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تاريخ دريافت مقاله ۹6/0۹/۱0 :تاريخ پذيرش نهايي۹7/04/02 :

چکیده
فکر برخورد با افراد خطرناک از ديرباز در جامعه مطرح بوده است .در دوران قبل از تشکیل دادگستری
عمومي اين برخورد رنگ خصوصي داشته و در قالب انتقام يا مسئولیت جمعي متجلي مي شده است.
در دوران بعد از تشکیل دادگستری عمومي سازماندهي نحوه برخورد با چنین افرادی از مباحث اصلي
حقوق کیفری بوده است .ظهور و تثبیت اصل قانوني بودن جرم و مجازات جامعه را در نحوه برخورد با
افراد مزبور محدود نموده و قدرت غالب ،عمل در چارچوب اصل مزبور بوده است .اصل قانوني بودن
دادرسي نیز به عنوان مکمل اصل مزبور دايره عملکرد جامعه را بیش از پیش محدود ساخته است .با
توجه به نیاز اولیه شهروندان هر جامعه ای به امنیت و جلوگیری از مخدوش شدن آن ،ممکن است
توسل به شیوههای غیرقضايي بلحاظ شرايط زماني يا مکاني در جامعه موجه جلوه نمايد .به همین
اعتبار جنبش اثباتي با طرح بحث اشخاص خطرناک و پیشنهاد تشکیل کمیسیون تشخیص اشخاص
خطرناک در صدد عدول از اصل مذکور بوده است .تصويب قانون تشديد مجازات اشخاص بدسابقه و
شرور و اليحه قانوني حفظ امنیت اجتماعي و قانون اقدامات تأمیني و تأسیس شورای تأمین در
شورای تأمین را در چارچوب اصول  36و  176قانون اساسي مورد بررسي قرار داد .مقاله حاضر با لحاظ
قانونمندی در حقوق کیفری ايران است..

کلید واژهها
کمیسیون امنیت اجتماعي ،شورای تأمین ،شرور ،خطرناک
 ۱استادیار دانشکده حقوق ،واحد تهران مرکزي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران (نویسنده مسوول)
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شهرستانها و استانها را نیز بايد در همین راستا ارزيابي نمود ولي با انحالل کمیسیون بايد فعالیت

11

تحلیل شورای تأمین از منظر اصل قانونمندی در حقوق کیفری ايران

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

شماره  ،36تابستان ۱3۹7

مقدمه

12

تصویب قانون انجمنهاي ایالتي و والیتي در تاریخ ۱286/3/۱و نيز تصویب قانون تشکيل
ایاالت و والیات و دستورالعمل حکام در تاریخ  ۱286/۹/27اولين جرقههاي تشکيل شوراي
تأمين را ایجاد نموده است .اگرچه در دو قانون مزبور ،قانونگذار صراحتا از شوراي تأمين اسم
نبرده ولي ایجاد نهادهایي مانند کدخدا در روستاها و حاکم و والي در شهرها که باید نظاره گر
نظم و امنيت باشند خمير مایه اوليه تشکيل شوراي تأمين تلقي مي شود.
در قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور مصوب مرداد ماه  نيز قانونگذار
مشخصا به تشکيل شوراي تأمين اشاره ننموده است .ولي تبعيد یا بازداشت توسط وزارت کشور
که در این قانون به آن تصریح شده است اقدامي با ماهيت قضایي توسط نهادي اداري تلقي مي
شود .به موجب ماده واحده مزبور وزارت کشور ميتواند اشخاص بد سابقه و شرور از قبيل
چاقوکش و دزد و جيب بر و امثال آنها را که سابقه ارتکاب اینگونه اعمال رادارند براي مدت
معيني از دو ماه تا دو سال تبعيد یا باز داشت نماید .اجراي این قانون به موجب آیيننامهاي که
از طرف وزارت دادگستري و وزارت کشور تنظيم و به تصویب هيأت وزیران ميرسد خواهد
بود .در آئين نامه اجرایي قانون مزبور به تشکيل کميسيون براي شناسایي اشخاص بدسابقه و
شرور اشاره شده و تبصره ماده  آئين نامه نيز به تعریف اشخاص مزبور پرداخته بود .طبق
تبصره مزبور« :اشخاص بدسابقه کساني هستند که پيشينه محکوميت کيفري اعم از جنحه یا
جنایت داشته باشند و شرور کساني ميباشند که اعمال فعلي آنها برخالف نظم عمومي باشد».
