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 مای نگارش مقالهراهن

 :اهداف و حوزه جذب مقاالت

شناسی به منظور تولید و ارتقای سطح دانش، های علمی پژوهشی و عرضه نتایج تحقیقات در زمینة حقوق کیفری و جرمانتشار مقاله

کیفری به منظور  ها، تجربیات و دستاوردهای پژوهشی، بسط همکاری و تعامل علمی بین کنشگران حوزه حقوقانتقال و تبادل یافته

مسائل و کوشش جهت   ها و تجربیات و تقویت فضای گفتگو و نقد اندیشه، کمک به توسعه علمی کشور از طریق طرحتبادل آموخته

 .ها از جمله اهداف این نشریه استتبیین و ارایه راه حل

جاویی  نند به گسترش مرزهای دانش و چااره های نو در حوزه موضوعی مجله بتوادست اندرکاران نشریه امیدوارند با نشر اندیشه

 .شناسی کمک نمایندهای موجود در حوزه حقوق کیفری و جرمبرای چالش
 

 :های نویسندهضابطه

 )گان( کامل باشد. )به فارسی و انگلیسی(.نام و نام خانوادگی نویسنده  .1

)گان( مشاص  شاود.    دانشگاه نویسنده میزان تحصیالت، رتبه علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه و شهر محل .2

های دانشجویان تحصیالت تکمیلی در صورتیکه با مشارکت استادان راهنماا یاا مشااور و    )مقاله )به فارسی و انگلیسی(.

 قابل بررسی است(. ،قبول کتبی مسئولیت علمی مقاله توسط ایشان باشد

 شود(.انتهای کار، مکاتبات مجله فقط با نویسنده مسئول انجام می)تا  مقاله معرفی گرددو عهده دار مکاتبات نویسندۀ مسئول  .3

 نوشته شود. لکترونیکی نویسنده )گان(آدرس ا .4

 آدرس کامل پستی به همراه ذکر کدپستی، و شماره تلفن همراه آورده شود. .5

 .از ارسال مقاالت متعدد به صورت همزمان احتراز گردد ،با توجه به دوفصلنامه بودن مجله، و طوالنی شدن نوبت چاپ .6

 زمان در مجله دیگری در حال بررسی باشد.منتشر شده یا به صورت هم مقاله ارسال شده برای مجله نباید قبالً .7

 

 :های مقالهضابطه

-نتیجاه  های مشصّ ،نوانمقدّمه، متن اصلی در قالب ع ، واژگان کلیدی،فارسی و انگلیسی چکیدۀ عنوان، مقاله باید شامل  .1

 .گیری و فهرست منابع باشد

 عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد )به فارسی و انگلیسی(. .2

 کلمه تجاوز نکند(. 12222از باشد ) A4صفحه  22حداکثر در مقاله  .3

 )به فارسی و انگلیسی(. باشد.کلمه  152و حداکثر  122مقاله حداقل فارسی چکیده  .4

 . )به فارسی و انگلیسی(.باشدواژه  12حداکثر و  5کلیدی حداقل  گانواژ .5

 تایپ شود. 11فونت  Times New Roman و متون انگلیسی با قلم 12فونت  B Nazanin مقاله با قلممتن  .6

 تایپ شود. 9فونت   Times New Roman و متون انگلیسی 12فونت  B Nazanin پاورقی با قلم .7

 باشد. یمترسانت 1فاصله سطر  .8

گونه اسات کاه   کند، بنابراین نحوۀ ارجاع در داخل مقاله بدین( پیروی میAPAش استناد درون متنی )این مجله از رو .9

بالفاصله بعد از اسم افراد، سال انتشار اثر و شمارۀ صفحة آن در داخال پرانتاز درگ گاردد. )در ارجاعاات انگلیسای نیاز       

 (  25: 1392ربیعی، طور(.  مانند: )همین

. شاوند با افزودن )الف( و )ب( در کنار سال انتشاار، مشاص  مای   از یک نویسنده در یک سال، در صورت تعدد منابع  -

 (.152: ب1349عنایت، (، )14الف: 1349مانند: )عنایت، 

شوند )در منابع انگلیسی میتنظیم و درگ  منابع مورد استفاده، در پایان مقاله، به ترتیب الفبایی، نام خانوادگی نویسنده .12

 .نیز همینطور(



، نام مترجم، تعداد جلدها، شماره چااپ، شاهر   عنوان کتابنام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )سال انتشار(،   :برای کتاب

 محل نشر کتاب: نام ناشر.

، نام مجله، نام متارجم،  «عنوان مقاله در داخل گیومه»نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )سال انتشار(،    :برای مقاله

 شمارۀ مجله، شماره صفحات اول و آخر مقاله در مجله. دوره یا

، مقطع و رشاته تحصایلی و   «نامه در داخل گیومهنعنوان پایا»نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )سال انتشار(،   :نامهبرای پایان

     .نام دانشگاه و شهر

ناام   ، «در داخال گیوماه   عناوان مقالاه  » (،شاار ساال انت نام نویسانده ) ، هنام خانوادگی نویسند  :مجموعه مقاالتبرای 

 قاله.ماول و آخر  ةصفح هشمارنام گردآورنده، نام ناشر.  ،مجموعه مقاالت

،  تااریخ  «عنوان مطلب در داخال گیوماه  »نام نویسنده )تاریخ مطلب(،  ،نام خانوادگی نویسنده  :websiteتارنما یا برای 

 پایگاه اینترنتی.دریافت از پایگاه اینترنتی، نام و نشانی 

 مانند مثالهای زیر:

 تهران: نشر میزان، اولچاپ  اصل حداقل بودن حقوق جزا،(، 1393غالمی، حسین ) :مثال برای کتاب

رویکرد قانونگذار به پیشگیری از جارم در قاانون ارتقااال ساالمت اداری و     »(، 1394شهرام ) ابراهیمی،  مثال برای مقاله:

 .  7-31، ص 12دوره دوم، شماره  ،ه حقوق کیفریپژوهشنام ،«مقابله با فساد

 ، 1/5/1392تااریخ اساتصراگ:   ، «تعدد معنوی در جرایم تعزیاری »(، 12/11/1392عباسی، مصطفی )  :تارنما برای مثال
http://mostafaabasi2.blogfa.com/post-11.aspx 

 قواعد کلی در رسم جداول و نمودارها بدین گونه است: .11

 ل جداول و همچنین اعداد محورهای نمودارها به فارسی درگ شوند. تمامی اعداد داخ -

 :جداول باید فاقد خطوط عمودی باشند. مانند جدول زیر -

 
 تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده -1جدول 

 (MSمیانگین مربعات) 

 تعداد برگ (mmقطر ساقه ) (CMارتفاع بوته ) درجه آزادی منابع تغییرات

 ns21/25 ns27/2 ns12 2 تکرار

 ns 24 15* 26/325** 5 تیمار

 6 15/8 65/72 12 خطا

Nsدرصد 1درصد و سطح  5دار در سطح دار، معنی، * و ** به ترتیب غیر معنی 

 

 نحوه ارسال مقاله:

 فایاال اصاالی باادون مشصصااات نویسااندگان و  -1نویسااندگان بایااد هنگااام ارسااال، دو فایاال را بااارگزاری نماینااد:    .1

 ل مشصصات نویسندگان.فای -2

 ذخیره و ارسال گردد. word 2007یا   word 2003در برنامه مقاله  .2

انجاام شاود، )تماامی مکاتباات       /http://jol.guilan.ac.irآدرس در ارسال مقاله حتماً بایستی از طریق سامانه مجلاه   .3

 نشریه از این طریق انجام خواهد شد(.



 



                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم سلب آزادی غیر کیفری و انواع آن از منظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
 

  1محمد مهدی برغی

  2دکتر نسرین مهرا

 

 99/0/9311تاریخ پذیرش:     02/4/9316تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
کهه د  اابهب    شدیمیکی از ضمانت اجراهای سنتی حقوق کیفری شناخته  عنوانبهاز دیرباز « آزادیسلب »

ی از مصهاب  ج  اپها   امهرجز  د  نتیةه    . بها ججهود ایه     گرفهت یمه مو د اسهتفاد  اهرا     کیفر برای بزهکا ان

انت اجرای ادا ی، ج د  اابب ضم ها شتهد  سایر « سلب آزادی»ی اجتماعی، شاهد آن هستیم که هاضرج ت

اهمیت  جزافزجن ج گسترش میزان استفاد  از . شودیمبرد   کا بهتربیتی، بهداشتی، انضباطی ج مانند آن نیز 

ی اخیر منةر به آن شد  است که اوانی  کشو های مختلف ج هاسالی غیر کیفری د  هایآزادای  نوع سلب 

ایه  اسهناد کنوانسهیون     جملهه  ا به  سمیت بشناسهند. از  ی گوناگون ای  نوع از سلب آزادی ابملل یباسناد 

ضهم   خهود   5 ماد ی، د  ابملل یب عرصهیک سند پیشرجی حقوای د   عنوانبها جپایی حقوق بشر است که 

ی غیر کیفری، برای ای  نوع از سلب هایآزادپذیرش مفهوم سلب آزادی غیر کیفری، با احصاء مصادیق سلب 

  .ی کیفری اائل شد  استهایآزادسلب آزادی ماهیتی مستقل از 
 

 سلب آزادی، کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر، کیفر، زندان، دادگا  واژگان کلیدی:
 
 )نویسند  مسئول( شهید بهشتیداشگا   حقوق جزا ج جرم شناسیدانشةوی دکتری  .1

 

mmehdibarghi@yahoo.com 
 

 
  دانشگا  شهید بهشتی دانشکد  حقوق دانشیا  . 2

 
 
 
 
 

 
 

 اهم حقوق کیفریژپوهشن

ال  همس ره د ا شم ب ، اول،  ات ار و  ان س به 93ت 18 

ایپپی ره  ا  91  شم
 



 (91، )ایپپی  9318 تانبهار و اتبس ، اول، شماره دهم ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  حمدمهدی ربغی و نسرین مهرا م       8

 

 مقدمه

یک ضمانت اجرای خاص د  حقهوق کیفهری مهو د اسهتفاد  اهرا        عنوانبهاز دیرباز « سلب آزادی»

ی بهرای مةهرم همهوا   یکهی از     شیاندچا  مقابله با جرم ج است. د  توضی  باید گفت که  گرفتهیم

مبنای تعقیهب   د  دج ان اجبیه 1ی جوامع بشری  ا به خود اختصاص داد  است.هادغدغه  یتربز گ

، انتقام بهود کهه حهد ج مهرزی     دادندیمج مةازات خطاکا انی که دیگران  ا مو د تعدی ج تةاجز ارا  

نداشت ج مسئوبیت جرم تنها به عهدة شخص بزهکا  نبود، بلکه گا  افراد خانواد  یها ابیله  جی نیهز    

دج ة انتقهام   عنهوان تحهت  . د  ایه  دج ان کهه از آن  بودنهد یمبایستی پاسخگوی  فتا  خطاکا ان  اج 

سخت ج بدنی بهود  اسهت    یهامةازات فته اغلب از نوع  کا به، کیفرهای شودیمخصوصی نام برد  

 .(16: 1931)نو بها، 

با گرد هم جمع شدن ابایل ج ایةاد شهرها ج تشکیل اد ت مرکزی، تحوبی د  شیوة مقابلهه بها   

دا  خود اواعد ج مقر ات خاصی جضع نمودند تا زیان با توسع  اات هادجبتپدید آمد. به تد یج  جرائم

دید  یا خانوادة اج بتوانند انتقام خود  ا د  محهدجدة اواعهد ج ضهوابع معهی  از بزهکها ان بسهتانند.       

، ممنوع شدن اسهتفاد  از انتقهام شخصهی ج د  مقابهل اعمهال کیفرههای       هادجبتنتیة  ای  دخابت 

 .(101: 1939همگانی نسبت به بزهکا ان بود )پیکا، 

دج ة دادگسهتری  »ی کیفرها د  ای  دج ان که گا  از آن بها عنهوان   هایژگیجبا ججود ای  یکی از 

؛ بدی  معنا که د  ای  دج ان ههم نهه تنهها کیفرهها     هاستمةازات، شدت شودیمنام برد  « عمومی

رها هم عموماً بها  ی بدنی ج خش  نظیر اعدام است، بلکه شیوة اجرای ای  کیفهامةازاتاغلب از نوع 

خشونت ج زجر ج شکنة  مرتکب نظیر بریدن اعضاء، داغ کردن ج... همرا  بود. د  ای  دج ان بزهکها   

 2.آج دندیمی برای گناهان اج به حساب اکفا  ج شدّت مةازات  ا  دانستندیم ا فردی گناهکا  

علمی، د  تقابل با چنی   یهاشرفتیپی دینی د  کنا  هاآموز دیری نپایید که اصول اخالای ج 

( ج آن  ا بهه شهدّت مهو د    68: 1931طرز فکر ج عملی خش  ج غیر انسانی ارا  گرفهت )شهاهاراغ،   

ج پدیهد آمهدن مکتهب     18انتقاد ارا  داد  ج خواهان تغییر آن شد. شرجع نهضت اصهالحات از اهرن   

ی هها شهیاندی د  موجب تحوالت چشمگیر 1«جبتر»ج  9«منتسکیو»فکری جدید توسع افرادی مثل 
                                                           

بیشتر  اجع به جرم ج ترس از آن مراجعه کنید به فا ال، استف ، جکسون، جاناتان، گهری، امیلهی، نظهم      برای مطابع .1

 109-112، صص 1932اجتماعی ج ترس از جرم د  دج ان معاصر، ترجمه حمید ضا نیکوکا ، نشر میزان، 

عهه کنیهد بهه میرمحمدصهادای،     از ای  کیفرهای بدنی سهخت د  دج ان ایهران باسهتان مراج    ییهانمونه ةبرای مشاهد .2

 22ج  21، صص 1931حسی ، جرائم علیه امنیت ج آسایش عمومی، نشر میزان، 

9. «Montesquieu »یهها کتهاب   یتهر جی از مههم «  جح ابقهوانی  »ارن هةدهم فرانسه که کتاب  ةفیلسوف ج نویسند 

سیاسهی د    یهها شهه یحمد، سیر تا یخی اند . ک به بخشایشی ا دستانی، ا اجع به اج بیشتر   حقوای است. برای مطابع

 200-210، صص 1988غرب )از افالطون تا نیاه(، انتشا ات آجای نو ، چاپ چها م، 
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مکتهب  » عنهوان تحهت کیفری د  ای  دج   شد. از دیگر اندیشمندان ایه  مکتهب فکهری کهه از آن     

اشا   نمود. بکا یا د  اثر مشهو  خود یعنهی   9«سزا  بکا یا»به  توانیم 2،شودیمنام برد  « کالسیک

ر اعهدام جهز د  مهوا د    ج بها کیفه   تازدیمبه کیفرهای سنگی  ج شکنةه « هامةازاتج  جرائم ساب  »

 1.کندیماستثنائی مخابفت 

ی هها مةازاتد  نتیة  ای  تحوالت به تد یج گرایش به استفاد  از مةازات سلب آزادی به جای 

گفهت یکهی از تهرثیرات ج دسهتاج دهای مههم مکتهب        تهوان یمه بدنی پدید آمد. بهر همهی  اسهاس    

مةازات بود؛ چرا که ترجی  پیرجان ای   یک عنوانبه، موضوع گسترش استفاد  از زندان «کالسیک»

ی غیر بدنی بود ج تنها جانشینی هم کهه  هامةازاتبه  هاآنی بدنی ج تبدیل هامةازاتمکتب حذف 

مطرح شود مةازات حبس بود. د  جااع از آن جایی که از یک سو تفکهرات ایه  مکتهب     توانستیم

عتقد بودند که شدت مةازات باید متناسهب  براساس سزادهی استوا  بود ج بسیا ی از طرفدا ان آن م

شهدیداً بها   « بکا یها »ج از سهوی دیگهر برخهی از ایشهان ماننهد       5با میزان گناهکها ی مرتکهب باشهد   

( بذا اسهتفاد  از کیفهر زنهدان د  اابهب حهبس      59: 1931ی بدنی مخابف بودند، )پرادل، هامةازات

بهدی  ترتیهب    .(62: 1931د )صهفا ی،  طوالنی مدت یا بدجن مدت ج غیر معیّ   ا پیشهنهاد نمودنه  

 د  اابب کیفرِ به زندان انداخت ، جایگا  مهمی د  حقوق کیفری پیدا کرد.« سلب آزادی»

ی حقهوای کمرنهش شهد  ج حقهوق     هها  شهته با ججود ای  امرجز  مرزهای حقوق کیفری با سایر 

ی حقهوای جاگهذا    هها  شتهر ی از موا د جظیف  جرم انگا ی یا کیفر انگا ی  ا به سایاپا  کیفری د  

آن است که آیا سلب آزادی ههم مشهمول    شودیمکرد  است. د  ای  میان پرسش مهمی که مطرح 

ای  تحول ارا  گرفته است؟ به بیان دیگر آیا سلب آزادی از حوزة ضهمانت اجراههای خهاص حقهوق     

ههم سهلب آزادی    ی حقوای تسری داد  شد  است؟ آیا امهرجز  ها شتهکیفری خا ج شد  ج به سایر 

                                                                                                                                              
1. «Voltaire »دا تری  فیلسوفان ج نویسندگان فرانسهوی عصهر   ( از نام1668مه  90  د گذشت -1131نوامبر  21 ة)زاد

. ک به مةتهدی، کریم، فلسفه ج تةهدد، نشهر امیهر کبیهر، چهاپ دجم،        اجع به اج بیشتر    جشنگری است. برای مطابع

 51-110، صص 1986

بیشتر  اجع به مکتب کالسیک  . ک به جایت،  اب، هینهز، فیونها، جهرم ج جهرم شناسهی، ترجمهه علهی          برای مطابع .2

 69 -33، صص 1930سلیمی، پژ. هشگا  حوز  ج دانشگا ، چاپ چها م، 

9. «Beccaria »معرجف ارن هةدم ایتابیا دةسنیج نو حقوادان 

ها، ترجمه دکتر محمدعلی ا دبیلی، نشر میزان، چهاپ  جرائم ج مةازات  بیشتر  . ک به بکا یا، سزا ،  ساب   ای مطابع .1

 1-152، صص 1931هفتم، 

 یهها هیه نظر بیشتر  . ک به جبد، جرج، برنا د، توماس، اسنیپس، جفری، جرم شناسی نظری )گهذ ی بهر    برای مطابع .5

 90-10، صص 1930جرم شناسی(، ترجمه علی شةاعی، شرکت چاپ ج نشر بیال، 
Tonry, Michael, Retributivism Has a Past: Has It a Future? Studies in Penal Theory and 

Philosophy, Oxford University Press, 2011, PP. 1-291 
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 انهد شهد  ی کیفری محکوم هادادگا فقع د  اابب مةازات زندان برای مةرمینی که به موجب حکم 

یی از اسهتفادة غیهر کیفهری از سهلب آزادی  ا ههم      هها نمونهه  توانیمیا  ردیگیممو د استفاد  ارا  

 ی د  ای  زمینه چه  جیکردی دا ند؟ابملل یبمشاهد  نمود؟ اسناد 

ی مذکو  جستا  حاضر به دج گفتا  تقسیم شد  است. د  گفتها  اجل بهه   هاپرسشبه  برای پاسخ

شناسایی مفهوم سلب آزادی غیر کیفهری ج د  گفتها  دجم بهه بر سهی مصهادیق سهلب آزادی غیهر        

حقهوق   حهوز  کیفری از منظر کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر بهه عنهوان یکهی از اسهناد پیشهرج د       

 ت.خواهیم پرداخ ابملل یب

 

 گفتار اول: مفهوم سلب آزادی غیر کیفری

ضمانت اجرایی کیفهری اسهت   « سلب آزادی»سنتی ای  طرز تفکر ججود داشته که  صو تبهگرچه 

امها امهرجز  ج    شودیمی کیفری بدان حکم هادادگا مةازات توسع  عنوانبهکه متعااب جاوع جرم ج 

ی حقهوای، مها شهاهد اسهتفاد  از     هاشاخهد  اثر کمرنش شدن مرزهای میان حقوق کیفری ج سایر 

نامید. بدی  معنا کهه  « سلب آزادی غیر کیفری» ا  هاآن توانیمموا دی از سلب آزادی هستیم که 

، بدجن آن که فهرد مرتکهب بزههی کیفهری شهود، سهلب       هاضرج تی از اپا   بنابرد  بعضی موا د ج 

 شهود یمه از سلب آزادی د  اوانی  یافهت   ی شد  است. همانی  گا  موا دینیبشیپآزادی برای اج 

کیفر یا مةازات آن جهرم، بلکهه    عنوانبهکه گرچه متعااب جاوع جرمی بود ، اما آن سلب آزادی نه 

 ,United Nations)ی غیر کیفری دیگری د  نظر گرفته شد  است هامصلحتج  هاضرج ت لیدببه

2003: 175). 

نوی  از تةانس ذاتهی ج کالسهیک خهود دج  شهد  ج     ای  امر ناشی از آن است که حقوق کیفری 

مرزهای حقوق کیفری به مرزهای حقوق ادا ی، حقوق پزشکی، حقوق انضهباطی ج... نزدیهک شهد     

ی هها  شهته ی  ا به سهایر  انگا جرمی از موا د جظیف  اپا  حقوق کیفری نه تنها د   ةهینتاست. د  

ت اجراههای سهنتی حقهوق کیفهری نیهز بهه سهایر        ی از ضماناپا  ، بلکه 1حقوای جاگذا  کرد  است

سنتی یک ضهمانت اجهرای    صو تبهکه « سلب آزادی»انتقال داد  شد  است. از آن جمله  ها شته

                                                           
جدیهد، مها شهاهد     یهها . توضی  آن که بهه دنبهال ظههو  ا زش   شودیفته مگ« کیفری اب اح»به ای  پدید  اصطالحاً  .1

اند. بدی  ترتیب د  ها پدید آمد کیفری د  اوانی  مدنی، تةا ی ج... هستیم که به منظو  دفاع از ای  ا زش یگذا اانون

ا یهم. اجبهی شهامل     ا د« حقوق کیفری اختصاصیِ اختصاصهی »، ما امرجز  مفهوم «حقوق کیفری اختصاصیِ عادی»کنا  

اند ج دجمی شامل جرائم فنی است کهه خها ج از حقهوق    جرائم تا یخی است که د  تا یخ حقوق کیفری هموا   جرم بود 

 .شوندیکیفری مطرح ج جرم انگا ی ج  سیدگی م
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ی هها  شهته ضمانت اجرای غیر کیفری د  سایر  عنوانبهاست، امرجز  بعضاً  شد یمکیفری محسوب 

 .شودیمحقوای استفاد  

ضهمانت اجهرای ادا ی اسهت؛ توضهی       عنوانبه« دی غیر کیفریسلب آزا»یکی از موا د کا برد 

اساساً متغیّر ادا ی که بر پاسخ مراجع ادا ی ج نه پاسخ ااضی کیفری بهه بهز  مبتنهی اسهت،      کهآن

دا ای  -ج ای دخابهت یها حضهو  مرجهع کیفهری     -مستلزم آن است که یک سازمان یا مرجع ادا ی 

که ضمانت  شودیمبه بز  باشد. گرچه معموالً گفته  صالحیت برای اعمال ضمانت اجرای خاص خود

اجراهای کیفری جنب  سزادهی ج ضمانت اجراهای ادا ی جنب  انتظام بخشی دا نهد، امها امهرجز  بها     

 ظهو  ضمانت اجراهای ادا ی دا ای جیژگی تنبیهی ای  تفاجت تا حدجد زیادی تعدیل شد  است.

شد  عدم اعمال ضمانت اجراهای سلب کنندة آزادی  ی که هموا   بر آن ترکیدانکتهبه هر  جی 

ارا  دادن مظنون  نظرتحتی سلب کنندة آزادی مانند هااادامد  زمین  ادا ی ج نیز عدم استفاد  از 

با ججود ای  ج د  عمهل چیهزی غیهر از     1ی ادا ی است.هایدگی سج بازداشت متهم د  طول فرآیند 

ی پلهیس  هها هیه  جخهاص   هها مهدت ر ارا  دادن یک فرد که تحت نظ کهچنان؛ میکنیمای  مشاهد  

با مدت محدجد به پلیس ادا ی بهه منظهو     (توایف ادا ی)نگهدا ی  عنوانتحتاضایی بود ، امرجز  

دیگر آن است کهه د  بعضهی کشهو ها ادا ات     نمون  2کنترل هویت افراد نیز تسری داد  شد  است.

حقوق کیفری نیز معمول است، اعمال نماینهد؛ از جملهه   کیفرهای تکمیلی که د   توانندیمذی نفع 

، اعمال پردازدینمبازداشت ممک  است بنا به تقاضای ادا ة مربوطه علیه شخصی که جریم  خود  ا 

 .(130-225: 1939ما تی، -)دبماس 9شود

به خها ج از حقهوق کیفهری سهنتی، اسهتفاد  از آن د  اابهب       « سلب آزادی»نمون  دیگر تسرّی 

ج بعضهاً   شهود یمه اجتماعی است که نسبت به کودکان ج بیمها ان  جانهی اعمهال    -ی پزشکیاهشبکه

 عنهوان بهه . توضهی  آن کهه ایه  دج گهرج      گرددیممنتهی به سلب آزادی از ایشان با احراز شرایطی 

ممک  اسهت مشهمول ااهدامات سهابب آزادی اهرا       « جمعیت د  معرض خطر یا جمعیت خطر دا »

ت که کودک به بحاظ ارا  گرفت  د  مواعیتی خطرناک برای خود اج مهو د توجهه   گیرند؛ با ای  تفاج

بنها   چهچنان، حال آن که بیما   جانی شودیماجتماعی نگهدا ی -ج د  مراجع پزشکی ردیگیمارا  

                                                           
ه ایه  اطهع   بیشتر  اجع بع  . برای مطاب1383بی  ابمللی حقوق جزای جی   رةکنگ م به عنوان نمونه  . ک به اطع نا .1

 نامه  . ک به
Bassiouni, Cherif, International Criminal Law: Multilateral and Bilateral Enforcement 

Mechanisms, Volume 2, BRILL, 2008, P. 33 

 ج بعد اانون آیی  داد سی کیفری فرانسه 68 -1 دةما .2

 .شودینظیر آن چه د  حقوق آبمان مشاهد  م .9
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، شهود ینمبه تقاضای خودش بتوان اج  ا د مان کرد دیگر مشمول اادام اعزام اجبا ی به ای  مراجع 

 2، برای امنیت اشخاص خطر داشته باشد.1حابت جی بنا بر عبا ت اانون سالمت عمومی کهآنمگر 

« دفهاع اجتمهاعی  »استفاد  از آن د  اابب یک اادام « سلب آزادی غیر کیفری»دیگری از  نمون 

د  کشهو هایی کهه امهرجز  از     کهه آند  ابال افراد جبگرد ج متکدی یا معتاد به ابکل اسهت؛ توضهی    

، مسرب  اعزام ج نگهدا ی جبگهردان ج متکهدیان بهی  دج تها     اندکرد یی زداجرمی گریدتکجبگردی ج 

همانی  اعتیاد به  9یک اادام دفاع اجتماعی پذیرفته شد  است. عنوانبههفت سال د  مراکز خاص 

ممک  است موجب صدج  اادام مبنهی بهر اعهزام ج    « جاتی برای دیگری خطر تلقی شود»ابکل حتی 

اعتیاد به ابکهل د  ههیک کشهو      کهیحابد   1ا ی معتاد د  یک مؤسس  تخصصی شود،نگهدا ی اجب

 ,De Vito and Lichtenstein؛213: 1939مها تی،  -ا جپایی جرم انگها ی نشهد  اسهت )دبمهاس    

2015: 28). 

یهک   عنهوان بهه « سهلب آزادی »آن است که امرجز  اسهتفاد  از   دهندةنشانموا د فوق به خوبی 

. به ردیگیمر کیفری د  کشو های مختلف ج د  موا د گوناگون مو د استفاد  ارا  ضمانت اجرای غی

شهناخته  « سهلب آزادی غیهر کیفهری   » عنهوان به« سلب آزادی»ای  مصادیق  که یاطو  کلّی علّت 

آن است که ای  موا د از سهلب آزادی بزجمهاً متضهم  یهک  سهیدگی ج داد سهی کیفهری         شوندیم

. شوندیماز تصمیمات اوة مةریه ناشی  ضاًج بع اندشد ز  کیفری پیش بینی نیستند، مستقل از هر ب

موضهوعی بهه شهدّت منااشهه     « سهلب آزادی »اببته صالحیت مقامات ادا ی ج اجرایی برای حکم به 

با ای  ججود الزم است که به خاطر داشهته   5برانگیز است ج بعضی کا شناسان معتقدند باید بغو شود.

اواعد حقوق بشری غیر اهانونی اعهالم نشهد  اسهت؛      ل یجسبه« سلب آزادی»از  باشیم که ای  شکل

 1ج تضمینات متعددی محصو  ج محدجد شد  است. هامراابت ل یجسبهگرچه 

                                                           
هها  اختالل  جانهی آن »که  داندیاانون سالمت عمومی فرانسه اعزام ج نگهدا ی اجبا ی  ا شامل اشخاصی م 912 ادةم .1

؛ مفهوم خطرناکی با اعهزام فهو ی بیمها   جانهی بهه یهک       «دهدینظم عمومی یا امنیت اشخاص  ا د  معرض خطر ارا  م

ج د  صو تی که « ابواوع برای امنیت اشخاصد  صو ت ججود خطر اریب »آمد  است:  تر یمؤسسه د  عبا ت اانون صر

 «.حاکی از اختالالت  جانی آشکا  باشد» فتا  فرد 

 ع  بیشتر  اجع به سلب آزادی غیر کیفری از کودکان مراجعه کنید بهمطاببرای  .2
Ceccorulli, Michela, The EU, Migration and the Politics of Administrative Detention, Routledge, 

2014, PP. 53-54 

 بلژیک 1831برای نمونه اانون  .9

 فرانسه 1351آج یل  15اانون  .1

 جیهه  »از گهزا ش اج  اجهع بهه     18د  پها اگراف   Mr. Louis Joinet یل به عنوان مثال ببینید نظری  ا کهه بهه جسه    .5

 (UN doc. E/CN.4/Sub.2/1990/29آمد  است. )« بازداشت ادا ی

  جوع کنید بهبیشتر  بع برای مطا .1
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 گفتار دوم: انواع سلب آزادی غیر کیفری در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
جیهژ  انهواع سهلب     صهو ت بهی است که ی، کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر سندابملل یبد  میان اسناد 

کنوانسیون چها  مواعیهت  ا کهه    5آزادی کیفری ج غیرکیفری  ا احصاء کرد  است. بر ای  اساس مادة 
، مو د تصهدیق اهرا  داد    شودیمبخشی از فرآیند غیر کیفری توجیه  عنوانبه« سلب آزادی» هاآند  

د   توسع دادگا  یا به منظهو  تضهمی  اجهرای یهک     تمرّد از ارا  صا است: ابف( سلب آزادی به جاسط 
( 1؛ ب( سلب آزادی صغا  به موجهب بنهد )  5 ماد ( )ب( از 1اانونی به موجب بند ) شد تکلیف تةویز 

؛ د( سهلب  5 مهاد  ( ) ( 1؛ ج( سلب آزادی به دالیل پزشکی یا اجتماعی به موجهب بنهد )  5 ماد )د( از 
 5 ماد ( )ج( 1بند )آزادی د  ا تباط با بیگانگان به موجب 

د  ای  گفتا  به بر سی انواع سلب آزادی غیر کیفری از منظر کنوانسیون ا جپایی خواهیم پرداخت 
نوع سهلب آزادی غیهر کیفهری، آ ایهی  ا کهه دادگها         1با ضوابع حاکم بر ای   ترقیداج برای آشنایی 

سلب آزادی صاد  کرد  است، مهو د  ا جپایی حقوق بشر د  مقام  سیدگی به دعاجی مربوط به ای  انواع 
 استفاد  ارا  خواهیم داد.

 

 عدم انجام تکالیف مقرر قانونی یا قضایی جهینتسلب آزادی در  -1

دستگیری یا بازداشت اانونی یهک شهخص بهه بحهاظ     »( )ب( کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر 1) 5مادة 
 ا مةاز « یک تکلیف تةویز شد  د  اانون تمرّد از ارا  صاد   توسع دادگا  یا به منظو  تضمی  اجرای

 دانسته است.
حابت اجبی که به موجب ای  مقر   توایف ج بازداشت شخص د  آن اجاز  داد  شد  است، تمرّد از 
ارا  صاد   توسع یک دادگا  است که ممک  است بهرای مثهال از اصهو  شهخص د  پرداخهت جهزای       

یها حاضهر    2پزشکی د  ا تباط با سالمت ذهنی نهیمعایک یا انةام  1دادگا  لهیجسنقدی تعیی  شد  به 
یها   9ی مربوط به محل سکونتهاتیمحدجدشدن به عنوان شاهد ناشی شود. همانی  اصو  د   عایت 

خهوددا ی از انةهام    1اعالم دا ایی از دیگر موا دی است که ممک  است مشمول ای  حابت ارا  گیهرد. 

                                                                                                                                              
Miller, Frederic, Vandome, Agnes, McBrewster, John, Administrative Detention: Sovereign 

State, Arrest, Trial (law), National Security, Democracy, Terrorism, Illegal Immigration, Crime, 

Incarceration, Conviction, Preventive Detention, Human Rights, Civil and Political Rights, 

Alphascript Publishing, 2009, PP. 1-146 

1. Velinov v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, No. 16880/08, 19 September 2013 

2. X. v. Germany, Commission decision of 10 December 1975 

3. Freda v. Italy, No. 8916/80, Commission decision of 7 October 1980, DR 21 

4. Airey v. Ireland, No. 6289/73, ECHR 1979; X v. Austria, No. 8278/78, 13 December 1979 



 (91، )ایپپی  9318 تانبهار و اتبس ، اول، شماره مده ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  محمدمهدی ربغی و نسرین مهرا            11

 

از دیگر مهوا دی   2ج نقض شرایع آزادی به اید جثیقه 1جابدی یک حکم  اجع به تحویل باه به یکی از 
 حکم صاد  شد  است. هاآناست که د  ای  با    اجع به 

بیان ای  اسمت از ماد ، بدیهی است که شخصی که به موجهب ایه  مقهر       نحو اببته با توجه به 
دادگا   ا داشهته بهود     بازداشت یا توایف شد  است، بایستی شانس ج فرصت اجرای ارا  صاد   توسع

جبی از انةام آن سرباز زد  باشد. بنابرای  اشخاصی که از ججهود چنهی  تعههد ج تکلیفهی مطلهع نشهد        
 9مشمول ای  مقر   ارا  گیرند. توانندینم، اندبود 

د  هم  ای  موا د تعهد ج تکلیف شخص باید ضرج تاً برآمهد  از حکهم اهانونی یهک دادگها  باشهد.       
دادگها  ا جپهایی حقهوق بشهر بهه ایه  نتیةهه  سهید کهه           1دعوای بربینسکی علیه بهستانبنابرای  د  

 منظهو  بهه نگهدا ی اجبا ی خواهان د  یک بیما ستان  جانی د  چها چوب داد سی کیفری علیهه اج ج  
تضمی  اجرای حکم دادگا  د  مو د بر سی حابت ذهنی جی بود  که بهرای تصهمیم گیهری  اجهع بهه      

ناشهی  « سهلب آزادی »احراز شد که ای   کهیزمانجی الزم ج ضرج ی بود  است. پس مسئوبیت کیفری 
از تخلّف از ارا  ج حکم دادگا  بود  است، دادگا  ا جپایی حقوق بشر اانونی بودن آن  ا تصهدیق کهرد ج   

با ضوابع مةاز اانونی منطبق بهود  ج ااهدامی خودسهرانه بهه حسهاب      « سلب آزادی»تشخیص داد که 
 .(Fenyves, 2012: 794)است  آمد ینم

یعنهی سهلب   ) شهود یمه ( )ب( پوشهش داد   1) 5یی که به جسیل  مادة هاتیمواعاما حابت دجم از 
به نظر از جضهوح کمتهری برخهو دا      («اانونی شد تکلیف تةویز »آزادی به منظو  تضمی  اجرای یک 

ه یک تعهد اجرا نشدة ضرج ی بهر  برای تحقق ای  مقر   الزم است ک  سدیماست. با ای  ججود به نظر 
عهدة شخص مو د نظر باشد ج توایف ج بازداشت اج هم باید با هدف تضمی  اجهرای آن تعههد صهو ت    

تعهد مربوط انةام گرفت، مبنای بازداشت پذیرفته شد  د  اسهمت دجم   کهآنگیرد. بنابرای  به محض 
  تکلیف خاصی ممک  است انةام خهدمت  یی از چنیهانمونه 5( )ب( هم از بی  خواهد  فت.1) 5 ماد 

اظها نام  مابیاتی یها گمرکهی ج یها زنهدگی د       ا ائهنظامی یا شهرجندی، حمل اج اق شناسایی، ایةاد یا 
 1یک مکان مشخص شد  باشد.

د  پایان ای  اسمت الزم است به ای  نکته اشا   کنیم که ناتوانی از انةهام یهک تعههد اهرا دادی،     
( )ب( 1) 5 ماد یک حکم حقوای ج مدنی تحمیل شد  است، ذیل  لهیجسآن به حتی جایی که اجرای 

                                                           
1. Paradis v. Germany, No. 4065/04, 4 September 2007 

2. Gatt v. Malta, No. 28221/08, ECHR 2010 

3. Beiere v. Latvia, No. 30954/05, 29 November 2011 

4. Slavomir Berlinski v. Poland, No. 27715/95, 18 January 2001 

5. Vasileva v. Denmark, No. 52792/99, 25 September 2003 

6. Johansen v. Norway, 23 ECHR 33, Judgment of August 1996; B v. France, Appl. No. 

13343/87, 25 March 1992; Ciulla v. Italy, Series A no 148, 22 February 1989; McVeigh, O`Neill 

and Evans v. the United Kingdom, Commission report of 18 March 1981 
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، 1کنوانسهیون ا جپهایی حقهوق بشهر     1 شما  از پرجتکل  1 ماد ؛ چرا که اساساً به موجب ردیگینمارا  
 2به خاطر ناتوانی د  اجرای یک تعهد ارا دادی ممنوع است.« سلب آزادی»

 

 دام تأمینی و تربیتیسلب آزادی از صغار به عنوان اق -2

بازداشت یک صغیر از طریق ارا  صاد   توسع دادگها   »( )د( کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر 1) 5 ماد 

ی که انکته ا مةاز دانسته است. « به منظو  نظا ت تربیتی یا به منظو  اعزام اج نزد مرجع اانونی صاب 

بهه موجهب    9«صهغیر »ن اسهت کهه اصهطالح    د   ابطه با ای  مقر   بایستی مو د توجهه اهرا  گیهرد آ   

سهال   18کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر از یک معنی مستقل برخو دا  است ج شامل هم  اشخاص زیر 

 1.شودیم

کهه یهک    شهود یمه مبنای نخست پذیرفته شد  برای توایف ج سلب آزادی صغا  د  موا دی اعمال 

تها صهغیری  ا تحهت نظها ت تربیتهی       ردیگیمدادگا  یا نهاد ادا ی به موجب یک حکم اانونی تصمیم 

یها نههاد    مؤسسهه ترکیب شد  با یک محدجدیت د  آزادی ارا  دهد؛ از ابیهل ااامهت اجبها ی د  یهک     

نبایهد  « نظها ت تربیتهی  »اصالح ج تربیت یا د  یک کلینیک. بایستی توجه داشته باشیم کهه اصهطالح   

ی هها جنبهه د. چنهی  نظها تی بایهد شهامل     معادل با تعلیم ج آموزش د  کالس د س د  نظر گرفته شو

متعددی از اعمال حقوق جابدینی برای حمایت از صغیر مهو د نظهر ج د   اسهتای منهافع اج بهه جسهیل        

 5مقامات مربوطه باشد.

مثال د  دعوای بوما  علیه بلژیک دادگا  ا جپایی حقوق بشر حکم داد که نگههدا ی صهغیر    عنوانبه

( )د( مةاز دانسهته  1) 5 ماد اصالح ج تربیت به موجب  سریع اج به مؤسس د  یک زندان ابل از انتقال 

                                                           
ج  لیه انهد، تکم که به آن ابحهاق شهد     ییهاپرجتکل یل حقوق بشر به جس ییا جپا ونیحقوق ماهوی مند ج د  کنوانس .1

بهه   یحقهوق مهاهو   لیکه د  جهت تکم اندییهاد  زمر  پرجتکل 19ج  6، 1، 1، 1  ةشما یهااست. پرجتکل افتهیتوسعه 

 بیشتر  جوع کنید به ع اند. برای مطابملحق شد  ونیکنوانس  یا
Schabas, Wiliam, The European Convention on Human Rights: A Commentary, Oxford 

University Press, 2015, PP. 10-22 

میثاق حقوق مدنی جسیاسی ههم ضهم  ترکیهد بهر ممنوعیهت       11دةماای  مسربه از چنان اهمیتی برخو دا  است که  .2

خود به صراحت هرگونه اادام مغهایر بها    1دة ماط  ناتوانی ایشان از انةام تعهدات ارا دادی، د  جاسزندانی کردن افراد به 

نسته است. به همی  جاسطه ای  حق  ا امرجز  به عنوان یکهی   ا توسع کشو های عضو د  هر شرایطی ممنوع دا 11ة ماد

 .آج ندیمبه شما   قیتعلاز مصادیق حقوق بشر غیراابل 

 بیشتر  اجع به مفهوم صغیر ج حقوق کودکان د  حقوق بی  ابملل مراجعه کنید به ع برای مطاب .9
Van Bueren, Geraldin, The International Law on the Rights of the Child, Martinus Nijhoff 

Publishers, 1998, PP. 20-36 

4. Koniarska v. the United kingdom, No. 33670/96, 12 October 2000 

5. P. and S. v. Poland, No. 57375/08, 30 October 2012 
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شد  است. با ای  ججود دادگا  ا جپایی حقوق بشر د  همی  پرجند  یهک مهو د از نقهض ایه  مقهر    ا      

مرتبه ج  3 -که یک پسر با  متخلّف ج به شدّت آشفته ج پریشان حال بود  -احراز کرد؛ چرا که صغیر 

 جز د  کمتر از یک سال به بازداشتگا  زندان فراخواند  شد  بود. دادگا  ا جپهایی   113ای د  مةموع بر

کهه تسههیالت مناسهب  ا بهه منظهو        اندبود حقوق بشر حکم داد که مقامات مربوطه متعهد ج موظف 

 دستیابی اج به اهداف آموزشی فراهم کنند؛ چرا که بازداشت یک نوجوان:

بهه عنهوان    توانهد ینمه ج بدجن همکا ی پرسنل د  مو د تعلیم آموزشهی،  د  شرایع انزجای جااعی »

 .(Van Bueren, 2007: 99) 1«اادامی د  جهت پیشبرد هرگونه هدف آموزشی د  نظر گرفته شود

دادگا  ا جپایی حقوق بشر حکم داد کهه نگههدا ی    د  طرف مقابل د  دعوای نیلس  علیه دانما ک

ستان  جانی برخالف تمایل اج اما بهه د خواسهت مهاد ش، اساسهاً یهک      باه د  ای  پرجند  د  یک بیما 

ماد ش د  جهت اعمال حق حضانت ج  لهیجسیک اادام مسئوالنه به »نبود  است؛ بلکه « سلب آزادی»

 .(Mitchell, 2008: 29) 2«د   استای منافع باه بود  است

حقوق بشهر بهه بازداشهت صهغا  بها      ( )د( کنوانسیون ا جپایی 1) 5 ماد اما مبنای دجم ذکر شد  د  

ی حقوای یا ادا ی مربوط است. بنابرای  ایه   هایدگی سنزدِ یک دادگا  برای  هاآنهدف حاضر کردن 

( 1) 5 مهاد  کهه مشهمول    شودینممواعیت شامل بازداشت صغیر مظنون یا متهم به یک جرم کیفری 

 )ج( خواهد بود.

 

 سلب آزادی به دالیل پزشکی یا اجتماعی -3

بازداشت اانونی اشخاص جههت پیشهگیری از سهرایت    »( ) ( کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر 1) 5مادة 

 ا مةهاز دانسهته   « ، معتادان به ابکل ج مهواد مخهد  ج جبگهردان   ابمشاعرمختلی مسری، افراد هایما یب

بها   چرا اشخاصی که متعلق به بعضی از ای  طبقهات هسهتند ممکه  اسهت     که یااست. د  مو د دبیل 

نه فقهع بهه ایه     » ج به  ج شوند، دادگا  ا جپایی حقوق بشر چنی  حکم داد  است که: « سلب آزادی»

بهرای امنیهت عمهومی د  نظهر گرفتهه شهوند، بلکهه         گها  یبخطرات گا  ج  عنوانبهباید  هاآندبیل که 

Mowbray ,) 9« ا ضهرج ی سهازد   هها آنهمانی  ای  که منافع خودشان ممک  اسهت سهلب آزادی   

سهلب آزادی غیهر   »ی از انمونهه  ا که « سلب آزادی»مصادیق ای  نوع از   یترمهمذیالً  .(281 :2012

 .میدهیماست، مو د بر سی ارا  « کیفری
 

                                                           
1. Boumar v. Belgium, Judgment of 29 February 1988, Series A, No. 129, PP. 21-22, Paras. 51-

53 

2. Nielsen v. Denmark,Series A. No. 144, 28 November 1988 

3. Guzzardi v. Italy, 6 November 1980, Series A, No. 39, PP. 36-37 
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 ی مسریهایماریب( سلب آزادی پزشکی جهت پیشگیری از سرایت 3-1
زداشهت اهانونی اشهخاص    ( ) ( کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر مالحظه کهردیم با 1) 5د  مادة  کهچنان

ی مسری پذیرفته شهد  اسهت. معیها  ج مهالک اساسهی د  زمهان       هایما یبجهت پیشگیری از سرایت 
ی هها یمها  یبجلهوگیری از سهرایت ج شهیوع     لیه دببهیک شخص « سلب آزادی»ا زیابی اانونی بودنِ 

 :که یااز  اندعبا تمسری 
 ت عمومی خطرناک است یا نه؛ابف( آیا شیوع آن بیما ی مسری برای سالمت یا امنی

جلوگیری از شیوع بیما ی است یها نهه؛    منظو بهب( آیا سلب آزادی شخص مبتال آخری   ا  چا   
با د  نظر گرفت  ای  نکته که اادامات ج تدابیر با شدّت کمتر، احراز شهد  اسهت کهه بهرای حفاظهت از      

 منافع عمومی ناکافی هستند.
 1. جدیمشخص هم از بی  « سلب آزادی»ا  پایان یابند، مبنای هر زمانی که یکی از ای  دج معی

 

 المشاعرمختلسلب آزادی اشخاص ( 3-2
بهه   باتوجهه دادگا  ا جپایی حقوق بشر حکهم داد  اسهت کهه    « ابمشاعرمختلاشخاص »د  مو د معنای 

نظهر   تفسهیر ج » تهوان ینمه ، «اخهتالل ذهنهی  »مداجم ج  جزافزجن فهم ج د ک علوم پزشهکی از   توسع 
اما آن چه مسلّم است آن اسهت   .(Bartlett, 2007: 42) اجع به معنای ای  اصطالح ا ائه داد « اطعی

به سادگی به خاطر عقاید یا  فتا هایش که اج  ا »یک شخص  ا به استناد ای  مقر    توانینمکه اطعاً 
حهال الزم اسهت کهه     د  ههر  2بازداشت کهرد. « کندیمخاص متمایز  از هنةا های غابب د  یک جامع 

ی معاصهر ج  ایهج   پزشهک  جانی ج شناس جانی علوم هاافتهبازداشت شخص مو دنظر با د  نظر گرفت  ی
 باشد.

، بهدان  میکنه یمه صهحبت   ابمشهاعر مختهل شهخص  « سهلب آزادی »از بزجم اانونی بهودن   کهیزمان
  د  کنوانسهیون  اج باید منطبق با ضهوابع شهکلی ج مهاهوی پذیرفتهه شهد     « سلب آزادی»معناست که 

دادگها  ا جپهایی    9ا جپایی حقوق بشر بود  ج یک اادام خودسرانه نباشد. د  دعوای جینترج پ علیه هلند
 ابمشهاعر مختهل ی  ا جضع کرد که برای تشهخیص ایه  کهه آیها بازداشهت شهخص       اضابطهحقوق بشر 

 بتنی است:خودسرانه بود  یا نه، بتوان به آن استناد کرد. ای  ضابطه بر چند معیا  م
 متخصص علم پزشکی ثابت شود؛ لهیجسابف( بیما ی ذهنی باید به 

                                                           
1. Enhorn v. Sweden, No. 56529/00, ECHR 2005-I 

2. Rakevich v. Russia, No. 58973/00, 28 October 2003 

3. Winterwerp v. the Netherlands, 24 October 1979, Series A, No. 33 
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 ا توجیهه  « سهلب آزادی »کافی جدی باشد تها   انداز باید به  (اختالل)ب( ماهیت یا سط  بیما ی 
 کند؛

 ادامهه باید فقع تا زمانی ادامه یابهد کهه بیمها ی ذهنهی ج شهدّت آن، مقتضهی       « سلب آزادی»پ( 
 بازداشت است؛

ی هها نظها ت به صو ت بابقو  بدجن حد ج مهرز ج نهامعیّ  اسهت،    « سلب آزادی»  موا دی که ت( د
 ی که اد ت ج صالحیت آزاد کردن اج  ا دا د، انةام گیرد؛امحکمه لهیجسی باید به ادج  

باید د  بیما ستان، کلینیک یها دیگهر مؤسسهاتی کهه بهرای نگههدا ی چنهی         « سلب آزادی»ث( 
 .(Rainey, 2015: 52)، انةام گیرد اشخاصی مناسب هستند

است. د  ایه  دعهوا خواههان متعااهب      1یک نمون  با ز د  ای  زمینه دعوای ج بانف علیه بلغا ستان
حکم دادستان که بدجن مشو ت با یک پزشک متخصص صاد  شد  بود، بازداشت شد. دادگها  ا جپهایی   

به صهو ت اابهل اتکهایی    »بود  است؛ چرا که حقوق بشر به ای  نتیةه  سید که بازداشت اج غیر اانونی 
دادگها  ا جپهایی حقهوق بشهر سهپس ج بعهد از       «. ثابت نشد  بود که خواهان دچا  اختالل مشاعر است

بر مبنای مدا ک مستند د  دسهترس، یهک   »نظر داد که د  دعوای مو د نظر  گونه یای الزم هایبر س
دادگا  ا جپایی حقوق بشر همانهی   «. م بود  استممک  ج الز پزشک جانیک  لهیجسا زیابی مقدم به 

پرجند  شامل یهک امهر اضهطرا ی بهود  ججهود       که یابه ای  نکات اشا   کرد که هیک ادعایی مبنی بر 
پزشهکی ههم صهاد  شهد  بهود        نداشته است، خواهان سابق  بیما ی ذهنی نداشته ج ظاهراً یک نظری 

ایه  عوامهل، دادگها      . بنابرای  ج با د  نظر گرفت  مةموع اج از بحاظ ذهنی سابم است که یامبنی بر 
خواهان  ا که مبتنی بر دیدگا  دادستان ج یک افسر پلیس  اجع بهه  « سلب آزادی»ا جپایی حقوق بشر 

بهود، غیهر اابهل ابهول تشهخیص داد       پزشهک  جان سالمت ذهنی اج ج د  غیاب یک ا زیابی بهه جسهیل   
(Guild, 2011: 216). 

 

 آزادی معتادان به الکل و مواد مخدر( سلب 3-3
د   ابطه با موضع کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر  اجع به سهلب آزادی از اشهخاص معتهاد بهه ابکهل ج      
موادمخد ، مراجعه به آ ای دادگا  ا جپایی حقوق بشر د  ای  زمینه  اهگشاست. د  جااع گرچهه تعهداد   

 صو تبهبه ابکل ج مواد مخد  ججود دا د، اما  اشخاص معتاد« سلب آزادی»محدجدی شکایت  اجع به 
افراد معتاد بهه  « سلب آزادی»اعتبا   کهیزمانتلویحی پذیرفته شد  است که دادگا  ا جپایی حقوق بشر 

بهه کها     ابمشهاعر مختهل ی مشابه با آن چه د  مهو د افهراد   او یش، کندیمابکل ج مواد مخد   ا ا زیابی 
 .دهدیم  ارا   ا مو د استفاد شدیمگرفته 

                                                           
1. Varbanov v. Bulgaria, Reports 2000-X, 5 October 2000 
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( ) (، دادگها   1) 5 مهاد  از منظهر  « ابکلهی بهودن  »مثال د   ابطه با تعیی  معنا ج مفههوم   عنوانبه
 ای  گونه حکم داد که: 1ا جپایی حقوق بشر د  دعوای بیتوا علیه بهستان

 تحت ترثیر ابکل یک خطر هاآن، اما  فتا  شوندینماشخاصی که از بحاظ پزشکی، ابکلی شناخته »
به خاطر حمایهت از منهافع عمهومی یها      توانندیم، کندیمج تهدید برای نظم عمومی یا خودشان ایةاد 

 .(Dutertre, 2003: 119)« منافع خودشان از ابیل امنیت شخصی یا سالمتی سلب آزادی شوند
 که از نظر دادگا  ا جپایی حقوق بشر، سلب آزادی یک شخص صهرفاً  میابیید ماز آن چه گفته شد 

به خاطر مصرف ابکل توسع اج تا زمانی که  فتا  جی خطری بهرای نظهم عمهومی یها خهودش نداشهته       
 باشد، جایز نخواهد بود.

 

 ( سلب آزادی از ولگردان3-4
( ) ( کنوانسیون ا جپایی حقوق بشهر سهلب آزادی از اشهخاص جبگهرد  ا بهه عنهوان یکهی از        1) 5 ماد 

د  است. اببته مصادیق سهلب آزادی از جبگهردان کهه د     مصادیق سلب آزادی غیر کیفری شناسایی کر
دادگا  ا جپایی حقوق بشر مطرح شد  باشد، ناد  است. با ای  ججود ج بهه عنهوان یهک نمونهه، موضهوع      
جبگردان د  دعوای دجیلد علیه بلژیک مو د بر سی ارا  گرفت. دادگا  ا جپایی حقوق بشر د  ایه  دعهوا   

ژیک از جبگردی ا ائه شد  است، پذیرفت ج آن  ا مطهابق بها مقتضهیات    تعریفی  ا که د  حقوق کشو  بل
ی بهرای امهرا    الهیجسه اشخاصی که هیک مسک  معیّنهی ندا نهد، ههیک    »( ) ( تشخیص داد: 1) 5 ماد 

بر ایه  اسهاس بهرای آن کهه کسهی جبگهرد        2«معیّنی ندا ند. حرفهمعاش نداشته ج هیک کسب ج کا  ج 
 هر سه جیژگی مذکو   ا داشته باشد. زمانهم صو تبهشناخته شود، باید 

توجه داشت که د  آن دادگا  ا جپهایی   9همانی  د  ای  زمینه باید به دعوای گوزا دی علیه ایتابیا
ی مافیایی که فااهد منهابع   هاتیفعابحقوق بشر ادعای دجبت ایتابیا  ا د  ای  با   که اعضای مظنون به 

 ,Harris)، نپهذیرفت  شوندیممحسوب « جبگرد»ان مصداق اصطالح اابل شناسایی د آمد بودند به عنو

2014: 322). 

 

 سلب آزادی از اتباع بیگانه -4
ی شهد  د  کنوانسهیون ا جپهایی حقهوق بشهر،      نیبشیپی غیر کیفری هایآزادیکی دیگر از انواع سلب 

دسهتگیری یها   » ( )ج( کنوانسهیون ا جپهایی حقهوق بشهر    1) 5 مهاد  سلب آزادی از اتباع بیگانهه اسهت.   
جلوگیری از ج جد غیر اهانونی بهه داخهل کشهو  یها ااهداماتی کهه د          منظو بهبازداشت اانونی شخص 

                                                           
1. Witold Litwa v. Poland, Appl No. 26629/95, Judgment of 4 April 2000 

2. De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium, Judgment of 18 June 1971, Applications Nos. 

2832/66, 2835/66 and 2899/66, Series A, No. 12 

3. Guzzardi v. Italy, Series A. No. 39, 6 November 1980 
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 میکنیممالحظه  کهچنان ا مةاز دانسته است. « ردیگیم استای اخراج از کشو  یا استرداد اج صو ت 
 1مباحث مهاجرت کنترل کنند. ز حوتا آزادی بیگانگان  ا د   دهدیماجاز   هادجبت( )ج( به 1) 5 ماد 

مةهوز دجبتهیِ    کهآنیک پناهةو یا دیگر مهاجری   ا ابل از « سلب آزادی»اسمت اجل ای  مقر   
ی ایآزادباید توجه داشته باشیم کهه چنهی  سهلب     2.دهدیمج جد به کشو  به ایشان اعطا شود، اجاز  

بشهر کهه د  پهی آن اسهت کهه حهق آزادی       کنوانسیون ا جپایی حقهوق   5باید با هم  اهداف کلی مادة 
 ا از  اشیآزادبه شکل خودسهرانه ج غیهر اهانونی     کسکیهاشخاص  ا تضمی  کند ج اطمینان یابد که 

ی باید با حس  نیت انةهام گیهرد ج   ایآزادبنابرای  چنی  سلب  9، مطابقت داشته باشد.دهدینمدست 
یرمةاز یک بیگانه به کشو  داشهته باشهد. مکهان ج    نیز باید ا تباط نزدیکی با هدف جلوگیری از ج جد غ

شرایع چنی  بازداشتی باید مناسب باشد ج بایستی به خاطر داشته باشیم کهه ایه  تهدابیر نسهبت بهه      
کهه   شهود یم؛ بلکه نسبت به بیگانگانی اعمال شودینم، اعمال اندشد کیفری  جرائمکسانی که مرتکب 

 .اندهختیگرغابباً از بیم جان از کشو  خود 
( )ج( دستگیری یا بازداشت اانونی شخص به منظهو  ااهداماتی کهه د     1) 5 ماد اما اسمت دجم از 

« سهلب آزادی » ا مةاز دانسته است. ای  نهوع از   ردیگیم استای استرداد یا اخراج اج از کشو  صو ت 
حتی اگر اخراج یا استرداد د  عمل اتفاق نیافتد یا حتی اگر د خواست  سمی یها حکهم  سهمی بهرای     

ی الزم هها یدگی ساسترداد هم ججود نداشته باشد جااع خواهد شد؛ اببته ای  امر منوط به آن است که 

                                                           
 بیشتر مراجعه کنید به ع برای مطاب .1

Costello, Cathryn, The Human Rights of Migrants in European Law, Oxford University Press, 

2013, PP. 1-350 

حفاظهت از ملهت د  برابهر ج جد    »است. ای  فرمان با عنوان « 19613فرمان اجرایی »از ای  نوع سلب آزادی  یانهنمو .2

« دجنابهد ترامه   »بهه امضهای    2016ژانویهه   28فرمانی اجرایی اسهت کهه  جز جمعهه    « خا جی به آمریکا یهاستیترج 

ت کشو  مسلمان شامل ایران، عراق، سهو یه، بیبهی،   آمریکا  سید. به موجب ای  فرمان ج جد شهرجندان هف جمهو سی ئ

 جز ممنوع شد. د  پی صدج  ای  فرمان صدها نفهر   30ها به مدّت سومابی، سودان ج یم  به آمریکا فا غ از نوع جیزای آن

اشهت  ای  کشو  دسهتگیر ج بازد  یهااز پناهندگان کشو های مذکو  که اصد ج جد به کشو  آمریکا  ا داشتند، د  فرجدگا 

ایابهت جاشهنگت  د  برابهر دجنابهد     » دةشدند. د  پی گسترش اعتراضات به ای  مسربه دادگاهی د  ایابت جاشنگت  د  پرجن

ایه  امهر جزا ت     ةه یزیادی از فرمان اجرایی از جمله منع سفر  ا به حابت تعلیق د آج د. د  نت یهامواتاً بخش« ترام 

از ای  فرمان  ا طبق حکم دادگها  متواهف کهرد      ییهام کرد که اجرای بخشفو یه اعال 1امنیت میه  آمریکا د  تا یخ 

است ج جزا ت امو  خا جه جیزاهایی  ا که سابقاً معلّق شد  بودند، دجبا   معتبهر کهرد  اسهت. سهرانةام ج پهس از آن کهه       

 1د   جز « ترامه  »تریید کرد، فو یه حکم دادگا  ایابت جاشنگت   ا  3نهم ایاالت متحد  د  تا یخ   دادگا  استیناف شعب

  ا صاد  کرد. 19680 ا بغو ج فرمان اجرایی جدید  19613فرمان اجرایی  2016ما س 

3. Saadi v. the United Kingdom, No. 13229/03, ECHR 2008 
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( )ج( 1) 5 مهاد  کهه د    1«ااداماتی»ی باشد که مفهوم اانداز د به بای هایدگی سانةام گرفته باشد. ای  
 2به آن اشا   شد  است،  ا برآج د  سازد.

