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:تأليف و گردآوری  

شهرزاد همتی
 

ا می    از حقوق خود چه می   د؟ آي م   داني د ه وق خود را      تواني ون فهرستی از حق اکن
وق    برشماريد؟ آيا تاکنون در موقعيتی قرار گرفته ا حق ايد که به خاطر ناآشنايی ب

ر      داری ب ٔه شهری، پاي وق و   خود، دچار سردرگمی شويد؟ در يک جامع سر حق
 ...اطمينان از رعايت آن توسط

بسم اهللا الرحمن الرحيم
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  اول قسمت

اکنون فهرستی از حقوق خود را برشماريد؟ آيا تاکنون در موقعيتی قرار  توانيد هم دانيد؟ آيا می از حقوق خود چه می :پارسينه
سر حقوق و ايد که به خاطر ناآشنايی با حقوق خود، دچار سردرگمی شويد؟ در يک جامعٔه شهری، پايداری بر  گرفته

عدم اطالع . برای جلوگيری از سوءاستفاده از قانون ضروری است(!) اطمينان از رعايت آن توسط هر صاحب طمعی
و   توانيم از کم تنها با دانستن حقوق خود می. چون عدم وجود حقوق برای آنان است شهروندان يک جامعه از حقوق خود، هم

هايی به سهم خود در جهت  حليلی پارسينه در نظر دارد با انتشار سلسله يادداشتت- پايگاه خبری. کيف رعايت آن مطمئن شويم
 .قدم بردارد» حقوق شهروندی«رسانی پيرامون  آموزش و اطالع

 
 
  شهرزاد همتی *

  نگار آموختٔه حقوق قضائی و روزنامه دانش **

 
  حقوق شهروندی و مبانی آن

يم تا خود را به محل کار برسانيم و شو همان اول صبح که از خانه خود خارج می   از
ای از حقوق متقابل ميان ما و شهر و  يا مايحتاج روزانه خود را تامين کنيم، مجموعه

تعبير  «حقوق شهروندی«آيد که در زبان علم به  شهروندان ديگر به وجود می
، شهروند، و )کنيم محلی که در ان زندگی می(حقوقی که ميان شهر . شود می

ای سالم هدايتمان  مور برقرار است و برای پيشرفت به سوی جامعهمتصديان ا
   .کند می

کنيم و  اصال ما چقدر با اين حقوق متقابل آشنا هستيم؟ به چه ميزانی آن را رعايت می
ها  شود يا خير؟ اين اصال آيا به طور کامل اين حقوق در گسترٔه شهری ما رعايت می

حقوقی که به عنوان حقوق شهروندی تعبير . ها در نظر دارد پاسخ آن را بيابد سؤاالتی است که اين مجموعه يادداشت
   .شوند، حقوق نوپای جوامع امروزی است که برای رسيدن به يک محيط متمدن نيازمند رسيدن به آن هستيم می

و اگر شهروندان  شود تر، اگر اين حقوق شهروندی در جامعه رعايت شود، شکل جامعه به طور کلی عوض می به زبان ساده
های طويلی جلوی  از حقوق اولئه شهروندی خود آگاه باشند و بدانند روزانه چقدر از حقوقشان ناديده انگاشته شود، صف

   .نمايد ها بسته خواهد شد، هر چند رعايت اين حقوق به طور کامل و مو به مو تنها روی کاغذ ممکن می دادگاه

 
  بررسی حقوق شهروندی

گيرد و  قرار می  (Political Science)در کشورهای اروپايی و آمريکايی زير مجموعه علوم سياسی حقوق شهروندی
گيرد و از اين رو به  بيشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر می

   .شود نزديک می) به معنای اخص(حقوق سياسی و حقوق عمومی 

کند و البته اين دو مفهوم چندان مشابهت دارند که  ن معانی حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمیاما اي
اما باز تعاريف متعارض، : (توان ذکر کرد برای تفکيک اين دو، چند محور را می. کند اشتراکاتشان، تمايز را مشکل می

  ).گذارد جای بحث را باقی می
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وند از آن منتفع  ارنده حقوق بشر، موجودی است که با عضويتش در جامعه انسانی به عنوان جهاند: گيرنده يا دارنده آن .١
   .است) به تعريفی که ذکر شد(خواهد بود؛ در حالی که دارنده حقوق شهروندی، شهروند 

در . دهد ان میدهد و توصيه و فرم حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می: مخاطب آن .٢
   .کند کشور خطاب می- حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده يک دولت

اما حقوق . اند های اساسی مفاهيم حقوق بشر عموما ما بعدالطبيعه هستند و از اين رو کلی و دارای ابهام: موضوع آن .٣
   .شوند همان مبانی حقوقی ايجاد می   اند دارای ابهام نيستند و براساس شهروندی، از آن رو که مستقيما با مردم و اجرا مواجه

  

بنابراين اصطالح . ها در بخش کالن جامعه است معنی و مفهوم اصلی حقوق شهروندی، رعايت و حفظ حقوق افراد و انسان
انون اساسی جمهوری تواند تلقی شود زيرا پيش از اين در ق از نظر مفهومی، پديده نوظهوری نمی» حقوق شهروندی«

حقوق مردم و حقوق عمومی  ۶٠خمينی در سال  ای امام اسالمی ايران و ساير قوانين عادی و حتی در فرمان هشت ماده
برای اولين بار با » حقوق شهروندی«اصطالح و واژه . شود تصريح شده است که در محل و جای خود به آن اشاره می

در مورد رعايت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی  ١٣٨٣فروردين سال ٢٠ر قضاييه د صدور بخشنامه رئيس وقت قوه
   .ايران شد

مفاد بخشنامه مذکور ناظر به رعايت برخی از حقوق شهروندان در بعد قضايی 
امتياز مهم ديگر بخشنامه در اين است که به رعايت جزئيات حقوق شهروندان  .است

دور حکم تأکيد شده است که در نوع های مختلف قضايی از تعقيب تا ص در مرحله
   .نظير است نظير نباشد، کم خود اگر بی

بنابراين نخستين قانون مربوط به حقوق شهروندی در ايران قانون مذکور بود که 
با توجه به . صرفا در گستره قضايی، حقوق شهروندی را مورد حمايت قرارداد

ط به بخشی از حقوق اهميت اين قانون، نسبت به مواردی که مستقيما مربو
ماه پس از تصويب قانون احترام ۵شهروندی بود، قانونگذار با فاصله نزديکی يعنی 

های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره  به آزادی
نکته  .حقوق شهروندی با تصويب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران کرد

حائز اهميت در قانون برنامه چهارم توسعه اين بود که دامنه شمول حقوق شهروندی عالوه بر گستره قضايی به ساير 
  .های اجتماعی، سياسی، فرهنگی و اقتصادی نيز تعميم يافت و مورد حمايت و توجه قرار گرفت گستره
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  دوم قسمت

  

 

  آموزش حقوق شهروندی

اند، اما قبل از  قوق شهروندی در ايران به شدت غافل بودههر چند تاکنون از آموزش ح
های سالمتی که توسط  ها در خانه بررسی اين بحث شايد بد نباشد که بدانيم اين روز

شهرداری بنا شده، حقوق شهروندی به مردم هر محل بنا به فراخور هر محل اموزش داده 
   .شود می

 

های زيادی  ها است و صحبت بر سر زبان با وجود اينکه عبارت حقوق شهروندی همواره
های درست مطالبه و  شود ولی ميزان آشنايی مردم با اين حقوق و شيوه درباره آن می

   .پيگيری آن بسيار نامحدود است

آموزش شهروندی، نحوه ايجاد انگيزش در ميان افراد برای پذيرش نقش شهروند و توجه 
   .به منافع جمعی است

شهروندی از يک سو واجد ابعاد . توان در بعد و جنبه کلی نشان داد ابعاد شهروندی را می. کند نوعی عمل میشهروندی در سطوح مت
   .های فرد ارتباط دارد گيرد که با فرهنگ و هويت سياسی و ساختاری است و از سوی ديگر، ابعاد عاطفی را در بر می

