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به نام خدا
واحد ارائه كننده :امور تحقيق و پژوهش كميسيون حقوق بشر اسﻼمي ايران
تاريخ نشر :بهمن 1٣٩٦
 امور تحقيق و پژوهش كميسيون متشكل از  1٠واحد تخصصي جداگانه است كه به طور مرتب
از سه زاويه نظام حقوقي ايران ،نظام بين المللي حقوق بشر و موازين اسﻼمي ،توليـد محتـوا
براي بهره مندي محافل حقوقي و كارشناسان ذيربط يا اطﻼع رساني عمومي و يا بهره برداري-
هاي كاربردي ارتقا حقوق انساني ارائه ميدهد .در اين راستا عموم صاحبنظران خصوصاً حقوق
دانان ميتوانند در اين تﻼش علمي مشاركت نموده و نهاد عام المنفعه ملـي پيشـبرد حقـوق
بشر ايران را در انجام هر چه بهتر وظايف خود ياري رسانند.
 نقل دادههاي موضوعي يا ديدگاههاي مطروحه كارشناسان و صـاحبنظران صـرفاً بـه عنـوان
معرفي ايدههاي علمي بوده و لزوماً به معناي تأييد ديدگاه آنان از سوي كميسيون نيست .امور
تحقيق و پژوهش كميسيون از هرگونه ديدگاه تكميلي بـر نظـرات مطروحـه اسـتقبال و بـه
ضميمه گزارشات بعدي منتشر مينمايد.
 حق نشر متعلق به كميسيون حقوق بشر اسﻼمي ايران است و هرگونـه سـوء اسـتفاده قابـل
پيگرد قانوني ميباشد .نقل مطالب با ذكر منبع بﻼ مانع است.

آدرس دفتر مركزي :تهران ،سيد خندان ،ابتداي سهروردي شمالي ،كوچه آتش نشان شهيد حسين سلطاني) قرقاول
سابق( ،پﻼك 2
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اشاره:
هر فرد پس از اينكه به هر دليلي متهم شده و بازداشت شود  ،طبيعتا چون از محيط آزاد فاصله ميگيرد با
نوعي آسيب پذيري مواجه مي شود كه اگر نظارت هاي ﻻزم قانوني نباشد ممكن است برخي از حقوق او
نقض گردد .از زاويه اي ديگر ،وقتي فردي بازداشت ميشود ارتباط او با خانواده اش قطع مي گردد و همين
امر ممكن است برخي آسيبها را به خانواده اش نيز وارد سازد ضمن اينكه اگر خانواده از وضعيت فرد
بازداشتي خود مطلع نباشد امكان پيگيري حقوقي و قانوني مسائل او را پيدا نمي كند و در اين شرائط صدمه
احتمالي دو طرفه است :هم به فرد بازداشتي و هم به خانواده او .با مﻼحظه جهات ياد شده معموﻻ در اسناد
بين المللي حقوق بشر يا در مقررات داخلي كشورها توجه خاصي به وضعيت افراد بازداشتي و زنداني صورت
ميگيرد و قواعد مختلفي در مورد آنها مقرر شده است تا ضمن اجراي عدالت و جلوگيري از هر گونه صدمه
احتمالي به حقوق جامعه ،رعايت حقوق افراد بازداشتي و خانواده هايشان به نحو مناسبي انجام پذيرد .به
عنوان مثال در نظام حقوقي ايران هم در قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب
 ١٣٨٣ضمن توجه به حقوق مختلف متهم و فرد بازداشتي چند مورد به حقوق خانواده او نيز توجه شده
است .هم چنين در قانون آئين دادرسي كيفري مصوب  ١٣٩٢عﻼوه بر پيش بيني حقوق متنوع متهم و فرد
بازداشتي يا حقوق محكومان به زندان در مرحله اجراي حكم قضائي ،ضمن مواد  ٤٩و  ٥٠به طور خاص به
حقوق خانواده هاي افراد بازداشتي بدو دستگيري و سلب آزادي افراد اشاره شده و احكام دقيقي را مقرر
داشته است .در آئين نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب  ١٣٨٤و اصﻼحات
بعدي آن نيز قواعد مختلفي براي رعايت حقوق زندانيان از جمله مﻼقات آنها با خانواده هايشان پيش بيني
شده است .در سطح جهاني نيز دهها سند بين المللي و منطقه اي براي رعايت حقوق متهمان و افراد
بازداشتي و خانواده هايشان تصويب شده است كه الزامات متعددي را براي رفتار مراجع قضائي يا ضابطان
دادگستري كشورها پيش بيني كرده اند و بر اساس همان قواعد نيز نهادهاي نظارتي بين المللي عملكرد
كشورها را رصد كرده و ارزيابي خود را اعﻼم مي دارند .از جمله جديدترين قاعده گذاري هاي بين المللي در
مورد رعايت حقوق زندانيان از جمله نحوه ارتباط آنها با خانواده هايشان آن است كه قواعد ملل متحد در
مورد حداقل استاندارد رفتار با زندانيان در سال  ٢٠١٥اصﻼح و روز آمد شد و با عنوان مجموعه »قواعد
نلسون ماندﻻ« معرفي گرديد كه در آن نكات جديدي راجع به تعهدات دولتها و ساير بازيگران موثر در قبال
٣

