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چكيده
قواعد حقوقي در ماهيت و ذات خود قواعدي انساني به شمار ميروند .کاربست قواعد موجود براي انسان متصف به
صفت کرامت بوده که در هيچ شرايطي نبايد به عنوان ابزار تلقي شود .اما در مواردي تئوريها ،قوانين و رويههاي
موجود ،زمينه مخدوشسازي ،شأن و کرامت آدمي را در نظام حقوقي فراهم ساختهاند .از آن جمله ،بايد به طرح
تئوري حقوق کيفري دشمنان ياکوبس ،طي دو دهه اخير اشاره کرد که به مناسبت مقابله با ناامنيهاي موجود و به
ويژه تروريسم ،مجادالت نظري را بين انديشمندان رقم زد .به باور ياکوبس ،شخصي که با اراده خود قوانين کيفري
را نقض خطرناک ميکند ،به وضعيت طبيعي بازگشته و عنوان شهروند را از خود سلب ميکند؛ در نتيجه دولت در
مورد وي مجاز به وضع قوانين ويژه و متفاوت از قوانين عادي حاکم بر شهروندان ،با هدف پيشگيري ،انتقام و
نمادسازي است .نظرية ياکوبس ضمن زدودن چهره انساني از قواعد حقوقي ،نقض کرامت انساني و بيتوجهي به
اخالق در رابطه دولت و شهروند ،با انتقاداتي مواجه شده است .در اين مقاله نگارندگان پس از طرح نظرية آلماني
«دولت حقوقي» بر پايه انديشه کانت ،مفهوم «حقوق کيفري دشمنان» را از نظرگاه ياکوبس تحليل و نقدهاي وارد
بر آن را مطرح ساختهاند .به عنوان نتيجه بايد گفت ،به دليل تعارض بنيادين نظرية ياکوبس با اخالق و کرامت
انساني و آثار شوم آن بر حقوق متهمان و مجرمان دليل موجهي مبني بر پذيرش نظر وي وجود ندارد.
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مقدمه
براي برخورداري از امنيت ،به مداخلة دولت نياز است؛ اما ميزان اين دخالت که متضمن تحديد
آزادي است ،بايد بر اساس معيارها و ضوابطي باشد تا ضمن حفظ و تأمين آزاديهاي اساسي براي
همگان ،کنترل اعمال افراد از طريق اقتدار براي حفظ امنيت ممكن باشد .با وجود تعدد کساني که
دغدغة آزاديخواهي و حمايت از حقوق افراد را دارند ،تالشهاي کمي براي توازن ميان امنيت
و آزادي صورت گرفته است .گسترة کنترلهاي دولتي به بهانة حفظ امنيت شهري و آزادي مردم،
هر روز در حوزههاي وسيعي از زندگي انسانها وارد شده و اتفاقاً فلسفة اصلي کنترل ،که حفظ
امنيت و آزادي بوده ،نقض شده و شاهد تحديد آزادي و امنيت شهروندان به واسطة ورود دولت به
حيطة وسيعي از زندگي بشر بودهايم.
ليبرالها که مدافع وجود دولت حداقلياند ،مخالف روشهايي هستند که بدون توجيه ،براي شهروندان
ايجاد قيدوبند و محدوديت ميکنند؛ به اين بيان ،استفادة بيش از حد از موانع و محدوديتها ،ايجاد
جامعهاي محدوديتگرا ،قيمومتطلب و نظامي ،يا به تعبيري ،جامعهاي دژواره را در پي دارد؛
درحاليکه ،در جامعهاي متمدن ،بايد تا حد امكان از قيدوبندها کاست تا انسان در حدود قانون محدود
باشد .قانون بايد به گونهاي وضع شود که در بطن خود حامل ارزشهاي انساني باشد تا کرامت انسان
بدين وسيله تضمين شود .به نظر ميرسد پس از سلطه پاردايم جهاني جنگ عليه ترور و همچنين
پارادايم امنيتي و پليسي ،چهره انساني قوانين ملي مخدوش شده و در نتيجه آيينهاي تمام نما از
نابودي کرامت انسان در دولتهاي متصف به صفت ليبرال و دموکراتيک در حال ظهور است .طبق
گزارش ديدهبان حقوق بشر ،تنها به بهانه حفظ امنيت مقابله با تهديدهاي انجام شده ،حقوق و
آزاديهاي فردي مخالفان و منتقدان ناديده گرفته ميشود( .توجهي و دهقاني)9 :1392 ،
بنابراين ،سؤال اين است که ،نقش دولت قانونمدار در توازن ميان امنيت و آزادي و پيشگيري
از نقض حقوق انساني چيست؟ انديشه دولت حقوقي يا دولت قانونمدار که ريشه يوناني داشت،
مجدداً در قرن هجدهم ميالدي مطرح شد .مؤلفههاي حكومت جمهوري کانت به نظرية دولت
حقوقي بسيار نزديک است و ازاينرو ،وي را از جمله کساني دانستهاند که انديشهاش با معيارهاي
دولت حقوقي همپوشاني دارد .در اين نوشته نگارندگان پس از تشريح چارچوب نظري دولت حقوقي
در انديشه کانت و سير تحول آن ،نظرية ياکوبس را تحت عنوان حقوق کيفري دشمنان (در مقابل
حقوق کيفري شهروندان) در تقابل با انديشه کانت مورد بررسي و قياس قرار دادهاند .از آنجا که
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تئوري ياکوبس ميتواند منجر به نقض حقوق بنيادين شهروندان شده و مبين شكلگيري دولتي
تماميتخواه در سايه ليبراليسم آلماني باشد ،مورد نقد قرارگرفته است.
 -1مفهوم دولت حقوقي ( )Rechtsstaatدر آلمان
انديشة دولت حقوقي که در زبانهاي انگليسي و آمريكايي ) ،(Rule of lawدر آلماني )(Rechtsstaat
و در فرانسه ) (État de droitناميده ميشود( ،ديشكنري برخط آکسفورد) 1ضمن اينكـه در نظامهاي
گوناگون حقوقـي تفاوتهاي بسيار زيادي با يكديگر دارند ،همگي در يک مفهوم حداقلي مشترک
هستند 2.وجه حداقلي دولت حقوقـي به جنبههاي شكلي قانون تأکيـد دارد و به معناي حكومت
قانـون با رعايت مؤلفـههاي ماهـوي اين مفهوم نيست .بنابراين ،در شق حداقلي دولت حقوقي،
جنايتهاي ضد بشريت ميتوانند مستند به قانون باشند .به عالوه ،دولت حقوقي در برخي از
کشورهاي مذکور ،قدمت و سابقة بيشتري دارد و تمام رويههاي مربوط به دولت حقوقي در طول
سالها ،تكامل پيدا کرده است(rosenfeld: 2001, 1307) .

در نظر آلمانيها ،مراد از ) (Rechtsstaatقانون در وجه صوري ،آن است که هر دولت براي
ظاهر کردن اراده خويش بر ميگزيند .بنابراين ،دولت بايد قانونمدار باشد .اين است مفهوم نظرية
آلماني دولت حقوقي و نه اينكه دولت بدون هيچ هدفي از نظر اداره کشور ،صرفاً نظامي حقوقي
را به اجرا گذارد يا حتي حق افراد را تأمين کند( .نويمان 82 :1390 ،و)83
از ديدگاه کلي ،در نظرية آلماني دولت حقوقي ،قانون جزء الينفک دولت است و تنها راه مشروع
براي اعمال قدرت دولت است؛ به بيان ديگر ،عبارت «حكومت دولت به موجب قانون» معادل
مناسبتري براي کلمة ) (Rechtsstaatاست .اگر نظرية آلماني دولت حقوقي به معناي حكومت
دولت به موجب قانون باشد ،اين مفهوم ،چيزي بيش از مفهوم دولت حقوقي در وجه حداقلي است
که پيشتر دربارة آن صحبت کرديم .از آنجايي که اين مفهوم آلماني از ابتداي پيدايش خود در
1. Oxford Dictionary, retrieval from http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso
/9780199256853.001.0001/acprof-9780199256853-chapter-12.