به تاریخ  ۱33۱/۱2/28الیحه قانوني مجازات اخالل در نظم عمومي به تصویب رسيد .به
تاریخ  ۱332/4/۱8الیحه قانوني تشکيل و اختيارات کميسيون امنيت اجتماعي و به
تاریخ ۱335/۱۱/23قانون حفظ امنيت اجتماعي به تصویب رسيد .چنانکه از متن این مقررات
بهاصطالح قانوني بر ميآید بسياري از مفاد و اصول آن آشکارا ناقض قانون اساسي و
تهدیدکننده حقوق سياسي مردم کشور بود و در همان دوران هم مورد اعتراض بسياري از افراد
و گروههاي سياسي قرار گرفت .این قانون موجب شد تا سالها پس از تشکيل ساواک و آشکار
شدن اعمال خالف رویه پرشمار آن مخالفان مصدق او را پيشگام تشکيل ساواک خطاب کنند
(قانعيفرد )58 ،۱3۹0 ،و از این رهگذر انتقادات تندي متوجه او سازند و ساواک را مولود
دوران نخستوزیري او بدانند( .زرنگ ،۱38۱ ،ص )۱۱2هر چند «نظام حقوقي قضایي و کم و
کيف آن در هر جامعه اي از فضاي کلي سياسي ،اجتماعي ،مذهبي و فرهنگي حاکم بر جامعه
منفک نبوده و نوعي تالزم و ارتباط ميان آنها برقرار است»( ،عليزاده ،۱387 ،ص )۱23.با این
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وجود اساسا واگذاري حق تقنين به یک مقام یا شخص خالف اصول قانونگذاري و در امور
کيفري خالف اصل قانوني بودن جرم و مجازات است ،که «از شهروندان در مقابل قدرت هاي
مطلقه و خودکامه حمایت مي کند( ».هالوي ،۱3۹4 ،ص ) 26به این اعتبار «قانونگذاري حق و
تکليف نمایندگان است( ».قربان نيا ،۱3۹3 ،ص  )۱74و همچنين به همين اعتبار برخي با
تمدید اختيارات دکتر مصدق مخالفت مي ورزیدند .از جمله این افراد دکتر مظفر بقایي بود .به
اعتقاد وي «دولت نتوانسته بود به اصالحاتي که هنگام درخواست این اختيارات ویژه از سوي
مصدق وعده داده شده بود ،دست یابد( ».رفيع زاده ،۱376 ،ص )۱0۱ .دکتر مظفر بقایي در
مخالفت با قانون امنيت اجتماعي دکتر مصدق «در مجلس شوراي ملي مضرات بسياري براي
آن برشمرد و آن را مخل آزاديهاي مشروع سياسي و اجتماعي مردم کشور ارزیابي نمود و
مواردي از آن را بدتر از قانون یاساي چنگيزي دانست و اجراي آن را بيش از آنکه متضمن
جلوگيري از فعاليت مخالفان قانون اساسي و آزاديهاي سياسي مردم کشور بداند ،محملي
قانوني براي مجازات آزاديخواهان دانست و به طور تلویحي مصدق را شماتت و سرزنش کرد
که پس از عمري آزادیخواهي و طرفداري از قانون اساسي مشروطيت ،خود گرفتار روش
استبدادي حکومت شده است( ».بقایي ،بيتا ،صص  )۱26-۱22.حتي گفته شده است که برخي
از نزدیکترین یاران دکتر مصدق پس از تصویب و تهيه این مقررات بهاصطالح قانوني راه خود
را از او جدا کرده و به صف مخالفان پيوستند( .رفيع زاده ،پيشين ،ص )۱0۱ .ولي برخي بر این
اعتقادند که بر خالف آنچه گفته ميشود قانون سازمان اطالعات و امنيت کشور (ساواک)
مولود قانون امنيت اجتماعي دکتر مصدق نيست .ساواک به منظور جمعآوري و استفاده الزم از
اطالعات خارجي تأسيس شد و قسمت امنيت داخلي این سازمان در ارتباط با عوامل مستقيم و
غيرمستيقم اجنبي فعاليت ميکرد و حال آن که قانون امنيت اجتماعي دکتر مصدق براي
اعمال حاکميت و نظرات دولت تنظيم و اجرا شد( ».الموتي ،۱370 ،صص)۱68-۱67 .
در الیحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي مصوب  ۱334/5/۹مشخصا به کميسيون امنيت
اجتماعي اشاره شده بود .طبق ماده  ۱الیحه مزبور «براي حفظ نظم و امنيت عمومي در هر
حوزه فرمانداري کميسيوني به نام (کميسيون امنيت اجتماعي) مرکب از فرماندار ریيس
دادگاه شهرستان در صورت نبودن ریيس دادگاه بخش دادستان ریيس شهرباني و ریيس
ژاندارمري به ریاست فرماندار تشکيل ميشود».
به تاریخ  ۱33۹/2/۱2قانون اقدامات تأميني به تصویب رسيد.مبناي اصلي تصویب این قانون
نيز مقابله با مجرمين خطرناک بود« .حالت خطرناک حالت یا وضعيتي است که با توجه به
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پيشينه یک فرد ،ویژگي هاي بدني و رواني او ،پيشينه تربيتي و خانوادگي ،سواد ،مکان زندگي،
شرایط محيط بر واقعه مجرمانه و  ،...گمان بسيار باالیي مي رود که وي به بزهکاري دست بزند.
هدف از تشخيص حالت خطرناک تشخيص کساني است که مستعد بزهکاري یا تکرار جرم
هستند تا با اقدامات تأميني نسبت به پيشگيري و خنثي کردن این استعداد پيش دستي شود».
(سلطاني ،۱3۹۱،ص )4۱برخوردهاي سختگيرانه اجتماعي در مورد اشخاص بدسابقه و شرور به
اماکن عمومي هم تسري پيدا کرد و ماده  23آئين نامه اماکن عمومي پذیرش و اسکان افراد
مزبور در امکنه عمومي را ممنوع اعالم کرد .به موجب ماده مزبور «قبول و اسکان اشخاص شرور
و بدسابقه در محل امکنه عمومي ممنوع ميباشد ».آخرین متن قانوني در این مورد قانون راجع
به تعيين وظایف و تشکيالت شوراي امنيت کشور مصوب  ۱362/6/8است .این قانون قبل از
الحاق اصل  ۱76قانون اساسي در اصالحات سال  ۱368به تصویب رسيده است .شوراي تأمين
نهادي کامال متفاوت از کميسيون امنيت اجتماعي ۱است که امروزه در نظام حقوق کيفري ایران
ایران به ایفاي نقش ميپردازد تحليل جایگاه و عملکرد کميسيون امنيت اجتماعي به اعتبار
نسخ قوانين موجد آن فقط جنبه تاریخي دارد ولي به اعتبار اینکه شوراي تأمين عمال جایگزین
نهاد مزبور شده و عليرغم تفاوت ماهوي و شکلي دو نهاد مزبور این تصور وجود دارد که داراي
همان اختيارات کميسيون مزبور مي باشد مطالعه تطبيقي این دو از اهميت اساسي برخوردار
است.
با این مقدمه براي تبيين بهتر مطلب ابتدا به بررسي فلسفه تشکيل کميسيون امنيت
اجتماعي و حدود اختيارات آن و تعارض با اصول حقوق کيفري ( )۱و جایگزیني آن با شوراي
تأمين و تطبيق حدود اختيارات و کارکردهاي شوراي تأمين در سيستم حقوق کيفري ایران ()2
ميپردازیم.
