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چکیده
ارتکاب جرم به شکل گروهی و سازمان یافته و با سردستگی یک یا چند شخص از معضالت جاامالک ونالا ی
است .چنین پدیدهای ،واونش مناسب قا ا ی را ایجاب میوند .قا ا گالاار مالا در مالاده  031قالا ان مجالازا
استمی با پیش بینی حداوثر مجازا شدیدترین جرم ارتکابی برای سردسته در این راستا گام برداشته است.
ب ا این وجاد ،مفهام و شرایط تحقق سردستگی در حقاق ما مبهم باده و سؤال برا گیز است .رفک ایالن ابهالام
مستلزم ونکاش در ماده  ،031قاا ین پراونده و یز رویه قضالایی اسالت .در ایالام متحالده یالز سردسالتگی
ماضاع قا ان باده و در عین حال رویه قضایی این وشار با صدور آراء متعددی سعی در روشن سازی شرایط
تحقق سردستگی دارد .در مقاله حاضر با گاهی تطبیقی سعی در روشن سازی مفهام و بررسی شرایط تحقق
سردستگی در حقاق ایران و امریکا داریم.
واژگان کلیدی :سردستگی ،ویفیا مشدده ،گروه مجرما ه ،قا ان مجازا استمی ،حقاق آمریکا
 .0استادیار گروه حقاق دا شگاه شهرورد

 e.heidary@yahoo.com

31

الهام حیدری

ژپوهشناهم حقوق کیفری  /سال دهم ،شماره اول ،بهار و اتبستان ( ، 9318ایپپی )91

مقدمه
ارتکاب جرم بهعناان رفتار مخل ظم عمامی مرتکب را در معرض مجالازا قالرار مالیدهالد .در ایالن
میان و به حکم قا ان ،وجادویفیا یا شرایط خاصی در جرم ارتکابی و یا مجرم وه گاه جنبه عینی
و گاه جنبه شخصی دار د ،مجرم را با مجازا مشدد مااجاله مالیسالازد .ویفیالا ماوارواله اسالباب
تشدید مجازا خاا ده میشا د« ،ویفیا و اوصافی هستند وه قا انگاار تعیین ورده و دادرس به
محض احراز آنها به حداوثر و یا بیش از حداوثر مجازا مقرر در قالا ان بالرای همالان جالرم حکالم
خااهد داد» (اردبیلی .)071 :0333 ،سردستگی گروه مجرما ه سالازمان یافتاله یکالی از ایالن اسالباب
تشدید مجازا است وه در ماده  031قا ان مجازا استمی به آن پرداخته شده است .باله ماجالب
این ماده« :هر وس سردستگی یک گروه مجرما ه را بر عهده گیرد به حالداوثر مجالازا شالدیدترین
جرمی وه اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شا د ،محکام میگردد مگر آنواله
جرم ارتکابی ماجب حد یا قصاص یا دیه باشد وه در این صار به حداوثر مجازا معاو الت در آن
جرم محکام می شاد .در محاربه و افساد فی امرض زما ی وه عناان محارب یا مفسد فالی امرض بالر
سردسته گروه مجرما ه صدق وند ،حسب مارد به مجالازا محالارب یالا مفسالد فالی امرض محکالام
میگردد».
چنین پیشبینی از سای قا ان گاار گام بزرگی در راستای اجرای عدالت است .چرا واله سالکا
قا انگاار و عدم پیش بینی مجازا خاص برای سردسته ما را به سمت قااعد عمامی حقاق ویفری
ساق خااهد داد وه بر اساس آنها مجازا سردسته بر مبنالای حالاه مداخلاله وی در عناصالر جالرم
میتاا د معاو ت یا شروت باشد .به ویژه در اوثر ماارد وه سردسته صرفاً طراح و مدیر جالرم اسالت و
در عنصر مادی جرم دخالت مستقیم داشته ،بهعناان معاون شناخته شالده و بالا مجالازا ومتالر در
قبال دریافت منافک بیشتر مااجه خااهد باد و این ختف ا صاف است .در واقک و بدون وجالاد قاعالده
سردستگی ،فرد یا افرادی بیآن وه دست به عملیا اجرایی جرم زده باشند ،قش اصلی را در جالرم
ایفا ورده و باوجاد برخارداری از بیشترین منافک جرائم ارتکابی با مجازاتی سبک مااجه خااهند شد
و این اصااب و غیر عادم ه خااهد باد (حاجی ده آبادی .)51 :0331 ،فلاا هما طار وه از متن ماده
و تبصره دو آن بر میآید قا انگاار سردسته را تشکیل دهنده گالروه ،طراحالی وننالده آن ،سالازمان
دهنده و یا اداره وننده گروه مجرما ه دا سته است و در جرائم تعزیالری ،مشالروب باله تعلالق عنالاان
سردستگی گروه مجرما ه بر وی ،او را مستحق حداوثر مجالازا شالدیدترین جالرم ارتکالابی تاسالط
اعضای گروه دا سته است.
مسلم ًا مغز متفکر ،طراح و مؤسالس و سالازمان دهنالده یالک گالروه مجرما اله مسالتحق مجالازا
شدیدی است .شد مجازا وی را رهبری و ساق دادن دیگران به سالمت جالرم و ایجالاد و تقایالت
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جرأ ارتکاب جرم در آنها تاجیه می وند .به عتوه ارتکاب جرم به شکل گروهی و سالازمان یافتاله
به مراتب خطر بیشتری برای جامعه داشته و به همان سبت یز دستگاه پلیسالی و قضالایی را بالرای
پیشگیری ،وشف و مقابله با جرائم آنها با دشااریهای بیشتری مااجه میسالازد .ضالمن ایالنواله از
منظر روا شناسان جنائی ی ز وجاد دسته ،گروه یا با د برای ارتکاب جرم ،از ظر روا ی ارتکاب جالرم
را برای افراد آسانتر میسازد (وی یا .)353 - 351 :0371 ،در واقک ،بزهکاران ترجیح میدهند ،به
منظار بامبردن احتمال مافقیت در فعالیتهای مجرما ه به صار گروهی اقالدام وننالد (ابراهیمالی،
 .)111 :0331بر همین اساس است وه از دیرباز ،سیاست قا انگاار در مقابله با گالروههالایی واله بالا
قصد و یت ارتکاب جرم تشکیل میشا د همااره بر سخت گیری باده است (اردبیلی.0)77 :0335 ،
سردستگی گروههای مجرما ه سازمان یافته بهعناان یک ویفیت مشدده به شکل عام یالز بالا هالدف
مقابله با تشکیل چنین گروههایی ،در قا ان مجازا استمی  0335پیش بینالی شالده اسالت .بالدین
ترتیب ،تحام قا ا ی در بحث سردستگی و ابالداعا قالا انگالاار در مالاده  031ضالرور تحلیالل
حقاقی آن را آشکار میسازد .به ویژه اینکه ،مفهام و ماهیت و شرایط اطتق عناان سردسته به افراد
مبهم است .در واقک در این حازه با پرسشهای متعددی مااجهیم وه پاسخگایی به آنهالا مسالتلزم
تحلیل ماده قا ا ی و یز مطالعه تطبیقالی ماضالاع در حقالاق و رویاله قضالایی سایروشالارها اسالت..
پرسش هایی از این دست وه آیا برای اطتق عناان سردسته بر یک فرد حضار فیزیکی و مالداوم وی
در گروه مزم است یا فردی می تاا د سردسته گروه مجرما ه باشد بی آ که حضاری در گروه داشالته
باشد؟ صرف سلطه بر اماال گالروه یالا حمایالت مالالی از یالک گالروه مجرما اله باعالث اطالتق عنالاان
سردستگی به یک شخص میشاد؟ آیا یک گروه میتاا د هالمزمالان بالیش از یالک سردسالته داشالته
باشد؟ ویژگی بارز و تعیین وننده سردسته چیست؟
در حقاق آمریکا وه به لحاظ تطبیقی مالد ظر گار الده اسالت ،گالر چاله سردسالتگی گالروههالای
مجرما ه به عناان یک ویفیت مشدده ماضاع مااد قا ا ی است ،مفهام سردسته روشن شده است و
در رویه قضایی این وشار آراء متعددی در راستای رفک ابهام و ارائه یک تعریالف حقالاقی رسالمی از
سردسته صادر شده است .آراء ماوار وه در این مقاله بررسی میشا د ،هریک سعی دار د مشخصاله
ای را از شرایط ضروری اطتق عناان سردستگی دا سته و یالا باله عکالس ضالرور وجالاد مشخصاله
خاصی را برای سردسته رد مایند (.)Scordato, 2015: 1061
 .0برای ما ه میتاان به قاا ین زیر اشاره ماد :ماده  1قا ان مجالازا اختلگالران در صالنایک مصالاب  ،0313مالاده 01
قا ان راجک به مجازا اختلگران در صنایک فت ایران مصاب  ،0331ماده  1قا ان ویفالر بالزههالای مربالاب باله راه آهالن
مصاب  0351با اصتحا و الحاقا بعدی.
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در پژوهش پیش رو با گاهی تطبیقی به د بال رفک ابهام از مفهام سردسالته و شالرایط اطالتق ایالن
ویفیت مشدده بر رهبر ،مدیر یا طراح گروه مجرما ه سازمان یافته هستیم .بدین ترتیب و با تاجه به
اینکه تمروز گار ده بر رفک ابهاما ذور شده است ،مقالاله را باله دو بخالش تقسالیم و در بخالش اول
پژوهش ،مفاهیم بنیالادین مالرت بط بالا بحالث یعنالی گالروه مجرما اله و سالازمان یالافتگی و یالز سالیر
قا ان گااری را مطرح ورده و در بخش دوم باله بررسالی شالرایط اطالتق و تحقالق عنالاان سردسالته
خااهیم پرداخت.
 .1مفاهیم و سیر قانونگذاری
مسلماً تحلیل حقاقی مفهام و شرایط تحقق سردستگی ،یازمند بررسی عنالاوینی اسالت واله بالا آن
پیا د خاردها د .از آ جا وه سردستگی در گروههای مجرما ه منسجم و سازمان یافتاله مصالداق پیالدا
می وند ،در این بخش ،به بررسی مفهام گروه مجرما ه ،سالازمان یالافتگی و یالز سالیر قالا انگالااری
ویفیت مشدده سردستگی خااهیم پرداخت.
 .1 .1مفاهیم
 .1 .1 .1گروه مجرمانه
آ چه واضح است این وه برای تحقق ویفیت مشدده سردستگی یازمند وجاد و تشالکیل یالک گالروه
مجرما ه ایم .اما پرسش این است وه عناان گروه بر چند فر صدق میوند؟ و اساساً گالروه مجرما اله
به چه گروهی اطتق میشاد؟ در مقررا ویفری می تاان ماادی را یافت وه گالروه را بالر جمعیتالی
بیش از دو فر اطتق وردها د .برای ما ه میتاان به مالاده  134قالا ان تعزیالرا  0371واله بالرای
مؤسسین گروههای بیش از دو فر وه با هدف بر هم زدن امنیت وشار تشکیل مالیشالا د ،مجالازا
تعیین ورده است اشاره ماد .عتوه بر این دست مااد ،در خصاص سردستگی تبصالره  0مالاده 031
وامتً صراحت د اشته و حداقل افراد مزم برای تشکیل گروه مجرما ه را ساله فالر دا سالته اسالت .باله
ماجب تبصره ماوار« :گروه مجرما ه عبار است از گروه سبتاً منسجم متشکل از سه فر یا بیشتر
وه برای ارتکاب جرم تشکیل می شاد یالا پالس از تشالکیل ،هالدف آن بالرای ارتکالاب جالرم منحالرف
میگردد .بر اساس این تبصره گروه هایی با جمعیت حداقل سه فر وه با هدف ارتکاب جرم و قالض
مهم ترین هنجارهای ز دگی اجتماعی از هر سنخ اعم از جالرائم علیاله اشالخاص ،امالاال و  ...تشالکیل
شده و یا هدف از تشکیل آنها در ابتدا ارتکاب جرم باده و بلکه در ادامه فعالیت خالاد باله ارتکالاب
جرم روی میآور د ،گروه مجرما ه هستند و لاا میتاان در این گروهها سردسته را جستجا و اعمال
ویفیت مشدده ماد.
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در ایام متحده مقررا سردستگی گروههای مجرما ه از قا ان جالامک ونتالرل جالرم  0341شالت
میگیرد .0به دلیل ابهاما زیادی وه در این قا ان وجاد داشت ،ومیسیان مجازا ایام متحده به
عناان یک هاد مستقل متمار تهیه دستارالعملی شد وه پس از بررسی گسترده آراء محاوم ویفری
و یز مشاورههایی در سطح وسیک تهیه و در سال  0347به ونگالره ارائاله و تصالایب شالد ( Reilly,
 .)1997: 53دستار العمل یاد شده وه با عناان دستار العمل مجازا فدرال معروف اسالت ،حالاوی
این قاعده است وه مجازا ها یا به علت ویژگی های خاص جرائم ارتکاب یافته تاسط متهمالان و یالا
به علت ویژگیهای خاص خاد متهمان افزایش مییابند .5در میان عااملی واله بالر مجالازا مادر الد
می تاان به قشی وه متهم در ارتکاب جرم بازی میوند اشاره ماد .بر اساس دسالتارالعمل مالاوار
گاه متهم قش مشدده ای در ارتکاب جرم دارد وه مبتنی است بر اینکه قش مالتهم سالطح جالرم و
وخامت آن را شد میبخشد .این قش شامل ماارد زیر است:
 -0در صارتی وه متهم با ی (سازمان دهنده) یا سردسته یک فعالیت مجرما ه باشد وه شالامل پالن
فر یا بیشتر شروت وننده است و یا به حا دیگری ایالن فعالیالت مجرما اله سالخت و شالدید باشالد،
مجازا وی تا  1درجه افزایش مییابد.
 -5اگر متهم مدیر یا سرپرست فعالیت مجرما ه باشد اما عناان با ی یا سردسته به وی اطتق شالاد
و فعالیت مجرما ه پن فر یا بیشتر شروت وننده داشته یا به حا دیگالری مشالدد و سالخت باشالد،
مجازا تا سه درجه افزایش مییابد.
 -3در صارتی وه متهم با ی ،سردسته ،مدیر یا سر پرست هر فعالیت مجرما ه دیگالری باشالد غیالر از
آ چه وه در بندهای  0و  5تاصیف شد ،مجازاتش  5درجه افزایش مییابد.
هما طار وه از متن ماده ذور شده بر میآید در ایام متحده تعداد اعضای گروه و اع فعالیالت
مرتکب به عناان سردسته ،سرپرست یا  ...بر میزان تشدید مجالازا وی مالؤدر اسالت و قا ا گالاار بالر
اساس تعداد اعضای گروه میزان تشدید مجازا را متغیر در ظر گرفته است .ضمن اینکاله از بنالد 3
دستار العمل یز چنین برداشت میشاد وه گروه بر بیش از یالک فالر یالز صالدق والرده و باله تبالک
می تاان فردی را وه سردسته یک گروه مجرما ه متشکل از دو عضا است ،به میزان مجالازا پالیش
بینی شده در این بند محکام ماد .رویه قضایی این وشار هم مؤید این استنباب است .برای ما اله
میتاان به پرو ده »United States v Valdez-Arieta« 3اشاره ماد وه در آن ،متهم بالا شالخص
1. The Comprehensive Crime Control Act of 1984
 .5بند  5مرتبط است با ویژگیهای قابل متحظه ای وه جرم دارد و ایالن ویژگالیهالا بالر مجالازا تالتدیر گاار الد .بنالد 3
ابزارهای مهم در تنظیم مجازا را اشاره میوند و در بند  1به عااملی همچان ساابق ویفری و وضالعیت معالاش مجالرم
در تعیین مجازا میپردازد.
)3. United States v. Valdez-Arieta, 127 F.3d 1267, 1269 (10th Cir. 1997
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دیگری در فروش مااد مخدر غیر قا ا ی شراوت داشت .دادگاه بدوی متهم را باله دو درجاله تشالدید
مجازا بر اساس بند  31دستارالعمل  ....به عناان سازمان دهنده فعالیت تازیک مااد محکام مالاد.
به عتوه در ایام متحده میان سردسته و با ی با مدیر و سرپرست تفکیک قائل شالده و دسالته اول
را مشمال تشدید سنگین تر مجازا قرار دادها د.
در حقاق ایران هما طار وه گفته شد تحقق عناان گروه مجرما ه با بیش از دو فر عضالا ،بالرای
تشدید مجازا سردسته وفایت ورده و تعدد اعضای گروه از منظر قا انگاار بهعناان عالاملی مجالزا
برای تشدید مجازا دیده شده است .به ظر گار ده تعداد اعضای گروه میتاا د یکی از معیارهالای
تشدید مجازا باشد چرا وه منصفا ه یست وسی وه با تشکیل یه گروه سه فری دست به ارتکاب
جرم می ز د معادل سردسته گروههای مجرما ه بزرگ با تشکیت و سازمان دهالی مفصالل بالا یالک
میزان تشدید قا ا ی مجازا مااجه باشد .مسلماً دستههای بزرگ ،جرائم سنگین در دستار وار و ...
خطرا بیشتری را متاجه اجتماع و بزه دیدگان بالقاه می مایند و تعیین درجه تشالدید بالر اسالاس
چنین مااردی مطلاب ،وارآمد و منصفا ه تر خااهد باد.
 .2 .1 .1سازمان یافتگی (انسجام گروه)
گرچه قا انگاار در تبصره یک ماده  031قا ان مجازا اسالتمی و در مقالام ارائاله تعریالف از گالروه
مجرما ه به واژه سازمان یافتگی اشاره کرده است اما عبار «گروه سبتاً منسجم متشکل از سه فر
یا بیشتر» در متن این تبصره و یز واژه سازمان یافته در عناان این فصل از قا ان به اعی اشاره باله
سازمان یافتگی گروه دارد .در ادبیا حقاقی تعاریف مختلفی از گروههای مجرما اله سالازمان یافتاله
ارائه شده است .برای ما ه پلیس بین الملل در تعریف  0334خاد هالر گالروه واله دارای سالاختاری
منسجم با هدف وسب پال از طریق فعالیتهای غیر قا ا ی و ا جام اقداما فساد یا ارعالاب باشالد را
گروه مجرما ه سازمان یافته دا سته است (بیابا ی .)70 :0347 ،تعریف دیگری وه مارد وفالاق جالرم
شناسان است ،جرم سازمان یافته را اقدام مجرما ه مستمری دا سته وه برای وسب سالاد و منفعالت
از طریق فعالیتهای غیر قا ا ی ا جام میشاد .واتاهترین تعریفی وه از جرائم سالازمان یافتاله ارائاله
شده است عبار است از اینکه« :فعالیت مجرما ه مستمری واله بالا همالاهنگی صالار مالیگیالرد»
(.)Cressy, 1969: 304 & Albense, 1989: 5
0
وناا سیان سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته و فراملی مصاب سالال  5111واله باله
وناا سیان پالرما معروف است ،جرم سازمان یافته را به جرائم شدید یا جالرائم خالاص پالیش بینالی