افراد بازداشتي و زنداني و خانواده هايشان مقرر داشته است .هم چنين گزارشگران موضوعي ذيربط شوراي
حقوق بشر در اين خصوص اسناد تخصصي متعددي را ارائه كرده اند مثﻼ »گروه كاري بازداشت خودسرانه«
اسناد دقيقي را تدوين كرده كه در صورت عدم رعايت آنها بازداشت افراد ولو توسط نظام قضائي قانوني انجام
شود خودسرانه تلقي و غير قابل قبول خواهد بود .در اسناد ذيربط رعايت حقوق فرد بازداشتي و خانواده او به
دقت و با جزئيات پيش بيني شده است .هم چنين »گزارشگر پيشبرد حقيقت ،عدالت  ،جبران و تضمين
هاي عدم تكرار نقض حقوق بشر« تﻼش هاي متعددي را به عمل آورده تا ابعاد مختلف حق به حقيقت در
قبال مصاديق مختلف دستگيري ها  ،بازداشت ها و مفقود شدن ها را تبيين و مشخص سازد .در تﻼشهاي
مزبور ،حقوق خانواده افراد بازداشتي و زنداني ومفقود نيز مورد توجه قرار گرفته است كه البته در هر مطالعه
علمي دقيق در اين موضوع قابل رجوع است .
گزارش حاضر كه توسط خانم زهرا جعفري از همكاران باسابقه امور پژوهشي كميسيون و دانش پژوه دكتراي
حقوق بين الملل اولين بار در سال  ١٣٨٨تهيه و در كميسيون مورد بهره برداري واقع شده اخيرا با برخي
حذف و اضافات جديد از سوي ايشان ارائه گرديد .موضوع اصلي اين گزارش همانگونه كه از عنوان آن
پيداست تمركز بر حقوق خانواده هاي افراد بازداشتي است .نظر به اينكه اين روزها پرسشهائي در اين زمينه
در سطح جامعه ما مطرح است  ،طبيعتا مطالعه اين گزارش مي تواند تا حدودي براي دستيابي به تصويري از
وضعيت استانداردهاي بين المللي در موضوع ياد شده و تعهدات مراجع رسمي هر كشور در اين زمينه مفيد
واقع شود .البته توصيه ميشود دوستاني كه مايلند تفصيلي تر موضوع را مورد تامل قرار دهند حتما به
منابعي كه در باﻻ اشاره شد مراجعه كنند و ببينند كه طي سالهاي از  ٢٠١٠تا كنون چه تحوﻻت جديد
نظري در تكميل قواعد حقوقي قبلي به وقوع پيوسته و چگونه ابعاد مختلف رعايت حقوق انساني بازداشت
شدگان و حقوق خانواده هاي آنان مورد اهتمام بيشتر واقع شده است تا فرايند اجراي عدالت با رعايت ابعاد
انساني انجام پذيرد.
اميد آنكه اين اطﻼع رساني تخصصي در موضوع مهم ياد شده  ،موجبات توجه همگان به ضرورت ارتقاي هر
چه بيشتر رعايت حقوق انساني افراد بازداشتي و خانواده هايشان را فراهم آورد.
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 -1آيا موازين بينالمللي مربوط به دادرسي عادﻻنه ،عﻼوه بر فهرست نمودن تضمينات حقوقي متهمان ،حق مﻼقات
با اعضاي خانواده را براي ايشان به رسميت شناختهاند؟ اگر آري ،سرآغاز و نقطه شروع اين حق كجاست؟ آيا
زماني كه فرد به اتهام بزه در چنگال عدالت گرفتار آمده ،از آزادي خويش محروم شده و در اماكن بازداشت
تحت مراقبت قرار گرفته و در انتظار محاكمه به سر ميبرد؟ يا زماني كه حكم محكوميت قطعي عليه وي صادر و
روانه اماكن حبس ميشود؟ به عبارت ديگر ،اگر حق ارتباط با دنياي خارج ،بهويژه با اعضاي خانواده ،در دادرسي
عادﻻنه جايگاهي قانوني را به خود اختصاص داده است ،اين حق صرفاً متعلق به محكومان بوده و يا متهمان نيز
ميتوانند از ثمرات آن بهرهمند شوند؟ به عﻼوه ،در اين فرايند تعقيب و پيگرد ،چه حقوقي براي خانوادههاي
بازداشتشدگان لحاظ شده است؟ آيا اساساً حق آگاهي خانواده از وضعيت اين افراد ،در دادرسي عادﻻنه
جايگاهي دارد تا به آن موجب نقض آن ،اين نوع از دادرسي را از وصف عدالت خارج نمايد؟ آيا بيخبر گذاردن
خانواده از وضعيت هر يك از اعضاي خود ،مغاير با موازين انساني است و بالمآل ذيل نقض حقوق بشر جاي مي-
گيرد؟ آيا درد و رنج رواني كه خانوادهها در اثر بياطﻼعي و بيخبري از وضعيت يكي از اعضاي خود ،متحمل
ميشوند ياراي آن را دارد تا حسب مورد شدت اين درد و رنج ،ذيل عنوان رفتار انساني ،موهن و يا حتي شكنجه
جاي گيرد و لذا طرح مسئوليت بينالمللي دولت را از حيث نقض حقوق بنيادين بشر؛ يعني حق رهايي از
رفتارهاي موهن دامن زند؟ آيا اصوﻻً موازين دادرسي عادﻻنه دولتها را ملزم ميدارد تا تضمينات قضايي را
پيشبيني و به آن موجب ،در هر زمان ،شكايات واصله از خانواده بازداشتشدگان را دريافت و در فرايندي توأم با
عدالت ،تحت پيگرد قانوني قرار دهند و به اين موجب ،حق دادخواهي را به شكل كامل ،به منصه ظهور عيني
نائل گردانند؟ آيا حق دادخواهي و اطﻼع مستند و مستدل خانواده بازداشت شده ،حداكثر ظرف مدت  ٢٤ساعت
از اتهام انتسابي به وي و نيز حق اطﻼع مستند و مستدل خانواده بازداشت شده از محل بازداشت وي ،مورد
عنايت موازين حقوق بشر واقع شده است؟ لزوم حل مسائل فوق ما را بر آن داشت تا اسناد بينالمللي و باﻻخص
اسناد حقوق بشري راجع به اجراي عدالت در نظام قضايي را به مداقّه بنشينيم؛ ماحصل اين مداقّه در قالب
چندين بند به شرح ذيل انعكاس يافته است .ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه گزارش حاضر ،صرفاً فتحبابي
بر مطالعات عميقتر ،فنيتر و راهبرديتر و مزين به تحليلهاي حقوقي راجع به اين حوزه خواهد بود.
٥