آیها   کهه  یه اد  ای  میان نکت  اابل توجه آن است که از نظر دادگا  ا جپایی حقوق بشر د  بر سی 
الً مو د توجه ج محهل بر سهی   بازداشت اانونی بود  است یا نه، اانونی بودن یا نبودن استرداد هم معمو

خواهد بود. ای  مسربه به جیژ  زمانی که خود حقوق ملی کشو  عضو نوعی جابستگی بی  اهانونی بهودن   
بنهابرای    9، به صو ت مشههودتری اابهل مشهاهد  اسهت.    کندیمبازداشت ج اانونی بودن استرداد ایةاد 

، اسهترداد یها   ردیه گیمه بر سی اهرا   مشرجعیت بازداشت شخص مو د  کهیزمانخیلی مهم است که تا 
اخراج اج  ا به ترخیر اندازیم؛ چرا که نتایج حاصله د   ابطه با مشرجعیت یها عهدم مشهرجعیت بازداشهت     

 بر مشرجعیت خود فرآیند استرداد یا اخراج هم ترثیر بگذا د. تواندیم
طرح شد، دعوای بوزانو به موضوع استرداد م باتوجهیکی از موا دی که مسرب  اانونی بودن بازداشت 

بود. د  ای  دعوا دادگا  ا جپایی حقوق بشر به ای  نتیةهه  سهید کهه بازداشهت خواههان       1علیه فرانسه
ج همانی  اخراج خواهان از فرانسهه   شودیم( )ج( محسوب 1) 5 ماد غیراانونی ج د  نتیةه د  تضاد با 

ی  ارا  بود که د  ای  پرجنهد  اگرچهه یهک    به سوئیس هم خودسرانه ج غیراانونی بود  است. ماجرا از ا
دادگا  فرانسوی، د خواست دجبت ایتابیا  ا برای استرداد خواهان نپذیرفته بود، اما دجبت فرانسهه حکهم   
اخراج خواهان  ا صاد  کرد. سپس مقامات کشو  فرانسه ابل از اجرای حکم اخراج مدت یک مها  اج  ا  

خواهان از هر گونه  اهکا  اضایی ج نیز امکهان   استفاد مدت از د  بازداشت نگه داشتند ج د  طول ای  
تماس گرفت  جی با همسر ج جکیلش ممانعت به عمل آج دند ج اجاز  ندادند که اج کشو ی  ا به عنهوان  
مقصدِ پس از اخراجش از فرانسه مشخص کند. سرانةام خواهان به اجبا  ج به جسیل  پلهیس از فرانسهه   

ای  د  حابی بود که مرز اسپانیا به مکانی که خواهان د  آن جا توایف )د  شد به سمت مرز سوئیس بر
بود؛ علّت ای  تصمیم آن بود که دجبت سوئیس یک معاهدة استرداد با دجبهت ایتابیها    ترکینزدشد  بود 

، د  سهوئیس توایهف شهد ج بعهداً از     (داشت ج امکان استرداد خواهان از سوئیس به ایتابیا ججود داشت
به ایتابیا استرداد شد. دادگا  ا جپایی حقوق بشر به ای  نتیةه  سهید کهه شهرایع پرجنهد  ثابهت       جاآن
طبهق ضهوابع    توانسهت ینمه که بازداشت خواهان یک شکل مبدّل از استرداد بهود  اسهت کهه     کندیم

 .(Schechinger, 2017: 139)کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر اابل توجیه باشد 
اسهت. د  ایه  دعهوا دادگها  ا جپهایی       5وضوع مو د بحث دعوای دجگز علیه یوناننمون  دیگری از م

( )ج( نقض شد  است. علّت آن بود که د  جااهع گرچهه د    1) 5حقوق بشر به ای  نتیةه  سید که مادة 

                                                           
1. Action 

2. X. v. Switzerland, Commission decision of 9 December 1980 

3. Zamir v. the United Kingdom, Report of 11 October 1983 

4. Bozano v. France, Judgment of 18 December 1986, A. 111, PP. 25-27 

5. Dougoz v. Greece, Appl. No. 40907/98, 6 March 2001 
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ای  دعوا به موجب حقوق داخلی کشو  یونان یک مبنای اانونی بهرای اخهراج فهرد ججهود داشهت، امها       
ی حقوق بشر متوجه شد که حکم اخراج به جسیل  نهاد دیگری غیر از نههادی کهه حقهوق    دادگا  ا جپای

به عهالج  ایه     1داخلی کشو  یونان صاب  برای تصمیم گیری د  ای  زمینه شناخته، صاد  گردید  بود.
که به موجب حقوق ملی یونان برای حکم به اخراج د  ای  گونه مهوا د الزم  « خطر عمومی»که ضابط  

 .(Nykanen, 2012: 59)ج ی بود، برآج د  نشد  بود ج ضر
ی هها تیمحهدجد ( )ج( 1) 5 مهاد  نکت  دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم آن است که گرچه 

زمانی د  ا تباط با مدت زمان ج طول بازداشتی که د  جریان  سیدگی به اخراج یا استرداد فرد صو ت 
ی  دادگا  ا جپایی حقوق بشر تصری  کرد  است که برای ای  کهه  تعیی  نکرد  است، با ججود ا ردیگیم

سلب آزادی شخص موجه باشد، فرآیند  سیدگی به استرداد یها اخهراج بایهد بها جههد ج کوشهش الزم       
 صو ت گیرد:

( )ج( بهه جضهوح آشهکا     1) 5 ماد فرانسوی ج انگلیسی  نسخهی ج نگا ش هر دج بندجمله نحو از »
که فرآیند  سیدگی به اسهترداد د    شودیمای  مقر   فقع تا زمانی توجیه  است که سلب آزادی تحت

حال اادام باشد. نتیةه آن که اگر چنی  فرآیندهایی با جهد ج کوشش الزم دنبال نشوند، سهلب آزادی  
 2«( )ج( توجیه پذیر نخواهد بود1) 5 ماد طبق 

ان بازداشت معقول بهود  اسهت یها    اببته بدیهی است که تصمیم گیری  اجع به ای  که آیا مدت زم
. بنهابرای  اگهر سهلب آزادی د  طهول     ردیه گج شرایع خاص هر دعوا باید انةام  هایژگیجنه، با توجه به 

فرآیند  سیدگی به استرداد د  جهت منافع خود شخص یا به د خواست خود اج طوالنی شود، شهخص  
ر از مدت زمهان معقهول شهد  اسهت. بهرای      مدعی باشد که اربانی یک بازداشت فرات تواندینممو دنظر 

ی که د  جریان  سیدگی بهه اسهترداد   ایآزادمثال د  دعوای ایکس علیه جمهو ی فد ال آبمان سلب 
ما  به طول انةامید  بود، اابل توجیه شناخته شد؛ چرا که مقامات آبمان از ایه    22انةام گرفته بود ج 

خواههان بهه آن کشهو      کهیزمانترکیه تضمی  بگیرند که فرصت زمانی استفاد  کرد  بودند تا از دجبت 
همهی  طهو  د  دعهوای کوبومپها  علیهه       9د  معرض مةازات اعدام اهرا  نگیهرد.   جاآناسترداد شد، د  

بازداشت د  جریان  سیدگی به استرداد سه سال طول کشید ج اابل توجیه شناخته شهد؛ چهرا    1بلژیک
آن  ا به ترخیر انداخته بود یا د  به تهرخیر افتهادن آن نقهش     ی گوناگونهاو یشکه خواهان خودش به 

 .(Tiburcio, 2001: 83)ایفاء کرد  بود 

                                                           
ل اج د  ای  دعوا تصمیم برای اخراج فرد مو د نظر توسع دادستان ا شد عمومی کشو  یونان اتخاذ شد  بهود. اسهتدال   .1

تصمیمات مقامات اجرایی  ا اابهل ابهول     برای ای  تصمیم ایاس با موا دی بود که امکان اخراج ادا ی اشخاص به جاسط

 .دانستیم

2. Quinn v. France, Judgment of 22 March 1995, A. 311, P. 19 

3. X v. the Federal Republic of Germany, Appl. No, 9706/83, 1 April 1970 

4. Kolompar v. Belgium, Appl. No. 11613/85, 24 September 1992 
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 گیرینتیجه
یکهی از   عنهوان بهه زندان از دیربهاز   باعنوانسلب آزادی از اشخاص د  اابب نگهدا ی ایشان د  مراکزی 

داشهته اسهت. بها ایه  ججهود د       ی حقهوای  جاج  هها نظامی کیفری د  کلی  کشو ها ج هامةازاتانواع 
ی ج  جاج نوع جدیهدی از سهلب آزادی موسهوم بهه سهلب آزادی غیهر       ریگشکل ی اخیر ما شاهدهادهه

ی هها  شهته کیفری هستیم. توضی  آن که امرجز  کمرنش شدن مرزهای میان حقوق کیفهری ج سهایر   
ی غیهر  هایآزادواعی از سلب ی از ضرج یات اجتماعی منةر به آن گردید  است که اناپا  حقوای ج نیز 

 کیفری هم د  کشو های مختلف مو د شناسایی ج استفاد  ارا  گیرند.
ی کیفهری دا نهد.   هها یآزادی غیر کیفری دج تفاجت اساسی با سلب هایآزادبه طو  کلی ای  سلب 

وا د ی غیر کیفری بزجماً ا تباطی به جاوع جهرم ندا نهد ج د  بسهیا ی از مه    هایآزادسلب  کهآننخست 
ی باشهد، اعمهال   امةرمانهه ی شد  باشد یا متهم بهه  فتها    امةرمانهبدجن ای  که شخص مرتکب  فتا  

ی کیفری د  ا تباط مستقیم با جرم بود  ج د جااهع ناشهی از   آزاد. ای  د  حابی است که سلب شوندیم
 سیدگی اضایی د  ی کیفری بزجماً با یک هایآزاد. تفاجت دجم آن است که سلب باشدیما تکاب جرم 

ا تباط هستند. بدی  معنا که مةازات زندان به دنبال یهک  سهیدگی اضهایی حکهم داد  شهد  ج اجهرا       
 سیدگی توسهع   گونهکیهی غیر کیفری ما بزجماً هایآزاد. د  حابی که د  بعضی از انواع سلب شودیم

مسهتقیماً ااهدام    هاضرج تی از اپا  مراجع اضایی شاهد نیستیم ج نهادهای اجرایی ج ادا ی به جاسط  
 .کنندیمبه سلب آزادی از اشخاص 

ی اخیهر  هها سالی غیر کیفری د  هایآزاداهمیت  جزافزجن ج گسترش میزان استفاد  از ای  سلب 
ی گوناگون ایه  نهوع از   ابملل یبد  نهایت منةر به آن شد  است که اوانی  کشو های مختلف ج اسناد 

ایه  اسهناد کنوانسهیون     جملهه شناخته ج به احصاء مصادیق آن بپردازند. از سلب آزادی  ا به  سمیت 
خهود   5 مهاد  ی، د  ابملل یب عرصها جپایی حقوق بشر است که به عنوان یک سند پیشرجی حقوای د  

 ی نمود  است:نیبشیپنوع از سلب آزادی غیر کیفری  ا  1
ایشان از اجرای احکام صهاد   توسهع    دست  اجل مربوط به سلب آزادی از اشخاص به جاسط  تمرّد

یی از ایه  نهوع از   هانمونهج یا به منظو  تضمی  اجرای تکابیف تعیی  شد  توسع اانون است.  هادادگا 
، کننهد یمه د  سلب آزادی از اشخاصی که از پرداخت جزای نقهدی خهوددا ی    توانیمسلب آزادی  ا 

مالحظهه   هها آنج ماننهد   باشهند ینمسپردن جثیقه  سلب آزادی از اشخاصی که ااد  به معرّفی کفیل یا
از آن جهت اابل مشاهد  است که اشخاصهی کهه    ژ یجبهکرد. غیر کیفری بودن ای  نوع از سلب آزادی 

به مةرّد انةام تکلیف اضایی یا اهانونی خهود از سهلب     شوندیمبه ای  دبیل مشمول سلب آزادی جااع 
آن است که اعمال سلب آزادی نسبت بهه ایشهان نهه بهه منظهو       ج ای  خود بیانگر  شوندیمآزادی  ها 
بهود  اسهت. بهذا پهس از      هها آن، بلکه به منظو  تضمی  انةام تکلیف اضایی یا اانونی هاآنکیفر کردن 

 .شوندیمج ایشان آزاد  ماندینمسلب آزادی باای  ادامهانةام آن تکلیف، دیگر موجبی برای 
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یک اادام ترمینی ج تربیتی است. د  جااع گرچهه   عنوانبهز صغا  دجم مربوط به سلب آزادی ا دست 
ی حقوای پذیرفته شد  است که اطفال مسئوبیت کیفری ندا ند ج نبایهد  هانظامامرجز  تقریباً د  تمامی 

ا تکابی مشمول مةازات ارا  گیرند، اما د  عی  حهال ایه  بهاج  ههم ججهود دا د کهه        جرائم جاسطهبه 
، ممک  است موجب تةهرّی ایشهان شهد  ج    شوندیمسبت به اطفابی که مرتکب جرم ی کامل نتفاجتیب

خود که نظم عمومی  ا مختل کرد  ج به حقوق سایر افراد بطمه جا د  نابخردانهسبب شود به  فتا های 
ی از تدابیر تربیتهی نسهبت بهه    اپا  ، ادامه دهند. بنابرای  الزم است که به منظو  تردیب ایشان آج دیم
د  نظر گرفته شود که د  بعضی موا د ای  تدابیر منتهی به سهلب آزادی از ایشهان ج نگههدا ی از     هانآ

 .شودیمتربیت اطفال ج نوجوانان  ژ یجج مراکز  هاکانوند   هاآن
سهوم   سوم مربوط به سلب آزادی از اشخاص به دالیل پزشکی ج اجتماعی است. ایه  دسهت    دست 

: حابهت اجل نهاظر بهه سهلب آزادی از اشهخاص مبهتال بهه        ردیه گیمه د  بر خود چها  حابت مختلف  ا 
ی مسری ج جاگیردا  د  مراکز ارنطینه ج به منظو  جلهوگیری از سهرایت بیمها ی ایشهان بهه      هایما یب

که غیر کیفهری بهودن آن یهک امهر بهدیهی اسهت. حابهت دجم سهلب آزادی از          باشدیمسایر اشخاص 
تمییهز ج   عدم برخهو دا ی از اهوة   است. چنی  افرادی گرچه به جاسط اشخاص مبتال به اختالل  جانی 

 دهنهد یمه  فتا های خود  ا به پیرجی از غریز  ج بدجن د ک خوبی ج بدی آن انةهام   که یاتشخیص ج 
همهی  عهدم    ، امها بهه جاسهط    شهوند یمه ی حقوای فااد مسهئوبیت کیفهری شهناخته    هانظام هیکلد  

یز دچا  نوعی حابت خطرنهاک هسهتند کهه تهدیهدی بهرای امنیهت       تشخیص ج تمی برخو دا ی از اوة
. بنهابرای  الزم اسهت از طریهق نگههدا ی اجبها ی د  مراکهز ج       دیه آیمه جامعه ج شهرجندان به حساب 

ی  جانی نسبت به د مان ایشان اادام شود. حابت سوم مربوط به سهلب آزادی از اشهخاص   هاما ستانیب
بهه   باتوجهه حمایت از منافع ج نظم عمومی چنهی  ااتضهاء دا د کهه     معتاد به مواد مخد  یا ابکل است.

د  اابهب   هها آنججود حابت خطرناک د  اشخاص معتاد به ابکل یا مواد مخد ، امکهان سهلب آزادی از   
ی شهود.  نه یبشیپنگهدا ی اجبا ی د  مراکز ترک اعتیاد تا زمان بهبودی ج  فع حابت خطرناک ایشان 

ی کهه دا نهد   اژ یه جآزادی از اشخاص جبگرد است که با توجه سبک زندگی سرانةام حابت چها م سلب 
خطراتی  ا برای سایر شههرجندان د  پهی داشهته باشهد ج بهذا سهلب آزادی از        هاآنممک  است آزادی 

 ایشان د  اابب یک اادام ترمینی مةاز شمرد  شد  است.
یهک   عنهوان بهه بهه سهلب آزادی    ی غیر کیفری مربوطهایآزادچها م از انواع سلب  سرانةام دست 

ی غیر کیفری با ماهیهت یهک ااهدام بهه منظهو       هایآزادبا ز سلب  نمونهانضباطی است.  -اادام ادا ی
د  سلب آزادی اجبا ی از بیگانگانی که اصهد ج جد بهه یهک     توانیمامو  جامعه  ا  ادا  ی به بخشنظام

جن  عایهت مقهر ات ج اهوانی  ادا ی کشهو      کشو   ا دا ند مالحظه نمود. توضی  آن که اگر شخصی بد
ج جد به جی داد  نخواههد شهد ج شهخص مرتکهب تها       اجاز میزبان اصد ج جد به آن جا  ا داشته باشد، 
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زمان  سیدگی به مدا ک ج تعیی  تکلیف جی جهت بازگشت به کشو  مبدأ، با نهوعی از سهلب آزادی ج   
 د  نظر گرفته شد  است  ج به  ج خواهد شد.ی خاصی که جهت ای  امر هامکاننگهدا ی اجبا ی د  

ج عهالج  بهر    شودینمکه امرجز  سلب آزادی به انواع کیفری آن محدجد  میابیید مگفتیم  چهآناز 
یی  ا مشاهد  کنهیم کهه از   هایآزادانواعی از سلب  میتوانیمی دا ای ماهیت کیفری، ما هایآزادسلب 

 ا توجیه  هاآنی زندگی اجتماعی بزجم پذیرش ج شناسایی هاضرج تماهیت غیر کیفری برخو دا ند ج 
ی ج از آن جمله کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر هم ضم  پذیرش ای  ابملل یب. اسناد گوناگون دینمایم

حقهوای  ا کهه اشهخاص مشهمول سهلب آزادی کیفهری از آن        تا کلیه   اندد یکوشنوع از سلب آزادی، 
 واع سلب آزادی غیر کیفری هم شناسایی نمایند.برخو دا ند، برای مشموبی  ان
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بر سی تطبیقی مسئوبیت کیفری د  حقوق ایران با نگرشی بهر نظهام   »(، 1931شاهاراغ، سیدحمید )

 66 -111، ص 68، شما   مجله حقوقی دادگستری، «حقوای کام  ال

، چهاپ بیسهت ج   والت، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادیکیفرشناسی تح(، 1931صفا ی، علی )

 هشتم، تهران: انتشا ات جنگل

نظم اجتمااعی و تارا از جارم در دوران    (، 1932فا ال، استف ، جکسون، جاناتان، گری، امیلی )

 ، ترجمه حمید ضا نیکوکا ، تهران: نشر میزانمعاصر

 نشر امیر کبیر، چاپ دجم، تهران: فلسفه و تجدد(، 1986مةتهدی، کریم )

 ، تهران: نشر میزانعلیه امنیت و آسایش عمومی جرائم(، 1931میرمحمدصادای، حسی  )
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 تهران: نشر میزان زمینه حقوق جزای عمومی،(، 1931نو بها،  ضا )

، ترجمهه علهی سهلیمی، چهاپ چهها م، اهم:       شناسای جرم و جارم (، 1930جایت،  اب، هینز، فیونا )

 پژجهشگا  حوز  ج دانشگا 

ی هاا هیا نظرگذری بار  )جرم شناسی نظری (، 1930د، جرج، برنا د، توماس، اسنیپس، جفری )جب

 ، ترجمه علی شةاعی، تهران: شرکت چاپ ج نشر بیالجرم شناسی(
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 چکیده

و سازمان یافته و با سردستگی یک یا چند شخص از معضالت  جاامالک ونالا ی     رتکاب جرم به شکل گروهیا

قالا ان مجالازا     031وند. قا ا گالاار مالا در مالاده    ای، واونش مناسب قا ا ی را ایجاب میاست. چنین پدیده

استمی با پیش بینی حداوثر مجازا  شدیدترین جرم ارتکابی برای سردسته در این راستا گام برداشته است. 

ا این وجاد، مفهام و شرایط تحقق سردستگی در حقاق ما مبهم باده و سؤال برا گیز است. رفک ایالن ابهالام   ب

، قاا ین پراونده و  یز رویه قضالایی اسالت. در ایالام  متحالده  یالز سردسالتگی       031مستلزم ونکاش در ماده 

عی در روشن سازی شرایط ماضاع قا ان باده و در عین حال رویه قضایی این وشار با صدور آراء متعددی س

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.
 

 سردستگی، ویفیا  مشدده، گروه مجرما ه، قا ان مجازا  استمی، حقاق آمریکا واژگان کلیدی:

 
 قاق دا شگاه شهروردگروه ح استادیار  .0

 

e.heidary@yahoo.com 
 

 

 وهشناهم حقوق کیفریژپ

ال  همس ره د ا شم بس ، اول،  ات ار و  ان به 93ت 18 
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 مقدمه

دهالد. در ایالن   عناان رفتار مخل  ظم عمامی مرتکب را در معرض مجالازا  قالرار مالی   ارتکاب جرم به

میان و به حکم قا ان، وجادویفیا  یا شرایط خاصی در جرم ارتکابی و یا مجرم وه گاه جنبه عینی 

سالازد. ویفیالا  ماوارواله اسالباب     مجازا  مشدد مااجاله مالی   و گاه جنبه شخصی دار د، مجرم را با

گاار تعیین ورده و دادرس به ویفیا  و اوصافی هستند وه قا ان»شا د، تشدید مجازا  خاا ده می

ها به حداوثر و یا بیش از حداوثر مجازا  مقرر در قالا ان بالرای همالان جالرم حکالم      محض احراز آن

دستگی گروه مجرما ه سالازمان یافتاله یکالی از ایالن اسالباب      (. سر071: 0333)اردبیلی، « خااهد داد

قا ان مجازا  استمی به آن پرداخته شده است. باله ماجالب    031تشدید مجازا  است وه در ماده 

هر وس سردستگی یک گروه مجرما ه را بر عهده گیرد به حالداوثر مجالازا  شالدیدترین    »این ماده: 

واله  گردد مگر آنن گروه مرتکب شا د، محکام میجرمی وه اعضای آن گروه در راستای اهداف هما

جرم ارتکابی ماجب حد یا قصاص یا دیه باشد وه در این صار  به حداوثر مجازا  معاو الت در آن  

وه عناان محارب یا مفسد فالی امرض بالر   شاد. در محاربه و افساد فی امرض زما یجرم محکام می

جالازا  محالارب یالا مفسالد فالی امرض محکالام       سردسته گروه مجرما ه صدق وند، حسب مارد به م

 «.گرددمی

گاار گام بزرگی در راستای اجرای عدالت است. چرا واله سالکا    بینی از سای قا انچنین پیش

بینی مجازا  خاص برای سردسته ما را به سمت قااعد عمامی حقاق ویفری گاار و عدم پیشقا ان

بر مبنالای  حالاه مداخلاله وی در عناصالر جالرم      ها مجازا  سردسته ساق خااهد داد وه بر اساس آن

ویژه در اوثر ماارد وه سردسته صرفاً طراح و مدیر جالرم اسالت و   تاا د معاو ت یا شروت باشد. بهمی

عناان معاون شناخته شالده و بالا مجالازا  ومتالر در     در عنصر مادی جرم دخالت مستقیم  داشته، به

ختف ا صاف است. در واقک و بدون وجالاد قاعالده    قبال دریافت منافک بیشتر مااجه خااهد باد و این

وه دست به عملیا  اجرایی جرم زده باشند،  قش اصلی را در جالرم  آنسردستگی، فرد یا افرادی بی

ایفا ورده و باوجاد برخارداری از بیشترین منافک جرائم ارتکابی با مجازاتی سبک مااجه خااهند شد 

(. فلاا هما طار وه از متن ماده 51: 0331د )حاجی ده آبادی، و این  اصااب و غیر عادم ه خااهد با

طراحالی وننالده آن، سالازمان     گاار سردسته را تشکیل دهنده گالروه، آید قا انو تبصره دو آن بر می

دهنده و یا اداره وننده گروه مجرما ه دا سته است و در جرائم تعزیالری، مشالروب باله تعلالق عنالاان      

ارتکالابی تاسالط    جالرم  شالدیدترین  مجالازا   حداوثر او را مستحق سردستگی گروه مجرما ه بر وی،

 اعضای گروه دا سته است.

مسلمًا 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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وند. به عتوه ارتکاب جرم به شکل گروهی و سالازمان یافتاله   جیه میها تاجرأ  ارتکاب جرم در آن

به مراتب خطر بیشتری برای جامعه داشته و به همان  سبت  یز دستگاه پلیسالی و قضالایی را بالرای    

واله از  سالازد. ضالمن ایالن   های بیشتری مااجه میها با دشااریپیشگیری، وشف و مقابله با جرائم آن

ز وجاد دسته، گروه یا با د برای ارتکاب جرم، از  ظر روا ی ارتکاب جالرم  منظر روا شناسان جنائی  ی

دهند، به (. در واقک، بزهکاران ترجیح می353 - 351: 0371سازد )وی  یا، تر میرا برای افراد آسان

های مجرما ه به صار  گروهی اقالدام وننالد )ابراهیمالی،    منظار بامبردن احتمال مافقیت در فعالیت

هالایی واله بالا    گاار در مقابله با گالروه (. بر همین اساس است وه از دیرباز، سیاست قا ان111: 0331

 .0(77: 0335شا د همااره بر سخت گیری باده است )اردبیلی، قصد و  یت ارتکاب جرم تشکیل می

عناان یک ویفیت مشدده به شکل عام  یالز بالا هالدف    های مجرما ه سازمان یافته بهسردستگی گروه

پیش بینالی شالده اسالت. بالدین      0335هایی، در قا ان مجازا  استمی با تشکیل چنین گروهمقابله 

ضالرور  تحلیالل    031گالاار در مالاده   ترتیب، تحام  قا ا ی در بحث سردستگی و ابالداعا  قالا ان  

ویژه اینکه، مفهام و ماهیت و شرایط اطتق عناان سردسته به افراد سازد. بهحقاقی آن را آشکار می

هالا مسالتلزم   های متعددی مااجهیم وه پاسخگایی به آنت. در واقک در این حازه با پرسشمبهم اس

تحلیل ماده قا ا ی و  یز مطالعه تطبیقالی ماضالاع در حقالاق و رویاله قضالایی سایروشالارها اسالت..        

هایی از این دست وه آیا برای اطتق عناان سردسته بر یک فرد حضار فیزیکی و مالداوم وی  پرسش

تاا د سردسته گروه مجرما ه باشد بی آ که حضاری در گروه داشالته  م است یا فردی میدر گروه مز

باشد؟ صرف سلطه بر اماال گالروه یالا حمایالت مالالی از یالک گالروه مجرما اله باعالث اطالتق عنالاان           

زمالان بالیش از یالک سردسالته داشالته      تاا د هالم شاد؟ آیا یک گروه میسردستگی به یک شخص می

 ن وننده سردسته چیست؟باشد؟ ویژگی بارز و تعیی

هالای  در حقاق آمریکا وه به لحاظ تطبیقی مالد ظر  گار الده اسالت، گالر چاله سردسالتگی گالروه       

عناان یک ویفیت مشدده ماضاع مااد قا ا ی است، مفهام سردسته روشن  شده است و مجرما ه به

ی رسالمی از  در رویه قضایی این وشار آراء متعددی در راستای رفک ابهام و ارائه یک تعریالف حقالاق  

شا د، هریک سعی دار د مشخصاله  سردسته صادر شده است. آراء ماوار وه در این مقاله بررسی می

ای را از شرایط ضروری اطتق عناان سردستگی دا سته و یالا باله عکالس ضالرور  وجالاد مشخصاله       

 (.Scordato, 2015: 1061خاصی را برای سردسته رد  مایند )

                                                           
 01، مالاده  0313قا ان مجالازا  اختلگالران در صالنایک مصالاب      1به قاا ین زیر اشاره  ماد: ماده  تاانیبرای  ما ه م. 0

مربالاب باله راه آهالن     یهالا قا ان ویفالر بالزه   1، ماده 0331ک به مجازا  اختلگران در صنایک  فت ایران مصاب قا ان راج

 با اصتحا  و الحاقا  بعدی. 0351مصاب 
 



 (91، )ایپپی  9318 بهار و اتبستان، اول، شماره دهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  الهام حیدری         35

 

به د بال رفک ابهام از مفهام سردسالته و شالرایط اطالتق ایالن      در پژوهش پیش رو با  گاهی تطبیقی

بدین ترتیب و با تاجه به  ویفیت مشدده بر رهبر، مدیر یا طراح گروه مجرما ه سازمان یافته هستیم.

اینکه تمروز  گار ده بر رفک ابهاما  ذور شده است، مقالاله را باله دو بخالش تقسالیم و در بخالش اول      

بط بالا بحالث یعنالی گالروه مجرما اله و سالازمان یالافتگی و  یالز سالیر          پژوهش، مفاهیم بنیالادین مالرت  

گااری را مطرح ورده و در بخش دوم باله بررسالی شالرایط اطالتق و تحقالق عنالاان سردسالته        قا ان

 خااهیم پرداخت.

 

 . مفاهیم و سیر قانونگذاری1

ن مسلماً تحلیل حقاقی مفهام و شرایط تحقق سردستگی،  یازمند بررسی عنالاوینی اسالت واله بالا آ    

های مجرما ه منسجم و سازمان یافتاله مصالداق پیالدا    ا د. از آ جا وه سردستگی در گروهپیا د خارده

گالااری  وند، در این بخش، به بررسی مفهام گروه مجرما ه، سالازمان یالافتگی و  یالز سالیر قالا ان     می

 ویفیت مشدده سردستگی خااهیم پرداخت.

 

 . مفاهیم1 .1

 . گروه مجرمانه1 .1 .1

وه برای تحقق ویفیت مشدده سردستگی  یازمند وجاد و تشالکیل یالک گالروه    است اینآ چه واضح 

وند؟ و اساساً گالروه مجرما اله   ایم. اما پرسش این است وه عناان گروه بر چند  فر صدق میمجرما ه

تاان ماادی را یافت وه گالروه را بالر جمعیتالی    شاد؟ در مقررا  ویفری میبه چه گروهی اطتق می

واله بالرای    0371قالا ان تعزیالرا     134تاان به مالاده  ا د. برای  ما ه میر اطتق وردهبیش از دو  ف

شالا د، مجالازا    های بیش از دو  فر وه با هدف بر هم زدن امنیت وشار تشکیل مالی مؤسسین گروه

 031مالاده   0تعیین ورده است اشاره  ماد. عتوه بر این دست مااد، در خصاص سردستگی تبصالره  

اشته و حداقل افراد مزم برای تشکیل گروه مجرما ه را ساله  فالر دا سالته اسالت. باله      وامتً صراحت د

گروه مجرما ه عبار  است از گروه  سبتاً منسجم متشکل از سه  فر یا بیشتر »ماجب تبصره ماوار: 

شاد یالا پالس از تشالکیل، هالدف آن بالرای ارتکالاب جالرم منحالرف         وه برای ارتکاب جرم تشکیل می

هایی با جمعیت حداقل سه  فر وه با هدف ارتکاب جرم و  قالض  ین تبصره گروهگردد. بر اساس امی

ترین هنجارهای ز دگی اجتماعی از هر سنخ اعم از جالرائم علیاله اشالخاص، امالاال و ... تشالکیل      مهم

ها در ابتدا ارتکاب جرم  باده و بلکه در ادامه فعالیت خالاد باله ارتکالاب    شده و یا هدف از تشکیل آن

ها سردسته را جستجا و اعمال تاان در این گروهور د، گروه مجرما ه هستند و لاا میآجرم روی می

 ویفیت مشدده  ماد.
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 شالت    0341های مجرما ه از قا ان جالامک ونتالرل جالرم    در ایام  متحده مقررا  سردستگی گروه

  متحده به دلیل ابهاما  زیادی وه در این قا ان وجاد داشت، ومیسیان مجازا  ایام. به0گیردمی

عناان یک  هاد مستقل متمار تهیه دستارالعملی شد وه پس از بررسی گسترده آراء محاوم ویفری 

 ,Reillyبه ونگالره ارائاله و تصالایب شالد )     0347هایی در سطح وسیک تهیه و در سال و  یز مشاوره

سالت، حالاوی   (. دستار العمل یاد شده وه با عناان دستار العمل مجازا  فدرال معروف ا53 :1997

های خاص جرائم ارتکاب یافته تاسط متهمالان و یالا   ها یا به علت ویژگیاین قاعده است وه مجازا 

. در میان عااملی واله بالر مجالازا  مادر الد     5یابندهای خاص خاد متهمان افزایش میبه علت ویژگی

العمل مالاوار  وند اشاره  ماد. بر اساس دسالتار تاان به  قشی وه متهم در ارتکاب جرم بازی میمی

گاه متهم  قش مشدده ای در ارتکاب جرم دارد وه مبتنی است بر اینکه  قش مالتهم سالطح جالرم و    

 بخشد. این  قش شامل ماارد زیر است:وخامت آن را شد  می

در صارتی وه متهم با ی )سازمان دهنده( یا سردسته یک فعالیت مجرما ه باشد وه شالامل پالن     -0

است و یا به  حا دیگری ایالن فعالیالت مجرما اله سالخت و شالدید باشالد،        فر یا بیشتر شروت وننده 

 یابد.درجه افزایش می 1مجازا  وی تا 

اگر متهم مدیر یا سرپرست فعالیت مجرما ه باشد اما عناان با ی یا سردسته به وی اطتق  شالاد   -5

سالخت باشالد،    و فعالیت مجرما ه پن   فر یا بیشتر شروت وننده داشته یا به  حا دیگالری مشالدد و  

 یابد.مجازا  تا سه درجه افزایش می

وه متهم با ی، سردسته، مدیر یا سر پرست هر فعالیت مجرما ه دیگالری باشالد غیالر از    در صارتی -3

 یابد.درجه افزایش می 5تاصیف شد، مجازاتش  5و  0آ چه وه در بندهای 

اد اعضای گروه و  اع فعالیالت  آید در ایام  متحده تعدهما طار وه از متن ماده ذور شده بر می

عناان سردسته، سرپرست یا ... بر میزان تشدید مجالازا  وی مالؤدر اسالت و قا ا گالاار بالر      مرتکب به

 3اساس تعداد اعضای گروه میزان تشدید مجازا  را متغیر در  ظر گرفته است. ضمن اینکاله از بنالد   

 فالر  یالز صالدق والرده و باله تبالک       شاد وه گروه بر بیش از یالک  دستار العمل  یز چنین برداشت می

تاان فردی را وه سردسته یک گروه مجرما ه متشکل از دو عضا است، به میزان مجالازا  پالیش   می

بینی شده در این بند محکام  ماد. رویه قضایی این وشار هم مؤید این استنباب است. برای  ما اله  

 شالخص  بالا  متهم آن، در اد وهاشاره  م« Arieta-United States v Valdez» 3تاان به پرو دهمی

                                                           
1. The Comprehensive Crime Control Act of 1984 

 3گاار الد. بنالد    یرمجالازا  تالتد   بالر  هالا یژگالی قابل متحظه ای وه جرم دارد و ایالن و  هاییژگیمرتبط است با و 5بند  .5

به عااملی همچان ساابق ویفری و وضالعیت معالاش مجالرم     1و در بند  وندینظیم مجازا  را اشاره متابزارهای مهم در 

 .پردازدیدر تعیین مجازا  م
3. United States v. Valdez-Arieta, 127 F.3d 1267, 1269 (10th Cir. 1997) 
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 تشالدید  درجاله  دو باله  را متهم بدوی دادگاه .داشت شراوت قا ا ی غیر مخدر مااد فروش در دیگری

 . مالاد  محکام مااد تازیک فعالیت دهنده سازمان عناان .... به دستارالعمل 31 بند اساس بر مجازا 

رست تفکیک قائل شالده و دسالته اول   به عتوه در ایام  متحده میان سردسته و با ی با مدیر و سرپ

 ا د.را مشمال تشدید سنگین تر مجازا  قرار داده

در حقاق ایران هما طار وه گفته شد تحقق عناان گروه مجرما ه با بیش از دو  فر عضالا، بالرای   

عناان عالاملی مجالزا   گاار بهتشدید مجازا  سردسته وفایت ورده و تعدد اعضای گروه از منظر قا ان

تاا د یکی از معیارهالای  ید مجازا  دیده  شده است. به  ظر  گار ده تعداد اعضای گروه میبرای تشد

تشدید مجازا  باشد چرا وه منصفا ه  یست وسی وه با تشکیل یه گروه سه  فری دست به ارتکاب 

های مجرما ه بزرگ با تشکیت  و سازمان دهالی مفصالل بالا یالک     جرم می ز د معادل سردسته گروه

های بزرگ، جرائم سنگین در دستار وار و ... ید قا ا ی مجازا  مااجه باشد. مسلماً دستهمیزان تشد

 مایند و تعیین درجه تشالدید بالر اسالاس    خطرا  بیشتری را متاجه اجتماع و بزه دیدگان بالقاه می

 چنین مااردی مطلاب، وارآمد و منصفا ه تر خااهد باد.

 

 . سازمان یافتگی )انسجام گروه(2 .1 .1

قا ان مجازا  اسالتمی و در مقالام ارائاله تعریالف از گالروه       031گاار در تبصره یک ماده گرچه قا ان

گروه  سبتاً منسجم متشکل از سه  فر »مجرما ه به واژه سازمان یافتگی اشاره  کرده است اما عبار  

ه  اعی اشاره باله  در متن این تبصره و  یز واژه سازمان یافته در عناان این فصل از قا ان ب« یا بیشتر

های مجرما اله سالازمان یافتاله    سازمان یافتگی گروه دارد. در ادبیا  حقاقی تعاریف مختلفی از گروه

خاد هالر گالروه واله دارای سالاختاری      0334الملل در تعریف ارائه شده است. برای  ما ه پلیس بین

ساد یا ارعالاب باشالد را   های غیر قا ا ی و ا جام اقداما  فمنسجم با هدف وسب پال از طریق فعالیت

(. تعریف دیگری وه مارد وفالاق جالرم   70: 0347گروه مجرما ه سازمان یافته دا سته است )بیابا ی، 

شناسان است، جرم سازمان یافته را اقدام مجرما ه مستمری دا سته وه برای وسب سالاد و منفعالت   

از جرائم سالازمان یافتاله ارائاله     ترین تعریفی وهشاد. واتاههای غیر قا ا ی ا جام میاز طریق فعالیت

 «گیالرد فعالیت مجرما ه مستمری واله بالا همالاهنگی صالار  مالی     »شده است عبار  است از اینکه: 

(Cressy, 1969: 304 & Albense, 1989: 5.) 

واله باله    5111مصاب سالال   0وناا سیان سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته و فراملی

جرم سازمان یافته را به جرائم شدید یا جالرائم خالاص پالیش بینالی     وناا سیان پالرما معروف است، 

                                                           
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 

 .0یابندمستقیم یا غیر مستقیم منفعت مالی یا مادی برای مدتی ارتکاب می

های غیالر قالا ا ی و هماهنال     را فعالیت تاان جرم سازمان یافته به معنای خاصبدین ترتیب می

گروهی منسجم از اشخاص وه با تبا ی با هم و بالرای تحصالیل منالافک مالادی و قالدر ، باله ارتکالاب        

ونند، دا سالت  مستمر جرم پرداخته و برای رسیدن به هدف از هر  اع ابزار مجرما ه  یز استفاده می

 (.51-03: 0341)شمس  اتری، 

هالا  منطقه ای و فراملی واقک شده و دولالت  در سطاح مختلف داخلی، امروزه جرائم سازمان یافته

در راستای حفظ  ظم عمامی و امنیت خاد به ومک قا ان و ابزارهای قا ا ی به مقابله با این جالرائم  

 پرداز د.می

باوجاد تعاریفی از جرم سازمان یافته، میان  ایسندگان حقاقی در خصالاص شالرایط و ویفیالا     

اتفاق  ظر وجاد  دارد. به زعم برخی از  ایسندگان، اصطتح جرائم سالازمان یافتاله   تحقق این عناان 

ای بالادن )طراحالی و بر اماله ریالزی     در متان حقاقی  اظر به جرایمی است وه از چند ویژگی شبکه

هماهن (، فراملی بادن، شد  عمل و وسب منافک اقتصادی برخاردار باشند )میت الی و همکالاران،   

ترتیب جرایمی وه فاقد جنباله فراملالی بالاده و داخلالی هسالتند از شالمال جالرائم        (. بدین 1: 0331

دا ان و بر اساس متان بین المللی مربالاب باله جالرائم    ا د. دسته دیگری از حقاقسازمان یافته خارج

سازمان یافته و بخصاص وناا سیان پالرما معتقد د وه برای تحقق جرم سالازمان یافتاله باله مفهالام     

وه، گروه باید غیالر  هایی باشند. از جمله اینروه و  یز خاد جرم باید واجد ویژگیخاص، سازمان یا گ

ایدئالاژیک و واجد سلسله مراتب باده و از ارعاب و خشا ت استفاده وند. بعتوه اسالتمرار جالرم در   

های دیگری هستند وه بالرای گالروه مجرما اله بالر شالمرده      زمان و  یز ارتکاب فساد اداری  یز ویژگی

د. ویژگی جرم ارتکابی  یز شد  آن است. چرا وه در وناا سیان پالرما پیش بینی شده است ا شده

گیر الد واله تاسالط سالازمان مجرما اله      وه تنها جرایمی مشمال ضما ت اجرای وناا سیان قرار مالی 

ارتکاب یافته و دارای مجازاتی با حداقل چهار سال حبس باشند )وناا سیان علیاله جالرائم سالازمان    

. بدین ترتیب تنها ویژگی جرم سازمان یافته واله مربالاب باله ماهیالت جالرم اسالت،       5مرزی( یافته فرا

(. دیدگاه دوم با واقالک مطالابق تالر اسالت و از     001-000: 0343شدید بادن آن است )شمس  اتری، 

                                                           
مزم به ذور است وه میحه الحاق ایران به وناا سیان سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سالازمان یافتاله فراملالی    . 0

به دلیل وجاد اختتف  ظر بین مجلس شارای استمی و شارای  گهبان و طبق اظهالار ظر   ()ماسام به وناا سیان پالرما

 ای شارای  گهبان، جهت بررسی  هایی به مجمک تشخیص مصلحت  ظام ارسال شده است.سخنگ

 (https://www.isna.ir/news/97052815046) 
2. Convention Against Transnational Organized Crimes 2000, art 2, par.b 



 (91، )ایپپی  9318 بهار و اتبستان، اول، شماره دهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  الهام حیدری         31

 

همین روست وه در متان مرباب به جرائم سازمان یافتاله از جالرائم سالازمان یافتاله ملالی و فراملالی       

 صحبت شده است.

ر ارتباب با ویفیت مشدده سردستگی با این پرسش مااجهیم وه منظار از سالازمان یالافتگی و   د

قالا ان مجالازا     031ا سجام گروه در این مقاله چیست؟ و آیا سازمان یالافتگی و ا سالجام در مالاده    

 رسالد واله پاسالخ ایالن پرسالش     استمی وامتً منطبق بر عناان جرائم سازمان یافته است؟ به  ظر می

ت. در واقک وجاد یک گروه وه دارای تشالکیت  منسالجمی بالاده و از وجالاد یالک سلسالله       منفی اس

عناان رهبر یا سردسته برخاردار باشد گرچه از ارعاب و خشا ت یا مراتب، تقسیم وار و  یز فردی به

تاا د ماجب احراز عناان گروه مجرما ه و تعلق عناان سردسته به فساد اداری  یز استفاده  کنند، می

قالا ان مجالازا  وسالیک تالر از جالرم       031هبر گروه شاد. در واقک مفهام سازمان یالافتگی در مالاده   ر

هالای  وه هما طار وه در تعاریف مختلالف از گالروه   کتة دیگر این سازمان یافته به مفهام خاص است.

اً هالا اسالت و مساللم   مجرما ه سازمان یافته دیدیم، استمرار فعالیت یکی از شرایط اطتق عناان به آن

حقاقالدا ان  یالز بالر     برخالی  دهالد. ارتکاب یک یا دو فقره جرم، استمرار فعالیت مجرما ه را  شان  می

 و یافتاله  سالازمان  مجرما ه گروه هایویژگی از را مجرما ه هایفعالیت تداوم و همین اساس، استمرار

 یالافتگی  انسازم» ظر،  این طبق بر .دا ندمی گروه مؤسس و مدیر بر سردستگی عناان اطتق شرب

 مالالی   فالک  تحصالیل  و والار  تشکیتتی، تقسیم ساختار یک از برخارداری متضمن مجرما ه گروه یک

 مراتبالی  سلسله .رودمی شمار به گروه این هایویژگی از مجرما ه هایفعالیت تداوم و استمرار. است

 اداره و دگاندهنال  سالازمان  آمریت و قدر  از حکایت خاد وه شادمی دیده گروه اعضای بین در  یز

. با این حال شاید بتالاان گفالت واله از مالتن     (74 :0335اردبیلی، )« وندمی تشکیت  این ونندگان

شالاد. باله دیگالر    های دوگا ه آن لزوماً چنین برداشتی  میقا ان مجازا  استمی و تبصره 031ماده 

کالاب جالرم تشالکیل    گروه  سبتاً منسجم متشکل از سه  فر یا بیشالتر واله بالرای ارت   »بیان، از عبار  

رسد حتی اگر وسالی  ضرور  استمرار فعالیت مجرما ه قابل استنباب  یست و به  ظر می«. شاد...می

گروهی را برای ارتکاب یک جرم تشکیل دهد یا طراحی و یا اداره  ماید با وجاد سایر شالرایط مقالرر   

. گرچاله باله طالار    0در ماده اطتق عناان سردسته بر وی و تشدید مجالازا  او خالتف قالا ان  باشالد    

                                                           
بیل لالزوم تاسالل باله خشالا ت، ضالرور       از ق هایییژگیصاحب  ظران در حازه جرائم سازمان یافته برای این جرائم و .0

تحصیل منافک مادی، استمرار منافک، تتش برای به دست آوردن ا حصار اقتصادی و  فی رقابت سالالم، تطمیالک و فسالاد،    

ا الد  هالا را بالر شالمرده   روابط  زدیک عاطفی یا خا اادگی اعضا، تعداد افراد دخیل، تخصص گرایی و شد  جرائم و مجازا 

(. )از منظر جرم شناسی مشاروت جنایی مستلزم شالکل گیالری فعالیالت گروهالی     074: 0335زاده، )میر ومالی و عباس 

است و بر سه الگای مشاروت سازمان یافته، مشاروت مبتنی بر تبا ی و مشاروت  اخااسته مبتنالی اسالت. از ایالن چشالم     

 فره از اشخاص حقیقی اسالت  ا داز، سازمان مجرما ه یا شروت سهامی ارتکاب جرم، محصال اجتماع گروهی حداقل سه 

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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شالا د، اسالتمرار فعالیالت مجرما اله را در سالر      هایی وه برای ارتکاب جالرم تشالکیل مالی   معمال گروه

گااری ما در بالاب  پرورا ند. این دیدگاه هر چند با ایراد تفسیر ماسک مااجه است اما ساابق قا انمی

 .0ونندسردستگی آن را تتیید و تقایت می

ماضک صریحی اتخاذ  شده است و اگرچه آرای ماجالاد اوثالراً   در ایام  متحده در این خصاص 

های مجرما ه ایسالت واله  الاع جالرم ارتکالابی و سالایر شالرایط        حاوی از محکامیت سردستگان گروه

شاد وه ایالن قاعالده را   شان  شان از تداوم و استمرار فعالیت مجرما ه دارد، آرائی  یز دیده میپرو ده

یک پرو ده متهم به همراه شالش مالرد دیگالر تاسالط گالارد سالاحلی       ا د. برای  ما ه در رعایت  کرده

پا الد مالاری جاا الا را حمالل      01111ایام  متحده و در یک قایق بدون پرچم و در حالی وه حدود 

آمد وه ورد د، دستگیر شد. با اینکه متهمین در اظهارا  خاد بیان داشتند و از شااهد هم بر میمی

عنالاان سردسالته باله    ا د، دادگاه یکالی از متهمالین را باله   اب جرم زدهها برای بار اول دست به ارتکآن

مجازا  مشدد محکام  ماد. اطتق این عناان بر متهم مارد بحث براساس شااهد و قرائنی صالار   

 مالاد. بالرای مثالال او طالرف     گرفت وه قدر  واضحی وه وی در چارچاب گروه داشت را آشکار مالی 

ها را داد و اجازه ورود و تفتیش وشتی را صالادر  سؤام  آنصحبت گارد ساحلی قرار گرفت و پاسخ 

هالای مربالاب باله    . گرچاله در اوثالر پرو الده   5(Santiago-United States v Piedrahitaورد و .... )

شا د وه ارتکاب جرم را به عناان یالک فعالیالت مسالتمر    های مجرما ه ای دیده میسردستگی، گروه

 ها است.الیت مجرما ه از خصائص آنا د و استمرار فعهدف خاد قرار داده

 

                                                                                                                                              
. در مقابل، مشاروت جنایی مبتنالی بالر   باشندیمراتب، گردهم آمده و معمامً در پی وسب فااید مالی از اعمال خایش م

وه در یک بازه زما ی مشخص گرد هم آمالده و  قشاله ارتکالاب یالک یالا       دا ندی فر متبا ی را محصال اجتماع حداقل دو 

. اعضای گروه ماوار، پس از دستیابی به اهداف تاافق شده از یکالدیگر جالدا   ونندیچند جرم معین را از پیش طراحی م

. با این وجالاد، همالااره   د دگریشده و با از سرگیری حرفه و فعالیت به هنجار سابق خایش، دوباره به آغاش جامعه باز م

ا د برای همکاری و ا جام تاافقا  جدید، مجدداً گرد یکدیگر جمک شا د. سامین الگای مشاروت جنایی، همکالاری  آماده

یا مداخله  اخادآگاه و  اخااسته است. همکاران  اخادآگاه، آن دسته از آشنایان  اسازگار مجالرم هسالتند واله  اخااسالته،     

)محمالدی و عبالاس    دهندین ارتکاب جرائم و راهکارهای تاجیه اعمال مجرما ه را به وی ا تقال منافمعارض،  یهاارزش

(. به  ظر  گار ده غیر از الگای مشاروت  اخادآگاه و  اخااسته وه هیچ گا ه ا سالجام و  034-033: 0331زاده امیرآبادی، 

ته و مبتنی بالر تبالا ی واجالد ا سالجام و سالازمان      سازمان یافتگی در آن قابل تصار  یست، دو الگای مشاروت سازمان یاف

قا ان مجازا  استمی را اعمال  ماد. البتاله یالک تفسالیر     031ها ماده در خصاص سردسته آن تاانییافتگی هستند و م

منتهی به این  تیجه شاد وه اعمال تشدید مجازا  مقرر برای سردسته صالرفاً بالر    تاا دیم 031مضیق و محدود از ماده 

 ها را جرم سازمان یافته دا ست قابل اعمال است.وه بتاان جرائم آن ییهاسازمان یافته و صرفاً گروهمشاروت 

 رجاع شاد.همین مقاله  4به صفحه  0
2. United States v. Piedrahita-Santiago, 931 F.2d 127 (1st Cir. 1991) 
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 گذاری کیفیت مشدده سردستگی. سیر قانون2 .1

جایگالاهی  داشالت.    0311عناان یک ویفیت مشدده در قا ان مجازا  عمامی مصاب به سردستگی

را  31در قا ان مجازا  عمامی به عمل آمد، قا ا گالاار مالاده    0315بعدها در اصتحاتی وه در سال 

مجازا  شخص یا اشخاصالی واله اداره یالا    »داشت: تصاص داد. ماده ماوار مقرر میبه سردستگی اخ

وه عمالل آ الان شالروت    سردستگی دو یا چند  فر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از این

در جرم یا معاو ت باشد حداوثر مجازا  آن جرم خااهد باد مگر اینکاله در قالا ان مجالازا  خاصالی     

این قا ان در خصالاص   11ماده  0371بعد از ا قتب و در قا ان مجازا  استمی  «.تعیین شده باشد

سردستگی دو یا چند  فالر در ارتکالاب جالرم اعالم از اینکاله عمالل آ الان        »داشت: سردستگی مقرر می

در این قا ان همالا طار واله از مالتن    «. شروت در جرم یا معاو ت باشد، از علل مشدده مجازا  است

 گاار بدون اشاره به میزان تشدید مجالازا  سردسالته، صالرفاً سردسالتگی را یالک      آید قا اماده بر می

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  

ادا  وارد بر این ماده قا ا ی باد و البته این ایراد در خصاص ویفیا  مشدده روشن شده باشد از ایر

 0335ای همچان تکرار و تعدد جرم  یز وجاد داشت. در هایت با تصایب قالا ان مجالازا  اسالتمی    

بالرای سردسالته گالروه مجرما اله در جالرائم       031گالاار در مالاده   هما طار وه در پیش گاشت، قا ان

  شدیدترین جرم ارتکابی تاسط اعضا در راستای اهالداف گالروه و در جالرائم    تعزیری، حداوثر مجازا

بینی  مالاده اسالت. ایالن    مستاجب حد، قصاص و دیا ، حداوثر مجازا  معاو ت در آن جرم را پیش

ماده قا ا ی با تعیین مجازا  روشن برای سردسته از ایالراد قالا ان پیشالین بالری اسالت. در واقالک در       

تشدید مجازا  در اختیار قاضی رسیدگی وننده بالاد بالی آ کاله قا ا گالاار      قا ان سابق،  اع و میزان

قا ان مجازا  استمی، قضالا    031وه به ماجب ماده دامنه ای برای آن تعیین ورده باشد. حال آن

 راسالتای  در اعضا در جرائم تعزیری مکلف به تعیین حداوثر مجازا  شدیدترین جرم ارتکابی تاسط

دا الد  ا د. گایا قا ا گاار سردسته را فاعل معنای شدیدترین جرم میته شدهگروه برای سردس اهداف

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   

ماتار دستگاه مجرما ه باده و در ارتکالاب جالرم  قالش بسالیار مهمالی دارد. فلالاا       رسد. سردسته، می

طبیعی است وه اجرای عدالت در این شرایط، مستلزم اعمال مجالازا  شالدیدتری اسالت )افشالاری،     

قالا ان مجالازا  اسالتمی     031ماده  5گرچه رفتارهای ماوار در تبصره  (. بر این اساس،11: 0333

 دهی و اداره گروه مجرما ه ماهیتاً معاو ت در جرم هستند )حالاجی ده  یعنی تشکیل، طراحی، سازما

(، قا ا گاار از تعیین مجازا  معاون بالرای سردسالته اجتنالاب والرده و بالا تعیالین       51آبادی، پیشین: 
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مجازا  سنگین تر در صدد پیشگیری از ارتکاب جرم گروهی و سازمان یافته برآمالده اسالت. مالت     

بی  یز بر اساس قااعد ولی حقاق جزا، مجازا  قا ا ی جرم ارتکالابی  تشخیص شدیدترین جرم ارتکا

تالرین  (. فلاا در بحث مارد  ظر ما  یالز جرمالی واله سالنگین    031-035، 3، ج 0333است )اردبیلی، 

واله ممکالن اسالت سردسالته در     .  کتة مهم این0مجازا  را دارد، شدیدترین جرم ارتکابی خااهد باد

ی دخالت داشته باشد. این مستله تتدیری در ا تساب ویفیت مشدده عنصر مادی جرم یا جرائم ارتکاب

سازد. لاا سردستگی به وی  دارد و صرفاً ماضاع را از حیث شمال قاعده تعدد جرم حائز اهمیت می

در حالتی وه سردسته در ارتکاب رون مادی جرم یا جرائم ارتکابی به همراه اعضالای گالروه دخالالت    

ان سردستگی به سایر عناوین ارتکالابی  یالز محکالام خااهالد شالد و بالدین       داشته باشد، عتوه بر عنا

شاد. مزم باله ذوالر   قا ان مجازا  استمی و قااعد تعدد جرم، مجازا  می 031ترتیب با لحاظ ماده 

دا ان، سردسته گروه مجرما ه را مستحق مجازا  همه جرائم ارتکالابی تاسالط   است وه برخی حقاق

دا نالد )حالاجی ده   گاار را اغماض آمیز مالی ف آن دا سته و ماضک قا اناعضای گروه در راستای اهدا

گاار در حدود )بجز حد محاربه و افساد فی امرض(، قصاص و دیالا   (. البته قا ان57آبادی، پبشین: 

رویکرد دیگری داشته و در این جرائم برای سردسته حداوثر مجازا  معاو ت در جرم را پیش بینالی  

گاار در جرائم تعزیری، با تاجه به  قش برجسته یب شاید بتاان گفت وه قا انورده است. بدین ترت

ترین جرم را به وی مستند ورده و او را مستحق مجازا  این جرم سردسته در ارتکاب جرم، سنگین

وه در جرائم مستاجب حد، قصالاص و دیاله، بالا تاجاله باله مبالا ی شالرعی، وجالاد         دا د. ضمن اینمی

ای واله در عنصالر مالادی جالرم     دم امکان استناد ایالن جالرائم باله سردسالته    های خاص و عمحدودیت

مشاروت  داشته و صرفاً رفتارهای تشکیل، طراحی، سازما دهی و یا اداره گالروه بالر عهالده وی بالاده     

گاار برخاردی متفاو  را اتخاذ و سردسته را معاون این جرائم قلمالداد والرده اسالت. در    است، قا ان

یتاً معاو ت است و در این جرائم قا ا گاار حداوثر مجازا  معاو الت را بالرای   واقک رفتار سردسته، ماه

 وی در  ظر گرفته است.

تاان مااردی از تاجه در حقاق داخلی، عتوه بر قا ان مجازا  استمی در قاا ین پراونده  یز می

ماضالعی در   و تاوید قا ا گاار بر  قش سردسته گروه و لحاظ مجازا  مشدد برای وی را دید. چنین

قا ان مبارزه با مااد مخدر، قا ان مبارزه با قاچالاق والام و ارز و  یالز قالا ان مبالارزه بالا تالتمین مالالی         

، تبصالره  0قا ان مبارزه با مالااد مخالدر   11و  045تاان به مااد تروریسم، مشهاد است. برای  ما ه می

                                                           
 مجالازا   تشالخیص  بالرای  قالا ان  همالین  57 مالاده   یز و آن تبصره و استمی مجازا  قا ان 03 ماده خصاص این در. 0

 هستند. راهگشا تر سنگین

 یالا  و گمالارد  خالدمت  باله  یا وند اجیر را اشخاصی قالا ان، این ماضاع جرائم از یک هر ارتکاب برای : هروالس04ماده . 2

 مالااردی  در  مایالد،  ریگااسرمایه یا مالی پشتیبا ی ماوار هایفعالیت از و وند مدیریت یا و سازما دهی را هاآن فعالیت
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قا ان مبارزه با تالتمین مالالی    73و  یز ماده  0335قا ان مبارزه با قاچاق وام و ارز مصاب  545ماده 

 .1اشاره  ماد 0331تروریسم مصاب 

بالر   0341در ایام  متحده به رسمیت شناختن عناان سردستگی به قا ان جامک ونتالرل جالرم   

ها معمامً مجازا  ز الدان را باله شالکل  الامعین تعیالین      گردد. تا قبل از تصایب این قا ان، دادگاهمی

ی حالبس و آزادی مشالروب را باله ومیسالیان آزادی مشالروب اعطالا       ورده و قدر  تعیین دوره واقعال 

هایی با زمان واتالاه  . وه در عمل به مجازا (Stith & Koh, 1993, 223-281, n. 367ورد د )می

ای قائالل باله   شد به  حای وه عدم تناسب میان جرم و مجازا  وامتً مشهاد بالاد و عالده  منتهی می

(. همین امر منتهی شالد باله   Scordato, op.cit: 1064)آفت زده شدن سیستم قضایی شده باد د 

                                                                                                                                              
 باله  مالاارد  سالالایر  در و جالرم  ایالن  ارتکالاب  از  اشالی  امالاال  مالصادره و اعدام به باشد ابد حبس مجرما ه عمل مجازا  وه

 .خااهدباد اعدام شبکه یا با د رئیس یا سرورده مجازا . شادمی محکام مجرما ه، عمل مجازا  حداوثر

 اعالدام  مجالازا   دارای قا ان این در وه جرائمی : مرتکبان0331مخدرمصاب  الحاقی به قا ان مبارزه با مااد 11ماده . 1

 ضالبط  و اعدام مجازا  به و باشندمی امرض فی مفسد حکم در ذیل شرایط از یکی احراز صار  در هستند ابد حبس یا

 درجاله  حالبس  باله  «اعالدام  به مشمالین»مارد  حسب صار  این غیر در و محکام روا گردان یا مخدر مااد از  اشی اماال

  قالدی  جالزای  و حالبس  باله  «ابالد  حبس به مشمالین» و آن حداقل برابر دو تا یک درجه  قدی جزای و سال سی تا یک

 شا دمی محکام گردان روان و مخدر مااد جرائم از  اشی اماال ضبط به مارد دو هر در و دو درجه

 مالتماران،  بالا  مقابلاله  قصالد  باله  یا وشیده ستح جرم ارتکاب حین شروا از یکی حداقل یا و جرم مباشر وه مااردی - الف

 باشند داشته همراه به شکاری یا و گرم ستح

 دار الدگان  و مهمالا   و اساللحه  قاچالاق  مجالازا   قالا ان  ماضاع مهما  و ستح و سرد ستح بند، این در ستح از منظار

 باشدمی 0331/ 1/ 7 مصاب مجاز غیر مهما  و ستح

 یالا ( 0335/ 5/ 0 مصالاب  اسالتمی  مجالازا   قالا ان ( 031) مالاده  ماضالاع ) سردسالتگی  ش ق مرتکب وه صارتی در - ب

 جالرم  ارتکالاب  بالرای  مجالا ین  یالا  سالال  هجالده  از ومتالر   اجاا ان و اطفال از یا داشته را گاار سرمایه یا و مالی پشتیبان

 .باشد ورده استفاده

 مرتکالب  یابالد،  ارتکالاب  یافتاله  سالازمان   حالا  به اعممن وامهای قاچاق وه صارتی در قا ان قاچاق وام و ارز: 54 ماده. 2

 :شادمی محکام زیر ترتیب به قا ان این( 55) ماده در مندرج  قدی جزای بر عتوه

 حبس ماه شش تا روز یک و  اد به( 55) ماده( الف) بند خصاص در -الف

 حبس سال دو تا ماه شش از بیش به( 55) ماده( ب) بند خصاص در -ب

 ماوار بندهای در مندرج حبس مجازا  حداوثر به( 55) ماده(  ) و( پ) یبندها خصاص در -پ

 برعهالده  را یافتاله  سالازمان  گالروه  سردستگی یا و هدایت سازما دهی،  قش ماده این جرائم ارتکاب در وه وسا ی -تبصره

 شا دمی محکام( ب) و( الف) بندهای در مقرر هایمجازا  حداوثر به مارد حسب دار د،

 جالرائم  ارتکالاب  در شالخص  چند یا دو هدایت یا سازما دهی سردستگی، قا ان مبارزه با تتمین مالی تروریسم: 7ماده . 3

 صالار   باله  مالاوار  جالرائم  ارتکاب همچنین و باشد جرم در معاو ت یا مباشر  آ ان عمل اینکه از اعم قا ان این ماضاع

 باشد.می استمی مجازا  قا ان( 031) ماده لمشما مرتکب و شادمی محساب مجازا  مشدده علل از یافته، سازمان
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 0341های قبل تدوین شد د. قا ان های فدرال وه با هدف متناسب سازی رویهرژیم جدید مجازا 

در راستای رسیدن به این هدف، با پیش بینی قااعدی راه را برای طرح دستار العمل های خاص در 

 .0ری فدرال باز وردخصاص مجازا  محکامین در سیستم عدالت ویف

ومیسیان مجازا  ایام  متحده مسئال طرح دستارالعمل شد و والار ایالن ومیسالیان پالس از     

منتشر شد. در دستارالعمل ماوار پیش بینی شد واله   0347های بسیار در  اامبر تحقیق و مشاوره

هالای  یهای ویفری فدرال محصال مجماعه پیچیده ای از عاامل هستند وه بعضی بر ویژگال مجازا 

های خاص خالاد متهمالان تکیاله    خاص جرائم ارتکاب یافته از سای متهمان و برخی دیگر بر ویژگی

های خاص متهمان تمروز دار د، به  قشالی واله مالتهم در    ونند. در میان طیف اخیر وه بر ویژگیمی

آن را  عناان با ی، سردسته، مدیر یا سرپرست یک گروه مجرماا ه داشته اشاره شده وارتکاب جرم به

 .5ا دتاا د ماجب تشدید مجازا  فرد شاد، برجسته وردهعناان یک  قش مشدده وه میبه

 

 . شرایط تحقق عنوان سردسته2

قالا ان مجالازا  اسالتمی ویفیالت      031گاار در مالاده  هما طار وه در مباحث پیشین گاشت، قا ان

طالتق عنالاان سردسالته بالر     مشدده سردستگی را پیش بینی ورده است ولی در این ماده از شرایط ا

است واله در بیالان    031ماده  5یک فرد سخنی به میان  یامده است. تنها متن قا ا ی راهنما تبصره 

تعریفی از سردستگی آن را تشکیل یا طراحی یا سازما دهی یا اداره گالروه مجرما اله دا سالته اسالت.     