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حقوق کیفری

 )1فلسفه تشکيل کميسيون
یکي از دالیل اصلي تشکيل حکومتها و نيز یکي از وظایف اصلي حکومتها برقراري نظم
در جامعه و مقابله با افراد برهم زننده نظم است .به همين اعتبار «در سالهاي اخير امنيت
 ۱الزم به ذکر است که بررسي نقش و جایگاه کميسيون امنيت اجتماعي در حال حاضر جنبه تاریخي دارد ولي براي روشن
شدن جایگاه شوراي تأمين بررسي آن کمال ضرورت را دارد.
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اجتماعي یکي از شایعترین ابزارها براي ارتقاي توسعه انساني در سراسر جهان بوده است».
) (Schmitt, 2015, pp. 332-342و «با توجه به ارزشي که ملتهاي گوناگون هميشه براي
حاکميت خود قائل بودهاند و با توجه به تالش حکام در جهت حفظ قدرت و حاکميت خود و
خطراتي که جرایم عليه امنيت مي توانند براي حاکميت و استقالل ایجاد نمایند ،از قدیم االیام
مقررات سختي راجع به جرایم عليه امنيت وجود داشته است( ».ميرمحمدصادقي ،۱388 ،ص.
 )۱۹ولي باید توجه داشت که «حقوق جزا در یک جامعه نماد قدرت دولت است که بایستي پا
به پاي آزادي و قانون وجود داشته باشد و هر سه (قدرت ،آزادي و قانون) همراه یکدیگر پيش
روند؛ چون دولت باید به منظور جلوگيري از سوء استفاده از آزادي ،قدرت داشته باشد».
(معظمي ،بطياري و انصاريفر ،۱3۹6 ،صص  )۱۹4-۱7۹و در روزگار کنوني که مجلس
قانونگذاري تقریبا در همه کشورها وجود دارد نوعاٌ دایره عملکرد حکومتها از طرف پارلمان و
برپایه قانون اساسي تعيين ميشود .شيوه نوعي برقراري نظم از طریق تشکيل دادگستري و
انجام دادرسي بر اساس قانون است و به این اعتبار نهادهاي غيرقضایي یا مردم حق اعمال
دادرسي و تصميم گيري در مورد حقوق و آزاديهاي فردي را ندارند و مردم نيز به اعتبار
قرارداد اجتماعي از دولت انتظار دارند در چارچوب قانون و از طریق دادگستري عمومي به
برقراري نظم بپردازد.
با این حال ،در طي قرون و اعصار دیدگاه هایي در مورد امکان برخورد با افرادي که حالت
خطرناک دارند از مجرایي غير از دادگستري وجود داشته است .در این ميان اصلي ترین ایده
پردازي از ناحيه جنبش اثباتي صورت گرفته و هر چند ایده هاي جنبش مزبور بطور کامل
امکان پذیرش و اجرا نيافته است ولي بدون تردید در قوانين داخلي برخي کشورها نفوذ و رسوخ
یافته است .شاید بتوان اصلي ترین دليل رسوخ و نفوذ را در دو امر جستجو نمود:
اول آن که طبيعت قدرت طلبي دولتها با ایده جنبش مزبور همخواني بيشتري داشته
است .دولتها تا حد امکان سعي در قانون گریزي و اعمال قدرت افسار گسيخته دارند و تالش
دارند با رهایي از قيود بتوانند راحتتر و بدون مانع به اعمال قدرت بپردازند .بنابراین ،توسل به
دادگستري براي برقراري نظم یا تعقيب برهم زنندگان نظم حتي از طریق دادگستري همسو با
حکومت براي آنان به مراتب سخت تر از برقراري نظم خارج از اهرم دادگستري است .در فرضي
که تصميمات توسط دولت غيرپاسخگو به دادگستري گرفته شود حدود تصميم و شدت و ضعف
فشار اعمال شده بر آماج نيز به اختيار دولت بستگي خواهد داشت« .مستند بودن دادرسي
کيفري به قانون نيازمند وجود ضمانت اجرایي مناسب در صورت نقض آن از سوي ضابطان و
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قضات و سایر دستاندرکاران امر کيفري طي فرایند رسيدگي است .فقدان ضمانت اجرایي که
منجر به نادیده انگاشتن دادرسي منصفانه شود قاعده حقوقي را به یک قاعده اخالقي تبدیل
ميکند و دست قدرت عمومي را در تداوم روشهاي غيرقانوني باز ميگذارد( ».آشوري،۱3۹5 ،
)27
دوم آن که ایجاد حس رضایتمندي در فرضي که تصميمگيري توسط دولت و خارج از
دادگستري و از طریق کميسيون اداري صورت ميگيرد هم قويتر و هم سریعتر است و
ميخواهد به شهروندان القا نماید که دولت به وظيفه خطير خود در برقراري امنيت و دور
نگهداشتن خطر از شهروندان از ناحيه افراد خطرناک به بهترین وجه و در سریعترین زمان
ممکن صورت گرفته است و با توجه به اینکه افراد عادي مردم که آماج تصميمگيريهاي
غيراصولي و غيرقضایي دولت قرار نميگيرند از دفع خطر استقبال ميکنند نوعا واکنش منفي
به اقدامات کميسيونهاي اداري برقرار کننده نظم و امنيت نشان نمي دهند و به این ترتيب هم
دولت و هم مردم رضایتمندي خود را از عملکرد کميسيونهاي اداري اعالم ميدارند.