 .2مفهــوم فرانســوي دولــت حقــوقي ،ارتبــاط مســتحكمي بــا حاکميــت پارلمــاني و دموکراســي پارلمــاني دارد .بــر
اين اسـاس ،درحاليکـه مفهـوم آلمـاني حاکميـت قـانون در وجـه اثبـاتگراي خـود وظيفـه دارد تـا بـه ايجـاد
محدوديت بر اسـتفاده از قـدرتهاي دولـت توسـط پادشـاه و بـر ضـد مـردم محـدوديت اعمـال نمايـد ،مفهـوم
فرانسوي دولت حقـوقي مشـتمل بـر ارادة مبتنـي بـر دموکراسـي ملـت فرانسـه اسـت کـه توسـط پارلمـان بـه
قانون منتقل شده است.
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قرن نوزدهم ميالدي ،دستخوش تحول و تكامل شده ،بيش از مفهوم دولت حقوقي در وجه حداقلي
مطرح است.
 -2خاستگاه نظرية دولت حقوقي در انديشه رانت تحول و تكامل نظرية دولت
حقوقي ) (Rechtsstaatدر آلمان
خاستگاه و ريشههاي عقاليي نظرية آلماني دولت حقوقي را ميتوان در تئوري کانت جستجو
کرد .تئوري کانت در نيمة اول قرن نوزدهم به عنوان تئوري غالب ،مشتمل بر دولتي بود که حافظ
حقوق رسمي و مصرح افراد در قانون اساسي به موجب قوههاي مستقل مقننه و مجريه بود .در
آموزه کانت ،دولت به وسيله قواعد حقوق موضوعه محدود ميشد( .ويژه)171 :1389 ،کانت واژه
) (Rechtsstaatرا در هيچ يک از آثار خود به کار نبرد و در واقع بايد براي اين منظور واژه
«جمهوري»( )Republikاو را کاويد .دولت جمهوري در نزد او دولتي است که در آن حقوق
حاکم است؛ دولتي که در آن اِعمال قدرت سياسي بر اساس قانون است و نه به شكل خودسرانه؛
به بيان ديگر ،جمهوري در نظر کانت همان ليبرال دموکراسي است؛ يعني نوعي از سازمان
سياسي که حقوق بشر را به طورکامل رعايت نمايد .کانت قصد خود را از آنچه قانون اساسي
جمهوري مي نامد ،به تفصيل بيان ميکند .به نظر او ،دولت جمهوري با قانون اساسي شناخته و
تعريف مي شود که بايد مبتني بر سه اصلِ آزادي فرد ،نظام قانوني و تساوي در برابر قانون باشد.
(تسون 26 :1388 ،و )27در نگرش او ،دولت تجمع افراد بسياري در تبعيت از قوانين حقوقي است
و تنها دولت مبتني بر نمايندگي ،دولت واقعي به شمار ميرود( .ويژه)45 :1390 ،
مفهوم نظرية آلماني دولت حقوقي در سير تكاملي خود از ريشههاي کانتي فاصله گرفت و به سمت
عقايد اثباتگراي( )Positivistبيسمارک در پايان قرن نوزدهم در آلمان حرکت کرد .در اين برهه،
اين مفهوم ،پيوستگي بيشتري را با مباحث مرتبط با صورت نشان داد تا با عناصر مربوط با محتوا.
حاصل پيوند ريشههاي کانتي و مفاهيم اثباتگرا ،رد مفاهيم قديميتر در هم تنيده شده با مشروعيت
دولت به نفع ارزشهاي متعالي مذهبي يا اخالقي بود (Rainer: 1999, 144) .بدين ترتيب ،نظرية
آلماني دولت حقوقي راه را براي حاکميت دولت باز نمود .دولت مذکور ميتوانست به موجب قانون
و به درستي عمل کند و درضمن الزم نبود سيستم ارزشي قانون مذکور ،برگرفته از مذهبي خاص
يا ارزشهاي اخالقي خاص باشد؛ به بيان ديگر ،نظرية آلماني دولت حقوقي ،مقدمة استقرار رژيم
حقوقي خاصي بود که توانسته بود مسئلة کثرت آرا را به نحوي در خود جاي دهد.
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تفكيک نظرية آلماني دولت حقوقي از محدوديتهايي چون مفاهيم مذهبي و اخالقي خاص،
متضمن آن است که حكومت دولت به واسطة قانون ميتواند مستقل از ارزشهاي اخالقي و
مذهبي خاصي که به موازات هم در جامعة وجود دارند عمل کند .براي روشن شدن مسئله ،بهتر
است به بررسي اين موضوع بپردازيم که چگونه وجوه کانتي و اثباتگراي نظرية آلماني دولت
حقوقي با هم سازگاري داشتهاند .با قدرت يافتن بورژوازي و تعامل مفهوم کانتي دولت حقوقي با
اين مسئله ،اين مفهوم به تلفيق دو عنصر مجزا با يكديگر پرداخت؛ يک عنصر شكلي()Formal
و يک عنصر ماهوي( .)Contentاز ديدگاه شكلي ،دولت حقوقي کانت به موجب تفكر رفتار با افراد
به عنوان هدف و نه وسيله ،قانون را ملزم به ارتقاي استقالل فردي مينمايد .از ديدگاه ماهوي،
دولت حقوقي کانتي ،حقوق و آزادي (منفي) را براي افراد قائل ميشود که اين مسئله در انطباق با
ارزشهاي نظام بورژوازي و در تقابل با ارزشهاي رژيمهاي استبدادي پيشين است.
نكتهاي که توجه کمتري به آن ميشود ،اين است که اين ارزشهاي تقويت شده ،درحقيقت عليه
اقشار ضعيف و کمدرآمدي هستند که به رغم ايجاد حقوق جديد ،هنوز براي تأمين زندگي خود
محتاج هستند .برخالف فرانسه ،انقالب بورژوازي در زمان حيات کانت در آلمان روي نداد و اين
مسئله تا سال  1848به تعويق افتاد .البته بعد از وقوع اين امر در آلمان ،اين نهضت آنقدرها هم
قدرتمند نشد .اين مسئله به بروز دولت حقوقي اثباتگرا منجر شد؛ ) (Jacobson: 2000, 419به
بيان ديگر ،در دولت حقوقي اثباتگرا ،حكومت به موجب چارچوب سازماني قوانين ،تدوين و اعمال
ميشود و ارادة حاکم در اين بين ،تنها نيروي قدرتمند نيست .اگرچه وقتي رويكرد اثباتگرا از
ديدگاه تاريخي در مقابل ديدگاه کانتي قرار ميگيرد ،حداقل به وجه تئوريک رويكرد اثباتگرا در
موقعيت بهتري قرار دارد .درحقيقت ،با ظهور حكومتهاي مبتني بر حقوق اداري ،ديدگاه اثباتگراي
دولت حقوقي ،قانوني بودن را به صورت حكومت به موجب قانون تعريف ميکند که نيازمند
عقالنيت و قابليت پيشبيني امور است؛ ضمن اينكه انتظارات عوامل قانون در رويارويي با شرايط
پيچيده و نهادينه شدة اجتماع را به نوعي تثبيت مينمايد.
اشميت را ميتوان از جمله نظريهپردازان دولت حقوقي قلمداد کرد که در موضع نفي مفهوم
ماهوي و کانتي آن قرار داشت .از ديدگاه وي سه معيار ميتوان براي دولت حقوقي برشمرد؛
قانونمداري ،صيانت از قانون اساسي و استقالل قضايي .او معتقد است که اصول ماهوي
دولت حقوقي از سازماندهي و ساختاربندي دولت ناتواناند و جز کاهش کارايي دولت اثري به
دنبال ندارند( .ويژه)58 :1390 ،
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مشروعيت قانون اساسي مشروطه بر اساس سياست کثرتگرا و همچنين موارد برگرفته شده از
تجربة وايمار ،مؤيد اين مسئله است که ضميمه نمودن حقوق بنيادين ،مبتني بر بوژوازي ليبرال به
نظرية آلماني دولت حقوقي کثرتگرا محتمالً به از قلم افتادن تعدادي از سياستهاي حكومتي منجر
ميشود و از اصول حداقلي الزم براي کسب مشروعيت دولت و حكومت ،عدول ميکند.
در پايان بايد اينگونه نتيجه بگيريم که مفهوم ايدهآل استقالل در وجه کانتي ،از ديدگاه ماهوي
و رويهاي برآورده نشده است .از ديدگاه رويهاي ،اين مفهوم ،بسيار انتزاعي است و از ديدگاه ماهوي
و باتوجه به تجربة وايمار ،اين مفهوم ،بسيار کلي و فراگير است .از سوي ديگر ،حاکميت قانون در
وجه اثباتگراي آن ،امكان قابل پيشبيني بودن قوانين را فراهم ميآورد که اهميت زيادي در
روابط اجتماعي و قانوني خاصي دارد .با توجه به موارد ذکرشده ،در پايان جنگ جهاني دوم ،مفهوم
جديد نظرية آلماني دولت حقوقي در آلمان به وجود آمد که در پي تطبيق و سازگاري نياز براي
قابل پيشبيني بودن امور و همچنين استقالل به موجب تعهد به ارزشهاي حقيقي بود.
-3وجه اخالقي دولت از منظر رانت
يكي از مهمترين موضوعات حقوق ،ارتباطي است که اين علم با اخالق دارد .در برخى نظامهاى
فلسفى ،اين مسئله چنان غنا و گستردگى دارد که مىتوان گفت فلسفة حقوق آنها ،به رشتهاى
تبديل شده که بخش عمدهاى از منابع آن ،به اين مسئله پرداخته است( .وکيو)43 :1386 :
انسان موجودي اخالقي است؛ يعني ميتواند عمل اخالقي داشته باشد .فرض ميشود انسان
ميتواند مختارانه يک عمل را انتخاب کند و تنها در اين حالت است که ميتوان از تقبيح و تحسين
فعل و ترک فعل او و در نتيجه از نظام اخالقي و حقوقي سخن به ميان آورد؛ اما پرسش آن است
که ،معيار اخالقي بودن عمل انسان چيست؟
در پاسخ بايد گفت :هنگامي عمل انسان اخالقي است که از نيتي خير برخيزد و نه از ترس
قدرت .اما حكومت بنا به اصل ،سياستها و برنامههاي خود را به شكل الزامآور و قهري اِعمال
ميکند .ازاينرو ،هر جا حوزه عمل برخاسته از ترس باشد اثري از نيت اخالقي باقي نميماند .از
ترکيب دو اصل ياد شده يک معما مطرح ميشود؛ اصالت مطلق دادن به اراده آزاد اخالقي به نفي
قوه قهريه ميانجامد؛ حال آنكه ،تجويز قوه قهريه حكومت ،به معناي از بين رفتن امكان عمل
اخالقي افراد است .در اين بين حفظ عمل اخالقي و نفي حكومت مدل آنارشيسم را مطرح ميسازد.
(راسخ)76 :1393 ،
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کانت از جمله مهمتري ن فالسفه اخالق است که بر بيطرفي و ماهيت و کلي و عمومي اصل
اخالق تأکيد دارد .همچنين رابطه بين دولت و اخالق در انديشه کانت نيز از جايگاهي رفيع