مشمال عناان سردسته دا سالته   بدین ترتیب و بر اساس این تبصره قا ا گاار چهار دسته از افراد را

باشد. وسی وه طرح شکل دادن گالروه را در سالر   است: وسی وه گروه را تشکیل داده و با ی آن می

عناان مغز متفکر گروه، آن را طراحی ورده است. وسی وه گروه را سازما دهی پرورا ده و در واقک به

گروه مجرما اله را اداره والرده و سالایر    وند و در هایت وسی وه ورده و بین اعضا هماهنگی ایجاد می

و خالاد را ملتالزم دا سالته واله از فالرامین وی تبعیالت وننالد         اعضای گروه از وی حرف شنای داشته

(. باوجاد این مفهام و شرایط تحقق ایالن عنالاان چنالدان روشالن  یسالت و      313: 0335)عدالتخااه، 

عناان با سالؤام  و ابهامالا  زیالادی    های مرتبط با این مسلماً محاوم در عمل و در مااجهه با پرو ده

ولالی بالاده و در بسالیاری از مالاارد      031مالاده   5مااجه خااهند شد باله دیگالر بیالان، مالتن تبصالره      

 ها و ابهاما  ماجاد در خصاص تحقق یا عدم تحقق سردستگی  یست.پاسخگای پرسش

                                                           
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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 الاع رفتالار    در ایام  متحده  یز طرح و تصایب دستارالعمل مجازا  فالدرال واله رسالماً بالر اسالاس     

مرتکب )با ی و سردسته یا مدیر و سرپرست( و تعداد اعضای گروه برای وی تشدید مجازا  را پیش 

ها را بدین سمت سالاق داد واله سردسالته بالادن چاله معنالایی دارد؟ در ایالن        بینی ورده باد، دادگاه

رد وه به این های فدرال وجاد داخصاص هزاران عقیده منتشر شده )و بعضاً منتشر  شده( از دادگاه

ها زمینه ساز دستیابی باله ویفیالا  و   ها و عقاید ماجاد در آنا د. بررسی این پرو دهماضاع پرداخته

. ذیالتً  0ا الد ها را از شرایط مزم برای تحقق عناان سردستگی دا ستههایی است وه محاوم آنویژگی

ار باله بررسالی شالرایط تحقالق     های ویفالری مالاو  داخلی، با استفاده از پرو ده حقاق بررسی عتوه بر

وه، قبالل از بررسالی ویفیالا  تعیالین     پردازیم. ضمن اینعناان سردستگی از منظر محاوم امریکا می

هایی همچان لزوم یا عدم لزوم حضار فیزیکی سردسالته در  وننده سردستگی، پاسخگایی به پرسش

اسالت واله در چنالد عنالاان     گروه، امکان تحقق عناان سردسته بر بیش از یک فرد در گروه و.... مزم 

 ها خااهیم پرداخت.مجزا به آن

 

 . حضور فیزیکی سردسته در گروه1 .2

ترین ابهاما  در خصاص سردسته ضرور  یا عدم ضرور  حضار فیزیکی وی در گالروه  یکی از مهم

است. پرسش این است وه برای اطتق عناان سردسته بر یک شخص حضار فیزیکالی وی در گالروه   

 حضالار  واله  گفالت  تاانپاسخ منفی است. در واقک می ایران رسد وه در حقاقظر میمزم است؟ به  

 و حضالار  مجرما اله  فعالیالت  و گالروه  در وه را فردی شادمی و  یست مزم گروه در سردسته فیزیکی

 قالا ان  031 مالاده  در مداقاله . ورد تلقی مجرما ه گروه سردسته دیگر شرایط احراز با  داشته دخالتی

 مجالازا   حالداوثر  تعیالین . سازدمی رهنمان  تیجه همین به را ما آن، هایتبصره و استمی مجازا 

 گالروه  سردسته برای شا دمی مرتکب گروه آن اهداف راستای در گروه اعضای وه جرمی شدیدترین

 بالرای  را گالروه  در سردسته حضار تنها  ه قا ا گاار وه است این از حاوی قا ا گاار سای از مجرما ه

 ضالمن . دا الد  می شرب هم، را ارتکابی جرم در وی دخالت بلکه دا د می ضروری جازا م این اعمال

 در را اساسالی  و محالاری   قش گرچه گروه سردسته وه است معمال تر مجرما ه هایگروه در اینکه

 این واقک در. است همگان دید از پنهان وه است شکلی به فعالیتش  حاه و  اع اما وندمی ایفا گروه

 سالاد  آوری جمالک  باله  امن ای زاویه در خاد و ورده پرخطر هایفعالیت به وادار را گروه عضایا افراد

 گالروه  در واله   یسالت  منتفالی   یالز  امکالان  ایالن  هماله  این با. شا دمی مشغال آ ان فعالیت از حاصل

 باشد. داشته مجرما ه فعالیت در حتی و گروه در فعالی فیزیکی حضار سردسته ایمجرما ه

                                                           
1. American Law Reports Fed. 2d, 2010 
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های مرتبط با سردستگی در حقاق آمریکا  یز، راهگشاسالت. از منظالر محالاوم،    و پرو دهبررسی آراء  

ها سلبی هستند. بدین معنا وه وجادشان برای اطتق عناان سردسته به فرد ضالروری  برخی ویژگی

وه: حضار فیزیکی و منظم یک شخص در میالان اعضالای گالروه شالرب ضالروری       یست. از جمله این

 .1(United States v Tokhtakhounovبه وی  یست )اطتق عناان سردستگی 

تاا د سردسته یک گروه مجرما ه شناخته شالاد بالی آ کاله حضالار     یک شخص می به دیگر بیان،

فیزیکی دائمی و منظمی در میان اعضای گروه داشته باشد. در تتیید این مستله در یکی از آراء آمده 

غلب از زیردستا ی به عناان رابط یا میا جی استفاده ها در فرایند تازیک مااد مخدر اسردسته»است: 

. در 5(Lara-United States v Sotoهالا در ایالن فراینالد، پاشالیده بما الد )     ونند تا درگیالری آن می

ضروری  یست وه سردسته همیشه در میالان اعضالای گالروه    »پرو ده مشابهی  یز قید شده است وه 

این پرو ده وه متهمان درگیر تازیک غیالر قالا ا ی   در «. 3(United States v Damatoفعالیت وند )

ا الد، عالدم درگیالری    مااد مخدر باد د، دادگاه عناان داشت وه گرچه اعضا در تازیک مااد درگیر شده

 (.United States v Soto- Laraشاد )سردسته در این وار باعث سلب این عناان از وی  می

 

 . حامی مالی گروه مجرمانه2 .2

کان یا عدم امکان اطتق عناان سردسته بر حامی مالی گروه مجرما ه است. در حقالاق  ابهام دیگر ام

محاوم دریافتند وه صرف ونترل بر اماال، به تنهایی مرتکالب را مسالتحق عنالاان سردسالته      آمریکا،

. حتی اگر اماال مارد بحث برای ارتکاب جرم حیاتی بالاده  1(United States v Millerسازد ) می

ال تنها ماجادی و دارایالی گالروه باشالند واله ماتالار فعالیالت مجرما اله را باله حروالت در          و یا آن اما

ها به تنهایی برای اعطالای  آور د، باز هم مالکیت یکی از مرتکبین بر آن اماال یا ونترل وی بر آنمی

عناان سردسته به وی وافی  یست. در واقک از منظر محاوم ونترل فرد بالر دیگالر اعضالای گالروه در     

اماال تعیین وننالده تالر اسالت. صالرفنظر از اهمیالت       بر وی ونترل عناان سردسته به وی، ازاعطای 

حیاتی وه اماال مارد بحث ممکن است برای فعالیت مجرما ه داشته باشند. پرو ده راهنمالا در ایالن   

است. در این پرو ده فردی به  ام جیم آلفرد میلر متهم  United States v Millerخصاص پرو ده 

، یالک  1ین فقره تازیک مااد مخدر باد. یکی از مشتریان دائمی میلالر شخصالی باله  الام دان رو    به چند

فروخت. پالس از احالراز تقصالیر میلالر     خرید به دیگران میدمل بادوه مااد مخدری را وه از میلر می

                                                           
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      

مالاه حالبس    1سالال و   51درجه ای مجازا  او وافی است و بر این اساس میلر را به  1برای تشدید 

گرچه متهم میلر »(. در باز گری رأی، دادگاه پژوهش عناان داشت وه Ibid at 1162محکام  ماد )

فروشالد، باله طالار معمالال،     دا سته است وه مااد مخدری وه به همدستا ش مالی به احتمال زیاد می

رسند، صرف ونترل وی بالر ایالن امالاال او را سردسالته یالا سالازمان       ره به فروش میها دوباتاسط آن

مالتهم بایالد والاری    »همینطار دادگاه پژوهش اضالافه  مالاد واله     .(Ibid at 1164) سازددهنده  می

ها ا جام داده باشد تا عناوین ذور شده بر وی صدق ونند بیشتر از فروش مااد برای فروش دوباره آن

(Ibid at 1164).    بدین 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   

. 0(United States v Ronningتتسیس یک شروت وار گااری اقدام به وتهبرداری ورده باد الد ) 

درجه  1( به 0عناان سردسته و سازمان دهنده به ماجب بند )باد وه متهم را به دادگاه بدوی مردد

عنالاان مالدیر باله ساله درجاله تشالدید       ( باله 5تشدید مجازا  محکام وند و یا وی را به ماجب بنالد ) 

شاد وه صالرف ونتالرل بالر    . در هایت از رأی دادگاه چنین استنباب می(Ibidمجازا  محکام  ماید )

سالازد و بلکاله شالاید بتالاان وی را     ت مجرما ه فرد را مستحق عناان سردسته  میاماال در یک فعالی

شاد (. از این رأی و آرای مشابه این  کته هم برداشت میIbidحداوثر به عناان مدیر محکام  ماد )

ا الد.  وه محاوم بر اساس دستارالعمل صادره از ومیسیان مجازا ، میان مدیر و سردسته تمایز قائل

تالری  وسی وه صرفاً ونترل بر اماال گروه دارد،  ه عناان سردسته بلکه عناوین سالبک  و در خصاص

 گیر د.تر در  ظر میهمچان مدیر را در راستای اعمال تشدید مجازا  سبک

تمایزی میان مالدیر و  »در پرو ده ایام  متحده علیه را ین  به  حا واضحی بیان شده است وه: 

تاا د به  حالا  ها یک شخص میبر اساس این دیدگاه(«. ibidارد )سردسته در چارچاب گروه وجاد د

عناان سردسالته شالناخته   عناان مدیر در چارچاب یک گروه عمل وند بی آ که بهمافقیت آمیزی به

تاان به پرو ده ای اشاره والرد واله در آن مالتهم، جالاان بزهکالاری بالاد واله        عناان  ما ه میشاد. به

ا ه وه با هدف سرقت مسلحا ه وسائل  قلیاله تشالکیل شالده بالاد،     شروای خاد را در یک گروه مجرم

. وی با ادعای پادو بادن در 5(Urbina-United States v Lopezسازما دهی و مدیریت ورده باد )

تشدید مجازا  اعمال شده تاسط دادگاه بدوی را وه با اعطای عناان مدیر و سرپرست گالروه   گروه،

. دادگاه تجدید  ظر ضالمن تحلیالل تجدیالد ظر    (Ibidیر سؤال برد )مجرما ه به وی اعمال شده باد، ز

هالا و  خااهی متهم، عناان داشت وه متهم وسی اسالت واله مسالئالیت مالدیریت بالر امالاال، دارایالی       

                                                           
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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های سازمان مجرما ه را برعهده داشته و اجرا ورده است. وی حتی بر وسالایل  قلیاله سالرقت    فعالیت

  یالز  شالهاد  .است یافتهمی خاتمه زمان آن در شروا سایرشده ونترل داشته است در حالی وه  قش 

 ادلاله  اساس بر .ا درفتهمی فروش به مکزیک در متهم تاسط مسروقه  قلیه وسایل وه داد د شهاد 

. (Ibid)داد  مجرما اله  گالروه  مدیر عناان به متهم مجازا  تشدید به حکم  یز پژوهش دادگاه ماجاد

ر در فروش مااد مخدر غیالر قالا ا ی شالراوت داشالت. دادگالاه      در پرو ده دیگری متهم با شخصی دیگ

دستارالعمل، به عنالاان سالازمان دهنالده     3بدوی متهم را به دو درجه تشدید مجازا  بر اساس بند 

. مالتهم در اعتالراض باله    0(Arieta-United States v Valdezفعالیت تازیک مالااد محکالام  مالاد )   

لی بر شریک دیگالر  داشالته اسالت. دادگالاه پالژوهش      محکامیت خاد استدمل  ماد وه او هرگز ونتر

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       

ازمان دهنده یک فعالیالت غیالر   تاا د سیک متهم می»(. دادگاه بیان داشت وه: Ibidونترلی هست )

(. بالدین ترتیالب و بالر    Ibid« )قا ا ی باشد بدون اعمال ونترل بر دیگر شروت وننالدگان در فعالیالت  

دستارالعمل مجازا   3تاا د به عناان سازمان دهنده بر اساس بند اساس  ظر دادگاه، یک متهم می

شاد در قبال ریختن طرح، مهیا وردن امکا ا  برای رسیدن به اهداف مجرما ه و هماهن  والردن و  

ر دیگر شالروا داشالته باشالد    وه متهم ونترل سلسله مراتبی ب ظار  بر اجرا و تحقق تاطئه بدون این

(Ibid.) 

آیالد،  بالر مالی   5هالای آن و بالایژه تبصالره    و تبصالره  031در حقاق ایران، هما طار وه از متن مالاده  
قا ا گاار تمایزی میان سردسته با مدیر و سازمان دهنده قائل  شده است و بلکه سردسالتگی را شالامل   

ایالن اسالت واله هالیچ تفالاوتی در میالزان        دا د.  تیجه طبیعی چنین ماضالعی هر یک از این رفتارها می
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     

تاان وسی وه ونترل اماال گروه را بر عهالده  شا د، محکام خااهد شد. بر این اساس شاید بمرتکب می
دارد یا حامی مالی فعالیت مجرما ه است را، مشروب به اطتق عناوینی همچالان اداره گالروه مجرما اله،    

رسالد. پالر   مشمال مجازا  سردسته دا ست. با این وجاد ماضک حقاق امریکا منصفا ه تر باله  ظالر مالی   
ه دارد بالا وسالی واله صالرفاً امالاال گالروه را مالدیریت        واضح است وه وسی وه ونترل ولی بر افراد گرو

وند به یک میزان قابل سرز ش  یستند. مؤسس و با ی گروه با وسی وه امار داخلی گروه مجرما اله  می

هالا   ماید معادل هم قابل سرز ش  یستند فلاا این مستله باید در میزان تشالدید مجالازا  آن  را اداره می
مزم باله ذوالر    ر حقاق آمریکا مارد تاجه قا ا گاار واقک شالده اسالت.  در  ظر گرفته شاد.  کته ای وه د

                                                           
1. United States v. Valdez-Arieta, 127 F.3d 1267, 1269 (10th Cir. 1997) 
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 طالار  باله  0331 مصاب مخدر مااد با مبارزه قا ان به ماده یک الحاق قا ان در  یز قا ا گاار ما است وه

  مالاده  قلمالداد  گروه سردسته با همردیف را وی و ورده تاجه مجرما ه گروه مالی حامی  قش به خاص
 بالا  واله  را افالرادی  و برده بکار را «گاار سرمایه و مالی پشتیبان»عبارا   قا ا گاار ارماو ماده در .است

 داده قالرار  گروه سردسته  مایند، معادل یاری خایش اهداف پیشبرد در را مجرما ه گروه رفتار،  اع این
 اسالت  ای مالاده  تنهالا  قا ا ی ماده این وه است ذور به مزم .است  ماده مقرر مجازا  تشدید برایشان و

 چنالین . است داشته تاجه جرم ارتکاب در هاآن برجسته  قش و مجرما ه هایگروه مالی حامیان به وه
 شالکل  باله  مخالدر  مالااد  بالا  مرتبط جرائم ارتکاب از پیشگیری در مثبت گامی قا ا گاار سای از اقدامی

 اسالت  جرما ه، شایستهم هایگروه در مالی حامیان  قش اهمیت به تاجه با. شادمی تلقی یافته سازمان
 گالاار  سالرمایه  و مالالی  پشالتبان  عبارا  صریح بکار بردن با  یز استمی مجازا  قا ان در گاارقا ان وه

 کتاله مهالم   . سازد رها تردید و شک از را قا ان مجریان و بسته قا ان تفسیر بر را راه مجرما ه هایگروه
 واله  شالاد مالی  برداشالت  چنالین  مخالدر  مالااد  بالا  مبارزه قا ان به الحاقی 11 ماده  گارش  حاه از اینکه

 میالان « یا» واژه بردن بکار با وه چرا است دا سته آن معادل بلکه و سردسته  ه را مالی حامی قا ا گاار
 .است شده قائل تفکیک دو این
 

 . وجود بیش از یک سردسته در گروه3 .2
باله بالیش از یالک فالرد در گالروه       مستله قابل بررسی دیگر، امکان یا عدم امکان الحاق عناان سردستگی

 پالایرش  و در  قابالل  والامتً برغم عدم وجاد صالراحت قالا ا ی،    در این خصاص در حقاق ایران است.
 عمالل  شالروت  یالک  مالدیره  هیئالت  هما نالد  واله  سردسالته   فر چند تاسط مجرما ه گروه یک وه است

تاان به یالک پرو الده واله    یشاد. رویه قضایی ما  یز ماید این دیدگاه است. برای  ما ه م اداره ونند،می
در آن دو  فر هدایت و رهبری با د مجرما ه ای را بر عهده داشته و به شکل منسجم اقالدام باله ربالایش    

 اسالتمی  ا قالتب   ماد د، اشاره ورد. در رأی صادره تاسط دادگالاه ها میبا اان و سرقت اماال همراه آن
 اقالداما   واله ایالن  باله  عنایالت  با دادگاه»ده است: شیراز در این پرو ده با اشاره به جرائم این اشخاص آم

 متهمین وسیله به مخاف با دی رهبری و هدایت و با اان ربایش در دوم و اول ردیف متهمین گسترده
 و گردیالده  هالا آن امالاال  و افالراد  جسالم  باله  هجماله  و تعرض باعث وامل صار  به وه دوم و اول ردیف

 از را آ الان  عملکالرد  و گردیالده  جامعاله  در اامنی ال  و عمالامی  شدید وحشت و رعب فضای ایجاد ماجب

، 0......«دا سته و هر دو را به سردسالتگی محکالام  مالاده اسالت      امرضفی مفسد و محاربه بارز مصادیق
 بدین ترتیب وجاد بیش از یک سردسته در گروه امکان پایر است.

                                                           
 0/01/35 مارخ 10711 شماره داد امه. 0
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سردسالته داشالته باشالد و از     تاا د بیش از یکا د وه یک گروه میدر حقاق آمریکا  یز محاوم دریافته 

ها سردستگی محدود بر یک شخص واحد در چارچاب گروه مجرما ه  یسالت و بالدین ترتیالب    منظر آن
عناان سردسته در یک گروه، امکان باله رسالمیت شالناختن دیگالری را باله همالین       شناسایی یک فرد به

 Unitedرده )سازد. این سردستگان ممکن است مثل هیئت مدیره شروت عمالل وال  عناان منتفی  می

States v Evans)0        ( و یالا منفالرداً و والامتً مسالتقل در سالازمان رفتالار  ماینالدUnited States v 

Medina-Martínez)5ا د وه  یازی  یست وه مرتکب سردستگی را بالر  . به عتوه محاوم عناان داشته
. بلکاله  3(zUnited States v Chaveول گروه اعمال  مایالد تالا باله عنالاان سردسالته شالناخته شالاد )       

شخصی وه خصایص سردسته را تنها  سبت به بخشی از ول فعالیت مجرما ه وه بعضاً بخش والاچکی  
ها، متهم مسالتحق تشالدید   (. در یکی از پرو دهIbidتاا د سردسته بشمار آید )است اعمال  ماید هم می

درجه تشدید شالد   1دستارالعمل مجازاتش تا  0عناان سردسته شناخته شد و بر اساس بند مجازا  به
. در پرو ده دیگالری  1(United States v Serranoوه تنها بر برادرش در گروه  ظار  داشت )در حالی

تشدید مجازا  به عناان سردسالته تنهالا مسالتلزم احالراز ایالن  کتاله       »دادگاه تجدید  ظر عناان داشت: 
تی  یازی به اشالاره باله   تاسط دادگاه است وه متهم حداقل بر یکی دیگر از شروا  ظار  ورده است، ح

 .1(United States v Apttمارد واقعی و عملی این  ظار   یست )

رسد وه مفهام سردسالته فراتالر از ایالن    در ارتباب با ماضک حقاق ایران در این خصاص به  ظر می
است وه وسی را وه صرفاً بر یک فرد دیگر در گروه یا بر یک فعالیالت جزئالی  ظالار  دارد، باله عنالاان      

قا ان مجازا  اسالتمی   031ماده  5ه به رسمیت بشناسیم. در واقک بر اساس آ چه وه از تبصره سردست
آید برای اطتق عناان سردسته بر یک فرد یکی از رفتارهای تشکیل )مؤسس یا بالا ی(، طراحالی،   بر می

بالر یالک   رسالد  ظالار    سازمان دهی یا اداره گروه مجرما ه باید به وی قابل ا تساب باشد و به  ظالر مالی  
یالک  بخش جزئی از فعالیت مجرما ه و یا بر یک فرد در شرایطی وه گروه اعضای متعددی دارد، بر هیچ

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.

 

 کارکرد و نقش خارجی سردسته. 4 .2
واروردهای خارجی سردسته است. سردستگی از این منظالر، متضالمن ونتالرل،     مستله قابل طرح دیگر،

عناان یک ماجاد مستقل و عناصالر  عناان واسطه تماس میان گروه مجرما ه بهمراقبت و قرار گرفتن به

                                                           
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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وه مرتکب میان گروه و عناصر خارج از آن  ها باید احراز  مایندمهم خارج از گروه است. در واقک دادگاه

 مالارد  دقیق و جزئی طاربه سردستگی تحقق شرایط گرچه داخلی، حقاق در ارتباب برقرار ورده است.
 بالا  تعامالل  یا گروه بر سردسته ونترل و قدر  همچان شرایطی ولی است  گرفته قرار دا انحقاق بحث

 وننالده  اداره و دهنالده  سالازمان  شد، ذور وه هما طار .است مستتر مفهام این در گروه از خارج عناصر
 واله  اسالت  روشن. شادمی محکام 031 ماده در مقرر مشدد مجازا  به و تلقی سردسته مجرما ه، گروه
  قطاله  واله  را گروه از خارج عناصر و اعضا با گروه روابط هم و گروه داخلی امار هم مجرما ه، گروه اداره

 باله  وه ای مجرما ه گروه مثال برای. دهدمی پاشش را است مجرما ه یتفعال و جرم ارتباطشان و پیا د
 رابطاله  چنین اداره و ونند قرار بر ارتباب خریداران با بایستمی طبیعتاً ا د،مشغال ا سان یا وام قاچاق

 گالاار قالا ان  خاص تاجه دلیل وه گفت بتاان شاید .دار د عهده بر سردستگان یا سردسته معمامً را ای
 مالارد  پراونده قاا ین در سردسته برای خاص مجازا  تعیین و سردستگی مشدده ویفیت به رمانوشا

  یازمنالد  ذاتالاً  مخالدر  مالااد  یالا  ارز و والام  قاچالاق  از اعم قاچاق همچان جرایمی. است امر همین اشاره

 واله  ا الد گالروه  دهنالدگان سالازمان  و سردستگان و هستند مجرما ه گروه از خارج افراد با ارتباب برقراری
 دار د. عهده بر را ارتباب این مدیریت

در آرای محاوم امریکا آمده است وه سردسته خادش را به این عناان به افراد و عناصر مالرتبط  

واسطه فعالیت مجرما ه با شناسا د. به بیان دیگر افراد و عناصر خارج از گروه وه بهخارج از گروه می

واله در آرای محالاوم   شناسند.  کته دیگالر ایالن  به این عناان می ا د، سردسته گروه راگروه در ارتباب

پالردازد.  مکرراً قید شده است وه سردسته به تتش در راستای جاب اعضای جدید بالرای گالروه مالی   

تالاان وجالاد   بدین ترتیب یک فرد فاقد منزلت خارجی مستحق عناان سردستگی  یست. گرچه  می

یین وننده برای سردستگی وی دا ست، با این حالال  مسئالیت خارجی برای یک شخص را عاملی تع

ها بر این  کته تتوید شده است وه یک  شا ه مهم سردستگی، این واقعیت است واله فالرد   در پرو ده

عناان رهبر و سردسته گالروه معرفالی والرده باشالد. پرو الده      خاد را آشکارا به جهان خارج از گروه به

. در 0(United States v Saundersچنین شرطی است )خابی حاوی از سا درا و آ تا ی سا درز به

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 

. این دو به مشاروت در تازیک حداقل صدویلا گرم ماری (Ibidتگزاس تا ماساچاست شریک باد د )

گر با قصد تازیک متهم شد د. سا درا به هر دو جالرم و آ تالا ی   جاا ا و تملک حداقل صد ویلاگرم دی

مالاه   531ماه حبس و مجازا  آ تا ی  051وه مجازا  سا درا تنها به جرم اول محکام شد. در حالی

درجه تشدید مجازا   1. این تفاو  واضح در میزان مجازا   اشی از اعمال (Ibidحبس اعتم شد )

سته، از سای دادگاه بالدوی بالاد. در تتییالد تشالدید مجالازا  آ تالا ی        سبت به آ تا ی به عناان سرد

                                                           
1. United States v. Saunders, 553 F.3d 81 (1st Cir. 2009) 
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عناان سردسته، دادگاه تجدید ظر بیشتر بر  قشی وه آ تا ی در ارتباب با افراد خارج از گروه ایفالا  به

ورده باد، تتوید  ماد. در  ظریه دادگاه عناان شد واله آ تالا ی بالا مهیالا وننالدگان مالااد در تگالزاس        

داده اسالت باله   ها اقداما  دیگری  یز ا جام مالی ورده و عتوه بر پرداخت پال به آنارتباب برقرار می

. این  کته در پرو ده دیگالری  یالز مالارد    (Ibidعناان سردسته شناسا ده باد ) حای وه خادش را به

. در این پرو الده مالتهم باله همالراه     0(Santiago-United States v Piedrahitaتتوید قرار گرفت )

ر تاسط گارد ساحلی ایام  متحده در یک وشتی بی پالرچم و در حالیکاله حالدود ده    شش مرد دیگ

ورد د، دستگیر شد. متهم باله عنالاان سردسالته گالروه شالناخته و      هزار پا د ماری جاا ا را حمل می

محکامیت او چهار درجه تشدید شد. قرائنی وجاد داشت وه دادگاه را به این  تیجه رسا د وه متهم 

هالا  وه متهم وسی باد وه در مااجهه گارد ساحلی بالا گالروه بالا آن   ت. از جمله اینسردسته گروه اس

صحبت ورد و ملیت وشتی را تاضیح داد و  یز اجازه بازرسالی وشالتی تاسالط گالارد سالاحلی را داد      

(Ibid)  وی در دفاع از خاد در جهت فرار از اعمال عناان سردستگی بیان داشت وه من صرفاً یکالی .

هستم و اگر با گارد ساحلی صحبت وردم دلیلش این باد وه تنها وسالی بالادم    های وشتیاز خدمه

با این حال حکم سردستگی وی تتیید شالد و دادگالاه تجدیالد ظر بالر      (Ibidدا ستم )وه ا گلیسی می

 .(Ibid) تعامل متهم با گارد ساحلی و  یز قدر  آشکاری وه وی بر اعضای گروه داشت، تمروز  ماد

 

 رایط اساسی سردستگی. کیفیات و ش5 .2

ها، هناز هالم ویفیالا  اساسالی    باوجاد طرح برخی ابهاما  در خصاص سردسته و پاسخگایی به آن

های مهم و بنیادینی هستیم وه چیسالتی  سردستگی برایمان مبهم هستند. در واقک بد بال مشخصه

هالا  در آرای دادگاه ویفیاتی مد  ظر است وه غالباً دهند. به دیگر بیان،مفهام سردستگی را  شان می

گیر الد. مزم باله   در تعیین وضعیت سردستگی و تشدید مجازا  مرتکب مارد اتکا و استناد قرار مالی 

ذور است وه همه این ویفیا  برای متقاعد وردن دادگاه در احراز وضعیت سردستگی مزم  یسالت.  

شالن اسالت. ونتالرل،    درون مایه و مضمان این ماارد به عناان ویفیا  اصاللی سردسالتگی تقریبالاً رو   

ا الد. باله   های ایالن ویفیالا   ترین بخشسازما دهی و مسئالیت در قبال عمل دیگر اعضای گروه، مهم

تاان گفت وه تتدیر سردسته بر اعضای گالروه و مسالئالیت وی در قبالال رفتالار سالایر      تعبیر دیگر می

مااردی وه در  وند وسی سردسته گروه مجرما ه است یا خیر. سایراعضای گروه است وه تعیین می

مباحث قبل اشاره شد از قبیل تعامل شخص با افراد خارج از گروه و .... تعیالین وننالده  یسالتند. در    

تاا ند ما را در تشخیص سردسته گروه ومک ونند اما صرف وجالاد  واقک رفتارهای ماوار گرچه می

                                                           
1. United States v. Piedrahita-Santiago, 931 F.2d 127 (1st Cir. 1991) 
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شالا د،  ا الده مالی  ها وافی برای احراز این عناان  یست و شرایط دیگری واله ویفیالا  اساسالی خا   آن

 دهیم.تعیین وننده هستند. ذیتً این ویفیا  اساسی را با آوردن  ما ه رأی تاضیح می

 

 . تحلیل کیفیات اساسی سردستگی1 .5 .2

اساسی سردستگی، تتدیر سردسته در گروه و ونترل و سالازما دهی   ٔ  مشخصه هما طار وه ذور شد،

 ز چند مشخصه احراز ورد.تاان ااعضای گروه است. این ویفیت اساسی را می

 

 الف. کنترل و مدیریت بارز سایر اعضای گروه

های سازما دهی و اداره گروه مجرما ه آمده است. سازمان دهنده و این ویژگی در حقاق ایران با واژه

مدیر یک گروه مجرما ه از قدر  بامیی در گروه برخاردار باده و این قدر  را بالا اتخالاذ تصالمیما     

هالا  سازد. این ویژگی به  حا بارزی از احکام دادگاهروه و  ظار  بر سایر اعضا متجلی میولیدی در گ

شاد. برای  ما ه در پرو ده ای دادگاه ا قتب اصالفهان شخصالی را باله سردسالتگی با الد      استنباب می

آمد وه این فالرد  سازمان یافته قاچاق مشروبا  الکلی خارجی محکام ورد. از محتایا  پرو ده بر می

 داده اسالت. هالا فرمالان مالی   هایشان داشته و به آنونترل دقیق بر اعضا و فعالیت عتوه بر ایجاد با د،

قا ان مبارزه با قاچاق وام و ارز و تبصالره آن اسالتناد والرده     54دادگاه در حکم صادره خاد به ماده 

یک سردسته : ». به عتوه این خصیصه در آراء محاوم آمریکا با این عبارا  تاصیف شده است0است

. سردسالته قالدر  وامالل    5(United States v Johnsonهالای گالروه دارد )  ونترل ولی بالر فعالیالت  

سردسالته مسالتقیماً بالر    «. 3(United States v Greenگیالری را در چالارچاب گالروه دارد )   تصمیم

که همینطار با تاجه به این .1(United States v Bahenaوند )می  ظار  های اعضای گروهفعالیت

ا د، محاوم در آرای خاد باله ایالن  کتاله اشالاره     در حقاق این وشار میان سردسته و مدیر تمایز قائل

وند واله بالرای   ها را ترغیب میگاارد بلکه آنسردسته  ه تنها بر اعضای گروه تتدیر می»ا د وه ورده

والار گروهالی را   سردسته »و یا  «1(United States v Juarezگروه از خادگاشتگی و ایثار  مایند )

هر یک از عبارا  ذور شده در «. 1(United States v Betancourtدهد )به افراد گروه آمازش می

  مایند.آرای محاوم به  اعی ونترل سردسته بر گروه و فعالیت مجرما ه را منعکس می

                                                           
 شعبه یک دادگاه ا قتب اصفهان. 3113371517510111رأی شماره . 0

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

هالای گالروه و  یالز سالاز و وارهالای      رمالان دهی اهداف و آدر واقک سردسته واجد  قشی مهم در شکل

هالای آن  قالا ان مجالازا  و تبصالره    031وارگرفته برای رسیدن به آن اهداف است. گرچه در ماده به

تعریف جامعی از سردسته گروه و تصریح به شرایط اطتق این عناان به افالراد  شالده اسالت ولالی از     

ته باید ریاست بر گروه را برعهده داشته برمی آید وه سردس 031ماده  5عبارا  بکار رفته در تبصره 

ها و گماشتن افراد گالروه  و گروه را اداره  ماید. مسلماً مزمه تحقق اداره گروه، تعیین اهداف و آرمان

ای بالا تعالابیر مختلالف در    به ا جام وارهایی در راستای تحقق این اهداف خااهد باد. چنین مشخصه

وند و سردسته از اوامر دیگران تبعیت  می»ار گرفته است: آرای محاوم ایام  متحده مارد تاجه قر

سردسالته بایالد   »و « 0(United States v Betancourtدهالد ) بلکه خادش ابتکار عمل بخالرج مالی  

سردسالته سالاز و وارهالای     «.5(United States v Wilsonدستار جلسه را برای گروه تنظیم وند )

 Unitedونالد ) ه برای رسیدن به اهالدافش تالتش مالی   ها گرووسیلة آنریزد وه بهاساسی را پی می

States v Quigley)3    هالای رهبالری گالروه را بالا     تالاان احالراز مشخصاله   . از عبالارا  ذوالر شالده مالی

هالا و در والل اعمالال ریاسالت     هایی همچان تعین اهداف گروه و سالازوارهای دسالتیابی بالدان   فعالیت

 د مجازا  فرد دا ست.برگروه را  شا ه ای قای برای تحقق عناان سردسته و تشدی

 

 ج. مسئولیت نتایج

تر در مقابل دریافت منالافک بیشالتر   مدیریت سردسته با صرف وقت و ا رژی بیشتر و ایفای  قش مهم

شاد. رویه قضایی ایران مؤید این ویژگی است. بالرای  ما اله در یالک پرو الده آدم ربالایی      گر میجلاه

ی وی شد. از جمله اینکه مالتهم وسالی بالاده    برخی از رفتارهای متهم منجر به صدور حکم سردستگ

 مالاده ضالمن اینکاله وجاهالا  اخالاذی شالده  الزد وی        است وه ول فرایند آدم ربایی را هدایت مالی 

های مدیریت و ونترل سردسته . آرأی محاوم آمریکا  یز متضمن این است وه یکی از  شا ه1ا دباده

در واقک آدار مافقیت یا شکست گالروه   بر گروه مسئالیت وی در قبال مافقیت یا شکست گروه است.

ا الد، بالرای   شاد. محاوم با تعابیر مختلفی این مفهام را ذور والرده بیشتر از همه متاجه سردسته می

 «.1(United States v Herreraسردسته مسئالیت  هایی را در قبال مافقیت گروه دارد )» ما ه: 

آورد و بیشالتر از سالایرین از  تالای     ت مالی سردسته اغلب منافک بیشتری را از فعالیالت گروهالی بدسال   

                                                           
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) 



 (91، )ایپپی  9318 بهار و اتبستان، اول، شماره دهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  الهام حیدری         15

 

. بالدین ترتیالب تحصالیل بیشالترین     0(United States v Riderشاد )فعالیت مجرما ه بهره مند می

 شاد.های سردستگی شخص قلمداد میبهره از  تای  فعالیت مجرما ه از  شا ه

 

 د. شناخت درون گروهی

وند ایالن اسالت   وی بر گروه را منعکس میهای سردسته وه مدیریت و ونترل یکی دیگر از مشخصه

شاد. در واقک  ه تنها افراد خارج از گروه و وه سردسته تاسط اعضای گروه به این عناان شناخته می

 United States vشناسالند ) بلکه اعضای گروه هالم سردسالته را بالا ایالن عنالاان باله رسالمیت مالی        

Hardamon)5 کالن اسالت  سالبت باله وضالعیت یالک       . به زعم محاوم، گرچه افراد خارج از گالروه مم

شخص در چارچاب گروه از حیث عناان سردستگی گمالراه شالده و اشالتباه  ماینالد، اعضالای گالروه       

ا الد واله   ها به این  تیجاله دسالت یافتاله   ونند. به دیگر بیان دادگاهمعمامً در این خصاص اشتباه  می

جاد وضالعیت سردسالتگی   عناان سردسته،  شا ه بارزی از وشناسایی یک فرد تاسط اعضای گروه به

 .(Ibidوی است )

 

 گذاری و قضاییه. کارکرد قانون

گااری و قضایی است. به تعبیر محالاوم، سردسالته   های سردسته عملکرد قا انیکی دیگر از شاخصه

هالایی بالرای    اعاً عملکرد قا ا گااری دارد و این  قش را با ترسیم اهداف گروه و تنظیم دستارالعمل

ها وارورد قضایی هالم دار الد. بالدین ترتیالب واله      وند. به عتوه سردستهایفا می رسیدن به آن اهداف

(. وی 01ونالد )افشالاری، پیشالین:    سردسته تکالیف را به اعضا محال ورده و از وار ضعیف ا تقاد می

دهد. در ایالن خصالاص در   قدر  عمل را در دست داشته و در مقابل تخلفا  اعضا واونش  شان می

و یالا   (Ibid« )وندسردسته منازعا  میان اعضای گروه را حل و فصل می»است: حقاق آمریکا آمده 

 Unitedونالد ) سردسته وسی است وه اعضای گروه را در صار   قض قااعد گالروه مجالازا  مالی   »

States v Perez )3 .» :سردسته  اعاً قدر  اخراج اعضالا از گالروه   »در رأی مشابه دیگری آمده است

آرای ذور شده قدر  قضایی را وه محاوم بالرای سردسالته    .«(United States v Chavezرا دارد )

ونند. حل منازعا  درون گروهالی و اعمالال مجالازا  حتالی باله      شناسند، منعکس میبه رسمیت می

 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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شاد قدر  برتر سردسته در گروه ستنباب میآ چه وه از ویفیا  اساسی سردستگی ماوار در آراء ا

تاان گقت وه از منظر محاوم امریکا، گالروه مجرما اله دقیقالاً معالادل یالک جامعاله       است. در واقک می

های حاومیتی آید وه رهبر یا رهبرا ی اداره آن را بر عهده دار د و به  اعی فعالیتواچک بشمار می

هالا، بهالره گیالری    ها و ساز و وارهالای تحقالق آن  رمانهمچان قا ا گااری، قضاو ، تعیین اهداف و آ

عمالالده از منالالافک تحصالالیل شالالده و ونتالالرل و سالالازما دهی گالالروه را در ا حصالالار خالالاد دار الالد. چنالالین  

هایی است وه فرد را مستحق عناان سردسته یا رهبر گروه مجرما ه و سزاوار تشدید مجالازا   ویژگی

با ارتکاب رفتارهایی همچان تشکیل، طراحالی،   سازد. در حقاق ما قا ا گاار مفهام سردستگی رامی

رسالد واله مفهالام    دا الد. بالر همالین اسالاس بنظالر مالی      سازما دهی و اداره گروه مجرما ه محقالق مالی  

سردستگی در حقاق ما گسترده تر از حقاق ایام  متحالده اسالت. چالرا واله بالا تحقالق هالر یالک از         

زا  است. به عنالاان مثالال صالرف    رفتارهای چهارگا ه ذور شده، مرتکب به عناان سردسته قابل مجا

تاا د ماجب اطتق عناان سردستگی به فرد شاد گرچاله  تشکیل گروه مجرما ه یا طراحی آن  یز می

مرتکب این رفتارها گروه مجرما ه را اداره  کرده باشد. ایالن تفالاو  ریشاله در تفکیکالی دارد واله در      

ا الد و بالا ی و سردسالته    جرما ه قائلحقاق امریکا میان سردسته و با ی با مدیر و سرپرست فعالیت م

تاان گفت واله در  دا ند. در عین حال میگروه مجرما ه را قا ا اً مستحق تشدید مجازا  بیشتری می

هالا و  هالای گالروه و خالط و مشالی    حقاق ما  یز احراز ویفیا  اساسی همچان تعیین اهداف و آرمالان 

، قالدر  جالاب و اخالراج اعضالای گالروه      ها، بردن سهم زیاد از منافک مجرما اله راههای رسیدن به آن

گالروه  « سالازما دهی »یالا  « اداره»تاا ند  شا ه سردستگی فرد بالاده و باله  الاعی تالداعی بیرو الی      می

 مجرما ه باشند.

 

 گیرینتیجه

تالتدیر  های ا سا ی تحالت عناان یک رفتار ضد اجتماعی هما ند سایر رفتارها و فعالیتارتکاب جرم به

وه شرایط ز دگی اجتماعی گیرد. آ چه مشهاد است ایناجتماع قرار میشرایط و امکا ا  ماجاد در 

امروز، مجرمین را به سمت ارتکاب گروهی و سازمان یافته جرم ساق داده است. راهکالاری واله هالم    

ها در رسیدن به اهداف و آماجشان را سهل تالر والرده و هالم مقابلاله دسالتگاه پلیسالی و       مافقیت آن

هایی وه بالرای ارتکالاب جالرم تشالکیل     ماده است. به طار معمال، گروهها را سخت تر  قضایی با آن

شا د  یازمند سازما دهی، ا سجام و تقسیم فعالیت هستند وه این امار تاسط فرد یا افرادی واله  می

پایرد. سردستگی به عناان یک ویفیت مشدده در مالاده  سردستگی گروه را بر عهده دار د ا جام می

های این ماده پالیش بینالی شالده اسالت و گرچاله قا ا گالاار در       ی و تبصرهقا ان مجازا  استم 031

دا الد، شالرایط اطالتق    سردستگی را تشکیل، طراحی، سازما دهی یا اداره گروه مجرما ه می 5تبصره 
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این عناان در قا ان روشن  شده و مسلماً محالاوم در عمالل بالا ابهامالا  و سالؤام  بسالیاری مااجاله        

بخصاص با تاجه به تعیین حداوثر مجازا  شدیدترین جرم ارتکابی  خااهند شد. اهمیت این مستله

گالردد. بررسالی تطبیقالی    تاسط اعضای گروه در راستای اهداف آن برای سردسته بیشتر احساس می

تاا الد  ماضاع در حقاق ایام  متحده و با تاجه به اهمیت رویه قضالایی در حقالاق ایالن وشالار مالی     

چشالم ا الداز روشالنی در حقالاق داخلالی بگشالاید. در آمریکالا         زوایای مبهم مستله را آشالکار والرده و  

و دستارالعمل مجالازا    0341سردستگی به عناان یک ویفیت مشدده در قا ان جامک ونترل جرم 

 فدرال وه تاسط ومیسیان مجازا  ایام  متحده و پس از بررسی گسترده آراء محالاوم تهیاله شالد،   

حاوم در عمل در احراز عناان سردستگی با سالؤال  پیش بینی شده است. مسلماً قا ان ولی باده و م

دهد وجاد ویفیالاتی اساسالی بالرای اعمالال     شد د. مطالعه رویه قضایی این وشار  شان میمااجه می

تشدید مجازا  به عناان سردسته ضروری است. ایالن ویفیالا  متضالمن مالااردی همچالان ونتالرل       

و  یز مسئالیت وی در قبال رفتارهالای  های آن سردسته بر اعضای گروه، سازما دهی گروه و فعالیت

شاد واله از منظالر محالاوم اعمالال ویفیالت      اعضا است. بررسی بیشتر ما را به این سمت رهنمان می

مشدده سردستگی مستلزم احراز قدر  برتر سردسته بر گروه و اعضای آن است وه خاد را در قالب 

سی به اهالداف گالروه، قضالاو  و    رفتارهای حاومیتی همچان وضک قا ان و ترسیم راهکارهای دستر

اعمال مجازا  بر افراد خاطی، بهره گیری از بیشترین منافک تحصیل شالده در گالروه و ... جلالاه گالر     

سازد. ضمن اینکه ونترل بر اماال گروه به تنهایی برای تخقق این عناان وافی  یست. گرچاله بالا   می

اا د عناان مدیر را محقق سازد. در تتاجه به تفکیک میان سردسته و مدیر در حقاق این وشار، می

حقاق ایران قا ا گاار، سردستگی را با صدق هر یک از رفتارهای تشکیل، طراحی، سالازما دهی و یالا   

دا د. رفتارهای ماجب تحقق این عنالاان همگالی باله  الاعی حالاوی از      اداره گروه مجرما ه محقق می

ها در اهداف و راههای رسیدن بدانقدر  مرتکب و ختقیت وی در تشکیل و طراحی گروه و تعیین 

تاان گفت در حقاق ایران ارتکاب هالر یالک   سازما دهی و اداره گروه مجرما ه است. بر این اساس می

از رفتارهای فاق، مرتکب را مستحق عناان سردستگی سالاخته و زمیناله سالاز تشالدید مجالازا  وی      

ص سردسالتگی سالختگیرا ه تالر    تاان گفت رویکرد حقاق ایران در خصاخااهد شد. بدین ترتیب می

متوی برای  گاار تفکیکی میان رفتارهای مختلف قائل  شده و  یز تعداد اعضای گروه راباده و قا ان

 میزان تشدید مجازا   دا سته است.
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 ایران و آلمان نظام کیفری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در
 

  1دکتر منصور رحمدل

 

 11/3/2311تاریخ پذیرش:     21/7/2316تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
یرباز در حقوق کیفری از مساال  بحاث برایزیاو باودت اسا        ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی، از دبحث 

اعمال ارتکابی توسط اشخاص حقوقی یپرداخته  یایزارطور کلی به جرمبه 2931گذار ایران ییو، تا سال قایون

اعمال ارتکابی توسط شخص حقوقی  یایزارخود به جرم 249در مادت  2931 لی قایون مجازات اسالمیبود و

اوجود ارتباط تنزاتنگ فعالی  اشاخاص حقاوقی باا زیااگی افاراد در کیاورشای پییارفته،        ب پرداخته اس  

و  قایون صریحی در مورد مساوولی  کیفاری اشاخاص حقاوقی وجاود یااارد      این کیور در بخصوص آلمان، 

 بار  آمان فالق   برایمقامات از برخی اختیارات برای اعمال ضمای  اجرا بر اشخاص حقوقی برخوردار شستنا

 باه  شناوز  ولای  شاات،  تهیه حقوقی اشخاص کیفری مسوولی  قایون یویس پیش 1129 سال در میک  نای

 روشن شان وضعی  مسوولی  کیفری اشخاص حقوقی در ایران و آلمان به برای  اس  ییامات در قایون شک 

   بود خواشا تحلیلی یوع از تحقیق روش  پردازیمیم آلمان و ایران کیفری یظام دو تطبیقی مطالعة
 

 آلمان یظام کیفری ایران،یظام کیفری مسوولی  کیفری، اشخاص حقوقی،  واژگان کلیدی:
 
 داییکات حقوق داییزات آزاد اسالمی واحا تهران مرکویرشته حقوق استادیار   2

 

 m_rahmdel@yahoo.com 
 

 

 ژپوهشناهم حقوق کیفری

ال  همس ره د ا شم بس ، اول،  ات ار و  ان به 93ت 18 

ایپپی ره  ا  91  شم
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 مقدمه

عنوان یک قاعات کلای باه   بهبه صراح   31گذار تا قب  از تصویب قایون مجازات اسالمی سال قایون

از مساوولی  کیفاری    ییشاا ، رگاه حاال یان مسوولی  کیفری اشخاص حقوقی اشارت یکردت بود، باا ا 

در قوایین متفرقه پیاا یماود  دلیا  عاام اشاارت      توانیاشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران را م

و  جرم برای تحقق جارم گایه تیکی  دشنات در لووم وجود عناصر سه توانیگذار را ممیخص قایون

 حقاوق  شاای شاف تأمین در تردیا و حقوقی اشخاص ماشی  با شمسو اجراشای ضمای  یظام فقاان

گذار باه تبعیا  از قواعاا سانتی و باا      جستجو یمود  قایونشا مجازات اصالحی شاف ویژتبه کیفری

و باه   پاردازد یجاری ساختن اص  عمای بودن جرالم یوعاٌ به مسوولی  کیفری اشخاص حقیقی ما 

گاذار تنهاا     قاایون کناا یشمین اعتبار از لووم وجود عما و آگااشی بارای تحقاق جارم صاحب  ما      

شهرویاان دارای قوت متفکرت را به خاطر یقض قواعا کیفری قاب  سرزیش و اساساٌ اشخاص فاقا قاوت  

ماای   جناون و صا ر را    اعتباار و باه شماین    دایاا یاز شمول مسوولی  کیفری خاار  ما  را متفکرت 

)دکتار علای    کنایمکنا، شر چنا عم  ارتکابی توسط آیان را جرم تلقی یمسوولی  کیفری تلقی م

  (58-58آزمایش، تقریرات درس حقوق کیفری عمومی، 

در مورد ماشی  اشخاص حقوقی چهار یظریه معروف یظریه مجازی، یظریه امتیاز، یظریه مالکی  

دشناات آن ارالاه شاات و باه     ی تیکبه اشخاص حقیقی و یظریه تعلق اموال شخص حقوقی  اعتباری

تواینا موضوع حق و تکلیف قرار ییمکه اشخاص موبور ینااعتبار عام وجود واقعی شخص حقوقی و 

فقاط از بااب امتیاازی کاه بارای       گذارقایونشخصی  فقط یاشر به اشخاص حقیقی اس  و  گیریا و

توایا صاحب یمتنها ایسان  رود ویم کاربهیان اشخاص حقوقی قال  شات لفظ شخصی  را در مورد آ

  ولی یظریه واقعی یا ارگاییاک  ایاکردتحق شود با فرض مسوولی  کیفری اشخاص حقوقی مخالف  

برای اشخاص حقوقی وجودی واقعی قال  اس  و بر این اعتقاد اس  که ماشیا  وجاودی اشاخاص    

شخصی  اشخاص حقوقی مجازی ییس  و  از طرف دول  ییس  و شاآنحقوقی وابسته به شناسایی 

 احتماا ا   (838-835 :2959کنا )صایعی، ییمواقعی  دارد و به اعتبار عام  دیزری موجودی  پیاا 

قایویزذار آلمان ییو به تأسی از یظریه مخالفان تاکنون از به رسمی  شناختن مسوولی  کیفری برای 

یران با پذیرش فارض عنصار روایای ییاابتی     گذار ا-اشخاص حقوقی خودداری کردت اس  ولی قایون

اشاخاص   کیفاری  مساوولی  »برای آیان مسوولی  کیفری پیش بینی کردت اس   به تعبیار برخای   

جرمیناسان اثبااتزرا،   دیاگاتطرفااران و مخالفان، متأثر از  بین فکریجاال  شاسالپس از  حقوقی

  (442 :2939)فر  اللهی، « اس  شات مورد قبول واق 

یظر از این که در قالب عما یاا  مکان وجود عنصر روایی، صرفااز حکم قایون ییو بایا گف  فارغ 

مسوولی  کیفری بارای اشاخاص موباور     بینییشغیر عما باشا، در شخص حقوقی وجود یاارد و پ
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گاذار قابالا بارای اشاخاص حقاوقی        به عبارت دیزر، این که قاایون دشایییو ماشی  امر را ت ییر یم

بالصراحه  31قایون مجازات اسالمی سال  249یکردت بودت ولی در مادت  بینییش  کیفری پمسوولی

، قایون گذار باه ایان   یگذاربه این مطلب پرداخته اس  به این معنی ییس  که در دورت جایا قایون

دارای عنصر روایی باشنا، بلکه واقعیات زیاگی  توایناییتیجه رسیات اس  که اشخاص حقوقی شم م

گذار را به این مسیر رشنمون ساخته اس  که در دییاای اماروزی اشاخاص    جتماعی به تاریج قایونا

ایا، بایا در قبال منافعی کاه تحصای    زیاگی ایسایی سیطرت ایااخته یشاحقوقی، که بر تمامی جنبه

باشنا و مسوولی  ییو داشته  دشناییا در برابر اعمالی که به قصا تحصی  منفع  ایجام م یماینایم

فرض عام مسوولی  آیان با واقعیات زیاگی اجتماعی امروزی مطابق  یاارد  اگر قرار اسا  شاخص   

داشتن مسوولی  اس  و قاایون گاذار   بعا دیزر این امر  2حقوقی در جامعه از حقوقی برخوردار باشا

یاان  بارای آ  31ییو با لحاظ شمین واقعیات اجتمااعی و حقاوقی در قاایون مجاازات اساالمی ساال       

مسوولی  کیفری پیش بینی یمودت اس  و مسوله عنصار روایای را ییاو یاه یاا ر باه خاود شاخص         

عنوان قوت متفکرت شاخص حقاوقی دایساته و باه     حقوقی، بلکه یا ر به گردایناگان شخص موبور به

و در  بینای یشاعتبار موبور شم برای شخص حقیقی و شم برای شخص حقوقی مسوولی  کیفاری پا  

علا   »ان گف  تویبه این اعتبار مبه این مطلب تصریح یمودت اس    2499و  111اد قسم  اخیر مو

محتوم آیان در اعماال   و یفهاصلی تحمی  مسوولی  ییابتی به اشخاص، اعام ِ از حقیقی و حقوقی، 

یظارت بر عوام  خود و پیایزیری از رخاادشای یاگوار و حوادث تلخ اس   حال اگار باین تقااصیر  

ساببی    رابطاه خاص در ایجاام و ایف یظارتی و شاایتی و ایجام تخلف از ساوی یمایناات،   ایان اشا

-زادت  بحبی -شریفی ) برقرار باشاا، از عنصر روایی  زم برای سرزیش شان برخوردار خواشنا باود

دادگاات کیفاری تهاران در     2199( باه شماین اعتباار شاعبه     89 :2931شا، فرجی -شیعیسایی تفر

مایر عام  شرک  بهکار ایجام و داییکات داروسازی داییزات علوم پوشکی شاهیا بهیاتی   ی اپرویات

را به اعتبار تقصیر مربوط به عام یصب چراغ روشنایی در مسیر عبور دریچه مجرای فاضالب که باه  

واسطه آن شاکی در دریچه موبور افتادت و مصاوم شات اس  را به اساتناد گاواشی گواشاان، یظریاه     

یویی، گوارش کارشناسان رسمی دادگستری و جواز تاردد شااکی در محا  و عاام یصاب      پوشکی قا

                                                           
دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قایون بارای افاراد قالا      توایایشخص حقوقی م»قایون تجارت  855  طبق مادت 2

 و بناوت  –ق و و االف اباوت   اس  مزر حقوق و و الفی که بالطبیعه فقط ایسان ممکن اس  دارای آن باشا ماینا حقاو 

 « ذلک امثال

قایون مسؤول شناخته شود، این امار ماای  از مجاازات شاخص      ین( ا249براساس مادت ) یکه شخص حقوق ی  درصورت1

 حقیقی ییس  

  یس مرتکب جرم ی یقیاشخاص حق ی مای  مسؤول یاشخاص حقوق یفریک ی   مسؤول9
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متعلقاه   آرشمسوول پرداخ  دیاه و   41چراغ روشنایی مقصر تلقی و شر کاام از آیان را به مقاار %

 بر شاکی دایسته و حکم بر محکومی  آیان صادر کردت اس  

ه حقاوق شاهرویاان در مقابا     فرض مسوولی  کیفری اشخاص حقوقی یاوعی اشمیا  دادن با   

به استیالی اشخاص حقوقی بر زیاگی شهرویاان به اعتبار ییاز آیان به عملکرد اشخاص موبور اس   

 و بیار  حیاات  ارزش ایعکااس  باه  قاادر  حقوقی اشخاص کیفری مسوولی »توان گف  یمان اعتبار 

)حسانی،  «  اسا  نآیاا  مجاازات  طریق از حقوقی اشخاص توسط بایی صامات و قت  از پییزیری

2931: 211)  

عناوان یاک روش یسابتاٌ جایاا در     مفهوم مسوولی  محاود اشخاص حقوقی ممکن اسا  باه  »

مقایسه با قوایین سنتی موجود مورد پذیرش قرار گیرد  تازگی آن از این جه  اس  که باتوجاه باه   

در زیاگی  کننایت ییرات متعادی که اشخاص حقوقی از حیث یوع یقش ایفا شات در جامعه پیاا م

طور مستقیم یا غیرمستقیم ما سهامااران اشخاص حقوقی ایا  بهروزمرت ما مفهوم جایای پیاا کردت

آثاار بسایار    توایناا یما  کننایکه اشخاص حقوقی ایجاد م شاییی شای یاشی از فعال-  زیانیماشات

 «بورگی به دیبال داشته باشا 
(CORPORATE CRIMINAL LIABILITY INTERNATIONAL PERSPECTIVE, 

shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/107447/11/11_chapter%204.pdf) 

مسوولی  کیفری برای اشخاص حقوقی بایا گف  اساساٌ  بینییشدر ارتباط با ایراد عام امکان پ

اعمال  قرار ییس  که شرالط مسوولی  کیفری در مورد اشخاص حقوقی و ییو ضمای  اجراشای قاب 

در مورد آیان دقیقاٌ میابه شرالطی باشا که برای اشخاص حقیقی مقرر اسا   بناباه جهاات موباور،     

قایون مجازات اسالمی بنای جرم ایزاری برای اشخاص حقاوقی را اتخااذ تصامیم از طارف یمایناات      

 گفا  عنصار روایای و ماادی     توانیشخص حقوقی برای شخص حقوقی قرار دادت و به این اعتبار م

شخص حقیقی تصمیم گیر از جایب شخص حقوقی را مستوجب دو یوع مسوولی  کیفاری دایساته   

قاایون تجاارت، تصامیم گیریاات شاخص       853با توجه به این که باه موجاب ماادت    »اس   در واق  

« شاود یشاا ما  حقوقی، اشخاص حقیقی تصمیم گیریات برای آن شستنا مجازات واقعای متوجاه آن  

  (13 :2932)سلطایی، 

آلمان ییو مطرح بودت و  کیورشای دیزر ازجمله ین بحث یه تنها در حقوق ایران بلکه در حقوقا

به مساوولی  کیفاری اشاخاص حقاوقی      ه صراح شر چنا در یظام حقوقی آلمان شنوز قایویی که ب

حقوق کیفری آلمان در مقاب  فرض مساوولی  کیفاری اشاخاص    »اشارت یمودت باشا وجود یاارد و 

( ولی این امر به معنی عام طرح بحث مسوولی  Mehta, 2009: 21« )  کردت اس  حقوقی مقاوم

مجازات برای اشخاص موبور ییس  و یظام حقوق کیفاری   بینییشکیفری اشخاص حقوقی یا عام پ
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اقاام به تحمی  مجازات از یوع جوای یقای به مجازات اشاخاص   2آلمان در قالب قایون جرالم اداری

ارتباط گساتردت تجااری باین     لحاظبهپردازد و یود حاص  از فعالی  مجرمایه محقوقی و مصادرت س

 ایران و آلمان بررسی وضعی  در دو کیور موبور حالو اشمی  اس  

تومااس کاوت   »بناام   1،«رایان شامالی   اییوسا  فاال  »وزیر دادگستری ایالا    1129در سال 

آلمان را اراله یمود  از آن زمان،  4یقایون مسوولی  کیفری اشخاص حقوق یویسیشاولین پ 9«شاتی

مورد بحاث   یااگرچه ییاز به وجود قایون مسوولی  کیفری اشخاص حقوقی در آلمان به یحو فیردت

 یشاا شمه دیزار دولا    یبااقرار گرفته، ولی شنوز قایون موبور به تصویب یرسیات اس   در مقاب ، تقر

ی قوایین مرباوط باه مساوولی  کیفاری اشاخاص      عضو اتحادیه اروپا، شمینطور سولیس و یروژ، دارا

اخیر اتفاق افتادت اس ، از جمله  یشاحقوقی شستنا  با اینحال، متعاقب وقای  متعادی که طی سال

که با  8با موتور دیولی با توریق مستقیم توربو شارژ شایی رسوالی اخیر فولکس واگن در تولیا اتومب

و تاالش یااموفق    8ه رشا سازی گاز صاورت گرفتاه باود   مربوط ب یشاشاف فعال سازی برخی کنترل

، که در شر دو ماورد  1115پورشه در برعهات گرفتن مسوولی  کنترل شرک  فولکس واگن در سال 

برای اشخاص مسوولی  کیفری در یظر گرفته و در صورت مثبا  باودن    توانیروشن یبود که آیا م

ین بحث اکنون، اکام  جریان پیاا کردت اس    طور، بحث دوبارت بهباشایپاسخ محاودت آن چقار م

بینی حکم کلی در مورد مسوولی  کیفری اشخاص حقوقی در ایران درس  یشمطرح اس  که آیا پ

تصاویب قاایون   توایا در زمینه بازداشتن اشخاص حقاوقی از ارتکااب جارم ماؤثر باشاا       یمبودت و 

رزت با جرالم اشخاص حقوقی و جرالم یقه به مبا توایایمسوولی  کیفری اشخاص حقوقی در آلمان م

آیا شرط محکومیا    ایااز پییزیری کمک یمایا و جنبه بازداریاگی داشته باشا سفیا از بعا چیم

توایا یمشخص حقوقی در مقام دفاع چه دفاعی را  شخص حقوقی محکومی  شخص حقیقی اس  

  اشخاص حقاوقی در جامعاه و ارتبااط    به رشا روز افوون فعالی باتوجهرسا یماراله یمایا  به یظر 