1. Convention Against Transnational Organized Crimes 2000, art 2
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شده در وناا سیان اطتق ورده است وه تاسط گروهی متشکل از سه فر یا بیشتر با هدف تحصیل
مستقیم یا غیر مستقیم منفعت مالی یا مادی برای مدتی ارتکاب مییابند.0
بدین ترتیب میتاان جرم سازمان یافته به معنای خاص را فعالیتهای غیالر قالا ا ی و هماهنال
گروهی منسجم از اشخاص وه با تبا ی با هم و بالرای تحصالیل منالافک مالادی و قالدر  ،باله ارتکالاب
مستمر جرم پرداخته و برای رسیدن به هدف از هر اع ابزار مجرما ه یز استفاده میونند ،دا سالت
(شمس اتری.)51-03 :0341 ،
امروزه جرائم سازمان یافته در سطاح مختلف داخلی ،منطقه ای و فراملی واقک شده و دولالتهالا
در راستای حفظ ظم عمامی و امنیت خاد به ومک قا ان و ابزارهای قا ا ی به مقابله با این جالرائم
میپرداز د.
باوجاد تعاریفی از جرم سازمان یافته ،میان ایسندگان حقاقی در خصالاص شالرایط و ویفیالا
تحقق این عناان اتفاق ظر وجاد دارد .به زعم برخی از ایسندگان ،اصطتح جرائم سالازمان یافتاله
در متان حقاقی اظر به جرایمی است وه از چند ویژگی شبکهای بالادن (طراحالی و بر اماله ریالزی
هماهن ) ،فراملی بادن ،شد عمل و وسب منافک اقتصادی برخاردار باشند (میت الی و همکالاران،
 .)1 :0331بدین ترتیب جرایمی وه فاقد جنباله فراملالی بالاده و داخلالی هسالتند از شالمال جالرائم
سازمان یافته خارج ا د .دسته دیگری از حقاق دا ان و بر اساس متان بین المللی مربالاب باله جالرائم
سازمان یافته و بخصاص وناا سیان پالرما معتقد د وه برای تحقق جرم سالازمان یافتاله باله مفهالام
خاص ،سازمان یا گروه و یز خاد جرم باید واجد ویژگیهایی باشند .از جمله اینوه ،گروه باید غیالر
ایدئالاژیک و واجد سلسله مراتب باده و از ارعاب و خشا ت استفاده وند .بعتوه اسالتمرار جالرم در
زمان و یز ارتکاب فساد اداری یز ویژگیهای دیگری هستند وه بالرای گالروه مجرما اله بالر شالمرده
شدها د .ویژگی جرم ارتکابی یز شد آن است .چرا وه در وناا سیان پالرما پیش بینی شده است
وه تنها جرایمی مشمال ضما ت اجرای وناا سیان قرار مالی گیر الد واله تاسالط سالازمان مجرما اله
ارتکاب یافته و دارای مجازاتی با حداقل چهار سال حبس باشند (وناا سیان علیاله جالرائم سالازمان
یافته فرا مرزی) .5بدین ترتیب تنها ویژگی جرم سازمان یافته واله مربالاب باله ماهیالت جالرم اسالت،
شدید بادن آن است (شمس اتری .)001-000 :0343 ،دیدگاه دوم با واقالک مطالابق تالر اسالت و از