 -2جهت سنجيدن ميزان تحقق استانداردهاي حقوق بشري در كشورهاي مختلف تمامي نگاهها معطوف به نظام
قضايي و امنيتي آن كشور ميشود .اساساً ميزان پايبندي دولتها به موازين دادرسي عادﻻنه ،وزن مهمي در
ارزيابي وضعيت حقوق بشري هر كشور ايفا ميكند؛ بنابراين ،ماهيت و نحوه برخورد با متهمان و محكومان در
مرحله كشف جرم ،تعقيب جرم ،تحقيقات مقدماتي ،رسيدگي ،صدور حكم و اجراي آن و نيز كميت و كيفيت
ساختارها و تدابير قانونمند نظارتي بر نهادهاي وابسته به دستگاه قضايي و امنيتي ،شكست ناپذيرترين راه
سنجش مدنيت هر دولت به شمار ميآيد .مضافاً اينكه نميتوان از نظر دور داشت دولتها چه از جنبه ماهوي و
چه از حيث ابعاد ساختاري و فرايندي ،در تعيين ،تعريف و وضع قواعد كيفري ،در موقعيت غالب مشروعيت-
بخشي به جرايم ارتكابي خود ،در مديريت انحصاري بر نهادهاي وابسته به عدالت كيفري؛ چون پليس،
دادگستري ،اماكن بازداشت و بازجويي داراي حاكميت هستند و اين مهم ،فينفسه اهميت توجه به دادرسي
عادﻻنه را جايگاهي مضاعف ميبخشد.

١

 -٣با ابتنا بر مفاد فوق ،نظام بينالمللي حقوق بشر از بدو نشو و نما عنايت ويژهاي را معطوف به دادرسي متصف به
وصف عادﻻنه نموده است .دادرسي كه در پرتو آن ،رسيدگي و تصميمگيري قضايي توسط دادگاهي قانوني،
صﻼحيتدار ،مستقل ،بيطرف و بر اساس آيينهاي قانوني از پيش تعيين شده و با تضمين حقوق قانوني طرفين
دعوا صورت ميپذيرد ٢.بنابر تعريف ،ازجمله عناصر ضروري اين حقوق ،باﻻخص نسبت به متهمان ،بدون قيد
احصاء ،ميتوان به موارد ذيل اشعار داشت:
 حق رهايي از بازداشت خودسرانه؛
 حق امنيت شخصي؛
 حق تفهيم اتهام در اسرع وقت؛


لزوم دادرسي بدون تأخير موجه؛

 حق برخورداري از اصل برائت؛
 حق داشتن وكيل منتخب؛
 حق سكوت؛
 - ١عباس موسوي»،شكنجه در سياست جنايي ايران،سازمان ملل متحد و شوراي اروپا«) ،تهران ،خط سوم ،(١٣٨٢،ص.٣
 - ٢مصطفي فضائلي » ،دادرسي عادﻻنه ،محاكمات كيفري بين المللي« ) ،تهران  ،شهر دانش ،(١٣٨٧ ،ص . ٦٥

٦



حق رهايي از شكنجه؛



حق اعتراض نسبت به غيرقانوني بودن دستگيري؛

 حق جبران خسارات ناشي از بازداشت غيرقانوني؛
 حق ارتباط بازداشتشدگان با دنياي خارج.
 -٤گرچه عناصر فوق ،باﻻخص ،ارتباط محرومان از آزادي با دنياي خارج و بهويژه ارتباط با اعضاي خانواده ،در
تعدادي از اسناد بينالمللي و منطقهاي حقوق بشر مورد عنايت جدي واقع شده است ،معالوصف حفظ و صيانت
از روابط خانوادگي بين محرومان از آزادي و اعضاي خانواده و حتي دوستان نزديك ،لزوم تفهيم اتهام در اسرع
وقت و حداكثر ظرف  ٢٤ساعت و نيز شكايت از وضعيت بازداشت و نحوه برخورد مأموران ذيصﻼح و ديگر
تضمينات مرتبط ،اصوﻻً از منظر حقوق متهم و نه حقوق خانواده بازداشتشدگان مطمح توجه قرار گرفتهاند؛ با
اين حال ،نميتوان از نظر دور داشت كه تمامي تضمينات حقوقي فوق ،داراي ماهيت دوگانه هستند و لذا
خانواده متهمان را نيز از ثمرات قانوني خود بهرهمند خواهند ساخت؛ در واقع حق متهم به تفهيم اتهام در اسرع
وقت ،خانواده ايشان را نيز از چرايي دستگيري مشاراليه مطلع ميسازد يا حق متهم به ارتباط با دنياي خارج،
خانواده وي را نيز از اضطراب و رنج رواني ناشي از بﻼتكليفي و سردرگمي و عدم اطﻼع از وضعيت متهم خواهد
رهانيد .از اين حيث ،حق خانواده متهم بر حقيقت؛ يعني حق اعضاي خانواده به آگاهي و اطﻼع يافتن از وضعيت
اعضاي مفقود و بازداشتشده خود ،حق اعضاي خانواده به آگاهي از علل مستند و مستدل دستگيري اعضاي
خود ،محل بازداشت ،مدت بازداشت و موعد رسيدگي به اتهام وي ،و نيز حق مطلق اعضاي خانواده بازداشتشده
به رهايي از رفتارهاي غيرانساني ،حق ايشان به تظلمخواهي از مرجع ذيصﻼح مستقل و بيطرف و غيره ،از
اجزاي حق بر حقيقت به شمار ميآيد .در ادامه به مصاديقي از مهمترين حقوق خانوادههاي بازداشتشدگان،
اشاره خواهد شد.
 -٥همانطور كه در فوق معروض افتاد ،از جمله حقوقي كه خصوصاً از منظر بازداشتشدگان ،مورد توجه موازين
بين المللي واقع شده است حق ارتباط ايشان با دنياي خارج ميباشد .از اين نظرگاه توجه به نكات زير حائز
اهميت است:

٧

 حق ارتباط افراد محروم از آزادي در اماكن حبس و بازداشت با دنياي خارج ،در اشكال مختلف مﻼقات،
مكاتبه ،تماس تلفني ،برقراري ارتباط از طريق پست الكترونيك و غيره نمود مييابد؛

٣

 مديريت كارآمد و موافق با اقتضاي دادرسي عادﻻنه در اماكن حبس و بازداشت ،مديريتي است كه شأن
انساني و حق تماس محرومان از آزادي با خانواده و دوستان را ملحوظ توجه قرار دهد و با مﻼقاتكنندگان
رفتاري انساني داشته باشد؛

٤

 حق ارتباط با خانواده نه تنها حق فرد زنداني و بازداشتشده ،بلكه حق خانواده وي ميباشد و لذا به هيچ-
وجه نميتوان از حذف و يا محدود نمودن اين حق به مثابه تنبيهي عليه بازداشتشده استفاده نمود و
تضمين اين مهم بر عهده مديريت زندان است و تحقق آن بايد بخشي از نظام رفتار انساني با زنداني را
٥

شكل دهد

 حق مﻼقات افراد زنداني و بازداشتشده با خانواده و بالعكس ،لوازم و مصاديقي دارد كه از اهم آنها ميتوان
به موارد زير اشاره داشت:
 شناسايي قانوني حق مﻼقات براي بازداشتشده و خانواده وي؛ آگاهي خانواده بازداشتشده از محل بازداشت وي؛ -لزوم نزديكي محل بازداشت با محل مسكوني بازداشت شده؛

٦

 پيشبيني نهادها و سازكارهاي مستقل و بيطرف تظلمخواهي و نظارت بر حسن اجراي اين حق وجبران خسارات زيانديده.
 حق مﻼقات افراد زنداني و بازداشتشده با خانواده و بالعكس ،عموماً در سه شكل زير عينيت مييابد:
 مﻼقات خانوادگي :در اين شكل از مﻼقات كه بيشتر در كشورهاي اروپاي شرقي و آسياي مركزي بهچشم ميخورد ،تعدادي آپارتمان كوچك در مجتمعهاي قضايي و زندان تعبيه ميشود و فرد زنداني
٧

قادر خواهد بود تا به مدت  ٧٢ساعت به همراه خانواده خود آنجا اقامت گزيند؛
 - ٣آندروكويل » ،رويكرد حقوق بشري به مديريت زندان « ،ترجمه :حسن طغرانگار ) ،تهران ،وفاق ،(١٣٨٤ ،ص .٩٨

 - ٤آندور كويل » ،مديريت زندانها در دوران گذار « ،ترجمه حسن طغرانگار ) ،تهران ،وفاق ،(١٣٨٤ ،صص .١٢١ – ١٢٢
 - ٥آندروكويل »،رويكرد حقوق بشري به مديريت زندان « ،همان ،ص .٩٣
 - ٦شايان ذكر است لزوم نزديكي محل بازداشت با محل سكونت فرد ريشه در اين واقعيت دارد كه بازداشت شده انطباق فرهنگي بيشتري با اين
محيط دارد و مهمتر از آن اعضاي خانواده امكان دسترسي آسانتري به وي مييابند .مضافاً اينكه اكثر خانوادههاي زندانيان ،توانايي مالي مساعدي ندارند
و هزينههاي باﻻي اياب و ذهاب ايشان را ممنوع از مﻼقات ميدارد .همان منبع ،ص .٩٣
 - ٧همان منبع ،ص .٩٦

٨

 مﻼقات زناشويي :در برخي كشورها؛ نظير سوئد و دانمارك ،محرومان از آزادي ،حق مﻼقات محرمانهحداقل سه ساعت با همسر را دارا ميباشند و در برخي ديگر از كشورهاي آمريكاي ﻻتين ،اعطاي اين
قسم از مﻼقات در پايان هفته امري مرسوم است؛

٨

 مﻼقات عمومي :مﻼقات خصوصي براي همه زندانيان ،همه وقت ممكن نيست؛ لذا اتاقهاي بزرگويژهاي پيشبيني ميشود كه در آن مﻼقات ،به صورت عمومي و با شرايط ذيل صورت ميگيرد:
 مﻼقات مستقيم و بدون مانع فيزيكي؛
 ممنوعيت جلوگيري از تماس بدني زنداني و مﻼقات شونده؛ مگر به دﻻيل موجه؛ بهويژه در مواقعي
كه مﻼقاتكننده كودك بوده و براي مﻼقات پدر يا مادرش آمده است.
 -٦نظام بينالمللي حقوق بشر ،با لحاظ مفاد فوق ،در اسناد متعدد و بهويژه در قواعد راهنماي خود در موضوع
دادرسي عادﻻنه ،با قائل شدن به رويكرد موسع ،نه تنها لزوم مﻼقات افراد محروم از آزادي با خانواده را از نظر
دور نداشته و آن را از لوازم دادرسي عادﻻنه به شمار آورده است ،بلكه همچنين دامنه شمول اين حق را به
محرومان از آزادي در اماكن بازداشت تسري داده و آن را محدود به محكومان به حبس ننموده است؛ از اين
نظرگاه ،ذيﻼً و حسب اختصار ،به مهمترين ابعاد اين حق اشاره خواهد شد:
٩

 حق افراد محكوم به حبس و بازداشت به مﻼقات و مكاتبه با اعضاي خانوادهاش؛

 حق افراد محكوم به بازداشت به اطﻼعرساني بازداشت و محل بازداشتگاه خود به اعضاي خانوادهاش؛
 نگهداري )در صورت امكان( افراد محكوم به بازداشت در نزديكي محل معمول اقامتش؛

١٠

١١

١٢

 اطﻼع بدون تأخير تغيير مكان افراد محكوم به بازداشت به اعضاي خانواده وي؛

 حق افراد محكوم به بازداشت به برخورداري از وكيل منتخب١٣،حسب مورد ،وكيل معاضدتي ١٤و مشاوره و
١٥