طبق نظر جنبش اثباتي «چون هدف حقوق جزا دفاع اجتماعي است بنابراین باید این
امکان وجود داشته باشد که آزادي افرادي را هم که هنوز مرتکب جرمي نشده اند ولي حالت
خطرناکي دارند ،به منظور تضمين آزادي و امنيت سایر افراد جامعه ،محدود کرد .ولي چون این
افراد بزهکار نيستند مجازات آنها ممکن نيست .بلکه براي محدود کردن آزادي آنها باید از
تدابير یا اقدامات تأميني استفاده کرد .این تدابير مجازات نيست بلکه قبل از وقوع جرم و در
صورتي که حالت خطرناکي احساس شود به کار گرفته مي شود و هدف آن حفظ و حمایت
جامعه در مقابل بزهکاران احتمالي است( ».صانعي ،۱382 ،صص )۱20-۱۱7
تأثير افکار و ایده هاي جنبش اثباتي در حقوق کيفري ایران کامال مشهود است .همانگونه
که گفته شد ،مي توان تأثير مستقيم این افکار را در قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و
شرور مصوب  ۱322و متعاقب آن در الیحه قانوني تشکيل و اختيارات کميسيون امنيت
اجتماعي سال  ۱322و نيز الیحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي سال  ۱344و نيز حالت تعدیل
شده آن را در قانون اقدامات تأميني سال  ۱33۹مشاهده نمود .وجه مشترک هر سه متن مزبور
سپردن اختيار افراد به اصطالح بدسابقه و شرور و خطرناک به کميسيون امنيت اجتماعي به
عنوان نهادي غيرقضایي است و هر چند در قانون اساسي مشروطيت به اصل قانوني بودن جرم
و مجازات اشاره نشده بود ولي دراصل  ۱2متمم قانون اساسي دورهي مشروطيت به اصل مزبور
اشاره شده بود .طبق اصل مزبور «حکم و اجراي هيچ مجازاتي نميشود مگر به موجب قانون» و
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در اصل  74متمم قانون اساسي نيز به اصل قانوني بودن دادرسي تصریح و مقرر شده بود هيچ
محکمه ممکن نيست منعقد گردد مگر به حکم قانون» .در ماده  6قانون مجازات عمومي سال
 ۱304نيز اصل قانوني بودن جرم و مجازات مورد پذیرش قرار گرفته بود و الزمه آن اتخاذ
تصميم در مورد حقوق و آزادي هاي فردي از طریق سيستم قضایي بود با اینحال قانونگذار با
عدول از اصل مزبور اجازه تشکيل کميسيون امنيت اجتماعي را داده بود که ذیال در مورد
صالحيتهایي که براي کميسيون تعریف شده بود و تعارض آن با اصول حقوق کيفري بحث
مي کنيم.
 -2حدود اختیارات کمیسیون و تعارض آن با اصول حقوق کیفری
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قبل از تبيين صالحيتهاي کميسيون امنيت اجتماعي الزم است مفهوم امنيت تبيين شود.
 )۱مفهوم امنيت
امنيت در لغت« ،مصدر جعلى یا صناعى فارسى و به معنـى ایمن شدن و در امان بودن»
(معـين )354 ،۱38۱ ،و «ایمنى ،آرامـش و آسـودگى» (عميـد )275 ،۱376 ،و «مصونيت از
تعرض و تصرف اجبـاري برخالف رضایت است» (زاده علي )۱6 ،۱388 ،تعریف فرهنگ لغات از
امنيت ،عبارت است از :در معرض خطر نبودن یا از خطر محافظت شدن .امنيت همچنين
عبارت است از :رهایى از تردید ،آزادى از اضطراب و بيمناکى و داشتن اعتماد و اطمينان موجه
و مستند .امنيت ،خواه فردى ،ملى یا بين المللى ،در زمره مسایلى است که انسان با آن مواجه
ميباشد .امنيت به صورت وسيع ،در مفهومى به کار گرفته شده که به صلح ،آزادى ،اعتماد،
سالمتى و دیگر شرایطى اشاره مىکند که فرد و یا گروهى از مردم ،احساس آزادى از نگرانى،
ترس ،خطر یا تهدیدات ناشى از داخل یا خارج را داشته باشند .در این مقاله ميتوان امنيت را
در این معنا به کار برد( .ميرعرب)۱33-۱42 ،۱37۹ ،
در اصطالح «امنيت منوط به رهایي نسبي از تهدید و بهرهگيري بهينه از فرصتها»
(خليلي )428،۱38۱ ،و «دفاع یا حفاظت از خود ،خانواده ،دوستان و اموال» (کلمنتس،۱384 ،
 )75گفته ميشود .رویکردهاي متفاوتي به موضوع امنيت وجود دارد .یکي از مهمترین آنهـا،
رویکرد اجتماعي یـا مدرن است .در ایـن رویکـرد امنيت و احساس امنيت در بستر زمينههاي
اجتماعي و فرهنگي تبيين و تعریف ميشوند .در حوزة جامعه شناسي ،احساس امنيت در یک
نظام اجتماعي بر بستر عامل  -ساختار تبيين شده است و از ایـن حيث احساس امنيت به
عنوان احساس ذهني کنشگر مورد توجه قرار گرفته است (بيات« )۱0 ،۱388 ،زمينه اجتماعي -
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فرهنگي در سه بعد قابل طرح است :رفتاري ،ساختاري و زمينهاي .در بعد رفتاري تمرکز بر
کنش متقابل ميان افراد ،گروهها و سازمانها در راستاي حفظ و توليد نظم اجتماعي است؛
نظمي که منشأ اصلي احساس امنيت است .در بعد ساختاري ،سازمانها و نهادها ،قوانين،
ارزش ها و هنجارهاي حاکم بـر جامعه به عنوان ضرورت کارکردي براي توليد نظـم و امنيت در
نظر گرفته ميشوند .بعد زمينهاي به شرایط محيطي ،تاریخي ،فرهنگي و تمدني جامعه مرتبط
است .ارزش هاي دیني در بعد رفتاري و تأثير بر کنش ميان افراد و دین به عنوان یک نهاد
توليد نظم در بعـد ساختاري ،ميتوانند بر ایجاد امنيت و احساس امنيت مؤثر واقع شوند( ».پور
احمد و دیگران )4 ،۱3۹۱ ،بعد حقوقي امنيت نيز جدا از بعد اجتماعي آن نيست .چون حقوق
علمي اجتماعي است و قواعد حقوقي در چارچوب جامعه عينيت و مفهوم پيدا ميکنند و جنبه
اجرایي به خود ميگيرند .تفاوتي که بعد حقوقي امنيت با بعد اجتماعي دارد توسل به ضمانت
اجراهاي سرکوبگرانه در حقوق براي تأمين امنيت یا مقابله با ناقضان امنيت است .در علوم
اجتماعي ضمانت اجراها جنبه سرکوبگرانه ندارند و علوم اجتماعي با توسل به هنجارهاي
اجتماعي و تقبيح اجتماعي امنيت پایدار را تأمين ميکنند و عمدتاٌ و عمده مردم نيز به اعتبار
ضمانت اجراهاي اجتماعي به امنيت احترام قائل ميشوند و به اعتبار احترام مزبور خودشان نيز
احساس امنيت ميکنند .به همين اعتبار گفته ميشود که "احساس امنيت "ناشي از تجربههاي
عيني و اکتسابي افـراد از شرایط و اوضاع پيراموني است ،فقط به شاخصهاي "امنيت " قابل
تقليل نيست (دالور« )5 ،۱384 ،احساس امنيت ،احساس مصونيت فرد در مقابل تهدیدهایي
است که از جانب کنشگران دولتي و غيردولتـي جـان ،مال ،فکر و توانایي افراد را براي شرکت
نمودن در اجتماعات دلخواه و یا حفظ این اجتماعـات تحـ ت تـأثير خـود قرار ميدهد».