   .های متفاوت خود آگاهی و شناخت داشته باشند قوق و هويتها، ح در کمترين سطح آن، شهروندان بايد نسبت به مسووليت

کسب اين شناخت آشکارا مستلزم آموزش حقوق انسانی و فراهم شدن محيطی برای يادگيری است که در آن، مجال جستجو و تقويت 
   .های افراد فراهم باشد احساسات و انتخاب

دان برای کشف معيار و متر تعيين کننده حقوقشان نيازمند آموزش آنهاست ايده بنيادی تحقق حقوق شهروندی و نيز فعال نمودن شهرون
توان انتظار داشت که شهروندان بر  های گروهی به روح جامعه تزريق شود و تا اين اتفاق نيفتد نمی و اين آموزش بايد از طريق رسانه

مشارکت شهروندان در اداره «زمينه مشارکت  ترين تازه. رعايت حقوق شهروندی خود و ديگران مشارکت و اصرار داشته باشند
  ».شهرهاست

يابد که شهرنشينان از حالت افرادی که صرفًا در مکانی به  اين نوع مشارکت، يکی از الزامات زندگی شهری است و زمانی تحقق می
وندان در خصوص حق و حقوق افتد مگر زمانی که شهر اين اتفاق نمی. تبديل شوند» شهروند«کنند درآيند و به  نام شهر زندگی می

  .شهروندی خود آموزش ديده باشند

ای برای پرورش احساس تعلق به جامعه و داشتن هدفی در زندگی برای اعضا مورد استفاده  آموزش شهروندی عمال به عنوان وسيله
بوط به حوزه زندگی خود های مر های آموزش شهروندی بايد درگير کردن افراد در فعاليت هدف اصلی برنامه. قرار خواهد گرفت

   .باشد) اجتماع(

وجه . آموزد همان آغاز به کودکان اعتماد به نفس و رفتارهای مسووالنه را از نظر اجتماعی و اخالقی می   آموزش موثر شهروندی از
   .هاستهای اجتماع محل زيست آن ديگر اين آموزش، درگير کردن افراد جامعه در مسائل مربوط به شرايط زندگی و دغدغه

ها به کودکان دانست که به واسطه آن خود را عضو  ها و ارزش توان انتقال دانش، مهارت باالخره وجه سوم آموزش شهروندی را می
به اين ترتيب هدفهای آموزش شهروندی را بايد عموما حول سه محور آموزش . مفيدی از حيات عمومی جامعه تشخيص دهند

   .ها و آموزش سواد سياسی دانست های اجتماعی و گرايش به چنين فعاليت ش فعاليتمسووليت اجتماعی و اخالقی، آموز
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اعتقاد بر اين است که آموزش شهروندی نبايد دربرگيرنده نفع فردی باشد، بلکه جستجو برای عدالت اجتماعی آن را به وجود 
های  های مدنی است و از مهارت ، واجد فضيلتبه همين دليل شهروند کسی است که به مسائل عمومی جامعه آگاهی دارد. آورد می

عالوه بر اين تاکيد آموزش شهروندی بر اين است که کودکان را به عنوان . الزم برای مشارکت در عرصه سياسی برخوردار است
ايف خود در ای تربيت کند که در اجتماع و محيط پيرامون خود مشارکت کنند، با حقوق خود آشنا شوند و به وظ شهروندان به گونه

به اين ترتيب، آموزش شهروندی دربرگيرنده احترام متقابل در ميان شهروندانی است که در هويتهای قومی، . قبال جامعه عمل کنند
ها در پرورش  هايی که آموزش و يادگيری آن از ديگر مهارت. دهند زبانی، نژادی، فرهنگی، دينی و جنسيتی تفاوت نشان می

   :توان به اين موارد اشاره کرد است، میشهروندانی فعال موثر 

  های همکاری و کار گروهی تقويت شيوه -الف 

  تصميم گيری به شيوه شورايی -ب 

  توانايی بخشيدن به افراد برای استدالل و نقد کردن -ج 

  های موثر ارتباطی تقويت مهارت -د

  ها و کارهای محلی مديريت مشترک فعاليت-ه 

  های محلی فعاليت ها و درگير شدن در کار -و

های مشارکتی در هر حال مفهوم شهروندی به عنوان نهاد و مبنايی برای ايجاد يک جامعه مدنی، مفهوم  تقويت گفتگو و مهارت -ز
   .يابد مهمی است که بايد آن را تابع شرايط سياسی اجتماعی و نيز بستر و سنت تاريخی دانست که در آن رشد می

گيرد که گرايش به تعهدات مدنی، اخالقی و سياسی شهروندان مورد تاکيد قرار گيرد و به  مانی نضج میهايی از اين قبيل ز آموزش
  .عنوان يک اصل نهادينه شود
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  سوم قسمت

  

 

  حقوق شهروندی در ايران

شايد بتوان . گردد سال پيش باز می ١٠٠پيشينٔه حقوق شهروندی در کشور ما به 
و اگر چه بسيار . زمان مشروطه آغاز شد گفت رعايت حقوق بشر در ايران از

گاه متوقف  کند و نه چندان برپائه اصول، اما تا به امروز ادامه داشته و هيچ
همان طور    اما اين حقوق هرگز به طور کامل رعايت نشده، چرا که. نشده است

که در ابتدای بحث گفته شد، احيای حقوق شهروندی به طور کامل فقط بر روی 
   .ان پذير استکاغذ امک

چه به صورت کلی و چه به صورت خاص مثًال در دستگاه قضايی  –در کشور 
در طول يکصد سال گذشته هم از حقوق شهروندی بحث شده است، اما  –

گاه اين حقوق به صورت کامل رعايت نشده و مردم حقوقشان را از سوی  هيچ
مانی در کشور اين حقوق شهروندی به صورت کامل به مردم اعطا شده و اند، تااحساس شود ز دستگاه حاکم نگرفته و به آن نرسيده

   .زمانی از رعايت آن سرباز زده شد و ما امروز احيا کننده زمانی باشيم که رعايت حقوق شهروندی در ايران در حد کامل بوده است

زمانی در دستگاه قضايی کشور ما سيستم  :نمايم را بيشتر روشن می» احيای حقوق شروندی«با مثالی ساده نامناسب بودن ترکيب 
احيای «ايم، اصطالح  دادسرا فعال بود و زمانی بعد، اين سيستم مطرود و منسوخ گرديد، حال که دوباره به آن روش اعتماد کرده

آيا . ايم بال آن بودهداد که به دن بريم؛ زيرا سابقه ذهنی و تاريخی ما از وجود سيستم دادسرا در گذشته خبر می را به کار می» دادسرا
زمانی در کشور مارعايت حقوق شهروندان به صورت کامل مورد توجه بوده و مردم و شهروندان از سوی دستگاه حاکم يا يکی از 

خواهيم حقوق شهروندان  گانه آن مورد احترام کامل واقع شده و زمانی آن حقوق به فراموشی سپرده شده که ما ادعا کنيم می ٣قوای 
   .ا کنيم؟ اگر منصفانه قضاوت شود جواب منفی استرا احي

  

  حقوق شهروندی در اسالم

با اينکه در ايران حقوق شهروندی قدمتی طوالنی ندارد، اما دين اسالم و مذهب تشيع نکات بسيار قابل تاملی در زمينٔه حقوق 
در بخشی از نامٔه خود به مالک اشتر ) ع(علی به عنوان مثال امام . شهروندی دارا است که متاسفانه کمتر به آن رجوع شده است

قلب خود را از مهربانی و دوستی و لطف بر مردمان لبريز ساز و مبادا نسبت به آنان چون جانور درنده آزار کننده «: فرمايند می
  ».فرينش با تو همانندای برادر دينی تواند و گروهی ديگر در آ اند، دسته دسته ٢باشی که خوردنشان را غنيمت شماری، زيرا مردم 