 .0مزم به ذور است وه میحه الحاق ایران به وناا سیان سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سالازمان یافتاله فراملالی
(ماسام به وناا سیان پالرما) به دلیل وجاد اختتف ظر بین مجلس شارای استمی و شارای گهبان و طبق اظهالار ظر
سخنگای شارای گهبان ،جهت بررسی هایی به مجمک تشخیص مصلحت ظام ارسال شده است.
()https://www.isna.ir/news/97052815046
2. Convention Against Transnational Organized Crimes 2000, art 2, par.b
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همین روست وه در متان مرباب به جرائم سازمان یافتاله از جالرائم سالازمان یافتاله ملالی و فراملالی
صحبت شده است.
د ر ارتباب با ویفیت مشدده سردستگی با این پرسش مااجهیم وه منظار از سالازمان یالافتگی و
ا سجام گروه در این مقاله چیست؟ و آیا سازمان یالافتگی و ا سالجام در مالاده  031قالا ان مجالازا
استمی وامتً منطبق بر عناان جرائم سازمان یافته است؟ به ظر میرسالد واله پاسالخ ایالن پرسالش
منفی است .در واقک وجاد یک گروه وه دارای تشالکیت منسالجمی بالاده و از وجالاد یالک سلسالله
مراتب ،تقسیم وار و یز فردی به عناان رهبر یا سردسته برخاردار باشد گرچه از ارعاب و خشا ت یا
فساد اداری یز استفاده کنند ،می تاا د ماجب احراز عناان گروه مجرما ه و تعلق عناان سردسته به
رهبر گروه شاد .در واقک مفهام سازمان یالافتگی در مالاده  031قالا ان مجالازا وسالیک تالر از جالرم
سازمان یافته به مفهام خاص است .کتة دیگر اینوه هما طار وه در تعاریف مختلالف از گالروههالای
مجرما ه سازمان یافته دیدیم ،استمرار فعالیت یکی از شرایط اطتق عناان به آنهالا اسالت و مساللماً
ارتکاب یک یا دو فقره جرم ،استمرار فعالیت مجرما ه را شان میدهالد .برخالی حقاقالدا ان یالز بالر
همین اساس ،استمرار و تداوم فعالیت های مجرما ه را از ویژگی های گروه مجرما ه سالازمان یافتاله و
شرب اطتق عناان سردستگی بر مدیر و مؤسس گروه می دا ند .بر طبق این ظر« ،سازمان یالافتگی
یک گروه مجرما ه متضمن برخارداری از یک ساختار تشکیتتی ،تقسیم والار و تحصالیل فالک مالالی
است .استمرار و تداوم فعالیت های مجرما ه از ویژگی های این گروه به شمار می رود .سلسله مراتبالی
یز در بین اعضای گروه دیده می شاد وه خاد حکایت از قدر و آمریت سالازمان دهنالدگان و اداره
ونندگان این تشکیت میوند» (اردبیلی .)74 :0335 ،با این حال شاید بتالاان گفالت واله از مالتن
ماده  031قا ان مجازا استمی و تبصره های دوگا ه آن لزوماً چنین برداشتی میشالاد .باله دیگالر
بیان ،از عبار «گروه سبتاً منسجم متشکل از سه فر یا بیشالتر واله بالرای ارتکالاب جالرم تشالکیل
میشاد .»...ضرور استمرار فعالیت مجرما ه قابل استنباب یست و به ظر میرسد حتی اگر وسالی
گروهی را برای ارتکاب یک جرم تشکیل دهد یا طراحی و یا اداره ماید با وجاد سایر شالرایط مقالرر
در ماده اطتق عناان سردسته بر وی و تشدید مجالازا او خالتف قالا ان باشالد .0گرچاله باله طالار
 .0صاحب ظران در حازه جرائم سازمان یافته برای این جرائم ویژگیهایی از قبیل لالزوم تاسالل باله خشالا ت ،ضالرور
تحصیل منافک مادی ،استمرار منافک ،تتش برای به دست آوردن ا حصار اقتصادی و فی رقابت سالالم ،تطمیالک و فسالاد،
روابط زدیک عاطفی یا خا اادگی اعضا ،تعداد افراد دخیل ،تخصص گرایی و شد جرائم و مجازا هالا را بالر شالمردها الد
(میر ومالی و عباس زاده( .)074 :0335 ،از منظر جرم شناسی مشاروت جنایی مستلزم شالکل گیالری فعالیالت گروهالی
است و بر سه الگای مشاروت سازمان یافته ،مشاروت مبتنی بر تبا ی و مشاروت اخااسته مبتنالی اسالت .از ایالن چشالم
ا داز ،سازمان مجرما ه یا شروت سهامی ارتکاب جرم ،محصال اجتماع گروهی حداقل سه فره از اشخاص حقیقی اسالت
وه به واسطه مهار و تخصص خایش و با هدف استمرار فعالیت در زمان ،به شکل منسالجم و بالر اسالاس اصالل سلسالله
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معمال گروههایی وه برای ارتکاب جالرم تشالکیل مالی شالا د ،اسالتمرار فعالیالت مجرما اله را در سالر
می پرورا ند .این دیدگاه هر چند با ایراد تفسیر ماسک مااجه است اما ساابق قا انگااری ما در بالاب
سردستگی آن را تتیید و تقایت میونند.0
در ایام متحده در این خصاص ماضک صریحی اتخاذ شده است و اگرچه آرای ماجالاد اوثالراً
حاوی از محکامیت سردستگان گروه های مجرما ه ایسالت واله الاع جالرم ارتکالابی و سالایر شالرایط
پرو ده شان شان از تداوم و استمرار فعالیت مجرما ه دارد ،آرائی یز دیده میشاد وه ایالن قاعالده را
رعایت کردها د .برای ما ه در یک پرو ده متهم به همراه شالش مالرد دیگالر تاسالط گالارد سالاحلی
ایام متحده و در یک قایق بدون پرچم و در حالی وه حدود  01111پا الد مالاری جاا الا را حمالل
می ورد د ،دستگیر شد .با اینکه متهمین در اظهارا خاد بیان داشتند و از شااهد هم بر میآمد وه
آنها برای بار اول دست به ارتکاب جرم زدها د ،دادگاه یکالی از متهمالین را بالهعنالاان سردسالته باله
مجازا مشدد محکام ماد .اطتق این عناان بر متهم مارد بحث براساس شااهد و قرائنی صالار
گرفت وه قدر واضحی وه وی در چارچاب گروه داشت را آشکار مالی مالاد .بالرای مثالال او طالرف
صحبت گارد ساحلی قرار گرفت و پاسخ سؤام آنها را داد و اجازه ورود و تفتیش وشتی را صالادر
ورد و  .5)United States v Piedrahita-Santiago( ....گرچاله در اوثالر پرو الدههالای مربالاب باله
سردستگی ،گروههای مجرما ه ای دیده می شا د وه ارتکاب جرم را به عناان یالک فعالیالت مسالتمر
هدف خاد قرار دادها د و استمرار فعالیت مجرما ه از خصائص آنها است.

مراتب ،گردهم آمده و معمامً در پی وسب فااید مالی از اعمال خایش میباشند .در مقابل ،مشاروت جنایی مبتنالی بالر
تبا ی را محصال اجتماع حداقل دو فر میدا ند وه در یک بازه زما ی مشخص گرد هم آمالده و قشاله ارتکالاب یالک یالا
چند جرم معین را از پیش طراحی میونند  .اعضای گروه ماوار ،پس از دستیابی به اهداف تاافق شده از یکالدیگر جالدا
شده و با از سرگیری حرفه و فعالیت به هنجار سابق خایش ،دوباره به آغاش جامعه باز میگرد د .با این وجالاد ،همالااره
آماده ا د برای همکاری و ا جام تاافقا جدید ،مجدداً گرد یکدیگر جمک شا د .سامین الگای مشاروت جنایی ،همکالاری
یا مداخله اخادآگاه و اخااسته است .همکاران اخادآگاه ،آن دسته از آشنایان اسازگار مجالرم هسالتند واله اخااسالته،
ارزشهای معارض ،فنان ارتکاب جرائم و راهکارهای تاجیه اعمال مجرما ه را به وی ا تقال میدهند (محمالدی و عبالاس
زاده امیرآبادی .)034-033 :0331 ،به ظر گار ده غیر از الگای مشاروت اخادآگاه و اخااسته وه هیچ گا ه ا سالجام و
سازمان یافتگی در آن قابل تصار یست ،دو الگای مشاروت سازمان یافته و مبتنی بالر تبالا ی واجالد ا سالجام و سالازمان
یافتگی هستند و میتاان در خصاص سردسته آنها ماده  031قا ان مجازا استمی را اعمال ماد .البتاله یالک تفسالیر
مضیق و محدود از ماده  031میتاا د منتهی به این تیجه شاد وه اعمال تشدید مجازا مقرر برای سردسته صالرفاً بالر
مشاروت سازمان یافته و صرفاً گروههایی وه بتاان جرائم آنها را جرم سازمان یافته دا ست قابل اعمال است.
 0به صفحه  4همین مقاله رجاع شاد.
)2. United States v. Piedrahita-Santiago, 931 F.2d 127 (1st Cir. 1991
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 .2 .1سیر قانونگذاری کیفیت مشدده سردستگی
سردستگی بهعناان یک ویفیت مشدده در قا ان مجازا عمامی مصاب  0311جایگالاهی داشالت.
بعدها در اصتحاتی وه در سال  0315در قا ان مجازا عمامی به عمل آمد ،قا ا گالاار مالاده  31را
به سردستگی اختصاص داد .ماده ماوار مقرر میداشت« :مجازا شخص یا اشخاصالی واله اداره یالا
سردستگی دو یا چند فر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اینوه عمالل آ الان شالروت
در جرم یا معاو ت باشد حداوثر مجازا آن جرم خااهد باد مگر اینکاله در قالا ان مجالازا خاصالی
تعیین شده باشد» .بعد از ا قتب و در قا ان مجازا استمی  0371ماده  11این قا ان در خصالاص
سردستگی مقرر میداشت « :سردستگی دو یا چند فالر در ارتکالاب جالرم اعالم از اینکاله عمالل آ الان
شروت در جرم یا معاو ت باشد ،از علل مشدده مجازا است» .در این قا ان همالا طار واله از مالتن
ماده بر میآید قا ا گاار بدون اشاره به میزان تشدید مجالازا سردسالته ،صالرفاً سردسالتگی را یالک
ویفیت مشدده دا سته و تصمیم گیری در خصاص میزان تشدید مجازا را به اختیار قاضالی صالادر
وننده حکم واگاار ورده باد .اعطای چنین اختیاری به قاضی بی آ که محدوده آن تاسط قا ا گالاار
روشن شده باشد از ایر ادا وارد بر این ماده قا ا ی باد و البته این ایراد در خصاص ویفیا مشدده
ای همچان تکرار و تعدد جرم یز وجاد داشت .در هایت با تصایب قالا ان مجالازا اسالتمی 0335
هما طار وه در پیش گاشت ،قا انگالاار در مالاده  031بالرای سردسالته گالروه مجرما اله در جالرائم
تعزیری ،حداوثر مجازا شدیدترین جرم ارتکابی تاسط اعضا در راستای اهالداف گالروه و در جالرائم
مستاجب حد ،قصاص و دیا  ،حداوثر مجازا معاو ت در آن جرم را پیشبینی مالاده اسالت .ایالن
ماده قا ا ی با تعیین مجازا روشن برای سردسته از ایالراد قالا ان پیشالین بالری اسالت .در واقالک در
قا ان سابق ،اع و میزان تشدید مجازا در اختیار قاضی رسیدگی وننده بالاد بالی آ کاله قا ا گالاار
دامنه ای برای آن تعیین ورده باشد .حال آنوه به ماجب ماده  031قا ان مجازا استمی ،قضالا
در جرائم تعزیری مکلف به تعیین حداوثر مجازا شدیدترین جرم ارتکابی تاسط اعضا در راسالتای
اهداف گروه برای سردسته شده ا د .گایا قا ا گاار سردسته را فاعل معنای شدیدترین جرم میدا الد
بی آ که چنین ماضعی ،مجازا فاعل مادی جرم را تحت تتدیر قرار دهالد .چنالین اقالدامی از سالای
قا ا گاار در راستای تحقق عدالت باده و با تاجه به قش برجسته سردسته گروه ،منصفا ه باله ظالر
می رسد .سردسته ،ماتار دستگاه مجرما ه باده و در ارتکالاب جالرم قالش بسالیار مهمالی دارد .فلالاا
طبیعی است وه اجرای عدالت در این شرایط ،مستلزم اعمال مجالازا شالدیدتری اسالت (افشالاری،
 .)11 :0333بر این اساس ،گرچه رفتارهای ماوار در تبصره  5ماده  031قالا ان مجالازا اسالتمی
یعنی تشکیل ،طراحی ،سازما دهی و اداره گروه مجرما ه ماهیتاً معاو ت در جرم هستند (حالاجی ده
آبادی ،پیشین ،) 51 :قا ا گاار از تعیین مجازا معاون بالرای سردسالته اجتنالاب والرده و بالا تعیالین
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مجازا سنگین تر در صدد پیشگیری از ارتکاب جرم گروهی و سازمان یافته برآمالده اسالت .مالت
تشخیص شدیدترین جرم ارتکابی یز بر اساس قااعد ولی حقاق جزا ،مجازا قا ا ی جرم ارتکالابی
است (اردبیلی ،0333 ،ج  .)031-035 ،3فلاا در بحث مارد ظر ما یالز جرمالی واله سالنگینتالرین
مجازا را دارد ،شدیدترین جرم ارتکابی خااهد باد .0کتة مهم اینواله ممکالن اسالت سردسالته در
عنصر مادی جرم یا جرائم ارتکابی دخالت داشته باشد .این مستله تتدیری در ا تساب ویفیت مشدده
سردستگی به وی دارد و صرفاً ماضاع را از حیث شمال قاعده تعدد جرم حائز اهمیت میسازد .لاا
در حالتی وه سردسته در ارتکاب رون مادی جرم یا جرائم ارتکابی به همراه اعضالای گالروه دخالالت
داشته باشد ،عتوه بر عناان سردستگی به سایر عناوین ارتکالابی یالز محکالام خااهالد شالد و بالدین
ترتیب با لحاظ ماده  031قا ان مجازا استمی و قااعد تعدد جرم ،مجازا میشاد .مزم باله ذوالر
است وه برخی حقاق دا ان ،سردسته گروه مجرما ه را مستحق مجازا همه جرائم ارتکالابی تاسالط
اعضای گروه در راستای اهداف آن دا سته و ماضک قا انگاار را اغماض آمیز مالیدا نالد (حالاجی ده
آبادی ،پبشین .)57 :البته قا انگاار در حدود (بجز حد محاربه و افساد فی امرض) ،قصاص و دیالا
رویکرد دیگری داشته و در این جرائم برای سردسته حداوثر مجازا معاو ت در جرم را پیش بینالی
ورده است .بدین ترتیب شاید بتاان گفت وه قا انگاار در جرائم تعزیری ،با تاجه به قش برجسته
سردسته در ارتکاب جرم ،سنگین ترین جرم را به وی مستند ورده و او را مستحق مجازا این جرم
میدا د .ضمن این وه در جرائم مستاجب حد ،قصالاص و دیاله ،بالا تاجاله باله مبالا ی شالرعی ،وجالاد
محدودیتهای خاص و عدم امکان استناد ایالن جالرائم باله سردسالتهای واله در عنصالر مالادی جالرم
مشاروت داشته و صرفاً رفتارهای تشکیل ،طراحی ،سازما دهی و یا اداره گالروه بالر عهالده وی بالاده
است ،قا ان گاار برخاردی متفاو را اتخاذ و سردسته را معاون این جرائم قلمالداد والرده اسالت .در
واقک رفتار سردسته ،ماهیتاً معاو ت است و در این جرائم قا ا گاار حداوثر مجازا معاو الت را بالرای
وی در ظر گرفته است.
در حقاق داخلی ،عتوه بر قا ان مجازا استمی در قاا ین پراونده یز میتاان مااردی از تاجه
و تاوید قا ا گاار بر قش سردسته گروه و لحاظ مجازا مشدد برای وی را دید .چنین ماضالعی در
قا ان مبارزه با مااد مخدر ،قا ان مبارزه با قاچالاق والام و ارز و یالز قالا ان مبالارزه بالا تالتمین مالالی
تروریسم ،مشهاد است .برای ما ه میتاان به مااد  504و  11قا ان مبارزه با مالااد مخالدر ،0تبصالره
 .0در این خصاص ماده  03قا ان مجازا استمی و تبصره آن و یز مالاده  57همالین قالا ان بالرای تشالخیص مجالازا
سنگین تر راهگشا هستند.
 .2ماده  :04هروالس برای ارتکاب هر یک از جرائم ماضاع این قالا ان ،اشخاصی را اجیر وند یا باله خالدمت گمالارد و یالا
فعالیت آن ها را سازما دهی و یا مدیریت وند و از فعالیتهای ماوار پشتیبا ی مالی یا سرمایهگااری مایالد ،در مالااردی
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ماده  554قا ان مبارزه با قاچاق وام و ارز مصاب  0335و یز ماده  37قا ان مبارزه با تالتمین مالالی
تروریسم مصاب  0331اشاره ماد.1
در ایام متحده به رسمیت شناختن عناان سردستگی به قا ان جامک ونتالرل جالرم  0341بالر
میگردد .تا قبل از تصایب این قا ان ،دادگاهها معمامً مجازا ز الدان را باله شالکل الامعین تعیالین
ورده و قدر تعیین دوره واقعالی حالبس و آزادی مشالروب را باله ومیسالیان آزادی مشالروب اعطالا
میورد د ( .)Stith & Koh, 1993, 223-281, n. 367وه در عمل به مجازا هایی با زمان واتالاه
منتهی می شد به حای وه عدم تناسب میان جرم و مجازا وامتً مشهاد بالاد و عالدهای قائالل باله
آفت زده شدن سیستم قضایی شده باد د ( .)Scordato, op.cit: 1064همین امر منتهی شالد باله