(طاهري و دیگران)2۱ ،۱3۹۱ ،
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 )2تعارض صالحيتهاي کميسيون با اصول حقوق کيفري
در قانون حفظ امنيت اجتماعي مصوب  ۱335/۱۱/23هدف از تأسيس کميسيون امنيت
اجتماعي حفظ نظم و امنيت عمومي اعالم شده بود .مطابق ماده  ۱الیحه مزبور «براي حفظ
نظم و امنيت عمومي در هر حوزه فرمانداري کميسيوني به نام (کميسيون امنيت اجتماعي)
مرکب از فرماندار -ریيس دادگاهشهرستان در صورت نبودن ریيس دادگاه بخش -دادستان -
ریيس شهرباني و ریيس ژاندارمري به ریاست فرماندار تشکيل ميشود ».از ویژگيهاي مهم
الیحه مزبور ،که به موجب قانون الغاي برخي قوانين از تاریخ  ۱32۹/۱/۱تا  ۱336/7/30مصوب
 ۱3۹6/3/۱7مجلس شوراي اسالمي نسخ شده و این امر به این معناست که کميسيون مزبور در
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دوره بعد از انقالب نيز تا تاریخ نسخ اعتبار حقوقي داشته ،هر چند عمال متروک مانده بوده
است ،تشکيل کميسيون به ریاست فرماندار بوده و این امر نيز داللت آشکار بر اداري و نه
قضائي بودن کميسيون مزبور است ،هر چند در آن مقامات قضائي نيز عضویت داشتهاند.
صرفنظر از این تأمين نظم و امنيت عمومي باید در چارچوب دادگستري پيگيري شود و مقام
مسئول براي این امر دادستان عمومي است و به این اعتبار نيز باید ریاست کميسيون به
دادستان عمومي واگذار ميشد ریاست فرماندار بر کميسيون با این چالش مواجه بوده که
مقامات قضایي عضو کميسيون از حيث اداري زیر نظر مقام اداري قرار داشتهاند و نقش فرماندار
بهعنوان رئيس کميسيون در تعيين سياستهاي کلي حاکم بر کميسيون نيز غيرقابل انکار
است.
ماده  2الیحه مزبور وظایف کميسيون را به شرح زیر تبيين کرده بود:
الف -رسيدگي به عمل اشخاصي که در شهرها و دهات مردم را به ضدیت با یکدیگر
تحریک و موجبات سلب آسایش و اخالل در نظم و آرامش را عمالً فراهم ميسازند.
ب -رسيدگي به عمل اشخاصي که کشاورزان را به خودداري از دادن بهره مالکانه یا
امتناع از عمل کشت یا جلوگيري از ورود مالک به ملک خود یا ممانعت از مداخالت
و عمليات او در ملک مطابق حق مالکيت یا رفتار بر ضد مأمورین دولت وادار نمایند.
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اعمال موضوع بند الف ماده  2واجد وصف کيفري بودند و ارتکاب آنها قابليت تعقيب کيفري
را داشته است .چون طبق ماده  70قانون مجازات عمومي سال « ۱304هر کس اهالي را به
جنگ و قتال با یکدیگر اغوا و تحریک کند که موجب قتل در بعضي از نواحي گردد محکوم به
اعدام است .و اگر تحریکات فقط باعث نهب و غارت گردد جزاي او از سه تا پنج سال حبس با
اعمال شاقه است و در صورتي که تحریکات او مؤثر واقع نشده باشد محکوم به تبعيد است.
جزاي کسي که مدیریت دسته یا جماعتي را که مرتکب جنایات مذکوره در این ماده و ماده
قبل شدهاند دارا بوده جزاي محرک است ».به این ترتيب با وجود جرم بودن عمل و الزام
دادستان به تعقيب طبق اصل قانوني و الزامي بودن تعقيب مورد از صالحيت کميسيون خارج
بوده است مگر این که قائل به این نظر باشيم که همه اعمال مذکور در بند الف واجد وصف
مجرمانه نبوده و به اعتبار این که اعمال غيرمجرمانه از حيطه شمول عملکرد دادستان خروج
موضوعي دارند داخل در صالحيت کميسيون بودهاند که این نظر نيز با ایراد اصل قانوني بودن
مجازات مواجه است.
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برخي از اعمال مذکور در بند ب نيز (جلوگيري از ورود مالک به ملک خود یا ممانعت از
مداخالت و عمليات او در ملک مطابق حق مالکيت) در قالب عناوین مجرمانهاي مانند ممانعت و
مزاحمت از حق یا معاونت در تمرد (وادار کردن به رفتار بر ضد مأمورین دولت) قابل بررسي
هستند و به همين اعتبار ایرادات وارد بر بند الف در مورد بند ب نيز صادق است.