ينابراين در هر دو صورت احترام به حقوق . نوع و انسان کيش هستند و يا هم بنا بر فرمايش حضرت علی مردم يا با ما برادر و هم
با وجود اينکه واژٔه رعيت در زبان فارسی حالتی ناخوشايند گرفته است، اما در تاريخ حقوق . ها را بايد در اولويت قرار داد آن

است که » رعی«اين لغت از ماده . کننده از اين واژه بوده است رسول اکرم اولين بار استفاده. اسالمی مفهومی قابل احترام داشت است
اطالق شده است که حکمران عهده دار حفظ و نگهبانی جان و » رعيت«به معنی حفظ و نگهبانی است، به مردم از آن جهت کلمه 

   .هاستهای آن مال و حقوق و آزادی

 

ها را به عنوان حقوق شهروندی نيز در  شود آن خداوند در قبال آفرينش انسان قطعا حقوق مکفی را برای او در نظر گرفته است که می
چرا که هر بحثی که در مواد قانون مدنی هر کشوری آمده است، ناظر بر همين حقوق شهروندی است که اگر به درستی . نظر گرفت

   .ها به نحو درست است نشانٔه تکريم انسان از آن استفاده شود
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  وظايف قؤه قضاييه در زمينٔه تحقق حقوق شهروندی

در تعقيب جرم . همان الفبای اولئه حقوق شهروندی است   کشف جرم و تعقيب آن بايد زير نظر مستقيم قؤه قضاييه صورت گيرد و اين
بازداشت افراد نيز بايد با علم کامل صورت . ظ کرامت انسانی استممکن است حرمت فرد مجرم هتک شود که اين مغاير با حف

گردد، برای همين است که بايد  شود، از او سلب می بگيرد زيرا با بازداشت فرد حق آزادی که جزو حقوق بالفطرٔه وی محسوب می
   .قوانين جزايی به نحوی تدوين گردد که دقت کامل ضابطين قؤه قضاييه را خواهان باشد

قطًعا قانون برای هر . ام اين اتفاقات در جهت حفظ حقوق شهروندی افراد است که قؤه قضاييه بايد به طور کامل از آن حمايت کندتم
تر از آن بگذاريم قطعا ناقض حقوق  توان با مظنون برخوردار نمود و اگر پا را فرا فرد وظايفی مشخص نموده که در چارچوب آن می

همان حقوق شهروندی افراد نشات    اصل بر برائت مجرم نيز ناظر به امنيت فرد در اجتماع است که از. شهروندان خواهيم بود
   .گيرد می

آنچه موجب حفظ امنيت جامعه . گذريم شود که به اشاره از آن می حفظ حق امنيت شهروندان و رعايت آن به عوامل متعددی مربوط می
ترين نقش را دارد؛ زيرا  يا اخالق يا ديانت يا حکومت، که در اين ميان حکومت اساسیشود، يا عقل است  ها می و پاس داشتن حرمت

دهند، اما نظم آفرينی و پاسداری از حرمت و  ها نقش خود را در اين ساحت از دست می در صورت انحراف در عوامل ديگر آن
   .حقوق مردم و ايجاد امنيت و اجرای قانون مالزم هر حکومتی است

از جمله حق دفاع متهمان و فرصت (گانه کشور است که حرمت و حقوق شهروندان  ٣بر قوه قضاييه به عنوان يکی از قوای بنابراين 
  .را بشناسد و رعايت کند و ضامن ايجاد امنيت و اجرای قانون باشد )نشنا استفاده از وکيل و کار
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  چهارم قسمت

  

 

  حقوق شهروندی و وظايف متقابل دولت و شهروندان

گيرد و  حقوق شهروندی گسترٔه وسيعی از زندگی اجتماعی افراد را در بر می
. آيد همين حقوق است آنچه در برخود فرد و اجتماع در اولين نظر به ميان می

توان اميدوار به  هايی است که بدون آن نمی شرط تحقق اين مسئله مستلزم پيش
قق اين مفهوم و به حقوق شهروندی تابعی از تح. احيای حقوق شهروندی بود

   .رسميت شناختن آن است

اين حق قابل اعطا شدن از سوی دولت به افراد نيست، بلکه بايد آن را رعايت 
دولت موظف به اجرا و رعايت . کرد تا دربارٔه به وجود آمدن آن ادعايی داشت

   .حقوق شهروندی است

به عبارت ديگر حکومت زاييده تحقق . حقوق شهروندی است تبلور) در جوامع دموکراتيک و مردم ساالر(در واقع خود حکومت 
هرچند حکومت در حمايت و رعايت مصاديق حقوق شهروندی و تنظيم سازوکارهای مربوط به . بخشی از حقوق شهروندی است

قوق ح. تحقق آن موثر است، اما تماميت حقوق شهروندی ناشی از اراده حکومت و تمايل وی برای اعطای آن به مردم نيست
در واقع اين شهروندان . دهد شهروندی از جامعيتی برخوردار است که شکل و نوع حکومت و حاکمان را در درون خود جای می

پردازند، بر اين مبنا موجوديتی که خود ناشی و زاييده حقوق  هستند که با اعمال حقوق خود به انتخاب حکومت و حاکمان می
توان اجزای آن  نکته ديگر آنکه حقوق شهروندی دارای کليت و يکپارچگی است که نمی. باشد تواند موجد اين حق شهروندی است نمی

نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تالش برای رعايت قسمتی از اين حقوق در مقابل ناديده گرفتن . را از هم تفکيک کرد
   .سازد ت حقوق شهروندی را نيز مخدوش میيابد، بلکه کلي بخش ديگری از آن نه تنها زمينه اجرا و تحقق نمی

 

  نظام حقوق شهروندی دينی و الهی

اند و اگرچه حاکميت نظام واحد حقوقی برای کليه جوامع  گاه با نظام حقوقی واحدی اداره نشده جوامع بشری از آغاز تا به امروز هيچ
   .انسانی مطلوبيت داشته ولی هيچ زمانی اين آرمان واقعيت پيدا نکرده است

های متعدد حقوقی به هر دليل که بوجود آمده باشند دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند و براساس همين معيار طبقه بندی  اين نظام
شوند، و چون اين نقاط اشتراک و افتراق دارای ابعاد مختلفی است و از جهات گوناگونی قابل بررسی است در نتيجه طبقه  می
هايی که لزوما با يکديگر در تعارض نبوده بلکه هر کدام بيانگر  اند؛ طبقه بندی های حقوقی بدست داده ظامهای متعددی هم از ن بندی

گاه   گاه منابع حقوق و  گيرد و گاه ساخت مفاهيم حقوقی معيار قرار می  های حقوقی برای طبقه بندی نظام. بخشی از واقعيت است
   .…مکاتب حقوقی و

گيرند يک دسته نظامهای حقوقی  بندی شده در دو دسته جای می شان با دين و مذهب طبقه ساس نوع رابطههای مختلف حقوقی برا نظام
. های حقوقی سکوالر ياد کرد های حقوقی بشری يا نظام توان از آن تحت عنوان نظام غير مرتبط و غير مبتنی بر مذهب است که می

توان با عبارت نظامهای حقوقی دينی يا  حتی مبتنی بر مذهب است که می های حقوقی مرتبط با مذهب و در برابر دسته ديگر نظام
   .ها نام برد مذهبی از آن
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  نقش متقابل افراد نسبت به يکديگر در احيای حقوق شهروندی 

و  اگر هر فردی نسبت به حقوق شهروندی خود مطلع باشد. خود افراد حاضر در هر اجتماعی رهبران اصلی احيای حقوق خود هستند
   .خود را موظف به رعايت آن نمايد، دولت و قوای سه گانه نيز در اجرا و حمايت از آن خود را موظف خواهند دانست

در جوامع در حال . اما شناخت حقوق شهروندی نياز به آموزش دارد و اين آموزش جز در سائه حمايت دولت امکان پذير نخواهد بود
اما . آشنا باشد و اين کوتاهی از جانب حوزٔه آموزشی اين کشورهاست ی بسياری از اذهان ناتوسعه شايد واژٔه حقوق شهروندی برا