توایاا ماؤثر واقا     یما تنزاتنگ آن با زیاگی افراد پیش بینی ضمای  اجراشای جوایی در این زمینه 

شود  شرچنا در کتب حقوق کیفری عمومی کلیاتی به اختصار در مورد مسوولی  کیفاری اشاخاص   

ی تلقای کارد کاه    امقالاه اولاین   توان در یوع خودیمحقوقی یزاشته شات اس  ولی مقاله حاضر را 

                                                           
1. Ordnungswidrigkeitengesetz 

2. North Rhine Westphalia 

3. Thomas Kutschaty 

4. Verbandsstrafgesetzbuch 

5. turbocharged direct injection (TDI) diesel engines 

دیولی یصب کردت بود که در شنزام ایستایی مقاااری کمتار از    یشا  شرک  فولکس واگن یک یرم افوار در بعضی مال8

حا متوسط گاز منواکسیا کربن خار  شود که در ایاازت گیری تأثیر داشته باشاا و کمتار ییاان دشاا ولای در شنزاام       

 مقاار زیادتری خار  شود  این یک تقلب بود و بخاطر این تقلب فولکس واگن میلیاردشا د ر جریمه داد  حرک 

https://en.wikipedia.org/wiki/Turbocharged_direct_injection
https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_engine
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به جهات مختلف بحث به بررسی ابعاد مختلف مسوولی  کیفری اشخاص حقوقی در ایران و  باتوجه

بارای بررسای   توایا به غنای بحاث بیافوایاا    یمپردازد و تطبیق آن با یظام کیفری آلمان یمآلمان 

ان و آلمان ماورد بررسای قارار    دقیق تر موضوع، شرایط مسوولی  کیفری اشخاص حقوقی را در ایر

  دشیمیم

 

 الف( مفهوم مسئولیت کیفری

برای تبیین بهتر مطلب  زم اس  مسال  مربوط به مسوولی  کیفری را به تفصای  در ماورد اشاخاص    

  کنیم حقیقی و حقوقی بررسی

 

 در مورد اشخاص حقیقی -1

)بااشری،   کنناا یتعبیر ما « رمایهدر مقاب  عم  مج ییگوالوام شخص به پاسخ»مسوولی  کیفری را به 

الاوام در صاورتی   »این تعریف مورد ایتقاد قرار گرفته اس   مبنای ایتقاد این اسا  کاه     (298 :2934

یباشاا   ییگاو باشا و در موردی کاه شاخص قاادر باه پاساخ      ییگومعنی دارد که شخص قادر به پاسخ

کیفری عبارت اس  از توایاایی شاخص    صحب  کردن از الوام فاقا توجیه اس  به این اعتبار مسوولی 

-2935)آزماایش، تقریارات درس حقاوق کیفاری عماومی،      « در مقاب  عم  مجرمایاه   ییگوبه پاسخ

گفا  چاون مساوولی  کیفاری یاا ر باه افارادی اسا  کاه توایاایی            تاوان ی( با این کیفی  م2933

در  ییگاو ایایی و الاوام باه پاساخ   آن را به تو توانیدر مقاب  عم  مجرمایه را داشته باشنا م ییگوپاسخ

 ییگاو مقاب  عم  مجرمایه تعبیر یمود  باین توضیح که بعا از احراز توایاایی، شاخص ملاوم باه پاساخ     

منظور از این تعریف آن اس  که شاخص برخاوردار از یاوعی وضاعی  و صافتی      »اس   به یظر برخی 

 «ی رفتار مجرمایه خود را تحم  کناا تا بار تبعات جوای یابایخاص اس  که که به موجب آن قابلی  م

  (19 :2959)میرسعیای، 

فهام مساوولی  و تحقیاق در ماورد آن      شیوة در مورد یتوجهگذشته شاشا ت ییر قاب  ةچنا دش»

، یظریاه پاردازان   شاود یبودت اس   به جای تمرکو بر آیچه که به یحو ایحصاری مسوول بودن تلقای ما  

« ایاا  عالقاه مناا شاات    ساازد یبه آیچه کاه ایساان را مساوول ما     اییناتاخالقی و حقوقی به یحو فوا

(Watkins, 2006, 593-608 )   باین مساوولی  کیفاری و    »در حقوق آمریکا اعتقاد بر این اسا  کاه

اشلی  شخص برای حضور در فراینا عاال  کیفری تفاوت مفهومی وجود دارد  اشلی  فقط باه توایاایی   

 کاه یه وی درگیار آن اسا  یاا مجاازات اشاارت دارد، در حاال      فعلی متهم به دفاع و فهام فرایناای کا   

مسوولی  کیفری فقط به حال  ذشنی مرتکب در زمان ارتکاب جرم اشارت دارد  از این رو ممکن اسا   
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شخصی از اشلی   زم برای حضور در محاکمه برخوردار باشا ولای از یظار کیفاری مساوول شاناخته      

 (Podger & Henning& Tasliz & Garcia, 2013, 452« )ییود 

با مساوولی  ماایی و ایتظاامی متفااوت      شم از حیث مبایی و شم از حیث ارکان مسوولی  کیفری

 «شا در این اس  کاه در مساوولی  ماایی ییاازی باه احاراز عماا مرتکاب ییسا          تفاوت آن»اس  و 

(Laing, 1994: 57-80)   الاٌ برخای  گاذار اساتثن  شر چنا در حقوق کیفری ییو در برخی ماوارد قاایون

اعمال غیرعمای را جرم تلقی کردت ولی با لحاظ اص  عمای بودن جرالم، اعمال تنها در صورتی جارم  

و شرگویاه ایاراد خساارت اعام از عماای و غیرعماای موجاب         شستنا که عمااٌ ارتکاب یافتاه باشانا  

آن  شاای یژگای اخالقای دارد و از اوصااف و و   ةمسوولی  اس   در مسوولی  کیفری ضمای  اجرا صاب  

به رسوا کنناگی، ایتقام جویی و زجرآوری اشارت یمود ولی در مسوولی  مایی شخص ملوم باه   توانیم

و ضامای  اجراشاای ایتظاامی ییاو یاا ر باه        شودیایفای تعها یا جبران خسارت یا عام ایجام امری م

یفصال موق  یا دالم یا کسار  شا و اتنبیهات اداری شام  من  از ارتقای درجه یا پایه یا گروت یا تنوی  آن

 حقوق اس  

کسای را باه مجاازات     تاوان یمسوولی  کیفری شرط تحمی  مجازات اس  و باون احاراز آن یما  

قایون جوای آلمان ییو قصا را یکی از مباایی مساوولی  کیفاری تلقای و مقارر       28محکوم یمود  مادت 

مبناای مساوولی  کیفاری تلقای کاردت      عناوان  جو در مواردی که قایون صراحتاٌ مسامحه را به»داشته 

چون فرض بار ایان اسا  کاه فقاط      « موجب مسوولی  کیفری شود  توایایاس ، تنها رفتار عمای م

در  توایا به یظم عمومی جامعه که مبنای جرم ایزاری اعماال اسا  صاامه وارد کناا     یمرفتار عمای 

ص  اساسای مساوولی  کیفاری تلقای     عنوان ااز طرف دادگات قایون اساسی به 2اص  تقصیر»آلمان ییو 

در آلماان فقاط اشاخاص    »( و به شماین اعتباار اسا  کاه     Esakov: 2010, 173-192« )شات اس  

 (Beck, 2010: 1093-113)  «شویایحقیقی از یظر کیفری مسوول شناخته م

 

 در مورد اشخاص حقوقی -2

یکردت و فقاط قاایون جارالم     یاقایون جوای آلمان در مورد اشخاص حقوقی به مسوولی  کیفری اشارت

اداری اجازت تحمی  جوای یقای در مورد اشخاص حقاوقی را دادت اسا   از جها  مباایی مساوولی       

و تفااوت فقاط در ماورد     شودیکیفری ییو تفاوتی بین یظام حقوقی دو کیور ایران و آلمان میاشات یم

ساال از   24ودکاان زیار   قاایون جاوای آلماان ک    23سن شروع مسوولی  کیفری اس  که طبق ماادت  

مسوولی  کیفری مبرا شستنا  یاگفته پیااس  که قصا یا مسامحه فقط یا ر به اشخاص حقیقی اسا   

 توایناا یاشخاص حقاوقی یما  »از چنین مفاشیمی استفادت یمود و  توانیو در مورد اشخاص حقوقی یم

                                                           
1. Schuldprinzip 
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ولی به   (833 :2951)صایعی،  « مستق  از قصا و ارادت افراد و اعضاء خود داشته باشنا یاقصا و ارادت

این سخن، مربوط به زمایی باود کاه اشاخاص حقاوقی موجودشاایی ایتواعای شاناخته        رسا یمیظر 

یماود  اماا اماروز، ایان     شا یا ممکان مای  شای مادی و روایی جرم از سوی آنشایا و ارتکاب رکنمی

شاای  مناا باه ارتکااب جارم    اناشخاص، موجودشایی واقعی تلقی، و برپایه ساز و کارشای مختلفی تو

شای حقوقی امروزین قرار گرفته، این ایا  مسؤولی  سازمایی که مورد اقبال یظامعمای و غیر عمای

 امکان را فراشم ساخته، تا اشخاص حقوقی مستق  از اعضای خود، قصا و ارادت داشته باشنا 

مسوولی  کیفری اشاخاص  کمیسیون اصالح قوایین آلمان مسوول ارزیابی ضرورت  1111در سال 

مقاررات فراملای کاه بار اسااس آن تصاویب چناین         گویهیچحقوقی در آلمان شا و اعالم داش  که ش

قوایینی الوامی باشا وجود یاارد  مخالفین ایجاد مساوولی  کیفاری بارای اشاخاص حقاوقی در ماورد       

وشکااری اشاخاص   ضرورت چنین مسوولیتی تردیا داریا  باه یظار خیلای از مخاالفین، پییازیری از ب     

حقوقی در شر موردی امکان پذیر ییس   به یظر این دسته، ضمای  اجرای  زم برای تخلفاات صاورت   

شا در حقوق آلمان و اساساٌ در قاایون جارالم اداری وجاود    گرفته از طرف اشخاص حقوقی یا اعضای آن

عاالوت، پییازیری از   ود  باه با اصالح یا ت ییر قایون موباور برطارف یما    توانیدارد و شرگویه یقصی را م

حاصا  از تخلاف    2جرالم اشخاص حقوقی با مصادرت، یه فقط سود خالص بلکاه، کا  درآماا یاخاالص    

 امکان پذیر اس  

کاه تحمیا  ضامای      کنناا یدر مقاب ، طرفااران مسوولی  کیفری اشخاص حقوقی اساتا ل ما  

 یتار آثار بازداریااگی مثبا    وایاتیاداری( م شاییمهاجراشای کیفری در اشخاص حقوقی )به جای جر

آن  گیارد یداشته باشا  استا ل دیزری که در راستای مسوولی  کیفری اشخاص حقاوقی صاورت ما   

اس  که به موجب حقوق آلمان مسوولی  یک شخص حقیقی به موقعی  اقتصاادی وی بساتزی دارد    

رد مجاازات شایچ   استا ل طرفااران مسوولی  کیفری اشخاص حقاوقی آن اسا  کاه در بییاتر ماوا     

ارتباطی با امتیاز اقتصادی کسب شات توسط شخص حقوقی منتف  از جرم یا اقاام مربوطه یاارد  ایان  

زیااان را باا جریماه     توانی، چون یمکنایامر در مورد شخص حقیقی محکوم به زیاان بییتر صاق م

 تحمی  شات به شخص حقوقی مقایسه یمود 
(Jamie Nowak, Corporate criminal liability in Germany, 

http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/138883/corporate-

criminal-liability-in-germany.) 

قایون مجازات اساالمی باه    249که در مادت  2931ان تا سال گذار ایرشمچنان که گفته شا، قایون

صاورت ماوردی باه    بیان حکم کلی در مورد مساوولی  کیفاری اشاخاص حقاوقی پرداخا  فقاط باه       

طب  فرد ماارایاه قاوایین   »مسوولی  کیفری اشخاص حقوقی پرداخته بود  به یظر برخی از حقوقاایان 

                                                           
1. Bruttoprinzip 

http://www.nortonrosefulbright.com/people/15109/jamienowak
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« در قایون به گروت یا جم  واحای تساری پیااا کناا    کیفری مای  از آن بودت اس  که تکالیف مقرر

با اینحال، در برخی موارد به مسوولی  کیفاری اشاخاص حقاوقی اشاارت شاات        (13 :2934)اردبیلی، 

 2 بود

در برخی موارد ییو علی رغم تصریح به اشاخاص حقاوقی، مساوولی  متوجاه یمایناات شاخص       

شا مساوولی  و کیفار جارالم اشاخاص     که در آن حقوقی شات اس   اشم قوایین قب  و بعا از ایقالب

ی اایاه یرا جارالم قاایون   11و  23ماواد   شاا آناز جملاة    اس  اتشحقوقی متوجه اشخاص حقیقی 

 اس   2931مصوب سال قایون مبارزت با قاچاق کا  و ارز  83و مادت  2955مصوب 

میخصاا  249ادت و در مادت گذار رویکرد خود را ت ییر دقایون 31در قایون مجازات اسالمی سال 

عنوان یک قاعات کلی به مسوولی  کیفری اشاخاص حقاوقی و ییاو مساوولی  کیفاری اشاخاص       به

بار ایان یظار کاه      گاذار قایونبه این ترتیب حقیقی ادارت کننات شخص حقوقی تصریح یمودت اس   

 ی ر مسؤولد»طبق مادت موبور توایا مرتکب جرم شود خط بطالن کییات اس   ییمشخص حقوقی 

 یفریک ی مسؤول یدارا یدر صورت یاس  و شخص حقوق یقیشخص حق ی اص  بر مسؤول یفریک

 ی شود  مسؤول یمناف  آن مرتکب جرم یدر راستا یابه یام  یشخص حقوق یقایوی یناتاس  که یما

بار ایان اسااس     « یسا  مرتکاب جارم ی   یقای اشاخاص حق  ی مای  مسؤول یاشخاص حقوق یفریک

را برای احراز ایتساب عم  به شخص حقوقی و مسوولی  کیفری آن مورد توجه  شرط گذار دوقایون

 قرار دادت اس :

 

 قانونی شخص حقوقی به نام شخص حقوقی مرتکب جرم شود. ةالف( نمایند

شخص حقاوقی را بار عهاات     ةقایویی شخص یا اشخاصی شستنا که مسوولی  ادار ةمنظور از یماینا

توایناا بارای   ییما گیری باشا و بازرس و یا ر شرک  یمتصمه فاقا اختیار بنابراین، مایری کداریا  

                                                           
قایون مکلاف باه وصاول     ینکه به موجب ا یحقوق یا یقیشر شخص حق» یممستق شاییاتقایون مال 284طبق مادت  -2    2

و  یاات متضاامناٌ مساوول پرداخا  مال    یمقررت با مؤد یفدر صورت تخلف از ایجام و ا باشایم ریزد یانمود یاتمال یصالو ا

 «خواشا بود  یومقررت ی یمهمتعلق بودت و میمول جر یکردد یانز

ق موباور از   111شاا یاام باردت اسا   چنایچاه در ماادت       از ماواد خاود از مجاازات شارک      یقایون تجارت در بعض -1   

 .صحب  شات اس  ییقا یجوا شرک  به ی محکوم

 یلای از تعط 2919خارداد   13مصاوب   یاییو آشاام  یو ماواد خاوردی   ییو دارو یقایون مقررات امور پوشک 4مادت  -9   

   یمودت اس یاد یتخلف اشخاص حقوق یموسسه بعنوان ضمای  اجرا

 یماه از اخاذ جر  یاو م یمصالح  یظاا   یصمجما  تیاخ   2983اسفنا  19مصوب  یحکومت یراتقایون تعو 23مادت  -4   

 .صحب  یمودت اس  یشخص حقوق یفربعنوان ک
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شیاأت ماایرت یاا     کاه یدر صاورت ه ایان ترتیاب،   با  2شخص حقوقی مسوولی  کیفری ایجاد یماینا 

مایرعام  به یام شرک  اقاام به ارتکاب عم  مجرمایه کردت باشنا شم باه اعتباار شاخص حقیقای     

ایاا و بناباه تصاریح قسام      شخص حقوقی مرتکب عم  مجرمایه شات ةبودن و شم به اعتبار یماینا

ق  م  آ مساوولی  کیفاری اشاخاص حقاوقی ماای  مساوولی  اشاخاص         11و مادت  249اخیر مادت 

تصاریح   11 ةگذار باه ایان مطلاب در مااد    حقیقی مرتکب جرم یخواشا بود  باتوجه به این که قایون

فاقا توجیه اسا   بارای مثاال، اگار شیاأت       249 ةمادمجاد به آن در قسم  اخیر  ةکردت بود اشار

مایرت یا مایرعام  به یام شخص حقوقی اقاام به کالشبرداری یمایناا شام شخصااٌ از یظار کیفاری      

قاوت   او ادلی  ایان امار آن اسا  کاه      شخص حقوقی  یناتپاسخ گو خواشنا بود و شم به عنوان یما

شاخص حقیقای یتوایاا در پناات ایتسااب       متفکرت شخص حقوقی شخص حقیقی اس  و دوم آن که

مسوولی  کیفری به شخص حقوقی به راحتی اقاام به ارتکاب جارم یمایاا و از مساوولی  کیفاری     

یهایتااٌ متضامن بیاان یاک      249اساساٌ شر دو ضابطه موضاوع ماادت    رسایبه یظر م لذا، رشایی یابا 

عما  مجرمایاه  ولای باه یظار       مطلب شستنا و آن عبارت اس  از ایتفاع شخص حقوقی از ارتکااب 

گفا  کاه الوامااٌ     تاوان ییما  یابایمواردی که جرم به یام شخص حقوقی ارتکاب م یهدر کل رسایم

  برای مثال، در فرضی که شرک  اراله دشناات خاامات   شودیمناف  آن ییو متوجه شخص حقوقی م

تیار کارمنا خاماتی خود قرار شا را در اخمستهجن یمودت و آن شاییرایایه ای اقاام به تولیا سی د

و کساب درآماا    شاا یزیاگی خود اقاام به فاروش سای د   شایینهدشا که جه  تأمین بخش از شو

یمایا، شرچنا جرم به یام شخص حقوقی ارتکاب یافته ولی در راستای منااف  شارک  موباور یباودت     

 اس  

 یاباا یقی ارتکااب ما  شاخص حقاو  بنام مواردی که جرم  ةشمچنین یبایا تصور یمود که در کلی

مسوولی  کیفری متوجه شخص حقوقی خواشا بود، بلکه مسوولی  کیفری عما  ارتکاابی تنهاا در    

قاایویی شاخص حقاوقی ارتکااب      ةصورتی متوجه شخص حقوقی خواشا بود که عم  توسط یماینا

صامیم  منظور از یماینات قایویی فرد یا افرادی اس  که طبق اساسنامه شخص حقوقی اختیاار ت  یابا 

گیری داشته باشنا  مایر شخص حقوقی ییو طباق مقاررات قاایون تجاارت و در حااود اختیاارات       

بارای مثاال، اگار     شاود  یما تفویضی از طرف شیأت مایرت شرک  یماینات شخص حقوقی شاناخته  

صورت مخفیایه و باون شماشنزی با اعضای شیأت مایرت اقاام باه کالشبارداری   مایرعام  شرک  به

در  اییایاه خاامات را دشناة ه لناف  حاصله را از آن خود یمایا یا در شمان مثال شرک  ارایمودت و م

 شاای یمایرعام  به صورت مخفیایه و باون شماشنزی اقااام باه تولیاا و توزیا  سای د      کهیصورت

به یام شرک  کسب اعتماد و ایجاد اطمینان خاطر  شایسی د ةمستهجن یمایا و شاف وی از تسمی

                                                           
 تفویض اختیار به مایرعام  یافی اختیار خود شیأت مایرت در اتخاذ تصمیم یخواشا بود  رسای  شر چنا به یظر م2
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شخص حقوقی ارتکاب یافتاه اسا   بناابراین،    بنام گف  جرم  توانییم جاینان باشا در ادر میتری

تصامیم گیار شاخص     ةشخص حقوقی و توسط یماینابنام گذار، ارتکاب عم  مجرمایه منظور قایون

 حقوقی اس  

 

 قانونی شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود. ةب( نمایند

بناام  شخص حقوقی  ةیح دادت شا اساساٌ و جو در موارد استثنایی وقتی که یمایناگویه که توضشمان

در راساتای منااف  شاخص حقاوقی مرتکاب جارم        شاود یشخص حقوقی مرتکب عم  مجرمایه ما 

آن اس  که اگر منفعتای از  « در راستای مناف  شخص حقوقی»گذار از عبارت   منظور قایونشودیم

شود، ولی شرط تحقق مساوولی  کیفاری ایتفااع    شخص حقوقی عم  مجرمایه حاص  شود متوجه 

یخواشا بود و ممکن اس  به تصور ایتفاع عملی ایجام یابا ولی از عم  موبور زیاان متوجاه شاخص    

حقوقی شود و یا حتی از ابتاا معلوم باشا که از عم  موبور فقط زیان متوجه شخص حقوقی خواشا 

احساس کنا که در اثر ارتکاب جرم منافعی عایاا شاخص   شخص حقوقی یمایناة   بنابراین، اگر شا

حقوقی خواشا شا ولی در عم  در اثر اقاام ایجام شات فقط زیان متوجه شخص حقوقی شود ماای   

مستهجن بالفاصاله بعاا از تولیاا و قبا  از      شاییسی د اگر از تحقق جرم یخواشا بود  برای مثال،

  ارتکابی چیاوی جاو ضارر بارای شاخص حقاوقی       عم ةتوزی  کیف و توقیف و معاوم شویا یتیج

ماایر عاما  و مؤسساه فرشنزای      2دادگات کیفری دو تهران در پرویاات ای  2199شعبه  یخواشا بود 

شنری یقش پرایتو را به استا ل آن که مایر عام  به یام شاخص حقاوقی و در راساتای منااف  آن     

دت اس   با این کیفی  بایاا گفا    مرتکب جرم شات، به اتهام صاور چک پرداخ  ییات محکوم کر

آن در فرض صااور چاک پرداخا  ییاات مساوولی        موجببهقایون صاور چک که  25حکم مادت 

کیفری متوجه مایر عام  و مسوولی  تضامنی مربوط به پرداخ  وجه چک بر عهات ماایر عاما  و   

ر عام  بایا شخص حقوقی گذاشته شات اس  در قسم  مربوط به ایحصار مسوولی  کیفری به مای

قایون مجازات اسالمی مورد توجه قرار گیرد  به عبارت دیزر، صادر کننات و  249و  11در کنار مادت 

 شخص حقوقی شر دو شم مسوولی  کیفری و شم مسوولی  مایی خواشنا داش  

ن پرداخته شود بحث مسوولی  کیفری اشخاص دیزار در عما    آبه  جاینکه بایا در ا یامسأله

یا در راستای مناف  شخص حقوقی توساط شاخص حقیقای اسا   شار چناا       بنام ارتکابی مجرمایة 

و ممکان  « این امر مای  از مجازات شخص حقیقای ییسا   »تصریح کردت که  11مادة گذار در قایون

قاایویی شاخص حقاوقی     ةگذار از عبارت موبور فقط یمایناا اس  چنین تصور شود که منظور قایون

 یقای اشاخاص حق  ی ماای  مساؤول   یاشخاص حقاوق  یفریک ی مسؤول»ت اس  ولی باتوجه به عبار
                                                           

 18/18/2938 مورخ 3813331231511825 شمارت دادیامه  2
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اشخاص حقیقی دخیا    ةگذار آن اس  که کلیکه منظور قایون شودیمعلوم م« یس مرتکب جرم ی

قایویی باشنا یا یه، یسب  به عم  مجرمایه ارتکاابی   یناتدر ارتکاب عم  مجرمایه، اعم از این که یما

م او  »از یظریاه   249ایران در ماادت   گذارقایون»شود که یمفته گ مسوولی  کیفری خواشنا داش  

اشااخاص   کیفااری پذیرش این یظریه دایرت مساوولی   در مسوولی  کیفری پیروی کردت و « متفکر

، قابا   شاود مای ؛ زیارا تنهاا جرایمی که توسط یماینات قایویی ایجاام  کناامایحقاوقی را محااود 

 رساا یظریاة  یم یظربه( 289 :2934زادت، سوی مجاب و رفی )مو« ایتسااب به شخص حقوقی اس 

موبور، قال  به ایتساب مسؤولی  شخص حقوقی از طریق ماایران عاالی رتباه اسا  و یاه ماایران       

یِ مایران، قالا  باه تفکیاک ییاات     ، بین سلسله مرتبه249رسا مادة که به یظر میمیایی  حال آن

شود اعم از عنوان یماینات شخص حقوقی شناخته میکه بهاس  و منظور مادت موبور شر فردی اس  

توان قالا   یمدر ارتباط با اشخاص حقوقی در حال تصفیه ییو  آن که مایر عالی رتبه باشا یا میایی 

قاایون   208به موجاب مااادت   شاآن حقوقی شخصی  بقایلووم »به مسوولی  کیفری شا  شر چنا 

 شخصای  باا   تصافیه اشخاص در حاال   حقوقی شخصی  ویتسابر  دلی  شیچزات، اصالحیتجارت 

 مساوولی  مساأله باعاث یخواشااا شاا در ایتسااب       اینیخواشا بود  اما  تصفیهقب  از دورت  حقوقی

 شخصای   ایان  کاه مطاارح گاردد، چارا     ایاارادی  تصاافیه در حااال   حقاوقیبه اشاخاص  کیفری

و  تصافیه  ماایران  تکاالیف ق و حقاو  حیااث ، صاارفاا از  تصاافیه در حال  حقوقیاشخاص  استثنایی

 باودت و از یقطاه   اشمی و وصول مطالبات واجا  دیاونرویاا پرداخا   شمچناینو  شارک  مایران

  (43 :2934اکبری، -)قناد« مؤثر یخواشا بود کیفری مسوولی یظر 

در صورتی که شاخص حقاوقی دارای   » 2939سال  ایون آلین دادرسی کیفریق 834مادة طبق 

ای زیرمجموعه متعاد باشا، مسؤولی  کیفری تنها متوجه شعبه یا واحای اس  کاه  شعب یا واحاش

جرم منتسب به آن اس   در صورتی که شعبه یا واحا زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکوی  اصالی  

 « باشایشخص حقوقی اقاام کنا، مسؤولی  کیفری متوجه مرکوی  اصلی شخص حقوقی ییو م

، بلکه اشخاص حقیقی یمایناات  شویایسوولی  کیفری مواجه یمدر آلمان اشخاص حقوقی با م»

( و PARASCHIV, 2013: 100-105« )اشخاص حقوقی از حیث کیفری قابا  تعقیاب شساتنا    

 :Robbers, 2001« )مفهوم مسوولی  کیفری برای اشخاص حقوقی در آلمان مفهوم غریبی اس »

649-669). 

حقوقی در آلمان از ابتاای امر وجود یااشاته   مسوولی  کیفری اشخاص»شر چنا به یظر برخی 

 :Dubber, 2017، )«و در حال حاضر شم وجود یاارد و باون شیچ تعجبی وجاود یخواشاا داشا    

از یظر تاریخی، در آلمان مسوولی  کیفری اشخاص حقاوقی باه طاور کاما  رد ییاات      ( با اینحال، 13

به ایان یکتاه توجاه داریاا کاه       کنناییزات مکه به تاریخ حقوق آلمان با دق  بییتری  ییشااس   آن
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گویای شمه واقعیات باشا، چاون مساوولی  کیفاری اشاخاص حقاوقی در برشاه ای از        توایایتاریخ یم

بحث ایان اسا  کاه در حقاوق      در حال حاضرولی ا ن وجود یاارد  لذا،  ،تاریخ در آلمان وجود داشته

 .(Dubber, 2012: 23وجود داشته باشا ) وایستهتیمارن آلمان چنین مسوولیتی وجود یااشته یا یم
که در حقوق کیفری مارن قال  شاان مساوولی  کیفاری بارای اشاخاص حقاوقی        شودیگفته م

 nulla poena sine)2غیرمنطقی، غیرممکن و غیرقاب  تصور اس   چاون، باه موجاب اصا  تقصایر     

culpa) آلمان بر این اعتقاد شساتنا کاه   قایون گذاران  1مرتکب جرم شویا  تواینایشخاص حقوقی یما
، شافافی  و عااال  کلای را    بینای یشمسوولی  اداری اشخاص حقوقی اشااف بازداریاگی، قابلیا  پا  

و زیایی کمتر از اجرای مقررات مربوط به مسوولی  کیفاری دارد  بعاالوت، باا امتنااع از      کنایبرآوردت م
بارای مفااشیم سانتی حقاوق کیفاری      پذیرش مسوولی  کیفری اشخاص حقوقی، یظام حقوقی آلمان 

  باا  کناا یکیفری کفای  ما -بر این یظر شستنا که سیستم اداری شای، آلمایرویناحترام قال  اس   از ا
کیفاری آلماان و   -ایا که شباش  یودیکی باین سیساتم اداری  اینحال، بسیاری از منتقاین تأکیا کردت
عناوان یماایی از ضامای     یستم ممکن اس  باه ایا که این سحقوق کیفری وجود دارد و پیینهاد کردت

اراله شات توسط آلین دادرسی کیفری باشا  سیستم آلمایی تأکیاا   شایی اجراشای کیفری باون حما
که شمرات باا ضامای  اجارای کیفاری اسا   از اینارو،        یمایایکمتری بر یقش برچسب زیی اخالقی م

  در آلماان باه موجاب ماال     شاود یقی یمسواگرایایه بودن مجازات صف  میخصه چنین سیستمی تل
و از  شاویا یشا و دیزر اشخاص حقوقی فعا ن مساتق  حقاوقی تلقای ما    مسوولی  غیرکیفری، شرک 

 .(Pop, 2006: 45شمان حقوقی برخورداریا که اشخاص حقیقی برخورداریا )
فاری  کی-به موجب مال غیرکیفری، اشخاص حقوقی از یظر اداری مسوول جرالم یاا جارالم اداری  

محااودیتی را روی   9قایون جارالم اداری  91  مادت باشنایارتکاب یافته به وسیله یک یهاد یا یماینات م
  اشاخاص  کنایشا مسوول شناخ  ایجاد یمبه خاطر آن توانیلیس  جرایمی که اشخاص حقوقی را م

بلکه فقط به خااطر   مسوول ییستنا یابایشا ارتکاب محقوقی به خاطر جرایمی که به اعتبار ماشی  آن
جرالم ارتکابی توسط اشخاص حقیقی مسوول شستنا  تنهاا شارط ایان اسا  کاه جارالم ارتکاابی باا         

 شاای یا  اشخاص حقوقی مرتبط باشنا  با اینحاال،  زم ییسا  کاه جارم داخا  در فعال      شایی فعال
خاطر قت   کیفری به-به موجب سیستم اداری توایایشخص حقوقی باشا  از این رو، شخص حقوقی م

و مستوجب ضامای  اجراشاای جریماه، ایحاالل، مصاادرت       و جرالم علیه اموال و غیرت مسوول شناخته
شود  در آلمان، اگرچاه   عوالا حاص  از جرم، محرومی  از حقوق یا پروایه و یظارت اجباری بر مایری 

ه با  کیفاری  –اشخاص حقوقی یبایا از یظر کیفری مسوول شناخته شویا ولی به موجاب قاایون اداری  

                                                           
1. Schuldgrundsatz 

2. societas delinquere non potest 

3. Ordnungswidrigkeitengesetz 
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ضامای  اجراشاای    توایناا یاداری و کیفری شار دو ما   یشاخاطر جرالم کیفری مسوول شستنا  دادگات
اشاخاص   توایایشا معمال آنقایون جرالم اداری طبقه اشخاصی را که ا 91اداری را تحمی  کننا  مادت 

  کناا یحقوقی را به خاطر اعمال یمایناگان حقوقی یا مایران شخص حقوقی مسوول یمایا محاود ما 
اگر امکان پییزیری از وقوع جرم توسط شخص حقوقی وجود داشته باشا اعمال یمایناگان یا مایران 

طبقاه   .(Diskant, 2008: 128-174) شاود یبطور اتوماتیک وار به حساب شخص حقوقی گذاشته م
به دو شیوت تعیاین کارد  اول آن    توانیمسوول اشخاص حقوقی قلمااد کرد م توانیاشخاصی را که م

میاخص   کننایکه یام اشخاصی را که از طرف شخص حقوقی اقاام م بیننایشا ضرورتی یمکه دادگات
قاایون جارالم    91ادت کننا میروط بر این که میخص باشا که شخصی در طبقه میخص شاات در ما  

قایون جارالم اداری یظار باه ایان کاه فقااان        291اداری اقاام کردت اس   دوم آن که به موجب مادت 
کیفری اس ، در صورتی که عم  توسط کارمنااایی کاه   -یظارت به موجب قایون موبور یک جرم اداری

یحاوی کاه اگار ماأمورین     به  یابایارتکاب م شویاییماینات قایویی یا مایر شخص حقوقی محسوب یم
از وقاوع عما  موباور     کارد یبر اعمال کارمناان موبور یظارت کافی ما  91شخص حقوقی موضوع مادت 

مطابق قواعا دادرسی تعقیاب یاا   » 91مادت طبق شخص حقوقی مسوول خواشا بود   شایپییزیری م
شخص حقاوقی باشاا     شایی شناسایی مرتکب جرم ضروری ییس   بعالوت، جرم بایا در ارتباط با فعال

یهاد یا یماینات شخص حقوقی یا بایا از و ایف قایویی خود تخطی کردت باشا یا رفتار بایاا منتهای باه    
در  «سود شخص حقوقی شات و یا با قصا تحصی  منفع  مالی برای شخص حقوقی ایجام یافته باشاا  

م مسوولی  کیفاری اسا  و   حقوق آلمان، جرالم با مسوولی  شایا وجود یاارد، چون تقصیر شرط  ز
تقصیر منوط باان اس  که مرتکب یقض اوامر و یواشی قوایین جوایی را خواساته باشاا و   »بنابه تعریف 

جامعاه   یشاا دول  آلمان، علی رغم تاالش »  (294 :2934)باشری، « بر ماشی  و اوصاف آن آگات باشا
متناع و در مقابا  مساوولی  اداری   اروپا، با لجاج  تمام از پذیرش مسوولی  کیفری اشخاص حقوقی ا

کاراتر بودن اشاارت کارد  ماال     و به کم شوینه بودن توانیرا مورد پذیرش قرار دادت که از موایای آن م
 :پذیردیغیرکیفری آلمان ضمای  اجراشای زیر را م

 2جریمه -2

 1ایحالل -1

 9مصادرت عوالا حاص  از جرم -9

 4محرومی  از حقوق یا پروایه -4

 2ایری یظارت اجباری بر م -8

                                                           
1. fine 

2. dissolution 

3. confiscation of the fruits of the crime 

4. privation of rights or licenses 
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 ,Stanilafجرم یک جرم کیفری یاا اداری باشاا متفااوت اسا   )     کهینمیوان جریمه بر حسب ا

شخص حقاوقی را تاا یاک میلیاون یاورو جریماه        توانی( در مورد جرالم کیفری، م109-120 :2014

جریمه اشخاص حقاوقی باا اصا     »و اعتقاد بر این اس  که  (Weigend, 2008: 927-945« )کرد 

 (Hetzer, 2007: 383-405« )منطبق اس   دایایشا را اقاامات تنبیهی ماسی که آنقایون اس

شرط ایتساب مسوولی  اداری به شخص حقوقی آن اس  که جرم از طرف مایر شاخص حقاوقی   

 زم اس  که عم  به تکلیف قایویی شخص موبور مربوط باشا و وی مکلف به ایجاام  1ایجام یافته باشا 

« رین مربوط به این امار باه تواوری گاوارش اشاخاص حقاوقی ییاو معاروف اسا           آن بودت باشا  دکت

(Catargiu, 2013: 26-30) مفهوم وسایعی از عنصار روایای وجاود     »گف  در آلمان  توانیو حتی م

در مورد جرالم اداری حااکثر جریماه بایاا بایش از    »شمچنین  .(Maglie, 2005: 547-566« )دارد 

اعماال کارد کاه تااابیر دیزار در       تاوان یارت اجبااری را تنهاا زماایی ما    سود حاص  از جرم باشا  یظ

ساال   8بایش از   توایاا یپییزیری از ارتکاب اعمال مجرمایه موفقی  آمیو یبودت باشنا و مات آن یما 

پایمال شات توساط مجارمین مرباوط باه      یشاباشا  حقوق کیفری تنها سیستمی اس  که شمه ارزش

  ویژگای غیرقابا  جاایزوین ساوادشی، بازداریااگی و      دشایاد قرار مشخص حقوقی را مورد تألیا مج

  مجازات کیفری اشاخاص  کنایبازاجتماعی سازی حقوق کیفری تقاضای عمومی برای ایتقام را ارضا م

و مجاازات   مایاا یو آن این که شیچ جرمی باون مجازات باقی یم فرستایحقوقی یک پیام سمبلیک م

تحمیا  ضامای  اجراشاای مقارر در      .(Pop, 2006: 44« )قی جامعه اس عاد یه متضمن تقبیح اخال

یژت جریمه یقای و مصادرت اموال به شخص حقوقی دارای این پیام اس  که ماایران شاخص   وبهقایون 

گیریا متوجه این امر باشنا که ارتکاب اعماال خاالف قاایون    یمحقوقی که به یمایناگی از آن تصمیم 

شای خود دق  کاافی را مباذول داریاا     یریگشرک  خواشا شا و در تصمیم  باعث توجه زیان مالی به

گیارد از وقاوع   یما شا صاورت  یریگباشا و با دقتی که در تصمیم یماین امر دارای اثر بازداریاگی ییو 

شود و دارای این اثر بازاجتماعی سازی شم شس  که یماینااگان شاخص   یمتخلفات در آینات اجتناب 

 اعتبار شخص حقوقی در راستای احکام قایویی عم  کننا  حقوقی برای حفظ

 

 ب( ضمانت اجراهای قابل اعمال در مورد اشخاص حقوقی

کاه   یدرصاورت »مقارر داشاته    31ق  م  آ ساال   11گذار ایران در مادت از حیث ضمای  اجرا، قایون

جرم ارتکابی قایون مسؤول شناخته شود، با توجه به شات  ین( ا249براساس مادت ) یشخص حقوق

شود، این امر ماای  از مجاازات شاخص    بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میو یتایج زیان

                                                                                                                                              
1. mandatory management oversight 

2. verbandsunrecht 
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 حقیقی ییس :

 یایحالل شخص حقوق -الف

 مصادرت ک  اموال -ب

ماات پانج    یحااکثر برا یابه طور دالم  یاجتماع یا یش ل ی چنا فعال یا یکاز  ی ممنوع -پ

 سال

 مات پنج سال یحااکثر برا یاطور دالم به یهسرما یشافوا براییدعوت عموماز  ی ممنوع -ت

 مات پنج سال یحااکثر برا یاز اصاار برخی از اسناد تجار ی ممنوع -ث

 ییقا یجوا - 

 شارسایه یلهوسبه ی ایتیار حکم محکوم -چ

دولتای در   مجازات موضوع این مادت، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عماومی غیار   -تبصرت

توان تبصرت مورد بحث را از این جها   یم» «شود کننا، اعمال یمیمواردی که اعمال حاکمی  می

که مسوولی  کیفری اشخاص حقوقی را یه بر مبنای دولتی بودن یا یبودن، بلکه بار مبناای اعماال    

رابار قاایون   استوار کردت اس ، واق  بینایه و در جه  اشتماام باه اصا  براباری اشاخاص در ب      شاآن

  (231 :2934)شریفی، « توصیف کرد 

شخص پرداخا  شاود    شاییباش یهضمای  اجرای مصادرت اموال زمایی اعمال خواشا شا که کل

در ماورد اشاخاص حقاوقی آن     قاب  توجاه و چنان چه مازادی باقی بمایا مصادرت خواشا شا  یکته 

شخص یا مختلط بایا اموال  یشا اس  که آیا در فرض مصادرت اموال شخص حقوقی در مورد شرک

سهامااران یا شرکای ضامن ییو مصادرت شود یا مصادرت فقط یا ر باه اماوال خاود شاخص حقاوقی      

  بایا مصادرت را فقط یا ر به اموال خود شخص حقوقی بااییم رساییظر مخواشا بود  به

د داشاته باشانا    یماو  تواینای( در عم  یم11مادت  ضمات اجرای موضوع بناشای )پ، ت و ث 

چون مردم اساساٌ اطالعاتی در مورد این که فالن شخص حقوقی مجاز باه ایجاام چاه یاوع فعالیا       

ایا یاا یاه  ممکان    ش لی یا اجتماعی اس  یااریا و ییو اطالع یااریا که از افوایش سرمایه من  شات

برساا و باا ممنوعیا     شا به ثب  اس  پاسخ دادت شود که افوایش سرمایه بایا در ادارت ثب  شرک 

افوایش سرمایه که قایویاٌ بایا به ادارت موبور منعکس شود ادارت موبور از ثب  افوایش سارمایه امتنااع   

و  کناا ی  ولی بایا توجه داش  که شخص حقوقی ابتاا سرمایه را از سرمایه گذار دریاف  ما کنایم

ر ارتباط با بنا )ث( میکالت بییاتری  که مجاز به افوایش سرمایه یبودت اس   د شودیبعااٌ معلوم م

  چون ممکن اس  شخص حقوقی قب  از مواجه شان باا ممنوعیا  موباور چنااین     شودیمطرح م

موبور یمایاا   یشامختلف گرفته باشا و بعااٌ اقاام به صاور چک یشادسته چک پنجات برگی از بایک

شاا  ز یاا ممناوع باودن صااور آن    یا در مورد سفته که موق  خریا سفته از بایک کسی در مورد مجا
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 به صورت یامحاود اقاام به صاور سفته یمایا  توایایشخص حقوقی م کنایسوالی یم

کاه   آیاا یدر ارتباط با تبصرت بایا گف  که از توجه به مفهوم مخالف حکام ماادت چناین بار ما     

ی ایجاام  منظور قایون گذار آن اس  که اگر شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی عما  تصاا  

موضوع این مادت را در ماورد شاخص موباور اعماال یماود  ولای باه یظار          یشامجازات توانیدشا م

در شمه موارد به مفهوم مخالف مادت عم  یمود  برای مثال، توزی  آرد کاه توساط    توانییم رسایم

عمومی  اساساٌ یک عم  تصای اس  ولی با توجه به این که جنبه گیردیشورای آرد و یان صورت م

میکالت اساسی برای جامعاه و احیایااٌ ایجااد شار  و      موجب توایایدارد و برای مثال، ایحالل آن م

را در مورد آن اعماال کارد  اگار شاخص حقاوقی       11موضوع مادت  یشامجازات توانید یمشومر  

ا حقاوقی  موضوع تبصرت اقاام به توزی  میوت یا اقالمی یمایا که به راحتی از طرف اشخاص حقیقی ی

در مورد آن منعی یخواشاا داشا      11موضوع مادت  یشااعمال مجازات باشایدیزر ییو قاب  اراله م

ولی در این جا ییو بایا به این مطلب توجه یمود که اگر برای مثال، در ایام خاص مایناا ایاام یاوروز    

ضروری ایام یاوروز یمایاا و   برای اراله اقالم  ییشادول  برای مقابله با گرایی اقاام به تأسیس شرک 

شخص حقوقی مرتکب جرم شود در این جا ییو به لحاظ ارتباط فعالی  شاخص حقاوقی باا منااف      

فلسافه عاام پاذیرش مساوولی      »را اعماال یماود     11موضوع ماادت   یشامجازات توانیعمومی یم

ی بار  کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی اینزویه عنوان شات اس  که تحمیا  مساوولی  کیفار   

شاا و یااقض آن اسا   زیارا باا      اشخاص حقوقی حقوق عمومی م ایر با اص  شخصی بودن مجاازات 

و  2931)آقایی جن  مکاان،   « شویایمجازات این اشخاص در واق  تابعان قارت عمومی مجازات م

این ایراد در مورد اشخاص حقاوقی حقاوق خصوصای ییاو قابا  طارح باشاا و         رسای( به یظر م11

 اشخاص حقوقی حقوق عمومی یاارد  اختصاص به

 یوانم»به تیایا مجازات در مورد شخص حقوقی پرداخته و مقرر داشته  12گذار در مادت قایون

اس  کاه در   یحااق  دو برابر و حااکثر چهار برابر مبل  یقاب  اعمال بر اشخاص حقوق ییقا یجوا

ییو بارای اعماال    11مادت  « شودیم یینتع یقیاشخاص حق یلهوسارتکاب شمان جرم به یقایون برا

و  یایحاالل شاخص حقاوق   »ضمای  اجرای ایحالل و مصادرت اموال شارط گذاشاته و مقارر داشاته     

باا ایحاراف از شااف     یاا وجود آماات  ارتکاب جرم، به یکه برا شودیاعمال م یمصادرت اموال آن زمای

بناابراین، اگار   « دادت باشاا   رییا خود را منحصراا در جه  ارتکاب جارم ت   ی ، فعالینمیروع یخست

شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود ییامات باشا یا با ایحراف از شاف میروع یخستین فعالی  

 یشاا خود را منحصراٌ در جه  ارتکاب جرم ت ییر یاادت باشا و برای مثال، یک یاا دو باار در فاصاله   

موبور را در مورد آن اعماال یماود     ضمای  اجراشای توانیزمایی مختلف مرتکب جرم شات باشا یم

ی با مسوولی  محاود تح  شرایطی مث  زمایی کاه منااف    شاشرک قایون  81مادت »در آلمان ییو 
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، به خطر بیفتاا و شمچناین   ایاشاتجامعه توسط شرکا و یا یمایناگان شرک  که به خود واگذاشته 

بیه مایر منتخب خاود کاه بارخالف    مجم  عمومی یسب  به احضار و تن شاشرک اگر در این گویه 

 ,Bose« )کننا بی اعتنایی یمایا، ایحالل ایان شارک  را پایش بینای کاردت اسا       یمقایون عم  

کلیه اشخاص حقوقی که عاوم خاود را بارای یقاض قاایون جاوم       »عالوت بر آن  .(139-241 :2011

 :2934)شاریفی،  « ا گیریا یما یماینا و دس  از فعالی  مجرمایه بریااریا در معارض ایحاالل قارار    

922)  

جرالم به یام شخص حقوقی یا در راستای  یهارتکاب کلیا عام امکان امکان  مطلب قاب  توجه دیزر

به یام شخص حقوقی مرتکب قت  یا جرالم جنسای شاا  بارای     توانیمناف  آن وجود دارد  مثالٌ آیا م

شاخص حقاوقی تناگ     شاای ی فعالمثال، به اعتبار این که مایر شخص حقوقی رقیب، عرصه را برای 

حقوقی در راستای مناف  شخص حقوقی متبوع خود اقاام به قت  وی یمایاا یاا احیایااٌ     یناتکردت و یما

حقوقی رقیاب یمایاا تاا باا ملکاون کاردن آبارو و         یناتتعرضی جنسی علیه وی یا یکی از اعضای یما

 وقی رقیب شود شخص حق شایی حیثی  وی، مای  از حضور مستمر وی در عرصه فعال

ارتکاب جرم قت  عما یا شرب خمر از یاحیه شاخص حقاوقی   »برخالف یظر برخی که معتقایا 

، «توایا در راستای مناف  شخص حقوقی یا به یاام او باشاا  یمغیرممکن اس ، زیرا چنین جرمی یه 

موباور توساط شاخص حقاوقی      جارالم رساا ارتکااب   یم( به یظر 221 :2934)پوربافرایی و سیفی، 

امکایپذیر اس   برای مثال، تصور کنیم مایر یک شخص حقوقی، مایر شخص حقوقی رقیب را کاه  

به اعتبار شهرت بازار را قبضه کردت به قت  برسایا یا برای کسب مجوز فروش میروب به یام شخص 

چون وقتی که قایون گذار از ارتکاب جرم به حقوقی از یک شرک  خارجی اقاام به شرب خمر یمایا  

تصاور   تاوان یامکان ارتکاب شر جرمی را ما  کنایام شخص حقوقی یا در راستای مناف  آن صحب  می

 یناات یمود و محاود به جرالم مالی یخواشا بود  به طور کلای شار جرمای باا شار مااشیتی از طارف یما       

شخص حقوقی به یام یا در راستای مناف  شخص حقوقی قاب  ارتکاب اس  اعم از این که جارم موباور   

ممکن اس  ایراد شود با توجه به این که لذت یاشی از ارتکاب زیا تنهاا   از جرالم مالی باشا یا غیر مالی 

شود یا ضمای  اجرای قصاص در قت  عما فقط متوجه ایسان اس  یا شرالط شاهادت  یممتوجه ایسان 

تکاب اعماال موباور از   توایا مصااق داشته باشا اریمدروغ از جمله مرد بودن و     فقط در مورد ایسان 

رسا شمایزویه که قبالا ییو توضیح دادت شا خود شخص به یظر مییاحیه شخص حقوقی وجود یاارد  

حقوقی قابلی  ارتکاب شیچ جرمی را یاارد و قایون گذار اعمال ارتکاب یافته باه یاام یاا در راساتای     

شاخص حقاوقی تلقای    جرم ارتکااب یافتاه توساط    مناف  شخص حقوقی از یاحیه شخص حقیقی را 

کنا  به این اعتبار یه تنها در مورد مصادیق مذکور بلکه در سایر مصادیق ییو امکاان عملای ارتکااب    یم

شناسا  برای مثال، یمجرم توسط شخص حقوقی وجود یاارد ولی قایویزذار شخص حقوقی را مسوول 
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الشبارداری شاخص   در تخریب امکان ارتکاب عم  مادی توسط شخص حقوقی وجاود یااارد یاا در ک   

حقوقی امکان فریب دادن بوشایات را یاارد ولی قایویزذار ارتکاب این اعمال توس شخص حقیقی را باه  

 گذارد یمحساب شخص حقوقی 

ه قاایون جارالم اداری   ایا با در حقوق آلمان در مورد ضمای  اجراشای قاب  اعمال در حقوق موبور ب

ریحی در مورد مسوولی  کیفری اشخاص حقوقی وجود مراجعه کرد  در حقوق آلمان شر چنا قایون ص

یاارد ولی مقامات آلمایی از برخی اختیارات برای تحمی  ضمای  اجراشا برخورداریاا  بییاتر مقاررات    

را باه   شاا یماه جر تاوان یموجود را بایا در قایون جرالم اداری جستجو یمود  در مورد برخی تخلفات ما 

 له از جرالم را مصادرت یمود اشخاص حقوقی تحمی  یمود و سود حاص

قاایون جارالم اداری در صاورت یقاض تااابیر یظاارتی ماورد ییااز بارای           291ماادت   2مطابق بنا 

شاخص   تاوان یما  یابناا یپییزیری از یقض و ایف  زم توسط مالک که در قالب ترن فع  ارتکاب م

بر پرسن  یظارتی خواشاا  حقوقی را جریمه یمود  چنین تاابیری شام  یصب، ایتخاب مراقب و یظارت 

بود  در صورتی که یقض و یفاه متضامن مجاازات کیفاری باشاا جارالم اداری در قالاب تارن فعا           

یقض و یفاه متضامن یاک     کهیمارکی باشنا  در صورت 2111111متضمن حااکثر جریمه  تواینایم

بستزی خواشاا   جرم اداری باشا میوان جریمه به حااکثر جریمه اداری قاب  تحمی  برای یقض و یفه

ماارن   21111111داش   در صورتی که امتیاز اقتصادی تحصی  شات از طریق جارم اداری بایش از   

افوایش یابا و شرگویه سودی که بیش از میاوان جریماه باشاا مصاادرت      توایایمیوان جریمه م 2باشا،

جریماه قابا    خواشا شا  شرچنا روشن اس  که طبق قایون جرالم اداری مقاماات از اختیاار تحمیا     

 1مالحظه برخورداریا، ولی میوان جریمه به صالحایا مقامات بستزی دارد 

از طرف دیزر، اگر جرم ارتکابی توسط شخص حقوقی از یوع جرم کیفاری باشاا دادساتان، طباق     

ملوم به تعقیب خواشا بود  آمارشا د لا  بار آن داریاا کاه سیساتم فعلای        9اص  قایویی بودن تعقیب

راا از کارایی برخوردار ییستنا  اگرچاه تعاااد زیاادی از جارالم اشاخاص حقاوقی توجاه        شا  اشمجازات

ماورد در ساال    89111و  1129مورد در ساال   32111، )برای مثال کننایمقامات را به خود جلب م

اداری بار اشاخاص    شاای یماه عمومی به یارت از اختیاار تحمیا  جر   یشا(، با اینحال، دادستان1124

  یک دلی  این امر آن اس  که طبق قایون جرالم اداری اثبات تقصیر عضو یاا  کننایت محقوقی استفاد

مالک شخص حقوقی ضرورت دارد  برای فالق آمان بر این میک ، مقاررات پایش یاویس پییانهادی     

                                                           
 ساال  از و باود  ماارن  آلمان پول واحا قایون تصویب زمان در و اس  2358 مصوب موبور قایون که اس  ذکر به    زم2

  اس  شات یورو 1112
2. Opportunitätsprinzip 

3. Legalitätsprinzip 
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  پیش یاویس خاود   داینایمربوط به قایون مسوولی  کیفری اشخاص حقوقی اثبات تقصیر را الوامی یم

و تحمی  جریمه به شخص متهم بستزی یاارد  برای مثاال،   دشایا مورد توجه قرار مشخص حقوقی ر

مرباوط باا    شاای یا  در صورت ارتکاب جرالم مرتبط با شخص حقوقی توسط پرسان  شااغ  در موقع  

شخص حقوقی به یحو یامناسابی توزیا     شایی شخص حقوقی یا در صورتی که مسوول شایی مسوول

بار یقاض و اایف     توایاا یوول خواشا بود  ضمای  اجراشاای اضاافی ما   شات باشنا شخص حقوقی مس

 یظارتی تصمیم گیریاگان شخص حقوقی مترتب شود 
(Jamie Nowak, Corporate criminal liability in Germany, 

http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/138883/corporate-

criminal-liability-in-germany.) 

آلماان در مجماوع از سااز و کارشاای      گاذار قایونعلی در وضعی  ف رسایم یظربهبه این ترتیب 

و این ساز و کارشا جوابزوی جامعه  کنایمغیرجوایی در برخورد با تخلفات اشخاص حقوقی استفادت 

اشاارت شاا شمایناا     شاا آن  ضمای  اجراشایی که در مقررات پیش گفته باه  شودیمآلمایی شناخته 

مای  اجراشاای مقارر در یظاام کیفاری ایاران شساتنا        جریمه و مصادرت اموال و ایحالل شماینا ضا 

بنابراین تقاوت اساسی که بین دو یظام کیفری وجود دارد آن اس  کاه در یظاام کیفاری آلماان در     

  ایان  شاود یممورد اشخاص حقوقی از عبارت تخلف و در یظام کیفری ایران از عبارت جرم استفادت 

ی شناوز یتوایساته میاک  عنصار روایای را در ارتبااط باا        آلماای  گذارقایونامر د ل  بر آن دارد که 

 اشخاص حقیقی ح  یمایا 

 

 گیرینتیجه

مسوولی  کیفری برای اشخاص حقوقی متضمن ارسال این پیام مثب  بارای عماوم جامعاه     بینییشپ

اس  که قایون گذار یسب  به پیاماشای خطریان اعمال ارتکابی توسط اشاخاص حقاوقی بای تفااوت     

حاوی این پیام باشا که جامعه محیطی مناسب برای سرمایه گاذاری اسا      توایایین مییس   شمچن

ممکن اس  تصور شود که مسوول شناختن اشخاص حقوقی با سرمایه گذاری در تنافی اس  ولای باه   

برخالف تصور موبور در جامعه ای که شمه در قبال اعمال ارتکابی مسوول شاناخته شاویا    رساییظر م

داخلای و   گذارییهییو بییتر خواشا بود و یتیجه این امر جذب سرما گذارییهامنی  سرما امکان تأمین

 خارجی خواشا بود 

گذار آلمان در زمینه برقراری مساوولی  کیفاری بارای اشاخاص حقاوقی باا آن       میکلی که قایون

ارای د توایناا یمواجه اس  بحث عنصر روایی اس   اشخاص حقوقی به عناوان موجاودی اعتبااری یما    

عنصر روایی باشنا  چون، داشتن عنصر روایی ویژگی ذاتی شخص حقیقی اس   به این دلی  که عنصر 

http://www.nortonrosefulbright.com/people/15109/jamienowak
http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/138883/corporate-criminal-liability-in-germany
http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/138883/corporate-criminal-liability-in-germany
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روایی فع  و ایفعال ذشنی اس  و  زمه این امر قابلیا  تفکار اسا  کاه فقاط یاک شاخص حقیقای         

 چنین قابلیتی داشته باشا  توایایم

رای فاالق آماان بار ایان میاک       پیش یویس قایون مسوولی  کیفری اشخاص حقوقی در آلمان ب

و  دشاا ی  پیش یویس، خاود شاخص حقاوقی را ماورد توجاه قارار ما       داینایاثبات تقصیر را الوامی یم

 تحمی  جریمه به شخص متهم بستزی یاارد 

رساا  یما و باه یظار    قایویزذار ایران این میک  را با پیش بینی عنصر روایی ییابتی ح  کردت اس 

باه    قایون موباور اسا    24قایون مجازات اسالمی شام  کلی  مادت  11دت و ما 249اطالق حکم مادت 

عبارت دیزر، اگر مبنای ایتساب مسوولی  کیفری به اشخاص حقوقی ارتکااب عما  مجرمایاه توساط     

که عنصار روایای    وضیحباین تیماینات شخص حقوقی باشا تفاوتی بین یوع جرم وجود یخواشا داش   

  ایان اقااام قایویزاذار ایاران     گاذارد یرا به حساب شخص حقوقی ما اتخاذ شات توسط شخص حقیقی 

و  کنناا ی  چون، اشخاص حقیقی به عنوان قوت متفکرت شخص حقاوقی عما  ما   رسایموجه به یظر م

  قایویزذار به درستی مساوولی  را زماایی متوجاه شاخص حقاوقی      باشنایگرداینات شخص حقوقی م

شاا در راساتای   ت شخص حقوقی عم  کننا یاا فعالیا  آن  دایسته که اشخاص حقیقی به عنوان یماینا

  مناف  شخص حقوقی باشا 

پیش بینی حکم کلی در مورد مسوولی  کیفری اشخاص حقوقی  در پاسخ به این پرسش که آیا

باشاا    ماؤثر توایا در زمینه بازداشتن اشخاص حقاوقی از ارتکااب جارم    یمدر ایران درس  بودت و 

باه مباارزت باا جارالم اشاخاص       توایاا یری اشخاص حقوقی در آلمان متصویب قایون مسوولی  کیف

حقوقی و جرالم یقه سفیا از بعا چیم ایااز پییزیری کمک یمایا و جنبه بازداریاگی داشته باشا  

رسا با توجه به رشا روز افوون فعالی  اشاخاص حقاوقی در جامعاه و ارتبااط     یمبایا گف  به یظر 

پیش بینی ضمای  اجراشای جوایی در یظام کیفاری ایاران و آلماان در     تنزاتنگ آن با زیاگی افراد

توایا مؤثر واق  شود  شر چنا بایا در یظر داش  کاه جارم ایزااری شمییاه بایاا باه       یماین زمینه 

ی غیرکیفری بتواینا ییازشای جامعاه ایساایی را   شاح عنوان آخرین رات ح  باشا و تا زمایی که رات 

رساا یظاام   یما در مجماوع باه یظار    ی کیفری اجتناب یمود  شاح توس  به رات تأمین کننا بایا از 

حقوقی ایران در مقایسه با یظاام حقاوقی آلماان در برخاورد باا اشاخاص حقاوقی از ایساجام بهتاری          

برخوردار اس  و مقررات آن با واقعیات جامعه امروزی سازگاری بییاتری دارد  یقاش فوایناات ای کاه     

ییو مسوولی   شاآنکنا که قایویزذاران برای یمایجاب  ایاکردته امروزی پیاا اشخاص حقوقی در جامع

مسوولی  کیفری پایش   شاآنکیفری پیش بینی یماینا و قایویزذار ایران ضرورت موبور را درن و برای 

بینی یمودت ولی قایویزذار آلمان شنوز درگیر بحث سانتی عاام امکاان تحقاق عنصار روایای در ماورد        

قوقی اس   در پاسخ به این پرسش که آیا شارط محکومیا  شاخص حقاوقی محکومیا       اشخاص ح
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رسا بین دو محکومیا  موباور مالزماه وجاود دارد و اگار      یمشخص حقیقی اس   بایا گف  به یظر 

شخص حقیقی یماینات شخص حقوقی از اتهام ایتسابی برال  حاص  یمایا امکاان محکومیا  شاخص    

که دفاع شخص حقاوقی در مقابا  اتهاام ایتساابی      سؤالپاسخ به این حقوقی وجود یخواشا داش   در 

توایا به دفاع عام وقاوع باوت یاا عاام یماینااگی شاخص       یمچه خواشا بود بایا گف  شخص حقوقی 

 حقیقی از طرف شخص حقوقی استناد یمایا 
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 22/3/9311تاریخ پذیرش:     4/7/9316تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
یابنی،  ریروک    المللی که اغلب با تبانی و توافق گروهیی ا  افیراا اکتبیای میی    توجه به ماهیت جرائم بین با

انگیاکی تبیانی اک   کغم جیرم شوا. علیالمللی بیش ا  سایر جرائم احساس میانگاکی تبانی اک جرائم بینجرم
مللی یوگسیووی و کوننی،ا موی،وا بیه     الهای کیفری بینمنشوک نوکنبرگ و توکیو  تبانی اک اساسنامه اااگاه

المللی حذف ش،ه است. این مقاله با برکسی مفهیوم تبیانی   اک ایوان کیفری بین تینها اککشی ش،ه  و نسل
المللی تبانی کا بیه او نیو   تبیانی بیه عنیوان یی  جیرم        های کیفری بیناک اساسنامه و کویه قضایی اااگاه

بینی پیشالمللی تقسیم نمواه است. گرچه با ل مسئولیت کیفری بینمستقل  و تبانی به عنوان یبی ا  اشبا
اساسینامه اییوان کیفیری بیین المللیی       52کامل اشبال مختلف مسئولیت جمعی اک بن،های الف و ا مااه 

انگاکی تبانی بیه عنیوان   این امر نافی رروک  جرم عنوان شبلی ا  مشاککت نیست  امانیا ی به اکج تبانی به
  .تقل اک ایوان نیستی  جرم مس

 

تبانی  اق،اما  مجرمانه مشیتر،  جیرم ناتمیام  اشیبال مشیاککت  جناییا  علییه  یل            واژگان کلیدی:

 کشینسل
 
   کاکشناس اکش، حقوق جزا و جرم شناسی اانشگاه گیون .1
 )نویسن،ه مسئول( استاایاک گروه حقوق اانشب،ه علوم انسانی اانشگاه گیون. 5
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  گروه حقوق اانشب،ه علوم انسانی اانشگاه گیون اانشیاک. 3 

 

 ژپوهشناهم حقوق کیفری

ال  همس ره د ا شم ب ، اول،  ات ار و  ان س به 93ت 18 

ایپپی ره  ا  91  شم
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 مقدمه. 1

. ابنی، ییمی اکتبیای   افتیه یسیا مان ی است کیه اک ابعیاا گسیتراه و    اگونهبهی المللنیب جرائمماهیت 

 ا  سیوی یی  شیخ     جیرائم ی االلت بر این ااکا که اکتبیای ایین   المللنیب جرائمگستراگی ابعاا 

اخالیت   هیا نننیست و رروکتاً اشخاص متع،ای به اشبال مختلف اک اکتبیای   ریپذامبانیی تنهابه

م،اخله  واکس جهت سرکوی و مقابله  گرهیتوجاین امر  (.551: 1321)میرموم، ااقی   ان،ااشته

  همیین  ی تبانی به معنای توافق او یا چن، نفیر اک اکتبیای جیرم ا   انگاکجرماست. لذا  جرائمبا این 

 .رایگیمرروک  نشأ  

ی تبانی این است که تبانی جرمی مانع است که ه،ف ا  نن انگاکجرماک واقع  توجیه اولیه برای 

(. جمعیی  25: 1331  هیا یمیحبجلوگیری ا  انجام و با ااشتن مرتبب ا  اکتبای جرم ا لی است )

یی هرگیز  تنهابهجرایمی شوا که باعث جرأ  و جساک  بیشتر افراا اک اکتبای  توان،یمعمل کران 

کا  کننی،گان یتبیان و ش،ی،تر بیا   ترعیسرکا ن،اکن،. این امر لزوم برخوکا  هاننجرأ  و امبان اکتبای 

 .Prosecutor v. Musema, 2000, para ؛551-551: 1321)میرموم، یااقی    سا ایمنشباک 

ی المللی نیبی  جیرائم ویژه جمعی به ئمجرابر مشبوتی است که اک کاه اثبا   (. ه،ف ایگر  غلبه185

 هیا ننو توسی  با وهیای اجراییی     کتبیه یعالی هامقامی معموالً با توافق المللنیب جرائموجوا ااکا. 

