
 

 

 

 

 

 

 

 

 

فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

0011 تابستان، 2، شماره 7دوره   

253 -200صفحات   

Online ISSN: 6742-7724 

Print ISSN: 6352-6354 

www.irijournals.com 

 

 حقوق شهروندی در قانون مجازات اسالمی شناسی جرممبانی 
 

 محدثه توکلی

 شیراز زند عالی آموزش موسسه حقوق کارشناسی التحصیل فارغ

 

 چکیده

به  احترامقانون حقوق شهروندی یکی از اصول مهم در رسیدن به تضمینات دادرسی عادالنه در یک سیستم قضایی است. در 

بسیار  شناسی جرممباحث و مطالبی وجود دارد که از رویکرد  03/2/0535قوق شهروندی مصوب مشروع و حفظ ح های آزادی

 رساند میچگونه تعهد خویش را در جهت ایفای این مقوله به منصه ظهور  گذار قانونحائز اهمیت است اما در عمل باید ببینیم 

ون مجازات اسالمی بسیار حائز اهمیت است و اینکه برای . رویکرد صحیح به قانرساند میو تضمینات الزم را چگونه به سرانجام 

ماده از قانون آیین دادرسی کیفری هستیم. صحیح آن است که  ها دهاز قانون جزایی ماهوی، ناگزیر از اجرای  ای مادهاجرای هر 

، حسب مورد جامعه طرف ازیکآن،  موجب بهبرای طرفین دعوی دانسته که  هدوسویمحاکمه را نه یک تهدید بلکه یک فرصتی 

و شاکی خصوصی، دالیل خود را به متهم ارائه و تفهیم کرده و از طرف دیگر، متهم در برابر دالیل مزبور با تمهید امکانات 

از نگاهی  دسترسی به پرونده و برخورداری از معاضدت وکیل دادگستری، از خود دفاع الزم را به عمل آورد. ویژه بهدفاعی الزم، 

 از و هستند اجتماعی سیاسی، های حق دارای سو یک از شهروندان آن پرتو در که دوسویه است ای رابطهشهروندی دیگر حقوق 

از  یکی که دارد متعددی های جلوه قضایی گستره در شهروندی حقوق دارند. عهده بر دولت در برابر را هایی تکلیف دیگر، سوی

هستیم که جایگاه حقوق  بر آنازات اسالمی است. در این مقاله حقوق شهروندی در قانون مج شناسی جرممبانی  ها آن

 شهروندی را در قانون مجازات اسالمی بیان کنیم و درک صحیح را از این مقوله به دست بیاوریم.
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