وه مجازا عمل مجرما ه حبس ابد باشد به اعدام و مالصادره امالاال اشالی از ارتکالاب ایالن جالرم و در سالالایر مالاارد باله
حداوثر مجازا عمل مجرما ه ،محکام میشاد .مجازا سرورده یا رئیس با د یا شبکه اعدام خااهدباد.
 .1ماده  11الحاقی به قا ان مبارزه با مااد مخدرمصاب  :0331مرتکبان جرائمی وه در این قا ان دارای مجالازا اعالدام
یا حبس ابد هستند در صار احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی امرض می باشند و به مجازا اعدام و ضالبط
اماال اشی از مااد مخدر یا روا گردان محکام و در غیر این صار حسب مارد «مشمالین به اعالدام» باله حالبس درجاله
یک تا سی سال و جزای قدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمالین به حبس ابالد» باله حالبس و جالزای قالدی
درجه دو و در هر دو مارد به ضبط اماال اشی از جرائم مااد مخدر و روان گردان محکام میشا د
الف  -مااردی وه مباشر جرم و یا حداقل یکی از شروا حین ارتکاب جرم ستح وشیده یا باله قصالد مقابلاله بالا مالتماران،
ستح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند
منظار از ستح در این بند ،ستح سرد و ستح و مهما ماضاع قالا ان مجالازا قاچالاق اساللحه و مهمالا و دار الدگان
ستح و مهما غیر مجاز مصاب  0331/ 1/ 7میباشد
ب  -در صارتی وه مرتکب قش سردسالتگی (ماضالاع مالاده ( )031قالا ان مجالازا اسالتمی مصالاب  )0335/ 5/ 0یالا
پشتیبان مالی و یا سرمایه گاار را داشته یا از اطفال و اجاا ان ومتالر از هجالده سالال یالا مجالا ین بالرای ارتکالاب جالرم
استفاده ورده باشد.
 .2ماده  54قا ان قاچاق وام و ارز :در صارتی وه قاچاق وامهای ممناع به حالا سالازمان یافتاله ارتکالاب یابالد ،مرتکالب
عتوه بر جزای قدی مندرج در ماده ( )55این قا ان به ترتیب زیر محکام میشاد:
الف -در خصاص بند (الف) ماده ( )55به اد و یک روز تا شش ماه حبس
ب -در خصاص بند (ب) ماده ( )55به بیش از شش ماه تا دو سال حبس
پ -در خصاص بندهای (پ) و ( ) ماده ( )55به حداوثر مجازا حبس مندرج در بندهای ماوار
تبصره -وسا ی وه در ارتکاب جرائم این ماده قش سازما دهی ،هدایت و یا سردستگی گالروه سالازمان یافتاله را برعهالده
دار د ،حسب مارد به حداوثر مجازا های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکام میشا د
 .3ماده  7قا ان مبارزه با تتمین مالی تروریسم :سردستگی ،سازما دهی یا هدایت دو یا چند شالخص در ارتکالاب جالرائم
ماضاع این قا ان اعم از اینکه عمل آ ان مباشر یا معاو ت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جالرائم مالاوار باله صالار
سازمان یافته ،از علل مشدده مجازا محساب میشاد و مرتکب مشمال ماده ( )031قا ان مجازا استمی میباشد.
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رژیم جدید مجازا های فدرال وه با هدف متناسب سازی رویههای قبل تدوین شد د .قا ان 0341
در راستای رسیدن به این هدف ،با پیش بینی قااعدی راه را برای طرح دستار العمل های خاص در
خصاص مجازا محکامین در سیستم عدالت ویفری فدرال باز ورد.0
ومیسیان مجازا ایام متحده مسئال طرح دستارالعمل شد و والار ایالن ومیسالیان پالس از
تحقیق و مشاورههای بسیار در اامبر  0347منتشر شد .در دستارالعمل ماوار پیش بینی شد واله
مجازا های ویفری فدرال محصال مجماعه پیچیده ای از عاامل هستند وه بعضی بر ویژگالیهالای
خاص جرائم ارتکاب یافته از سای متهمان و برخی دیگر بر ویژگیهای خاص خالاد متهمالان تکیاله
میونند .در میان طیف اخیر وه بر ویژگیهای خاص متهمان تمروز دار د ،به قشالی واله مالتهم در
ارتکاب جرم به عناان با ی ،سردسته ،مدیر یا سرپرست یک گروه مجرماا ه داشته اشاره شده و آن را
بهعناان یک قش مشدده وه میتاا د ماجب تشدید مجازا فرد شاد ،برجسته وردها د.5
 .2شرایط تحقق عنوان سردسته
هما طار وه در مباحث پیشین گاشت ،قا انگاار در مالاده  031قالا ان مجالازا اسالتمی ویفیالت
مشدده سردستگی را پیش بینی ورده است ولی در این ماده از شرایط اطالتق عنالاان سردسالته بالر
یک فرد سخنی به میان یامده است .تنها متن قا ا ی راهنما تبصره  5ماده  031است واله در بیالان
تعریفی از سردستگی آن را تشکیل یا طراحی یا سازما دهی یا اداره گالروه مجرما اله دا سالته اسالت.
بدین ترتیب و بر اساس این تبصره قا ا گاار چهار دسته از افراد را مشمال عناان سردسته دا سالته
است :وسی وه گروه را تشکیل داده و با ی آن میباشد .وسی وه طرح شکل دادن گالروه را در سالر
پرورا ده و در واقک به عناان مغز متفکر گروه ،آن را طراحی ورده است .وسی وه گروه را سازما دهی
ورده و بین اعضا هماهنگی ایجاد میوند و در هایت وسی وه گروه مجرما اله را اداره والرده و سالایر
اعضای گروه از وی حرف شنای داشته و خالاد را ملتالزم دا سالته واله از فالرامین وی تبعیالت وننالد
(عدالتخااه .)313 :0335 ،باوجاد این مفهام و شرایط تحقق ایالن عنالاان چنالدان روشالن یسالت و
مسلماً محاوم در عمل و در مااجهه با پرو دههای مرتبط با این عناان با سالؤام و ابهامالا زیالادی
مااجه خااهند شد باله دیگالر بیالان ،مالتن تبصالره  5مالاده  031ولالی بالاده و در بسالیاری از مالاارد
پاسخگای پرسشها و ابهاما ماجاد در خصاص تحقق یا عدم تحقق سردستگی یست.