به این ترتيب با صالح بودن دستگاه قضائي به مداخله توجيهي براي دخالت دستگاه اداري
باقي نميماند .خوشبختانه تصميمات کميسيون در دادگاه قابل اعتراض بود .طبق ماده  4قانون
مزبور «تصميمات کميسيون باید فوراً به محکوم عليه ابالغ شود و محکوم عليه حق دارد در
ظرف ده روز از تاریخ ابالغ تصميم کميسيون امنيتاجتماعي به دادگاه استاني که عمل در
حوزه آن واقع شده شکایت نمایند .دادگاه استان فوراً خارج از نوبت بدون حضور متهم به
شکایت مزبور رسيدگيکرده رأي مقتضي صادر خواهد نمود چنان چه دادگاه حضور متهم را
براي روشن شدن امر الزم بداند دستور احضار او را خواهد داد طرز رسيدگي دادگاهاستان در
این مورد به استثناي احضار متهم که به اختيار دادگاه است مطابق مقررات عمومي خواهد بود.
رأي دادگاه استان قطعي و الزماالجراء است ».و طبق ماده  5قانون مزبور «محکومين به حکم
قطعي الزماالجراء پس از انقضاء ربع مدت محکوميت ميتوانند تقاضاي بخشودگي نمایند در
این صورت پرونده امر بهدادگاه استان که مرجع رسيدگي پژوهشي است ارجاع ميشود .رأي
دادگاه استان قطعي است».
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 -3شورای تأمین و کارکردهای آن و تحلیل کارکردها بر اساس اصول حقوق کیفری
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 )1فلسفه تشکيل شوراي تأمين و کارکردهاي آن
با توجه به عدم نسخ مقررات مربوط به تشکيل کميسيون امنيت اجتماعي تا سال  ۹6نيازي
به تصویب مقررات خاص در مورد شوراي تأمين احساس نمي شده است و شوراي تأمين صرفا
با تغيي ر نام از کميسيون امنيت اجتماعي به شوراي تأمين عمال جایگزین کميسيون امنيت
اجتماعي شده بود .در قانون اساسي سال  ۱358نيز به نهادي به نام شوراي عالي امنيت ملي
اشاره نشده بود .ولي در اصالحات سال  ۱368در اصل  ۱76نهاد مزبور پيشبيني شد .به موجب
اصل مزبور «به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقالب اسالمي و تماميت ارضي و
حاکميت ملي "شوراي عالي امنيت ملي "به ریاست رئيس جمهور ،با وظایف زیر تشکيل
ميگردد».
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 -۱تعيين سياستهاي دفاعي  -امنيتي کشور در محدوده سياستهاي کلي تعيين شده از
طرف مقام رهبري.
 -2هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي ،اطالعاتي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي در
ارتباط با تدابير کلي دفاعي  -امنيتي.
 -3بهرهگيري از امکانات مادي و معنوي کشور براي مقابله با تهدیدهاي داخلي و خارجي.
اعضاءي شورا عبارتند از - :رؤساي قواي سه گانه  -رئيس ستاد فرماندهي کل نيروهاي
مسلح  -مسئول امور برنامه و بودجه -دو نماینده به انتخاب مقام رهبري  -وزراي امور
خارجه ،کشور ،اطالعات  -حسب مورد وزیر مربوط و عاليترین مقام ارتش و سپاه
شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظایف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و
شوراي امنيت کشور تشکيل ميدهد .ریاست هر یک از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور
یا یکي از اعضاء شوراي عالي است که از طرف رئيس جمهور تعيين ميشود .حدود
اختيارات و وظایف شوراهاي فرعي را قانون معين ميکند و تشکيالت آنها به تصویب
شوراي عالي ميرسد .مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأیيد مقام رهبري قابل
اجر است.

شماره ، 36تابستان ۱3۹7

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

با اینحال و عليرغم عدم پيش بيني نهاد شوراي امنيت در قانون اساسي  ،۱358به تاریخ
 ۱362/6/8قانون راجع به تعيين وظایف و تشکيالت شوراي امنيت کشور به تصویب رسيده
است .در این قانون به اعتبار گستره جغرافيایي مورد نظر شورایي تحت عنوان شوراي امنيت
کشور ،شوراي تأمين استان و شهرستان پيش بيني شده است .طبق ماده  ۱قانون مزبور «به
منظور بررسي جریانات و پيشآمدهاي عمده و اساسي امنيت داخلي و اتخاذ تصميمات و
تدابيرهماهنگ در جهت پيشگيري و مقابله با مسائل مربوط به آن شوراي امنيت به مسئوليت
وزیر کشور عهدهدار وظایف زیر خواهد بود»:
الف -جمعبندي و بررسي اخبار و گزارشات و تجزیه و تحليلهاي مربوط بـه وقایع حساس
امنيتي  -سياسي  -اجتماعي کشور جهت بهره برداري سریع بـه منظور ترسيم وضع
موجود و پيشبيني تحوالت آتي.
ب -برقراري ارتباط با شوراي تأمين استانها و دریافت گزارشات نوبهاي از وضع امنيتي،
سياسي ،اجتماعي هر استان.
ج -مشخص نمودن سياستهاي عام امنيت داخلي کشور در چهارچوب قوانين مصوبه.
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د -تبيين حدود وظایف و اختيارات هـر یـک از ارگانهـا و نهادهـا در رابطـه بـا امنيت
داخلي کشور در چهارچوب وظایف قانوني آنها
ه -پيگيري و ارزیابي نتایج حاصله از اجراء تصميمات متخذه در شورا.
و -همآهنگ نمودن موارد مشترک با شوراي عالي دفاع
«طبق ماده  « 5وظایف شوراي تأمين استان عبارت است از:
الف -جمعبندي و بررسي اخبار و گزارشات و تجزیه و تحليلهاي مربوط به امور حساس
امنيتي ،سياسي و اجتماعي استان
ب -گزارش وضع امنيتي ،سياسي و اجتماعي استان به شوراي امنيت کشور
ج -ایجاد هماهنگي با شوراي امنيت کشور
د -تبيين حدود وظایف و اختيارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنيت استان
در چهارچوب وظایف قانوني هر یک از آنها
ه -برقراري ارتباط مستقيم با شوراي تأمين شهرستانها و بخشهاي تابعه «و طبق ماده
 »7شوراي تأمين شهرستان با وظایف مشابه شوراي تأمين استان در سطح شهرستان
انجام وظيفه خواهد کرد .طبق ماده  8در بخشهایي که حداقل صد هزار نفر جمعيت
داشته باشد شوراي تأمين با وظایف مشابه شوراي شهرستان تشکيل ميگردد.