برخوردار است .در مابعد الطبيعه اخالق،کانت نظرية اخالق سياسي خود را ارائه نمود و چنين
استدالل کرد که تنها امري که به هيچ قيد و شرطي خير است ،همان نيت خير (اراده خير)
است .شخصي که با نيت خير عمل مي کند ،نه بر مبناي اميالي عمل مي کند که با نفوذ خود بر
آن عمل تأثير مي گذارد و نه بر مبناي پيامدهايي عمل ميکند که نتي جه آن عمل هستند ،بلكه
بر مبناي به رسميتشناسي آن عمل به عنوان عملي الزامي و ضروري عمل ميکند .بنابراين،
عمل شخص مطابق با آنچه کانت امر مطلق مي نامد انجام ميشود .امر مطلق به اين معناست
که تنها بر مبناي آن اصلي عمل کنيد که همزمان بتوانيد آنرا به عنوان قانوني جهانشمول که
همه بايد از آن تبعيت نمايند اراده نماييد .به گفته او ،بر اساس اصلي عمل کن که همان زمان
که عمل ميکني ،بخواهي يک قانوني جهاني و عمومي باشد .کانت تأکيد دارد که فلسفه اخالق
بايد بر يک بنيان پيشين( ، )prior foundationبنا شود که لزوماً صوري( )formalاست؛
البته اين اصل صوري از معنا تهي نيست؛ زيرا ،به ما توصيه مي کند که بر اساس حاکميت و
استقالل خويش عمل کنيم و حقوق و تعهدات هر شخص ديگري که همان عمل را انجام
مي دهد محترم شماريم( .تسون)29 :1388 ،
امر مطلق کانت ،نوعي نظرية اخالقي وظيفهگرا است که عمل درست و بر حق را بيشتر در
مناسبات وظايف و تعهدات تعريف ميکند تا در مناسبات نتايج يا پيامدهاي يک عمل .اين نظريه
در تقابل با نظريههاي اخالق غايتگرا قرار ميگيرد که بر اساس آنها ،بهترين نتايج و پيامدها
تبيين کننده حقانيت يک عمل هستند .به باور کانت عمل اراده شده بر مبناي امر مطلق ،با نظر
به ضرورت رفتار به همه ،از جمله خودمان ،به عنوان غاياتي فينفسه و نه صرفاً وسايلي براي
رسيدن به غايات ديگر انجام ميپذيرد .بنابراين ،صورتبندي کانت از امر مطلق به معناي احترام
به کرامت انسان است .تنها به اين شكل است که احترام به آزادي ،برابري ،خودمختاري و کرامت
ذاتي انسانها ممكن و ميسر ميشود( .تسون)30 :1388 ،
وي وضع مدني را بر مبناي قرارداد اجتماعي توجيه ميکند که نمايانگر مفهوم بشريت به عنوان
غايتي فينفسه است .در يک دولت مدني عدلمحور ،حقوق بشر تضمين شده و ازاينرو ،تكليف و
تعهدي مبني بر احترام به حقوق تمامي ديگر افراد بر دوش هريک از شهروندان نهاده شده است.
به واسطه حكم قانون و حق مجازات کردن دولتشهر ،محدوديتهايي براي آزادي وجود دارند که
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مشروع بوده است؛ زيرا ،در واقعيت انواع ناحقها و نادرستيهايي را که مبين بي قانوني وضع
طبيعي هستند اصالح کرده و منجر به افزايش آزادي ميشوند( .هيدن)199 :1392 ،
قانون را ميتوان به معناي محدوديت در آزادي هر فرد تعريف کرد؛ البته تا آنجا که در سازگاري
با آزادي تمامي ديگر افراد جامعه باشد و تا حدي که يک قانون جهانشمول به ما اجازه ميدهد.
قانون عمومي پيوسته چنين سازگاري را در جامعه ميسر ميسازد .از آنجا که وضع هر محدوديتي
در آزادي يكي از طريق اراده ديگري اجبار يا الزام ناميده ميشود ،چنين برميآيد که يک قانون
اساسي مدني رابطهاي بين آدميان آزاد باشد که تابع قوانين الزامي نيز هستند .چنين حكمي ،حكم
عقل محض است( .هيدن)200 :1392 ،
به عقيده کانت ،دولت حقوقي اساساً دولت آزادي است .هدف اين دولت مجاز داشتن افراد به
زيستن در قلمرو خصوصي ،آنگونه که خود ميخواهند است .دولت حقوقي از بنياد ،معارض با
دولت استبدادي به ويژه دولت پدرساالر است که داعيه خوشبخت کردن شهروندان خود را دارد.
بنابراين ،دولت حقوقي کانت ،اقتدار سياسي را از اقتدار خانوادگي پدر بر فرزندانش ،اقتدار ارباب
خانه بر خدمتگذارانش و اقتدار حاکم مستبد بر رعايايش مجزا ميسازد و ميخواهد آخرين ارباب
کسي باشد که سلطه اربابي را به حاکميت قانون تبديل سازد.
اهميت و تأثير نظرية کانت در مورد احترام به کرامت انسان که مبناي توجيه اخالقي رفتار با
انسان را بنا مينهد ،در فلسفه سياسي به روشني پيداست .اگر بايد به کرامت انسانها احترام گذاريم
و نبايد در رفتارهاي روزانه خود ،انسانها را به عنوان وسيله و ابزار ببينيم ،قانون اساسي کشور يعني
چيزي که براي خدمت به انسان ساخته و پرداخته ميشود ،به طريق اولي بايد متضمن احترام به
کرامت انسان باشد؛ به عبارت ديگر چنين قانوني بايد متضمن ويژگيهاي برجسته يک سند حقوق
بشري باشد .بنابراين ،در نظرگاه کانت مبناي قانون اساسي جمهوري ،سازوکار تضمين حقوق مدني
و سياسي سنتي است تا مانع سوءاستفاده دولت از قدرت شود و همين سازوکار است که احترام به
حاکميت و کرامت انسان را تحقق ميبخشد .در نهايت براي تحقق کرامت انسان ،کانت هم قائل به
عمل به تكاليف سلبي و هم معتقد به انجام تكاليف ايجابي است( .تسون 31 ،1388 :و)32
در رابطة فرد با دولت ،بايد گفت که حكومتهاي امروزين ،قواعد و نهادهاي خود را به طور عمده
براساس قانون بنا کردهاند و بر اين پايه ،الزام و اجبار هرگونه عقيده و ارزشي را بر پاية قانون پي
ميگيرند .همچنين ،قانون و نظام حقوقي ،بدون اقتدار سياسي شكل نميگيرد؛ زيرا ،درغير اين
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صورت ،مرز ميان حقوق و غيرحقوق شكل نميگيرد .اگر حقوق را تنظيم و کنترل مقتدرانه و
قهري روابط اجتماعي بدانيم ،الزام حقوقي ،باور يا ارزشي اخالقي نخواهد بود که تحقق آن ،تنها
از رهگذر قدرت سياسي حكومت امكانپذير باشد .هنگامي که از الزام يا اجراي قواعد اخالقي،
سخن به ميان ميآوريم ،در واقع ،از ارتباط حكومت و حقوق از سويي و اخالق از سوي ديگر
سخن گفتهايم( .محمودي جانكي)234 :1382 ،
سخن گفتن از ارتباط ميان حكومت و اخالق همان سخن گفتن از ارتباط ميان حقوق و اخالق
است و به عكس .حكومتهاي مدرن ،قدرت خود را به طور عمده به وسيله قانون و نهادهاي قانوني
اعمال ميکنند؛ به عبارتي ،حكومتها تالش ميکنند همه قواعد عمل ،رويهها و نهادهاي خود را
بر اساس و در چارچوب قانون بنا نهند و به اين ترتيب الزام هرگونه فكر يا ارزشي را به روشهاي
قانوني پي گيرند .همچنين ،قانون و نظام حقوقي بدون وجود اقتدار سياسي حيات نمييابند؛ زيرا،
در غير اين صورت ،مرز ميان حقوق و غيرحقوق از بين ميرود و ديگر تفاوتي ميان قانون و ديگر
هنجارهاي اجتماعي باقي نميماند .اگر قانون به معناي تنظيم مقتدرانه روابط اجتماعي باشد ،الزام
قانوني جز به کارگيري قدرت سياسي ممكن نخواهد شد .بدين سان ،هرگاه از الزام قواعد اخالقي
سخن برانيم ،در واقع ،از ارتباط ميان حكومت و حقوق در يکسو و اخالق در سوي ديگر بحث
کردهايم و به تبع هر حكمي که در بحث از رابطه حكومت و اخالق جاري شود در مبحث رابطه
حقوق و اخالق نيز صادق است و به عكس( .راسخ 77 :1393 ،و)78
 -4نظرية حقوق ريفري دشمنان ياروبس
در دوران معاصر ،نظرية حقوق کيفري دشمنان توسط پرفسورگونتر ياکوبس استاد ممتاز کرسي
حقوق کيفري ،آيين دادرسي کيفري و فلسفه حقوق دانشگاه بن آلمان مطرح شد .ياکوبس به دليل
تدوين برنامه سياسي خود ،به ابداع مفهوم «حقوق کيفري دشمن» يا کيفرشناسي دشمن پرداخت.
اين مفهوم اگرچه بيشتر بيپرده و صريح مينمايد ،درعين حال کمي متملقانه و داراي حشو و زوائد
است .مقصود ياکوبس ايجاد يک الزام و رويه قانوني براي حذف دشمنان و اقدام بر ضد افراد خطرناک
به شيوهاي فيزيكي و مؤثر بوده است .آنچه منتج از اين مفهوم است اين است که ،کيفرشناسي دشمن
امري مرتبط با حقوق جزا نيست ،بلكه اين مفهوم بيشتر به عنوان رويه و الگويي جديد در سياست
امنيتي مطرح است .ازاينرو ،مفهوم دشمن بخشي از گذار و تحول دولتها و قانون اساسي به سمت
وضعيتي است که در آن الزامات و مالحظات امنيتي در اولويت قرار ميگيرند.
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ياکوبس براي نخستين بار در سال  1985در يكي از مقالههاي خود ،بين دو مفهوم
«حقوق کيفري شهروندان» و «حقوق کيفري دشمنان» تفكيک قائل شد .وي در سال  2004در
مقالهاي موصوف به «حقوق کيفري دشمنان و حقوق کيفري شهروندان» ،تئوري خود را وارد
مرحله تأييدي-توجيهي کرد .همايشهاي زيادي بين استادان ،صاحبنظران و وکالي دادگستري
در نقد تئوري وي برگزار شد و چندين کتاب و مقاله به اين موضوع اختصاص يافت.
تئوري حقوق کيفري دشمنان بنابر داليل متعدد سياسي و تاريخي در سطح جهاني مطرح شده
و نهتنها قوانين کشورهاي اروپايي نظير اسپانيا و کشورهاي آمريكاي التين ،بلكه قانون کشورهاي
آسياي مرکزي را هم تحت تأثير قرار داده است .به اين ترتيب ،مفهوم دشمن که براي اولين بار
توسط ياکوبس در آلمان ابداع و پرورده شده بود ،به تمام جهان تسري يافت(Hilgendorf: 1) .