1. U.S. Sentencing Comm’n, Other Stakeholders’ Views on Sentencing Reform, in Report on the
)Continuing Impact of UNITED STATES V. BOOKER on Federal Sentencing pt. F. at 1 (2012
2. An Overview of the United States Sentencing Commission, U.S. Sentencing Comm’n,
http://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/about/overview/USSC_Overview.pdf
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در ایام متحده یز طرح و تصایب دستارالعمل مجازا فالدرال واله رسالماً بالر اسالاس الاع رفتالار
مرتکب (با ی و سردسته یا مدیر و سرپرست) و تعداد اعضای گروه برای وی تشدید مجازا را پیش
بینی ورده باد ،دادگاه ها را بدین سمت سالاق داد واله سردسالته بالادن چاله معنالایی دارد؟ در ایالن
خصاص هزاران عقیده منتشر شده (و بعضاً منتشر شده) از دادگاههای فدرال وجاد دارد وه به این
ماضاع پرداختها د .بررسی این پرو دهها و عقاید ماجاد در آنها زمینه ساز دستیابی باله ویفیالا و
ویژگیهایی است وه محاوم آن ها را از شرایط مزم برای تحقق عناان سردستگی دا ستها الد .0ذیالتً
عتوه بر بررسی حقاق داخلی ،با استفاده از پرو دههای ویفالری مالاوار باله بررسالی شالرایط تحقالق
عناان سردستگی از منظر محاوم امریکا میپردازیم .ضمن اینوه ،قبالل از بررسالی ویفیالا تعیالین
وننده سردستگی ،پاسخگایی به پرسشهایی همچان لزوم یا عدم لزوم حضار فیزیکی سردسالته در
گروه ،امکان تحقق عناان سردسته بر بیش از یک فرد در گروه و ....مزم اسالت واله در چنالد عنالاان
مجزا به آنها خااهیم پرداخت.
 .1 .2حضور فیزیکی سردسته در گروه
یکی از مهم ترین ابهاما در خصاص سردسته ضرور یا عدم ضرور حضار فیزیکی وی در گالروه
است .پرسش این است وه برای اطتق عناان سردسته بر یک شخص حضار فیزیکالی وی در گالروه
مزم است؟ به ظر میرسد وه در حقاق ایران پاسخ منفی است .در واقک میتاان گفالت واله حضالار
فیزیکی سردسته در گروه مزم یست و می شاد فردی را وه در گالروه و فعالیالت مجرما اله حضالار و
دخالتی داشته با احراز شرایط دیگر سردسته گروه مجرما ه تلقی ورد .مداقاله در مالاده  031قالا ان
مجازا استمی و تبصره های آن ،ما را به همین تیجه رهنمان می سازد .تعیالین حالداوثر مجالازا
شدیدترین جرمی وه اعضای گروه در راستای اهداف آن گروه مرتکب می شا د برای سردسته گالروه
مجرما ه از سای قا ا گاار حاوی از این است وه قا ا گاار ه تنها حضار سردسته در گالروه را بالرای
اعمال این مجازا ضروری می دا د بلکه دخالت وی در جرم ارتکابی را هم ،شرب می دا الد .ضالمن
اینکه در گروه های مجرما ه معمال تر است وه سردسته گروه گرچه قش محالاری و اساسالی را در
گروه ایفا می وند اما اع و حاه فعالیتش به شکلی است وه پنهان از دید همگان است .در واقک این
افراد اعضای گروه را وادار به فعالیتهای پرخطر ورده و خاد در زاویه ای امن باله جمالک آوری سالاد
حاصل از فعالیت آ ان مشغال می شا د .با این هماله ایالن امکالان یالز منتفالی یسالت واله در گالروه
مجرما های سردسته حضار فیزیکی فعالی در گروه و حتی در فعالیت مجرما ه داشته باشد.

1. American Law Reports Fed. 2d, 2010
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بررسی آراء و پرو دههای مرتبط با سردستگی در حقاق آمریکا یز ،راهگشاسالت .از منظالر محالاوم،
برخی ویژگی ها سلبی هستند .بدین معنا وه وجادشان برای اطتق عناان سردسته به فرد ضالروری
یست .از جمله این وه :حضار فیزیکی و منظم یک شخص در میالان اعضالای گالروه شالرب ضالروری
اطتق عناان سردستگی به وی یست (.1)United States v Tokhtakhounov
به دیگر بیان ،یک شخص می تاا د سردسته یک گروه مجرما ه شناخته شالاد بالی آ کاله حضالار
فیزیکی دائمی و منظمی در میان اعضای گروه داشته باشد .در تتیید این مستله در یکی از آراء آمده
است« :سردسته ها در فرایند تازیک مااد مخدر اغلب از زیردستا ی به عناان رابط یا میا جی استفاده
میونند تا درگیالری آنهالا در ایالن فراینالد ،پاشالیده بما الد ( .5)United States v Soto-Laraدر
پرو ده مشابهی یز قید شده است وه « ضروری یست وه سردسته همیشه در میالان اعضالای گالروه
فعالیت وند ( .»3)United States v Damatoدر این پرو ده وه متهمان درگیر تازیک غیالر قالا ا ی
مااد مخدر باد د ،دادگاه عناان داشت وه گرچه اعضا در تازیک مااد درگیر شدها الد ،عالدم درگیالری
سردسته در این وار باعث سلب این عناان از وی میشاد (.)United States v Soto- Lara
 .2 .2حامی مالی گروه مجرمانه
ابهام دیگر ام کان یا عدم امکان اطتق عناان سردسته بر حامی مالی گروه مجرما ه است .در حقالاق
آمریکا ،محاوم دریافتند وه صرف ونترل بر اماال ،به تنهایی مرتکالب را مسالتحق عنالاان سردسالته
میسازد ( .1)United States v Millerحتی اگر اماال مارد بحث برای ارتکاب جرم حیاتی بالاده
و یا آن اما ال تنها ماجادی و دارایالی گالروه باشالند واله ماتالار فعالیالت مجرما اله را باله حروالت در
می آور د ،باز هم مالکیت یکی از مرتکبین بر آن اماال یا ونترل وی بر آنها به تنهایی برای اعطالای
عناان سردسته به وی وافی یست .در واقک از منظر محاوم ونترل فرد بالر دیگالر اعضالای گالروه در
اعطای عناان سردسته به وی ،از ونترل وی بر اماال تعیین وننالده تالر اسالت .صالرفنظر از اهمیالت
حیاتی وه اماال مارد بحث ممکن است برای فعالیت مجرما ه داشته باشند .پرو ده راهنمالا در ایالن
خصاص پرو ده  United States v Millerاست .در این پرو ده فردی به ام جیم آلفرد میلر متهم
به چندین فقره تازیک مااد مخدر باد .یکی از مشتریان دائمی میلالر شخصالی باله الام دان رو ،1یالک
دمل بادوه مااد مخدری را وه از میلر میخرید به دیگران میفروخت .پالس از احالراز تقصالیر میلالر

