بود و از سوي ديگر مانع از 

  .گردد شدن موازين دادرسي عادالنه مي دار خدشه
هايي از اعمال سياست افتراقي نسبت به  در مجموعه قوانين كيفري فعلي نمونه

مين متناسب با أشود از قبيل صدور قرار ت ميبيمار مشاهده  محكومانو  متّهمان
بيمار تا رفع مانع،  محكومانخير در اجراي حكم نسبت به أ، تمتّهمانوضع سالمتي 

البته هنوز . ، امكان عفو محكومان بيمارتسهيالت ويژه به زندانيان بيمار اعطاي
 جاي قواعدي از قبيل ممنوعيت اعمال هر نوع مجازات نسبت به محكوم مجنون،

 و بيمار متّهمانمراحل دادرسي در كنار  ي الزامي بودن حضور وكيل در كليه
همچنين ضرورت توجه به سالمتي متهم در حين بازجويي و محاكمه و توقف آن 

جهت دفاع از خود تا زمان  در صورت عدم برخورداري متهم از توانايي الزم
  .بهبودي خالي است
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  پيشنهادها
به ممنوعيت صدور قرار بازداشت موقت در مورد  گذار نوناضرورت تصريح قـ 

  بيمار مگر در موارد خاص و ضروري در آيين دادرسي كيفري متّهمان
ها به توجه به وضعيت سالمتي فرد در هنگام تعيين نوع و  الزام قضات دادگاهـ 

  .ميزان مجازات
بيمار  محكومانو  متّهمانضرورت رسيدگي مراجع قضايي به كليه ادعاهاي ـ 

  .وضع سالمتي خود و ارجاع به پزشكي قانوني جهت بررسي ي بارهدر
هاي كيفري اعم از  فراهم نمودن امكانات و تسهيالت درماني در محيطـ 

 .ها ها و زندان بازداشتگاه
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  ها نوشت پي
حقوق جزاي عمومي،  ،).ش1385( ـ اردبيلي، محمدعلي: ك.براي اطالعات بيشتر در اين خصوص ر -1

حقوق جزاي عمومي،  ،).ش1384( ـ شامبياتي، هوشنگ ـ 84انتشارات ميزان، چاپ يازدهم، تهران، ص
  81ـ84انتشارات مجد، چاپ دوازدهم، تهران ، صص 

  
  فهرست منابع

  كتاب ها) الف
  جلد دوم، چاپ ششم، انتشارات سمت ، آيين دادرسي كيفري،).ش1384(ـ  آشوري، محمد

 دوم، چاپ يازدهم، اتشارات ميزان ، حقوق جزاي عمومي، جلد).ش1385( ـ اردبيلي، محمدعلي

ارات وزارت فرهنگ ، آيين دادرسي كيفري، جلد سوم، چاپ هفتم، انتش).ش1387( ـ  آخوندي، محمود
 و ارشاد اسالمي

 اپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، آيين دادرسي كيفري، چ).ش1388(ـ  خالقي، علي

چاپ اول، انتشارات  ، قانون آيين دادرسي كيفري در نظم حقوقي كنوني،).ش1383(ـ  زراعت، عباس
 خط سوم

 دوم، چاپ دوازدهم، انتشارات مجد ، حقوق جزاي عمومي، جلد).ش1384(ـ  شامبياتي، هوشنگ

 اسي، چاپ پنجم، انتشارات جنگل، كيفرشن).ش1388( ـ  صفاري، علي

 ي قانوني، چاپ دوم، انتشارات سمت، پزشك).ش1385(ـ  گودرزي، فرامرز

 چاپ يازدهم، انتشارات ميزان ومي،هاي حقوق جزاي عم ، بايسته).ش1384(ـ  گلدوزيان، ايرج

 اشخاص، چاپ اول، انتشارات ميزانجرايم عليه  ،).ش1386(ـ  ميرمحمد صادقي، حسين

 

  مقرراتقوانين و ) ب
  قانون اساسي

 .1370، 1375قانون مجازات اسالمي مصوب 
 .ش1378نون آيين دادرسي كيفري مصوب قا

 .ش1377هاي مالي مصوب  جراي محكوميتا ي قانون نحوه
 .ش1382رجم، قتل ، صلب و شالق، مصوب نحوه اجراي احكام قصاص،  ي نامه يينآ

 .ش1384تربيتي كشور، مصوب ميني و أاجرايي سازمان زندان ها و اقدامات ت ي نامه آيين
 .ش1385هاي موقت، مصوب  يي بازداشتگاهاجرا ي نامه آيين
 .ش1385بندي زندانيان، مصوب  و طبقه تفكيك ي نحوه ي نامه آيين
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 .ش1387مصوب  ،كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات ي نامه آيين

  .ش1339، مصوب ميني و تربيتيأقانون اقدامات ت
  

  ي مؤلف يادداشت شناسه
  )ي مسؤول نويسنده( واحد نوشهرـ ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي أعضو هي :مينا افضليان
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