البته بايد گفت ،پديده حذف ناقضان قانون از جوامع امري جديد نيست و يک مفهوم رومي 1به
معناي دشمن بشريت است که به فلسفه سيسرون باز ميگردد .اين مسئله به نوعي تصريح کننده
حذف عامدان جرائم عمده از جوامع است که به عنوان قانونشكنان ،خارج از حيطه هرگونه نظم
قانوني هستند(Werkmeister: 4).

در نظامهاي قانوني موجود وکنوني ،شهروندي امري است که به ميزان زياد و البته نه به صورت
کامل ،تأثيري بر اجراي قانون ندارد .تفاوتي بين افراد شهروند و غيرشهروند وجود ندارد و در
صورت ارتكاب به جرم ،افراد غيرشهروند هم همانند شهروندان مورد مجازات قرار ميگيرند.
) (Dubber: 1البته سياستهاي پوپوليستي جامعه را به دو گروه خودي( )Selfو ديگري()Other
تقسيم ميکنند .در گروه خودي افراد تربيتشده( ،)Civilizedمطيع قانون( )Law abidingو
اکثريت اخالقي( )moral majorityقرار ميگيرند .گروه ديگر متشكل از افراد خطرناکي است که
بايد شناسايي ،کنترل ،قرنطينه ،طرد و خنثي شوند( .مقدسي و فرجيها )150 :1392 ،اما به نظر
ياکوبس ،کساني که با علم و آگاهي با نظم حقوقي موجود مخالفاند ،حقوق شهروندي و شخص
بودن خود را از دست داده و در نتيجه ،دولت ميتواند با توسل به هرگونه ابزاري که به آنان دسترسي
داشته باشد با آنان وارد جنگ شود .وي در اين خصوص مينويسد« :کسي که تضمين شناختپذير
کافي راجع به رفتار شخصگونه ارائه نميکند ،نهتنها نبايد انتظار داشته باشد که با وي همچون
شخص رفتار شود ،بلكه دولت همچنين مجاز است که ديگر با وي همچون شخص رفتار نكند؛ زيرا،
1. hostis humani generis.
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در غير اين صورت وي حق امنيت ديگران را نقض خواهد کرد( ».صدر توحيدخانه)512 :1392 ،
از نظر ياکوبس دو حقوق کيفري مستقل از يكديگر وجود ندارند ،بلكه حقوق کيفري مجموعهاي
واحد و ترکيبي است از جنبههايي که بيشتر به شهروندان توجه دارد و جنبههايي که مخاطب آن
دشمناند .به باور وي دشمنان کساني هستند که نظم حقوقي موجود را کنار گذاشتهاند .اگرچه
ياکوبس حُسننيت دارد و به اذعان خود ،در صدد است تا رگههاي نظرية خود را بشناساند و سپس
توسل به آنرا قاعدهمند نمايد ،به نظر ميرسد خطر اين نظريهپردازي بيش از نفع آن باشد.
(صدر توحيدخانه)478 :1392 ،
وفق تئوري حقوق کيفري دشمنان ،ضمانتاجرا داراي اهداف افراطي و حداکثري است؛ به
گونهايکه ميتواند از کليه موانع موجود درحقوق کيفري (مانند حقوق بشر و يا اصل کرامت انساني)
عبور کند .به زعم تئوريپردازان حقوق کيفري دشمنان ،حذف دشمن از حوزه حقوق مفروض براي
ديگر شهروندان امري غيرقابل اجتناب بوده و تضمينکنندة حاکميت قانون براي باقي افراد جامعه
است(Hilgendorf: 349).