مﻼقات بدون تأخير و محرمانه با وي؛
 - ٨همان منبع ،ص .٩٦

 - ٩اصل  ١٩از مجموعه اصول حمايت از تمامي اشخاص تحت هر شكل از بازداشت يا حبس  ،مصوب قطعنامه شماره  ،٤٣/١٧٣نهم دسامبر
 ١٩٨٨مجمع عمومي ملل متحد و قسمت د بند  ٢ماده  ١٧كنوانسيون بين المللي حمايت از تمامي اشخاص در برابر ناپديدشدن اجباري،
مصوب  ٢٠دسامبر . ٢٠٠٦
 - ١٠بند  ١ماده  ١٦مجموعه اصول حمايت از تمامي اشخاص تحت هر شكل از حبس و بازداشت ،همان منبع.
 - ١١اصل  ٢٠از اصول حمايت از تمامي اشخاص تحت هر شكل از بازداشت يا حبس ،همان منبع.
 - ١٢بند  ١و  ٤اصل  ،١٦همان منبع.
 - ١٣بند  ١اصل  ،١٧همان منبع.
 - ١٤بند  ٢اصل  ،١٧همان منبع.

٩

 حق شكايت افراد محكوم به بازداشت از تنبيه غيرانساني نسبت به وي )در صورت ناتواني افراد محكوم به
بازداشت اعضاي خانواده وي بايد از اين حق برخوردار باشند(؛

١٦
١٧

 حق اعضاي خانواده افراد محكوم به حبس و بازداشت از چرايي مرگ ايشان در اماكن حبس و بازداشت؛

 تضمين دسترسي آسان بستگان كودكان محروم از آزادي با ايشان به منظور صيانت از روابط بين كودك و
خانواده و نيز تسهيل بازپروري وي؛

١٨

 حق ارتباط افراد محكوم به حبس و بازداشت در فواصل منظم ،خواه از طريق مكاتبه يا مﻼقات حضوري با
١٩

خانواده؛

 لزوم عنايت ويژه به حفظ و بهبود روابط افراد محكوم به حبس با اعضاي خانواده ،با رعايت مصلحت
٢٠

طرفين؛

 ممنوعيت استفاده از محدوديت مﻼقات بين افراد محكوم به بازداشت و اعضاي خانواده وي به مثابه ابزار
٢١

فشاري بر او براي كسب اقرار؛

 حق ارتباط افراد محكوم به بازداشت با اعضاي خانواده و دوستان؛ به عنوان جزء ﻻينفك رفتار عادﻻنه؛

٢٢

 حق نوجوانان محروم از آزادي به مﻼقات با اعضاي خانواده؛ حداقل يكبار در ماه ،تحت شرايط محترمانه و با
رعايت حريم خصوصي.

٢٣

 -٧عﻼوه بر مراتب فوق ،از جمله ديگر مهمترين حقوقي كه از منظر خانواده بازداشتشده بايد مورد توجه جدي واقع
شود ،حق بر حقيقت 2٤ميباشد .اين حقِ در معرض نشو و نما ،در سطوح ملي و بينالمللي ،از يكسو در بردارنده
تعهد دولت به فراهم آوردن اطﻼعات مورد نياز قربانيان يا خانواده ايشان و از ديگر سو ،متضمن تعهد دولت به فراهم
 - ١٥بند  ١و  ٣اصل  ،١٨همان منبع.
 - ١٦بند  ١اصل  ،٣٣همان منبع و بند  ٢ماده  ٣٣مجموعه اصول حمايت از تمامي اشخاص تحت هر شكل از حبس و بازداشت ،همان منبع.
 - ١٧اصل  ،٣٤همان منبع.
 - ١٨قاعده  ٢٠از قواعد راهنماي اقدام براي كودكان در نظام عدالت كيفري ،مصوب قطعنامه شماره ،١٩٩٧/٣٠بيست و يكم جوﻻي ١٩٩٧
شوراي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ملل متحد.
 - ١٩قاعده  ٣٧از قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زنداني ،مصوب قطعنامه شماره  ٦٦٣اولين كنگره ملل متحد براي پيشگيري از جرم و رفتار
با مجرمين.
 - ٢٠قاعده  ،٧٩همان منبع.
 - ٢١قاعده  ،٩٧همان منبع.
 - ٢٢قاعده  ٥٩از قواعد سازمان ملل براي حمايت از نوجواناني كه آزادي آنها سلب شده است ،مصوب قطعنامه  ٤٥/١١٣مورخ چهاردهم
دسامبر  ١٩٩٠مجمع عمومي ملل متحد.
 - ٢٣قاعده  ،٦٠همان منبع.
Right to troth.
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آوردن اطﻼعات مربوط به تخلفات فاحش حقوق بشري براي جامعه ،دركل ،ميباشد؛ لذا به زعم اپيكتوس ،حق بر
حقيقت همچون حق حيات و آزادي در زمره حقوق انساني به شمار ميآيد .از اين حيث:
 تعمق در سير تاريخي اين حق ما را به حقوق بينالملل بشردوستانه رهنمون ميشود كه وفق آن ،خانواده
قربانيان ،حق دارند از سرنوشت بستگان خود مطلع شوند؛
 اين حق در مواد  ٣٢و  ٣٣پروتكل اول الحاقي ،مصوب  ١٩٧٧ميﻼدي منضم به كنوانسيونهاي چهارگانه
ژنو ،مصوب  ١٩٤٩ميﻼدي در موضوع حقوق بشردوستانه انعكاس يافته است؛