   :توان اين نکته را به اثبات رساند با چند مثال ساده می. برای احيای اين حقوق در سطح گسترده نيازمند رعايت نکات ابتدايی هستيم

تهيه ملزومات اولئه زندگی ملزم به رعايت آن هستند، يکی از  های طويلی که در جوامع در حال توسعه شهروندان برای صف
های کوچک،  احترام به همسايه، مقررات راهنمايی و رانندگی، جلوگيری از تقلب .ترين مصاديق حقوق شهروندی است کوچک

  .ها برای احيای حقوق شهروندی در سطح کالن است اولين پايه... های صوتی و جلوگيری از آلودگی
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  پنجم تقسم

 

  

 

  واژگان مهم در رسيدن به حقوق شهروندی

  

  آموزش الفبای حقوق شهروندی

آيد که آموزش حقوق شهروندی  از آنچه تا به امروز گفتيم، اينطور بر می
های آموزشی و يا بطور  بطور غير رسمی در خانه يا محل کار يا کارگاه

دايی و يا رسمی بصورت سرفصل درسی مجزا در مدارس و حتی مدارس ابت
آموزد که  بصورت رشته تحصيلی دانشگاهی، در واقع به شهروندان می

در واقع مبنای اين . پذير باشند چگونه يک شهروند فعال، آگاه و مسئوليت
ها پرورش يک شهروند نمونه يا شهروند خوب يا ارائه يک الگوی  آموزش

را با توجه آموزد که چگونه تصميمات خود  شهروندی نيست بلکه به آنان می
در ادامٔه . هايشان در قبال اجتماع و زندگی فردی خود اتخاذ کنند به مسئوليت

اين مبحث به طور کلی و مختصر به جزئيات مهمی از حقوق شهروندی 
پردازيم که دانستن آن برای هر يک از ما مفيد است و در دعاوی  می

به کار ...) خصوصا دعاوی حقوق خصوصی از جمله چک، کالهبرداری و(
برای شروع در ابتدا چند وازٔه کليدی حقوقی را که دانستن آن . خواهد آمد

   .برای يک حرکت درست در دعاوی الزم است را بررسی خواهيم کرد

 

  دعوای منقول

وقتی موضوع دعوا به دست آوردن يک مال منقول باشد آن دعوی، دعوای 
دعاوی . تقال داشته باشدمال منقول مالی است که قابليت نقل و ان .منقول است

   .شود مانند اتومبيل و يا اسناد دينی همچون اسناد تجاری اعو از سفته، چک و بروات منقول شامل حقوق عينی و دينی هر دو می

 

   .در دعاوی منقول دادگاه صالح دادگاهی است که عقد قراداد اوليه در آن محل واقع شده باشد

 

  عوای غير منقول

شوند که مال غير  دعاوی غير منقول در محلی تشکيل می. نامند ال غير منقول باشد، دعوا را غير منقول میاگر موضوع دعوا م
  .در آن محل اقامت نداشته باشند) مدعی و مدعی عليه(منقول در آن محل واقع شده باشد، حتی اگر دو طرف دعوی 

 

 

  دعوای مالکيت
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شود زير سئوال رفته باشد و در اين مورد  که به عنوان مال محسوب می دعوا زمانی دعوای مالکيت است که موضوع حق چيزی
   .قانون حق دفاع از مدعی را داده باشد

 

  دعوای تصرف

ها تصرفات قبلی خواهان يعنی در اختيار داشتن  شود که موضوع حق منشاء آن دعوا در صورتی از دعاوی تصرف محسوب می
در دعاوی تصرف ادعای ذی حقی خواهان مبتنی بر استفاده عملی و يا در اختيار داشتن  بنابراين. عملی مال يا حق مورد نظر باشد

   .گردد شيئی يا حق مورد نظر باشد و در اين مقام به وجود يا عدم حق قانونی ماهوی خواهان در اين استفاده اعتنا و توجهی نمی

عدوانا از تصرف وی خارج گرديده اين حق را اعطا کرده که در حقيقت قانونگذار از جمله به متصرف قبلی مال غيرمنقول که ملک 
بدون نياز به ارايه داليل مالکيت، به صرف اثبات تصرف قبلی خود، تحت شرايطی، از دادگاه حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را 

باشند و قانونگذار  ع میتحصيل کند، با توجه به مقررات مربوطه، بنابراين اشخاص از خارج نمودن امالک از تصرف متصرف ممنو
   .از تصرف و متصرف در برابر تصرف عدوانی حمايت کرده حتی اگر متصرف عدوانی، مالک ملک باشد

   .دعوای تصرف عدوانی، دعوای مزاحمت و دعوای ممانعت از حق: در قانون سه نوع دعوای تصرف پيش بينی شده است

 

  دعوای تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای وقتی متصرف سابق مدعی شود ديگری بدون رضايت او مال غير منقول را از 
   .تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف داشته باشد، آن دعوی دعوای تصرف عدوانی است

 

  دعوای مزاحمت

  .تواند ادعای دعوای مزاحمت کند ود است میوقتی متصرف مال ادعا کند که کسی مانع و مزاحم بهره بردن وی از مال خ

در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان بايد ثابت نمايد که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن 
سيله ملک از تصرف وی و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف ويا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير و

   .قانونی از تصرف وی خارج شده است

 

  خلع يد

   .خلع يد يعنی جلوگيری تصرف از متصرف غيرمنقول به استناد حکم رسيدگی يا سند رسمی و يا حکم قانون

 

  دعاوی مالی و غير مالی

و چنانچه حق مزبور غير اگر حق ماهوی کسی ضايع يا شده يا مورد اعتنا واقع نشده حق مالی باشد، آن دعوای به وجود آمده مالی 
   .در اين نوع دعاوی ابتدا بايد دعوای مالی و غير مالی را تفکيک کرد. مالی باشد دعوا غير مالی خواهد بود

 

  ضرورت آموزش حق شهروندی
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باره های خود در مسائل اجتماعی و داشتن باورهای مثبت و ذاتا ارتباطی در امروزه مفهوم شهروندی از ايمان آوردن به مسووليت
همکاری با ديگران برای اداره زندگی به سوی اصلی حقوقی که دربردارنده وظايف و تعهدات اجتماعی نيز هست، معطوف شده 

   .است

از اين نظر مفهوم شهروندی هم برای سياستمداران و هم برای انديشمندان اجتماعی و مجريان طرحهای فرهنگی، دارای اهميت است، 
اگرچه از لحاظ . بخشند کنند که زمينه بقای جوامع سياسی و محيط طبيعی ما را استحکام می هايی تاکيد می ليتها بر مسوو زيرا همه آن

های مدرن از اين مفهوم، ما را به ماهيت مساوات  های نوين تفاوت داشته، اما تحليل تاريخی، مفهوم شهروندی تا حدودی با انديشه
   .گری از هر نوع آن ناسازگار است ل شهروندی ذاتا با سلطهبه همين دلي. گرايانه آن نزديک کرده است

  .در قمست بعدی به طور کلی دعوای مالی و غير مالی را از يکديگر تفکيک خواهيم نمود
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  ششم قسمت

  

 

  اشاره

ها است که قصد دارد به  ای از فعاليت حقوق بشر و حقوق شهروندی مجموعه
   .يک واقعيت اجتماعی تبديل شود

ها به بررسی چند وازٔه مهم حقوقی پرداختيم  ت قبلی اين سلسله يادداشتدر قسم
که در آموزش حقوق شهروندی، فرايندی فراگير و جدی است و در سطوح 

آموزش شهروندی افراد جامعه را نسبت به حقوق و . مختلف بايد انجام بپذيرد
بت به شهروندان آموزش ديده، شهروندان آگاهی نس. کند وظايفشان آگاه می