در تشريح اهداف مجازات ،بايد بين سه بُعد متفاوت که عبارتاند از :بُعد پيشگيرانه(،)Preventive
بُعد انتقامگيرانه( )Vengeanceو بُعد نمادين( )Symbolismتمايز قائل شد .به همين شكل ميتوان
دشمنان را هم به سه دسته کلي تقسيم نمود :دشمنان خطرناک( ،)Dangerousدشمنان فاقد
اخالق(( )Amoralکه بياعتنا به درستي يا نادرستي مسائل هستند) و در نهايت دشمنان شكست
خورده( .)Defeatedدر رابطه با پيگشيري از جرائم ،دشمنان به عنوان منبع و منشأ خطرات جهاني،
بايد به شيوه صحيحي تحت کنترل قرار گيرند .مجازات در حقوق کيفري ملّي و حتي در سطح
فراملّي ،بيشتر به معناي ايجاد مجازاتهاي جديد با استفاده از رويههاي اعمال اجبار است .يكي از
خطوط فكري مرتبط با بحث ،اعالن جنگ است .ازآنجاکه دشمن بشريت بر ضد تمامي اَبناي بشر
اعالن جنگ نموده ،تمامي بشريت هم بايد چنين جنگي را عليه وي آغاز نمايند .در ابتدا ،به نظر
ميرسيد ،ياکوبس که به دليل داشتن ديدگاههاي ليبرال مشهور بود ،درگير ديدگاههايي شده است
که اصول ابتدايي و اوليه دولتهاي ليبرال را تضعيف ميکنند .گسترش قدرت و صالحيت ،به نام
پيشگيري و امنيت باعث ايجاد تحوالتي در قانون پليس آلمان شد .ديدگاههاي ياکوبس موجب
تضعيف اولويتهاي ليبرال کالسيک شد و باعث شد که انجام اقدامات و وضع قوانين پيشگيرانه در
اولويت قرار گيرند و «سياست پيشگيرانه»( )Preventiveحاکم شود .به دليل ماهيت انتزاعي و
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نامشخص ،اصول پيشگيرانه بر موارد مرتبط با حاکميت قانون از جمله قطعيت ،پاسخگويي ،قابل
اعتماد بودن و در نهايت عدالت ،تأثير ميگذارند و به عوض اينكه منجر به امنيت شوند بيشتر به
ناامني دامن ميزنند.
در دهه هفتاد ميالدي امنيت به عنوان «وظيفه دولت»( )State dutyو در دهه  80ميالدي به
عنوان يكي از عناصر اصلي تحول و گذار در سياست کيفري دولت آلمان مطرح بوده است .اين
تحول تنها پاسخي سياسي به خطرهاي تروريستي نبوده ،بلكه به عنوان واکنشي به تجارت مواد
مخدر و جرائم سازمان يافته در کشورهاي عضو پيمان شنگن 1مورد توجه بوده است .جنگ بر ضد
تروريسم و جرائم سازمان يافته تنها دليل تأکيد بر مفهوم امنيت در سيستم کيفري آلمان نبود و مقابله
با جرائم جنسي هم در هدف حفاظت از جامعه و تأمين امنيت آن قرار داشت .از اواخر دهه 90
ميالدي ،اقداماتي در مورد محدود کردن آزادي مجرمان جنسي ،انجام آزمايش «دي اِن اِي»()DNA
براي شناسايي مجرمان بالقوه و انجام اقدامات پيشگيرانه براي مجرمان بالفعل انجام شد.
درحاليکه ،تمرکز اصلي ياکوبس بر پيشگيري در حوزه جنايي و سياست امنيتي بود ،در سال
 ،1985زماني که وي مفهوم خود را در پرتو برخي پيشرفتهاي فكري و فرهنگي گسترش داد،
براين نكته اذعان نمود که «حقوق کيفري اضطراري»( )Emergency criminal lawتنها بايد
در موارد خاص و استثنايي اعمال شود .پانزده سال بعد ،ياکوبس ديدگاه خود را تغيير داده و آنرا
به صورت يک ضرورت دائمي ديد .ياکوبس در توصيفات و تعابير خود براي تشريح دشمنان از آنها
به عنوان «شخص و فرد»( )Non-personياد نميکند .شايد اين مسئله به نوعي يادآور فلسفه
نازيها باشد .در اين فلسفه ،نبردي بر ضد کساني در جريان بود که مجرمان هميشگي خطرناک
ناميده ميشدند .ياکوبس به عنوان پايهگذار کيفرشناسي دشمن ،سعي کرد تا از هرگونه ارجاع به
نظريات کارل اشميت ( )1966 -1922به عنوان نظريهپرداز و مشروعيتبخش رژيم نازي و
دستهبندي مشهور وي تحت عنوان دوست و دشمن خودداري کند و به عوض آن ،بر نظريات
فالسفه معتبري چون روسو ،هابز ،کانت و فيخته 2متمرکز شود.

 .1پيمان شــنگن در ســال  1985بين کشــورهاي اروپايي منعقد شــد و به موجب آن کنترلهاي فيزيكي مرزي بين
کشورهاي عضو براشته شده است.
 .2وهان گوتليپ في شته ) (Johann Gottlieb Fichteزادة  19مي  ،1762درگذ شته  27ژانويه 1814؛ فيل سوف و از
پايهگذاران ايدهآليسم آلماني است.
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در خط فكري مبتني برانتقام ،دشمن به عنوان فردي ناقض اخالقيات تلقي ميشود که اعمال
غير اخالقيش برضد بشريت بايد تالفي شوند .گاهي اوقات جنايات انجام گرفته توسط اين افراد،
آنقدر بزرگ و فجيع هستند که شايد کل مردم خواهان انتقام و تالفي باشند .در اين صورت،
اقدامات تنبيهي ،برخواسته از ميل قوي به مجازات است .انجام جنايات وحشيانه توسط اين افراد
باعث ميشود که به صورت مشروع و برحق ،دشمن هرکسي و هر شخصي شوند و به عنوان ياغي
در نظرگرفته شوند؛ به بيان ديگر ،دشمنان بشريت تحت فشار عدالت قرار ميگيرند و اين امري
مشروع و برحق است(Dubber: 23) .

