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رویکرد تطبیقی به شخصیت معنوی و انسانی فرد در تکوین آموزه های کیفری در
حقوق ایران و فرانسه

شخصیت معنوی و انسانی افراد در یک جامعه بشری، به عنوان یکی از مؤلفههای کرامت ذاتی انسانی و با

هدف

نهادینه کردن حقوق بشری نقش مهم و مؤثری در تکوین آموزههای کیفری چه در حوزه حقوق ماهوی و

چه در

حوزه حقوق شکلی دارد. ابعاد شخصیت معنوی و انسانی افراد از دیرباز هم در متون اسالمی و هم در متون

حقوقی بینالمللی با محوریت اعالمیه حقوق بشر و شهروند 3971 فرانسه و اعالمیه جهانی حقوق بشر

3791

وارد نظامهای حقوقی مختلف جهان ازجمله نظام حقوقی ایران و فرانسه گردیده است. باتوجه به نزدیکی دو

نظام حقوقی ایران و فرانسه از منظر پیروی آنها از نظام رومی-ژرمنی به نظر میرسد قوانین و مقررات

کیفری

ایران تا حدود بسیار زیادی از قوانین فرانسه الهام گرفته است و مطالعه تطبیقی بین این دو نظام با توجه به

پیشرفتهتر بودن نظام حقوقی فرانسه از منظر پرداختن به جایگاه خاص شخصیت معنوی و انسانی فرد هم

در

حقوق ماهوی و هم در حقوق شکلی کیفری تجربه مناسبی برای نظام حقوقی ایران و بازنگری در قوانین

خواهد

بود. بطورکلی تا پیش از تصویب قانون مجازات اسالمی 3172 و قانون آیین دادرسی کیفری 3172 آموزه

های

حقوق بشری با تأکید ویژه بر جایگاه مهم شخصیت معنوی و انسانی افراد جایگاه خاصی در قوانین کیفری

ایران

نداشت. قانونگذار با الهام ویژه از حقوق فرانسه به تغییر و اصالح این دو قانون مادر در کشورمان در زمینه

حقوق

کیفری گام مثبت و شایستهای برداشته است. لیکن به نظر میرسد نظام حقوقی ایران هنوز از منظر اتخاذ

سازوکارها

و تدابیر مؤثر اجرایی در این دو قانون در زمینه احترام به شخصیت معنوی و انسانی افراد دارای کاستیهایی

است

که شایسته است باتوجه به تجارب نظامهای پیشرفته همچون حقوق فرانسه مورد بازنگری مجدد قرار بگیرد.
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M.A. Thesis:

A Comparative Approach to spirtual and humanistis
personality in Formation of Criminal Courses in Iran
and France Law
The spiritual and human personality of individuals in a human society,  as one of the
components of inherent human dignity, with the aim of institutionalizing human rights,
plays an important and effective role in the development of criminal doctrines, both in the
field of substantive and formal law. The dimensions of the spiritual and human personality
of  individuals  have  long  been  incorporated  into  various  legal  systems  of  the  world,
including Iran and France, both in Islamic and international legal texts, with the focus on
the Declaration of  Human Rights  and Citizenship of  France 1793 and the Universal
Declaration of Human Rights 1948. Given the proximity of the two legal systems of Iran
and  France  in  terms  of  their  adherence  to  the  Roman-German system,  the  laws  and
regulations of Iran appear to have been largely inspired by French law, and a comparative
study of the two with regard to the more advanced legal system. France will be a good
experience for the Iranian legal system and a revision of the laws from the perspective of
addressing the particular status of one's spiritual and human personality in both substantive
and criminal law. Generally, prior to the adoption of the Islamic Penal Code of 2013 and
the Code of Criminal Procedure of 2013, human rights doctrines, with particular emphasis
on the importance of the spiritual and human personality of individuals, had no special
place in Iranian criminal law. Inspired by French law, the legislator has taken a positive and
positive step in amending these two mother laws in our country regarding criminal law.
However, the legal system in Iran seems to be still lacking in terms of the mechanisms and
effective enforcement of these two laws in respect of the spiritual and human personality of
individuals with deficiencies that need to be reconsidered in light of advanced systems such
as French law.
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