ی تصیری   المللنیبیبی ا  اشبال مسئولیت کیفری  عنوانبه. بنابراین تبانی نیز بای، ابن،ییماکتبای 

که نقشه  کتبهیعالی هامقام  وجوا توافق هم بتوان، برای اااستانی به  رف اثبا کهیطوکبهگراا  

کا بیا مسیئولیت شی،ی،تر و ییا      هیا نننمای، و اتفاقیاً   جرماعوم  ان،نمواهکا ت،وین  جرائمکاه اکتبای 

ی جیا بیه ی مواجه نمای،. همچنین با اعوم جرم تبیانی  المللنیب جرائمح،اقل مشابه با وهای اجرایی 

 کیه نیی ا؛ حقیقت شوایماکتبابی اکائه  جرائمی ا  حقیقت ترکاملمان  تصویر موبومیت فرای مته

ی هیا مقیام ی فرای مع،وای ا  افراا  بلبیه حا یل توافیق جمعیی     هاتوشاکتبابی نه حا ل  جرائم

 بواه است. کتبهیعال

گ المللیی طیی جنی   باتوجه به مزایای استناا به جرم تبانی و باتوجه به نووه اکتبای جرائم بیین 

جهانی اوم  پیشنهاا اکج تبانی اک منشوک اااگاه نوکنبرگ ا  سوی نماین،گان اولت نمریبیا مریر    

تبیانی بیا     رفبه هاننی هاسا مانای،ه اولیه پیشنهاا این بوا که علیه تمام کهبران نا ی و  گرای،.

و برای پیشبرا تبانی  وک  گرفت  هر عمل هر عض کهنیا موض به  واقع اکهیتلر اعوم جرم شوا. 

اکج  وجیوا  بیا  (.Yanev, 2015: 426-428ی سایر اعضای گروه قابل انتسای باش، )تمام بهاه،اف 

ا  تصری  به اککان جرم تبانی خواااکی  1مشبل این بوا که مااه منشوک نوکنبرگ   1تبانی اک مااه 

 لی این بوا که نییا  نموا و همین امر است قضا  کا برای تفسیر مفهوم تبانی با  گذاشت. پرسش ا

وجیوا ااکا و   الکامنمنشوک نوکنبرگ همان تبانی است که اک نظام حقوقی  1تبانی من،کج اک مااه 
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یا مفهوم ایگری همانن، نظام حقوق نوشته ا  نن م،نظر است؟ این مشبل بع، ا  منشیوک نیوکنبرگ   

اک اساسینامه و کوییه ایین     هکی نیی ا ژهیی وبهی بع،ی هم ت،اوم ااشت. المللنیبی کیفری هااااگاهاک 

ی  و اقی،اما   سیا  نمیااه ی و زیی کبرنامهمواکم اک کناک مفهوم تبانی به مفاهیم مشابه ایگری مانن، 

ی اک اساسینامه خیوا هیی     المللی نیبایوان کیفری  تینها اکاست.  ش،هاشاکهمجرمانه مشتر، هم 

المللی بین جرائممشاککت اک اکتبای تصریوی به مفهوم تبانی ن،اشته است  اما ا  اشبال متنوعی ا  

 جیرائم اک عمیل نزایی  بیه تبیانی اک اکتبیای       تواننی، یمکه  برایماساسنامه خوا نام  52اک مااه 

 ی باشن،.المللنیب

عنوان منبع مفاهیم من،کج اک ی ملی بههانظامجرم تبانی اک  نهیشیپبنابراین با برکسی اککان و 

کننی،گان اساسینامه   چرا تی،وین به این پرسش پاسخ ااا که  توانیمی  المللنیبی کیفری هااااگاه

ی اق،اما  مجرمانه مشتر،  و نیبشیپبه  باتوجهنیا  ان،؟حذف کراه کلی طوکایوان این مفهوم کا به

 ی  علت حذف تبانی ااغام اک مفاهیم یااش،ه بواه است؟سا نمااهی و زیکبرنامه

ی ملیی   هیا نظیام با توجه به اقتباس این عنوان مجرمانیه ا   فوق و  هایپاسخ به پرسش منظوکبه

ی هااااگاهی ملی  اساسنامه و کویه هانظاماین مقاله به برکسی تربیقی اککان و انوا  جرم تبانی اک 

ی ا  ابت،ا تاکنون پرااخته است و با توجه به حذف ایین عنیوان مجرمانیه اک اییوان     المللنیبکیفری 

ی کیفری یوگسووی و کونن،ا  اکتباط نن کا بیا  هااااگاهتصری  جزئی به نن اک ی  و المللنیبکیفری 

 اق،اما  مجرمانه مشتر، و مفاهیم مشابه تبیین نمواه است.

 

 ارکان جرم تبانی .2

 های ملیارکان جرم تبانی در نظام .1..2

ق نوشیته  وجیوا ااکا بیرای کشیوکهای نظیام حقیو      الکیامن تبانی به مفهومی که اک نظیام حقیوقی   

ناشناخته است. تبانی اک مفهوم مضیق خوا به معنای جیرم ناتمیامی اسیت کیه اک  یوک  اجیرای       

این   رف توافق برای اکتبای جرم  وجوا با  گراایممورو  توافق توس  ی  یا چن، شخ  کامل 

تبیانی بیا انعقیاا توافیق      (. اک حقوق انگلسیتان  Timmermann, 2006: 845) 1قابل مجا ا  است

و لزومی ن،اکا که اق،ام بع، ا  توافق  متعاقب نن باش،. البته  یرف میذاکره کفاییت     شوایمقق مو

ح،اقل عنا ر ا یلی توافیق کا تعرییف کننی،       کنن،گانیتبان؛ این امر مستلزم این است که کن،ینم

 ل نشی،   توافق به کفتاکی نماین، که شامل نتایج م،نظرشان باش،. اگر توافق حا هاننکه  معنانیب،

                                                           
ناتمام یا عقیم که ب،ون نیا  به اکتبای جرم ا یلی منجیر بیه مسیئولیت کیفیری       جرائمی انگلستان الکامن. اک حقوق 1

 ,Timmermann: شرو  به اکتبای جیرم  تبیانی  و توریی  بیه اکتبیای جیرم )      شون،یم  به سه استه تقسیم شون،یم

2006: 825.) 
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اتهام تبانی کا خواه، ش،. البته رروکتی برای موقا  حضوکی طرفین توافق وجیوا نی،اکا و  یرف    

متوی،ه نییز ا     اال یی ااطو  ا  وجوا طرف ایگر برای توقق توافق کافی اسیت. مقیرکا  تبیانی اک    

 (.Okoth, 2014: 16-31ی نن اقتباس ش،ه است )الکامنمبنای 

 یوک    الکیامن ی  جرم ناتمام و مستقل ابت،ا اک کشیوکهای   عنوانهبی تبانی انگاکجرمگرچه 

ی حقیوقی نوشیته ماننی، نلمیان هیم وجیوا ااکا       هیا نظیام گرفت  اما این مفهوم امیرو ه اک برخیی   

(Ambos, 2008: 760  البته اک نن استه ا .)ی حقوق نوشته مانن، نلمان  اسپانیا و فرانسه هانظام

یی    عنیوان بیه   تبیانی بیشیتر   ان،نمواهی انگاکجرمش،ی،  جرائمبا برخی  که تبانی کا تنها اک کابره

. برای مثال  اک نظام حقوقی فرانسه ال م است کیه متهمیان   شوایمشرو  به جرم مجرمانه شناخته 

ی اکتبیای جیرم انجیام اااه    سیا  نمیااه عووه بر توافق برای اکتبای جرم  اق،اماتی هیم اک کاسیتای   

اشخاص توافق به اکتبای جرم نماین، و مرتبب جیرم   الکامناگر اک نظام حقوقی  اک نتیجه  1.باشن،

(  اما 553: 1321)کسسه   5شون،  هم به اتهام تبانی و هم به اتهام اکتبای جرم موبوم خواهن، ش،

ی حقوق نوشته مسئولیت برای اکتبای تبانی تنها  مانی متوجه شخ  خواهی، شی، کیه    هانظاماک 

 3(.Dalton, 2010: 6؛ 553: 1321ی جرم نشون، )کسسه  موفق به اکتبا

ککن ماای جرم تبانی  توافق کران برای اکتبای ی  جرم است و ککن معنوی نن او شق ااکا: 

کنن،گان قص، اکتبای نن کا ااکن،  اوم  قصی،  جرمی که تبانی احوال واول  علم به واقعیا  و اورا  

ی بوان ککن معنوی اوقسمت(. با توجه به 553: 1321سه  )کس 5عمل به تبانی و اکتبای جرم ا لی

کس، که این یی   نظر میجرم تبانی  که قسمت اوم نن قص، ناظر بر توقق نتیجه مجرمانه است  به

                                                           
قانون تعزییرا    111اک مااه  ژهیوبهاست. این امر  ش،هی نیبشیپران هم قانون تعزیرا  ای 111و  111. تبانی اک مواا 1

علیه اعراض یا نفوس یا اموال میرام موبیوم    جرائمنم،ه است که اک  وکتی شخ  به اتهام تبانی اک اکتبای   راحتبه

وا موفق بیه اقی،ام نشیون،.      اما ب،ون اکااه خمق،ما  اجرایی نن کا هم ت،اک، ای،ه باشن،خواه، ش، که عووه بر تبانی  

بنابراین مورع نظام حقوقی ایران اک خصوص تبانی مشابه نظام حقوقی فرانسه است. برای اطو  بیشتر کجو  شیوا بیه:   

این  شرو  به جرم و تبانی او جرم ناتمام متفاو  ا  یبی،یگر هسیتن،.    وجوا با (.151-155: 1323  مؤمنی   ااهبیحب)

 (.15-13: 1331  هایمیحبی بین این او کجو  شوا به: )هاتفاو برای اطو  ا  

( O’Connell. اک انگلستان ااغام نش،ن اتهام تبانی اک اتهام جرم ا لی اکتبابی بیرای اولیین بیاک اک پرونی،ه اوکنیل )     5

وریو  تبیانی   قراک گرفت و اک قانون کیفری این کشوک نیز بر تفبی  و ع،م ااغام اتهام تبانی با اتهام جیرم م  ،ییتأموکا 

 (Okoth, 2014: 20اک  وک  اکتبای تأکی، ش،ه است. )

اک واقع  عواملی که سا ن،ه جرم تبانی اک حقوق انگلیس هستن، اک حقوق فرانسه به مثابه کیفیا  مش،اه جرم و ییا  . 3

 (Elliot, 2011: 104. )رن،یگیمااخل اک مسئولیت معاون قراک 

. ااننی، یمی جیرم تبیانی  برخیی قسیمت اول کا همیان قصی، توافیق و ییا تبیانی          . اک کابره با قسمت اول ککن معنوی 5

برای جرم تبانی کجو  شیوا   ا یموکاناکباکه ککن معنوی  نظرهااختوف( برای اطو  ا  152  1323  مؤمنی   ااهبیحب)

 (.11-15: 1331  هایمیحببه: )
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 اجراشی،ه  تینها اککه نیا توافق جرم ااکای سوءنیت خاص است. برای احرا  جرم تبانی  برکسی این

ال و حقیوق  هیای کیامن  تبای جرم مورو  تبانی  مواریع نظیام  یا خیر  مهم نیست  اما اک  وک  اک

نوشته اک برخوکا با تبانی و جرم مورو  تبانی متفاو  خواه، بوا. با توجه به پیشینه جرم تبانی اک 

ال و یا حقوق نوشیته(  المللی ا  ک،ام مفهوم تبانی )کامنال بای، ای، که حقوق کیفری بیننظام کامن

 استفااه نمواه است.

 

 المللیارکان جرم تبانی در نظام حقوق کیفری بین .2..2

المللی جهت احرا  اککان جرم تبانی بای، به اولین نمونه اشاکه به این جیرم اک  اک حقوق کیفری بین

المللی پرااخت. اساسنامه اااگاه نوکنبرگ به عنوان اولیین اااگیاه کیفیری    های بیناساسنامه اااگاه

های  یاای اسیت؛ بی،ین  یوک     صری  نمواه است  اما این تصری  تؤام با ابهامالمللی به تبانی تبین

که تعریف و اککان تبانی مشخ  نش،ه  و اک کویه به شبل مو،وای  رفاً اک کابره با جنایا  علیه 

  ل  پذیرفته ش،ه است.

ژییم نیا ی   بوا  وی و یر اموک ااخلی نلمان اک ک 1متهمان به تبانی اک این اااگاه فری  جمله ا 

 اکبوا که به اتهام تمامی چهاک فقره جنایا  توت  وحیت اااگاه نیوکنبرگ مواکمیه گرایی،  امیا     

ی تجاو کاکانیه ا   هیا جنیگ ی هیتلر اک کابره بیا  ریگمیتصمبه الیل ع،م شرکت اک جلسا   تینها

   جنایا  علییه  اتهام تبانی اک اکتبای جنایا  علیه  ل  تبرئه و به سه فقره اتهام جنایا  علیه  ل

 Office of the United States Chief of Counsel)بشریت و جنایا  جنگی موبیوم گرایی،   

129-: pp. 126for Prosecution of Axis Criminality, 1947 نیز بنیا بیه    5(. سیس اینبواک

 االیل مشابه رمن تبرئه ا  اتهام تبانی  به سه فقره اتهام ایگر موبوم گرای،.

ی مالی نلمان نیا ی جهیت تجیاو  بیه     سا نمااهو  کتبهیعالنیز به کغم ااشتن پست  3ن والتر فا

الیل ن،اشتن تأثیر ال م اک ت،وین ی  توافق  ا  اتهام تبیانی اک  کشوکهای همسایه  به  عم اااگاه به

 Office of the United States Chief of Counsel for. )شیوا یمی جنایا  علیه  یل  تبرئیه   

134-ution of Axis Criminality, 1947: 131Prosec    و  1فرانی   2سیاکل   5(. فین اسیچیرا

به اتهام اکتبای جنایا  جنگیی و جناییا  علییه بشیریت موبیوم شی،ن، و ا  او اتهیام         1کالتنبرونر

                                                           
1. Frick. 

2. Seyss-Inquart. 

3. Walter Funk. 

4. Von Schirach. 

5. Sauckel. 

6. Frank. 

7. Kaltenbrunner. 
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 Office of the United States Chiefاکتبای جنایا  علیه  ل  و تبانی اک نن تبرئه گرای،نی، ) 

of Counsel for Prosecution of Axis Criminality, 1947, p. 119-121   اک کابریه بیا .)

 ینایع جنگیی    سیکئی هم اااگاه اعوم نموا که با وجوا انتصای وی بیه سیمت    1متهم ایگر اسپیر

و اک جرییان بیواه     شی،ه  شیرو  ی نلمان نا ی هاجنگکه اک  مان انتصابش تمامی  جانننلمان  ا  

ی و یا تبانی اک اکتبیای جناییا  علییه  یل      سا نمااهی و زیکبرنامهم شرو   وی کا به اتها توانینم

 Office of the United States Chief of Counsel for Prosecution of) 5موبیوم نمیوا  

: 156Axis Criminality, 1947   5اوئِنتییز   3ی اسیتریچر  هیا نیام (. اک کابره با متهمان ایگیر بیه 

متهمان  جهینت اکو  رایگیماااگاه ا  است،الل مشابه پرون،ه فری  بهره  1و فری  1فن پاپن  2بوکمن

 Office of the United States Chief of) گرانی، یما  اتهام تبانی اک جنایا  علیه  ل  تبرئه 

Counsel for Prosecution of Axis Criminality, 1947: 129-131; 162-166  تبرئیه .)

اااگیاه بیرای    نظیر  ا ام اسبا  هیم بنابیه االییل مشیابهی اعیوم گرایی،.       ایگر به ن کتبهیعالمتهم 

ی تجاو کاکانه نا ی مرلع بیواه  هاطر موبومیت وی به اتهام تبانی ال م است اثبا  شوا که وی ا  

اطیو  و   تیوان ینمی اااگاه به این نتیجیه کسیی، کیه     تینها اکنقش ااشته است.  هاننو اک ت،وین 

ی هیا اتهیام وی ا  تمیام   جیه ینت اککا وکای هر ترای، معقولی اثبا  نمیوا.   ها طرنگاهی وی ا  این 

 Office of the United States Chief of Counsel for Prosecution of)واکاه تبرئیه شی،   

Axis Criminality, 1947: 133-137.) 

تبانی اک جناییا    اک واقع اااگاه نوکنبرگ نستانه باالیی کا برای احرا  ککن ماای و معنوی جرم

ی یااش،ه  رف حضوک و اطیو  میتهم ا    هاپرون،هاک تمام  کهیطوک؛ به رایگیمعلیه  ل  اک نظر 

اان،  بلبه معتق، به لزوم احیرا  قصی، میتهم اک توقیق     توافق کا جهت انتسای اتهام تبانی کافی نمی

احرا  اکااه وی جهیت   نتایج توافق )قسمت اوم ککن معنوی( و نقش کلی،ی و کاهبرای متهم جهت

 انعقاا توافق )ککن ماای( است.

جنیگ جهیانی اوم اک    کیاکان تیجنامنشوک اااگاه توکیو برای مواکمه  2تبانی اک مااه هرچن، 

منشوک نوکنبرگ بوا  اما اک کویه قضایی این اااگاه به اککان ماای و معنیوی   1ژاپن عیناً تبراک مااه 

است. چن،ین عامل  ش،هپرااختهنایا  علیه  ل ( با تفصیل بیشتری تبانی )البته تنها اک کابره با ج

                                                           
1. Speer. 

 اااگاه نوکنبرگ الواق بع،ی ی  شخ  به تبانی و توافق برای اکتبای جرم کا نپذیرفت. اکواقع. 5
3. Streicher. 

4. Doentiz. 

5. Bormann. 

6. Von Papen. 

7. Fritzsche. 
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قراک گرفت: تصی،ی یی  سیمت     استفااه موکااک این اااگاه برای استنباط مشاککت متهم اک تبانی 

که ی  شخ  قااک به ایفای نقیش اک تی،وین و    شوایماک اولت یا نیروی نظامی موجب  کتبهیعال

 میوکا ه کشوک باش،؛ حضوک اک جلساتی کیه اک نن موریو  تبیانی    ی جنگ تجاو کاکانهاطر اجرای 

ی سیاسی که مستلزم بران،ا ی و قتیل کهبیران مخیالف    هابرنامهاست؛ مشاککت اک  قراکگرفته بوث

  سیرکوی اموکراسیی و   کننی،گان یتبیان جنگ تجاو کاکانیه اسیت؛ حماییت ا  بیه قی،ک  کسیی،ن       

 کننی،گان یتبیان ی تجاو کاکانیه  هاجنگی که حامی یهاکسانهموبومیت مخالفان  تبلیغا  ا  طریق 

ی همسایه. اک کابره با ککین معنیوی هیم اااگیاه     هانیسر مهستن، و توری  مرام ژاپن به تصرف 

ی استفااه نموا: اول  متهم ا  اه،اف تجاو کاکانیه تبیانی اطیو  ااشیته     قسمت اوتوکیو ا  ی  معیاک 

ی کسمی یا ا  اظهیاکا  عمیومی    هایریگمیتصمی اک باش، که این امر ا  سمت متهم یا مشاککت و

مقاال  منتشره و مباتبا  خصو ی متهم قابل استنباط است. اوم  قصی، خیاص میتهم اک توقیق     

اه،اف تبانی. شرط اخیر ا  تصمیم اااگاه توکیو اک تبرئه نموان ماتسو ا  اتهام تبانی قابل اسیتنباط  

وجیوا ااشیت  و او احتمیاالً ا      کننی،گان یتبانی  وی با است. گرچه االه کافی حاکی ا  اکتباط نزا

این اااگاه اعوم نموا که  یرف اطیو     وجوا بانگاهی ااشته   کنن،گانیتبانی هااستیساه،اف و 

 (.Okoth, 2014: 118-120برای موبوم نموان وی به اتهام تبانی کافی نیست )

ی یوگسووی و کونن،ا  تنها تصری  به جرم اهاااگاهی نسل اوم یعنی هااااگاهی هااساسنامهاک 

اساسینامه   5(3ی کوننی،ا  و میااه )ی()  المللی نیبی اساسنامه اااگیاه کیفیری    5(3تبانی اک مااه )ی()

بیه اککیان جیرم     کهنیای است  ب،ون کشنسلی یوگسووی اک کابره با جرم المللنیباااگاه کیفری 

ی اک اساسینامه اااگیاه یوگسیووی  تبیانی اک     کشنسلاک اشاکه به تبانی  وجوا با تبانی اشاکه نمای،.

کویه قضایی این اااگاه نقش چن،انی ن،اشته است. اااگاه یوگسووی برخوف اااگاه کونن،ا  و بنابیه  

ی توجیه نمیواه اسیت    کشنسلاذعان خوا اااگاه برای اولین باک اک پرون،ه پوپوی  به اتهام تبانی اک 

(Al, 2010: para. 867 Prosecutor v. Popovic et. .)،هم  1اااگاه اک پرون،ه تولیمیر نن ا  بع

بوا که متهمان بیا یبی،یگر    ش،ه ااعای کسی،گی نموا. اک پرون،ه پوپوی   کشنسلبه اتهام تبانی اک 

نابواسا ی مسلمانان  مراان مسلمان اک سربرنیسیا کا ببشین، و باقیمانی،ه     قص، بهتوافق نموان، که 

منرقه سربرنیسا و  پا کا اخراج نماین،. اااگاه اک احرا  وجوا تبیانی بیه شییوه     جمعیت مسلمان اک

اااگیاه چنیین همیاهنگی اک     نظیر  ا نیروهای  ری بوسنی اک سربرنیسا اشاکه نموا.  جرائماکتبای 

                                                           
1. Tolimir. 
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توان، حا ل وجوا ی  توافق برای اکتبای این اعمال می واسرهبهاعمال نیروهای  ری بوسنی تنها 

 1(.secutor v. Popovic et. Al, 2010: para. 867Pro-876گراا )

ی اک پرون،ه ناهیمانا  باکاییاگویزا و انگیزه   کشنسلاااگاه کیفری کونن،ا اک تبیین اککان تبانی اک 

الییل همبیاکی متهمیان اک    به جهینت اککه وجوا توافق ککن ماای جرم تبانی است.  ااکایماعوم 

 شیون، یمی ی مسئول شیناخته  کشنسلی و کشنسلهر او جرم تبانی اک  برای هانن  امالینکتکاایو 

(Prosecutor v. Nahimana, Barayagwiza, Ngeze, 2003: para. 8, 9, 10, 1043, 

ی توسی  اااگیاه تج،یی،نظر    کشی نسیل (. البته موبومیت متهمان به اتهیام تبیانی اک   1092-1094

کشیی  افق بین متهمان با قص، خاص اکتبای نسلالیل نبوا االیل کافی جهت اثبا  وجوا ی  توبه

نیز تأثیرگذاک است و مجا ا  حبس اب، هر سیه میتهم    هاننکه اک میزان مجا ا  نهایی  شوایمکا 

. اااگاه تج،ی،نظر بر این عقی،ه بوا کیه حتیی   اب،ییمسال حبس تقلیل  32و  35  31به ترتیب به 

بیرای اشیاعه    هاننبتوان، االلت بر توافق بین  امالینکتاگر همباکی بین متهمان اک شببه کاایویی 

وکای هر ترای، معقولی قص، خیاص نابواسیا ی    توان،ینمااشته باش،  اما « برتری نژاا هوتو»نظریه 

 .Nahimana, Barayagwiza, Ngeze vی است  اثبا  نمای، )کشنسلکا که ال مه جرم  هایتوتس

Prosecutor, 2007: para. 906, 912, XVIII. DTSPOSITION   بنابراین بیرای موبومییت .)

ی وجیوا ااشیته باشی، و وکای هیر     کشنسلی ال م است قص، خاص ال مه جرم کشنسلبه تبانی اک 

ترای، معقولی اثبا  گراا. اااگاه تج،ی،نظر بر این عقی،ه بوا که قسمت اوم ککین معنیوی ال میه    

 نیست. اثبا قابل جانیاجرم تبانی اک 

ی متهم کشنسلی و تبانی اک کشنسله نیراماسوهوکو و سایرین هر شش متهم به اتهام اک پرون،

اک  هیا ننش،ن،. اااستانی اک اثبا  ااعای خوا به جلسا  متع،ای استناا نموا کیه متهمیان طیی    

. کرانی، یمی ریگمیتصم هاننو توری  ایگران برای پیوستن به  هایتوتسکابره با چگونگی کشتاک 

ی موبیوم نمیوا و   کشی نسلی و تبانی اک کشنسلاااگاه تنها ی  متهم کا به هر او اتهام  تینها اک

ی تبرئه ش،ن،  امیا بیه اتهیام اکتبیای     کشنسلالیل نبوا االه کافی ا  اتهام تبانی اک سایر متهمان به

 ,Prosecutor v. Nyiramasuhuko, et alی موبیوم شی،ن، )  المللی نیبی  جرائمی و سایر کشنسل

2011: para. 1, 1823, CHAPTER V: VERDICT, para. 6271.) 

ی میوگنزی و  هیا نیام اک اااگاه کونن،ا او نفر ا  چهاک متهم پرونی،ه بیه    هاپرون،هی ایگر ا  بی اک

ی موبیوم  کشی نسیل کشی و توری  مسیتقیم و علنیی بیه اکتبیای     موگیرانزا به اتهام تبانی اک نسل
                                                           

ی  ایین نویوه اثبیا  جیرم تبیانی      المللی نیبی  توافق  ری  مبنی بر اکتبای جرم . با توجه به ع،م امبان اثبا  وجوا 1

 است. قراکگرفتهموکا تبعیت  هاپرون،هی کونن،ا و یوگسووی اک سایر المللنیبی کیفری هااااگاهتوس  
)Prosecutor v. Tolimir, 2012: para. 790; Prosecutor v. Bizimungu, Mugenzi, Bicamumpaka, 

Mugiraneza, 2011: para. 1956 . (  
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 ,Prosecutor v. Bizimungu) گرانی، یمی ی تبرئیه  کشی نسیل   امیا ا  اتهیام اکتبیای    شیون، یمی 

Mugenzi, Bicamumpaka, Mugiraneza, 2011, para. 1988 .)ی هیا تیموبوماین   باوجوا

ی کشی نسلالیل ع،م اکائه االه کافی جهت اثبا  ککن معنوی متهمان اک اکتبای تبانی اک  ااکه به

و حبیم بیر    شیون، یمی گاه تج،یی،نظر کا  ی توس  اااکشنسلو توری  مستقیم و علنی اک اکتبای 

الییل  .  یرا اااگیاه بی،وی ککین معنیوی ایین او میتهم کا  یرفاً بیه        شوایمبرائت او موبوم  ااک 

ی مبنیی بیر کشیتاک    زینم یتوری هایسخنرانحضوکشان اک مراسم معرفی کابینه ج،ی، که اک نن 

 ,Mugenzi, Mugiraneza v. The Prosecutor وک  گرفتیه بیوا  اسیتنباط نمیوا )     هایتوتس

2013: para. 144, 92  اااگاه کونن،ا اک  ،وک حبم برائت متهمان مشابه اااگاه توکیو اک تبرئیه .)

ماتسو ا  اتهام تبانی اک جنایا  علیه  ل  عمل نمواه است. اک پرون،ه ماتسو نییز اااگیاه بیا اعیوم     

بیرای   کننی،گان یتبانو  ا  قص، ی برای ککن معنوی متهم اعوم ااشت که  رف اطقسمت اومعیاک 

  بلبه متهم نیز بای، ااکای قص، اکتبای تبانی و اک کابره با تبیانی  ،ینماینمموبومیت متهم کفایت 

اک واقیع  ککین معنیوی و میاای تبیانی       ی بای، ااکای قص، خاص ال مه این جیرم باشی،.  کشنسلاک 

و مؤثر اک تبانی و قص، خاص پیشیبرا   متضمن نگاهی عمومی اعضا ا  وجوا تبانی  مشاککت نگاهانه

 باش،.ه،ف مشتر، می

 

 المللیانواع جرم تبانی در حقوق کیفری بین .3

 متوی،ه اال یی اپیشنهاا اکج مفهوم تبانی اک اااگاه نوکنبرگ ابتی،ا ا  سیوی برنیی اک و اک  افیا      

و مسیئولیت  « تبیانی اک مفهیوم اولییه نن   »نمریبا مرر  گرایی،. تبیانی اک نظیر برنیی ترکیبیی ا       

اکتیرین تبیانی   »عنیوان  نمریبا توت متو،هاال یامشاککتی که چن،ین سال بع، اک حقوق کیفری 

تبانی اک مفهوم برنی ب،ین معناست که شخصی که با ایگران اک  .باش،یمشناخته ش،   1«پینبرتون

                                                           
اک پرونی،ه   متوی،ه اال یی ا  ح،وا او سال بع، ا  پیشنهاا برنی اک توسعه مفهوم تبیانی  اییوان عیالی    1351. اک ژوئن 1

پینبرتون این ای،گاه کا پذیرفت که به اکترین پینبرتون شهر  یافته است. والتر و انییل پینبرتیون او بیرااکی بوانی،     

این تبانی اکتبای یافته بوا موبوم ش،ن،. قضا  ایوان اعوم نموان، کیه   جهیاکنتی و اه فقره جرمی که که به اتهام تبان

ی ااالیه مشاککت ااشته است .... گرچیه   جرائمی وجوا ن،اکا که اثبا  نمای، که انیل مستقیماً اک اکتبای این ااالههی  

  والتر و اک کاستای تبانی و توافق غیرقانونی بین این او بیرااک  اک واقع توس جرائمکه این  ،ینمایموجوا ااکا که اثبا  

 جیرائم به اتهام تبانی بلبه بیه اتهیام    تنهانه. اکثریت قضا  ایوان اعوم نموان، که برای موبومیت انیل ان،افتهاکتبای ی

بیواه و اک   زیبرانگچالشسیاک نمریبا ب متو،هاال یااکتبابی توس  برااکش مبنای کافی وجوا ااکا. اکترین پینبرتون اک 

اسیت. علیت عی،م     نشی،ه رفتیه یپذ  رایی گیمم،ل قانون کیفری نمریبا که توس  بیشتر ایاال  نمریبا موکا اقتباس قراک 

هزاکان جرم اکتبابی ی  فیرا   توانیمتوافق    رفبه کهنیاپذیرش این اکترین اک خوف ا ل تناسب بوان نن است و 
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نظیر ا    یرف  نمای،  برای اکتبای تبانی و اکتبیای جیرائم موریو  تبیانی    اکتبای ی  جرم توافق می

کیه نقشیی   امبان موبومیت شخ  ب،ون این واقع اکها مسئول شناخته شوا؛ نقشش اک اجرای نن

الییل انتقااهیای   (. بهYanev, 2015: 429) اک اجرای جرائم مورو  تبانی ااشته باش،  وجوا ااکا

سه و اتویاا  واکاه به این طر  ناشی ا  احرا  مسئولیت ب،ون اثبا  مشاککت ا  سوی کشوکهای فران

یی که اک تی،وین  هانن »....این بوا که:  متو،هاال یاگزین  اما مبهم جماهیر شوکوی  پیشنهاا جای

 جرائمو اجرای ی  طر  مجرمانه مستلزم اکتبای چن،ین جرم مشاککت ااکن،  جمعاً برای هری  ا  

-Yanev, 2015: 432« )اکتبابی و هر ی  ا  اعمال سایرین )اک این توافق( مسئول شناخته شیون، 

و مو،وایت  مانی برای به نتیجه کسان،ن کنفرانس لنی،ن    نظرهابه الیل اختوف  تینها اک(. 440

 منشوک نوکنبرگ به شبل ذیل به تصویب کسی،. 1متن مااه 

اعمال »... منشوک اااگاه توکیو عیناً مشابه نن است:  2منشوک نوکنبرگ که مااه  1مااه  موجببه

مسئولیت شخصی وجوا  هاننتوت  وحیت اااگاه هستن، که برای  جرائم  هاننا   ذیل  یا هری 

ی  شیرو  ییا اقی،ام بیه یی  جنیگ       سیا  نمیااه ی  زیی کبرنامیه ااکا: الف( جنایا  علیه  ل : یعنیی  

ی  ییا مشیاککت اک یی     المللی نیبی ی هانیتضمو  هاتوافقتجاو کاکانه  یا جنگی مغایر با معاه،ا  و 

تبانی برای انجام هر ی  ا  اعمال مذکوک؛ ی( جنایا  جنگیی:.... ج( جناییا  علییه     طر  مشتر، یا

اک ت،وین یا اجرای یی    کنن،گانمشاککتیا  کنن،گان یتوراهن،گان  بشریت:..... کهبران  سا مان

مذکوک برای همه اعمال اکتبابی توس  اشخاص  جرائمطر  مشتر، یا تبانی برای اکتبای هر ی  ا  

 Charter of the International« )ای چنیین طرحیی مسیئول شیناخته خواهنی، شی،      اک اجیر 

Military Tribunal, 1945.) 

شیوا  تبیراک تبیانی اک او قسیمت     اساسنامه اااگاه نوکنبرگ استنباط میی  1ی که ا  مااه انبته

اک ایین   اک وهله اول اک تعریف جنایا  علییه  یل   تبیانی    کهیطوکبهمختلف ا  مااه مذکوک است. 

تویت   جیرائم ی اک تمیام  طیوککل بیه ی نمیواه اسیت  امیا اک وهلیه اوم     انگاکجرمجنایا  کا مستقوً 

اک  کننی،گان مشیاککت کنن،گان ییا  ی تور  اهن،گانسا مان وحیت اااگاه به مسئولیت کهبران  

ه اسیت.  مذکوک اشاکه نموا جرائمت،وین یا اجرای ی  طر  مشتر، یا تبانی برای اکتبای هر ی  ا  

بینیی او شیق متفیاو  ا  تبیانی     یشپی توان، االلت بر یم 1تبراک تبانی به او شبل مختلف اک مااه 

 شبلی ا  مشاککت. عنوانبهی  جرم مستقل؛ اوم  تبانی  عنوانبهااشته باش،: اول تبانی 

 

 

                                                                                                                                              
اسیت   نشی،ه رفتیه یپذنییز   الکیامن فین توافق( تسری ااا. اکترین پینبرتون اک سیایر کشیوکهای   کا به ایگران )سایر طر

(Yanev, 2015: 429-430.) 
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 عنوان یک جرم مستقلتبانی به .1..3

ی نیوکنبرگ و  هیا اااگیاه کیه البتیه اک    گیراا یمی  جرم تلقی  عنوان بهطبق شق اول  تبانی خوا 

 رف تبانی و توافیق بیرای    جرائمتوکیو فق  مو،وا به جنایا  علیه  ل  ش،ه است؛ یعنی اک این 

مذکوک واقع نشون،  اما اگر برای اکتبای جنایا  جنگی و  جرائمجرم بواه هرچن، عموً  هانناکتبای 

 ,Yanevپذیرا   رف توافق و تبیانی جیرم نیسیت )    یا جنایا  علیه بشریت تبانی و توافقی  وک 

2015: 440.) 

 

 عنوان جرم مستقل در دادگاه نورنبرگتبانی به .1..1..3

اااگاه نوکنبرگ اک وهله اول تبانی کا مو،وا به جنایا  علیه  ل  نموا که البتیه ایین امیر تیا حی،      

اول میااه   بنی،  اکا جرم تبانی بوا. منشوک اااگاه اک کابره ب 1الیل نگاکش مبهم متن مااه  یاای به

  اک ش،ه اشاکهبه تبانی اک اکتبای این جنایت  پراا ایممنشوک نوکنبرگ که به جنایا  علیه  ل   1

ایین تفسییر   مقابل اک کابره با جنایا  جنگی و جنایا  علیه بشریت شاه، مقرکه مشابهی نیسیتیم.  

ی حقیوق  هیا نظام  مفهومی نبواه که توس  مضیق معموالً حمل بر این حقیقت ش،ه است که تبانی

. قیراکااا تیأثیر  ی بع،ی کا توتهااااگاهباش،. این تفسیر  نکای تمام  ش،هشناختهنوشته به کسمیت 

شوا  ع،م تصیری  بیه نن   المللی ذکر میالیل ایگری که برای ع،م تسری تبانی به سایر جرائم بین

به عنوان اولین  1311و  1233ی  ل  الهه هاونینسکنواو  1353ی چهاکگانه ژنو هاونیکنوانساک 

اک مقابل  نظر ایگری که اک تفسیر تبانی منابع تعریف جنایا  جنگی و جنایا  علیه بشریت است. 

ی هیا کوشنو  اول وجوا ااکا این است کیه منشیوک نیوکنبرگ بیا قیراک ااان تبیانی اک کنیاک سیایر         

ن کا به ی  شیوه مشاککت اک اکتبای جناییت علییه   مشاککت اک اکتبای جنایا  علیه  ل  بیشتر ن

 (.Cryer, 2010: 368 ل  و نه ی  جرم مستقل نزای  نمواه است )

بهترین پرون،ه اک کابره با اتهام تبانی اک اااگاه نوکنبرگ  پرون،ه کااولیف هیس اسیت. بیاوجوا     

اتهیام تبیانی بیرای     اعوم اتهام وی به هر چهاک فقره جرم من،کج اک کیفرخواست  وی اکنهاییت بیه  

اکتبای جنایا  علیه  ل  و اکتبای جنایا  علیه  ل  موبوم ش،. اااگیاه اک حبیم  یااکه اعیوم     

نموا که وی مرا شماکه اول حزی نا ی بواه که اک تمام جلسا  هیتلر جهت ت،وین طر  حمیو   

موبومیت وی بیه   تجاو کاکانه اک اکوپا شرکت ااشته است. پذیرش نگاهانه وی ا  این طر  منجر به

. عووه بر این  هس به اتهام اکتبای جنایا  علیه  ل  شوایمتبانی برای اکتبای جنایا  علیه  ل  

قضا  اااگاه به االه کافی جهیت اثبیا  مشیاککت وی اک     کهنیاهم موبوم گرای،  اما تنها بع، ا  

بشیریت و جناییا  جنگیی    ی هیتلر کسی،ن،. اما هس ا  اتهام اکتبیای جناییا  علییه    هاطر اجرای 

تبرئیه گرایی،    جرائمالیل فق،ان االه کافی جهت اثبا  اکتباط وی با این من،کج اک کیفرخواست به
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(Office of the United States Chief of Counsel for Prosecution of Axis 

Criminality, 1947: 111-113.) 

 اشیتبیان هس به الیل اثبیا    ،یترایب  انمویماگر اااگاه ا  مفهوم تبانی م،نظر برنی تبعیت 

و  شی، یمبای، به اتهام اکتبای جنایا  علیه  ل   جنایا  جنگی و جنایا  علیه بشریت هم موبوم 

(. اک Yanev, 2015: 446-447نبیوا )  جرائمنیا ی به اکائه الیل جهت اثبا  مشاککت وی اک این 

تهیام جناییا  علییه بشیریت  قضیا  مخیالف اک       انتقاا ا  مجا ا   ااکه برای هس و تبرئه وی ا  ا

که نقش هس کا اک اکتبای جنایا  علیه بشریت اثبیا    ن،ینمایماااگاه نوکنبرگ به االیلی استناا 

این االیل نقش او اک امضای قوانینی است که یهوایان کا ا  شرکت اک انتخابا  و  جمله ا . ،ینمایم

هیایی ا  وی اک مقیام معیاون هیتلیر     سخنرانی حالنیاکعو  ،ینمایمتص،ی مشاغل عمومی موروم 

 Office of the United States) ،یی نمایمی هیتلر حماییت  « نژاا برتر»وجوا ااشته که ا  تئوکی 

Chief of Counsel for Prosecution of Axis Criminality, 1947: 179-180  نبتیه .)

میتهم اک جناییا  علییه بشیریت      اینجاست که حتی قضا  مخالف هم بیه انبیال اثبیا  مشیاککت    

موریو  تبیانی    جیرائم  رف اثبا  تبانی متهم با هیتلر کا برای موبومیت وی اک  کهنیاهستن،  نه 

 کافی ب،انن،.

نگاهی به کویه قضایی اااگاه نوکنبرگ اک برخوکا با تبانی بیانگر کویبیرا بسییاک مضییق     واقع اک

ا مو،وا به جنایا  علیه  ل  و متهمیان کا موی،وا بیه    اااگاه است. اوالً اااگاه نوکنبرگ این جرم ک

. ثانیاً اثبا  وجوا یی  توافیق بیرای اکتبیای     ،ینمایماولت نلمان نا ی  رن،گانیگمیتصمکهبران و 

و بیرای   اانی، ینمی موریو  تبیانی    جرائمجنایا  علیه  ل  کا الیل برای اثبا  موبومیت متهم به 

اکتبیابی   جیرائم به انبال االه اثبیا  مشیاککت میتهم اک     موبومیت متهم به جنایا  مورو  توافق

الیل موبومیت برخی متهمان مانن، هیس بیه او عنیوان مجرمانیه تبیانی اک اکتبیای       است. ثالثاً به

اااگاه نیوکنبرگ تبیانی اک    نظر ا که  کس،یمجنایا  علیه  ل  و اکتبای جنایا  علیه  ل  به نظر 

به   مانهمی  جرم مستقل تلقی ش،ه است و امبان موبومیت  عنوانبهاکتبای جنایا  علیه  ل  

 مورو  تبانی وجوا ااکا. جرائماو اتهام تبانی و 

 

 عنوان جرم مستقل در دادگاه توکیوتبانی به .2..1..3

اااگاه توکیو همانن، اااگاه نوکنبرگ بر این اعتقاا بوا که مسئول شناختن یی  شیخ  بیه اتهیام     

ی تجاو کاکانه و جنایا  اکتبیابی  هاجنگنای مسئول اانستن وی برای همه به مع خواخوابهتبانی 

(. International Military Tribunal for the Far East, 1948: 40-41مورو  تبانی نیسیت ) 

 جیرائم نفر متهمی که اک اااگاه توکیو به اتهام تبانی اک جناییا  علییه  یل  و سیایر      وسهستیبا  
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تنها به اتهام تبانی اک جنایا  علییه  یل     1متهمان یعنی اوشیما و شیراتوکی متهم ش،ن،  او نفر ا 

 (.Okoth, 2014: 118-120اتهامی تبرئه ش،ن،. ) جرائمموبوم و ا  سایر 

اااگاه توکیو همانن، اااگاه نوکنبرگ اعوم نموا که تبانی اک جناییا  علییه بشیریت و جناییا      

 ,International Military Tribunal for the Far Eastجنگی خاکج ا   وحیت اااگاه است )

(. هر او اااگاه تنها  مانی متهمان کا عووه بر تبانی  به اتهیام مشیاککت اک جناییا     40-41 :1948

که االیلی جهت اثبا  مشاککت متهمان اک جنگ تجاو کاکانیه وجیوا    نموان،یمعلیه  ل  موبوم 

گاه و برخوف تبانی م،نظر برنی  رف اثبا  تبیانی منجیر بیه    هر او ااا نظر ا  واقع اکااشته باش،. 

ایین او   نظیر  ا  گیر یا عبیاک   به. شواینممسئولیت متهمان به مشاککت اک جنایا  مورو  تبانی 

متهمیان بیه او جیرم تبیانی و       میان هیم اااگاه تبانی ی  جرم مستقل است و امبیان موبومییت   

 مورو  تبانی وجوا ااکا. جرائممشاککت اک 

 

 ی یوگسالویالمللنیبعنوان جرم مستقل در دادگاه کیفری تبانی به .3..1..3

شیبلی ا  مسیئولیت و ییا جرمیی      عنوانبهی یوگسووی و کونن،ا به تبانی هااااگاهی هااساسنامهاک 

 شی،ه   یتصری  جرم مستقل  عنوان بهی کشنسلمستقل اشاکه نش،ه است  بلبه  رفاً به تبانی اک 

اساسینامه اااگیاه یوگسیووی و میااه      5(3  تنها تصری  به جرم تبانی اک مااه )ی()جهینت اکاست. 

 ی است.کشنسلاساسنامه اااگاه کونن،ا اک کابره با جرم  5(3)ی()

ی پنج نفر ا  هفت متهم بیه اتهیام   هااتهاماااگاه یوگسووی برای اولین باک اک پرون،ه پوپوی  به 

ا  اکتبیای ییا    نظیر  رفی کشنسلااگاه اعوم کرا که تبانی اک ی کسی،گی کرا. اکشنسلتبانی اک 

اعیوم نمیوا کیه     و ناتمام است. اااگیاه همچنیین   ی  جرم مستقل نفسهیفی کشنسلع،م اکتبای 

بعی، ا    توانی، یمی و یی  شیخ     5ی  جرم مستمر اسیت  الکامنی حقوقی هانظامبه  باتوجهتبانی 

Prosecutor v. Popovic et. Al, 2010: para. 867-) 3انعقاا توافق هیم بیه نن ملویق گیراا.    

ی و کشی نسیل اااگاه برای او نفر ا  متهمان یعنیی پوپیوی  و بایرا  اتهیام تبیانی اک       تینها اک(. 876

ی او جرم مجیزا  کشنسلی و کشنسلی کا احرا  نموا. اااگاه گرچه اعوم نموا که تبانی اک کشنسل

یت متهمان به هر او فقره اتهام خواااکی نمیوا   ییرا چنیین    و مستقل ا  هم هستن،  اما ا  موبوم

عنوان ی بهکشنسلی تبانی اک انگاکجرماااگاه ه،ف ا   نظر ا . اانستیمموبومیتی کا غیرمنصفانه 

ی ایگر تیوجیهی بیرای   کشنسلی  جرم مستقل و ناتمام جلوگیری ا  اکتبای نن است و با اکتبای 

                                                           
1.Oshima and Shiratori. 

 (.152-153  ص. 1323  مؤمنی   ااهبیحبمخالف کجو  شوا به: ) نظر ا . برای اطو  5

 متفاو  است. اک پرون،ه اسپیر رگ. کویه اااگاه ا  این  اویه با کویه اااگاه نوکنب3
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اااگیاه موبومییت میتهم بیه      نظیر  ا  واقیع  اکی وجوا ن،اکا. کشسلنی مستقل تبانی اک انگاکجرم

. بنیابراین اااگیاه   شیوا یمی ی کشنسلی مانع ا  موبومیت مج،ا متهمان به اتهام تبانی اک کشنسل

 ,.Prosecutor v. Popovic et. alی موبیوم نمیوا )  کشنسلاین او متهم کا تنها به اتهام اکتبای 

2010: para. 2111-2127.) 

ا اااگاه یوگسووی اک پرون،ه تیولیمیر ایی،گاه کیاموً متفیاوتی اتخیاذ نمیوا. اک ایین پرونی،ه         ام

ی تبیانی اک  انگیاک جیرم برخوف پرون،ه پوپوی   قضا  به این موریو  اشیاکه نموانی، کیه هی،ف ا       

بیواه کیه    کننی،گان یتبیان ی  بلبه مجا ا  تمیامی  کشنسلبا ااکن،گی ا  اکتبای  تنها نهی کشنسل

ی خرر بزکگیی کا متوجیه جامعیه نمیواه اسیت. اک نتیجیه       کشنسلبرای اکتبای  هاننتوافق   رف

ی کشی نسیل کشی و اکثریت قضا  تصمیم گرفتن، که موبومیت متهم به هر او اتهام تبانی اک نسل

 .Prosecutor v) به مجا ا  حبس اب، موبوم شوا هاتیموبومحفظ شوا و متهم با لواظ تمامی 

Tolimir, 2012: para. 1207, 1239, 1242.) 

 

 المللی روآنداتبانی به عنوان جرم مستقل در دادگاه کیفری بین .4..1..3

اساسینامه اااگیاه یوگسیووی  کوییه      1(1اساسنامه اااگاه کونن،ا با میااه )  1(1باوجوا تشابه مااه )

اااسیتانی  کشیی ااشیته اسیت.    نسلتری اک تبیین ماهیت تبانی اک قضایی اااگاه کونن،ا نقش فعال

ی اک کونن،ا که با حضوک نیروهای اولتیی اکتبیای   کشنسلاااگاه کونن،ا بر این عقی،ه بوا که وسعت 

اال بر وجوا تبانی با عامون این جنایا  است. اااگاه کونن،ا اک چهاکاه پرون،ه اتهام تبیانی   ان،افتهی

تع،اا اک پنج پرون،ه برای متهمان حبم به موبومیت  ی کا موکا توجه قراک ااا که ا  اینکشنسلاک 

(. ا  بین پینج حبیم  یااکه او حبیم اک     Okoth, 2014: 130ی  ااک گرای، )کشنسلبه تبانی اک 

 مرحله تج،ی،نظر کا ش، و بقیه موکا تأیی، قراک گرفتن،.

ابیل مجیا ا    ا  نتیایجش ق  نظر رفی کشنسلاااگاه کونن،ا اک پرون،ه موسما  تبانی اک  نظر ا 

و حقوق نوشته ی  جرم ناتمام و مسیتقل اسیت کیه بیه      الکامناست؛ تبانی اک هر او نظام حقوقی 

ا  نتایجش قابل مجا ا  است. شعبه اک پاسخ به ایین پرسیش کیه اک     نظر رفالیل عمل توافق و 

هام تبیانی اک  ی و هم به اتکشنسلمتهم کا هم به اتهام  توان،یمی نیا اااگاه کشنسل وک  اکتبای 

ی موبوم نمای،  به او نظام حقوقی مشهوک توجه نموا. اک نظیام حقیوق نوشیته اک  یوک      کشنسل

بوان تبانی  متهم تنها به جرم اکتبابی و نه تبیانی موبیوم خواهی، شی،. امیا اک نظیام        زینمتیموفق

اکتبیابی   جیرائم بوان تبانی  متهم بیه هیر او اتهیام تبیانی و      زینمتیموفقاک  وک   الکامنحقوق 

بیوان   زیی نمتیی موفقموبوم خواه، ش،. اما اک این پرون،ه اااگاه بر این اعتقاا است که اک  یوک   

 گیر یا عبیاک   بیه ی موبیوم نمیوا.   کشنسلمتهم کا به هر او اتهام تبانی و اکتبای  توانینمتبانی  
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اااگیاه موبیوم کیران     نظیر  ا اااگاه اک پاسخ به پرسش مذکوک ا  نظام حقوق نوشته تبعیت نموا. 

است هی  ه،فی کا موقق  ش،هموبومی که قبوً به اتهام اکتبای نن کشنسلمتهم به اتهام تبانی اک 

کشی  جنایا  علیه بشریتِ نابواسیا ی  . بنابراین اااگاه  متهم کا تنها به اتهام اکتبای نسل،ینماینم

 .Prosecutor v) ،یی نمایمموبوم و جنایا  علیه بشریتِ تجاو  جنسی به ی  مجا ا  حبس اب، 

Musema, 2000: para. 193, 196-198.) 

ی واکا علیه کامبان،ا اک اااگاه کونن،ا که البته ا  طریق توافیق بیا میتهم )معاملیه     هااتهامیبی ا  

ی همیراه بیا اتهیام اکتبیای     کشی نسیل اتهام( منجر به  ،وک حبم موبومییت شی،  اتهیام تبیانی اک     

ی و تبیانی اک  کشی نسیل بیه هیر او اتهیام      میان همک این پرون،ه اااگاه متهم کا ی بوا. اما اکشنسل

 .Prosecutor v  بیه مجیا ا  حیبس ابی، موبیوم نمیوا )      هیا تیی موبومی همراه با سایر کشنسل

Kambanda, 1998: para. 40 ی و کشنسلهم متهم به هر او اتهام اکتبای  گبایتیین(. اک پرون،ه

به مجا ا  حبس اب، موبوم گرای، که میوکا تأییی،    هاتیموبومه با سایر ی همراکشنسلتبانی اک 

(. اک Niyitegeka v. The Prosecutor, 2004, para. 4اااگیاه تج،یی،نظر هیم قیراک گرفیت )     

ی کشی نسیل ی و تبیانی اک  کشنسلپرون،ه ب،وی ناهیمانا  باکایاگویزا و انگزه هر سه متهم به او اتهام 

اتهام تبانی به الیل ع،م اثبا  ککن معنوی ا  سوی اااگاه تج،ی،نظر کا ش، موبوم ش،ن، که البته 

(Prosecutor v. Nahimana, Barayagwiza, Ngeze, 2003: para. 8, 9, 10, 1043, 

ی و تبیانی اک  کشی نسیل (. اک پرون،ه نیراماسوهوکو و سایرین هر شش متهم بیه اتهیام   1092-1094

ی و تبیانی اک  کشی نسیل گاه تنها ی  متهم کا بیه هیر او اتهیام    ااا تینها اکی متهم ش،ن،. کشنسل

 ,Prosecutor v. Nyiramasuhuko, et al, 2011: para. 1, 1823ی موبیوم نمیوا. )  کشی نسل

CHAPTER V: VERDICT, para. 6271.) 

اک شعبه ب،وی اک اااگاه کونن،ا او نفر ا  چهاک متهم پرونی،ه   توجه جالبی هاپرون،هی ا  بی اک

ی و توریی  مسیتقیم و علنیی بیه اکتبیای      کشی نسلهای موگنزی و موگیرانزا به اتهام تبانی اک مبنا

 .Prosecutor v) گرانی، یمی ی تبرئیه  کشی نسیل   امیا ا  اتهیام اکتبیای    شون،یمی موبوم کشنسل

Bizimungu, Mugenzi, Bicamumpaka, Mugiraneza, 2011, para. 1988  ایین کأی .)

یه جالب است که بیانگر ع،م تبعیت اااگاه ا  تبانی اک مفهوم برنی است   یرا شعبه ب،وی ا  این  او

و بیرای   شیوا ینمی موریو  تبیانی موبیوم     جرائمبه اکتبای  خواخوابهاثبا  تبانی  متهم  وجوا با

نیا  به االه اال بر اثبا  مشاککت میتهم وجیوا ااکا و بیه الییل      جرائمموبومیت متهم به اکتبای 

اکتبابی  متهمان ا  اتهام اکتبای  جرائمیل کافی ا  سوی اااستانی مبنی بر مشاککت اک ع،م اکائه ال

و او  شون،یمی واکاه تبرئه هااتهام. اک پرون،ه اخیر او متهم ایگر ا  تمام شون،یمی تبرئه کشنسل

ی بیه یی    کشی نسیل متهم نامبراه رمن موبومیت به او اتهام تبانی و توری  مستقیم و علنی به 
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 ,Prosecutor v. Bizimungu, Mugenzi) شون،یممجا ا  واح، یعنی سی سال حبس موبوم 

Bicamumpaka, Mugiraneza, 2011: para. 2020  الییل عی،م   (. گرچه اااگاه تج،یی،نظر بیه

ی تبرئیه  کشی نسیل ی  او موبوم کا ا  اتهیام تبیانی و توریی  اک    کشنسلاثبا  ککن معنوی خاص 

ی یی   کشی نسیل    کویه قضایی اااگاه کونن،ا االلت بر این ااکا که تبانی اک   اما اک مجمو،ینمایم

 جرم مستقل است.

 

 عنوان شکلی از مشارکتتبانی به .2..3

اسیت.   قراکگرفته توجه موکاشبلی ا  اشبال مسئولیت کیفری  عنوانبهمرابق شق اوم  این مفهوم 

مبنیایی بیرای مسیئولیت افیراا      عنیوان بیه  ن،توایمجرم نیست  اما  خوایخوابهاک این شق  تبانی 

 اکتبابی به کاک گرفته شوا. جرائمنسبت به 

 

 ی نورنبرگ و توکیوهادادگاهتبانی به عنوان شکلی از مشارکت در  .1..2..3

مبنایی برای مسیئولیت اک قبیال    توان،یماساسنامه اااگاه نوکنبرگ  تبانی  1بن، نخر مااه  موجببه

 1 ل   جنایا  جنگی و جنایا  علیه بشریت اکتبابی باش،. قسیمت اخییر میااه    کلیه جنایا  علیه 

ی حقیوق  هیا نظامبیانگر تبانی اک مفهوم برنی یا همان تبانی پینبرتون است. این مفهوم ا  تبانی اک 

(. برخیی  111: 1335است. )خیالقی    الکامنی حقوقی هانظامنوشته ناشناخته است و تنها مخت  

ن مفهوم ا  تبیانی اقیقیًا همیان اقی،اما  مجرمانیه مشیتر، اسیت کیه اک اکتیرین          معتق،ن، که ای

ی ا  جناییا  اک اجیرای   امجموعیه  کهیهنگامپینبرتون نیز مرر  ش،ه است. به موجب این مفهوم 

  هر کس که با نن طر  بیه نیوعی نگاهانیه اک اکتبیاط باشی، و اک      اب،ییمی  طر  مشتر، اکتبای 

اکنوکان نن اک هر مقرعی ا   مان نقشی کا قبول کن،  میااام کیه اجیرای نن    شبل ااان یا به اجرا 

  بی،ون  شیوا یمی طر  ااامه ااکا  مرابق اکترین پینبرتون  مسئول تمام جنایا  اکتبابی شیناخته  

ال م باش، کابره او با یبای  نن جنایا  بیه طیوک ج،اگانیه و میاای ثابیت شیوا. )یوسیفیان          کهنیا

ی نیوکنبرگ و توکییو بیه نیو  اوم تبیانی       هیا اااگیاه ا وجوا تصری  اساسنامه (. ب522-522: 1333

ی خوا به این نو  ا  تبانی جهت موبومیت متهمیان اسیتناا   هاپرون،هاک  اااگاها  این او   ی یه

 ننموان،. اک واقع هر او اااگاه تبانی کا مو،وا به نو  اول یعنی ی  جرم مستقل نموان،.

 

 ی کیفری یوگسالوی و روآنداهادادگاهعنوان شکلی از مشارکت در تبانی به .2..2..3

و  1(1ی اک مواا )المللنیب جرائمی سا نمااهی و زیکبرنامهی انگاکجرمبرخی معتق،ن، که با توجه به 

اساسنامه او اااگاه یوگسووی و کونن،ا  اک واقع نیا ی به تصری  به تبانی به عنیوان شیبلی ا     1(1)
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(. Okoth. 2014: 142-143ی اک اییین او اااگییاه نبییواه اسییت )المللیینیبیی جییرائممشییاککت اک 

. البتیه  ،یی نیمی ی اک نگاه اول بسیاک شبیه به تبانی به نظیر  المللنیب جرائمی سا نمااهو  یزیکبرنامه

اساسینامه اااگیاه    1ی یی  جنیگ تجاو کاکانیه اک میااه )الیف(     سا نمااهی یا زیکبرنامهی انگاکجرم

ی و زیکبرنامهاساسنامه اااگاه توکیو مسبوق به سابقه بواه است. ا  ا رو   2گ و مااه )الف(نوکنبر

 بیه بیوا.   شی،ه  اسیتفااه ی نوکنبرگ و توکیو تنها برای جناییا  علییه  یل     هااااگاهی اک سا نمااه

مصی،اق   توانی، یمی ی ی  جنیگ تجاو کاکانیه   سا نمااهی و زیکبرنامهمنشوک نوکنبرگ  رف  موجب

ا   بیی ترت نیی ا بیه جنایت علیه  ل  باش،. احرا  مسئولیت ا  این بای منوط به اکتبای جرم نیست  

اک  جیرائم ی ایین  هیراو این  اویه مشابه تبانی به عنوان ی  جرم مستقل است. هرچن، تصیری  بیه   

. باشی، یماین او اااگاه حاکی ا  تمایز بین این او  1(1و ) 1(1کابره با جنایا  علیه  ل  اک مواا )

ی ییا  زیی کبرنامیه ا  متهمیان بیه اتهیام      یی  یهی های  ااکه اک این او اااگیاه  گرچه اک موبومیت

 ی این اتهام اک اتهام تبانی ااغام گرای،.نوع بهی ی  جنگ تجاو کاکانه موبوم نش،ن، و سا نمااه

ی  توری  کران  زیکبرنامههر فرای که به »ا  اساسنامه اااگاه یوگسووی  1(1مااه ) موجب بهاما 

 جیرائم ی ییا اجیرای یبیی ا     سا نمااهی  زیکبرنامهاستوک ااان  اکتبای یا کم  ماای و معنوی به 

منفرااً مسئول جیرم خیویش قلمی،اا     ستیبایماین اساسنامه پرااخته باش،   2تا  5مذکوک اک مواا 

  خیوا یی  جیرم    یللی المنیبی ی یی  جیرم   زیکبرنامهاین اسناا متضمن این امر هستن، که « گراا.