پيشدستي ،يكي از مفاهيم اصلي کيفرشناسي دشمن است و بايد آنرا حاصل ارتباط مفاهيم
مبتني بر خطر در سياست امنيتي و حقوق کيفري دانست .ياکوبس بر اين باور است که در موارد
دفاع از خود ،در پاسخ به حمله ،دفاع الزم است؛ درحاليکه ،آنچه باعث نگراني است ،دفاع در
مقابل حمالت محتمل درآينده است .در اين زمان ،مفهوم دشمن يک مسئله قطعي است و وي به
عنوان يک تهديد ،هميشه حاضر است .بر اين مبنا و روية مداومي که توسط تروريستها ايجاد شده،
اين مسئله از يکسو آشكار و واضح و از سوي ديگر تهديد مداومي است که همواره در بستر
اجتماعات وجود دارد .دشمن يک احتمال واقعي است .مقابله با دشمن به وسيله قانون دولت
اضطراري انجام ميشود و از آنجاييکه اين دشمن بيگانه و متفاوت است و خودي قلمداد نميشود،
دليل معقولي براي جنگ وجود دارد .اين تهديد توجيهکننده تفاوتي است که بين داخل و خارج از
مرزهاي کشور وجود دارد.
از سوي ديگر ،اين دستهبندي به گونهاي عمل ميکند که کيفرشناسي دشمن را تنها راهحل
موجود قلمداد مينمايد .اگر راهبردهاي نظامي به صورت سنتي ،در پي حذف دشمن در مرزها
هستند ،جرمشناسي مبتني بر خطر ،سعي دارد که دشمن را در محدوده مرزها به ورطه نابودي
بكشاند .در تضاد با اين موارد ،کيفرشناسي دشمن نوع سومي از دفاع و مقابله را توصيه ميکند که
مشكالت مرتبط با امنيت را با استفاده از سيستمهاي اضافي و شبه قانوني حل و فصل نمايد.
خط فكري مرتبط با نمادسازي ،مجرمان را به عنوان دشمنان شكست خوردهاي ميبيند که بايد
بار ديگر در مقابل قضات شكست بخورند .در اين رويه ،دشمن شكست خورده به مثابه نيروي
شرّي است که مغلوب شده است .در نتيجه ،مجرمان بايد به هر قيمتي مجازات شوند و اين مسئله
به عنوان يک ضد حمله درتاريخ ثبت شود .هدف از اين رويه نمادين ،مشخص نمودن ميزان
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مسئوليت يک فرد در يک فاجعه بشري نيست ،بلكه بيشتر ايجاد و انتشار يک سابقه تاريخي در
پاسخ به فجايع بشري است.
براساس تئوري گفته شده ،دشمن جامعه بشري از حقوق و جايگاه خود به عنوان يک شخص
محروم شده است .در نتيجه ،مالحظات معمولي که در مجازات اشخاص در نظرگرفته ميشوند،
در مورد دشمنان ،محلي از اعراب ندارند .فردي که به عنوان دشمن شناخته شده ،حق خود براي
درخواست رويههاي معمول که در قوانين کيفري به ديگر افراد اختصاص داده شده را ندارد و
مجازاتهايي که براي وي تعيين ميشوند ،تنها بنابر تشخيص و اعمال صالحيت مرجع قضايي
تصميمگيرنده قابل محدود شدن است .در اين صورت ،جرمانگاري و مجازاتهاي افراطي و
حداکثري پذيرفتني است.
به گفته ياکوبس ،رفتار با دشمنان وابسته به دو عامل نياز به امنيت شهروندان و ماهيت بالقوه و
غيرقابل اعمال خشونت توسط دشمنان است .هر دو عامل به ميزان زيادي از جامعه و دولت به
عنوان مجري قانون متأثر ميشوند (Jakobs: 424).ايدة محوري اين است که ،دشمنان بايد خارج
از هرگونه قرارداد اجتماعي يا مفهوم اجتماع فرض شوند؛ به بيان ديگر ،دشمن بخشي از جامعهاي
نيست که وي را قضاوت ميکند .دشمنان به شكلي غير قابل انكار و مشهود ظرفيتهاي خطرناک
و خارج از چارچوبهاي اخالقي خود را اثبات نمودهاند و اين مسئله باعث شده تا به عنوان فردي از
جامعه قلمداد نشوند .در نتيجه ،دشمن وضعيت خود را از يک عضو جامعه به وضعيت طبيعي تنزل
داده است .بديهي است که در وضعيت طبيعي شخصيت قانوني و حقوق انساني به عنوان مفهوم
ومصداقي از قانون وجود ندارد (Werkmeister: 3) .خروج فرد از جامعه امري است که با انتخاب
و خواست وي صورت ميگيرد .به عنوان مثال ،کساني که مرتكب «جرائم عمده»()Core crimes
شدهاند ،هرگونه ارتباط اجتماعي با کساني که قرباني اين جرائم بودهاند را انكار ميکنند.
-5تعارض آراي ياروبس و رانت
طرح نظرية حقوقي کيفري دشمنان در ذات و ماهيت خود با ايده دولت حقوقي يا «رشتس
شتات» آلماني در تعارض است .چنانکه اشاره شد ،تأسيس دولت حقوقي عالوه بر جنبههاي
شكلي ،بر وجوه ماهوي دولت حقوقي نيز تأکيد دارد .انسانزدايي و تبديل انسان به عدد و شماره،
به واسطة شكلگيري نظام ديوانساالري کيفري ،مسئلهاي است که در آلمان نازي و به خصوص
در قضية هولوکاست نيز مشهود بود .با به قدرت رسيدن هيتلر و بروز جنگ در سال  ،1939يک
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ميليون آلماني ،از شكنجهها و بيحرمتيهاي اردوگاههاي متمرکز رنج بردند .هيتلر از ترور دولتي،
براي نابودي استقالل هرگونه سازمان و تشكل (بهجز طبقة متوسط و مورد احترام گروههاي
حقوقدان و انجمنهاي حرفهاي) سود برد .کمترين مقاومت با واکنش پليس گشتاپو روبهرو ميشد
و برخي از اعضاي فعالتر به اردوگاههاي کار اجباري ،گسيل ميشدند( .بابايي)823 :1391 ،
نقاط تاريكي که در دوران حكومت نازيها وجود داشت ،نظرية آلماني دولت حقوقي کنوني و
معاصر در آلمان به موجب قانون اساسي مصوب در سال  1949تدوين شده و مشتمل بر اصول و
ارزشهاي قائم به ذات و حقيقي است .مهمترين اين ارزشها و اصول ،مبحث کرامت انساني است.
بديهي است که کرامت انساني داراي ابعاد گستردهاي است و معاني متفاوتي به آن نسبت داده
شده که منتج از ريشههاي تاريخي ،فلسفي يا مذهبي هستند .نقض کرامت انساني در بطن نظرية
حقوق کيفري دشمنان امري محرز است و نميتوان داليل قاطعي در رد اين مسئله ارائه نمود.
کرامت انساني نهتنها به منزلة حق يا مجموعهاي از حقوق غيرقابل سلب و غيرقابل انتقال است،
بلكه محور و مبناي حقوق بشر در حمايت از آدمي و همچنين تشكيل دولت محسوب ميشود.
(رحيمينژاد)114 :1390 ،
فارغ از بحث گونهها و مباني کرامت انساني ،موضوع ،يافتن يک روش مطمئن براي تضمين
کرامت انساني و پيشگيري از ادامه نقض آن است .در آغاز هزار سوم ،گامهايي براي يک همانديشي
هنجاري در ساخت برخي از قواعد بنيادين برداشته شده و چه بسا مساعدت و همفكري تمدنها،
دولتها و ملتها پيشدرآمد رعايت حقوق بشر و کرامت بشري باشد( .ذاکريان)59 :1392 ،
در حقوق کيفري آلمان ،به کرامت انساني به عنوان يكي از ارزشهاي الينفک در مادة  1قانون
اساسي 1اشاره شده است و در صدور احكام قضايي و تصميمگيريهاي بيشمار دولتي به آن استناد
ميشود« .بنابراين ،اين قانون تنها هنجارهاي ساده حقوقي را مطرح نميکند ،بلكه ارزشهايي بنيادين
را پيش ميکشد که براي قانونگذار و شهروندان مقرر شدهاند( ».ويژه )60 :1390 ،به صورتکلي،
ميتوان گفت که نظرية آلماني دولت حقوقي کنوني ،پيوندهاي عميق و تفكيکناپذيري با دموکراسي
مشروطه برقرار کرده که مبتني بر ارزشهاي حقيقي و قائم به ذات است.
هسته مرکزي تئوري حقوق کيفري دشمنان اين است که ،مجرمان از جامعه انساني حذف شوند.
قانون همواره نيازمند توجه به اين موضوع است که افراد نه به عنوان ابزار و وسيله ،بلكه به عنوان
1. Basic law.
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اشخاصي داراي ارزش ذاتي مطرح هستند .مسئله واضح در مورد حقوق کيفري دشمنان اين است
که ،چنين ذهنيني در مورد افراد در اين قانون وجود ندارد و در نتيجه رفتار و مجازاتهايي که با
دشمنان ميشود ،نميتواند بخشي از مالحظات مشروع جامعه باشد .فردي که به عنوان دشمن
مطرح شده ،واجد هيچ ارزشي نيست .با توجه به منطق حاکم بر نظرية حقوق کيفري دشمنان،
مجرم نميتواند ادعايي دال بر رعايت حقوق انساني خود توسط جامعهاي داشته باشد که به آن
حمله کرده است؛ از سوي ديگر ،دشمن توسط اين جامعه به عنوان حيوان خطرناکي در نظرگرفته
ميشود که بايد از صفحه روزگار محو شود؛ ضمن اينكه اين دشمن يک وسيله براي انتشار پيام
پيروزي اين جامعه بر دشمنان در نهايت کيسه بوکسي براي تخليه احساسات انتقامجويانه است.
همچنين ،تئوري مطرح شده از سوي ياکوبس هر چند مجوز اعمال قواعدي ويژه براي دشمنان را
در شرايطي خاص صادر ميکند ،ولي تضميني براي ممانعت از تبديل شدن اين حالت استثنائي به
يک پارادايم رايج و عادي وجود ندارد .به تأثير از چنين انديشههايي ،حقوق کيفري امنيتي شكل
گرفته و شاهد وضع قوانين ماهوي امنيتي تا تغيير در حقوق شكلي و قواعد دادرسي کيفري بودهايم.
در اين ميان ،انسان نه به عنوان غايت بلكه به مثابه ابزار ،نگريسته شده و قواعد حقوقي رسالت
خود که حفظ حقوق انساني است را از دست ميدهند.
برخي تئوريپردازان ،مُهر تأييد خود را بر تئوري حقوق کيفري دشمنان زدهاند و چنين استدالل
ميکنند که مجرمان به صورت آگاهانه انتخاب کردهاند که به وضعيت طبيعي بازگردند و عضوي
از جامعه انساني نباشند؛ ضمن اينكه کرامت انساني خود را هم به صورت انتخابي نقض نمودهاند.
در پاسخ بايد گفت ،حتي اگر تمامي اين استداللها صحيح باشد ،منطقي به نظر نميرسد که با
توجه به مدل وضعيت طبيعي چنين عواقب جدي و خطرناکي را متوجه مفهوم کرامت انساني کرده
و آنرا به صورت کامل نقض نماييم؛ به عالوه ،مفهوم اصلي و مرکزي کرامت انساني وجود يک
ارزش ذاتي و دروني در تمام انسانهاست که نميتوان آنرا ناديده گرفت .مقصود از ارزش ذاتي از
ديدگاه کانت توانايي تعقل و تفكر در انسان است .مفاهيم جديدتري هم بعداً توسط ديگر
تئوريپردازان از جمله «مارگاليت»( )Margalitارائه شدهاند و به موجب آنها انسان ظرفيت ارزيابي
و تغيير زندگي خود در هر لحظه که اراده کند را داراست« .گايتا»( )Gaitaاين افكار را به شكل
انسانيتري درآورده و اذعان نموده است که حتي مرتكبين شيطانيترين اعمال و جرائم هم به
عنوان انسان سزاوار احترام و حفظ کرامت انساني هستند و ما بايد اين مسئله را رعايت کنيم؛
چراکه ،خود ما هم انسانيم (Werkmeister: 8) .عالوه بر آن ،در حقوق آلمان ،اصل تناسب،
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مبناي مداخلة کمينة حقوق جزاست و در بسياري از تصميمات دادگاه قانون اساسي فدرال
آلمان 1،اين مسئله پذي رفته شده است که توسل حداقلي به حقوق جزا ،بايد در راستاي اتخاذ
تصميمهاي مناسب باشد .بنابراين ،بايد با اتخاذ تدابير غيرجزايي ،از مرداب رنجآور قوانين جزايي
نجات يافت .با توجه به مطالب گفته شده ،يكي از مهمتري ن اصول حقوق جزا از منظر حقوقدانان
آلماني  ،اصل تناسب است که ريشه در حقوق عمومي اي ن کشور دارد و از اصل دولت
حقوقي( ،)Rechtsstaat-pricipleناشي شده است( .شمعي )27 :1394 ،محتواي اصل مزبور،
شهروندان را در برابر دولت ،از آزاديهاي شخصي بهرهمند ميداند .بنابراين ،اصل تناسب ،به
مراتب بيشتر از اصل دخالت کمينة حقوق جزا ،دولت را مكلف مي کند که قانون در مرحلة وضع
و اجرا ،در برابر شهروندان ،واکنشهاي مناسب و عقاليي نشان دهد.
-6تشريح روية قضايي آلمان در رد نظرية ياروبس و اصالت دادن به انديشه
دولت حقوقي رانت
روية قضايي آلمان ،در سه پروندة «حلقه ترور المتصدق»« ،دادگاه قانون اساسي و ماده جنجالي
قانون امنيت هوايي» و همچنين در پرونده «داشنر» دست رد بر تئوري ياکوبس ميزند .در پرونده
المتصدق ،متهمان خلبان حادثه تروريسم يازده سپتامبر که با تشكيل «حلقه ترور هامبورگ» توسط
پليس و نظام قضايي آلمان مورد تعقيب و محاکمه قرار گرفتند ،از کليه حقوق مرتبط با دادرسي
عادالنه استفاده کردند .در اعضاي حلقه ترور هامبورگ از جمله المتصدق با وجود طرح نظرية
حقوق کيفري دشمنان ،از تمام حقوق بنيادين و دادرسي عادالنه و منصفانه در جريان دادرسي
بهرهمند شدند و هيچگونه نقض حقوق انساني در مورد آنان انجام نشد.
موضوع ديگر که ريشه در قوت گرفتن تئوري حقوق کيفري دشمنان و اثر آن در وضع قانون
است ،به قانون امنيت هوايي آلمان مرتبط ميشود .در پاراگراف  3ماده  14قانون امنيت هوايي
آلمان ،به نيروهاي نظامي اجازه داده شده بود ،چنانچه هواپيماي مسافربري به عنوان سالح استفاده
شود آنرا ساقط کنند .دادگاه قانون اساسي آلمان پاراگراف مزبور را به دليل مغايرت با قانون اساسي
و از جمله حق حيات و کرامت انساني باطل اعالم کرد و اعالم داشت ،نگاه ابزاري به انسان براي
نجات ديگران به هيچ روي موجه نيست( .صدر توحيد خانه)1392:487 ،