)1. United States v. Tokhtakhounov, 607 F. App’x 8, 14 (2d Cir. 2015
)2. United States v. Soto-Lara, 60 F. App’x 834, 835 (1st Cir. 2003
)3. United States v. Damato, 672 F.3d 832, 847 (10th Cir. 2012
)4. United States v. Miller, 91 F.3d 1160, 1164 (8th Cir. 1996
5. Don Roe
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تاسط هیئت منصفه ،دادگاه بدوی حکم داد وه میلر سردسته یالک گالروه مجرما اله اسالت و همالین
برای تشدید  1درجه ای مجازا او وافی است و بر این اساس میلر را به  51سالال و  1مالاه حالبس
محکام ماد ( .)Ibid at 1162در باز گری رأی ،دادگاه پژوهش عناان داشت وه «گرچه متهم میلر
به احتمال زیاد می دا سته است وه مااد مخدری وه به همدستا ش مالیفروشالد ،باله طالار معمالال،
تاسط آنها دوباره به فروش می رسند ،صرف ونترل وی بالر ایالن امالاال او را سردسالته یالا سالازمان
دهنده میسازد ( .)Ibid at 1164همینطار دادگاه پژوهش اضالافه مالاد واله «مالتهم بایالد والاری
بیشتر از فروش مااد برای فروش دوباره آنها ا جام داده باشد تا عناوین ذور شده بر وی صدق ونند
( .)Ibid at 1164بدین ترتیب گرچه محکامیت میلر تتیید شد اما مجازا وی قالض و تعیالین آن
به دادگاه بدوی سپرده شد .ظیر این اتفاق در پرو ده دیگری رخ داد وه در آن متهم و شالریکش بالا
تتسیس یک شروت وار گااری اقدام به وتهبرداری ورده باد الد (.0)United States v Ronning
دادگاه بدوی مردد باد وه متهم را به عناان سردسته و سازمان دهنده به ماجب بند ( )0به  1درجه
تشدید مجازا محکام وند و یا وی را به ماجب بنالد ( )5بالهعنالاان مالدیر باله ساله درجاله تشالدید
مجازا محکام ماید ( .)Ibidدر هایت از رأی دادگاه چنین استنباب میشاد وه صالرف ونتالرل بالر
اماال در یک فعالیت مجرما ه فرد را مستحق عناان سردسته میسالازد و بلکاله شالاید بتالاان وی را
حداوثر به عناان مدیر محکام ماد ( .)Ibidاز این رأی و آرای مشابه این کته هم برداشت میشاد
وه محاوم بر اساس دستارالعمل صادره از ومیسیان مجازا  ،میان مدیر و سردسته تمایز قائلا الد.
و در خصاص وسی وه صرفاً ونترل بر اماال گروه دارد ،ه عناان سردسته بلکه عناوین سالبکتالری
همچان مدیر را در راستای اعمال تشدید مجازا سبکتر در ظر میگیر د.
در پرو ده ایام متحده علیه را ین به حا واضحی بیان شده است وه« :تمایزی میان مالدیر و
سردسته در چارچاب گروه وجاد دارد ( .»)ibidبر اساس این دیدگاهها یک شخص میتاا د به حالا
مافقیت آمیزی به عناان مدیر در چارچاب یک گروه عمل وند بی آ که بهعناان سردسالته شالناخته
شاد .بهعناان ما ه می تاان به پرو ده ای اشاره والرد واله در آن مالتهم ،جالاان بزهکالاری بالاد واله
شروای خاد را در یک گروه مجرما ه وه با هدف سرقت مسلحا ه وسائل قلیاله تشالکیل شالده بالاد،
سازما دهی و مدیریت ورده باد ( .5)United States v Lopez-Urbinaوی با ادعای پادو بادن در
گروه ،تشدید مجازا اعمال شده تاسط دادگاه بدوی را وه با اعطای عناان مدیر و سرپرست گالروه
مجرما ه به وی اعمال شده باد ،زیر سؤال برد ( .)Ibidدادگاه تجدید ظر ضالمن تحلیالل تجدیالد ظر
خااهی متهم ،عناان داشت وه متهم وسی اسالت واله مسالئالیت مالدیریت بالر امالاال ،دارایالیهالا و
)1. United States v. Ronning, 47 F.3d 710, 711 (5th Cir. 1995
)2. United States v. Lopez-Urbina, 434 F.3d 750, 755–56 (5th Cir. 2005
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فعالیت های سازمان مجرما ه را برعهده داشته و اجرا ورده است .وی حتی بر وسالایل قلیاله سالرقت
شده ونترل داشته است در حالی وه قش سایر شروا در آن زمان خاتمه مییافته است .شالهاد یالز
شهاد داد د وه وسایل قلیه مسروقه تاسط متهم در مکزیک به فروش می رفته ا د .بر اساس ادلاله
ماجاد دادگاه پژوهش یز حکم به تشدید مجازا متهم به عناان مدیر گالروه مجرما اله داد (.)Ibid
در پرو ده دیگری متهم با شخصی دیگر در فروش مااد مخدر غیالر قالا ا ی شالراوت داشالت .دادگالاه
بدوی متهم را به دو درجه تشدید مجازا بر اساس بند  3دستارالعمل ،به عنالاان سالازمان دهنالده
فعالیت تازیک مالااد محکالام مالاد ( .0)United States v Valdez-Arietaمالتهم در اعتالراض باله
محکامیت خاد استدمل ماد وه او هرگز ونترلی بر شریک دیگالر داشالته اسالت .دادگالاه پالژوهش
ضمن بررسی استدمل متهم عناان داشت واله تشالدید مجالازا مالتهم باله عنالاان سالازمان دهنالده
مستلزم ونترل وی بر شریک دیگر یست .گرچه احالراز عنالاان سردسالتگی یازمنالد احالراز چنالین
ونترلی هست ( .)Ibidدادگاه بیان داشت وه« :یک متهم میتاا د سازمان دهنده یک فعالیالت غیالر
قا ا ی باشد بدون اعمال ونترل بر دیگر شروت وننالدگان در فعالیالت» ( .)Ibidبالدین ترتیالب و بالر
اساس ظر دادگاه ،یک متهم می تاا د به عناان سازمان دهنده بر اساس بند  3دستارالعمل مجازا
شاد در قبال ریختن طرح ،مهیا وردن امکا ا برای رسیدن به اهداف مجرما ه و هماهن والردن و
ظار بر اجرا و تحقق تاطئه بدون اینوه متهم ونترل سلسله مراتبی بر دیگر شالروا داشالته باشالد
(.)Ibid
در حقاق ایران ،هما طار وه از متن مالاده  031و تبصالرههالای آن و بالایژه تبصالره  5بالر مالیآیالد،
قا ا گاار تمایزی میان سردسته با مدیر و سازمان دهنده قائل شده است و بلکه سردسالتگی را شالامل
هر یک از این رفتارها میدا د .تیجه طبیعی چنین ماضالعی ایالن اسالت واله هالیچ تفالاوتی در میالزان
مجازا میان مدیر ،طراح ،با ی یا سازمان دهنده گروه مجرما ه وجاد دارد و در صار تعلالق هریالک
از این عناوین بر مرتکب وی به حداوثر مجازا شدیدترین جرمی وه اعضالا در راسالتای اهالداف گالروه
مرتکب میشا د ،محکام خااهد شد .بر این اساس شاید بتاان وسی وه ونترل اماال گروه را بر عهالده
دارد یا حامی مالی فعالیت مجرما ه است را ،مشروب به اطتق عناوینی همچالان اداره گالروه مجرما اله،
مشمال مجازا سردسته دا ست .با این وجاد ماضک حقاق امریکا منصفا ه تر باله ظالر مالیرسالد .پالر
واضح است وه وسی وه ونترل ولی بر افراد گرو ه دارد بالا وسالی واله صالرف ًا امالاال گالروه را مالدیریت
میوند به یک میزان قابل سرز ش یستند .مؤسس و با ی گروه با وسی وه امار داخلی گروه مجرما اله
را اداره می ماید معادل هم قابل سرز ش یستند فلاا این مستله باید در میزان تشالدید مجالازا آنهالا
در ظر گرفته شاد .کته ای وه در حقاق آمریکا مارد تاجه قا ا گاار واقک شالده اسالت .مزم باله ذوالر
)1. United States v. Valdez-Arieta, 127 F.3d 1267, 1269 (10th Cir. 1997
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است وه قا ا گاار ما یز در قا ان الحاق یک ماده به قا ان مبارزه با مااد مخدر مصاب  0331باله طالار
خاص به قش حامی مالی گروه مجرما ه تاجه ورده و وی را همردیف با سردسته گروه قلمالداد مالاده
است .در ماده ماوار قا ا گاار عبارا «پشتیبان مالی و سرمایه گاار» را بکار برده و افالرادی را واله بالا
این اع رفتار ،گروه مجرما ه را در پیشبرد اهداف خایش یاری مایند ،معادل سردسته گروه قالرار داده
و برایشان تشدید مجازا مقرر ماده است .مزم به ذور است وه این ماده قا ا ی تنهالا مالاده ای اسالت
وه به حامیان مالی گروه های مجرما ه و قش برجسته آن ها در ارتکاب جرم تاجه داشته است .چنالین
اقدامی از سای قا ا گاار گامی مثبت در پیشگیری از ارتکاب جرائم مرتبط بالا مالااد مخالدر باله شالکل
سازمان یافته تلقی می شاد .با تاجه به اهمیت قش حامیان مالی در گروههای مجرما ه ،شایسته اسالت
وه قا ان گاار در قا ان مجازا استمی یز با بکار بردن صریح عبارا پشالتبان مالالی و سالرمایه گالاار
گروه های مجرما ه راه را بر تفسیر قا ان بسته و مجریان قا ان را از شک و تردید رها سازد .کتاله مهالم
اینکه از حاه گارش ماده  11الحاقی به قا ان مبارزه بالا مالااد مخالدر چنالین برداشالت مالی شالاد واله
قا ا گاار حامی مالی را ه سردسته و بلکه معادل آن دا سته است چرا وه با بکار بردن واژه «یا» میالان
این دو تفکیک قائل شده است.
 .3 .2وجود بیش از یک سردسته در گروه
مستله قابل بررسی دیگر ،امکان یا عدم امکان الحاق عناان سردستگی باله بالیش از یالک فالرد در گالروه
است .در این خصاص در حقاق ایران برغم عدم وجاد صالراحت قالا ا ی ،والامتً قابالل در و پالایرش
است وه یک گروه مجرما ه تاسط چند فر سردسالته واله هما نالد هیئالت مالدیره یالک شالروت عمالل
میونند ،اداره شاد .رویه قضایی ما یز ماید این دیدگاه است .برای ما ه میتاان به یالک پرو الده واله
در آن دو فر هدایت و رهبری با د مجرما ه ای را بر عهده داشته و به شکل منسجم اقالدام باله ربالایش
با اان و سرقت اماال همراه آنها می ماد د ،اشاره ورد .در رأی صادره تاسط دادگالاه ا قالتب اسالتمی
شیراز در این پرو ده با اشاره به جرائم این اشخاص آمده است« :دادگاه با عنایالت باله ایالنواله اقالداما
گسترده متهمین ردیف اول و دوم در ربایش با اان و هدایت و رهبری با دی مخاف به وسیله متهمین
ردیف اول و دوم وه به صار وامل باعث تعرض و هجماله باله جسالم افالراد و امالاال آن هالا گردیالده و
ماجب ایجاد فضای رعب و وحشت شدید عمالامی و الاامنی در جامعاله گردیالده و عملکالرد آ الان را از
مصادیق بارز محاربه و مفسد فیامرض دا سته و هر دو را به سردسالتگی محکالام مالاده اسالت ،0»......
بدین ترتیب وجاد بیش از یک سردسته در گروه امکان پایر است.