٢٥

 در اسناد بينالمللي حقوق بشر ،مشخصاً حقي به نام حق بر حقيقت وجود ندارد .از اين حيث ،به ويژه كميته
حقوق بشر ناظر بر اجراي ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي ،مصوب  ١٩٦٦ميﻼدي و نيز كارگروه ملل
متحد براي ناپديدشدگي اجباري ،تﻼش دارند تا به تعيين ماهيت و چيستي اين حق همت گمارند .به زعم
نهادهاي مذكور ،اين حق ،تحقق ديگر حقوق؛ ازجمله حق تظلمخواهي و حق جبران خسارات و نيز حق
رهايي از شكنجه را ممكن ميسازد؛ از اين حيث ،بند  ٢ماده  ٢٤كنوانسيون بينالمللي حمايت از تمامي
اشخاص در برابر ناپديدشدگي اجباري ،مصوب سال  ٢٠٠٦ميﻼدي ،نزديكترين ماده به حق بر حقيقت
محسوب ميشود .وفق اين ماده قرباني حق دارد تا اطﻼعات راجع به شرايط ناپديدشدگي اجباري ،نتايج
رسيدگي و پيشرفتهاي حاصله در رسيدگي به سرنوشت ناپديدشده به آگاهي وي برسد؛
 همچنين از سال  ١٩٧٤ميﻼدي تعدادي از قطعنامههاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد ،به موضوع حق
خانواده اشخاص مفقوداﻻثر يا ناپديدشده اجباري اختصاص يافته است و حق نياز به مطلع شدن را در زمره
نيازهاي مبنايي بشر گنجاندهاند؛ در عين حال سازكارهاي حقوق بشري؛ چون كارگروه ملل متحد براي
ناپديدشدگي اجباري اين قطعنامهها را به مثابه اصول راهنما مورد تمسك قرار دادهاند؛


به زعم كميته حقوق بشر ناظر بر اجراي ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي ،مصوب  ١٩٦٦ميﻼدي،
حق بر دانستن از جمله طرقي به شمار ميآيد كه از شكنجه رواني خانواده قربانيان ناپديدشدگي اجباري
جلوگيري ميكند و به نوعي از ايشان جبران خسارت به عمل ميآورد؛

 شوراي امنيت ملل متحد مكرراً در قطعنامههاي خود بر حق بر حقيقت تأكيد دارد؛ درواقع به زعم اين نهاد،
حقيقتيابي به تحكيم صلح و اقدام عليه بيكيفري كمك ميكند؛
 - ٢٥ياسمين نقوي» ،حق بر حقيقت در حقوق بينالملل :واقعيت يا افسانه« ،ترجمه :زهرا جعفري ،نيكان شمس زاد ،مجله صليب سرخ جهاني،
ج  ،٨٨ش  ،٨٦٢ژوئن  ،٢٠٠٦با محوريت موضوعي كميسيونهاي حقيقتياب ،دفتر كميته بينالمللي صليب سرخ در تهران ،سال نشر ،صص .١-٧
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دبيركل سازمان ملل متحد نيز در بيانيههاي خود اين حقِ در معرض نشو و نما را مورد شناسايي قرار داده
است.

٢٦

 عﻼوه بر نهادهاي بينالمللي ،نهادهاي منطقهاي حقوق بشر نيز اين حق را مورد عنايت جدي قرار دادهاند .به
زعم ديوان اروپايي حقوق بشر ،حق بر حقيقت بخشي از حق رهايي از شكنجه ،حق دريافت جبران خسارات
مقتضي ،حق تحقيق و رسيدگي مؤثر ميباشد و قصور و كوتاهي دولت در انجام تحقيقات مؤثر جهت روشن
نمودن سرنوشت اشخاصي كه در شرايط فوقالعاده ناپديد شدهاند ،متضمن نقض مستمر تعهدات دادرسي و
از جمله حمايت از حق حيات است .در همين خصوص ،كميسيون دادرسي عادﻻنه و معاضدت حقوقي
آفريقا ،حق بر حقيقت را جزئي از حق دريافت جبران خسارت مؤثر ميداند و كميسيون آمريكايي حقوق
بشر نيز تحقق اين حق را نوعي جبران خسارات مستقيم قلمداد ميكند .از منظر نهاد مذكور ،اين حق
ارتباط وثيقي با حق رهايي از شكنجه دارد .ديوان آمريكايي حقوق بشر ،حق بستگان ناپديدشدگان اجباري
بر مطلع شدن از سرنوشت قربانيان را به رسميت شناخته و در عين حال حق قربانيان بر شفافسازي
تخلفات ارتكابي و مسؤليتهاي ناشي از آن را مورد شناسايي قرار داده است .از ديدگاه ديوان ،نهادهاي ذي-
صﻼح دولتي بايد از طريق رسيدگي و پيگرد كيفري در راستاي تحقق حق دادخواهي توسط دادگاه بيطرف،
مستقل و صالح و نيز تحقق جبران خسارات مقتضي و برخورداري از حمايت قضايي مقرر در كنوانسيون
آمريكايي گام بردارند .ديوان بالصراحه تأكيد دارد بر اينكه حق بر حقيقت صرفاً محدود به آگاهي از وضعيت
ناپديدشدگان اجباري نيست ،بلكه آگاهي از هر نوع نقض حقوق بشر را شامل ميشود.

٢٧

 لذا اگرچه اين حق مشخصاً از منظر حقوق خانواده اشخاص محكوم به حبس و بازداشت در اماكن نامعلوم و
يا اشخاص ناپديدشده در اسناد بينالمللي ،ذيل عنوان حقي بشري مستقلي انعكاس نيافته است ،ليكن تكرار
آن در رويه ،بيانيه و قطعنامههاي نهادهاي بين المللي و منطقهاي حقوق بشر ،ناشي از نوعي اعتقاد به الزام-
آوري اين حق بوده و اين مهم ،به نوبه خود ،حق مذكور را تا سطح قاعده عرفي سوق داده است .عﻼوه بر آن،
اين حق به مثابه اصلي حقوقي؛ نظير اصل حسن نيت ،اصل ممنوعيت انكار پس از اقرار ،منبعث از منابع
حقوق داخلي است و هدف آن صيانت از كرامت ذاتي افراد انساني است و در احقاق حق قربانيان سهمي به
سزا ايفا ميكند .درواقع اين حق واجد دو بعد فردي و جمعي است؛ در بعد فردي اين حق متضمن جبران
 - ٢٦ياسمين نقوي ،همان منبع ،صص  ١٦ -٢٥و .٧
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خسارات فردي از پروندههاي موردي )از جمله خانواده قربانيان( است و در بعد جمعي و ازجمله در حوزه
تخلفات فاحش از حقوق بشر ،اين حق شامل شرح موسع دﻻيل ارتكابي براي جامعه دركل ،ميباشد.