ایین امیر  کوییه     کغیم یعلی  نیسیت.  شی،ه ی زیی کبرنامه جرائماست  و عموً نیا ی به اکتبای  مستقل

ی کا المللی نیبی ی یی  جیرم   سیا  نمیااه ی و زیکبرنامههای یوگسووی و کونن،ا مسئولیت بابت اااگاه

اه تج،یی،نظر  کأی اااگی  موجیب  بیه (. Cryer, 2010, p. 382) انی، نمیواه منیوط بیه اکتبیای نن    

ی مستلزم نن است که ی  ییا چنی، نفیر  کفتیاک     زیکبرنامهیوگسووی اک پرون،ه کوکای  ککن ماای 

ی نمیواه باشین،   زیی کبرنامیه ی است و بع،اً اکتبای یافتیه کا  المللنیب جرائمی کا که مورو  امجرمانه

(Prosecutor v. Dario Kordic & Mario Cerkez, 2004: para. 26 .)توانیم بیترت نیا به 

 جیرائم ی شیبلی ا  مشیاککت اک اکتبیای    سا نمااهی و زیکبرنامهگفت که ا  نظر اااگاه یوگسووی  

ی یوگسووی و کونن،ا هی  موبومیتی با این عنیوان اعیوم   هااااگاهی است. گرچه اک کویه المللنیب

ی اکتبیای  سیا  نمیااه ی و زیکهبرنامنگرای، و اک نتیجه اعوم اککان و شرای  احرا  مسئولیت ا  بای 

چنیین عنیوان اتهیامی اک اساسینامه اییوان کیفیری        کهنیای ممبن نیست. به ویژه المللنیب جرائم

 ی نیز حذف ش،ه است.المللنیب

همچنین  برخی اعتقاا ااکن، که نو  اوم تبانی اک واقع همان اق،اما  مجرمانه مشیتر، اسیت.   

نی و اق،اما  مجرمانه مشیتر، اک پرونی،ه اوجیانی  اک اااگیاه     همانی نو  اوم تبابوث پیرامون این

یوگسووی باال گرفت. وکوی م،افع اک افیا  ا  موکیل خیوا اعیوم کرانی، کیه اقی،اما  مجرمانیه         
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مبنایی برای مسئولیت کیفری  عنوانبهکه تبانی  جاننمص،اقی ا  تبانی است  و ا   واقع اکمشتر، 

مص،اقی  عنوانبهقی، نش،ه است  پس اق،اما  مجرمانه مشتر، هم اک اساسنامه اااگاه یوگسووی 

 ,Yanevاست و بای، ا  طرف اااگاه کناک گذاشیته شیوا )   نش،هینیبشیپا  تبانی اک این اساسنامه 

2015, p. 423.)      اااگاه تج،ی،نظر یوگسووی با تأکی، بر تمایز بیین اقی،اما  مجرمانیه مشیتر، و

تبانی مستلزم اثبا  این امر اسیت کیه افیراا     کهیحالک ا»فع کا کا نموا: تبانی  افاعیا  وکوی م،ا

ان،  اق،اما  مجرمانه مشتر، مستلزم این است که برای اکتبای ی  یا چن، جرم معین توافق نمواه

عبیاک    بهعووه بر اثبا  چنین توافقی  طرفین توافق برای پیشبرا توافق  اق،ام عملی نمواه باشن،. 

 رف توافق برای اتهام تبانی کافی اسیت  مسیئولیت یی  عضیو اقی،ام مجرمانیه        کهیحال اکایگر  

 .The Prosecutor v« )مشتر، بسیتگی بیه اکتبیای اعمیال مجرمانیه اک کاسیتای اقی،ام ااکا....       

et al, 2003: para. 23 Milutinovic .)به تبیانی   1نگاه اااگاه یوگسووی و اااگاه کونن،ا واقع اک

و  اول یعنی تبانی به عنوان ی  جرم مستقل بواه است. ا  نظر این او اااگاه  اقی،اما   مو،وا به ن

مجرمانه مشتر، و تبانی او مفهوم متمایز و مسیتقل ا  هیم هسیتن،؛ اقی،اما  مجرمانیه مشیتر،       

المللی هستن، که منجر به مسئولیت تمامی افراا اکگییر اک  شبلی ا  مشاککت اک اکتبای جرائم بین

اما  خواهن، ش،  اک حالی تبانی ی  جرم مستقل و نه شبلی ا  مشاککت اک اکتبیای جیرم   این اق،

 است.

 

 یالمللنیبتبانی به عنوان شکلی از مشارکت در دیوان کیفری  .3..2..3

تبیانی هیی     بهی المللنیبی پیشین اک اساسنامه ایوان کیفری المللنیبی کیفری هاااااگاهبرخوف 

ی کشی نسلی اک کابره با المللنیباساسنامه ایوان کیفری  52مااه  3حتی بن،  ی نش،ه است.ااشاکه

ی  تنهیا بیه توریی     کشی نسیل ی کونن،ا و یوگسووی و کنوانسیون منع و مجا ا  هااااگاهبرخوف 

ی کشنسلی به عنوان ی  جرم مستقل تصری  نمواه و تبانی اک اکتبای کشنسلمستقیم و علنی به 

 مستقل کا حذف نمواه است.به عنوان ی  جرم 

کیه اکبرگیرنی،ه اقی،اما  مجرمانیه      اییوان اساسنامه  52(3برخی معتق،ن، با توجه به مااه )ا()

. متعاقیب ایین   3»ایین میااه:    موجب بهبه تبانی نبواه است.   یتصر بهایگر نیا ی  5مشتر، است 

                                                           
رمنی به تفاو  بین او مفهیوم تبیانی و اقی،اما  مجرمانیه      طوکبهشعبه تج،ی،نظر اااگاه کونن،ا اک پرون،ه موگیرانزا . 1

 .(Mugenzi, Mugiraneza v. The Prosecutor, 2013: para. 70, 71, 72, 96) ،ینمایممشتر، اشاکه 

رون،ه لوبانگو با استناا به معیاک کنترل جرم تیا حی،  ییاای ا  اکتیرین اقی،اما  مجرمانیه       . شعبه مق،ماتی ایوان اک پ5

-531: 1333. )یوسیفیان   رایگیمبوا  فا له  ش،هینیبشیپی یوگسووی و کونن،ا هااااگاهمشتر، که اک کویه قضایی 

535.) 
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اکتبیابی تویت    جیرائم اساسنامه  ی  شخ  بای، ا  نظیر کیفیری مسیئول شیناخته شیوا و بیرای       

 وحیت ایوان مجا ا  شوا اگر نن شخ : الف( به طوک انفراای  )یا( به اتفاق شخ  ایگر ییا بیه   

نییا نن شیخ  ایگیر ا  نظیر کیفیری       کیه نیاا   نظر رفواسره شخ  ایگر  مرتبب جرم شوا  

اااه باش، به اکتبای جرم کا انجام  3یا ترغیب 5تشجیع  1شوا یا خیر؛ ی( استوکمسئول شناخته می

 بیا  اک  وکتی که جرم مذکوک اک واقع اکتبای یافته باش، و یا شرو  بیه اکتبیای نن شی،ه باشی،؛ ج(    

 فیراهم  با جمله ا  یگریا شبل به ای ، ینما 5یمعنو ای یماا کم  جرم  اکتبای اک مساع،  ه،ف

هر شیوه ایگری ؛ ا( به ،ینما مساع،  نن اکتبای به شرو  ای اکتبای اک جرم اکتبای اسبای نوکان

اک اکتبای یا شرو  به اکتبای جرم توس  گروهی ا  اشخاص که برای توقق هی،ف مشیترکی عمیل    

: بیا هی،ف پیشیبرا    1  نقش ااشته باش،. چنین نقشی بای، عام،انه بیواه باشی، و بایی، ییا:     کنن،یم

ییا هی،فی   چنیین فعالییت    کهی وکتفعالیت مجرمانه یا ه،ف مجرمانه گروه  وک  گرفته باش،  اک 

: بیا اطیو  ا  قصی، گیروه اک اکتبیای      5مستلزم اکتبای ی  جرم ااخل اک  وحیت ایوان است؛ یا 

 «جرم  وک  گرفته باش،؛...

برخیی بییانگر    نظر ا و  ش،هاقتباس 13322بن، ا مااه یااش،ه عیناً ا  کنوانسیون ر، تروکیسم 

 ,Ambos, 2008اسیت )  ش،ه ا لحسا شی است که با مقرکا  تبانی من،کج اک منشوک نوکنبرگ 

p. 760 .)علییه  یل  و امنییت      جیرائم اک  المللنیبکمیسیون حقوق  1331 سینوشیپ موجب به

نن تبانی  به مشیاککت اک یی  طیر      موجب بهکه  ،ینمایمشخصی که اک اکتبای ی  جرم تبانی 

 موجیب  بیه ا  اسیت.    قابل مجا شواعلیه  ل  و امنیت بشری تب،یل  جرائممجرمانه برای اکتبای 

ی یا تبانی برای اکتبای چنین زیکبرنامهاین مسئولیت به شخصی که مستقیماً اک  1331 سینوشیپ

  مسئولیت سینوشیپ. بنابراین اب،ییماکتبای یافته مشاککت نمواه است  تسری  واقع اکجرمی که 

اساسینامه   52(3ااه )ا(). می اانی، یمبرای اکتبای تبانی کا مستلزم مشاککت مستقیم و اکتبای جرم 

ایوان هم با حذف ا رو  تبانی  احرا  مسئولیت کا منوط به ااشیتن حی،اقل نقشیی اک شیرو  ییا      

اک کابریه بیا    نظرهااختوف  واقع اک(. Ambos, 2008: 761اکتبای جمعی ی  جرم اانسته است )

ساسینامه اییوان شی،.    منجر به حذف این ا رو  ا  ا تینها اکاکج جرم تبانی اک اساسنامه ایوان 

کیه   ااکن،یمهستن، اعوم  52(3حتی نن استه ا  افراای هم که معتق، به ااغام تبانی اک مااه )ا()

ی  جرم ناتمام و مستقل جایگاهی اک اساسنامه ایوان ن،اکا  بلبیه بیا موی،وا     عنوانبهایگر تبانی 

                                                           
1. Orders 
2. Solicits 

3. Induces 

4. Aids, Abets 

5. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, U.N. Doc. A/RES/52/164 

(1998), Annex (37 I.L.M. 249 (1998)), article 2 para. 3 (c). 



صطفی موسوی، مهین سبحانی  و  مجتبی جانی پور   111  (91، )ایپپی  9318 تانبهار و اتبس ، اول، شماره مده ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  سیدم

 

مشیاککت اک   شیبل   ه یی ش،ن نن به اق،اما  مجرمانه مشتر،  مسئولیت ناشی ا  نن موی،وا بی  

 ی ش،ه است.المللنیب جرائماکتبای 

نگاهی به کون، ت،وین بن، ا و قراک گرفتن نن اک انتهای اشبال مسئولیت کیفری بیرای اکتبیای   

اک ابت،ای این بن،  بیانگر این است که بنی،  « به هر شیوه ایگری....»ی و اکج عباک  المللنیب جرائم

ی است. این نو  نگیاه  المللنیب جرائمککت و مسئولیت برای اکتبای شبل مشا نیترفیخفا ناظر بر 

 کهیحال. اک شون،یممتهمانی شوا که به استناا این بن، موبوم  ترفیخفمنجر به مجا ا   توان،یم

اک تبانی با عامون ا لی جنایا  اکتبابی مواجه هستیم که قاع،تاً به الیل نقیش کهبیری و کنتیرل    

بنی،  »... ا  ش،ی،تری مواجه شون،. به نظر شعبه مق،ماتی ایوان اک پرون،ه لوبانگو: خوا بای، با مجا 

اک واقیع مسیئولیت   « کا می،نظر ااکا ....  52سر  مشاککت ماای اک جرم مرابق مااه  نیترنییپاا 

ا  سایر بن،های این مااه است و اک ح، مسئولیت معیاون و نیه مباشیر     ترفیخفمتهم طبق این بن، 

عنیوان  (. بنابراین حتی اگر اقی،اما  مجرمانیه مشیتر، بیه    532-531: 1333)یوسفیان   جرم است

مص،اقی ا  تبانی مو،وا به بن، ا شوا  متهم به عنوان معاون و نیه مباشیر جیرم مسیئول شیناخته      

ی این شبل خاص ا  اق،اما  نیبشیپ. شوایمی شامل وی ترفیخفخواه، ش، و اک نتیجه مجا ا  

خأل اساسنامه ایوان اک ع،م تصری  به تبانی که مستلزم مسئولیت ش،ی،تر بیرای   مجرمانه مشتر،

ی  المللی نیبی ی کیفیری  هیا اااگاه. به عووه به  عم ،ینماینماکتبابی است کا برطرف  جرائمکهبران 

 .Prosecutor vاق،اما  مجرمانه مشتر، شبلی ا  مشاککت و نه معاونت اک اکتبای جیرم اسیت )  

Simic, 2006: 265 ( اک واقع بن، ا میااه .)نیاظر بیر اقی،اما      توانی، ینمی اساسینامه اییوان    52(3

 مجرمانه مشتر، باش،.

عی،م تصیری  بیه     کغیم یعلی اساسنامه ایوان  52(3به بن، الف مااه ) هابوثا  بن، ا   نظر رف

کیه اک  یی هسیتن،  هاتیورعا رو  تبانی معروف خواه، ش،   یرا هر او بن، الف و ا اکبرگیرن،ه 

(. بیه  Prosecutor v. Lubanga: 2012: 996نن گروهی ا  افراا اک اکتبای ی  جرم نقش ااکن، )

موجب بن، الف و کویه قضایی ایوان تنها کسانی که منفرااً ییا بیه همیراه ایگیران کنتیرل فعالییت       

برنامیه  عمیوً بیا امتنیا  ا  همبیاکی  اجیرای       تواننی، یممشتر، گروه کا اک است ااکن، و  مجرمانه

هر  کهیحال  اک شون،یمعنوان شرکا و مرتببین ا لی شناخته مجرمانه کا مختل یا متوقف کنن،  به

شخ  ایگری که عم،اً و با علم به تصمیم مجرمانه گروه  به پیشبرا ه،ف یا فعالیت جنیایی ییاکی   

وبوم خواهی، شی،   اکتبابی گروه م جرائمکسان،  به عنوان م،اخله کنن،ه ثانوی )معاون( به سبب می

 (.531: 1333)یوسفیان  

عنوان شبلی عنوان ی  جرم مستقل کناک گذاشته ش،ه و تبانی بهبنابراین ا  نظر ایوان تبانی به

تویت  یوحیت اییوان     جرائما  مشاککت نیز مستلزم اثبا  میزان کنترل طرفین توافق اک اکتبای 
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جیرم   هیا ننااشته باشن، کیه بی،ون نقیش     است. اگر طرفین توافق ح،ی ا  کنترل بر جرم اکتبابی

اکتبابی مسئول  جرائمعنوان مباشران این اشخاص کا به استناا بن، الف به توانیم  افتیینماکتبای 

اکتبابی اک ح، شرط ال م برای اکتبای جرم  جرائمنسبت به  هاننشناخت. اما اک  وکتی که کنترل 

بیه   52ها کا به استناا بن، ا میااه  نن توانیمیوان  توت  وحیت ا جرائمنبواه  اک  وک  اکتبای 

(. Prosecutor v. Lubanga, 2007: 330, 338اکتبابی موبیوم نمیوا )   جرائمعنوان معاونین اک 

کویبرا ج،ی، ایوان نه اتبا به عناوینی مانن، تبیانی و اقی،اما  مجرمانیه مشیتر،  بلبیه اک معییاک       

اکتبابی به مباشران و معاونیان اسیت. البتیه کاپیای      جرائمن و تقسیم عامو 1کنترل جرم تریکاکبرا

اک کأی اااگاه نوکنبرگ اک پرون،ه فان  شاه، بوا که اااگیاه بیا اسیتناا بیه      توانیماین کویبرا کا 

ی اک جرم ن،اشت  وی کا ا  اتهیام تبیانی   اکنن،هسمت باالی خوا نقش تعیین  کغمیعلمتهم  کهنیا

 تبرئه نموا.

 

 

 یگیرنتیجه

المللیی  تبیانی و همفبیری معنیوی اک اکتبیای جیرائم       باتوجه به اکتبای جمعی اغلیب جیرائم بیین   

توان، خرر بزکگی کا ا  بای اکتبیای  نمای، که میالمللی نقش مهمی اک اکتبای این جرائم ایفا میبین

المللیی   نالمللی متوجه جوامع نمای،. به منظوک توقیق با ااکنی،گی ا  اکتبیای جیرائم بیی     جرائم بین

المللیی ایفیا   توان، نقش با ااکن،ه مهمی اک جلوگیری ا  اکتبای جرائم بیین بینی جرم تبانی میپیش

المللی  این تبیانی  نمای،. اک بین تمام مفاهیم مربوط به مسئولیت ناشی ا  اکتبای جمعی جرائم بین

کییزی و  مشتر،  برنامیه  است که ا  چنین امتیا  منوصر به فرای برخوکااک است. اق،اما  مجرمانه

شیون،.  تبع اکتبای جیرم ایجیاا میی   سا ی همگی ا  نو  مسئولیت تبعی و ثانوی هستن، که بهنمااه

نظر ا  اکتبای یا ع،م اکتبای جیرم موریو    که تبانی )نو  اول( جرم مستقلی است که  رفاکحالی

 گراا.نن  منجر به ایجاا مسئولیت می

بینی شبال مشاککت جمعی اک اکتبای جرم اک نظر گرفته شوا  پیشعنوان یبی ا  ااگر تبانی به

اساسینامه اییوان کیفیری بیین      52کامل اشبال مختلف مسئولیت جمعی اک بن،های الف و ا مااه 

عنوان شبلی ا  مشاککت نباش،.  یرا اشبال مختلیف  شوا که نیا ی به اکج تبانی بهالمللی باعث می

کننی،گان اعیم ا  میاای و    م  وک متصوک برای مسئولیت مشیاککت تما 52مسئولیت من،کج اک مااه 

                                                           
کویبرا کنترل جرم تلفیقی ا  کویبرا ماای و ذهنی به مباشر  و معاونت اک جرم است کیه  اییی،ه حقیوق کیفیری     . 1

 (.525-522: 1331ن  نلمان است )یوسفیا
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عنوان ی  جرم مستقل متفیاو  ا   اما تبانی به .اه،معنوی اک اکتبای جرم کا توت پوشش قراک می

 المللی است..اشبال مشاککت اک اکتبای جرائم بین

تقل تبانی ا  ی  خیأل  المللی به الیل ع،م تصری  به جرم مساک نتیجه  اساسنامه ایوان کیفری بین

بینی جرم تبانی اک ایوان  رف توافق فرا با ایگیران بیرای اکتبیای یی      برا. با پیشبزکگ کنج می

شیوا و بیرای اثبیا  مسیئولیت     المللیی فیرا میی   المللی هم منجر به مسئولیت کیفری بینجرم بین

گونیه کیه   یست. همیان کیفری فرا حتماً نیا ی به اکتبای یا شرو  به اکتبای جرم ا  سوی شخ  ن

های حقوق نوشته  رف تبانی اک اکتبای برخی جرائم ش،ی، کا مسیتوق  های ااخلی حتی نظامنظام

کشی و تجاو  اکری به عنیوان  المللی به ویژه نسلاانن،  انتظاک بر است که اک جرائم بینمجا ا  می

یون منیع و مجیا ا    انگیاکی  یوک  پیذیرا؛ ریروکتی کیه اک کنوانسی      ش،ی،ترین جرائم  این جیرم 

المللی احرا  شی،ه اسیت.  ییرا اک    های کیفری بینو ا   مان تأسیس اولین اااگاه 1352کشی نسل

المللیی اکسیال   المللیی یی  پییام کا بیرای کیل جامعیه بیین       این  وک  است که ایوان کیفری بین

ها قابل ی اکتبای ننق،ک شنیع هستن، که حتی  رف توافق براالمللی ننکه جرائم بیننمای،؛ اینمی

توان، ق،ک  با ااکن،گی شون،. این اعوم میتعقیب هستن، و خرری برای جامعه جهانی موسوی می

المللی نبایی، منتظیر اکتبیای جیرم و م،اخلیه      ایوان کا هم اکتقا بخش،   یرا برای تعقیب جرائم بین

 بع،ی ایوان بوا.

 

 منابع

  «جرم تبانی علیه امنیت کشوک اک حقوق ایران»(  1323مؤمنی  مه،ی ) و موم،جعفر   ااهیبحب

 .131-122  5  شماکه 15  اوکه ی حقوق تطبیقیهاپژوهش

برکسیی جیرم تبیانی اک حقیوق کیفیری      »(  1331غنی  کیوان ) و جواکی  بهزاا ؛  سعی،هاحبیمی

ن    اوکه نهیم  شیماکه اوم  تابسیتا   مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شییراز   «ایران و نمریبا

21-21. 

المللیی اک پرتیو نظرییه    مسئولیت کیفیری بیین  »(  1335مق،م  مرتضی )میر ایی و خالقی  ابوالفت 

 .31-113  سال چهاکم  شماکه اول  پژوهشنامه حقوق کیفری  «فعالیت مجرمانه مشتر،

  مترجم: حسین پییران  اکاشییر امیراکجمنی،     یالمللنیبحقوق کیفری (  1321کسسه  ننتونیو )

 را موسوی  چاپ اول  تهران: انتشاکا  جنگل. ه

  چاپ اول  تهران: نشیر  علیه امنیت و آسایش عمومی جرائم(  1321میرموم، ااقی  حسین )

 میزان.
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ی تو ییف مناسیبی بیرای    وجوجستکانون مشتر، مجرمانه: »(  1333ی  بهنام )الشوکهیوسفیان 

  فصیلنامه تحقیقیات حقیوقی     «یی فراسوی مباشر  میاا المللنیب کاکانتیجنامسئولیت 

 .511-311  5  شماکه 11  اوکه 12شماکه 

« شیرکت اک جیرم  »با ان،یشی اک تعریف »(  1331کسولی نستانه  لیو ) و ی  بهنامالشوکهیوسفیان 

  سال نهم  پژوهشنامه حقوق کیفری  «ی هماهنگ و گروهی مجرمانههاتیفعالبرای مقابله با 
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  تعزيرات منصوص شرعي در قانون مجازات اسالمي

  در پرتو اصل قانونمندي حقوق كيفري
 

   1حسين سليمانيدكتر 

  
  22/3/1398تاريخ پذيرش:        30/10/1396تاريخ دريافت:  

  
  چكيده

نام تعزيـرات منصـوص شـرعي سـخن گفتـه و      از نهادي ناآشنا به 1392انون مجازات اسالمي گذار در ققانون
 1392بـاور نويسـنده، در قـانون    شبهه انداخته است. به بهرا در معنا و مصاديق آن  پژوهشگراندانان و حقوق

مصـاديق تعزيـر    رو،صراحت پذيرفته شده است و ازايـن تعزيري به جرائماصل قانوني بودن جرم و مجازات در 
منصوص را بايد با توجه به اين اصل اساسي تعيين كرد. در اين نوشته تالش شده است بـا بررسـي نظـرات و    

شـوند.  تري طرح ميشكل برجستهي تعزير منصوص يافت شود. دو مالك بههاي گوناگون، مصاديقي برامالك
ر قالـب اصـل قـانوني بـودن تعزيـرات      بر اساس يك مالك، تعزير منصـوص را ماننـد ديگـر تعزيـرات بايـد د     

وجو كرد و مصاديق آن را در قانون پي گرفت. بر اساس مالك ديگر، تعزيرات منصوص به حدود ملحق جست
ها كامل و يك از اين مالكمعين كرد. به باور نويسنده، هيچ 220شوند و بايد مصاديق آن را براساس مادة مي

   .ثمر استاز اساس لغو و بيبيني چنين نهادي كافي نيستند و پيش
  

  اصل قانونمندي، تعزير منصوص، تعزير مقدر، تعزير معين، تازيانه، حدود واژگان كليدي:
  
 soleimani_h@mofidu.ac.ir  استاديار گروه حقوق جزا، دانشگاه مفيد قم .1
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  مقدمه
ا براساس شرع تنظـيم و  گذار تالش كرد تا قوانين رقانون 1357هاي پس از انقالب اسالمي در سال

ويژه اصل چهارم، بر لزوم اسـالمي بـودن   تصويب كند. براي نيل به اين مقصود، در قانون اساسي، به
گذاران، سازي در قوانين كيفري مشهودتر بود؛ زيرا، به باور سياستقوانين تأكيد شد. شتاب اسالمي

نطبق نبود. هرچند قـانون راجـع بـه    قوانين كيفري پيش از انقالب، برخالف قانون مدني، بر شرع م
) را حفظ كرد اما كيفرهاي شرعي 1352ماية قانون مجازات عمومي () درون1361مجازات اسالمي (

قانون متون فقهي عيناً ترجمه شـدند  اين گذاري كرد. در حدود و قصاص و ديات و تعزيرات را قانون
تصـويب رسـيد كـه انبـوهي از     ) بـه 1362و متن قانون قرار گرفتنـد. پـس از آن، قـانون تعزيـرات (    

كيفرهاي بدني شرعي را زير عنوان تعزيرات روانة نظام كيفري كرد. در اين قانون در بيش از شصت 
  تنهايي يا در كنار كيفرهاي ديگر تعيين شده بود.ماده كيفر تازيانه به

بخشي از اين قوانين خود ويژه آنگاه كه ناكارآمدي هاي اولية انقالب، و بهبا فاصله گرفتن از سال
رفته گذار رفتهاندركاران دانش حقوق كيفري، قانوندانان و دسترا نشان داد، با همت و تالش حقوق

نهادهاي عرفي را به قوانين بازگرداند. آخرين نمونة اين بازگشت را، در قـوانين كيفـري مـاهوي، در    
ب كليات اين قانون، كه بيشترين تغيير و توان مشاهده كرد. در كتامي 1392قانون مجازات اسالمي 

بينـي شـده   تر پـيش يافتهشكل نظامتحول را داشته، بسياري از نهادهاي كيفري براي اولين بار يا به
گذار، با حذف عنوان كيفرهاي بازدارنده، ابهامات فراواني را كه دربارة اين كيفر است. همچنين قانون

  وجود داشت زدوده است. ويژه تفاوت آن با كيفر تعزيريو به
از اصالحات بسيار مهم اين قانون پذيرش صريح اصل قانونمندي تعزيرات است. پس از انقالب،  

) اصـل قـانوني بـودن    169قانون اساسي و اصول مرتبط با آن (مانند اصـل   36گرچه براساس اصل 
شـد، بـرخالف برداشـت     ارائه 167ها پذيرفته شده است، اما با تفسيري كه از اصل و مجازات جرائم

اين، رغمصراحت انكار شد. بهها بهو رويه ٢اين اصل مهم در برخي قوانين عادي ١دانان،بيشتر حقوق
 18پذيرش قاطع اصل قانونمندي تعزيرات است و در مـادة   1392گذار در قانون سال رويكرد قانون

يـا  » ارتكـاب محرمـات شرعــي   «در موارد  »به موجب قانون« رتعزيصراحت تأكيد شده است كه به
نـوع، مقـدار، كيفيـت اجـراء و مقـررات      «همچنين  .شودمينقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال 

                                                            
اش بقاي هـر دو حكـم اسـت    اند كه نتيجهدانان براساس ضوابط اصولي، قائل به تقدم خاص بر عامبراي نمونه، حقوق .1

 ).38: 1394(محقق داماد، 

هـاي  قـانون تشـكيل دادگـاه    29مـادة   )؛1361قانون اصالح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري ( 289مانند مادة  .2
قانون آيين دادرسـي   214) و مادة 1373هاي عمومي و انقالب (قانون تشكيل دادگاه 8مادة )؛ 1368يفري يك و دو (ك

 ).1378هاي عمومي و انقالب در امور كيفري (دادگاه
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باوجود  شود.معين مي »به موجب قانون« نيز» مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير
ين ماده گرچه از اين جهت كـه  انكار كرده است. ا 220گذار قانونمندي حدود را در مادة اين، قانون

كند داراي اشكال است اما از جهتي نيز مؤيد آن است كه حدود آشكارا اصل قانونمندي را نقض مي
ويژه تعزيرات، اصل قانونمنـدي پذيرفتـه شـده    استثناي اصل قانونمندي است و در ساير مقررات، به

مندي جرم و مجازات را پذيرفته اسـت  اصل قانون 92توان ادعا كرد كه قانون سال است. در واقع مي
  ١مگر در باب حدود.

سـخن گفتـه كـه    » تعزير منصوص يا معين شرعي«سابقه از گذار در اقدامي بياين، قانونرغمبه
سو با ديگر تعزيرات، و ازسوي ديگر با اصل قانونمندي باعث ابهام شده است. در مادة رابطة آن ازيك

مثابة استثناي قاعدة تعـدد مطـرح   اي بهگونهبه» عزير معين شرعيت«در باب تعدد جرم، تعبير  135
، مقررات توبه و برخـي ديگـر از نهادهـاي قـانوني     115مادة  2شده است. همچنين، براساس تبصرة 

تـوان بـا اصـل قانونمنـدي     اين تأسيس را چگونـه مـي   شود.نمي» تعزيرات منصوص شرعي«شامل 
ناگزير بايد ابتدا تعريـف  تعزير منصوص، مفهومي فقهي است به كهتعزيرات جمع كرد؟ باتوجه به اين

گـذار را از ايـن تأسـيس    و مصاديق اين تأسيس را در فقه بجوييم، آنگاه تالش كنيم تا منظور قانون
 بيابيم و سپس به نقد و بررسي آن بپردازيم.

  
  الف) تعزير منصوص در فقه

شـكل پراكنـده   اي ندارد. فقيهان گاهي بهبقههاي فقهي سادر كتاب» تعزير منصوص شرعي«عبارت 
روشني بيان نشده است. فراتر از اين، در بيشـتر  اند كه مراد از آن نيز بهاشاره كرده» تعزير مقدر«به 

تعزيري مرتبط بـا آن   جرائمهاي فقهي، تعزيرات باب جدايي از حدود ندارد و در ذيل هر حد، كتاب
هاي فقهي بيان شده كه هر گناهي، يا هـر  قاعدة كلي نيز در كتاباين، اين رغمشود. بهحد ذكر مي
   اي، شايستة تعزير است.گناه كبيره

اند كه اين دومي با تسامح همـراه اسـت؛   كار بردهعنوان تعزير را فقيهان درمعناي كيفر يا بزه به
لي كه چنين هر عملي كه مجازات مقدر دارد حد است و هر عم«نويسد: براي مثال، محقق حلي مي
). وي با اين مالك زنا و ملحقـات آن (لـواط، مسـاحقه،    4/147: 1983» (مجازاتي ندارد تعزير است

آورد، و بغـي، ارتـداد،   قوادي)، قذف، شرب خمر، سرقت و قطع طريق (محاربه) را در زمرة حدود مي
اين، محقق حلـي  رغمبه شمرد (همان).اتيان بهيمه، و ارتكاب ساير محرمات را در زمرة تعزيرات مي

                                                            
: 1395آبـادي،  . براي ديدن نظر مخالف رك: حاجي ده44-43: 1395، يبراي ديدن ديدگاه موافق رك: رايجيان اصل .1

280-263.  
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كنـد، و  در بخش دوم كتاب حدود در ذيل عنوان اخير، يعني ارتكاب ساير محرمات، هيچ بحثي نمي
  گويد.فقط از سه بزه معين ديگر سخن مي

انـد (تبريـزي،   سو، به تعريف نويسنده از حد و تعزيـر اشـكال كـرده   شارحان كتاب شرايع، ازيك
انـد، خـروج از   نستن بغي و ارتداد را كه داراي مجازات معـين ) و از سوي ديگر، تعزيري دا7: 1417

  ).30-12/29: 1434اند (براي نمونه، شهيد ثاني، تعريف خود وي دانسته
  توان در چند گروه گرد آورد:هاي تعزيري را در كالم فقيهان ميمجازات

عزيـر  كـم گناهـان كبيـره، را مسـتوجب ت    ترين معنا، فقيهان هر گناهي، يـا دسـت  در عام .1
 ١اند.دانسته

ديـد  صـالح اند اما ميزان تعزير را بهصراحت قابل تعزير دانستهايشان برخي از گناهان را به .2
 ٢اند.حاكم وانهاده

گاهي افزون بر ذكر فعل قابل تعزير، اقل و اكثري براي مجازات آن در نظـر گرفتـه شـده     .3
 ضربه تازيانه. 99است، مثالً سي تا 

 تازيانه. 25خاصي براي كيفر ذكر شده است، مثالً  گاه در برخي اعمال عدد .4
روند يا كار ميمراد از تعزير منصوص يا معين يا مقدر كدام است؟ آيا اين عناوين به يك معنا به

دشـواري  اند؟ آيا از اساس، تعيين اندازه با تعريف تعزير سازگار اسـت؟ در كـالم فقيهـان بـه    متفاوت
ها يافت. اگر ظاهر كالم محقق را مالك قرار دهـيم، سـه بـزه    سشبتوان پاسخي درخور براي اين پر

ارتكاب ما سوي ذلك «گيرند و بغي، ارتداد و اتيان بهيمه در زمرة تعزيرات منصوص و مقدر قرار مي
رسد فقيهان ديگر چنين ديدگاهي ندارند؛ نظر ميدر حيطة تعزيرات غيرمنصوص. اما به» المحارممن

آورند و مرادشان از تعزير مقدر تعزيري گاهي اتيان بهيمه را در زمرة حدود مي ايشان بغي و ارتداد و
-12/28: 1434دارد (شـهيد ثـاني،    نيمعـ نظر برخي فقيهان، اقل و اكثر است كه عدد معين يا، به

29.(  
مشـغول شـمارش ايـن    انـد بلكـه دل  تنها به تعريف تعزير منصوص اهتمـامي نداشـته  فقيهان نه
ترين فقيه شيعه كه به ذكر متمركـز تعزيـرات اهتمـام ورزيـده     بسا قديمياند. چهبودهتعزيرات نيز ن

) باشد. وي با ذكر اين نكته كه ترك هر واجب (اعم از واجبات ق 447-374است، ابوالصالح حلبي (
عقلي مثل رد وديعه و قضاي دين، و واجبات شرعي مثل نماز و روزه و حج) و انجام هر امر قبيحـي  

                                                            
؛ محقـق اردبيلـي،   2/179: 1410؛ عالمـة حلـي،   168/ 4: 1983؛ محقق حلـي،  416: 1362براي نمونه رك: حلبي،  .1

 .121-114/ 7: 1364؛ خوانساري، 448/ 41: 1981؛ نجفي، 156-165/ 13: 1417

هيمه، شـهادت دروغ  گناهاني مانند استالب، اختالس، احتيال، توهين مادون قذف، برخي از رفتارهاي جنسي، وطي ب .2
 .166-1/159: 1393؛ خوئي، 61-60تا: ؛ مجلسي، بي420-417: 1362اند. براي نمونه، رك: حلبي، گونهاين
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بندي كند، حدود سي بزه تعزيري را در سـه  كه دستهشود تعزير دارد، بدون اينشاملش نمي كه حد
آورده است: زن و مرد يا دو مرد يا دو زني كه برهنه در رختخواب واحد باشند يا به عملي گرد گروه 

گونـه  قذفتعزيرات )؛ ضربه تازيانه 99تا  10(كمتر از زنا و لواط و مساحقه و تفخيذ پرداخته باشند 
در كـالم  ). 420-417: 1362(حلبي، ) ضربه تازيانه 99تا  3( )؛ ساير تعزيراتضربه تازيانه 79تا  3(

تبـع او شـارحان شـرايع و    توان ديد. محقق حلي، و بـه فقيهان پس از او چنين اهتمامي را كمتر مي
متمركزتر، به برخـي  شكل شكل پراكنده، و در ذيل قذف، بهجنسي، به جرائممختصرالنافع، در ذيل 

اند، كه برخي عدد معين دارند و برخي حداقل و حداكثر معين و برخي تعزيري اشاره كرده جرائماز 
يك از اين فقيهـان  اين، در كالم هيچرغمكنند (حداكثر معين). بهاز ضابطة عمومي تعزير تبعيت مي

  د.شوگفتاري جدا باعنوان تعزير منصوص يا مقدر يا معين ديده نمي
فهـد  الـدين ابـن  ترين فقيهان كه در پي شمارش موارد تعزير مقدر برآمده، جماليكي از قديمي

ها را مقـدر  ) است. وي با اخراج چهار بزه تعزيري از ذيل قاعدة عام تعزيرات، آنق 841-757حلي (
زيـر  ضـربه)؛ دو مـردي كـه برهنـه در      25آورد: مجامعت با همسر در روز مـاه رمضـان (  شمار ميبه

، يا 77تا  30قولي)؛ برداشتن بكارت دختري با انگشت (ضربه، به 99تا  30رختخواب برهنه باشند (
تا  10بنابر سه قول)؛ زن و مردي كه برهنه در زير رختخواب يا پوشش واحد باشند ( 99يا تا  80تا 
  ).7-6/ 5: 1413فهد حلي، ) (ابن99

كه اصـل در تعزيـرات معـين    يز با تأكيد بر اين) نق 965-911حدود يك قرن بعد، شهيد ثاني (
ضربه)  5/12آورد و ازدواج با كنيز بدون اذن همسر (نبودن مقدار است، اين فهرست چهارگانه را مي

افزايد (شـهيد ثـاني،   )، به آن مي6/ 5: 1413فهد حلي، فهد در زمرة حدود آورده بود (ابنرا، كه ابن
گانـه فقـط دو   بسا بتوان گفت كه از اين مـوارد پـنج  گويد: چه). وي در ادامه مي12/28-29: 1434

مورد، كه عدد معين دارند (مجامعت با همسر در رمضان و ازدواج با كنيـز)، تعزيـر مقدرنـد و بـاقي     
رغـم ايـن،   گردند (همـان). بـه  موارد كه داراي اقل و اكثرند مانند ساير تعزيرات به رأي حاكم بازمي

داننـد و  رايع موارد تعزير مقدر شرعي را در اين پـنج مـورد منحصـر نمـي    برخي ديگر از شارحان ش
 ضربه تازيانـه  25ل حيض كه كيفرش افزايند، مثل مجامعت با همسر در حاموارد ديگري را نيز مي

  ١).24-21/ 1 :1427؛ موسوي اردبيلي،9: 1417 تبريزي،است (

                                                            
جنسـي يـا قـذف     جـرائم هـا بـا   يكي از نويسندگان به شمارش پانزده روايت مشتمل بر تعزير مقـدر (كـه بيشـتر آن    .1

گويد موارد منحصر در اين پانزده مورد نيست وي مي. )106-102: 1383اند) اهتمام كرده است (مكارم شيرازي، مرتبط
). ناگفته نماند كه اين موارد گاه با هم تداخل دارند و 107، 106بسا بتوان تا سي مورد از اين روايات يافت (همان، و چه

 اند.ها فقيهان فتوا ندادهنيز به بسياري از آن
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غيرمقـدر) شـماره كـرده عالمـة      تنها فقيهي كه مدعي است همة تعزيـرات را (اعـم از مقـدر و   
). ايـن  66-60تـا:  شمارد (بـي وي پنجاه قسم تعزير را مي ١است.ش)  1077 -1006(مجلسي دوم 
اند (نزديكي با همسـر در روز رمضـان و در   اند: برخي داراي عدد معينگانه برچهار دستهموارد پنجاه

؛ برخي داراي حداقل و حداكثرند )62و  60حال حيض، ازدواج با زن ذمي بدون اذن همسر: همان: 
عنوان جـرم تعزيـري   برخي صرفاً به )؛61و  20قرار گرفتن دو مرد برهنه در يك رختخواب: همان: (

عدة كلي برخي نيز در ذيل قا ٢گيرد؛اند اما كيفرشان در حيطة قواعد عام تعزيرات قرار ميذكر شده
  .)62(همان:  تعزير جاي دارند
قيهان دربارة تعريف و مالك تعزير منصوص، و نيز در شمارش آن اختالف ، در كالم فدر هر حال

 توان به يك مالك و تعريف واحد رسيد.فراوان وجود دارد و نمي
  

  ب) تعريف تعزيرات منصوص شرعي بر اساس قانون
حـد و تعزيـر از قاعـدة     جـرائم در بحث تعدد  135گذار در مادة قانون 92در قانون مجازات اسالمي 

كه موجب تـأخير اجـراي حـد نشـود     را در صورتي» تعزير معين شرعي«عدول كرده و اجراي  اصلي
، برخـي از مقـررات عـام تعزيـرات شـامل      115مـادة   2مقدم كرده است. همچنين، براساس تبصرة 

  شود:نمي» تعزيرات منصوص شرعي«
ندامت  شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و ةدر جرائم تعزيري درج-115ماده 

ساير جرائم موجب تعزيـر دادگـاه    شود. درساقط مي مجازات و اصالح او براي قاضي محرز شود،
  [...] تواند مقررات راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد.مي

[پـذيرش احكـام كيفـري     )7( ةاطالق مقررات اين ماده و همچنين بند (ب) ماد -2تبصره 
و  هـاي خـارجي]  [احكام دادگاه )8( ةاي (الف) و (ب) مادو بنده صادرشده در كشورهاي ديگر]

تعزيـري   جـرائم [معافيت از كيفـر در   )39( [محاسبة مدت بازداشت قبلي در حكم]، )27مواد (
[تعيين كيفر يا صدور حكـم معافيـت از كيفـر     )45( [تعويق صدور حكم]، )40(]، 8و  7درجة 

[تخفيـف و تبـديل مجـازات     )93، (زات][تعليق اجراي مجـا  )46( پس از گذشت مدت تعويق]،
[مـرور   )105و ( [تعويق حكم يا تعليق مجازات كودكان و نوجوانان] )94، (كودكان و نوجوانان]

                                                            
 ). 429-2/427: 1319شمارد (شيخ بهايي، جرم تعزيري را برمي 35ش)  1000-925پيش از او شيخ بهايي ( .1

)؛ اقرار بـه  61و  23، 18در رختخواب واحد (همان:  يا دو زن بيشتر موارد مذكور از اين دست است، مانند مرد و زني .2
اسـتالب و احتيـال   )؛ 62)؛ دو نفر كه همديگر را قـذف كننـد (همـان:    61، 20، 19زنا يا لواط كمتر از چهار بار (همان: 

 ) و...61(همان: 
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  1شود.نمي تعزيرات منصوص شرعياين قانون شامل  زمان]
كه در فقـه عنـوان تعزيـر    در اين قانون تعزير منصوص و معين تعريف نشده است. باتوجه به اين

  رسد:نظر ميص سابقه ندارد چهار احتمال بهمنصو
. مراد از تعزير منصوص همان مقدر خاص فقهي است، يعني مواردي كـه عـدد معـين وجـود     1
  دارد.

. منظور از تعزير منصوص، تعزير مقدر در معناي عام است، يعني آنجا كه عدد معين يا حداقل 2
  و حداكثر معين وجود دارد.

ها (يعني بزه) تصـريح  آن» موجب«اند كه در شرع به مان مواردي. تعزيرات منصوص شرعي ه3
  گيرد.ها در قاعدة عام تعزيرات قرار ميشده است، هرچند كيفر آن

، در مقابـل تعزيـرات   همان تعزير شرعي (تعزير هر فعل حـرام) اسـت  . تعزير منصوص شرعي 4
  كند.ديگري كه حكومت براي نظم عمومي وضع مي

  گذار از تعزير منصوص شرعي، اين چند احتمال را بايد بررسي كرد:انونبراي تشخيص مراد ق
 1370الف) براساس يك فرض، مراد از تعزير منصوص همان عنواني اسـت كـه در قـانون سـال     

هاي بازدارنده، آمده بود. درواقع تعزير منصوص عبارت اسـت  تحت عنوان تعزيرات، و قسيم مجازات
اعمال باشد، چه براي آن عدد يا حداقل و اكثري ذكـر شـده باشـد يـا     از هر تعزيري كه شرعاً قابل 

نباشد، چه به موجب آن (يعني بزه مستوجب تعزير) تصريح شده باشد چه نشده باشد بلكه در ذيل 
  عنوان عام تعزير قرار گيرد.

گذاري در اين باب اشاره كنـيم. در  شدن اين مسئله مناسب است كه به سابقة قانونبراي روشن
هـاي  به پنج دستة حدود، قصاص، ديـات، تعزيـرات، و مجـازات    جرائم 1370قانون مجازات اسالمي 

هـاي بازدارنـده   ساز بين تعزيرات و مجازاتبازدارنده تقسيم شده بودند. علت تفكيك مبهم و مشكل
مقـررات عرفـي و عـام حقـوق كيفـري را در بـاب        برخـي اين بود كه فقهاي شوراي نگهبان اعمـال  

دادند و لذا با تفكيك اين دو دسته تالش شد خواستة اين فقيهان برآورده شـود.  ات اجازه نميتعزير
) و 16(مـادة  » از قبيل حبس و جزاي نقدي و شالق«در اين قانون در بياني مبهم مجازات تعزيري 

از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيـل محـل كسـب، لغـو پروانـه و محروميـت از       «مجازات بازدارنده 
» اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و ماننـد آن  حقوق

                                                            
الحصـول و نيـز   مقررات مرتبط به منافع ممكـن «... دادرسي كيفري:  نييآقانون  14مادة  2همچنين براساس تبصرة  .1

قـانون مجـازات    127در مـادة  ». شودپرداخت خسارت معنوي شامل جرائم موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نمي
رسـد  نظـر مـي  است كه بـه  شدهمعاونت منوط به عدم تعيين مجازات براي معاون در شرع  اجراي قاعدة عامنيز اسالمي 

 اند.كه اين كيفرها شرايط تعزير را ندارند از بحث ما خارجدليل اينصرفاً ناظر به امساك و نظارت در قتل است كه به
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)، تخفيـف و تبـديل   19گذار در مجازات تكميلي (مادة اين، قانونرغم) تعيين شده بود. به17(مادة 
)، 41دة جرم (مـا )، شروع به38)، آزادي مشروط (مادة 25)، تعليق مجازات (مادة 22مجازات (مادة 

)، اكـراه (مـادة   48و  47 46،١)، تعدد و تكرار جرم (مـادة  43و  42شركت و معاونت در جرم (مادة 
تعزيري و بازدارنده تفاوتي نگذاشته  جرائم)، يعني تقريباً تمامي نهادهاي عام حقوق كيفري، بين 54

و مجازات بازدارنده يافت توان ميان تعزير مي 70بود. تنها تفاوتي كه در قانون مجازات اسالمي سال 
رنـگ يـا   بـي » از قبيـل «دليل وجـود تعبيـر   اين تفاوت به فاوت در نوع كيفرها است كه اوالًهمان ت

اي بـر  شد، و ثانياً باتوجه به پذيرش تخفيف و تبديل در كيفرهاي تعزيري، عمـالً فايـده  رنگ ميكم
گي تقسـيم كيفرهـاي غيـرمعين بـه     فايـد دليل همين بيشد. شايد بهاين تمايز ظاهري مترتب نمي
هاي بازدارنده اين تمايز برداشته شد و ديگر تأسيسي به نام مجازات 92تعزيري و بازدارنده، در سال 

  در قانون وجود ندارد.
در مـوارد ارتكـاب محرمـات شرعــي يـا نقـض مقـررات        «ر را تعزيـ گذار از جهتي ديگر، قانون 

ارتكـاب  «گذار از دانسته است. روشن است كه مراد قانون لتعيين و اعما) قابل 18(ماده  »حكومتي
گـذار از تعزيـر   تواند يكي باشد، بلكـه مـراد قـانون   نمي» تعزير منصوص شرعي«و » محرمات شرعي

شـمرده  » ارتكـاب محرمـات شـرعي   «رفتارهـايي اسـت كـه     آنمنصوص شرعي، بخشي از مصاديق 
  اند و قابل تعزيرند.شده

ذكر تعزير منصوص و معين در قـانون جديـد را بـه شـكلي بـه دغدغـة        توانبر اين اساس، نمي
برگرداند. اگـر ايـن نظـر را بپـذيريم      70به تعزيري و بازدارنده در سال  جرائمگذار در تقسيم قانون

گذار در حذف عنوان كيفرهاي بازدارنده عبث است بلكـه حتـي بـه ابهـام بيشـتر      تنها اقدام قانوننه
  خواهد انجاميد.

منصوص باشد، يعني نص به بـزه  » رفتار«حتمال ديگر اين است كه مراد از تعزير منصوص ب) ا
 قرار تعزير آن براي روايات در كه رفتاري هر«تعبير برخي نويسندگان: مستوجب تعزير تعلق گيرد. به

 اشد،ب شده حكم تعزير به اطالق، صورتبه آن در چه و باشد معين و مقدر آن چه ميزان است، شده داده

). مطابق اين برداشـت،  108: 1395پور، ساريخاني و توكل» (شودمي محسوب شرعي تعزير منصوص
هرگاه در روايات يا متون فقهي يك عمل خاص (مـثالً اسـتالب، اخـتالس، تـوهين و....) مسـتوجب      
تعزير شمرده شده است هرچند در مجازات به لفظ كلي تعزير بسنده شـده باشـد، تعزيـر منصـوص     

                                                            
طـور كـه در نظريـة مشـورتي     اما همـان  گذار هرچند در مواردي مانند اين ماده فقط از تعزير سخن گفته استقانون .1
بازدارنده نيسـت، بلكـه در    جرائمبراي خارج كردن  1370 اق.م. 46قيد كلمة تعزير در مادة «درستي بيان شده است: به

 ).18/1/73-277/7(نظر » مقابل حدود و قصاص و ديات است.
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و هرگاه به رفتاري به طور خاص اشاره نشده باشد بلكه تحت عنـوان كلـي تعزيـر قـرار گيـرد      است 
  تعزير غيرمنصوص است.

نظريات فقهي فقهاي شوراي نگهبان نيـز مسـتند شـده    نادرست، بهاين برداشت اگرچه، البته به
تـوان  ددي مـي ترين ديدگاه است. داليل متعـ ترين و ناپذيرفتني، نامأنوس)105-103همان: است (

  براي اين امر برشمرد:
شـود و در واقـع ايـن كـار     . با اين تعريف عمالً دايرة تعزيرات منصـوص بسـيار گسـترده مـي    1

تعزيري و بازدارنده  جرائمدر تفكيك  1370گذاري سال بازگشتي است به همان شيوة ناپسند قانون
 جـرائم كه تعـداد زيـادي از   جه به اينثمر بودن خود را در عمل نشان داد. از سوي ديگر، باتوكه بي

بسـا  گيرند (و براساس متون فقهي چـه شكلي در حيطة گناهان منصوص تعزيري قرار ميتعزيري به
 18گونه را در قانون مجازات اسالمي يافت) كل ماهيـت مـادة   بتوان سي تا چهل عنوان تعزيري اين

كـم  زيرات منصوص شرعي اين دسته بود، دستگذار از تعگيرد و اگر مراد قانونمورد ترديد قرار مي
  گنجاند.مي 115مادة  2را نيز در تبصرة  18بايد خروج از مادة 

وجو كرده . اين برداشت از جهات متعددي خالف نظر فقيهان است. تا آنجا كه نويسنده جست2
جـب تعزيـر   توان يافت كه بين اين دو دسته تعزيرات، يعني آنجا كه بـه مو است هيچ فقيهي را نمي

تصريح شده و آنجا كه نشده است، به لحاظ احكام تفاوت قائل باشد. براي مثـال، بـا ايـن برداشـت،     
كه نخواهند شد، درحالي 115يك از تعزيراتي كه موجب معين دارند مشمول توبة موضوع مادة هيچ
عزير توبه همواره هاي تعزير و حد در همين است كه در تتصريح بسياري از فقيهان، يكي از تفاوتبه

شـهيد اول،  حدي كه تا پيش از اثبات مسقط حد اسـت (  جرائممسقط كيفر است، برخالف توبه در 
). از سـوي  231-230/ 1: 1392؛ موسـوي اردبيلـي،   59تا: ؛ مجلسي، بي204، قاعدة 144/ 2تا: بي

رد، و بـرخالف  آيد كـه در تعزيـرات انعطـاف بيشـتري وجـود دا     ديگر، از بيان بسياري فقيهان برمي
توان بزهكار را عفـو  حدود، شفاعت و كفالت و تأخير در اجرا در تعزيرات پذيرفتني است و حتي مي

طور كـه  بر اين اساس، به طريق اولي تعليق و تعويق و... نيز در تعزيرات ممكن است، و همان ١كرد.

                                                            
ند: ميزان تعزيـر بسـته بـه نـوع جـرم، مجـرم و       كهاي دهگانة حد و تعزير به اين نكات اشاره ميشهيد اول در تفاوت .1

اند بهتر اسـت در  اي كه برخي گفتهگونهديده متفاوت است. اگر بزه كوچك باشد ميزان تعزير بسيار كم خواهد بود بهبزه
-142/ 2تـا:  نظر شود. همچنين حاكم شرع بين انواع تعزير مخير است (شـهيد اول، بـي  اين موارد از اعمال تعزير صرف

جواز  صراحت بهبسياري نيز به ).106-104: 1365؛ معرفت، 35-33 :1383؛ نيز رك: مكارم شيرازي، 204، قاعدة 144
-206: 1378هاشمي شاهرودي،  ؛235: 1392؛ موسوي اردبيلي، 8/69: 1351اند (شيخ طوسي، پرداختهدر تعزير عفو 
208.( 
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ير مورد نص قرار گرفته گفته شد، فقيهان از اساس فرقي قائل نيستند بين جايي كه فقط موجب تعز
  باشد و جايي كه رفتاري طبق قاعدة كلي تعزيرات قابل تعزير است.

يعنـي  » بزه«معناي گيري بهرا گرچه برخي فقيهان، مانند محقق حلي، با آسان» تعزير«. واژة 3
بعدي گيري بسياري از فقيهان كه ذكر شد، اين تعريف با خردهاند اما، چنانكار بردهموجب تعزير به

 18و  14درسـتي در مـواد مختلـف، مثـل مـادة      گذار بهطور كه قانونرو شده است؛ زيرا، همانروبه
كيفـر تعزيـري   «معنـاي  به» تعزير منصوص شرعي«است، و » كيفر«كار برده است، مراد از تعزير به

  ».بزه منصوص«است، نه » منصوص شرعي
تعليق و تخفيف و تبديل را در تعزيرات شـرعي  نيز نهادهايي مانند  1370گذار در سال . قانون4

گونة عام پذيرفته بود و مستثنا كردن عمدة تعزيرات شرعي از ذيل اين قواعـد، حتـي نسـبت بـه     به
ناپـذيرفتني   1392گـذار در سـال   نيز گامي به عقب است و اين، باتوجه به رويكرد قـانون  70قانون 
  است.

اي ها نيست، از اين تعريف بـه گونـه  گر كه جاي ذكر آنها و برخي داليل ديباتوجه به اين نكته
  قاطع بايد دست كشيد.

ج) برداشت ديگر اين است كه مراد از تعزير منصوص همان تعزيـر مقـدر شـرعي اسـت، يعنـي      
ها عدد معين (مقدر در معناي خاص) يا اقل و اكثـر  هاي فقيهان براي آنهمان مواردي كه در كتاب

گـذار از  ، مـراد قـانون  ديـ آيبرمـ دانان كه از فحواي قانون و نيز نظرية حقوق گونهذكر شده باشد. آن
تعزيرات منصوص اين دسته است. نظرية مشورتي ادارة حقوقي قوة قضاييه نيـز مؤيـد ايـن ديـدگاه     

در ذيل  كه در جاي خود توضيح خواهم داد، با مروري به نظرات فقيهان شوراي نگهبانچنان ١.است
رسد منظور ايشان نيز از تعزير منصوص همـين اسـت، گرچـه    نظر ميزات اسالمي بهمواد قانون مجا

توان بـه  اند نميكار بردهدليل عدم ايضاح ايشان و نيز تعدد در تعابيري كه در ذيل مواد مختلف بهبه
  صراحت اين ادعا را تأييد كرد.

داناني اقي است. بيشتر حقوقجاي خود باين، مشكل يافتن مصاديق اين نوع از تعزيرات بهرغمبه
سـراغ منـابع   اند: برخي از همان ابتـدا، بـه  اند يكي از اين دو ديدگاه را برگزيدهباره قلم زدهكه دراين

نفـع مـتهم)   اند با تلفيق مصاديق فقهي با مباني كيفري (ازجمله تفسير بـه اند و كوشيدهفقهي رفته
اكبري و هاشـمي،  ؛ 110: 1394فرد، برهاني و نادري(دك را در زمرة اين تأسيس بپذيرند مواردي ان

                                                            
ر شرع مقدس اسالم براي يك عمـل معـين، نـوع و مقـدار     شود كه دتعزيرات منصوص شرعي به تعزيراتي گفته مي« .1

طـور كلـي و مطلـق بـراي     موجب روايات و يا هر دليل شرعي ديگر، بهمواردي كه به ،بنابراين ؛كيفر مشخص شده است
نظريـة  » (شـود عملي تعزير مقرر شده است ولي نوع و مقدار آن معين نگرديده، تعزير منصـوص شـرعي محسـوب نمـي    

 ).28/5/92-971/92/7 مشورتي
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انـد  برخي از نويسندگان نيز با التـزام بـه اصـل قـانوني بـودن تعزيـرات، تـالش كـرده        )؛ 56: 1395
زاده، هايي براي تعيين مصاديق تعزير منصوص در قـانون معرفـي كننـد (رحمانيـان و حبيـب     مالك
1392 :116-119.(  

توان به مصاديق تعزيرات منصوص نزديك شد؛ يكم: بررسي اين ك ميبه باور نويسنده، با دو مال
مصاديق در قالب تعزيرات. باتوجه به پذيرش اصل قانوني بودن تعزيرات، براساس اين مبنا، مصاديق 
تعزير منصوص را فقط بايد در قانون سراغ گرفت. دوم: بررسي اين مصاديق در پرتو حـدود. بـا ايـن    

رو تعزير را فقط بايد در فقـه جسـت. ايـن دو مـالك را در دو بحـث پـيش       گونهمالك، مصاديق اين
 مطرح خواهيم كرد.

  
  ج) تعزير منصوص در قالب تعزيرات

يك ديدگاه قابل پذيرش در باب تعزيرات منصوص اين اسـت كـه ايـن كيفرهـا در قالـب تعزيـرات       
ما، يعني پذيرش قاطع  فرض پذيرفتةنگريسته شوند. روشن است كه در اين صورت، باتوجه به پيش

 وجوجست، بايد مصاديق اين نوع تعزير را صرفاً در قانون 1392اصل قانوني بودن تعزيرات در قانون 
كوشيم همة مصاديق احتمالي ايـن تأسـيس را از قـانون اسـتخراج     هايي، ميكرد. ابتدا با ارائة مالك

 اهيم كرد.تر آن را بيان خوكنيم وسپس با بررسي موارد، مصاديق محتمل
  
  هاي تعيين تعزيرات منصوص. مالك1
توان به مصاديق تعزيرات منصوص در قانون مجـازات اسـالمي   رسد با كمك سه مالك مينظر ميبه

  نزديك شد:
الف) نخستين مالك اين است كه فقيهان يك بزه تعزيـري را در حيطـة تعزيـرات مقـدر آورده     

انـد و  سو، در فقـه در زمـرة تعزيـرات مقـدر آمـده     ه ازيكباشند. در اينجا با مواردي سروكار داريم ك
  انگاري كرده است.ها را جرمازسوي ديگر، قانون نيز آن

اند، بلكه در ذيل هـر حـد،   كه گفتيم، فقيهان باب مستقلي به تعزيرات اختصاص ندادهب) چنان
تحـت مسـئلة التعزيـر    اند و يا در ذيل حد قذف و تعزيري وابسته به آن حد را هم بيان كرده جرائم

ايـن،  رغـم انـد. بـه  اند و هم مصاديقي را ذكر كـرده لكل امر محرم هم قاعدة كلي تعزير را بيان كرده
تعزيري را در  جرائمرود همة گذار كتاب مفصلي را به تعزيرات اختصاص داده است و انتظار ميقانون

حدود آورده است. وجود اين تعزيـرات  هاي تعزيري را در ذيل اين كتاب مطرح كند، اما برخي از بزه
  گذار به تعزيرات منصوص نظر دارد.اي است كه قانوندر كتاب حدود قرينه
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انـد. ايـن مـالك    اند داراي كيفر تازيانهج) همة مواردي كه فقيهان در زمرة تعزيرات مقدر آورده
كيفـر تعزيـري در    داراي اهميت بسياري است. از نظر فقيهان، اصل بر اين است كـه نـوع و ميـزان   

صـراحت يـا   همه، آنجا كه پاي تعزير مقدر در ميـان اسـت، فقيهـان يـا بـه     اختيار حاكم است. بااين
گـذار  اند. براساس اين مالك، اگر قانوناستناد احتياط، بيشتر، از همان مجازات تازيانه سخن گفتهبه

گذار در ايـن  كه رويكرد قانونبه اينبراي يك بزه تعزيري صرفاً كيفر تازيانه ذكر كرده باشد (باتوجه 
تواند نشـانة آن باشـد   ها حذف تدريجي كيفر تازيانه يا بديل قرار دادن براي آن بوده است) ميسال

گذار براي بزه تعزيري كيفر تازيانه روييم. در مقابل، اگر قانونكه در اين مورد با تعزير منصوص روبه
را به همراه يا بديل كيفر ديگري قرار داده باشد، در اين صـورت  در نظر نگرفته باشد يا كيفر تازيانه 

  توان آن را در حيطة تعزيرات منصوص شمرد.نمي
  ها را دارند:رسد در قانون مجازات اسالمي موارد زير برخي يا همة اين مالكبه نظر مي

  تعزيرات). 637(مادة  از قبيل تقبيل يا مضاجعه. روابط نامشروع مادون زنا 1
 1و تبصـرة   237گرايي مردان و زنان در غيرموارد لواط و تفخيذ و مسـاحقه (مـادة   همجنس .2
  آن).