1. German federal constitutional court.
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در مهمترين و جنجاليترين مورد ،به خوبي جهتگيري حقوق کيفري آلمان در رد نظرية ياکوبس
مشخص شد .در پرونده داشنر (معاون رييس پليس فرانكفورت) ،کودکي يازده ساله توسط
دانشجوي  28ساله حقوق به گروگان گرفته شد .گروگانگير از پدر کودک طلب يک ميليون يورو
نمود .پدر کودک با نظارت پليس پول را به گروگانگير پرداخت ،ولي وي هنگام فرار توسط پليس
دستگير شد .شخص مظنون ،به آدمربايي اعتراف کرد ولي حاضر به دادن اطالعات براي محل
نگهداري کودک نشد .داشنر که جان کودک را در خطر ميديد مظنون را از طريق مقام زيردست
خود تهديد به شكنجه کرد .آدمربا به تأثير از تهديد پليس محل اختفاي کودک را فاش نمود ،ولي
در نهايت پليس با جسد کودک به قتل رسيده مواجه شد .در دسامبر  ،2004دادستان عليه داشنر
اعالم جرم نمود و اين مجادله در محافل علمي شكل گرفت که آيا داشنر حق داشته انساني ديگر
را به شكنجه تهديد کند يا خير؟ آيا در موارد استثنايي در تزاحم حقوق بنيادين دو انسان ميتوان
يكي را بر ديگري ترجيح داد؟ دادگاه فرانكفورت با مردود دانستن دفاعيات داشنر ،به استناد قانون
اساسي آلمان به تعرضناپذيري کرامت انساني اشاره کرد.
بنابراين ،احترام به کرامت انساني مبناي اصلي دولت حقوقي است .نويسندگان قانون اساسي
آلمان با توجه کامل آنرا به عنوان نخستين اصل قانون اساسي قرار دادهاند .اسناد مربوط به زمان
شكلگيري جمهوري فدرال آلمان به روشني نشان ميدهند که ستمگريهاي نظام نازي هنوز با
روشني کامل در برابر چشمان اعضاي پارلمان بوده است .هدف اصلي اين بوده که چنين فجايعي
مجددا رخ ندهد و قانون اساسي سدي در برابر چنين کوششهايي باشد و نبايد با انسان به مثابه
شيء محتوي اطالعات برخورد شود.
البته ،برخي مانند بروگر ،با اين استدالل مخالفت کرده و معتقدند که اقدامات داشنر موجه بوده
است؛ زيرا ،در يک آدمربايي کرامت بزهديده نيز نقض ميشود؛ زيرا ،جسم و روح وي وسيله و
ابزاري براي اخاذي ميشود .گرچه به واسطه شكنجه کرامت ذاتي مجرم نقض ميشود ،ولي در
وضعيتي که دو کرامت در برابر هم قرار ميگيرند نظم حقوقي بايد جانب بزه ديده را بگيرد و مجرم
را به نشان دادن محل اختفاي بزهديده اجبار نمايد.
امّا روکسين چنين پاسخ مي دهد که ،استناد به شكنجه پذيرفتني نيست؛ زيرا ،شكي نيست که
آدمربا کرامت انساني بزهديده را نقض ميکند؛ همانگونه که بسياري از مجرمان چنين ميکنند؛
ولي اين نكته به دولت چنين حقي نميدهد که راساً کرامت انساني مجرم را نقض کند؛ زيرا ،اتفاقاً
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واالتر بودن دولت بر بزهكار از نظر اخالقي اقتضا دارد که به همان شيوههايي متوسل نشود که
بزهكاران متوسل ميشوند .اگر دولت از هرگونه نقض کرامت انساني و به تبع آن از شكنجه منع
شده است ،پس به لحاظ منطقي ترک تدابير شكنجهآميز امكان ندارد در بردارنده هرگونه نقض
کرامت انساني باشد؛ به بيان ديگر ،دولت مكلف است جان و کرامت انساني شهروندان خود را تا
حد امكان حفظ کند ،ولي فقط تا جايي که ممكن باشد ،حفظ جان و کرامت انساني فقط در قالب
حدود خاصي که دولت مشخص ميکند امكانپذير است .يكي از مهمترين اين حدود ممنوعيت
مطلق شكنجه است .تكليف حمايتي دولت همان جايي از دوش وي برداشته ميشود که انجام آن
عمل مستلزم دست کشيدن دولت از حقوق است( .صدر توحيد خانه)489 :1392 ،
ترديد نسبت به ماهيت عمل داشنر ناشي از اين است که ،اين پرونده با اقتضائات خاص آن در
نظرگرفته شده است؛ بدون آنكه نسبت به پيامدهاي آن در کل نظام حقوقي دورانديشي شود .اگر
جواز صدور شكنجه در يک مورد خاص يعني آدمربايي مجاز شناخته شود ،چرا در مورد اعضاي
باندهاي سازمان يافته که خطرناکترند مجاز نباشد؟ در اين شرايط بازگشت به بربريتي صورت
خواهد گرفت که دولتهاي ديگر را بدان محكوم ميکنيم.
نتيجهگيري
مبناي تشكيل دولت حقوقي در آلمان به تأثير از انديشه ايمانوئل کانت ،به رسميت شناختن و
تضمين و حفظ کرامت انساني بوده است .اين مهم در قانون اساسي اين کشور به عنوان يک
ارزش بنيادين مورد تأکيد قرارگرفته و قوانين شكلي و ماهوي بر آن صحه گذاشتهاند .کانت به
عنوان يكي از فيلسوفان مشهور فلسفه اخالق ،تقيد به اخالق را يكي از مؤلفههاي اساسي دولت
ميداند .امر مطلق کانت ،متضمن نوعي اخالق وظيفهگراست که اهميت و تأثير نظرية وي در
مورد احترام به کرامت انسان مبناي توجيه اخالقي رفتار با آدمي را بنا مينهد .اما با ظهور گونههاي
جديد بزهكاري در سطوح داخلي در آلمان ،تئوري جديدي (تئوري حقوق کيفري دشمنان) براي
مهار مجرمان و پديده بزهكاري توسط ياکوبس مطرح شد .تئوري ياکوبس با تئوري دولت حقوقي
يا همان دولت جمهوري کانت در تقابل قرار دارد .به باور ياکوبس ارتكاب پارهاي از جرايم مغاير
با امنيت مردم ،عنوان شهروند را اشخاص متهم به بزهكاري زائل و آنان را به عنوان دشمن به
جامعه معرفي ميکند .در اين شرايط عبور از موانع انساني و حقوق بشري در فرايند جرمانگاري و
مجازات ،مجاز و حذف دشمن امري غيرقابل اجتناب تلقي ميشود .استفاده از مالحظات معمول
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قانوني که در مورد شهروندان به کار بسته ميشود ،در مورد دشمنان ،محلي از اعراب ندارد و
حاکميت حقوق کيفري اضطراري در اين اوضاع ضروري است .نظرية حقوق کيفري دشمنان که
حذف مجرمان در هسته مرکزي آن قرار دارد ،يادآور نقاط تاريک حكومت نازيهاست و با ايده
دولت حقوقي آلماني که کانت باني نظري آن بود در تعارض قرار دارد .تئوري ياکوبس ،ضمن
صدور مجوز براي کاربست قواعد ويژه براي دشمنان ،تضميني براي تبديل شدن اين حالت
استثنائي به يک پاراديم رايج را ندارد .هر انساني برخوردار از کرامت ذاتي است و نميتوان اعمال
قواعد حقوقي را مستمسكي براي نقض اين مهم قرار داد .نتيجه عملي پذيرش ديدگاه ياکوبس
نقض کرامت ذاتي انسان است که تئوري دولت حقوقي (جمهوري) کانت بر آن استوار شده است.
در مجموع شكلگيري حقوق کيفري امنيتي موجب کرامت زدايي از انسان و تنزل شأن انساني از
قواعد حقوق ميشود .پذيرش ديدگاه ياکوبس به داليل ياد شده در روية قضايي آلمان نيز مورد
قبول قرار نگرفته است.