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حال سوالي که مطرح ميشود آن است که شوراي تأمين موضوع این قانون همان وظایف و
اختيارات کميسيون امنيت اجتماعي را داراست؟ براي پاسخ دادن به این سوال به بررسي
تعارض کارکردهاي شوراي تأمين با اصول حقوق کيفري ميپردازیم.
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به نظر ميرسد تا تاریخ  ۱3۹6/3/۱7که قانون حفظ امنيت اجتماعي نسخ شد شوراهاي
تأمين همان کارکرد کميسيون امنيت اجتماعي را داشتند و همان ایراداتي که از حيث مباینت
با اصول حقوق کيفري بر کميسيون وارد بود بر شوراي تأمين نيز وارد بود ولي از زمان نسخ
قانون مزبور نميتوان شوراهاي تأمين را جایگزین کميسيون امنيت اجتماعي تلقي کرد .شاید به
همين اعتبار بوده که رئيس وقت قوه قضائيه طي بخشنامهاي به محول شدن وظایف کميسيون
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امنيت اجتماعي به قوه قضائيه اشاره نموده است .ولي همچنان که قبال دیدیم رئيس وقت قوه
قضائيه به استدالل حيات حقوقي قانون حفظ امنيت اجتماعي کميسيون امنيت اجتماعي را
واجد جایگاه حقوقي تلقي کرده بود.
با اینحال ،با توجه به نسخ قانون حفظ امنيت اجتماعي و عدم پيش بيني وظایف کميسيون
امنيت اجتماعي براي شوراي تأمين در قانون راجع به تعيين وظایف و تشکيالت شوراي امنيت
کشور نميتوان شوراي تأمين را جایگزین کميسيون امنيت اجتماعي تلقي کرد و با این کيفيت
باید گفت در حال حاضر شوراي تأمين مجاز به اتخاذ تدابير محدود کننده یا سالب حقوق براي
اشخاص نيست و هرگونه اقدامي در مورد هر شخصي باید از کانال دادگستري صورت بگيرد و
حداکثر نقشي که ميتوان براي شوراي تأمين قائل شد نقش مشورتي است و طبيعتا نظر
مشورتي نيز براي دادگستري الزم االتباع نخواهد بود.
به این ترتيب و با توجه به فقدان اختيارات تصميمگيري در مورد محدود کردن یا سلب
آزادي افراد بدون وجود دستور یا حکمي از طرف مقامات صالحيتدار قضایي ،نمي توان
کارکردهاي تعریف شده براي شوراي تأمين را منافي اصل قانونمندي در حقوق کيفري تلقي
کرد .طبق اصل الزامي بودن یا قانوني بودن تعقيب ،با وقوع جرم در جامعه ،تکليف تعقيب براي
مقام تعقيب ایجاد مي شود و وي نمي تواند جز در موارد مقرر در قانون که تحت عنوان اصل
تناسب یا اقتضاء تعقيب از آن یاد مي شود ،به بهانه رعایت مصالح و منافع جامعه یا شاکي
خصوصي و یا کم اهميت بودن جرم از تعقيب خودداري کند.
اصل قانوني بودن مجازات صرفاٌ به معناي پيش بيني مجازات قابل اعمال در قانون نيست،
بلکه عالوه بر آن به معني لزوم حکم به مجازات و اعمال آن از طریق دادگستري نيز است .این
اصل که از آن به اصل قانوني بودن دادرسي یاد مي شود و در اصل  36قانون اساسي سال 1358
به آن تصریح شده مکمل اصل قانوني بودن جرم و مجازات است و بدون آن اصل قانوني بودن
جرم و مجازات نيز رنگ مي بازد« .اصل قانوني بودن جرم و مجازات براي این است که آزادي
هاي فردي در معرض هوي و هوس نباشد ».اساساٌ ميتوان گفت اصل قانوني بودن دادرسي در
بطن اصل قانوني بودن جرم و مجازات نهفته است و بدون آن اصل قانوني بودن جرم و مجازات
فلسفه و بار معنایي خود را از دست ميدهد .چون منظور قانونگذار اساسي از اصل قانوني بودن
جرم و مجازات نه اعمال آن از طریق اشخاص عادي یا مراجع اداري بلکه اعمال آن از طریق
دادگستري است و با توجه به این که ضمانت اجراهاي مقرر براي اعمال مذکور در ماده  2واجد
وصف مجازات هستند اعمال آنها از طرف کميسيون اداري با اصل قانوني بودن جرم و مجازات
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منافات داشته است ،در حالي که «ضرورت انجام محاکمه اي عادالنه و رعایت اصول دادرسي
حتي در جرائم مشهود در قوانين همه کشورها و از جمله ایران شناخته شده است( ».آشوري،
)۱3۹ ،۱372
از عبارت بند (د) ماده  5قانون «تبيين حدود وظایف و اختيارات هر یک از ارگانها و نهادها
در رابطه با امنيت استان در چهارچوب وظایف قانوني هر یک از آنها» نيز نميتوان استنباط
نمود که شورا اختيار تصميمگيري مستقل براي سلب یا محدود کردن حقوق و آزاديهاي
فردي را دارا است .این بند از ماده  5صرفا به بيان وظایف امنيتي و اجرایي براي نهادها دارد و
عملي شدن اقدامات مربوط به محدود یا سلب آزادي شهروندان منوط به وقوع جرم و صدور
دستورات الزم از طرف قوه قضائيه است .به عبارت دیگر ،ممکن است عليرغم تصميم شورا به
لزوم برقراري محدودیت یا سلب حقوق و آزاديهاي فردي ،قوه قضائيه از صدور دستورات الزم
در راستاي تصميم شورا امتناع ورزد و هرگونه تفسيري غير از این را باید مغایر اصل  36قانون
اساسي تلقي کرد .به نظر ميرسد قانونگذار عالما و عامدا و براي ارج نهادن به حقوق و
آزاديهاي فردي از تعيين اختيارات با ماهيت قضایي به منظور تحدید یا سلب حقوق و
آزاديهاي فردي امتناع ورزیده و این اقدام قانونگذار شایسته توجه بسيار است .فکر امکان اتخاذ
تصميم در مورد حقوق و آزاديهاي فردي توسط نهاد غيرقضایي از افکار جنبش اجتماعي بود
که به منظور مقابله با افراد خطرناک مطرح شد ولي با استقبال حقوقدانان مواجه نشد .قانون
اقدامات تأميني تا اندازه زیادي منبعث از افکار جنبش مزبور بود ولي قانون مزبور نيز تن به
چنين کميسيوني نداد و تشخيص حالت خطرناک را فقط در فرض تکرار جرم بر عهده دادگاه
نهاد .هرچند قانون مزبور توسط قانون مجازات اسالمي سال  ۹2نسخ صریح شده ولي نسخ آن
به معني به رسميت شناختن اختيارات قضائي براي شوراي تأمين نيست و باید قاطعانه بر این
نظر بود که شوراي تأمين به عنوان بازوي مشورتي قوه قضائيه عمل ميکند و نه بيشتر از آن.