٢٨

 بنابرمراتب ،حق بر حقيقت ،در بعد فردي ،خانواده بازداشتشده را مستحق ميدارد تا در اسرع وقت ،از
دﻻيل مستند بازداشت بستگان خويش ،محل حبس ايشان ،جريان تحقيقات مقدماتي ،موعد محاكمه ،نوع
مجازات و غيره ،آگاه شود و در راستاي حسن جريان امور ،اطﻼعات و مدارك خويش را تقديم بدارند و
حسب مورد با وكيل منتخب يا در صورت ناتواني مالي ،با وكيل معاضدتي رايگان مشورت نمايند .گرچه اين
حق ماهيت معاهدهاي ندارد و به اين وصف ،فاقد ضمانتاجراي منضبط قانوني است ،ليكن نقض آن نقض
ممنوعيت شكنجه رواني ناشي از بيخبري را دامن ميزند و عﻼوه بر آن ،امكان دادخواهي مؤثر و دريافت
جبران خسارات را كه از بديهيترين مؤلفههاي دادرسي عادﻻنه به شمار ميآيد ،متعذر ميدارد و به اين
جهت ،موجب طرح مسئوليت بينالمللي دولتها را با استناد به نقض حقوق بنيادين بشر؛ نظير حق رهايي از
شكنجه و حق برخورداري از دادرسي عادﻻنه فراهم خواهد آورد؛ بهويژه اينكه نميتوان از نظر دور داشت
امروز قاعده ممنوعيت شكنجه به سطح قاعده آمره بينالمللي صعود كرده است و لذا تمامي دولتها منصرف
از اينكه به عضويت معاهده الزامآور متضمن ممنوعيت شكنجه در آمده باشند يا خير ،ملزم به رعايت آن در
حوزههاي تحت صﻼحيت خويش خواهند بود؛

٢٩

 - ٢٨همان منبع ،صص .٢٥ – ٢٦ – ٣٧ – ٣٨
٢٩

با استناد به رويه قضايي دادگاههاي كيفري بينالمللي ،حق شكنجه نشدن در زمره قواعد آمره بينالمللي محسوب ميگردد ،قاعدهاي كه از جانب

جامعه بينالمللي كشورها ،در كل به عنوان قاعدهاي غير قابل لغو شناخته شده است )رأي  Furundzijaصادره از دادگاه بينالمللي كيفري براي

يوگسﻼوي سابق) ١٠دسامبر  (١٩٩٨برگرفته از :دوپو پي ير مري » ،قواعد بنيادين حقوق بينالملل كيفري و قواعد آمره«  ،ترجمه سيد علي
هنجني ،مجله حقوقي مركز امور حقوقي بينالمللي معاونت حقوق و امور مجلس رياست جمهوري ،ش  ،١٣٨٤ ،٣٣صص .(.٢٤٣ -٢٤٤
در عين حال اين ممنوعيت به مثابه تعهدي عامالشمول مطمح توجه است )همان رأي ،همان منبع ،ص  .( .٢٤٣تعهدي كه تمامي دولتها در حمايت از
آن داراي نفع حقوقي بوده و ميتوانند خواهان اجراي آن از جانب ديگر دولتها گردند.
همچنين از قاعده مذكور تحت عنوان قاعده عرفي بينالمللي ياد ميشود ) Prosecutor V.Zejnil Delalic and Others, case no 96-4-T,
.(ICTY, Trial Chamber II, 1998, Para 459.
بنابراين اعم از اينكه دولتي عضو كنوانسيوني مرتبط به ممنوعيت شكنجه ) به ويژه كنوانسيون بينالمللي منع شكنجه ،مصوب سال  ١٩٨٤ميﻼدي(
باشد ،الزامات ناشي از ممنوعيت مذكور بر وي بار خواهد شد و اين دولت نميتواند با استناد به عدم عضويت در كنوانسيون ،خود را از اتهام شكنجه،
مبري نگاه دارد؛ خصوصاً اينكه نهادهاي بينالمللي چون مجمع عمومي سازمان ملل متحد ،خواستار تعهد تمامي دولتها به اتخاذ تدابير مؤثر قانوني،
قضاي ي و اجرايي جهت پيشگيري از هر نوع شكنجه ،جرم دانستن شروع ،مباشرت ،مشاركت ،معاونت در آن و مجازات مرتكبان چنين اقدامات مجرمانه-
اي ميباشند )»گزارش طرح الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارها يا مجازاتهاي ظالمانه ،غير انساني وتحقير كننده«،
دوره  ،٦س  ، ٣معاونت پژوهشي دفتر بررسي حقوقي مطالعات سياسي مجلس شوراي اسﻼمي ،ارديبهشت  ،١٣٨٢ص .(.٢