کرامت زدايي از انسان و انسانيت زدايي از حقوق / ...شمعي و احمدی 161

منابع
الف -فارسي
.1

اوزر ،آتيال ( ،)1389دولت در تاريخ انديشه غرب ،ترجمۀ عباس باقري ،چاپدوم ،تهران :نشر فرزان روز.

.2

بابايي ،پرويز ( ،)1391فرهنگ اصطالحات و مکتبهاي سياسي ،چاپاول ،تهران :نشر نگاه.

.3

تسون ،فرناندو ( ،)1388فلسفه حقوق بينالملل ،ترجمۀ محسن محبي ،چاپاول ،تهران :نشر شهر دانش.

.4

توجهي ،عبدالعلي و دهقاني ،علي (« ،)1392در جدال امنيتگرايي و موازين دادرسي منصفانه»،
نشريه پژوهش حقوق کيفري ،سال دوم ،دورۀ بهار و تابستان ،شماره ،3صص.7-34

.5

جعفري ،محمدتقي ( ،)1370حقوق جهاني بشر از ديدگاه اسالم و غرب ،چاپاول ،تهران :نشر دفتر
خدمات حقوقي بينالمللي جمهوري اسالمي ايران.

.6

دل وکيو ،جورجو ( ،)1386فلسفۀ حقوق ،ترجمۀ جواد واحدي ،چاپاول ،تهران :نشر ميزان.

.7

ذاکريان ،مهدي ( ،)1392همه حقوق بشر براي همه ،چاپاول ،تهران :نشر ميزان.

.8

راسخ ،محمد ( ،)1393حق و مصلحت (مقاالتي در فلسفه حقوق ،فلسفه حقوق و فلسفه ارزش)؛
مقاله حکومت و اخالق راس هريسون ،چاپپنجم ،تهران :نشر ارح نو.

.9

رحيمي نژاد ،اسماعيل (« ،)1390نگرش اسالمي به کرامت انساني» ،نشريه معرفت حقوقي ،سال
اول ،دورۀ زمستان ،شماره ،2صص .126-113 -9

 .10شمعي ،محمد ( ،)1394جرمانگاري حداکثري ،چاپاول ،تهران :نشر جنگل.
 . 11کانت ،ايمانوئل ( ،)1380فلســـفه حقوق  ،برگردان منوچهر صـــانعي درهب يدي ،چاپاول ،تهران:
نشر نقش و نگار.
 .12محمودي جانکي ،فيروز (مهر  ،)1382مباني ،اصول و شيوههاي جرمانگاري ،پاياننامۀ دورۀ دکتري ،گروه
حقوق جزا و جرم شناسي دانشکده حقوق ،دانشگاه تهران.
 .13مقدسي ،محمدباقر و فرجيها ،محمد (« ،)1392ويژگيهاي سياستهاي کيفري عوامگرا؛ مطالعه تطبيقي»،
نشريه مطالعات حقوق تطبيقي ،دورۀ  ،4شماره ،2صص.155-137
 .14صدر توحيد خانه ،محمد (« ،)1392حقوق در چنبره دشمن ،از سياست آمريکايي جنگ با ترور تا
نظريۀ آلماني حقوق کيفري دشمنان» ،تازههاي علوم جنايي :مجموعه مقالهها ،زير نظر عليحسين
نجفي ابرندآبادي ،چاپدوم ،تهران :نشر ميزان.
 .15نجفي ابرندآبادي ،عليحسين ،تازههاي علوم جنايي :مجموعه مقالهها [مقالۀ حقوق کيفري دشمنان
و حقوق کيفري شهروندان ،ترجمه محمد صدر توحيد خانه] ،نشر ميزان ،چاپ دوم.1392 ،
 .16نويمان ،فرانتس ( ،)1390آزادي قدرت و قانون ،گردآوري ،ويرايش و پيشگفتار از هربرت مارکوزه،
برگردان عزت اهلل فوالدوند ،چاپدوم ،تهران :نشر شرکت سهامي انتشارات خوارزمي.
 .17هيدن ،پاتريک ( ،)1392فلسفه حقوق بشر ،ترجمه و تحقيق از مهدي يوسفي و رضا علي ميرزايي،
جلد ،1چاپاول ،تهران :نشر مخااب.

162 -141  صص/ 111  پياپي/  دوفصلنامة حقوق تطبيقي162

،) (مباني نظري و ساختار دولت حقوقي،1 دوره پيشرفته حقوق عمومي،)1390(  محمدرضا، ويژه.18
. نشر جنگل: تهران،چاپاول

 نشريه مدرس علوم،» «نگرشي تطبيقي بر مباني و ساختار دولت حقوقي،)1389(  محمدرضا، ويژه.19
.192-164  صص،4 شماره،14 دوره، پژوهشهاي حقوق تطبيقي-انساني

 التين-ب

20. Andreas, International Criminal Law as a Means to Fight the “Hostes
Humani Generis”? On the Dangers of the Concept of Enemy Criminal
Law, Kyushu University Legal Research Bulletin, Graduate School of
Law, Kyushu Universitym , On-Line Edition ISSN: 2186-67
21. Arthur J. Jacobson & Bernhard Schlink (2000). “Introduction:
Constitutional Crisis”, in Weimar: A Jurisprudence of Crisis, California:
University of Press.
22. Kant, Immanuel (1991). “This May Be True in Theory, But It Does Not
Apply in Practice,” in Kant's political writings, Cambridge: Cambridge
University Press.
23. karmann, Susanne (2007). The enemy on the border, Critique of a programme
in favour of a preventive state, Germany: University of Hamburg.
24. Rosenfeld, Michel, “the rule of law and the legitimacy of constitonal
democracy”, southern California lae review, Vol. 74:1307.
25. Grote, Rainer (1999). “Rule of Law, Rechtsstaat and État de Droit”, in
Constitutionalism, Universalism and Democracy - a comparative
analysis, Nomos Publishers.
26. Neumann, Volker & Schmitt, Carl (2000). “Introduction”, in Weimar: A
Jurisprudence of Crisis, California: University of Press.

 وبسايت-ج
27. Günther Jakobs , On the Theory of Enemy Criminal Law, available at:
www.academia.edu/ Law
28. http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/978019925
6853.001.0001/acprof-9780199256853-chapter-12
29. Markus Dubber, The Citizen in Penal Law, available at:
https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.../SSRN
ID1496536
code75272.pdf?abstractid.
30. Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf, Contemporary German Criminal
Jurisprudence,
available
at:
http:/
/www.tandfonline
.com/doi/abs/10.5235/205174813807351573.