مسايل شهری هستند و مطالباتشان نيز به دليل داشتن آگاهی از موضات شهری 
در قسمت قبل به بررسی مفاهيمی پرداختيم که در دعاوی . منطقی و شفاف است

شهروندی دانستن آن بسيار مهم خواهد بود و در اين قسمت آن را ادامه خواهيم 
   .داد

 

  حق مالی

نسبت به استفاده از مال به پول خواهد حق مالی حقی است که صاحب مال 
   .دعاوی مالی، همواره به طور مستقيم واجد آثار مالی است. رسيد

 

  حق غير مالی

بعضی از . حق غير مالی آن است که اجرای آن، منفعتی که مستقيما قابل تقويم به پول باشد ايجاد ننمايد، مانند حق زوجيت و امثال آن
. گرداند ر مستقيم ممکن است ايجاد حقی بکند که قابل تقويم به پول باشد ولی اين امر آن را حق مالی نمیحقوق غير مالی هستند که غي

موضوع اين حق روابط غير مالی اشخاص . های عاطفی و اخالقی انسان است حق غير مالی امتيازی است که هدف آن رفع نيازمندی
   .ل ارزيابی به پول و مبادله با آن نيستاست و ارزش دادوستد را ندارد و به طور مستقيم، قاب

   .بنابراين دعاوی زوجيت، ابوت، بنوت، دعوای الزام به انجام تعهدات و وظايف قراردادی و قانونی غير مالی بالترديد غير مالی است

 

  دعوای متقابل

است به منظور پاسخگويی به دعوای  کند اين دعوا ممکن دعوای متقابل دعوايی است که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می
به عبارتی، خوانده حق دارد در مقابل ادعای خواهان، طرح دعوا بنمايد، اگر دعوای خوانده با دعوای . اصلی و يا انجام امری باشد

   .نامند اصلی ناشی از يک منشاء و يا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد، دعوای جديد را دعوای متقابل می

نمايد مگر اينکه دعوای جديد از  همان دادگاهی است که به دعوای اصلی رسيدگی می   کند جعی که به دعوای جديد رسيدگی میمر
دعوای جديد را که دعوای اصلی ناشی از يک منشاء ويا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد  .صالحيت ذاتی دادگاه خارج باشد

   .از ارتباط کامل، وقتی است که اتخاذ تصميم در هر يک موثر در ديگری استمنظور . نامند دعوای متقابل می
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  حق انتفاع

تواند از مالی که عين آن ملک ديگری است يا مالک خاص ندارد،  حق انتفاع عبارت است از حقی است که به موجب آن، شخص می
   .استفاده کند

شود پس در حق انتفاع هميشه برای مال  ر قرارداد به شخصی واگذار میها و مراتب مالکيت است که در اث حق انتفاع يکی از شاخه
مالک که صاحب عين  (٢منتفع که حق استعمال و انتفاع از عين، به او واگذار شده است ) ١موضوع آن، دو صاحب حق وجود دارد 

   .گذار کرده استاست و در اثر قراداد عين است و در اثر قرارداد سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع وا

   .شود حق انتفاع اختصاصی به اموال غير منقول ندارد و نسبت به اموال منقول نيز برقرار می

حق (و دسته سوم به ) وقف(و دسته دوم به ) عمری، رقبی و سکنی(دسته اول به . قانون مدنی انتفاع را به سه دسته تقسيم کرده است
   .اختصاص داده شده است) انتفاع از مباحات

 

 عمری

 

عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود يا عمر مننتفع و يا شخص ثالثی برقرار 
   .شده باشد

شود ولی اگر به مدت عمر منتفع يا ثالث باشد فوت  اگر حق انتفاع برای مدت عمر مالک برقرار شده باشد با مرگ او برطرف می
   .توانند مزاحم صاحب حق شوند ن ندارد و وارثان او نمیمالک اثری در آ

 

 

  حقوق شهروندی راهی برای باور کردن مشارکت اجتماعی

بايد بدانيم اعتقاد بر اين است که آموزش شهروندی نبايد دربرگيرنده نفع فردی باشد، بلکه جستجو برای عدالت اجتماعی آن را به 
های مدنی است و از  ی است که به مسائل عمومی جامعه آگاهی دارد، واجد فضيلتبه همين دليل شهروند کس. آورد وجود می
عالوه بر اين تاکيد آموزش شهروندی بر اين است که کودکان را . های الزم برای مشارکت در عرصه سياسی برخوردار است مهارت

ارکت کنند، با حقوق خود آشنا شوند و به وظايف ای تربيت کند که در اجتماع و محيط پيرامون خود مش به عنوان شهروندان به گونه
های  به اين ترتيب، آموزش شهروندی دربرگيرنده احترام متقابل در ميان شهروندانی است که در هويت. خود در قبال جامعه عمل کنند

ها در پرورش  دگيری آنهايی که آموزش و يا از ديگر مهارت. دهند قومی، زبانی، نژادی، فرهنگی، دينی و جنسيتی تفاوت نشان می
   :توان به اين موارد اشاره کرد شهروندانی فعال موثر است، می

  های همکاری و کار گروهی تقويت شيوه -الف 

  تصميم گيری به شيوه شورايی -ب 

  توانايی بخشيدن به افراد برای استدالل و نقد کردن -ج 

  های موثر ارتباطی تقويت مهارت -د

  ها و کارهای محلی مديريت مشترک فعاليت-ه 

  های محلی ها و فعاليت درگير شدن در کار -و
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های مشارکتی در هر حال مفهوم شهروندی به عنوان نهاد و مبنايی برای ايجاد يک جامعه مدنی، مفهوم  تقويت گفتگو و مهارت -ز
   .يابد آن رشد میمهمی است که بايد آن را تابع شرايط سياسی اجتماعی و نيز بستر و سنت تاريخی دانست که در 

 

گيرد که گرايش به تعهدات مدنی، اخالقی و سياسی شهروندان مورد تاکيد قرار گيرد و به  هايی از اين قبيل زمانی نضج می آموزش
  .عنوان يک اصل نهادينه شود
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  هفتم قسمت

  

 

  بخش اول/ های فردی در رسيدگی کيفری  احترام به حقوق و آزادی

ی معانی برخی از کلمات حقوقی پرداختيم که هر شهروندی در در شمارٔه پيش به پيگير
های اصلی حقوق  ای برای ورود به حوزه اين بحث مقدمه. ها دارد دادگاه نياز به دانستن آن

های کيفری را مورد  در اين قسمت حقوق فرد در رسيدگی. شهروندی و دانستن آن بود
رسيدگی به خواسته در دو دادگاه کيفری  بررسی قرار خواهيم داد با ذکر اين نکته که روند

کنند که در حقوق کيفری  و مدنی کامال از يکديگر جدا است و هر کدام راه خود را طی می
آنچه پيش . گويند به آن آيين دادرسی کيفری و در حقوق مدنی به آن آيين دادرسی مدنی می

   .رو داريد بخش کوچکی از آيين دادرسی کيفری خواهد بود

 

های  شايد يکی از وظايف اصلی حکومت تأمين آزادی» دولت«انتقال قدرت به  پس از
قانون  ٢٢در اصل . شود های شخصی می فردی است که با وضع قوانين و مقررات مناسب مانع تعرض ديگران به حقوق و آزادی

   :اساسی آمده است

  ».مواردی که قانون تجويز کند حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در«

   .های فردی داد اما نه خودسرانه بلکه در چارچوب قانون و تعريف شده حکايت از جواز تعرض به آزادی ٢٢عبارت آخر اصل 

ها  ضوابطی را تعيين کرده است که به اختصار به آن) حقيقی يا حقوقی(قانونگذار برای تعرض قانونی به حريم خصوصی اشخاص 
   .زيمپردا می

   .های اشخاص تفتيش و بازرسی منازل و اماکن و اوراق و نوشته .١

بازرسی از منزل يا محل کسب هنگامی قانونی است که به موجب داليل مشخص شک قريب به يقين به کشف متهم يا اسباب ادوات 
   .جرم در آن محل وجود داشته باشد آن هم به حکم قاضی و البته با رعايت قانون