  ).222. جماع با زوجة متوفا (مادة 3
  ).232. اقرار كمتر از چهار بار به زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه (مادة 4
  ).242ة ماد 1مادون زنا و لواط (تبصرة  جرائمرساندن افرادي براي ارتكاب هم. به5
  ).244. رساندن دو يا چند نابالغ براي زنا و لواط (مادة 6
  ).251مادة  1. قذف نابالغ، مجنون، و غيرمسلمان يا غيرمعين (تبصرة 7
  ).253. انتساب زنا و لواطي كه موجب حد نيست، مثل زنا در حال اكراه يا عدم بلوغ (ماده 8
  ).258بگويد آنچه گفتم حق بود) (مادة . نوعي از تكرار قذف (پس از اجراي حد، محكوم 9

  ).259. پدر يا جد پدري كه فرزند خود را قذف كند (مادة 10
  ).261. هرگاه دو نفر همديگر را قذف كنند (تبصرة مادة 11
. سب نبي در حالت مستي يا غضب يا به نقل ديگري اگر صـدق اهانـت كنـد (تبصـرة مـادة      12

263.(  
: 263ضربه تازيانه، و تبصرة مادة  99تعزيرات: تا  637جز دو ماده ( گانة فوق، بهدر موارد دوازده

قـانون مجـازات    19ضربه شالق تعزيري درجة شش (در قالـب مـادة    74تا  31ضربه تازيانه)  74تا 
(حكـم بـه مجـازات تعزيـري      252عنوان مجازات تعيين شده است. همچنـين در مـادة   اسالمي) به

(در نظر گرفتن مجازات تظاهر به عمل حـرام   266)، تبصرة مادة تعزيرات 608توهين موضوع مادة 
(حكـم بـه مجـازات سـرقت      278مـادة   1و تبصـرة   276و  272تعزيرات)، مواد  638موضوع مادة 
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 پـنج يـا شـش    ةحبس تعزيري درج( 286تعزيرات)، تبصرة مادة  667تا  651تعزيري موضوع مواد 
(مجـازات   288شـود) و  ها ثابت نمـي االرض در آند فيي كه عنصر رواني افسااگسترده جرائمبراي 

براي اعضاي گروه باغي كه قبل از درگيري دستگيرشوند) نيز در ذيل حدود به  5و  3تعزيري درجة 
ازالة بكارت دختر باكره نيز كه در كالم فقيهان گـاه مقـدر شـمرده     ١كيفر تعزيري اشاره شده است.

 ).658(مادة  شده است، مستوجب ضمان مهرالمثل است
  

  . مصاديق تعزير منصوص در قالب تعزيرات2
 هـا آنشود كه بسياري از تر بررسي كنيم، آشكار ميگفته را دقيقاگر موارد مذكور در فهرست پيش

هـا را در حيطـة تعزيـرات مقـدر     هاي تعزير منصوص يا مقدر را ندارند و فقيهـان آن برخي از مالك
همچنين گرچه برخـي از فقيهـان برداشـتن     ٢اند.هان چنين نكردهكم عمدة فقياند يا دستنشمرده

اند و گاه اقل و اكثر متفاوتي را نيـز بـراي آن   بكارت يك دختر را با انگشت، مستوجب تعزير دانسته
اما قانون مجازات اسالمي براي اين رفتار صرفاً ضمان مهرالمثـل لحـاظ كـرده اسـت      ٣اند،ذكر كرده

قانون مجازات اسالمي، بـراي چنـين عملـي كـه      69وان با تفسير موسع مادة بسا بت). چه658(مادة 
دليل ذكر در قانون كيفري، ظاهراً جرم است اما كيفري بـرايش مشـخص نشـده اسـت، مجـازات      به

تـوان  دليل پذيرش اصل قانوني بودن تعزيرات، نمـي جايگزين حبس تعيين كرد اما در هر صورت، به
هاي اين رفتـار  كه برخي از مصداقتازيانه در نظر گرفت. (البته فرض اينبراساس فقه براي آن كيفر 

  قابل كيفر باشد دور از ذهن نيست.) 237مادة  1تعزيرات يا تبصرة  637در ذيل مادة 

                                                            
مـاده در كتـاب    20كنند. همچنـين در حـدود   به مجازات تعزيري اشاره مي 727و  567در كتاب ديات نيز دو مادة  .1

تعزيرات ارجاع شده است كه  614و  612به مجازات تعزيري مادة  447قصاص و يك ماده در كتاب ديات براساس مادة 
 هاي تعزير منصوص را ندارند.يك، مالكهيچ

 263، تبصـرة مـادة   261، تبصرة مادة 259، 258، 253، 251مادة  1، تبصرة 232، 222موضوع مواد  جرائمفقيهان  .2
ادريس حلي، ؛ ابن708، 689: 1400؛ شيخ طوسي، 419-417: 1362حلبي، اند. رك: و... را در زمرة تعزير مقدر نياورده

/ 1: 1393؛ خـوئي،  167، 151/ 4: 1983محقق حلـي،  ؛ 327/ 9: 1398؛ شهيد ثاني، 280-281، 6/200،148: 1387
 و...؛ 431/ 41: 1981؛ نجفي، 434-432، 419/ 2: 1379؛ خميني، 160

تـا   30)؛ 785: 1410(شيخ مفيد،  80تا  30در اينجا در كنار قول به مطلق تعزير، سه قول به تقدير نيز وجود دارد:  .3
؛ 2/523: 1406بـراج،  ؛ ابـن 699: 1400(شيخ طوسي،  99تا  30)؛ 297-296: 1412(شيخ طوسي و محقق حلي،  79
 30) قول 7-6/ 5: 1413فهد حلي () به تبع ابن29-28/ 12: 1434). البته شهيد ثاني (6/177: 1387ادريس حلي، ابن
 .كند كه نادرست استضربه را به شيخ طوسي منتسب مي 77تا 
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، با نظر به پذيرش اصل قانوني بودن تعزيرات، و باتوجه بـه ايـن نكتـه كـه مـراد از      اساسبراين 
تـوان بـه مـوارد    گفتـه مـي  فقهي است، با غربال كردن موارد پيش تعزير منصوص همان تعزير مقدر

  اندكي از كيفرهاي منصوص رسيد:
ضـربه   74تـا   31گرايي مردان و زنان در غيرموارد لواط و تفخيذ و مساحقه كـه  الف) همجنس

آن). گرچـه در بـاب مجـازات ايـن عمـل آراي       1و تبصرة  237تازيانه به همراه دارد (موضوع مادة 
تـا   30اند و كيفـرش را  عي وجود دارد، بسياري از فقيهان اين بزه را در زمرة تعزير مقدر آوردهمتنو
درخصوص دو زن تعداد كمتري از فقيهان چنين ديدگاهي دارند، و  ٢اند.ذكر كرده ١ضربه تازيانه 99

عنـي مـادون   برخي از فقيهان در اين مورد براي مطلق تعزير، ي حتي ٣اند.برخي به مطلق تعزير قائل
  ).313-27/312: 1388اند (موسوي سبزواري، ديد حاكم، ادعاي اجماع كردهحد و به صالح

 ةهـا علقـ  هرگـاه زن و مـردي كـه بـين آن    «تعزيـرات:   637مادون زنا: براساس مادة  جرائمب) 
زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيـل تقبيـل يـا مضـاجعه     

  »....ند، به شالق تا نودونه ضربه محكوم خواهند شدشو
ثانياً تنها موردي اسـت در   ٤عنوان تعزير مقدر آمده است؛اين بزه اوالً در برخي از متون فقهي به

قانون تعزيرات كه فقط مجازات تازيانه دارد؛ و ثالثاً گرچه در كتاب تعزيرات آمـده امـا بـا شـواهدي     
  .237ب حدود دانست، مثالً قرابت و شباهت آن با مادة توان آن را از ملحقات بامي

                                                            
  ).417: 1362حلبي، اند (تازيانه معين كرده 99تا  10برخي نيز . 1
 6/189: 1387ادريس حلي، ؛ ابن707و  705: 1400اند: (طوسي، بسياري از فقيهان در باب اين بزه چنين نظر داده .2
؛ نجفـي،  112، 110: 1417؛ در مورد دو زن با ترديد: محقـق اردبيلـي،   110-109/ 13: 1417؛ محقق اردبيلي، 197و 

كند: منتسب مي نيمتأخر؛ وي اين قول را به مشهور 116-115/ 1: 1393 ؛ خوئي،391-393، 384-385/ 41: 1981
 99در زدن  را برخـي ديگـر احتيـاط    .) و7/81: 1364(خوانسـاري،  به سي ضـربه   را در اكتفااحتياط  نيزهمان). برخي 

 .انددانسته )429-428/ 2: 1379ضربه (خميني، 

/ 2: 1410؛ عالمه حلي، 109-108؛ 104-103/ 12: 1434ني، ؛ شهيد ثا161، 160/ 4: 1983ازجمله: محقق حلي، . 3
175.  

انـد ولـي گـاهي نيـز تعـابيري چـون       فقيهان معموالً از اجتماع دو مرد و زن برهنه زير يك پوشش واحد سخن گفته .4
رنـد: برخـي   ). فقيهان در اين ميان چهار قـول دا 5/373: 1420اند (براي مثال: شيخ طوسي، را آورده» يقبلها و يعانقها«

؛ شـهيد  152/ 4: 1983شمرند كه صد تازيانه دارد (نقل شده در: شيخ طوسي، همان؛ محقق حلـي،  اين عمل را حد مي
؛ 774: 1410؛ شيخ مفيد، 417: 1362گيرند (حلبي، تازيانه درنظر مي 99تا  10). برخي براي آن 12/29: 1434ثاني، 

» مشهور بين متـأخرين «دانند و اين قول را ضربه مي 99تا  30مل را )؛ برخي مجازات اين ع12/29: 1434شهيد ثاني، 
ذكر احتمال)؛ برخي نيـز بـر اسـاس قواعـد عـام       با ـ 7/110: 1417؛ محقق اردبيلي، 1/116: 1393خوانند (خوئي، مي

: 1387ادريـس حلـي،   ؛ ابن8/7: 1351؛ همو، 690-689: 1400كنند (شيخ طوسي، تعزيرات، براي آن حداقل ذكر نمي
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به باور نگارنده، فقط همين موارد ظرفيت آن را دارند كـه در حيطـة تعزيـرات منصـوص جـاي      
 گيرند.
  

  . نقد و بررسي ديدگاه3
گفته نيز نظـرات بسـيار متنـوعي در ميـان     كه گفتيم، در باب همين موارد اندك پيشگرچه، چنان
ن ديد، اما اين ديدگاه از جهاتي مطلوب است، زيرا هم با مباني فقهي سازگار است هم توافقيهان مي

گذار هماهنگ باشـد  رسد با ارادة قانوننظر ميباتوجه به نظرية مشورتي ادارة حقوقي قوة قضاييه، به
د. گـذار نفع متهم، را بدون خدشه بـاقي مـي  و هم حريم اصل قانونمندي و نتايج آن، يعني تفسير به

شدة عام در قـانون، اسـتثناي زيـادي    همچنين، موارد آن بسيار محدود است و به نهادهاي پذيرفته
  شود.وارد نمي

  اين، از جهاتي نيز اين ديدگاه قابل نقد است:رغمبه
الف) بر اساس قواعد فقهي، دليلي براي اخراج اين نوع تعزيرات از ذيل مقررات كلي تعزير وجود 

ها را همچنان داخل در ذيـل  ها، آنرغم قائل شدن به اقل و اكثر براي اين بزهان، بهندارد، بلكه فقيه
  ).12/29: 1434دانند (شهيد ثاني، قاعدة عام تعزيرات مي

گذار بر اين بوده كـه تعزيـرات را، اعـم از شـرعي و حكـومتي، از حيـث احكـام،        ب) ارادة قانون
نوع، مقدار، كيفيت اجرا، ... «كه گذار به اينح قانونمشمول قواعد عام حقوق كيفري قرار دهد. تصري
رو، اسـتثنا  بجد بيانگر ايـن عـزم اسـت. ازايـن    » شودو ساير احكام تعزير به موجب قانون تعيين مي

  تعزيري از احكام عام تعزير با اين اراده ناسازگار است. جرائمكردن اين 
گـذار بـراي   اند امـا قـانون  در شمرده شدهگفته در فقه در زمرة تعزيرات مقج) گرچه موارد پيش

ها را در حيطة كيفرهاي تعزيري عام آورده اسـت.  ها كيفر مقدر فقهي را در نظر نگرفته، بلكه آنآن
» ضـربه شـالق تعزيـري درجـة شـش      74تا  31«گرايي زنان و مردان ، كيفر همجنس237در مادة 

 99مـادون زنـا تـا     جرائم. همچنين براي ضربه كه در فقه آمده است 99تا  30تعيين شده است نه 
را نـه   جـرائم گذار اين ضربه. اين بدان معناست كه قانون 99تا  30ضربه تازيانه لحاظ شده است نه 

  به مثابة تعزير منصوص، بلكه در قالب قواعد عام تعزيرات پذيرفته است.
يك از ست. ايشان در هيچد) برخورد فقيهان شوراي نگهبان با اين موارد نيز مؤيد نكتة پيشين ا

هـاي حـدود و قصـاص و ديـات) بـه      هاي تعزيري مذكور در قانون مجازات اسـالمي (كتـاب  مجازات
اند. در اليحة قانون مجازات اسالمي (مصوب كميسيون قضايي و حقوقي منصوص بودن اشاره نكرده

                                                                                                                                                  
: 1379؛ خمينـي،  291-289/ 41: 1981؛ نجفي، 14-7/13: 1364؛ خوانساري، 152/ 4: 1983؛ محقق حلي، 149/ 6
2 /418.( 
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نظـر شـوراي    ١د.ها را تعزير منصوص تلقـي كـر  مجلس) دو ماده وجود داشت كه شوراي نگهبان آن
از اين نظر كه تعزير مذكور در ماده، تعزير منصوص شرعي «نگهبان در ذيل اين دو ماده چنين بود: 

شش دانستن آن مستلزم جواز تبديل به غيرشالق است، لذا خالف موازين شـرع   ةاست، تعزير درج
قانون مجـازات   ). تمامي مواردي كه در95و  94: 1395(پژوهشكدة شوراي نگهبان، » .شد شناخته
ها اگـر  اند و لذا هريك از آناند در ذيل درجة شش تعريف شدهدر مظان منصوص بودن 92اسالمي 

رو خواهند بود. اين در حالي اسـت كـه   گفتة شورا روبهبخواهند منصوص تلقي شوند با اشكال پيش
يـن دو مـاده را   يك از مواد موجود چنين اشكالي را مطرح نكرده اسـت. مجلـس ا  شورا در ذيل هيچ

حذف كرد و با حذف اين دو ماده، هيچ مصداقي از تعزير منصوص در چهار كتاب اول قانون مجازات 
  ماند.) باقي نمي1392اسالمي (مصوب 

اي بـا  هـ) از سوي ديگر، بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه در متن اليحة مصوب مجلـس مـاده  
قوانين و يا بازدارنده در كلية تعزيري  يهامجازات: «شدوجود داشت كه چنين آغاز مي 215شمارة 

هاي مذكور در قانون تعزيرات و ساير قـوانين  در ادامه، تمامي مجازات...» شودبه شرح زير اصالح مي
) درآمده بود. شـوراي نگهبـان در دو   19هاي تعزيري (مادة بندي مجازاتكيفري تحت قاعدة درجه

ادي از حيث مغايرت با شرع يا قانون اساسي بر اين ماده نگرفـت  مرحلة غيررسمي و رسمي هيچ اير
و نهايتاً با اعالم عدم مغايرت، اين ماده نيز وارد قانون شد و حتي مجلس در متن نهايي قانون، قانون 

بازنويسي و ابالغ كرد. با مداخلة مجـدد و عجيـب شـوراي     215تعزيرات را با اصالحات مطابق مادة 
الغ قانون، و بازنگري مجدد در مواد اين قـانون، مـادة فـوق بـا ايـن اسـتدالل كـه        نگهبان، پس از اب

هـاي كلـي   شود و مخـالف بـا سياسـت   موجب ازدياد مدت حبس در بسياري از قوانين موجود مي«
. روشن اسـت كـه   شد) از سوي مجلس حذف 87: 1395(پژوهشكدة شوراي نگهبان، » نظام... است

دهد كه از نظر گردد و در واقع نشان ميها برنميبندي اين مجازاترجهوجه به دهيچاين مخالفت به
هـاي تعزيـري موجـود در قـانون تعزيـرات در حيطـة تعزيـرات        يك از مجازاتشوراي نگهبان، هيچ

  گيرند.منصوص شرعي جاي نمي

                                                            
  گذاري اليحه چنين بودند:اين دو ماده بر اساس شماره .1

د يكـي از  كـه اجمـاالً احـراز شـو    نامشروع، دوجنسي باشد، درصـورتي  ةاگر دو طرف يا يكي از طرفين رابط: «231مادة 
عناوين موجب حد مانند زنا يا مساحقه واقع شده است به مجازات همان حد و در غير اين صورت، هريك به سي و يـك  

  ».شوندشش محكوم مي ةتا نود ونه ضربه شالق تعزيري درج
ـ هرگاه دو يا چند مرد از روي شهوت و بدون ضرورت به: «236مادة  ه سـي و  صورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند ب

سوم و بـاالتر بـه يـك     ةو در صورت تكرار جرم و اجراي تعزير در مرتب ،شش ةيك تا نود و نه ضربه شالق تعزيري درج
 ».شوندصد ضربه شالق محكوم مي
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هـاي  ، تنها موردي كه براساس مـالك 215و) حتي بدون در نظر گرفتن فرآيند تأييد و رد مادة 
)، منصوص شرعي تلقي كرد جرم موضـوع  1375شد آن را در قانون تعزيرات (بسا ميگفته چهپيش
صـراحت  اين، هيئت عمومي ديوان عالي كشور با صدور رأي وحدت رويه، بـه رغماست. به 637مادة 

  ١بزه موضوع اين ماده را منصوص شرعي ندانسته است.
كرد كه در كل قانون مجازات اسـالمي (مصـوب    توان ادعابا اين حساب، با صراحت و جرئت مي

 ) هيچ مصداقي از تعزيرات منصوص وجود ندارد.75و  92
  

  د) تعرير منصوص در قالب حدود
شود كـه براسـاس آن، تعزيـرات منصـوص را     با كنار رفتن ديدگاه پيشين، ديدگاهي ديگر مطرح مي

  وجو كرد.بايد در ذيل حدود جست
  
  . توجيه و مالك ديدگاه1
برخي از فقيهان مواردي از راي تبيين اين ديدگاه بايد نظر فقيهان را در باب تعزير مقدر مرور كرد. ب

؛ 4تـا:  انـد (ماننـد منتظـري، بـي    شمرده يا در حكم آن تعزير را كه عدد معين دارند در زمرة حدود
رچه تعزيـر تلقـي   حد باشند نه تعزير گ هانيااند كه ). برخي نيز احتمال داده10-8: 1417تبريزي، 

/ 13: 1417انـد (رك: محقـق اردبيلـي،    شدن و مستثنا شدن از قاعدة كلي را نيز نامحتمل ندانسته
انـد كـه مـواردي كـه     ). برخي از فقيهان معاصر نوشته255/ 41: 1981؛ نجفي، 177-176؛ 98-99

ند، درون قاعدة تعزير عدد معين دارند استثناي قاعده تعزيرند اما بيشتر موارد، كه داراي اقل و اكثر
گيرند و تعيين ميزان تعزير در بين دو عدد در اختيار حاكم است و ايـن متفـاوت اسـت بـا     قرار مي

  .)21-20/ 1: 1414جايي كه ميزان بدون زياده يا نقصاني از عقوبت معين شده است (گلپايگاني، 
تـوان چنـين برداشـت    اند مـي از كالم فقيهاني كه اين موارد را در زمرة تعزيرات و نه حدود آوره

اين نكتـه بـابي    ٢ترند.كرد كه مواردي كه عدد معين دارند در نگاه ايشان به حد و احكام آن نزديك

                                                            
نظر شعبة نهم ديوان «... دارد: مقرر مي كشوري عالعمومي ديوان  تئيه 1397/4/26ـ  770روية شمارة  وحدترأي . 1

قانون مجازات اسالمي  637قانون مجازات اسالمي را نسبت به محكوميت موضوع مادة  27مقررات مادة عالي كشور كه 
  ».ـ تعزيرات اعمال كرده است به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص گرديد

. در احكـام تـابع   2انـد؛  راتدر احكـام ماننـد تعزيـ    هـا نيا. 1دربارة اين موارد از حيث احكام سه ديدگاه وجود دارد:  .2
. باتوجه به قواعد حاكم فقهي و حقوقي، مانند قاعدة درأ و اصل احتيـاط در دمـاء و نفـوس و احتـرام خـون      3حدودند؛ 

مسلمان، و اصل تخفيف و مسامحه در كيفرها و نيز اصل تفسير به نفـع مـتهم بايـد در جـايي كـه حكـم تعزيـر و حـد         
 ).254-248: 1394نژاد، فرد و حسيننتخاب كرد (ايزديتر را امتفاوت است حكم ارفاقي
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گذار تمايل داشته است كه تعزيرات مقدر را به احكام حدود ملحق شود براي قرائتي ديگر: قانونمي
  وجو كرد.جست 220رو، اين تعزيرات را بايد در ذيل مادة كند و از اين

  پذيرفت: توانهاي زير را ميمالك براي تبيين اين ديدگاه
الف) مراد از تعزير منصوص همان تعزير مقدر در معناي اخص آن است، زيرا بسياري از فقيهان 

  اند، نه آنجا كه حداقل و حداكثر وجود دارد.ها را در حكم حد گرفتهفقط اين
ر همان كيفر مقدر فقهي را در نظـر گرفتـه باشـد. بـا ايـن      گذاب) تعزيري مقدر است كه قانون

تـوان گفـت   توان يافت. در حقيقت با اين مالك ميمالك، هيچ بزه تعزيري مقدري را در قانون نمي
  در قانون است!» نشدن«شرط مقدر بودن ذكر 

نوني، مانند هاي قادليل اختالف فراوان فقيهان در باب تعزيرات مقدر، بايد باتوجه به مالكج) به
 كم مشهور بسنده كرد.عليه يا دستتفسير به نفع متهم و اصل احتياط و...، به موارد متفق

  
  . مصاديق تعزير منصوص در قالب حدود2

گفته، اگر مانند بسياري از فقيهان اين موارد را حد يا تابع احكـام حـدود   هاي پيشباتوجه به مالك
انـد،  بسا بتوان از ميان چندين موردي كه ايشان گاه و بيگـاه ذكـر كـرده   صورت چهدر اين  بشمريم،

ترين مواردي كه فقيهان با ايـن مـالك ذكـر    موارد اندكي را در زمرة تعزيرات منصوص گنجاند. مهم
  اند:اند چنينكرده

وز مـاه  الف) نزديكي با همسر در ماه رمضان؛ بسياري از فقيهان براي مردي كه همسرش را در ر
كـه  اند. در صورتيضربه تازيانه در نظر گرفته 50اند به نزديكي وادارد كه هر دو روزهرمضان درحالي

انـد. ايـن ديـدگاه در ميـان فقيهـان      ضربه تازيانه 25اين عمل با رضايت همسر باشد هريك سزاوار 
  ١طرفداران زيادي دارد.

                                                            
  ؛2/535: 1406براج، ابن ؛731: 1400طوسي، ؛ شيخ 1/275: 1351؛ شيخ طوسي، 348: 1410از جمله: شيخ مفيد،  .1

؛ فخـرالمحققين،  299/ 1: 1410عالمـة حلـي،    ؛176/ 1: 1983محقـق حلـي،    ؛288-6/287: 1387ادريس حلـي،  ابن
: 1398؛ همـو،  29-28: 1434؛ شهيد ثاني، 71-3/70: 1429؛ محقق كركي، 5/6: 1413فهد حلي، ابن ؛1/229: 1389

خميني، حكيم، گلپايگاني، بروجردي، شيرازي در حاشيه بر عروه در: ؛ 199-10/198: 1393طباطبايي يزدي، ؛ 2/100
ه برخـي از فقيهـان قائـل بـه مطلـق      ؛ و بسياري از فقيهان ديگر. البتـ 200-198، 12-10/10: 1393طباطبايي يزدي، 

 ).10/199: 1393تعزيرند (مانند سيستاني در: طباطبايي يزدي، 
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فقيهان معتقدند كه مرتكـب ايـن رفتـار    ب) نزديكي با همسر در حالت عادت ماهانه؛ جمعي از 
 انـد فقيهان در اينجا به مطلق تعزير حكـم كـرده   بيشترازسوي ديگر،  ١ضربه تازيانه بخورد. 25بايد 

  .)1/320: 1429(مانند محقق كركي، 
ج) ازدواج با زن غيرمسلمان بدون اذن همسر. تعداد اندكي از فقيهـان ايـن عمـل را مسـتوجب     

). بيشـتر فقيهـان از   62و  60تـا:  ؛ مجلسي، بي1/118: 1393اند (خوئي، انستهضربه تازيانه د 5/12
  اند.چنين رفتاري در قالب تعزير منصوص سخن نگفته

ضـربه شـالق بـراي     25د) افطار روزه در ماه رمضان بدون عذر؛ در رأيي شاذ، صاحب عروه بـه  
ايـن، بسـياري از   رغـم ). بـه 11-10/10: 1393مرتكب اين رفتار نظر داده است (طباطبايي يـزدي،  

اند در اين فرض تقدير وجود نـدارد و تعزيـر   اند و گفتهفقيهان بزرگ بر اين مسئلة عروه حاشيه زده
انـد (ماننـد   همچنين بيشتر فقيهان متقدم نيز در اينجا ذكر عـدد نكـرده   ٢ديد حاكم است.به صالح

رفتار، و بـا اعمـال اصـل قـانوني بـودن       ). باتوجه به غيرمقدر بودن اين299/ 1: 1410عالمة حلي، 
صراحت كيفر در نظر گذار براي آن بهتعزيرات، ارتكاب آن فقط در صورتي قابل تعزير است كه قانون

  بگيرد.
ضربه تازيانه وجود دارد امـا   25هـ) اتيان بهيمه؛ گرچه در باب مقاربت با حيوان نظري مبني بر 

محقـق حلـي،   تعزير، صد ضربه و قتل نيز وجود دارد (رك. اين تنها نظر نيست، بلكه قول به مطلق 
ديـد  اند كه در اينجـا تعزيـر بـه صـالح    بيشتر فقيهان قائل ).1/162: 1393؛ خوئي، 174/ 4: 1983

اند كه در اينجا به تعزيـر كمتـر از   برخي فقيهان متقدم شيعه ادعاي اجماع كرده حتي ٣حاكم است.
  ).383-5/382: 1420؛ شيخ طوسي، 514-513: 1415، شود (ازجمله: سيد مرتضيحد حكم مي

: 1383مكـارم شـيرازي،   مانند توهين كمتـر از قـذف:    ،(و برخي موارد ديگر گفتهاز موارد پيش
فقط نزديكي با همسر در ماه رمضان نزد بيشتر فقيهان داراي تعزيـر مقـدر اسـت و بـا      )102-106
ل عادت ماهانه، و ازدواج با زن غيرمسلمان بدون شود نزديكي با همسر در حاگيري بسيار، ميآسان

                                                            
: 1424؛ فاضل هندي، 6/287: 1387ادريس حلي، ؛ ابن2/553: 1406براج، ؛ ابن731: 1400طوسي، : شيخ از جمله .1

 .23/ 1 :1427 وي اردبيلي،؛ موس9: 1417(البته با ترديد)؛ تبريزي،  226-3/225: 1981؛ نجفي، 10/412

از جمله: بروجردي، خميني، خويي، گلپايگاني، حكيم، مرعشي نجفي، ميالنـي، بجنـوردي، عبـداهللا شـيرازي، هاشـم       .2
آملي، مهدي شيرازي، عبدالهادي شيرازي، حسن قمي، فاضل لنكراني، سيستاني، سبزواري، فاني اصفهاني، محمـدامين  

انـد كـه   ). ايشان تأكيد كرده12-10/10: 1393مي، صادق روحاني (طباطبايي يزدي، الدين، محمد شيرازي، تقي قزين
 عدد فقط در روايت مجامعت ذكر شده است (همان).

: 1389؛ فخـرالمحققين،  174/ 4: 1983؛ محقـق حلـي،   2/533: 1406بـراج،  ؛ ابن789: 1410: شيخ مفيد، از جمله .3
: 1393؛ خـوئي،  41/638: 1981؛ نجفـي،  10/513: 1424هنـدي،  ؛ فاضـل  9/321: 1398؛ شهيد ثـاني،  4/495-496
 ).447: 1417؛ تبريزي، 1/162
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هـا فتـوا   اجازة همسر مسلمان را نيز به آن افزود. موارد ديگر بسيار شاذ است و كمتر فقيهي بـه آن 
 داده است.

  
  . نقد و بررسي ديدگاه3

روييم كه بـه حـد ملحـق    بر اساس اين ديدگاه، در تعزيرات منصوص صرفاً با چند مورد محدود روبه
  گيرند.قرار مي 220شوند و در ذيل مادة مي

گرايانـه بنگـريم، و باتوجـه بـه     گذاري كيفـري ايـران واقـع   از نگاهي، اگر بخواهيم به سير قانون
بسا حتي بتوان توجيهي براي اين عدم ذكـر  گيري شوراي نگهبان در برداشت فقهي خود، چهسخت

نيست كه بـه سـخن رسـي، از پيشـگامان      مناسبتدر قانون يافت. براي روشن شدن اين مسئله بي
انگـاري اشـاره كنـيم. وي بـا اشـاره بـه چهـار مـالك بـراي          مكتب نئوكالسيك، در باب معيار جرم

تواند نقض تكليف اخالقي نسبت به جامعه يا افراد قدرت اجتماعي فقط مي«نويسد: انگاري، ميجرم
ت و ايفاي آن تنهـا بـا ضـمانت اجـراي     را [...] يعني تكليفي كه براي حفظ (نظم) سياسي مفيد اس

» كيفري قابل تأمين است و نقض آن در پيشگاه عدالت انساني قابل رسيدگي است، بزه تلقي كنـد. 
انگاري رفتارهايي كه ضمانت اجراهاي ). باتوجه به اين مالك، جرم77-75: 1393(به نقل از: پرادل، 

ها بسيار كم است يا در يا احتمال ارتكاب آنترند، ديگر نسبت به ضمانت اجراي كيفري بسيار جدي
هـا رسـيدگي كنـد بسـيار نـاچيز اسـت نبايـد        كه دادگاه بتوانـد بـه آن  صورت ارتكاب، احتمال اين

  انگاري شوند. جرم
با اين مالك، رفتارهايي مانند جماع با همسر در ماه رمضان يا در حال عادت ماهانه، كه احتمال 

ها تقريباً نزديك صفر است، مجرمانه يا احتمال شكايت و اثبات در آن عنوان يك عملها بهكشف آن
اند، اما باتوجـه بـه دغدغـة فقيهـان شـوراي نگهبـان       انگاري نشدهگذار جرمدرستي از سوي قانونبه

كـه بسـياري از   نسبت به پاسداري از شريعت، شايد بتوان با ملحق كردن اين موارد به حدود، چنـان 
هاي غيرضرور حفـظ  انگاريهم از دغدغة ايشان كاست و هم حريم قانون را از جرم اند،فقيهان گفته

  كرد.
  رو است:اين، اين ديدگاه نيز با مشكالت جدي روبهرغمبه

در صـراحت اصـل قانونمنـدي تعزيـرات (    قانون مجازات اسالمي بـه  18گذار در مادة الف) قانون
ها) را پذيرفته است. اگر به فرايند تصويب كم بر آنو نيز احكام حا» ارتكاب محرمات شرعـي«موارد 

نـيم كـه مشـغول    وسالشوراي نگهبان در طي حدود سه كه ميابييدرمو تأييد اين قانون نگاه كنيم 
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اگر نظـر شـورا بـر ايـن بـود كـه        ١وارد نكرده است. 18بررسي اين قانون بوده هيچ ايرادي به مادة 
داد از قانون يافت بايد در اينجا هم (مانند ساير موارد) نظر ميتوان در خارج تعزيرات منصوص را مي

ـ    770رويـة شـمارة    وحـدت شـود. رأي  شامل تعزيرات منصوص شـرعي نمـي   18كه اطالق مادة 
تـر نقـل شـد، و نيـز نظريـة مشـورتي ادارة       ، كه پيشكشوري عالعمومي ديوان  تئيه 1397/4/26

ه تعزير منصوص فقـط در احكـام تصـريح شـده از ذيـل      نيز مؤيد اين نظرند ك ٢حقوقي قوة قضاييه
  ها.انگاري آناند و نه در اصل جرمقواعد عام تعزيرات مستثنا شده

قانون مجازات اسالمي استثناي اصل قانونمندي است، و در موارد استثنا بايد بـه   220ب) مادة 
ر فقيهان به حد بـودن  حدودي است كه همه يا بيشت 220قدر متيقن بسنده كرد. قدر متيقن مادة 

 جـرائم ها را در قـانون ذكـر نكـرده اسـت. توسـعة      گذار بر اساس مصالحي آناند اما قانونها قائلآن
  موضوع اين ماده روا نيست. اصل قانونمندي بايد تا حد امكان مطلق و بدون استثنا باقي بماند.

تـوان بـه حـدود    يرات را ميج) اگرچه بر اساس ضوابط فقهي و قانوني فقط يكي دو مورد از تعز
تـوان اطمينـان حاصـل كـرد كـه مـوارد آن در       اي صادر شـود، نمـي  ملحق كرد اما اگر چنين اجازه

ها به استناد نظرات شـاذ،  بعيد نيست دادگاه ها به همين اندك موارد مشهور محدود بماند.رسيدگي
مـورد  » بيست تا سـي «)، به 107، 106: 1383اند (مكارم شيرازي، پژوهان گفتهكه برخي فقهچنان

  شود.تعزير منصوص حكم دهند. در اين صورت اصل قانونمندي آشكارا نقض مي
بار مصداقي د) شوراي نگهبان در مواردي كه در نظراتش به تعزير منصوص اشاره كرده فقط يك

معافيـت از  (قانون نظر داده است كه اطالق اين ماده  39از آن را مثال زده است. شورا در ذيل مادة 
نسـبت بـه تعزيـرات    «كيفر در صورت وجود جهات تخفيف در جرايم تعزيري درجة هفت و هشت) 

(پژوهشكدة شـوراي  » خواري، خالف موازين شرع شناخته شدمنصوص، مانند مجازات تعزيري روزه
كه دربارة تعزير درجـة هفـت و هشـت اسـت      39). بيان اين تذكر در ذيل مادة 34: 1395نگهبان، 

گفتـه  ضـربة پـيش   25خواري به همان تعزير مقدر دهد كه فقيهان شورا، در مجازات روزهن مينشا
ضربه) كه در درجـة شـش    74اند، نه مطلق تعزير (تا شود) نظر داشته(كه درجة هفت محسوب مي

) بـا ايـن مشـكل    18گيرد. اين ديدگاه فقيهان شوراي نگهبان (افزون بر اشكال نقض مـادة  قرار مي
خـواري نظـر   طور كه ديديم، مقدر يا منصوص تلقـي شـدن گنـاه روزه   رو است كه، همانوبهجدي ر

                                                            
؛ 26/8/90؛ 29/10/88طـور رسـمي (ازجملـه:    ) و سپس در چند مرحله به27/8/88(غيررسمي  شوراي نگهبان ابتدا .1

آن را  11/2/92نهايتـاً در   ) قانون مجازات اسالمي را از حيث عدم مغايرت با شرع و قـانون اساسـي بررسـي و   26/6/91
 تأييد كرد. 

ها مترتب است؛ جز مـواردي كـه در قـانون از    تعزيرات منصوص شرعي نيز نوعي تعزير هستند و احكام تعزير بر آن« .2
 ).9/11/92-2149/92/7نظر » (شمول احكام تعزيرات خارج شده باشند.
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توان اسـتثناي  اند. با يك نظر شاذ نميشاذي است و عمدة فقيهان آن را در قالب عام تعزيرات آورده
  قاعده را چنين توسعه داد.

ر منصوص رسيد و ترديـد و  توان به مصداق يا مصاديقي از تعزي، با اين ديدگاه نيز نميدرهرحال
 ماند.گذار همچنان باقي ميدودلي در باب اين تعبير قانون

  
  تعزيرات منصوص هـ) ثمرات تعيين

گـذار  توان مصاديقي از تعزيـر منصـوص را يافـت، رفتـار قـانون     كه بپذيريم همچنان ميبا فرض اين
  مترتب است؟ ايثمرة عملي چهبر تأسيس چنين نهادي  كه، از جمله اينزديانگيبرمسؤاالتي را 

توجه به اين نكته بايسته است كه فقيهان نسبت به تعزيرات انعطاف بسـيار بيشـتري بـه خـرج     
داننـد  اند. هرچند برخي فقيهان جريان قاعدة درأ در معناي خاصش را در تعزيرات منتفـي مـي  داده

يا حتـي يـك اقـرار قابـل اثبـات       و نيز همة تعزيرات را با دو شاهد و دو اقرار ١)49تا: (منتظري، بي
انـد؛  گيـري بيشـتري همـراه بـوده    اما از جهات ديگر، همواره كيفرهاي تعزيري بـا آسـان   ٢دانندمي

كه بيان شد، بر خالف حدود، عفو بزهكار و نيز شفاعت و كفالت و تأخير در اجـرا در تعزيـرات   چنان
نظر رغم اين، به، مسقط تعزير است. بهپذيرفتني است و توبه نيز در هرحال، حتي پس از اثبات جرم

گـذار نـاممكن يـا دشـوار اسـت. بـراي       رسد اعمال اين نهادها در تعزير منصوص مورد نظر قانونمي
 را مرور كنيم. 115مادة  2تبيين بهتر مسئله بايد احكام مستثناشده در تبصرة 

 
  . مقررات توبه1

ت، توبه مسقط مجازات دانسته شده است. تعزيري درجة شش و هفت و هش جرائمدر  115در مادة 
تواند درصورت توبه و ندامت بزهكـار، مقـررات   تعزيري (درجة يك تا پنج) قاضي مي جرائمدر ساير 

را اعمال كرده، مجازات را تخفيف دهد يا تبديل كنـد. بـا مسـتثنا شـدن تعزيـرات       38و  37موارد 
آمده است؛ زيرا همة تعزيرات مقدر فقهي، و ، خأل قانوني پديد 115منصوص از ذيل حكم توبة مادة 

و ها تازيانـه اسـت، در حيطـة تعزيـرات درجـة شـش       بيش از اين، همة تعزيرات شرعي كه كيفر آن
ها بايد سـاقط شـوند   ، در صورت توبه، اين مجازات115گيرند. براساس ضابطة مادة قرار مي ترپايين

                                                            
دانند (محقق دامـاد،  اللهي دارند جاري مييراتي كه جنبة حقاش را در تعزالبته برخي نيز قاعدة درأ در مفهوم شرعي .1

1394 :80.( 

: 1434؛ همــو، 333/ 9: 1398؛ شــهيد ثــاني، 149/ 6: 1387ادريــس حلــي، ؛ ابــن690-689: 1400رك. طوســي،  .2
 .417: 1362؛ حلبي، 12/143
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تعزيري منصوص  جرائمهد شد. دربارة مرتكبان اما براساس تبصره، در تعزيرات منصوص چنين نخوا
 توان انجام داد؟اند چه اقدامي ميكه توبه كرده

  رسد سه احتمال در پاسخ اين پرسش قابل طرح باشد.نظر ميبه
، مقررات تخفيف و سقوط مجازات بايد براساس قـانون تعيـين شـود. بـا     18الف) براساس مادة 
دربـارة توبـة مرتكـب     شود كه قانون مجازات اسـالمي ت ميگفته چنين برداشرجوع به تبصرة پيش

تعزير منصوص هيچ حكمي ندارد و ازاين رو، توبه، در قالب يك نهاد شرعي، در تعزيـرات منصـوص   
)، و هـم  114شديدتر، يعني حدود (مادة  جرائمگذار هم در اثر است. اين در حالي است كه قانونبي

)، توبه را داراي اثر دانسته و اين به آن معنا است كه 115(مادة تر، يعني ساير تعزيرات خفيف جرائم
  تر از حد (تعزير منصوص) شدت عمل بيشتري نشان داده است.خفيف جرائمگذار در قانون

با اخراج تعزير منصوص از ذيل قواعد توبـه   ،گذارب) برداشت ديگر از تبصره اين است كه قانون
ت به حدود تمايل نشـان داده اسـت. بـا ايـن مـالك، در تعزيـرات       در تعزيرات، به الحاق اين تعزيرا

تعزيري منصوص  جرائمگردد. در اين صورت، در اعمال مي 114منصوص مقررات توبة موضوع مادة 
 جـرائم شـود و نيـز اگـر برخـي از     ملحق به حدود جنسي، توبه تا پيش از اثبات جرم پذيرفتـه مـي  

الناسي قذف (شـهيد اول،  دليل ماهيت حقنصوص شمرد، بهتعزيري ملحق به قذف را بتوان تعزير م
تـأثير اسـت و   توبه بـي  116و  114)، در اين تعزيرات نيز بر اساس مادة 204ـ قاعدة   2/144تا: بي

  ).420: 1362شود (حلبي، مانند قذف، جز با گذشت شاكي خصوصي كيفرشان برداشته نمي
تـوان  اند ميتعزيري منصوص كه توبه كرده رائمجج) براساس برداشتي ديگر، در مورد مرتكبان 

طـور كـه در   اعمال كـرد؛ زيـرا، همـان    38و  37مقررات تخفيف و تبديل مجازات را بر اساس مادة 
، بر تعزيرات منصوص، جـز  )9/11/92-2149/92/7نظر درستي منعكس شده (نظرية مشورتي نيز به

در ايـن مـورد اسـتثنا     38و  37حكـم مـادة    ودر موارد مستثناشده، احكام كلي تعزير مترتب است 
را  38تفسير كنيم و توبه و ندامت مذكور در بند ث مـادة   رانهيگسختاست. حتي اگر ماده را  نشده

وجـود   38رسد اگر موجبات ديگر تخفيف مذكور در مادة نظر ميشامل تعزيرات منصوص ندانيم، به
  يف وتبديل باشيم.داشت بتوانيم در تعزيرات منصوص نيز قائل به تخف

با كنار نهادن احتمال نخست، كه خالف حكمت و عدالت و مصلحت است و با نظر فقيهـان نيـز   
 اند.ناسازگار است، هريك از دو احتمال ديگر، هركدام از منظري، قابل دفاع

  
  . ساير مقررات ارفاقي2

شـمرند امـا در   جايز نميتر گفتيم كه فقيهان كفالت و شفاعت و عفو و تأخير را در اجراي حد پيش
هاي مدرن آميز استفاده كرد. اين اقدامات در نظامرسد بتوان از اين اقدامات ارفاقنظر ميتعزيرات به
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حقوق كيفري در قالب نهادهايي چون تعويق حكم و تعليق و تبديل و تخفيف مجازات و عفو خـود  

تنها مخالفتي با شـرع  تعزيري، نه ئمجراكم در بيني چنين نهادهايي، دسترا نشان داده است. پيش
رو، مسـتثنا كـردن تعزيـرات منصـوص از ذيـل      ندارد، كه كامالً با قواعد شرعي منطبق است. از اين

قواعد تعزير ظاهراً فقط با اين توجيه ممكن است كه اين تعزيرات خاص از ديد برخـي فقيهـان، در   
گذار نيز اين ديدگاه فقهـي را  د وگويا قانونكنناحكام ملحق به حدودند و از قواعد حدود تبعيت مي

  .كنيمكه به دو مورد اشاره مي مانندپاسخ ميهمچنان بي رغم اين، مسائل فراوانيبه ١پذيرفته است.
جرم در اين دسته از تعزيرات مشمول قواعـد عـام   الف) احكام تعدد و تكرار و معاونت و شروع به

مانـد، چـون   آميزتر است بحثي باقي نميقواعد تعزيري ارفاقشود يا قواعد حد؟ آنجا كه تعزيري مي
شـود  اند. اما آنجا كه عمالً مجازات تعزيري شديدتر مـي اين تعزيرات از ذيل آن احكام مستثنا نشده

آميزتـر حـد بايـد    تعزيري در قواعد ارفاق جرائمرسد، اين نظر مي(مانند تعدد و تكرار در فروضي) به
منافي عفـت   جرائمفرض كه برخي از در قانون ذكر نشده باشد. از اين رو، به تابع حد باشند هرچند

 121مادون حد در ذيل تعزير منصوص جاي گيرند بايد در اعمال قاعدة درأ نيز تابع مقـررات مـادة   
بسـا بتـوان گفـت كـه اگـر      . حتـي چـه  120يعني درأ در معناي خاص و فقهي آن باشند نـه مـادة   

بند باشد در بحث اثبات هم بايد اين تعزيرات را تابع احكام حـد  اين تفكيك پايگذار به لوازم قانون
  ٢تلقي كنيم.

گذار در مواردي تعزير منصوص را از احكام فرعي مستثنا كرده است اما احكـام اصـلي   ب) قانون
ال و يافتة اطفـ كه دربارة مسئوليت نقصان 90تا  88اند. براي نمونه، مواد همچنان بر جاي خود باقي

تعزيري، هجـده سـال تمـام شمسـي      جرائمصراحت سن مسئوليت كامل را در نوجوانان است (و به
كـه دربـارة    94و  93كند) در تعزيرات منصوص مستثنا نشده و فقط اعمال مقررات مـواد  اعالم مي

رتكب اي مسالهرو، اگر پسر يا دختر هفدهتخفيف و تبديل و تعويق و تعليق است مستثنا است. ازاين
وي را به جزاي  89مادة » ت«رفتاري شود كه مجازات آن تعزير منصوص است دادگاه بر اساس بند 

كه نسبت بـه  كند نه مجازات مقدر فقهي. با توجه به ايننقدي يا خدمات عمومي رايگان محكوم مي
گرفته در شود، استثناي صورتكه ارفاقي است اعمال مي 90تا  88كودكان و نوجوانان مقررات مواد 

  نمايد.وجه ميبسيار بي 94و  93مادة 

                                                            
و مانند نفـي سـوگند و عـدم كفالـت      ،آنجا كه در كالم شارع، حد موضوع حكم است«گفتة يكي از فقيهان معاصر: به .1

اي در ميان نباشد كه مراد عام كه با اقرار و نه بينه اثبات شده باشد و... اگر قرينهپذيرش توبه پس از اثبات فقط درجايي
 ).10-9: 1417(تبريزي، » شود كه مجازات مقدر [= حد يا تعزير مقدر] وجود دارداست، فقط شامل مواردي مي

ان براي وجود زن و مردي در رختخواب واحد كه اعمال مادون وطي انجام دهنـد، مثـل تقبيـل (موضـوع     برخي فقيه .2
 ).6/149: 1387ادريس حلي، اند (ابنتعزيرات)، تعزير را با شهادت چهار شاهد يا چهار بار اقرار ممكن دانسته 637ماده 
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باتوجه به آنچه بيان شد، به فرض وجود مصاديقي از تعزير منصوص، در ثمرة عملي اين تفكيك 
  نيز بسيار جاي حرف و حديث است.

  
  گيرينتيجه

رتكـاب  ا«تعزيري، اعم از  جرائمهمة  ق.م.ا 18گذار در مادة الف) در اين نوشته تبيين شد كه قانون
نـوع، مقـدار،   «انگـاري و هـم در   را هم در اصل جـرم » نقض مقررات حكومتي«و » محرمات شرعي

مشمول اصل قـانوني  » كيفيت اجرا، و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير
، در ها اجازه داده كه در جهت فردي كردن مجـازات بودن جرم و مجازات قرار داده است و به دادگاه

گونه تعزيري از جمله حكم اين ماده مطلق است و هيچ حيطة قانون، به مجازات مناسب حكم كنند.
  تعزيرات منصوص از ذيل آن مستثنا نشده است.

شوراي نگهبان نظرات فقيهان  ب) مراد قانون از تعزير منصوص روشن نيست و حتي با رجوع به
داليلي روشن، كه برخـي  روشني رسيد. آنچه هست، بهتوان به برداشت نميدر ذيل مواد مرتبط نيز 

اي كـه  تواند هرگونه تعزير شرعي يا حتي تعزير شرعيها بيان شد، مراد از تعزير منصوص نمياز آن
  تري را از آن اراده كرد.ناچار بايد معناي خاصبه موجب آن تصريح شده است باشد و به

به دسـت آورد ايـن اسـت كـه تعزيـر منصـوص        توان از مجموع نظرات شوراي نگهبانآنچه مي
منحصر در تازيانه است و اين تازيانه قابل تعليق و تعويق و ... نيست. از سوي ديگـر، تعيـين درجـه    

مستلزم جواز تبـديل مجـازات شـالق بـه غيـر آن اسـت، خـالف        «براي مجازات تعزيري از آنجا كه 
كـه   263به جز يك مورد (تبصرة مـادة   محذوف). 236است (نظر شورا در ذيل مادة » موازين شرع
هاي حدود هاي ديگر تعزير منصوص را ندارد)، تمامي كيفرهاي تعزيري مذكور در كتابالبته مالك

تواننـد  گنجند و با مالك شـوراي نگهبـان نمـي   مي 19بندي مادة و قصاص و ديات در حيطة درجه
هـاي  يـك از مجـازات  ه بـراي هـيچ  منصوص تلقي شوند. از جهت ديگر، شوراي نگهبان تعيين درجـ 

تعزيري كتاب پنجم (تعزيرات) را نيز از اين حيث مغاير شرع ندانسته است (نظر شورا در ذيل مـادة  
  محذوف). 215

هاي تعزير مقدر را مذكور در قانون ويژگي جرائمآيد كه گرچه برخي از با رجوع به فقه نيز برمي
اي نكـرده اسـت. نظريـة مشـورتي و رأي وحـدت رويـه       لـه گذار با آنـان چنـين معام  دارند اما قانون

صراحت دال بر غيرمنصوص بودن ) نيز به637ترين مصداق تعزير منصوص (مادة درخصوص محتمل
توان گفت كه تعزير منصوص در قـانون مجـازات اسـالمي هـيچ     قطع ميرو، بهاند. ازايناين تعزيرات

  مصداقي ندارد.
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طور كه تعيين مصاديق اين تعزيرات بايد به فقه رجوع كرد (همانبسا گفته شود كه براي ج) چه
نفـي   18خواري اشاره كرده است). اين هم با صراحت مادة به روزه 39شوراي نگهبان در ذيل مادة 

  شد.نيز مستثنا مي 18صورت، بايد تعزيرات منصوص از ذيل مادة شود؛ چون در اينمي
شدت راي تعزير منصوص يافت، ثمرة عملي اين تأسيس بهفرض بتوان مصاديقي بد) حتي اگر به

شود و هم در مواردي با دستخوش ترديد است، زيرا هم باعث خأل قانوني در احكام اين تعزيرات مي
  گذاري مانند اصل عدالت بيگانه است و حتي در فروضي با شرع هم ناسازگار است.اصول اولية قانون

و برخي قوانين ديگر  1392ر منصوص در قانون مجازات اسالمي بيني تعزيهـ) با اين بيان، پيش
دانـان دشـوار   عمل لغو، ناكارآمد و مضري است كه هيچ مصداقي ندارد و كار را براي قضات و حقوق

كند، درست به همان دليل كه تفكيك كيفرهاي تعزيري و بازدارنده لغو و مضر و ناكارآمـد بـود.   مي
گذار را حمل بر حكمت كرده، همدالنـه بـراي تعزيـر منصـوص     ل قانونرغم اين، اگر بخواهيم عمبه

انـد، بـه حـدود    گونه كه برخي فقيهان گفتهناچار بايد اين تعزيرات را، همانمصاديقي معين كنيم به
و فراتر از اصل قانونمندي در پي مصاديق آن باشـيم. بـا ايـن     220ملحق كنيم و طبق ضابطة مادة 

مثابة تعزير منصوص سخن گفت: نزديكي با همسر در روز ن از مواردي اندك بهتوامالك نيز تنها مي
گيـري بسـيار، نزديكـي بـا همسـر درحالـت عـادت ماهانـه و ازدواج بـا زن          ماه رمضان، و بـا آسـان  

  غيرمسلمان بدون اجازة همسر مسلمان.
كـن اسـت بـه نتـايج     ثمر و بيهوده را، كه در عمل ممگذار دامن اين نهاد بيرود قانونانتظار مي

  نادرست و غيرقانوني و حتي غيرشرعي بينجامد، از قانون مجازات اسالمي برچيند.
  
  منابع

)؛ در: موسـوعه  ج6(السرائر الحاوي لتحرير الفتـاوي،   ،)1387احمد (ادريس حلي، محمد ابنابن
 ، چاپ اول، تهران: انتشارات دليل ما.13 -8ادريس الحلي، ج ابن

 )، چاپ اول، قم: مؤسسه النشر االسالمي.ج2(المهذب )، ق1406( ي، عبدالعزيزطرابلس براجابن

النافع، البارع في شرح المختصـر لمهذبا )،ق1413محمـد ( الدين احمد ابنفهد حلي، جمالابن
 )، چاپ اول، قم: مؤسسه النشر االسالمي.ج5(

رات منصـوص در فقـه   درنگي در مصاديق تعزي«)، 1395اكبري، محمدجواد و هاشمي، سيدحسين (
 . 33-59 ، شمارة چهارم، صفصلنامة جستارهاي فقهي و اصولي، »اماميه

تأملي در مصاديق مشتبه حـد و تعزيـر بـا    «)، 1394نژاد، سيدمجتبي (اكبر و حسينفرد، عليايزدي
-258 ، ص2، شمارة 11دورة هاي فقهي، پژوهش ،»تحليلي بر سخنان شهيد ثاني در مسالك

229 . 
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 مصـاديق  و فقهـي  مفهـوم  شـرعي؛  منصـوص  تعزيرات«)، 1394فرد، مريم (، محسن و نادريبرهاني

 . 89-112 ص شمارة دهم، سوم، سال كيفري، حقوق پژوهش نامةفصل ،»قانوني

حسين نجفي ابرندآبادي، چاپ هفتم، ترجمة عليهاي كيفري، تاريخ انديشه )،1393ادل، ژان (پر
 تهران: انتشارات سمت.

قانون مجازات اسالمي در پرتو نظرات شـوراي نگهبـان،    )،1395شوراي نگهبان ( پژوهشكدة 
 چاپ اول، تهران: پژوهشكدة شوراي نگهبان.

 چاپ اول، قم: مهراسس الحدود و التعزيرات، )، ق1417جواد (تبريزي، ميرزا 

 نگـاهي  اب كيفري امور در آق. 167 اصل حاكميتمعد يا حاكميت«)، 1395آبادي، احمد (حاجي ده 

 . 255-288 ، ص25شماره هاي فقهي، پژوهش ،»1392مي اسال مجازات قانون به

 .نيرالمؤمنيامچاپ اول، اصفهان: مكتبه الفقه، الكافي في )،1362حلبي، ابوالصالح ( 

)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثـار  ج 2(الوسيله، تحرير )،1379اهللا (روحخميني، سيد 
  امام خميني.

)، چـاپ دوم،  ج 7( ،النـافع شـرح المختصـر  المدارك فيجامع )،1364احمد (خوانساري، سيد 
  الصدوق.تهران: مكتبه

)، چـاپ چهـارم، تهـران: انتشـارات     ج 2(المنهـاج،  تكملـه مباني  )،1393ابوالقاسم (خويي، سيد 
 خرسندي.

به تحوالت اخيـر آن در   اصل قانونمندي حقوق جنايي با رهيافتي«)، 1395، مهرداد (ياصلرايجيان 
علوم جنايي تطبيقي: مجموعـه مقـاالت در    ، در: حسين غالمي (به كوشش)،»حقوق ايران

 . 34-56 چاپ اول، تهران: نشر ميزان، صتجليل از دكتر سيلويا تلنباخ، 

معيار تفكيك حـدود غيرمـذكور از تعزيـرات    «)، 1392زاده، محمدجعفر (، حامد و حبيبرحمانيان 
هفتـادوهفتم،   سـال دادگسـتري،   مجلة حقوقي ،»1392قانون مجازات اسالمي منصوص در 

 . 103-123 ص ،84شمارة 

شناسي تعزيرات منصوص شرعي با تأكيد مفهوم«)، 1395پور (ساريخاني، عادل و محمدهادي توكل 
، ص 14سـال پـنجم، شـمارة    نامة دانش حقوق عمومي، فصل ،»هاي شوراي نگهبانبر نظريه

115-95 . 

 چاپ اول، قم: مؤسسه النشر االسالمي.االنتصار،  )،ق1415حسين (سيد مرتضي، علي بن 

)، ج2( القواعد و الفوائد في الفقه و االصول و العربيـه،  تا)،مكي عاملي (بيشهيد اول، محمد بن 
  تحقيق عبدالهادي حكيم، قم: مكتبه المفيد.

در:  ،االسالماالفهام الي تنقيح شرايعسالكم )،ق1434علي العاملي (الدين بنشهيد ثاني، زين 
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 12، چاپ اول، قم: المركز العالي للعلوم و الثقافـه االسـالميه، ج  ج29موسوعه الشهيد الثاني، 
)28.( 

الدمشـقيه،  البهيه في شـرح اللمعـه  الروضه )،ق1398علي العـاملي ( الدين بنشهيد ثاني، زين 
  جف الدينيه.)، چاپ دوم، نجف: منشورات جامعه النج10(

  ج)، تهران: فراهاني 2، (جامع عباسي)، 1319حسين عاملي (بهايي، بهاءالدين محمد بن شيخ 
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در سطح باز  یمسکون یهااز وقوع جرم در مجموعه یریشگیپ ی برایمعمار یراهکارها

تالش، مسکن مهر رشت و مسکن  انیجیمورد مطالعه: مسکن بسی هاونه)نم ساختمان مسکونی
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 چکیده
بندی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در سطح ساختمان مسکونی پژوهش حاضر با هدف بررسی و دسته

بندی راهکارهای به دست آمده از مفاهیمی ف فضای سکونتی و دستهانجام شده است. توجه به سطوح مختل

تواند گامی موثر در روشن نمودن مانند نظارت طبیعی، قلمروپایی، کنترل دسترسی و شنودپذیری، می

مند نماید. بینی نتایج راهکارها، کمک هدفارایه و پیش سازوکار تاثیرگذاری راهکارها باشد و در تدقیق نحوه

ر. شه ای کفضا، واحد، ساختمان، مجموعه، محله، منطقه، شهر اند از:ختلف فضای سکونتی عبارتسطوح م

برداری و نیز استفاده ای با ابزار فیشگیری از منابع کتابخانهآوری اطالعات در نوشتار حاضر، بهرهروش جمع

های پژوهش نشان د. یافتههای آماری تحلیل شدننامه است که به روشاز مطالعات میدانی و ابزار پرسش

دهند که اولویت کاربرد هر یک از اصول نظارت طبیعی، قلمروپایی، کنترل دسترسی و شنودپذیری در می

 راهکارها، با توجه به سطح سکونتی ساختمان و باالخص گونه منتسب آن، متفاوت است. ارایه
 

، نظیارت طبیعیی، قلمروپیایی،    یطیی طراحیی مح  ،محورمکانپیشگیری پیشگیری از جرم،  واژگان کلیدی:

 کنترل دسترسی و شنودپذیری
 
   سنندج واحد دانشگاه آزاد اسالمی معماری دانشجوی دکتری. 1
  )نویسنده مسئول(گیالن،  استادیار گروه معماری دانشکده معماری و هنر دانشگاه. 2
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  دانشگاه گیالن. سانیدانشکده علوم ان دانشیار گروه حقوق .3
 

 .سنندجواحد  استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسالمی .4
این مقاله برگرفته از رساله دکترای تخصصی سیدامین سیدین در دانشیگاه آزاد اسیالمی واحید    . 5

 یمسکون یهااز وقوع جرم در مجموعه یریشگیپ یمعمار یکارهاراه یبنددسته»سنندج با عنوان 
بیه راهنمیایی دکتیر    «  )واحد، ساختمان و مجموعیه( یسکونت یتوجه به سطوح مختلف فضاباز با 

 دکتر حسین آقابابایی و دکتر قادر بایزیدی است. مهرداد جواهریان و مشاوره

 
 

 ژپوهشناهم حقوق کیفری

ال  همس ره د ا شم بس ، اول،  ات ار و  ان به 93ت 18 

ایپپی ره  ا  91  شم
 



 (91، )ایپپی  9318 بهار و اتبستان، اول، شماره مده  ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  سید امین سیدین، مهرداد جوارهیان، حسین آاقبابایی و  اقردبازییدی    131

 

 و طرح مسئله مقدمه

ی شیده  نیبشیپو  دهدیمبیش از نیمی از جمعیت جهان را در حال حاضر، جمعیت شهری تشکیل 

 (.Cozen&Love, 2015: 1)درصیید افییزایش یابیید  12اییین میییزان بییه  2232ال اسییت تییا سیی

مرتبط با فضاهای شهری، از موارد اصلی نیاامنی محییط زنیدگی و     جرائمی اجتماعی و هاینابهنجار

)ایرانی بهبهانی  در نتیجه مختل شدن آرامش مردم و تحمیل مشکالت مالی بر دوش جوامع هستند

به وضیوح   جانیای مسکونی که در هایکاربرمرتبط با خانه و  جرائممیان از این  .(1333و شیخی، 

آمیاج جیرم بیه     نیترمهمی بزه و از هاگونهی مد نظر است، محمل وقوع بسیاری از امجموعهمسکن 

 .  دیآیمحساب 

. از ایین  باشید یمی الزم برای سالمت و هویت ساکنین هانهیزمپسفضای زندگی، شکل دهندة 

(. یکیی از  22: 1331ید بتواند به مفهوم حساس ایین نییاز پاسیه دهید )پنییا و پارشیال،       رو طرح با

ی مهم مطالعاتی در زمینة کاهش میزان وقوع جرم، طراحی شیهری و معمیاری اسیت. فلیذا     هاحوزه

ضرورت پرداختن به این مسئله و تالش برای تنسیق تمهیداتی پیشگیرانه در این حوزه که در اینجا 

که  انددادهی بسیاری نشان هاپژوهشکه  ژهیوبه، بسیار روشن است. شودیمماری بررسی از نگاه مع

 عنیوان بیه و این اهمیت و تأثیر معمیاری   اندمتفاوتی مختلف با یکدیگر هامکانمیزان وقوع بزه در 

 .  سازدیمرا خاطرنشان  دادهایروظرف وقوع 

امکان تأثیر محیط بیر رفتیار    هاآنکه در  اندشدهنظریات متعددی توسط محققین مختلف ارائه 

کیه   انید دهیی عقبسیاری وجود دارنید کیه بیر ایین      پردازانهینظرانسانی ثابت شده است. در حقیقت 

در محیط، سبب کاهش میزان وقوع جرم در ییک مکیان خیا      مندهدفبا ایجاد تغییرات  توانیم

 شد.