شماره  ،36تابستان ۱3۹7
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نتیجهگیری
نيل آسان به اهداف هميشه الزاما با رعایت حقوق افراد جامعه و اصول حقوق کيفري
همخواني ندارد .نوعا دولتها به اعتبار عطش قدرت و ارضاء حس جریحهدار شده عمومي سعي
در غلبه فوري بر مسائل و مشکالت اجتماعي دارند و در راه رسيدن به این هدف توجه خاصي
به اصول حقوق کيفري ندارند .ولي حقوق کيفري اساسا بيش از آن که بهعنوان ابزاري در دست
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حکومت باشد نقش محدود کننده قدرت دولت را نيز داشته است و همه اجزاي حکومت را به
حرکت در چارچوب قانون ملزم ميدارد و جرم انگاري هایي که عليه مأمورین حکومتي در
خصوص تضييع حقوق افراد جامعه صورت ميگيرد بيانگر این امر است .در مقام ایجاد
محدودیتهاي مزبور براي حکومت اصل قانوني بودن جرم و دادرسي در جامعه ظاهر شده
است.
اصل مزبور از اصول مورد احترام در نظامهاي حقوقي مدرن تلقي ميشود .قانون اساسي
ایران نيز در اصل  36خود به اصول مزبور تصریح نموده است .هرچند ابهاماتي در برخي موارد
نسبت به اصل مزبور همانند اصل  ۱67قانون اساسي و ماده  220قانون مجازات اسالمي سال
 ۹2و برخي مواد متفرقه دیگر وجود دارد ولي هيچکدام از موارد مزبور نتوانستهاند کليت و غلبه
اصل قانوني بودن جرم و مجازات و دادرسي را تحت الشعاع قرار دهند.
در دوره قبل از انقالب ،هرچند متمم قانون اساسي دوره مشروطيت و نيز ماده  6قانون
مجازات عمومي سال  ۱304به اصل قانوني بودن اشاره کرده بودند ولي با تصویب برخي قوانين
در عمل اصل قانوني بودن تحت الشعاع قرار گرفته بود که به عنوان مثال ميتوان به قانون
تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور مصوب  ۱322و آئين نامه اجرائي آن و نيز قانون حفظ
امنيت اجتماعي سال  ۱335اشاره نمود.
در این دو قانون و بخصوص قانون اخيرالذکر که تا تاریخ  ۱3۹6/3/۱7حيات حقوقي داشته
است ،قانونگذار با صالح شناختن کميسيون امنيت اجتماعي به اتخاذ تصميم در مورد مصادیقي
که جنبه مجرمانه داشتند اصل تفکيک قوا و نيز اصل قانوني بودن جرم و مجازات را نادیده
گرفته و کميسيون امنيت اجتماعي را بهعنوان کميسيوني اداري صالح به دخالت در امور قضائي
دانسته بود .با نسخ قانون مزبور به تاریخ  ۱3۹6/3/۱7کليه اقدامات سالب یا محدود کننده
حقوق باید از طریق مراجع قضایي صورت بگيرد و در قانون راجع به تعيين وظایف و تشکيالت
شوراي امنيت کشور نيز اختيارات مشابهي براي شوراي تأمين پيش بيني نشده است.
حسن شوراي تأمين بر کميسيون امنيت اجتماعي آن است که قانونگذار براي شوراي تأمين
اختيارات کميسيون امنيت اجتماعي را پيش بيني نکرده است و شوراي تأمين نقشي کامال
اداري و مشورتي دارد .این امر داللت بر آن دارد که قانونگذار سرنوشت حقوق و آزاديهاي
فردي را فقط به قوه قضایيه سپرده است و قوه مجریه نمي تواند براي توجيه برقراري امنيت
بدون اخذ اجازه از قوه قضائيه اقدام به سلب حقوق و آزاديهاي فردي نماید .به عبارت دیگر،
تصميم گيري در مورد حقوق و آزادي هاي فردي انحصارا در صالحيت مراجع قضایي است و
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ميتوان این امر را در راستاي حکم قسمت اخير اصل  ۹قانون اساسي تفسير نمود که مقرر
داشته است حتي به بهانه حفظ استقالل و تماميت ارضي کشور نميتوان حقوق و آزاديهاي
مشروع افراد را سلب نمود.
با اینحال فلسفه وجودي شوراي تأمين آن است که با بررسي موضوعات امنيتي در جامعه و
در چارچوب اصول بنيادین حقوق کيفري ميتواند مشاوره هاي الزم را به مراجع قضایي و از
جمله دادستان به عنوان مسئول تعقيب دعوي عمومي ارائه نماید .مي توان دادستان را مسئول
برقراري امنيت عمومي در هر محل تلقي نمود و به این اعتبار است که دادستان یکي از اعضاي
اصلي شوراي تأمين است.
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