و هرگونه تعرض به اين اماکن حتی با وجود داليل جرم اسباب و آالت مجرمانه چنانچه بدون رعايت و ترتيبات و تشريفات از اين ر
   .قانون اساسی خواهد بود ٢٢قانونی باشد و يا بدون حکم قاضی، برخالف اصل 

   .اشدتر ب اگر بازرسی مغاير حقوق اشخاص باشد درصورتی مجاز است که از حقوق افراد مهم .٢

   .آيد بازرسی در حضور صاحب خانه يا متصرف قانونی منزل به عمل می .٣

تواند با  اگر در محل بازرسی هيچ يک از اشخاص گفته شده حاضر نباشند و از طرفی بازرسی نيز فوريت داشته باشد قاضی می .۴

   .قيد فوريت امر در برگ صورت جلسه و بصورت مکتوب دستور بازکردن محل را بدهد

آيد و اگر ضرورت ايجاب کند در شب صورت خواهد گرفت که اين ضرورت به صورت  بازرسی از منزل در روز به عمل می .۵

   .کتبی توسط قاضی درج خواهد شد
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ها،  بازرسی و نرساندن نامه: (گويد قانون اساسی می ٢۵ها و مکالمات تلفنی اشخاص اصل  ها و نامه درخصوص حفظ حرمت نوشته
ها، استراق سمع و هرگونه  کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ضبط و فاش

  .)تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون

 

در ها و ساير اشيای متعلق به متهم فقط آنجه که مربوط به جرم ارتکابی است قابل بررسی است و قاضی بايد  از اوراق و نوشته .١

   .ها برای هيچ کس افشا نشود نهايت احتياط رفتار کند به نحوی که مضمون و محتوای آن  ها و اشياء متعلق به متهم با  مورد ساير نوشته

های پستی، مراسالت مخابراتی، صوتی و تصويری مربوط به متهم برای کشف جرم الزم  درمواردی که مالحظه و بازرسی نامه .٢
دهد تا آن اشياء را توقيف کند و نزد او بفرستد و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارايه  ت ذيربط اطالع میباشد قاضی به ادارا

کند و چنانچه ضبط آن ضرورت نداشته  کند و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می کرده و مراتب را در صورتجلسه قيد می
   .باشد به صاحب آن برگرداند

اشخاص جز در مواردی که به امنيت کشور مربوط است و يا برای احقاق حق اشخاص به نظر قاضی ضروری کنترل تلفن  .٣
باشد و اگر مستخدمين و مأمورين دولتی در غير مواردی که قانون اجازه داده مراسالت يا  تشخيص داده شود غيرقانونی و ممنوع می

ازرسی، ضبط يا استراق سمع کنند يا بدون اجازه صاحب آن مطالب مربوط به مخابرات يا مکالمات تلفنی را مفتوح، توقيف، معدوم، ب
  .آن را افشا نمايند به حبس از يک تا سه سال و يا جزای نقدی از شش تا هجده ميليون ريال محکوم خواهند شد
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  قسمت هشتم

  

 
  بخش دوم/ های فردی در رسيدگی کيفری  احترام به حقوق و آزادی

که حضور برای تفتيش منزل با حفظ مقررات و در  تا جايی دانستيم
صورت اجازٔه قاضی و با نامه کتبی خواهد بود و حفظ احترام فرد مظنون 

در اين قسمت ادامه حقوق فرد را در رسيدگی  .از اوجب واجبات است
   :کيفری بررسی خواهيم کرد

 توان دستگير کرد مگر هيچ کس را نمی«: گويد قانون اساسی می ٣٢اصل 
درصورت بازداشت، موضوع . کند به حکم و ترتيبی که قانون معين می

اتهام بايد با ذکر داليل بالفاصله کتبًا به متهم ابالغ و تفهيم شود و حداکثر 
ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و  ٢۴ظرف 

متخلف از اين اصل طبق . مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد
  ».شود مجازات میقانون 

 
   :از مفاد اين ماده اينگونه برمی آيد که

   .مقام قضائی نبايد کسی را احضار يا جلب کند مگر آنکه داليل کافی برای احضار يا جلب موجود باشد .١

توان کسی را جلب کرد مگر آنکه متهم مرتکب جرمی شود که مجازات آن قصاص، اعدام يا قطع  قبل از احضار نمی .٢
   .باشد و يا اينکه متهم فاقد شغل يا محل اقامت معين بوده و اقدامات قاضی برای دستيابی به متهم به نتيجه نرسيده باشدعضو 

شود يک نسخه از متهم  احضار نامه در دو نسخه برای متهم فرستاده می. آيد احضار اشخاص با احضار نامه به عمل می .٣
در احضار نامه، اسم و شهرت احضار شونده و تاريخ و . کند مأمور احضار رد میگرفته و نسخه ديگر را امضاء کرده و به 

البته اگر قاضی تشخيص دهد که علت احضار و نتيجه . علت احضار و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد آورده شود
   .عدم حضور قيد نگردد اين موضوعات در احضاريه قيد نخواهد شد

  

  »نمونه احضاريه«

  :شوندهنام احضار 

  نام خانوادگی

  نام پدر

  شغل

 شهرت
 
  



١٩  تحليلی پارسينه- پايگاه خبری                                     دانيم؟ شهروندی خود چه می حقوقاز 

 

   :محل اقامت

  استان 

  شهرستان

  روستا

 ………… پالک………………………هکوچ……………………………………………خيابان
 
  

  :شعبه–محل حضور 

  به نشانی

  وقت حضور

  علت حضور

 
  :تاريخ ابالغ

. ……………………سال………………………ماه……………………روز
 ……………………………امضاء

 
 

  محل گواهی مأمور 

ابالغ
………………………………………………………………………………………………………

……………………… 
 



٢٠  تحليلی پارسينه- پايگاه خبری                                     دانيم؟ شهروندی خود چه می حقوقاز 

 

 
 
شود چنانچه ابالغ احضاريه به  اگر احضارشونده سواد نداشته باشد مفاد احضاريه در حضور دو نفر شاهد به او ابالغ می .۴

ا تعيين وقت متهم علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نشود و از راه ديگری نيز نتوان احضاريه را به او ابالغ کرد ب
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شود و در صورت عدم حضور قاضی با رعايت  های کثيراالنتشار يا محلی احضار می يک نوبت از طريق يکی از روزنامه
   .قوانين مربوط پرونده را رسيدگی خواهد کرد

 
را اعالم  متهم موظف است در موعد مقرر نزد مقام قضايی حضور يابد و اگر نتواند حاضر شود بايد عذر موجه خود .۵
   :شوند عذرهای زير موجه محسوب می. کند

  

  ای که مانع از حضور متهم در وقت مقرر شود؛ نرسيدن احضار نامه يا دير رسيدن آن به گونه •

  بيماری که مانع از حرکت متهم شود؛ •

ا پدر بزرگ يا مادر بزرگ، ي–پدر يا مادر يا اوالد يا نوه : فوت همسر يا يکی از بستگان تا درجه سوم از طبقه دوم يعنی •
اين اشخاص بستگان نسبی هستند به همين ترتيب فوت بستگان سببی زن يا . برادر يا خواهر يا فرزندان برادر و خواهر

  شود مانند فوت پدر زن يا در شوهر؛ شوهر عذر موجه محسوب می

  دچار حوادث مهم شدن مثل آتش سوزی؛ •

  ؛...عی مثل سيل يا امراض مسری مثل وبا، سارس، طاعون وعدم امکان تردد به واسطه حوادث طبي •

  در بازداشت يا توقيف بودن متهم؛ •

 
از اين رو اگر متهم پس از ابالغ احضاريه، حضور نيابد و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستد به دستور قاضی جلب  .۶

   .خواهد شد

  

   .انند مفاد احضاريه است و بايد به متهم ابالغ شودبرگ جلب مفادش م. آيد جلب متهم با برگ جلب به عمل می .٧