 .0داد امه شماره  10711مارخ 35/01/0
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در حقاق آمریکا یز محاوم دریافتها د وه یک گروه میتاا د بیش از یک سردسالته داشالته باشالد و از
منظر آنها سردستگی محدود بر یک شخص واحد در چارچاب گروه مجرما ه یسالت و بالدین ترتیالب
شناسایی یک فرد بهعناان سردسته در یک گروه ،امکان باله رسالمیت شالناختن دیگالری را باله همالین
عناان منتفی میسازد .این سردستگان ممکن است مثل هیئت مدیره شروت عمالل والرده ( United
ت مسالتقل در سالازمان رفتالار ماینالد ( United States v
 0)States v Evansو یالا منفالرد ًا و والام ً
 .5)Martínez-Medinaبه عتوه محاوم عناان داشتها د وه یازی یست وه مرتکب سردستگی را بالر
ول گروه اعمال مایالد تالا باله عنالاان سردسالته شالناخته شالاد ( .3)United States v Chavezبلکاله
شخصی وه خصایص سردسته را تنها سبت به بخشی از ول فعالیت مجرما ه وه بعضاً بخش والاچکی
است اعمال ماید هم میتاا د سردسته بشمار آید ( .)Ibidدر یکی از پرو دهها ،متهم مسالتحق تشالدید
مجازا بهعناان سردسته شناخته شد و بر اساس بند  0دستارالعمل مجازاتش تا  1درجه تشدید شالد
در حالیوه تنها بر برادرش در گروه ظار داشت ( .1)United States v Serranoدر پرو ده دیگالری
دادگاه تجدید ظر عناان داشت« :تشدید مجازا به عناان سردسالته تنهالا مسالتلزم احالراز ایالن کتاله
تاسط دادگاه است وه متهم حداقل بر یکی دیگر از شروا ظار ورده است ،حتی یازی به اشالاره باله
مارد واقعی و عملی این ظار یست (.1)United States v Aptt
در ارتباب با ماضک حقاق ایران در این خصاص به ظر میرسد وه مفهام سردسالته فراتالر از ایالن
است وه وسی را وه صرفاً بر یک فرد دیگر در گروه یا بر یک فعالیالت جزئالی ظالار دارد ،باله عنالاان
سردسته به رسمیت بشناسیم .در واقک بر اساس آ چه وه از تبصره  5ماده  031قا ان مجازا اسالتمی
بر میآید برای اطتق عناان سردسته بر یک فرد یکی از رفتارهای تشکیل (مؤسس یا بالا ی) ،طراحالی،
سازمان دهی یا اداره گروه مجرما ه باید به وی قابل ا تساب باشد و به ظالر مالیرسالد ظالار بالر یالک
بخش جزئی از فعالیت مجرما ه و یا بر یک فرد در شرایطی وه گروه اعضای متعددی دارد ،بر هیچیالک
از عناوین ذور شده منطبق باشد .مفهام تشکیل و طراحی والامتً روشالن اسالت و سالازما دهی و اداره
گروه مجرما ه یز اظر بر ول گروه وفعالیت و ه بخشی جزئی از آن است.
 .4 .2کارکرد و نقش خارجی سردسته
مستله قابل طرح دیگر ،واروردهای خارجی سردسته است .سردستگی از این منظالر ،متضالمن ونتالرل،
مراقبت و قرار گرفتن بهعناان واسطه تماس میان گروه مجرما ه بهعناان یک ماجاد مستقل و عناصالر
)1. United States v. Evans, 92 F.3d 540, 545 (7th Cir. 1996
)2. United States v. Martínez-Medina, 279 F.3d 105, 124 (1st Cir. 2002
)3. United States v. Chavez, 549 F.3d 119, 136 (2d Cir. 2008
)4. United States v. Serrano, 297 F. App’x 70, 71 (2d Cir. 2008
)5. United States v. Aptt, 354 F.3d 1269, 1287 (10th Cir. 2004
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مهم خارج از گروه است .در واقک دادگاهها باید احراز مایند وه مرتکب میان گروه و عناصر خارج از آن
ارتباب برقرار ورده است .در حقاق داخلی ،گرچه شرایط تحقق سردستگی به طار جزئی و دقیق مالارد
بحث حقاقدا ان قرار گرفته است ولی شرایطی همچان قدر و ونترل سردسته بر گروه یا تعامالل بالا
عناصر خارج از گروه در این مفهام مستتر است .هما طار وه ذور شد ،سالازمان دهنالده و اداره وننالده
گروه مجرما ه ،سردسته تلقی و به مجازا مشدد مقرر در ماده  031محکام می شاد .روشن اسالت واله
اداره گروه مجرما ه ،هم امار داخلی گروه و هم روابط گروه با اعضا و عناصر خارج از گروه را واله قطاله
پیا د و ارتباطشان جرم و فعالیت مجرما ه است را پاشش می دهد .برای مثال گروه مجرما ه ای وه باله
قاچاق وام یا ا سان مشغال ا د ،طبیعتاً می بایست با خریداران ارتباب بر قرار ونند و اداره چنین رابطاله
ای را معمامً سردسته یا سردستگان بر عهده دار د .شاید بتاان گفت وه دلیل تاجه خاص قالا انگالاار
وشارمان به ویفیت مشدده سردستگی و تعیین مجازا خاص برای سردسته در قاا ین پراونده مالارد
اشاره همین امر است .جرایمی همچان قاچاق اعم از قاچالاق والام و ارز یالا مالااد مخالدر ذاتالاً یازمنالد
برقراری ارتباب با افراد خارج از گروه مجرما ه هستند و سردستگان و سالازمان دهنالدگان گالروها الد واله
مدیریت این ارتباب را بر عهده دار د.
در آرای محاوم امریکا آمده است وه سردسته خادش را به این عناان به افراد و عناصر مالرتبط
خارج از گروه می شناسا د .به بیان دیگر افراد و عناصر خارج از گروه وه بهواسطه فعالیت مجرما ه با
گروه در ارتبابا د ،سردسته گروه را به این عناان میشناسند .کته دیگالر ایالنواله در آرای محالاوم
مکرراً قید شده است وه سردسته به تتش در راستای جاب اعضای جدید بالرای گالروه مالیپالردازد.
بدین ترتیب یک فرد فاقد منزلت خارجی مستحق عناان سردستگی یست .گرچه میتالاان وجالاد
مسئالیت خارجی برای یک شخص را عاملی تعیین وننده برای سردستگی وی دا ست ،با این حالال
در پرو ده ها بر این کته تتوید شده است وه یک شا ه مهم سردستگی ،این واقعیت است واله فالرد
خاد را آشکارا به جهان خارج از گروه به عناان رهبر و سردسته گالروه معرفالی والرده باشالد .پرو الده
سا درا و آ تا ی سا درز بهخابی حاوی از چنین شرطی است ( .0)United States v Saundersدر
این پرو ده متهمان ،سا درا و آ تا ی سا درز مادر و پسری باد د وه در تازیک گسترده ماری جاا ا از
تگزاس تا ماساچاست شریک باد د ( .)Ibidاین دو به مشاروت در تازیک حداقل صدویلا گرم ماری
جاا ا و تملک حداقل صد ویلاگرم دیگر با قصد تازیک متهم شد د .سا درا به هر دو جالرم و آ تالا ی
تنها به جرم اول محکام شد .در حالیوه مجازا سا درا  051ماه حبس و مجازا آ تا ی  531مالاه
حبس اعتم شد ( .)Ibidاین تفاو واضح در میزان مجازا اشی از اعمال  1درجه تشدید مجازا
سبت به آ تا ی به عناان سردسته ،از سای دادگاه بالدوی بالاد .در تتییالد تشالدید مجالازا آ تالا ی
)1. United States v. Saunders, 553 F.3d 81 (1st Cir. 2009
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به عناان سردسته ،دادگاه تجدید ظر بیشتر بر قشی وه آ تا ی در ارتباب با افراد خارج از گروه ایفالا
ورده باد ،تتوید ماد .در ظریه دادگاه عناان شد واله آ تالا ی بالا مهیالا وننالدگان مالااد در تگالزاس
ارتباب برقرار میورده و عتوه بر پرداخت پال به آنها اقداما دیگری یز ا جام مالیداده اسالت باله
حای وه خادش را بهعناان سردسته شناسا ده باد ( .)Ibidاین کته در پرو ده دیگالری یالز مالارد
تتوید قرار گرفت ( .0)United States v Piedrahita-Santiagoدر این پرو الده مالتهم باله همالراه
شش مرد دیگ ر تاسط گارد ساحلی ایام متحده در یک وشتی بی پالرچم و در حالیکاله حالدود ده
هزار پا د ماری جاا ا را حمل می ورد د ،دستگیر شد .متهم باله عنالاان سردسالته گالروه شالناخته و
محکامیت او چهار درجه تشدید شد .قرائنی وجاد داشت وه دادگاه را به این تیجه رسا د وه متهم
سردسته گروه است .از جمله این وه متهم وسی باد وه در مااجهه گارد ساحلی بالا گالروه بالا آنهالا
صحبت ورد و ملیت وشتی را تاضیح داد و یز اجازه بازرسالی وشالتی تاسالط گالارد سالاحلی را داد
( . )Ibidوی در دفاع از خاد در جهت فرار از اعمال عناان سردستگی بیان داشت وه من صرفاً یکالی
از خدمههای وشتی هستم و اگر با گارد ساحلی صحبت وردم دلیلش این باد وه تنها وسالی بالادم
وه ا گلیسی میدا ستم ( )Ibidبا این حال حکم سردستگی وی تتیید شالد و دادگالاه تجدیالد ظر بالر
تعامل متهم با گارد ساحلی و یز قدر آشکاری وه وی بر اعضای گروه داشت ،تمروز ماد (.)Ibid
 .5 .2کیفیات و شرایط اساسی سردستگی
باوجاد طرح برخی ابهاما در خصاص سردسته و پاسخگایی به آنها ،هناز هالم ویفیالا اساسالی
سردستگی برایمان مبهم هستند .در واقک بد بال مشخصه های مهم و بنیادینی هستیم وه چیسالتی
مفهام سردستگی را شان میدهند .به دیگر بیان ،ویفیاتی مد ظر است وه غالباً در آرای دادگاههالا
در تعیین وضعیت سردستگی و تشدید مجازا مرتکب مارد اتکا و استناد قرار مالیگیر الد .مزم باله
ذور است وه همه این ویفیا برای متقاعد وردن دادگاه در احراز وضعیت سردستگی مزم یسالت.
درون مایه و مضمان این ماارد به عناان ویفیا اصاللی سردسالتگی تقریبالاً روشالن اسالت .ونتالرل،
سازما دهی و مسئالیت در قبال عمل دیگر اعضای گروه ،مهمترین بخشهای ایالن ویفیالا ا الد .باله
تعبیر دیگر می تاان گفت وه تتدیر سردسته بر اعضای گالروه و مسالئالیت وی در قبالال رفتالار سالایر
اعضای گروه است وه تعیین می وند وسی سردسته گروه مجرما ه است یا خیر .سایر مااردی وه در
مباحث قبل اشاره شد از قبیل تعامل شخص با افراد خارج از گروه و  ....تعیالین وننالده یسالتند .در
واقک رفتارهای ماوار گرچه می تاا ند ما را در تشخیص سردسته گروه ومک ونند اما صرف وجالاد

)1. United States v. Piedrahita-Santiago, 931 F.2d 127 (1st Cir. 1991
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آن ها وافی برای احراز این عناان یست و شرایط دیگری واله ویفیالا اساسالی خاا الده مالیشالا د،
تعیین وننده هستند .ذیتً این ویفیا اساسی را با آوردن ما ه رأی تاضیح میدهیم.
 .1 .5 .2تحلیل کیفیات اساسی سردستگی
هما طار وه ذور شد ،مشخصهٔ اساسی سردستگی ،تتدیر سردسته در گروه و ونترل و سالازما دهی
اعضای گروه است .این ویفیت اساسی را میتاان از چند مشخصه احراز ورد.
الف .کنترل و مدیریت بارز سایر اعضای گروه
این ویژگی در حقاق ایران با واژههای سازما دهی و اداره گروه مجرما ه آمده است .سازمان دهنده و
مدیر یک گروه مجرما ه از قدر بامیی در گروه برخاردار باده و این قدر را بالا اتخالاذ تصالمیما
ولیدی در گروه و ظار بر سایر اعضا متجلی می سازد .این ویژگی به حا بارزی از احکام دادگاههالا
استنباب می شاد .برای ما ه در پرو ده ای دادگاه ا قتب اصالفهان شخصالی را باله سردسالتگی با الد
سازمان یافته قاچاق مشروبا الکلی خارجی محکام ورد .از محتایا پرو ده بر میآمد وه این فالرد
عتوه بر ایجاد با د ،ونترل دقیق بر اعضا و فعالیتهایشان داشته و به آنهالا فرمالان مالیداده اسالت.
دادگاه در حکم صادره خاد به ماده  54قا ان مبارزه با قاچاق وام و ارز و تبصالره آن اسالتناد والرده
است .0به عتوه این خصیصه در آراء محاوم آمریکا با این عبارا تاصیف شده است« :یک سردسته
ونترل ولی بالر فعالیالتهالای گالروه دارد ( .5)United States v Johnsonسردسالته قالدر وامالل
تصمیمگیالری را در چالارچاب گالروه دارد ( .»3)United States v Greenسردسالته مسالتقیماً بالر
فعالیتهای اعضای گروه ظار میوند ( .1)United States v Bahenaهمینطار با تاجه به اینکه
در حقاق این وشار میان سردسته و مدیر تمایز قائلا د ،محاوم در آرای خاد باله ایالن کتاله اشالاره
وردها د وه «سردسته ه تنها بر اعضای گروه تتدیر میگاارد بلکه آنها را ترغیب میوند واله بالرای
گروه از خادگاشتگی و ایثار مایند ( »1)United States v Juarezو یا «سردسته والار گروهالی را
به افراد گروه آمازش میدهد ( .»1)United States v Betancourtهر یک از عبارا ذور شده در
آرای محاوم به اعی ونترل سردسته بر گروه و فعالیت مجرما ه را منعکس می مایند.