1٣

 لذا نقض اين حق عﻼوه بر نقض ممنوعيت شكنجه مندرج در ماده  ٧ميثاق بين المللي حقوق مدني و
سياسي ،مصوب  ١٩٦٦ميﻼدي ،حق دادخواهي مقرر در ماده  ١٤ميثاق و حق برخورداري از زندگي
خانوادگي مطروح در ماده  ٢٣اين سند را نيز نقض خواهد نمود؛ زيرا وقتي اطﻼعات مورد نياز تحت تصاحب
و كنترل دولت است و دولت به طور خودسرانه و بدون ذيحق دانستن افراد از انتقال آن به اعضاي خانواده
امتناع مي كند ،در واقع حق داشتن زندگي خانوادگي را مخدوش كرده است؛
 بنا بر جميع ابعاد مذكور در فوق ،حق بر حقيقت؛ يعني مطلع نمودن خانواده افراد محروم از آزادي و مطلع
نمودن جامعه ،در كليت خود ،به تسريع فرايند جبران خسارات وارده منتهي ميشود و در ريشهكني بي-
كيفري و تقويت و برقراري مجدد دموكراسي و حكومت قانون و اعتماد عمومي به مقامات ذيصﻼح حكومتي
نقشآفريني ميكند ٣٠و تحقق حقوقي؛ چون ممنوعيت شكنجه و حق دادخواهي از دادگاه مستقل ،بيطرف
و صالح ،حق دريافت جبران خسارات و حق زندگي خانوادگي را ممكن ميسازد.
 -٨با ابتنا بر مفاد فوق ميتوان قائل به اين نتيجه شد كه حقوق خانوادههاي اشخاص محروم از آزادي در اماكن
حبس و بازداشت ،جايگاه و چارچوب منضبطي را در گستره حقوق بينالملل بشر به خود اختصاص نداده است؛
معالوصف ،نظام بينالمللي حقوق بشر اين مهم را در پرتو ساير حقوق؛ بهويژه حق دادرسي عادﻻنه ،حق رهايي
از شكنجه ،حق داشتن زندگي خانوادگي و حق بر حقيقت ،مورد توجه جدي قرار داده و به اين جهت ،تعهداتي
را متوجه دولتها نموده است .به ديگر سخن ،گرچه حقوق خانواده بازداشتشدگان بالصراحه در منطوق و نص
اسناد بينالمللي ،انعكاس نيافته ،ليكن و باﻻخص نقض حقهايي؛ نظير حق ارتباط منظم و ادواري بازداشت شده
با خانواده ،حق آگاهي خانواده از علل دستگيري و محل بازداشت اعضاي خود ،حق در اختيار داشتن سازكارهاي
قضايي صالح ،مستقل و بيطرف ،حق رهايي از رفتارهاي غيرانساني ،حق داشتن زندگي خانوادگي ،عﻼوه بر
نقض حق دادرسي عادﻻنه ،منجر به نقض حق بنيادين شكنجه )خصوصاً از حيث آزار رواني ناشي از سرگرداني و
بيخبري از وضعيت بازداشتشده( ،نقض حق انسجام روابط خانوادگي و نقض حق بر دانستن حقيقت ميشود و
مآﻻً مسئوليت بينالمللي دولت را در پي خواهد داشت؛ لذا دولتها ملزم هستند اوﻻً اين حقوق را در قوانين
خويش به شكلي اكمل نمود عيني بخشند و ثانياً با پيشبيني سازكارهاي قضايي ،اجرايي و نظارتي مؤثر،
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مستقل و بيطرف ،حسن اجراي اين قوانين را تضمين نمايند و از اين حيث ،تعهد خويش به صيانت از كرامت
انساني بشر را جامه عمل پوشانند.

1٥

منابع و مأخذ:
الف  -كتاب
 .1كويل ،آندرو » .رويكرد حقوق بشري به مديريت زندان « ،ترجمه :حسن طغرانگار ) ،تهران ،وفاق.(١٣٨٤ ،
 .2كويل ،آندرو » .مديريت زندانها در دوران گذار « ،ترجمه حسن طغرانگار ) ،تهران ،وفاق.(١٣٨٤ ،

 .٣فضائلي ،موسوي » .دادرسي عادﻻنه ،محاكمات كيفري بين المللي« ) ،تهران  ،شهر دانش.(١٣٨٧ ،

 .٤موسوي ،عباس » .شكنجه در سياست جنايي ايران،سازمان ملل متحد و شوراي اروپا«) ،تهران ،خط
سوم.(١٣٨٢،

ب  -مقاله
 .٥نقوي ،ياسمين» .حق بر حقيقت در حقوق بينالملل :واقعيت يا افسانه« ،ترجمه :زهرا جعفري ،نيكان شمس
زاد ،مجله صليب سرخ جهاني ،ج  ،٨٨ش  ،٨٦٢ژوئن  ،٢٠٠٦با محوريت موضوعي كميسيونهاي حقيقتياب ،دفتر
كميته بينالمللي صليب سرخ در تهران ،سال نشر.

 .٦مري ،دوپو پي ير ».قواعد بنيادين حقوق بينالملل كيفري و قواعد آمره«  ،ترجمه سيد علي هنجني ،مجله
حقوقي مركز امور حقوقي بين المللي معاونت حقوق و امور مجلس رياست جمهوري ،ش .١٣٨٤ ،٣٣
پ -اسناد
 .٧كنوانسيون بين المللي حمايت از تمامي اشخاص در برابر ناپديدشدن اجباري ،مصوب  ٢٠دسامبر . ٢٠٠٦
 .٨گزارش طرح الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارها يا مجازاتهاي ظالمانه ،غير انساني
وتحقير كننده« ،دوره  ،٦س  ، ٣معاونت پژوهشي دفتر بررسي حقوقي مطالعات سياسي مجلس شوراي اسﻼمي،
ارديبهشت  ،١٣٨٢ص .٢

. .٩قواعد راهنماي اقدام براي كودكان در نظام عدالت كيفري ،مصوب قطعنامه شماره ،١٩٩٧/٣٠بيست و يكم
جوﻻي  ١٩٩٧شوراي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ملل متحد.
 .1٠قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زنداني ،مصوب قطعنامه شماره  ٦٦٣اولين كنگره ملل متحد براي پيشگيري
از جرم و رفتار با مجرمين.
 .11قواعد سازمان ملل براي حمايت از نوجواناني كه آزادي آنها سلب شده است ،مصوب قطعنامه  ٤٥/١١٣مورخ
چهاردهم دسامبر  ١٩٩٠مجمع عمومي ملل متحد.

 .12مجموعه اصول حمايت از تمامي اشخاص تحت هر شكل از بازداشت يا حبس  ،مصوب قطعنامه شماره
 ،٤٣/١٧٣نهم دسامبر  ١٩٨٨مجمع عمومي ملل متحد و قسمت د بند  ٢ماده ١٧

13. Prosecutor V.Zejnil Delalic and Others, case no 96-4-T, ICTY, Trial Chamber II,
1998, Para 459

1٦