اگر متهم امتناع کرد او را جلب و . کند تا با او نزد قاضی بروند مأمور جلب پس از ابالغ برگ جلب از متهم دعوت می .٨
   .يرندگ اشخاصی که در امتناع به متهم کمک کنند تحت تعقيب قرار می. الحفظ به مرجع قضائی تسليم خواهد کرد تحت

   .جلب متهم به استثنای موارد فوری بايد در روز به عمل آيد .٩

گيرد تا هرجا که متهم را يافتند جلب و تحويل مقام قضای  اگر متهم غايب باشد برگ جلب در اختيار مأمورين قرار می .١٠
   .کنند

رفی او مأمورين متهم را جلب تواند برگ جلب را در اختيار شاکی قرار دهد تابه مع درصورت ضرورت قاضی می .١١
   .کنند

توانند او را بازداشت کنند که بيم  مأمورين بايد متهم جلب شده را بالفاصله تحويل مقام قضائی دهند و در صورتی می .١٢
ساعت بدون اجازه مقام قضائی  ٢۴تبانی يا فرار او و محو آثار جرم باشد ولی در هر صورت حق نگهداری او را بيش از 

   .دندارن
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اگر شخص احضار شده به علت بيماری نتواند نزد قاضی حاضر شود در صورت اهميت و فوری بودن امر قاضی نزد  .١٣
   .آورد و يا قاضی منتظر بهبود حال او خواهد شد او رفته و بازجويی الزم را به عمل می

ساعت از او  ٢۴حداکثر ظرف  به محض حضور متهم، قاضی بايد تحقيقات را آغاز کند و در صورت عدم امکان .١۴
در غير اين صورت عمل او بازداشت غيرقانونی محسوب و به انفصال دايم از سمت قضائی و . تحقيق به عمل آورد

   .سال محکوم خواهد شد ۵محروميت از مشاغل دولتی به مدت 

کند که  قاضی به او تفهيم می شود و سپس پس از حضور متهم نزد قاضی، ابتدا از مشخصات کامل و نشانی او سؤال می .١۵
دهد عليه او بکار گرفته خواهند شد و بعد از آن اتهام و داليل آن به  هايی که می مواظب اظهارات خودش باشد زيرا پاسخ
   .شود صورت صريح و روشن به متهم تفهيم می

حق دارد يک نفر وکيل دادگستری به متهم  .شود اگر متهم از دادن پاسخ امتناع کرد خودداری او در برگ بازجويی نوشته می
وکيل متهم بدون دخالت در امور تحقيقات مطالبی را که برای کشف حقايق و دفاع از متهم يا اجرای . همراه خود داشته باشد

البته در جرايمی که جنبه . های وکيل بايد در صورتجلسه آورده شود حرف. کند قوانين ضروری است به قاضی اعالم می
اشته يا حضور غير متهم به تشخيص قاضی موجب فساد شود و نيز در جرايم عليه امنيت کشور حضور وکيل محرمانه د

 .باشد موکول به اجازه قاضی می
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  قسمت نهم

  

گفته شد که روند پيگيری دعاوی قضايی و حقوقی کامال از يکديگر متفاوت 
ن دادرسی آيي«و » آيين دادرسی کيفری«هستند و روند هر کدام به تفکيک 

طور احضارنامه و مفاد آن نيز مورد بررسی قرار  همين. شود خوانده می» مدنی
در اين قسمت تنظيم شکواييه در دعاوی کيفری را مورد بررسی قرار . گرفت

   :خواهيم داد

 

  تنظيم شکوائيه و اقامه دعوی کيفری

   :باشد که عبارتند از در تنظيم شکواييه چند نکته و شرط الزم می

   :داشتن اهليت .١

ديده از جرم است،  در جرايمی که تعقيب آن منوط به شکايت شخص زيان
سالگی و در  ٩باشد که در دختران سن  اهليت در قانون جمهوری اسالمی ايران داشتن سن الزم می. شخص بايد اهليت داشته باشد

در صورتی که فرد هنوز به سن الزم نرسيده باشد . ستسالگی ا ١٨باشد اما معموال روند عملی دادگاه سن  سالگی می ١۵پسران سن 
   .بايد ولی يا قيم فرد نسبت به شکايت اقدام کند

   :شکايت شاکی .٢

های عمومی هستند مانند جرايم افترا، توهين و فحاشی و در  باشد و فاقد جنبه جرايمی هست که تنها با شکايت شاکی قابل پيگيری می
   .شود ديم شکوائيه به دادسرا تعقيب و تحقيقات شروع میاين مسائل بالفاصله پس از تق

   :اعالم و اخبار ضابطين دادگستری .٣

قابل ذکر است که ضابطين . کند در جرايم عمومی و غير قابل گذشت با اعالم و گزارش ضابطين دادگستری تعقيب جرايم را دنبال می
در اين حال در برخی موارد نيروی مقاومت بسيج، سپاه پاسداران . ستندهمان ماموران نيروی انتظامی ه   قوه قضائيه در حال حاضر

   .شوند جمهوری اسالمی نيز به عنوان ضابطين دادگستری محسوب می

  اظهار و اقرار متهم  .۴

  جرايم مشهود  .۵

 

 شکوائيه

 

   .يه بايد به نکات زير توجه داشتدر تنظيم شکوائ. توان در کاغذ معمولی صادر کرد و نياز به کاغذ خاصی ندارد شکوائيه را می

  نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقيق شاکی  .١

  :موضوع شکايت با ذکر تاريخ و محل وقوع جرم .٢
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. همان عنوان جرمی است که اتفاق افتاده است که تاريخ آن و همچنين تاريخ ارايه شکوائيه نيز بايد مشخص شود   موضوع شکايت
   .بايست حتمأ قيد شود چون از لحاظ تشخيص دادسرا يا دادگاه صالحيت دار اهميت دارد میمحل وقوع جرم نيز 

  :ضرر و زيان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه است .٣

بايست در شکوائيه قيد شود و بهتر است شاکی از دادگاه  ضرر و زيانی که در اثر واقع شدن جرم به مجنی عليه وارد شده می
قانون آيين دادرسی کيفری نمايد البته در هر حال تقديم دادخواست ضرر و زيان الزامی  ٧۴ت تأمين ضرر و زيان وفق ماده درخواس
  .است

 

  :مشخصات و نشانی متهم يا مظنون .۴

نيز بايست مشخصات و نشانی متهم يا مظنونين احتمالی  در صورت امکان در متن شکوائيه عالوه بر مشخصات و نشانی شاکی می
   .چنانچه متهم نشانی مشخصی نداشته باشد نيز بايد متواری يا مجهول المکان بودن متهم يا متهمين در شکوائيه قيد شود. قيد شود

  :ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعين .۵

   .تن شکوائيه قيد شوددر صورت امکان چنانچه در زمان وقوع جرم شاهد يا مطلع يا داليل خاص و موثری باشد بايد در م

های مربوطه  بايست آنرا با قيد تاريخ امضاء نموده و به دادسرا يا دادگاه پس از درج موارد فوق الذکر و تکميل شکوائيه، شاکی می
   .ارائه نمايد

را بررسی و حکم يا  دادسرا يا دادگاه فوق نيز با ارجاع شکوائيه به ضابطين دادگستری و انجام تحقيقات مربوطه و تکميل آن پرونده
   .قرار مقتضی صادر خواهد نمود

ای نيز توسط شاهدان واقع تنظيم و پس از امضاء تصوير آن به ضميمه شکوائيه به  بهتر است جهت تسريع در امر تحقيقات استشهاديه
توسط ضابطين دادگستری  های الزم پس از ثبت و ارجاع شکوائيه و انجام تحقيقات و احضار متهم و بازجويی. دادسرا تقديم شود

تواند شخصأ به آن رسيدگی کند يا آنکه آن  دادستان پس از مطالعه پرونده می. گيرد پرونده تکميل و مجددأ در اختيار دادستان قرار می
تفهيم  داديار يا بازپرس در صورتيکه پرونده تکميل باشد موضوع اتهام را به متهم. را به يکی از دادياران يا بازپرس ارجاع دهد