 .0رأی شماره  3113371517510111شعبه یک دادگاه ا قتب اصفهان.
)2. United States v. Johnson, 906 F.2d 1285, 1291–92 (8th Cir. 1990
)3. United States v. Green, 334 F. App’x 212, 213 (11th Cir. 2009
)4. United States v. Bahena, 223 F.3d 797, 806 (8th Cir. 2000
)5. United States v. Juarez, 546 F. App’x 619, 620 (9th Cir. 2013
)6 United States v. Betancourt, 422 F.3d 240, 246 (5th Cir. 2005
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ب .تعیین اهداف و استراتژی گروه
در واقک سردسته واجد قشی مهم در شکلدهی اهداف و آرمالانهالای گالروه و یالز سالاز و وارهالای
به وارگرفته برای رسیدن به آن اهداف است .گرچه در ماده  031قالا ان مجالازا و تبصالرههالای آن
تعریف جامعی از سردسته گروه و تصریح به شرایط اطتق این عناان به افالراد شالده اسالت ولالی از
عبارا بکار رفته در تبصره  5ماده  031برمی آید وه سردسته باید ریاست بر گروه را برعهده داشته
و گروه را اداره ماید .مسلماً مزمه تحقق اداره گروه ،تعیین اهداف و آرمانها و گماشتن افراد گالروه
به ا جام وارهایی در راستای تحقق این اهداف خااهد باد .چنین مشخصه ای بالا تعالابیر مختلالف در
آرای محاوم ایام متحده مارد تاجه قرار گرفته است« :سردسته از اوامر دیگران تبعیت میوند و
بلکه خادش ابتکار عمل بخالرج مالیدهالد ( »0)United States v Betancourtو «سردسالته بایالد
دستار جلسه را برای گروه تنظیم وند ( .»5)United States v Wilsonسردسالته سالاز و وارهالای
اساسی را پی میریزد وه بهوسیلة آنها گروه برای رسیدن به اهالدافش تالتش مالیونالد ( United
 .3)States v Quigleyاز عبالارا ذوالر شالده مالیتالاان احالراز مشخصالههالای رهبالری گالروه را بالا
فعالیتهایی همچان تعین اهداف گروه و سالازوارهای دسالتیابی بالدانهالا و در والل اعمالال ریاسالت
برگروه را شا ه ای قای برای تحقق عناان سردسته و تشدید مجازا فرد دا ست.
ج .مسئولیت نتایج
مدیریت سردسته با صرف وقت و ا رژی بیشتر و ایفای قش مهمتر در مقابل دریافت منالافک بیشالتر
جلاهگر می شاد .رویه قضایی ایران مؤید این ویژگی است .بالرای ما اله در یالک پرو الده آدم ربالایی
برخی از رفتارهای متهم منجر به صدور حکم سردستگی وی شد .از جمله اینکه مالتهم وسالی بالاده
است وه ول فرایند آدم ربایی را هدایت مالی مالاده ضالمن اینکاله وجاهالا اخالاذی شالده الزد وی
بادها د .1آرأی محاوم آمریکا یز متضمن این است وه یکی از شا ههای مدیریت و ونترل سردسته
بر گروه مسئالیت وی در قبال مافقیت یا شکست گروه است .در واقک آدار مافقیت یا شکست گالروه
بیشتر از همه متاجه سردسته می شاد .محاوم با تعابیر مختلفی این مفهام را ذور والردها الد ،بالرای
ما ه« :سردسته مسئالیت هایی را در قبال مافقیت گروه دارد (.»1)United States v Herrera
سردسته اغلب منافک بیشتری را از فعالیالت گروهالی بدسالت مالیآورد و بیشالتر از سالایرین از تالای
)1. United States v. Bennett, 291 F.3d 888, 898 (6th Cir. 2002
)2. United States v. Wilson, 185 F. App’x 6, 9 (1st Cir. 2006
)3. United States v. Quigley, 373 F.3d 133, 139 (D.C. Cir. 2004
4. https://www.isna.ir/news/8303-06359
)5. United States v. Herrera, 878 F.2d 997, 1000 (7th Cir. 1989
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فعالیت مجرما ه بهره مند میشاد ( .0)United States v Riderبالدین ترتیالب تحصالیل بیشالترین
بهره از تای فعالیت مجرما ه از شا ههای سردستگی شخص قلمداد میشاد.
د .شناخت درون گروهی
یکی دیگر از مشخصههای سردسته وه مدیریت و ونترل وی بر گروه را منعکس میوند ایالن اسالت
وه سردسته تاسط اعضای گروه به این عناان شناخته میشاد .در واقک ه تنها افراد خارج از گروه و
بلکه اعضای گروه هالم سردسالته را بالا ایالن عنالاان باله رسالمیت مالیشناسالند ( United States v
 .5)Hardamonبه زعم محاوم ،گرچه افراد خارج از گالروه ممکالن اسالت سالبت باله وضالعیت یالک
شخص در چارچاب گروه از حیث عناان سردستگی گمالراه شالده و اشالتباه ماینالد ،اعضالای گالروه
معمامً در این خصاص اشتباه میونند .به دیگر بیان دادگاهها به این تیجاله دسالت یافتالها الد واله
شناسایی یک فرد تاسط اعضای گروه به عناان سردسته ،شا ه بارزی از وجاد وضالعیت سردسالتگی
وی است (.)Ibid
ه .کارکرد قانونگذاری و قضایی
یکی دیگر از شاخصههای سردسته عملکرد قا ان گااری و قضایی است .به تعبیر محالاوم ،سردسالته
اعاً عملکرد قا ا گااری دارد و این قش را با ترسیم اهداف گروه و تنظیم دستارالعملهالایی بالرای
رسیدن به آن اهداف ایفا میوند .به عتوه سردستهها وارورد قضایی هالم دار الد .بالدین ترتیالب واله
سردسته تکالیف را به اعضا محال ورده و از وار ضعیف ا تقاد میونالد (افشالاری ،پیشالین .)01 :وی
قدر عمل را در دست داشته و در مقابل تخلفا اعضا واونش شان میدهد .در ایالن خصالاص در
حقاق آمریکا آمده است« :سردسته منازعا میان اعضای گروه را حل و فصل میوند» ( )Ibidو یالا
« سردسته وسی است وه اعضای گروه را در صار قض قااعد گالروه مجالازا مالیونالد ( United
 .»3 )States v Perezدر رأی مشابه دیگری آمده است« :سردسته اعاً قدر اخراج اعضالا از گالروه
را دارد ( .»)United States v Chavezآرای ذور شده قدر قضایی را وه محاوم بالرای سردسالته
به رسمیت میشناسند ،منعکس میونند .حل منازعا درون گروهالی و اعمالال مجالازا حتالی باله
شدیدترین شکل ممکن یعنی اخراج از گروه مایا گر قدر قضایی سردسته است.

)1. United States v. Rider, 388 F. App’x 631, 632 (9th Cir. 2010
)2. United States v. Hardamon, 188 F.3d 843, 851 (7th Cir. 1999
3. United States v. Rider, 388 F. App’x 631, 632 (9th Cir. 2010), United States v. Hardamon, 188
)F.3d 843, 851 (7th Cir. 1999), United States v. Perez, 38 F. App’x 381, 384 (9th Cir. 2002
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آ چه وه از ویفیا اساسی سردستگی ماوار در آراء استنباب میشاد قدر برتر سردسته در گروه
است .در واقک می تاان گقت وه از منظر محاوم امریکا ،گالروه مجرما اله دقیقالاً معالادل یالک جامعاله
واچک بشمار می آید وه رهبر یا رهبرا ی اداره آن را بر عهده دار د و به اعی فعالیتهای حاومیتی
همچان قا ا گااری ،قضاو  ،تعیین اهداف و آرمان ها و ساز و وارهالای تحقالق آنهالا ،بهالره گیالری
عمالالده از منالالافک تحصالالیل شالالده و ونتالالرل و سالالازما دهی گالالروه را در ا حصالالار خالالاد دار الالد .چنالالین
ویژگی هایی است وه فرد را مستحق عناان سردسته یا رهبر گروه مجرما ه و سزاوار تشدید مجالازا
می سازد .در حقاق ما قا ا گاار مفهام سردستگی را با ارتکاب رفتارهایی همچان تشکیل ،طراحالی،
سازما دهی و اداره گروه مجرما ه محقالق مالیدا الد .بالر همالین اسالاس بنظالر مالیرسالد واله مفهالام
سردستگی در حقاق ما گسترده تر از حقاق ایام متحالده اسالت .چالرا واله بالا تحقالق هالر یالک از
رفتارهای چهارگا ه ذور شده ،مرتکب به عناان سردسته قابل مجازا است .به عنالاان مثالال صالرف
تشکیل گروه مجرما ه یا طراحی آن یز میتاا د ماجب اطتق عناان سردستگی به فرد شاد گرچاله
مرتکب این رفتارها گروه مجرما ه را اداره کرده باشد .ایالن تفالاو ریشاله در تفکیکالی دارد واله در
حقاق امریکا میان سردسته و با ی با مدیر و سرپرست فعالیت مجرما ه قائلا الد و بالا ی و سردسالته
گروه مجرما ه را قا ا اً مستحق تشدید مجازا بیشتری میدا ند .در عین حال میتاان گفت واله در
حقاق ما یز احراز ویفیا اساسی همچان تعیین اهداف و آرمالانهالای گالروه و خالط و مشالیهالا و
راههای رسیدن به آنها ،بردن سهم زیاد از منافک مجرما اله ،قالدر جالاب و اخالراج اعضالای گالروه
می تاا ند شا ه سردستگی فرد بالاده و باله الاعی تالداعی بیرو الی «اداره» یالا «سالازما دهی» گالروه
مجرما ه باشند.
نتیجهگیری
ارتکاب جرم به عناان یک رفتار ضد اجتماعی هما ند سایر رفتارها و فعالیتهای ا سا ی تحالتتالتدیر
شرایط و امکا ا ماجاد در اجتماع قرار میگیرد .آ چه مشهاد است اینوه شرایط ز دگی اجتماعی
امروز ،مجرمین را به سمت ارتکاب گروهی و سازمان یافته جرم ساق داده است .راهکالاری واله هالم
مافقیت آن ها در رسیدن به اهداف و آماجشان را سهل تالر والرده و هالم مقابلاله دسالتگاه پلیسالی و
قضایی با آنها را سخت تر ماده است .به طار معمال ،گروههایی وه بالرای ارتکالاب جالرم تشالکیل
می شا د یازمند سازما دهی ،ا سجام و تقسیم فعالیت هستند وه این امار تاسط فرد یا افرادی واله
سردستگی گروه را بر عهده دار د ا جام می پایرد .سردستگی به عناان یک ویفیت مشدده در مالاده
 031قا ان مجازا استمی و تبصره های این ماده پالیش بینالی شالده اسالت و گرچاله قا ا گالاار در
تبصره  5سردستگی را تشکیل ،طراحی ،سازما دهی یا اداره گروه مجرما ه میدا الد ،شالرایط اطالتق
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این عناان در قا ان روشن شده و مسلم ًا محالاوم در عمالل بالا ابهامالا و سالؤام بسالیاری مااجاله
خااهند شد .اهمیت این مستله بخصاص با تاجه به تعیین حداوثر مجازا شدیدترین جرم ارتکابی
تاسط اعضای گروه در راستای اهداف آن برای سردسته بیشتر احساس میگالردد .بررسالی تطبیقالی
ماضاع در حقاق ایام متحده و با تاجه به اهمیت رویه قضالایی در حقالاق ایالن وشالار مالیتاا الد
زوایای مبهم مستله را آشالکار والرده و چشالم ا الداز روشالنی در حقالاق داخلالی بگشالاید .در آمریکالا
سردستگی به عناان یک ویفیت مشدده در قا ان جامک ونترل جرم  0341و دستارالعمل مجالازا
فدرال وه تاسط ومیسیان مجازا ایام متحده و پس از بررسی گسترده آراء محالاوم تهیاله شالد،
پیش بینی شده است .مسلماً قا ان ولی باده و محاوم در عمل در احراز عناان سردستگی با سالؤال
مااجه میشد د .مطالعه رویه قضایی این وشار شان میدهد وجاد ویفیالاتی اساسالی بالرای اعمالال
تشدید مجازا به عناان سردسته ضروری است .ایالن ویفیالا متضالمن مالااردی همچالان ونتالرل
سردسته بر اعضای گروه ،سازما دهی گروه و فعالیتهای آن و یز مسئالیت وی در قبال رفتارهالای
اعضا است .بررسی بیشتر ما را به این سمت رهنمان میشاد واله از منظالر محالاوم اعمالال ویفیالت
مشدده سردستگی مستلزم احراز قدر برتر سردسته بر گروه و اعضای آن است وه خاد را در قالب
رفتارهای حاومیتی همچان وضک قا ان و ترسیم راهکارهای دسترسی به اهالداف گالروه ،قضالاو و
اعمال مجازا بر افراد خاطی ،بهره گیری از بیشترین منافک تحصیل شالده در گالروه و  ...جلالاه گالر
می سازد .ضمن اینکه ونترل بر اماال گروه به تنهایی برای تخقق این عناان وافی یست .گرچاله بالا
تاجه به تفکیک میان سردسته و مدیر در حقاق این وشار ،میتاا د عناان مدیر را محقق سازد .در
حقاق ایران قا ا گاار ،سردستگی را با صدق هر یک از رفتارهای تشکیل ،طراحی ،سالازما دهی و یالا
اداره گروه مجرما ه محقق می دا د .رفتارهای ماجب تحقق این عنالاان همگالی باله الاعی حالاوی از
قدر مرتکب و ختقیت وی در تشکیل و طراحی گروه و تعیین اهداف و راههای رسیدن بدانها در
سازما دهی و اداره گروه مجرما ه است .بر این اساس میتاان گفت در حقاق ایران ارتکاب هالر یالک
از رفتارهای فاق ،مرتکب را مستحق عناان سردستگی سالاخته و زمیناله سالاز تشالدید مجالازا وی
خااهد شد .بدین ترتیب میتاان گفت رویکرد حقاق ایران در خصاص سردسالتگی سالختگیرا ه تالر
باده و قا ان گاار تفکیکی میان رفتارهای مختلف قائل شده و یز تعداد اعضای گروه را متوی برای
میزان تشدید مجازا دا سته است.
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