نمايد در مورد چنين جرمی معموأل  نمايد و سپس برای تضمين حضور به موقع او نزد مراجع قضايی از او تأمين متناسب اخذ می می
   .شود در صورتيکه متهم نتواند کفيل معرفی نمايد يا از معرفی وثيقه عاجز باشد به زندان اعزام می. اين تأمين، کفالت يا وثيقه است

پرونده و اخذ آخرين دفاع از متهم در مرحله تحقيقات مقدماتی، اگر داديار يا بازپرس معتقد باشد متهم مرتکب جرم شده  پس از تکميل
کند در صورت هم عقيده بودن دادستان با او، کيفر خواست صادر و از دادگاه  با صدور قرار مجرميت نظر دادستان را کسب می

دادگاه مربوطه نيز پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات شاکی و دفاعيات متهم . ندک جزايی صالح تقاضای اعمال مجازات می
 .کند حکم مقتضی در خصوص مجازات يا تبرئه متهم صادر می
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  !آخر و دهم قسمت

  

  بندی جمع

 ها و همچنين حقوق و تکاليف ايم و اجرای مجازاتترين منبع تعيين جر مهم قانون
 رعايت حقوق شهروندی در يک نظام حقوقی عدالت محور. شهروندان و حاکميت است

   .باشد منوط به حاکميت قانون و تشکيالت قضايی شايسته و کارآمد می

 قانون و تشکيالت قضايی شايسته و کارآمد به صورت مکمل نسبت به يکديگر عمل
از  کننده حقوق اصحاب دعوا نخواهد بود و از طرفی قانون به تنهايی تضمين. کنند می

مفيد به  طرف ديگر تشکيالت قضايی شايسته و کارآمد بدون وجود قانونی جامع و مانع
مدار را  قانون و اين حقوق شهروندی است که برای افراد، شهری آرام و. فايده نيست

   .سازد می

تر از اين  شود بلکه معنايی فرا معنايی از آن ادراک می کند هرچند در لغت چنين صرفًا در شهر زندگی میاما شهروند کسی نيست که 
بايد حقوق روستايی هم در  ها است پس نعمت احمدی اگر منظور از حقوق شهروندی، حقوق افراد ساکن در شهر دارد؛ به گفته دکتر

 را به جای حقوق ١٠ق ٢٠معتقدند که واژه زيبای حقوق انسانی مندرج در اصل  ايشان. کنار حقوق شهروندی نمود عينی داشته باشد
   .شهروندی به کار ببريم

در . شود کنند گفته می يک جامعه يا کشور زندگی می تک افرادی که در در يک تعريف ساده و ابتدايی شايد بتوان گفت شهروند به تک
در خارج از مرزهای  کنند و نيز افرادی که به عنوان تبعه يک کشور زندگی می در محدوده جغرافيايی اين تعريف کليدی افرادی که

 همان اتباع آن کشور   شود که آيا شهروندان با اين تعريف اين سوال مطرح می اما. شوند نمايند نيز شهروند تلقی می آن کشور زيست می
   نيستند؟

نيستند که با دو نام آورده شده باشند بلکه وجوهی متفاوت  لی مفهومی يگانهاگرچه اين دو دارای نقاط مشترکی هستند و! نه: بايد گفت
در واقع . موثر و تعيين کننده است ها ها در جامعه و حقوق و تکاليف ناشی از آن دارند که در تعيين جايگاه آن و متمايز از همديگر

رابطه  سازد به طوری که حقوق و تکاليف اصلی او از همين فردی را به دولتی مرتبط می ای است سياسی و معنوی که تابعيت رابطه
دولت يا قانون پذيرفته شود، تا فرد به يک دولت مرتبط شده  در اين رابطه، تابعيت فرد بايستی با احراز شرايطی توسط. شود ناشی می

واقع شهروندی مبتنی بر سلسله مراتب،  اما در. و سلطه داللت داردموقعيت اتباع بر سلسله مراتب . دولت تلقی شود و تابعی از آن
نسبت  .شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگانی خاص نيست شرايط برای به رسميت شناخته های متمايز برای افراد، وجود موقعيت

   .و رابطه آن نيز با دولت و جامعه متفاوت است

چيزی که درباره دعاوی حقوقی و کيفری،  آن بايد گفت هر. مت کاری غير ممکن استبه پايان بردن بحث حقوق شهروندی در ده قس
حوصله  ها توضيح و آمد بخشی از حقوق شهروندی است که هر کدام از آن... قانون کار و قانون چک، قانون مالک و موجر،

   :د که به شرح زير استخالصه گرد قسمت ياد گرفتيم شايد در چند بخش کوتاه ١٠چه در اين  اما آن. طلبد می

   .ها در بخش کالن جامعه است معنی و مفهوم اصلی حقوق شهروندی، رعايت و حفظ حقوق افراد و انسان

متر تعيين کننده حقوقشان نيازمند آموزش آنهاست  ايده بنيادی تحقق حقوق شهروندی و نيز فعال نمودن شهروندان برای کشف معيار و
انتظار داشت که شهروندان بر  توان های گروهی به روح جامعه تزريق شود و تا اين اتفاق نيفتد نمی رسانه و اين آموزش بايد از طريق

 مشارکت شهروندان در اداره«ترين زمينه مشارکت  تازه. اصرار داشته باشند رعايت حقوق شهروندی خود و ديگران مشارکت و
  ».شهرهاست
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در تعقيب جرم . همان الفبای اولئه حقوق شهروندی است    قؤه قضاييه صورت گيرد و اين کشف جرم و تعقيب آن بايد زير نظر مستقيم
علم کامل صورت  بازداشت افراد نيز بايد با. هتک شود که اين مغاير با حفظ کرامت انسانی است ممکن است حرمت فرد مجرم

گردد، برای همين است که بايد  شود، از او سلب می میوی محسوب  بگيرد زيرا با بازداشت فرد حق آزادی که جزو حقوق بالفطرٔه
   .به نحوی تدوين گردد که دقت کامل ضابطين قؤه قضاييه را خواهان باشد قوانين جزايی

   .شود مسير دو دعوای کيفری و مدنی کامال جدا از يکديگر طی می

   .سر خواهد بود تفتيش منزل فقط با نظر داد ستانی می

   .نياز به فرستادن احضاريه است) کيفری و حقوقی(در هر دو دعوا 

کننده حقوقشان نيازمند آموزش آنهاست  متر تعيين ايده بنيادی تحقق حقوق شهروندی و نيز فعال نمودن شهروندان برای کشف معيار و
انتظار داشت که شهروندان بر  نتوا های گروهی به روح جامعه تزريق شود و تا اين اتفاق نيفتد نمی رسانه و اين آموزش بايد از طريق

ترين زمينه  تازه. باشنداصرار داشته  رعايت حقوق شهروندی خود و ديگران مشارکت و
  ».شارکت شهروندان در اداره شهرهاستم«مشارکت 

که  يابد اين نوع مشارکت، يکی از الزامات زندگی شهری است و زمانی تحقق می
درآيند و به  کنند ر مکانی به نام شهر زندگی میشهرنشينان از حالت افرادی که صرفًا د

شهروندان در خصوص حق و  افتد مگر زمانی که اين اتفاق نمی. تبديل شوند» شهروند«
دکتر صمد ايزدی استاديار دانشگاه  در اين باره. حقوق شهروندی خود آموزش ديده باشند

جمع افراد در کنار خود و به واسطه ت احساس شهروندی به خودی«: گويد مازندران می
نهادهايی مثل . نهادهايی متکفل ايجاد اين احساس باشند شود، بلکه بايد يکديگر ايجاد نمی
توانند چنين  ها، تأمين اجتماعی، انتخابات و نهادهای مردمی می رسانه آموزش و پرورش،

  ».را ايجاد کنند هويتی

  پايان