ش در حیوزة مطالعیاتی پیشیگیری از    در پژوهش حاضر، چهار اصل از اصول مختلف قابل شیمار 

ی با فاز طراحانه و معماری این مبحث دارد، انتخاب شیده  ترکینزدوقوع جرم که ارتباط مستقیم و 

 ،یعمیوم  یقلمروهیا  کیی )تفک ییقلمروپیا (، یریپیذ تیی )رواز: نظیارت   انید عبیارت است. این اصول 

 .ی(، کنترل دسترسی و شنودپذیریخصوص و یخصوصمهین ،یعموممهین

هدف پژوهش حاضر، بررسی اصول مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم در ارتباط با سطوح مختلف 

ی مسیکونی  هیا مجموعیه ی پیشگیری از وقیوع جیرم در   کارهاراهی و ارائة بنددستهفضای سکونتی، 

به سطوح مختلف فضای سکونتی است که در این جا سطح ساختمان مسکونی میورد اشیاره    باتوجه

مباحث مطروحه پیرامون  پیشگیری از وقوع جرم را از  کوشدیمحقیقت پژوهش حاضر  . درباشدیم

الزم به ذکر است کیه   سوق دهد. ترآگاهانه، به سمت دقت بیشتر و کاربرد کاربردیحالت کلی و غیر

ی هیا نیه یهزی که بدون صیرف  اگونهاست به  کارهاراهتمرکز پژوهش حاضر بر جنبة غیرفعال بودن 
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ی کالبدی میورد نییاز   کارهاراهی نیبشیپمالی و تجهیزات مربوطه و تنها از طریق طراحی، انسانی و 

 در بحث پیشگیری از وقوع جرم انجام پذیرد.  
 

 فرآیند پژوهش

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 . طرح شماتیک پژوهش1نمودار 

 

 

 توصیف

 یخواهالتیتما

)متخص

 صین(

ظریاتن  موجود وضع 

()ساکنین  
 چارچوب نظری نقاط ضعف

 قلمروپایی نظارت طبیعی

یریشنودپذ  کنترل دسترسی 

منطق -انطباق   

 کارهاراهة یارا

ی آماریهالیتحل  

 تحلیل محتوا

یابینهیزم  

 تفکیک بر اساس سطوح مختلف فضای سکونتی

 ساختمان مسکونی

 کارهابندی راهدسته
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 . جرم و پیشگیری از آن1

ی اشییا و  رعمید یغ: تخریب عمیدی ییا   ردیگیمی گوناگونی به خود هاشکلرم در محل سکونت، ج 

، سیرقت اتومبییل و   (1برگلیری ) و ورود به ملک دیگیری  حرزسرقت با شکستن  (،وندالیسم) وسایل،

ی نژادی، سوء مصرف مواد مخدر، مزاحمت و رفتار ضد اجتماعی علیه مردم در هاجرمسرقت از آن، 

تعیر  زننیده و تجیاوز     ژهیوبهی، خشونت خانگی، خشونت جنسی )همگانمهینهمگانی و  یهامکان

  .(42: 1332)کلکوهن، برخی از این جرایم هستندی همگانمهینی همگانی و هامکانجنسی( در 

ی بنییادین در  هیا شیاخص یکی از  عنوانبهاز نظر ایجاد یا تأثیر بر موقعیت جرم،  تواندیممکان 

(. هیر نیوع   331: 1331قرار گییرد )ذوالقیدر و دیگیران،    از جرم ی پیشگیری وضعی هالیتحلمحور 

: 1331)گلدشیتاین،   شودیمتعر  به اشخا  و اموال به نوعی یک رویداد فردی محیطی محسوب 

 دنشیو یمی ی شهروندان محسوب هاانتخابعوامل مهم دخیل در  عنوانبه(. جرم و ترس از جرم  23

ی بیر تمیام افیراد و    اندهیفرسا(. ترس از جرم و جنایت، اثر فوق العاده 12: 1332)اشنایدر و کیچن، 

. مردم نه تنهیا بیه   دهدیمی کیفی جوامع را به صورت منفی شکل هاجنبهجوامع دارد. ترس، تمام 

تیرس   یهاامدیپ نیتراز مهم یک(. ی3: 1332امنیت، بلکه به احساس امنیت نیز نیازمندند )کوردنر، 

امر سیبب   نیاست. ا یبه تعامالت اجتماع لیافراد و کاهش ماجتماعی حضور  زانیاهش ماز جرم، ک

 ابدیکاهش  یو کنترل دسترس یریامکان شنودپذ همچنینو  ییاپکه امکان نظارت و قلمرو شودیم

در  یداتهیبا تم توانی. ماستوقوع جرم  از یریشگیامکان پ زانیدر کاهش م یعامل مهم امر، نیو ا

اگر در سیطوح   کهیبه طور دادخا  هر سطح، بهبود  یکارهاترس از جرم را با راه زانیم هر سطح،

تیرس از   کاسته شیود.  زانیم نیتر ا نییترس از جرم  وجود دارد، در سطوح پابیشتری  زانیباالتر م

 . تیرس از جیرم  و بیرود  دیی ایکه ممکین اسیت ب  است  یزیبلکه چ ستیافراد ن یذات یژگیو کیجرم 

فرد در  تیکه در ارتباط با موقع ییهاتجربه ژهیوآن است، به ریتأثفرد و تحت قبلی ه تجاربوابسته ب

 (Abdullah&Sakip, 2010: 65) جامعه است.

و  پایشکه برای  شودیمیی گفته هااقدامبه مجموعه  و عام،یک مفهوم کلی به عنوان پیشگیری 

ماننید پیشیگیری از    دیی آیمی و گیروه بیه عمیل     محتمل بر فرد آورانیزجلوگیری از فعل و انفعاالت 

 و... .   هاجادهی جوانان و پیشگیری از تصادفات در کاربزهحوادث کار، پیشگیری از 

مجموعه اقدام » :است  گفتهآن گونه که موریس کوسن جرم شناس کانادایی  ،از جرم یریشگیپ

هش احتمیال جیرم و کیاهش    ، کیا ها و تدابیر غیر قهرآمیز است که با هدف خیا  مهیار بزهکیاری   

جیرم شناسیی    (.33: 1332)به نقل از ابراهیمیی،  « وخامت جرم پیرامون علل جرایم اتخاذ می شود

                                                           
 هتک حرز به قصد سرقت. 1
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به معنای مطالعیه وسیایل و امکانیات    به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی کاربردی، پیشگیری 

ز بزهکاری اسیت کیه   علمی پیشگیری از بزهکاری، به دنبال تعیین موثرترین شیوه های پیشگیری ا

از جیرم در   پیشیگیری ( 22: همیان ممکن است در سطح یک کشور، شهر یا محله به اجیرا درآیید. )  

، بلکه امری است کیه  شودینمانحصاری دولت تلقی  حوزه مداخله عنوانبه مفهوم جرم شناختی آن،

: 1333رک، ی جامعه باید در آن مشارکت داده شیوند )میارکوس فلسیون، رونالید کیال     هابخشتمام 

113.) 

/ وضیعی پیشگیری دو بخش اصلی پیشگیری اجتماعی و به  شناسانجرمپیشگیری از جرم توسط  

 :گرددیمتقسیم  فنی

پیشگیری اجتماعی به دنبال تعیین عوامل بزهکاری و سازماندهی برنامه هایی به منظور مقابلیه بیا   

در آن زنیدگی میی کنید و منشیأ      اقتصیادی نامناسیبی اسیت کیه فیرد      –آن و تغییر شرایط اجتماعی 

جرم مدعی رهییافتی روشیی    / فنیپیشگیری وضعی .(51ی می شود )همان: ضد اجتماعی ورفتارهای 

ایین   .پیردازد یمی ی، به مطالعة پیرامون جیرم  شناختروانی فردی و هایژگیوشناختی است که فارغ از 

تغیییر در وضیعیت و    گیذر ره تغیییر در شخصییت افیراد و تنهیا از    تالش جهت بدون  ،پیشگیریشیوه 

در مقام انصراف مجرمان بالقوه از ارتکیاب جیرم ییا حماییت از سیو ه در معیر         ،کاهش فرصت جرم

 (.112: 1333)مارکوس فلسون، رونالد کالرک، تهدید است. 

یکی از اقدامات فنی در کاهش خطر بزهکاری یا حمایت از سو ه های در معر  تهدیید، اسیتفاده   

 ییفضیاها  تواننید یمی  ان. معمیار مناسب در فضاهای ساخته شده و مسکونی استوب و مطلاز معماری 

 یو راحتی  تیی احساس امن توانندیمهمچنین از هم دور کنند.  ای کیکنند که مردم را به هم نزد جادیا

 .(24: 1332)رحمیت،   نید یافزایافیراد اجتمیاع ب   یشی یو روان پر یبیر شیلوغ   کیه نیا ایکرده،  تیرا تقو

کیه تغیییر اوضیاع و احیوال محیطیی و       انید دهیرسی مختلف در تحقیقات خود به این نتیجه  کشورهای

ی متروکیه، تغیییر   هیا ابیان یخو  هیا محلیه ی سیاز پیاک ، مؤثر و بلکه ضروری است. زاجرمی هاتیموقع

ی عمومی، تیأمین روشینایی مناسیب و نظیارت     هامکانیا بازسازی و مرتب کردن  هاساختمانمعماری 

(. 212: 1333. )ابراهیمیی،  دهید یمی را کیاهش   زاجیرم ی هاتیموقعجملة اقداماتی است که کافی، از 

اسیت  انتخیابی کیه بیا      کیار بزه عقالنی، جرم حاصل انتخاب وضعی/ فنیی شناسجرمی هاآموزهمطابق 

مکیان نقیش چشیمگیری در پییدایش      رونیی ا. از شیود یمی فراهم آمدن یک موقعیت مناسب برگزیده 

آن را بستر پایدار و دائمی موقعیت جرم محسوب کیرد )ذوالقیدر و    توانیمو  کندیمایفا موقعیت جرم 

بیشیتر از   ،کیه ایین اشیخا     دهدیمنشان  کارانبزهی انجام شده با هامصاحبه(. 332: 1331دیگران، 

بدیهی است که نگرانیی ایین اشیخا      .تا از عواقب دستگیری خود ترسندیمخطرهای بازداشت شدن 

برای فرار از مجازات انجام دهند اما بیا   توانندینمی است چراکه در صورت دستگیری، کار زیادی منطق
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اعمال احتیاط خواهند توانست خطر دسیتگیری خیود را کیاهش دهنید. بیه همیین خیاطر اسیت کیه          

پیشگیری وضعی، خطر دستگیری را افیزایش داده و تیالش بیرای مجیازات اشیخا  را غییر ضیروری        

 (.223: 1333و اک،  کر)کال سازدیم

 قیی کیه از طر  میله هسیت ئمسی  نیبه دنبال ا یکیزیف طیمح یطراح قیاز جرم از طر یریشگیدر پ

 شیکیار و افیزا  دور از دسترس قراردادن آن نسیبت بیه بیزه    زیهدف مورد جرم و ن ،طیدر شرا یدگرگون

 اعتقاد برخی نویسندگان،به  .(31: 1332)رحمت،  میارتکاب جرم، وقوع جرم را به حداقل برسان ةنیهز

 از راه طراحی )معماری( قابل پیشگیری اسیت.  شودیمنامیده  کارانهخرابدرصد از آن چه اقدامات  32

(. مکان مهیم اسیت  زییرا هیر مکیان دارای      231: 1313)وین مایر،  ( به نقل از23: 1331)گلدشتاین، 

حیاکم بیر میدیریت فضیا، تیأثیر       ی اقتصادی، اجتمیاعی، متفیاوتی اسیت و همچنیین قیوانین     هانهیزم

ی در کنار یکدیگر یکسان هاساختمانی غیر رسمی اجتماعی، شرایط اطراف و نحوة چیدمان هاکنترل

 (.142: 1332نیست )اک، چینی، کامرون، لیتنر، و ویلسون، 

مبنیای نظیری پیژوهش     عنوانبهبه هر حال اگر چارچوب نظری پیشگیری وضعی از وقوع جرم را 

ی متقن در سراسر دنیا بیر اسیاس صیحت اندیشیة مفیید      هاپژوهشبسیاری  کهنیایم )کما خود بپذیر

 جانبههمهبودن ایجاد تغییرات محیطی در راستای کاهش میزان وقوع جرم استوار هستند( فلذا تبعات 

یی جیرم  جیا جابیه بحیث   هیا آن جملیه ی طراحانه را نیز بایستی مورد بیازبینی قیرار دهییم. از    کارهاراه

ی، با اجرای راهکارهای پیشگیرانه، جرم ممکن است حول پنج کاربزهیی جاجابه. مطابق نظریه باشدیم

شود، این پنج محور عبارت است از: انتقال جرم از محلی به محیل دیگیر )بیه لحیا       جاجابهمحور زیر 

ل سییبل جیرم بیه    )زمیانی(، انتقیا   کندیمجغرافیایی(، زمان ارتکاب جرم از زمانی به زمان دیگر تغییر 

ارتکاب جرم )شیوه، ترفند(، ارتکاب جرم دیگری به جیای جیرم میورد     نحوهآماجی دیگر )آماج(، تغییر 

 کیاران بیزه کیه   گذاردیمجابه جایی، فر  را بر این  هینظر(. 33: 1333نظر )نوع جرم( )کالرک و اک، 

شود )بنیابراین فیر     هاآنی، مانع ارانهیشگیپ کارراه، حتی اگر هر تدبیر یا شوندیمقطعاً مرتکب جرم 

به ارتکاب جرم بوده و ایین مییل    کاربزهارتکاب جرم قطعی است(. این فرضیه مبتنی بر گرایش باطنی 

ی کیه در ذهین   اوهیش، آن هم به همان کندیمکه او را مجبور به ارتکاب جرم  داندیمرا به قدری قوی 

ی یا معتیادان، بیرای امیرار معیاش بایید درآمید       احرفه ارانکبزهدیگر این است که  هیفرضاست.  کاربزه

(. بایستی ییادآور شید کیه نظرییه     423: 1331مکفی از ارتکاب جرم عایدشان شود )ذوالقدر و دیگران، 

. یعنی در تحقیقات انجیام شیده، میوارد    شودینمیی جرم همواره به صورت صد درصدی محقق جاجابه

انجیام امیور    کیه یزمیان در مکان وقوع جرم و ... اتفاق نیفتاده است. سرقت  مثالًبسیاری وجود دارد که 

را در ویرجینییای نیوپیورت نییوز     زیی خجیرم ی مسیکونی  هامجتمع، نرخ سرقت از محورمسئلهپلیسی 

 (.31: 1333ی مسکونی مجاور منتقل نشد )کالرک و اک، هامجتمعکاهش داد، این جرم به 
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 جرم از طریق معماری پژوهش حاضر: اصول ملحوظ در پیشگیری از وقوع. 2

ی از راهبردها به منظور پیشیگیری  امجموعهبردارندة  نظریة پیشگیری از جرم با طراحی محیطی در

از طریق طراحی و استفادة مؤثر از محیط ساخته شده و از سوی دیگر به  سوکاز جرم است که از ی

ی جیرم و تیرس از   هافرصت، موقعیت و از فضا کنندگاناستفادهواسطة تقویت همبستگی اجتماعی 

ی شیهروندان تیأثیر   منید تیرضیا و در ارتقای کیفیت زندگی و افیزایش مییزان    بردیمآن را از بین 

پژوهش حاضیر بررسیی    بدیهی است که رویکرد (34: 1335)جاللی و سیدزاده ثانی،  یی دارد.سزابه

از پیشیگیری از وقیوع جیرم وضیعی      رالیذک فیوق ی قابل کاربرد در طراحی از مفاد تعریف هاشاخصه

اصول ذیل از مجموعة اصول مورد توجه در نظریات وضعی پیشگیری از وقیوع   منظورنیبد. باشدیم

 جرم مورد توجه قرار گرفتند:

 .4و قلمروپایی 3، کنترل دسترسی2، شنودپذیری1نظارت طبیعی 

اصیول در معمیاری بیدون     نیتیر هممنظارت به این معنا که افراد بتوانند ببینند و دیده شوند، از 

بایید بیه توسیعة شیرایطی      هاآنی صرف، نباید مد نظر معماران باشد، بلکه ریپذتیرو. باشدیمجرم 

مراقبین، مداخلیه و عمیل کننید، افیزایش یابید       عنوانبهافراد  کهنیابپردازند که تحت آن، احتمال 

مشاهده وقایع بدون اتخاذ تدابیر ویژه.  (. نظارت طبیعی عبارت است از توانایی243: 1332)رحمت، 

و ایجاد فضای دیید مسیتقیم و بیاز ایجیاد کیرد.       هاپنجرهبا مثالً، طراحی  توانیمنظارت طبیعی را 

 تیوان یمی نظارت طبیعی را با حضور فعال مسئولی خا  در محیط برای کنترل رفتار دیگیران نییز   

در حال ارتکاب جرم دیده شود.  خواهدینم (. بدون شک یک مجرم15: 1335تأمین کرد )اشنایدر، 

 تیوان یمی ی بهتیر، بیه شیکل میؤثری     هیا ینیورپرداز و با  هاساختمانبا داشتن دید مناسب از درون 

را افزایش داده و میزان جیرم   هاساختمانو حریم اطراف منازل  هاابانیخی طبیعی معابر، هامراقبت

جیرم بیا    یهیا شیامل کیاهش فرصیت   ی عطبی ظارت(. ن32: 1332را کاهش داد. )اکبری و گهرپور، 

( اثیر نظیارت   Ryan&Pitard, 2010: 2) اسیت.  دیی به حداکثر رساندن د یبرای کالبدی دهسامان

را بشناسیند   گیر یدککیه نیاظران یی    ابید ییمی یک مکانیزم کنترل اجتماعی، زمانی افزایش  عنوانبه

 (32: 1332)استوالرد، 

به فضاها باتوجیه   ایشان از ورود یریجلوگ یا افراد و حرکت تیهدا ی در حقیقتکنترل دسترس

( کنترل طبیعی ورود عبیارت اسیت از قیدرت محیدود     Ryan&Pitard, 2010: 2) ..استها مرز به

آسیان   شیه یهمالبتیه   (.11: 1335به اماکن خا  )اشنایدر،  هاآنکردن ورود افراد و نیز نحوة ورود 

                                                           
1. Natural Surveillance 

2. auditory susceptibility 

3. Access Control 

4. Territoriality 
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 را اعمال کیرد  ییهاتیمحدود یمسکون یدر فضاها مردم یشده برا سیسأت یرهایکه در مس ستین

(. بهبود نظارت و کاهش دسترسی غیرقانونی )یعنیی کنتیرل دسترسیی افیراد     15: 1332)استوالرد، 

: 1333)کیالرک،   دهید یمی برای امکان رفتن یا نرفتن به یک فضا( احتمال سرقت و غیره را کاهش 

کنتیرل دسترسیی بصیری باشید،      تواندیمی، (. بایستی توجه داشت که منظور از کنترل دسترس33

سراسیر دیوارهیای آن    معمیوالً یی که هاساختمانیعنی کنترل امکان دیده شدن یا نشدن یک فضا. 

تا بتوانند هر شخص موجود در سیاختمان را مشیاهده    گذاردیمی است، دست سارقان را باز اشهیش

 (.152: 1333کنند یا هر کاالی ارزشمند را بربایند )کالرک و اک، 

یی، توانایی برقراری اقتدار بیر محییط و تعییین شیخص مسیئول در منطقیه و       قلمروپامنظور از 

یی که اجازه حضیور ندارنید، اسیت. )اشینایدر،     هاآنکسانی که مجازند در آن حضور داشته باشند و 

افظیت  مردم را با احساس مالکیتی که نسبت به اموال و امیالک خیود دارنید، از آن مح    (.11: 1335

ی فیزیکی مناسبی هستند کیه  هامیحر. قرار دادن دیوار، حصار، نرده، تابلو و عالیم هشدار، کنندیم

میوانعی را بیر سیر راه     تیوان یمی شخصی هاتیمالک. لذا با تعیین کندیمحدود مالکیت را مشخص 

فضیا بیا    تیی کاز مال یروشن فیتعر(. 32: 1332مجرمین )متجاوزین( ایجاد نمود )اکبری و گهرپور، 

ی بیزر،،  هیا سیاختمان بسییاری از  ( Cozen&Love, 2015: 2)ی. و واقع نیاستفاده از موانع نماد

اثبات کرد که در آمریکا هر چه ارتفاع برجی بلندتر باشید،   1312امن نیستند. اُسکار نیومن در دهة 

ی بسییار  هیا اختمانسی به ازای هر صد نفر ساکن در آن، نرخ جرم باالتر خواهد بود. او اظهار داشیت  

و طیرح و   شناسیند ینم، زیرا ساکنان، همسایگان خود را کنندیمبلند، انگیزة ارتکاب جرم را تقویت 

، امکان اعمیال هیر نیوع نظیارتی بیر فضیاهای عمیومی آن نظییر راهروهیا،          هاساختمانترکیب کلی 

 (.152: 1333)کالرک و اک،  ردیگیم هاآنآسانسورها و فضاهای بازی را از 

ی که از اصول منحصر به فرد پژوهش حاضر است در حقیقت بیرای سینجش مییزان    ریشنودپذ

ی و پرهیز از ایجاد شرایط مناسیب بیرای مجیرم از    خواهکمکقابلیت محیط در استفاده از صداهای 

لحا  عدم شنیدن اصوات ناشی از ارتکاب جرم ییا اسیتمداد مجیرم تأکیید دارد. بیدیهی اسیت کیه        

اصیل روییت پیذیری و نظیارت      ژهیوبهی مکمل دیگر اصول، کارهاراهشنودپذیری با ی اصل کارهاراه

طبیعی، ثمربخش خواهند بود. اگر قرار باشد برای واکنش به فریاد کمک خواهی ییا فرییادی بلنید،    

دری بزر، را باز کرد و وارد بن بست شد، دیگر نظارت طبیعی وجود نخواهد داشت و شاید واکنش 

در  تیوان یمی (. تعامل نظارت و شنودپذیری را 15: 1335ثری خا  نگذارد )اشنایدر، در این زمینه ا

بلنید و   یهر زمان که صدا، کنمیم یرا بازرس یرونیاطراف ب طیمن بالفاصله محاین جمله دریافت: 

یی نسیبت بیه   هیا واکنش( البته Abdullah&Sakip, 2010: 343. )مشکوک بشنوم یسر و صدا ای

از  یاریبسی  کیه یدر حیال ی خواهد بود. نیبشیپقابلیت شنودپذیری به محیط قابل  تالش برای القای
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بیه مداخلیه در جهیت منیافع      لیی و ما یبردن جرم عموم نیمتعهد به از ب قاًیعم ،جامعه کی یاعضا

 یچه در پشت درهیا باورند که آن نیبر ا یتوجههستند، نسبت قابل یعموم یهاطیمشترک در مح

. اسییت «یاخییتالف داخلیی» کیییفقییط  ایییو « ردنییدا یهییا ارتبییاطبییه آن» ردیییگیبسییته صییورت میی

(DeKeseredy, Shahid, Renzetti& Schwartz, 2005: 29) 

 

 ی پیرامون پیشگیری از وقوع جرم از طریق معماری:هاپژوهشپیشینة . 3

ی متعددی در مراکز تحقیقاتی مختلف در راستای توسعة دانیش در زمینیة پیشیگیری از    هاپژوهش

در حوزة تخصصیی   عمدتاًیی که هاپژوهش. اگر بخواهیم از اندشدهوقوع جرم در سراسر جهان انجام 

، بگیذریم، عمیر تحقیقیات جدیید     انید رفتهیپذی و دربارة تعاریف بنیادین این رشته انجام شناسجرم

به در خصو  پیشگیری از وقوع جرم و جنایت، چندان زیاد نیست و  محورمکانی هاروشپیرامون 

 .رسدینمبیش از پنج دهه 

و ابزار زیادی برای فهم رابطة مکیان و جیرم مطیرح شیده اسیت.       هادگاهید 1322از دهه  باًیتقر

. )اکبیری و گهرپیور،   هاسیت دگاهیی داز جمله ایین   1نظریة پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی

1332 )CPTED  بیر   نامطلوب اسیت و برای رفتار جنایی و  هافرصتیک راهبرد عملی برای کاهش

این ایده استوار است که امکان استفاده از طراحی محیط برای کاهش و یا جلوگیری از بروز جیرم و  

ی مکیانیکی در پیشیگیری از   هیا افتیرهی از اشاخه CPTEDجنایت علیه افراد و اموال وجود دارد. 

ی، گی یبیقیورچ )جیانکی و  . کنید یمجرم است که بر این باور است که مجرم ارتکاب جرم را انتخاب 

ی هیا طیرح  هیا، همقالی  هیا،  باالیب کتی  غدر -ی انجام شیده  هاپژوهش( برای هر یک از 343: 1333

هیا را  آن حدود و ثغور و نیز اهداف مشخصی متصور شید تیا بتیوان    توانیم -هانامهانیپاپژوهشی و 

تفیاوت پیژوهش    نیتیر مهم. ها را تبیین نمودی کرد و نیز تفاوت میان پژوهش حاضر با آنبنددسته

ی کاهش میزان وقوع جیرم در دو نکتیه   هاروشی انجام شده در راستای شناخت هاپژوهشحاضر و 

 :شودیمخالصه 

آگاهی از رابطة علی مییان ییک سیری اصیول مشیخص ماننید نظیارت طبیعیی، کنتیرل           .1

ای اثبات دسترسی، قلمروپایی، شنودپذیری و ... و میزان وقوع جرم )صرف نظر از تالش بر

معنادار منطقیی( و تیالش بیرای     رابطهقرار دادن آن به عنوان یک  فر شیپاین رابطه و 

تبیین کیفیت این رابطه و تشریح چگونگی آن در بسترهای مختلف که با توجه به مقیاس 

ی هیا تیمحیدود  لیی دلبیه  کیه آن. توضییح  شیوند یمی فضای سکونتی در سه سطح تعیین 

                                                           
1. CPTED 
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ی در رابطیه بیا   بنید تیاولویفیت رابطه، تنها برای دستیابی به موجود، در مرحلة تشریح ک

 .شودیمکارها میان اصول چهارگانة مطروحه پرداخته انتخاب راه

کارهای برآمیده از هیر ییک از اصیول میورد نظیر در       عدم توجه به اختالف تأثیرگذاری راه .2

)کیه از بیین   ی بسیتر  هیا یژگیوپیشگیری از میزان وقوع جرم از طریق طراحی نسبت به 

و از  میپیرداز یمی ی مرتبط با مقیاس و سطح سکونتی آن هایژگیوتنها به  جانیاها در آن

 (.میکنیم نظرصرفآن  مندنهیزمسایر خصوصیات 

ی داخل هاپژوهشحاضر، با تاکید بر  مقاله، به طور اجمالی چند پژوهش مرتیط با اهداف جانیادر  

 :گرددیم ارائهکشور 

 
 ردیف عنوان پژوهش گرپژوهش نوع پژوهش هافتهیاونتایج 

   یییه نظربررسییی ده اصییل از اصییول
CPTED    ،نظییارت، تعییداد جمعیییت(

هییای یییتفعالقلمروگرایییی، حمایییت از 
یابی، کنترل دسترسیی،  مکانپشتیبان، 
ی، سییخت کییردن  دارنگییهمییدیریت و 

یابی به اهداف مجرمانیه، خوانیایی   دست
محییییط، مقییییاس انسیییانی و کیییاهش 

 نمونیه الب ارزییابی  قلودگی صوتی( در آ
 مورد مطالعه

 مقاله
 پژوهشینامه محل نشر: 

حقوق کیفری دانشگاه 
 گیالن
1335 

جاللیییی و 
 زادهسیییید
 ثانی

ارزیابی پیرو ه مسیکن   
مهر شهرستان بجنورد 

 ییییییهاز منظیییییر نظر
پیشییگیری از جییرم بییا 

 طراحی محیطی

1 

بررسی مسکن مهر رشت در پرتو اصول 
از جییرم از طریییق ده گانییه پیشییگیری 

 طراحی محیطی

 مقاله
محل نشر: پژوهشینامه  
حقوق کیفری دانشگاه 

 1331گیالن، 

مییییییریم 
قربان پیور  
راسییییه و 
محمییییید 
 علی بابایی

ارزیابی طیرح مسیکن   
مهییر رشییت از منظییر  
پیشگیری محیطیی از  

 جرم

2 

  هییای یاسییتستبیییین لییزوم اعمییال
هیای  گییری از جیرم در مجموعیه   یشپ

 .به کمک طراحی مسکونی
 رهنمودهای طراحی به منظیور   ارائه

ارتقاء امنیت و پیش گیری از جیرم در  
 های مسکونی.مجموعه

 از نگییاه  مسییألهحییل  جنبییه غلبییه
نظیییری تبییییین  جنبیییهطراحییی بیییر  

 کارهای طراحی.راه

   عدم توجه به سطوح مختلف فضیای
 سکونتی.

 یکارشناسی  نامیه انیپا
 النیدانشگاه گ ارشد

 میمییییییر
 درزادهیح

1333 

 مجموعییییهطراحییییی 
مسکونی در تهیران بیا   
هیییدف پیشیییگیری از 

 وقوع جرم

3 
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 حیوزه در  اساسیاً پژوهش فیوق اگرچیه   
پیشیگیری از وقیوع جیرم انجیام نشییده     
است، لیکن از این جهت میورد اهمییت   

ییده  عقهرچنید بیه   –ای ییه ارااست که 
ایین رسیاله نیاقص و قابیل      گیر پژوهش
 مجموعییهی شناسییگونییهاز  -تشییکیک

ی هییاجنبییهاسییت. از  مسییکونی داشییته
تیوان بیه   یمی پژوهش فیوق   سؤالمورد 

ی خیا  بیرای   هاگونه ارائهتالش برای 
یک شهر، عیدم وجیود معییاری دقییق     

ی مختلیییف هیییاگونیییهییییه ارابیییرای 
ی مسکونی و عدم پایبنیدی  هامجموعه
شییده هییر گونییه بییه  ارائییهی هییانمونییه

مبناهای توصیفی آن است. امیا بیه هیر    
و  روی تییییالش در جهییییت مطالعییییه

ی مسیکونی کیه   هامجموعهی بندطبقه
به آن پرداخته شده اسیت، بسییار    ترکم

 ارزنده است

 مقاله
دانشییگاه  نامییهدوفصییل

 هنر

یگلو و بقره
خیییییالقی 

 مقدم
1332 

گونیییییه شناسیییییی  
ی مسیکونی  هامجتمع
در طراحی  مؤثرگامی 

های با کیفیت مجموعه
 مسکونی معاصر

4 

پیرو ه پیشیگیری    کتشریح ملزومات ی
 :موفق یوضع
 مشییخص و سیییر   یاصییول تیییرعا
 خا  یندآیفر

 روشن بودن اهداف 

 تمرکز بر نوع خاصی از جرم 

  نیه  . )ارتکاب جیرم  یبه چگونگتوجه
 (آن ییچرا
 یدر نظر گرفتن اصول اخالق 
 از تمام اقشار جامعه، احترام  تیحما

دادن تمیام   مشیارکت  به حقوق فردی و
 و ... اقشار جامعه

 مقاله
 ترویجییعلم هفصلنام

از  یریشیگ یمطالعات پ
 1331 جرم

مجییییییید 
 یقییییورچ

 یبیگ

در  یبهبیییود اثربخشییی
 یهیییااجییرای پییرو ه  
از  یپیشییگیری وضییع 

 جرم

5 

 ی پراکنیده )توجیه بیه    کارهاراهیه ارا
موردی( در خصو  پیشیگیری   مسائل

 وضعی از جرم
   ییک   ارائیه اشاراتی پراکنده و بیدون
د ی مشخص و بر مینایی واحشناسگونه

 از انواع مسکن

   ی هییادسییتورالعملشییمار زیییادی
 غیراجرایی کلی و مبهم

مهندسین  1332 کتاب
مشیییییاور 

 زیستا

 یعمییییوم یراهنمییییا
مسیییکن و   یطراحییی 

 یمسکون طیمح

1 
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 مفهوم نوین فضای سکونتی

ی زیربرنامه، ضرورت پرداختن به موضوع زندگی در شهرها در زمینة معماری و 2222از حدود سال 

 سیتم، یقیرن ب  یدر انتها( 4: 1334بدیهی تبدیل شده است. )گل و اسوار،  کامالًموضوعی شهری به 

را در  یشیتر یب ةتر بود، گسیتر شد که نسبت به قبل کامل انیب یسکونت یفضا یبرا یدیمفهوم جد

 گیاه یمفهیوم، عمیالً جا   نیی . در ادادیم یرا در خود جا یمتفاوت یهایو کاربر تیو فعال گرفتیبرم

طیرف آن جهیان    کیی که  یمراتب هسلسل ستمیس کیشد، که از  جادیمسکن ا یطراح یبرا یاژهیو

کیالن آن   یسیکونتگاه بیه معنیا    ایی آن اقامتگیاه   گیر ی( و طرف دلی)وسا یخانوادگ یدر زندگ اءیاش

را تیا مبلمیان و    یتیالش نمودنید میرز طراحی     یادیی دوره، معمیاران ز  نیی شهر(. در ا )مثالً باشدیم

 یشیت یمع -یبعد، ارائه خدمات اجتماع یهاسال یهااز پرو ه یاریش دهند و در بسگستر زاتیتجه

را مشیخص کردنید و    یو خانوادگ یعموم یهاکردند و عرصه یسازخارج مسکن مدل ایرا در داخل 

که در  یبه طور د،یمعطوف گرد یشتریتوجه ب ی )طراحی شهری(در مسائل مسکن به شهرساز زین

 فهیوم را بیه خیود اختصیا  داد و م    یشیتر یکلمیه مسیکن گسیتره ب    ستمیقرن ب 12-22 یهادهه

 سیتم، یدر قیرن ب  .(3: 1332)جواهریان و سییدین،   متولد شد «یسکونت یفضا»با عنوان  یترقیدق

 وسیتار یپ کیی از  یشیهر، صیرفاً بخشی    کیی  ینظر بودند که طراحی  نیاز معماران، بر ا یریشمار کث

بنیا گرفتیه تیا شیهرها در      کیی  ی: از طراحی ابید ییرش می گسیت  هیا اسیمق هیاست که در کل یطراح

سیطوح مختلیف    (.1: 1335)دانستر،  اسیمق نیتردر، در کوچک یهارهیو دستگ اسیمق نیتربزر،

. شیهرک  ایی اند از: فضیا، واحید، سیاختمان، مجموعیه، محلیه، منطقیه، شیهر        عبارت یسکونت یفضا

انسان و مقیاس انسانی، تقسیمات کالبدی شهر (. با محور قرار دادن 3: 1332)جواهریان و سیدین، 

 (.34: 1333)زیاری،  ابدییماز خرد تا کالن جای خویش را 

 

 مجموعة مسکونی: )گروه مسکونی یا کوچه(. 4

متر اسیت کیه بیا     122-152 یخانوار و با دامنه نوسان شعاع دسترس 32-222 یکالبد سکونت ةرد نیا

بیه عنصیر شاخصیش متشیکل      یدسترسی  یچگیونگ  هیی امشخص و بر پ یعنصر شاخص توقفگاه جمع

مجیاور   یهیا یاز کیو  یامحلیه درون ةسوار ةو شبک یمسکون ةادیپ ةبا راست ی. هر گروه مسکونگرددیم

بایستی توجه داشت کیه سیطح سیکونتی میورد نظیر در       .(3: 1332)حبیبی و مسایلی،  گرددیجدا م

ی کیه در سیه تیا شیش طبقیه قیرار       ایمسیکون پژوهش حاضر، ساختمانی است متشکل از واحیدهای  

 ی مسکونی، در یک مجموعة مسکونی با تراکم متوسط جانمایی شده است.هاساختمان. این اندگرفته
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 .یمسکونمجموعه  موضوع با النیگ دانشگاه 5 یطراح انیدانشجو کارنمونه : Iشکل 

 

ی مسکونی به دو گونیة بیاز و بسیته تقسییم     اهمجموعهاز منظر پیشگیری وضعی از وقوع جرم، 

 صیورت بهی ایجاد امنیت از طریق طراحی معماری، کارهاراه. در یک مجموعة مسکونی باز، شوندیم

ی فعیال  هیا حیل ی فیزیکیی و راه  هاکنترلی مسکونی بسته، از هامجموعهغیرفعال است و برخالف 

 .شودینمی از وقوع جرم، استفاده ریگشیپبرای 

 

 ی مسکونیهامجموعهدر  هاساختمانی کاربردی هاگونه. 1 .4

ی مسکونی با هامجموعهی مسکونی قابل استفاده در هاساختمانی متداول هاگونهبه ذکر  جانیادر 

، بررسیی نحیوة کیاربرد و بررسیی نتیایج      هیا گونه. محدودة آشنایی با این میپردازیمتراکم متوسط، 

رگانة نظارت طبیعی، قلمروپایی، شنودپذیری و کنترل دسترسیی در  ی هر یک از اصول چهاکارهاراه

کیه بتیوان    شیود یمیی پرداخته جاآن. در حقیقت به این بحث تا باشدیم( هاگونه) هاآنهر کدام از 

ی هر یک از اصول مورد بحث در پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی کارهاراهاولویت اختصا  

 آورد. دستبهاختمانی را ی سهاگونهدر هر یک از 

ی زیر را بیرای ییک سیاختمان مسیکونی بیا طبقیات       هاگونه توانیمگفته شد،  چهآنبر اساس 

 مسکونی قرار گرفته است، تعریف کرد: مجموعهمتوسط که در یک 

 

 های انشعابیونهگ .1 .1 .4

ق ییک داکیت   ی از ساختمان مسکونی است که در آن دسترسی به واحدهای مسکونی از طریی اگونه

)مجاور معبر( بیه پیاگرد طبقیات )کیه فضیایی       کفهمارتباطی عمودی )پله و آسانسور( که از طبقة 

. نکتة پراهمیت این است که ]در حالت عمومی[ در گونة انشیعابی، در  ردیپذیممحدود است( انجام 

 .باشدیمهر انشعاب )پاگرد و پله( بین یک تا چهار واحد قابل جانمایی 
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ی هیا سیاختمان در گونیة انشیعابی    کیار راه لف پیشگیری از وقوع جرم، قابلییت ارائیة  اصول مخت

ی مقاله، ذکر شیده اسیت. بایسیتی    ریگجهینتدر قسمت  هاآنکه از جملة  باشندیممسکونی را دارا 

ی اصل قلمروپایی در کاهش مییزان وقیوع جیرم، ییک سیاختمان      هاشاخصهتوجه داشت که از نظر 

شعابی در بهترین شکل متصوره از نظر انتخاب گونه قرار دارد. یعنی گونة انشعابی مسکونی با گونة ان

ی سیاختمان مسیکونی اسیت.    هاگونهبرای تحقق اهداف قلمروگرایانه، بهترین انتخاب در میان سایر 

 انید گرفتهاین به آن خاطر است که تعداد محدود و مشخصی واحد در هر انشعاب حول یکدیگر قرار 

بیا تعیداد    کننیدگان اسیتفاده بسیاری از فضاهای اشیتراکی، دارای تعیداد    شودیمد سبب که این خو

بیودن طراحیی    ریپیذ امکیان  جنبیه مناسب و محدود باشند. لکن با بررسی ادبییات موضیوع، هیم از    

، در حالیت کلیی، اصیول نظیارت طبیعیی،      هیا آنی متنوع و هم از نظر مییزان تاثیرگیذاری   کارهاراه

 گونیه ی مسیکونی  هیا سیاختمان ی طبقیات در  عمیوم مهینرل دسترسی در فضاهای قلمروپایی و کنت

و در صورت محافظیت، بیه    رودیمی ساختمان مسکونی به شمار هاقسمت نیترمهمانشعابی ]که از 

ی ساختمان هاقسمتسبب افزایش میزان پیشگیری از وقوع جرم گردد چرا که سایر  تواندیمشدت 

[ کفایت الزم در کاهش رندیگیممین غالباً هدف تمهیدات غیرفعال قرار و زیرز کفهممانند طبقات 

 .ندینماینممیزان وقوع جرم و بزه را 

اصل مورد توجه پژوهش حاضر در افزایش میزان پیشیگیری از وقیوع جیرم از طرییق      نیترمهم

یی کیه  جیا آن، چرا که باید توجه داشت که از باشدیمساختمانی، شنودپذیری  گونهطراحی در این 

به طبقات، الجرم سیبب اخیالل    کاربزهانشعابی هرگونه اقدام جهت بازدارندگی از دسترسی  گونهدر 

ی ذیل اصل دسترسی مانند کنترل دسترسیی احتمیالی   کارهاراه) شودیمدر دسترسی ساکنین نیز 

که پلکان طبقات به جز مواقعی  نیچنهم(. باشدینممورد بحث  جانیااز بام به ساختمان در  کاربزه

در نمای ساختمان است، در سایر مواقع، سیستم دسترسیی عمیودی بیه طبقیات و پیاگرد، قابلییت       

، خارج سازندیمنظارت از خارج را ندارند و از تیررس چشمانی که غالباً کار را برای انجام بزه سخت 

ی انشعابی بیا طبقیات   هاتمانساخنیز در  ترنهیبهی قلمروگرایانه کارهاراههستند و نیز امکان کاربرد 

پژوهش حاضر( چندان وجیود نیدارد و بیه علیت تعیداد کیم        مطالعهی مورد هانمونهمتوسط )مانند 

پیش از این نیز به آن اشاره شد.(. توضیح  چهچنانواحدها در هر ساختمان، محلی از اعراب ندارند )

کتب پیشگیری وضعی از وقوع جیرم   در چهآنی اصل قلمروپایی، طبق کارهاراهاگرچه  کهنیااضافه 

ی تالقیی فضیاهای عمیومی و    هیا حیوزه در تحقیقات اسکار نییومن گفتیه شیده اسیت در      خصوصاًو 

ی( مانند مشیاعات داخیل سیاختمان مسیکونی،     خصوصمهینی و عموممهینخصوصی )یعنی فضاهای 

تمان مسیکونی  انشعابی ساختمان، محلی از اعراب نیدارد، چیرا کیه در ییک سیاخ      گونهاین اصل در 

 الخصیو  یعلی بستر هایژگیودانش طراحی مسکن شکل گرفته شده است و به  هیپاکه بر  آلدهیا
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پیژوهش حاضیر کیه     مطالعیه ی میورد  هانمونهبرای اقلیم  مثالًپاسه مناسبی داده شده است ) اقلیم،

غالباً بییش   هیتعب( شودیمتدابیر طراحی را شامل  نیترمهم، نورگیری و تهویه، باشدیماقلیم گیالن 

در اقلییم   میثالً )چرا کیه   باشدیماز دو واحد مسکونی در هر انشعاب، مغایر با اصول صحیح طراحی 

مستقیم، بهداشت فضاها مورد خدشه واقیع   هیتهوی نورگیری و عدم امکان هاجبههگیالن، با کاهش 

 12تراکم متوسط، نهایتیاً  ی مسکونی با هامجموعهی مسکونی موجود در هاساختمان(. فلذا شودیم

ی آن، طبیق  کارهیا راهمباحیث قلمروگرایانیه و    کهآن، حال شوندیمواحد مسکونی را شامل  12الی 

ی بییش از ایین تعیداد، شیان     کننیدگان اسیتفاده نظریات اسکار نیومن، برای فضاهایی با مشیترکین و  

ایجاد امکان آشنایی میان  . در حقیقت تفکیک فضاها بر حسب تعداد مشترکین برایابندییمحضور 

هنگام استفاده از فضا و ایجاد تعامل اجتماعی منجر به حفاظت از فضا و القیای حیس مالکانیه     هاآن

 نسبت به فضا در این گونة ساختمانی، ضرورتی نخواهد داشت.

یی کیه بیا   هیا مصیاحبه  و همچنین هانامهپرسشگفته شد و نیز نتایج حاصل از  چهآنبه  باتوجه

( و آمارهیای بیه دسیت آمیده     جانبنیادکترای  رسالهصین حوزة انتظامی )در راستای تدوین متخص

ی اصیل شینودپذیری، اعیم از    کارهیا راهمبنی بر تأثیر شنیدن سر و صدای ناشی از بزه توسط افراد، 

کلیة تمهیداتی که بتواند سبب تسهیل در شنیده شدن صداهای ناشی از ارتکاب جرم از واحدی بیه  

 .گرددیمدیگر و یا در طبقات گردد، توصیه واحد 

 

 . کریدوری2 .1 .4

ی از ساختمان مسکونی که در آن دسترسی ساکنین به واحدهای مسکونی از طریق صیعود از  اونهگ

که به یک راهرو  ردیگیمی )پلکان و آسانسور( به طبقات صورت اگوشه غالباًداکت ارتباطی عمودی 

 ردیی گیمکه دسترسی به واحدها از طریق این راهرو صورت  گرددیم یا کریدور در هر طبقه منتهی

ی واحیدهای مسیکونی   هیا یژگی یو. از انید شدهو در دو طرف این راهرو، واحدهای مسکونی جانمایی 

ی، دوبلکس یا فوقانی( تنها اگوشه)به جز واحدهای  هاآنی کریدری این است که اغلب هاساختمان

بر دوسوی سیاختمان   زمانهم. در حقیقت این واحدها باشندیمرا دارا امکان نورگیری از یک جبهه 

ی هیا یژگیوی کریدوری نیز از دیگر هاساختمان. عر  )عمق( باشندینم)حیاط و مجموعه( را دارا 

 .باشدیمساختمانی  گونهخا  این 

 

 . گونة ایوانی3 .1 .4

ین تفاوت که واحدهای مسیکونی ییک   ی از ساختمان مسکونی است مشابه گونة کریدوری با ااگونه

 – ردیی گیمکه دسترسی ساکنین به واحدها از طریق آن صورت  -طرف راهروی موجود در طبقات 



 (91، )ایپپی  9318 بهار و اتبستان، اول، شماره دهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  سید امین سیدین، مهرداد جوارهیان، حسین آاقبابایی و  اقردبازییدی          152

 

بیاز ییا بسیته باشید. عیر  کیم گونیة         توانید یمی . این راهیرو  اندشدهبه نفع نورگیری راهرو، حذف 

 .باشدیمی خا  آن هایژگیوساختمانی ایوانی، از 

ی نسبت به کریدوری، قابلیت نظیارت بیر راهیرو از طرییق جبهیة شیفاف آن از       ایوان گونهمزیت 

. در صورتی که راهروی مذکور باز باشد، قابلیت شنودپذیری آن فضیا نییز،   باشدیمفضاهای خارجی 

)کیه   هیا گونیه . لکن به جهت تعدد واحدهای مسکونی موجود در هیر دوی ایین   گرددیم ریپذامکان

ی ذییل اصیل   کارهیا راهبه تعداد زیادی افیزایش پییدا کنید( در طبقیات، نییاز بیه طراحیی         تواندیم

سیاختمانی   گونیه )بیاالخص   هیا گونیه . چیرا کیه در ایین    گیردد یمی قلمروگرایی، به شدت احسیاس  

از  کننیدگان اسیتفاده کریدوری(، به دلیل تعداد زیاد واحدها در هر طبقه و در نتیجه افزایش تعیداد  

یی کارهیا راه. گیردد یمساکنین برای محافظت از فضا در برابر حضور بیگانه، کمرنگ فضا، حساسیت 

 12راهروها جهیت کیاهش تعیداد واحیدهای منتفیع از آن )تیا        ژهیوبهکه منجر به تفکیک مشاعات 

ی فیزیکیی ییا حسیی و بصیری )از طرییق کیاربرد       هیا یمرزبندواحد( شود و تمهیداتی که منجر به 

ی که راهرو را به دو راهروی بیا طیول   اگونهالً جانمایی داکت عمودی در وسط به ( گردد. مثهانشانه

یی ازین دست. بایستی توجه داشیت کیه   کارهاراهپله و یا  هاباکسکمتر تقسیم نماید، افزایش تعداد 

ی هایژگیوی ذیل اصل قلمروگرایی، برای تحقق اهداف قلمروگرایانه، از کارهاراهنیز گاهی  جانیادر 

 . مانند قطع ارتباط راهروها با تعبیة در جداکننده.برندیمی کنترل دسترسی بهره کارهاراه

ی میرتبط در راسیتای کیاهش    کارهاراهبه همراه ارایة  هاتیوضع هیکلدانش طراحی بایستی در 

ر و ... مید نظی   هیا سرانهی، تهویه، نشانآتشپیشگیری از وقوع جرم، جوانب مختلف دیگر را نیز مانند 

قرار دهد لکن در پژوهش حاضر تنها به متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر میزان وقوع جرم در راستای 

 .پردازدیمکاهش آن از طریق طراحی 

 
 

 

ة گونفرم کلی  -IV شکل

 انشعابی

 کریدوری ةگون یکل فرم - IV شکل ة ایوانیگون یکل فرم - IV شکل
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 . روش پژوهش5

ی تأثیرگذاری بیر  هانهیزمکه در مرحلة اول به یافتن  توصیفی است-، از نوع تحلیلیروشیپپژوهش 

یشگیری از وقوع جرم از طریق معماری و انتخاب اصول مرتبط بیا آن پرداختیه شید و در مراحیل     پ

بعدی، تبیین ارتباط معنادار میان این اصول و میزان پیشگیری از وقوع جرم انجام شید. در نوشیتار   

ییات  ی اطالعیات پیرامیون نظر  آورجمیع ی در مرحلة بردارشیفی با ابزار اخانهکتابحاضر، از منابع 

ی ریی گبهیره متناسب با سطح هدف پژوهش )سیاختمان(   محورمکانی هایریشگیپ دربارهشده  ارائه

و  هیا یینارسیا شده است. برای تکمیل حوزة نظری مطالعات پیژوهش حاضیر و بیرای بررسیی علیل      

 ی هدفمند در میان سیاکنین انامهپرسشی طراحانه، اقدام به تنظیم و توزیع کارهاراهچگونگی تأثیر 

مسیکن ارکیید گلسیار    »و « مسکن بسییجیان تیالش  »و « مسکن مهر رشت»ی مسکونی هامجموعه

که برای امکان تظبیق و قیاس میان سیه   نامهپرسششد. استفاده از مطالعات میدانی و ابزار « رشت

. در توجیه باشدیم هاآنبا وضعیت مختلف از نظر میزان وقوع جرم در هر یک از  مطالعهمکان مورد 

ی هیا روش عنیوان تحیت ی مورد بررسی در پژوهش حاضر، لیندا گروت در کتاب خیود  هانمونهدد تع

ی را تنظیم کند که اینظرممکن است پرسش  گرپژوهش: در مواردی، سدینویمتحقیق در معماری 

ی داشته باشد و در آن عوامل مهم از موردی بیه میورد دیگیر متفیاوت باشید، در      ترکوچکمحدودة 

 (.1331ارجح باشد )گروت و وانگ،  تواندیم« چندموردی»طی، پژوهش چنین شرای

آمده که بر پایة پییدا کیردن    دستبهدر انتها با تحلیل نتایج حاصل از مطالعات نظری و میدانی 

و به  گرددیمی پژوهش استخراج هاافتهی تحلیل آماری استوار بود، کاربرد یهاروشو نیز  هامصداق

. هرچند تأکید این نوشتار، بر لزوم نگاه گرددیم ارائهی متناسب با سطح ساختمان یکارهاراهتبع آن 

ی تخصصیی و  کارهیا راه ی مختلف آن، جهت ارائةهاگونهعمیق به سطوح مختلف فضای سکونتی و 

که اولویت کاربرد هر یک از اصول نظارت  دهندیمی پژوهش نشان هاافته. یباشدیممرتبط و دقیق 

بیه سیطح سیکونتی     باتوجیه ، کارهیا راه هیی اراوپایی، کنترل دسترسی و شنودپذیری در طبیعی، قلمر

 ساختمان و باالخص گونة منتسب آن، متفاوت است.

 

 نامهپرسشطراحی و توزیع . 6

تعداد و ترکیب نمونة میوردی اسیت. بایید دربیارة      دربارهی، انامهپرسشدر هر  هایریگمیتصماولین 

ی شیود  ریی گمیتصمرا به دست خواهد داد،  هادگاهیدی از انمونهگروه به شما  چه تعداد از هر کهنیا

ی مسکونی شیهر  هامجموعهآماری پیمایش فوق، شامل کلیة ساکنین  جامعه(. 113: 1333)چری، 

 مجموعیه یی کیه در تعرییف   جیا آن. از شیود یمی بعدی شهر تالش در نظر گرفتیه   مرحلهرشت و در 

در شهرهای امیروزی میا در نظیر گرفیت، طبیق       "کوچه"مقیاس تقسیم  با توانیممسکونی، آن را 
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 هیی کلکلی مورد نظر دست یافته شید. بیه ایین صیورت کیه از مییان        نمونهجدول مورگان به حجم 

ی مسکونی رشت و تالش، این سه مجموعه به صورت هدفمند انتخاب شدند و سیپس در  هامجموعه

ی رفتارشناسیانه و  هیا یبررسی ی و بیردار عکیس ه و ی مشیاهد هیا دورهبعدی و پیس از انجیام    مرحله

، حدود «در دسترس بودن و مقدور بودن»، به صورت تصادفی و البته با عنایت به اصل انهیگراطیمح

ی و قابل اسیتفاده در پیژوهش بودنید. در    آورجمع هاآنعدد از  253توزیع شد که  نامهپرسشهزار 

ی شیده، بیروز   آورجمیع ی هانامهپرسشبررسی نیمی از  پس از باًیتقرهریک از سه مکان مورد نظر، 

ی آورجمیع ی هیا نامیه پرسشمشاهده شد. تقریباً یک سوم  هاپاسهوضعیت اشباع نظری و مشابهت 

. برای سینجش اعتبیار   اندشدهتوضیحات، پاسه داده  ارائهو با  دهیدآموزششده، در حضور پرسشگر 

متخصصین موضوع و روش پژوهش رسید و پس از اعیالم   به سمع و نظر نامهپرسشپایایی و روایی، 

و رفیع مشیکالت    آزمیون شیپی پس از انجام  نیچنهمایشان قرار گرفت.  دییتأنظر و تصحیح، مورد 

، دادندیمرا طیف لیکرت تشکیل  اغلبشانکه  سؤاالتجزیی، آلفای کرونباخ آزمون انجام شده برای 

 .باشدیمارزیابی شد که مورد قبول  2.3بیش از 

ی دوم و سیوم و  هاهیفرضکه تالش دارد  باشدیم سؤال 21، دارای ساختهمحقق نامهپرسشاین 

از وقوع جرم  یریشگیپ یمعمار یکارهاراه یبنددسته» عنوانتحتدکترای پژوهشگر  رسالهچهارم 

)واحید، سیاختمان و    یسیکونت  یبیاز بیا توجیه بیه سیطوح مختلیف فضیا        یمسکون یهادر مجموعه

، مبیین  22تیا   52 سیؤاالت و نیز  24تا  12 سؤاالترا تعقیب کند. بر این اساس تحلیل (« همجموع

 رسید یبیه نظیر می   »مذکور تحت عنیوان:   رسالهسوم  هیفرضمتغیرهای مستقل پژوهش و مربوط به 

 میه ین ،یخصوصی  یقلمروهیا  کیی تفک زانیی نظارت، م تیو قابل یریپذ تیرو زانیهمچون م یعوامل

 شیبیر پی   ،یریشینودپذ  زانیی و م یریو نفوذپیذ  یدسترس زانیم ،یو عموم یعموم مهین ،یخصوص

 مقالیه کیه در   باشیند یم« ، موثرند.ساختماندر سطح  یمسکون یهااز وقوع جرم در مجموعه یریگ

کیه در   باشدیمپژوهش، میزان وقوع جرم  وابسته. متغیر شودیم ارائهی آن کارهاراهحاضر بررسی و 

 سنجش شده است. 52 سؤالو در  شودیممسکونی بررسی  در سطح ساختمان جانیا

 

 هادادهتجزیه و تحلیل . 7

ی آماری میورد  هالیتحل، بعد از نامهپرسشمندرج در  یهاپرسشی داده شده به هاپاسهدر تحلیل 

ی معتبیر بیه همیراه جیداول و نتیایج دقییق       هایفراوانانجام گرفت و  SPSS افزارنرمنیاز که توسط 

ی است. یعنی میزان گروهدروناول امکان مقایسه  هیرودو رویة مشخص اتخاذ شد.  گشت،استخراج 

 عنیوان بیه ، باشید یم هاپرسشی به یکی از دهپاسهوجود یک پدیده با کیفیات مورد نظر که حاصل 

دوم، امکیان   هیی رومتغیر وابسته تاثیرگذار اسیت.   عنوانبهمتغیر مستقل، به چه میزان بر وقوع جرم 
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و چگیونگی کیارکرد    ریتیأث که سبب بررسی مییزان   باشدیممیان سه مکان مختلف  هاهیگو سهیمقا

. الزم به ذکر است که درصدهای بیان شده، از نوع معتبیر و بیا کسیر    باشدیمی به کار رفته کارهاراه

 .باشندیمی گمشده )اشتباه و خالی( هاپاسه

زییاد و بسییار زییاد( از     نیه یگزاز  درصید )تراکمیی   22به این ترتیب مشخص شید کیه حیدود    

ساکن مسکن بسیجیان تالش، دچار ترس از وقوع جرم در سطح ساختمان مسیکونی   دهندگانپاسه

. این در حالی است که این میزان در مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسیار رشیت   باشندیمخود 

ی هیا نیگ یپارکرم در درصید. مییزان تیرس از وقیوع جی      13.4درصد و  33به ترتیب عبارت است از 

ی مسکونی در مسکن بسیجیان تالش، مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشت به هاساختمان

در صد. وفور این میزان نگرانی در مسیکن   13.2درصد و  31.1درصد،  12.5ترتیب عبارت است از: 

پیایین در ایین    بسیجیان تالش، حتی منجر به استفاده از راهکارهای فعال )با توجه به سطح درآمید 

( باشیند یمی درصد واحدها دارای درآمد کمتر از یک میلیون تومان در ماه  55.1مکان به طوری که 

ی ریی گهیدف ی مداربسته که روی ماشین هر شخص هانیدوربدر محافظت از پارکینگ مانند نصب 

 شده، گردیده است.

ی فضیا،  عمیوم میه ینه ماهیت نگرانی از وقوع جرم در یک فضای مشاع مانند پارکینگ، با توجه ب

. بر باشدیمی قلمروگرایانه جهت تقویت مراقبت ساکنین کارهاراهکه فضا نیازمند  سازدیممشخص 

ی دسترسیی کیه   هیا راهی و ییا تفکییک   گذارشمارهی فضاهای مشاع از طریق بندمیتقساین اساس 

 کننیدگان اسیتفاده بر حسیب  از فضاها و تفکیک یک فضا  کنندگاناستفادهبه کاهش تعداد  تواندیم

به صورت دروازه ]های[ ورودی برای سیواره   غالباًباشد. در ورودی ساختمان که  گشاراه تواندیمآن، 

دوم را در میزان نگرانی ساکنین از وقوع جرم بیه   رتبه، شوندیمو پیاده به همراه دیوارهایی طراحی 

رصید آمیار مربیوط بیه مییزان نگرانیی       د 31.1درصد و  12.3درصد،  12.5. دهندیمخود اختصا  

ساکنین نسبت به وقوع جرم در سطح ساختمان مسکونی بیه ترتییب در مسیکن بسییجیان تیالش،      

. برای حفاظیت از ایین   باشدیممسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشت در قسمت در ورودی 

رم از طرییق کیاربرد   مانند سخت کردن آمیاج جی   شودیمی فعال به کار برده راهکارها غالباًقسمت، 

بیه   اجیازه یبی متریال مستحکم و ... . همچنین طراحی سردر به نحیوی کیه میانع تسیهیل در ورود     

ثمیر   توانید یم( گرددیمیی که منجر به سهولت در صعود از آن هاحالتساختمان شود )مثل ایجاد 

از طرییق   ی اصل قلمروپایی به میانجی ایجیاد حیس تشیخص سیاختمان    کارهاراهبخش باشد. لکن 

ی مجاور، متفاوت و قابیل تشیخیص باشید و    هاساختمانی که با ورودی سایر اگونهطراحی سردر به 

نیز قابلیت نظارت طبیعی بر ورودی ساختمان از طرییق واشیوهای واحیدهای مسیکونی سیاختمان،      

یاط . حباشدیمعامل بسیار مهمی در کاهش میزان وقوع جرم از طریق نفوذ از در ورودی ساختمان 
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ی نگرانیی سیاکنین از وقیوج جیرم در     هیا محملنیز از دیگر  پلهراهپشتی ساختمان، دیوار محوطه و 

ی اصیل نظیارت طبیعیی قیرار     کارهیا راهکه همگی ذیل  ندیآیمسطح ساختمان مسکونی به حساب 

ز . در حقیقت با افزایش امکان نظارت طبیعی از طریق ایجاد بازشیوها و افیزایش اسیتفاده ا   رندیگیم

منجیر بیه    تیوان یمی ( تیر متنوعدر رفع نیازهای  هاآنو بهبود کارکرد  هاآن)با طراحی مناسب  هاآن

 .شودیمشد. در ادامه به برخی از این امکانات پرداخته  هاقسمتکاهش میزان وقوع جرم در این 

سیاکنین بیوده اسیت، سیرقت      اشیاره یی کیه میورد   هیا جیرم الزم به ذکر است که از میان تنوع 

پرشمارترین بزه متصوره بوده است. به این ترتیب که در مسکن بسیجیان تالش، مسکن مهر رشت و 

درصد ساکنین، سیرقت و دزدی را بیه    15.3درصد و  51.1درصد،  42.1مسکن ارکید گلسار رشت 

عنوان بزهی که نگران وقوع آن در سطح ساختمان مسکونی خود هستند و احتمال وقوع آن از سایر 

. دلیل قلت میزان اشاره بیه نگرانیی از سیرقت توسیط سیاکنین      اندنمودهبیشتر است، معرفی  هاجرم

ی هیا بیزه  حیوزه مسکن بسیجیان تیالش بیه نسیبت دو مکیان دیگیر، انحیراف بسیتری موضیوع در         

ی است. به این ترتیب که در مسکن بسیجیان تیالش، نارضیایتی بسییاری نسیبت بیه      ساختماندرون

یی مانند استعمال میواد مخیدر،   هابزهوجود داشت.  هاآنو وقع جرم از سوی  هاهیهمسابودن  کاربزه

در فضیاهای مشیاع سیاختمان مسیکونی اتفیاق       غالبیاً درگیری و ضرب و شتم، آزار و اذیت و ... کیه  

از سوی فردی خارج از یک محل )طبیق مطالعیات    معموالً، نگرانی بیشتری از سرقت را که افتادیم

، به خود اختصا  داده است. در ارتباط با محافظت از دییوار حییاط سیاختمان    ددهیمنظری( روی 

ی اصل کنترل دسترسی نیز گاهی بایستی مد نظیر قیرار گییرد. وجیود عناصیری      کارهاراهمسکونی، 

بیه   کیار بزهی گاز و ... جنب دیوارها و حصارها، سبب امکان نفوذ هالولهمانند درختان، تیرهای برق، 

ی انجیام شیده بیا متخصصیین     هیا مصاحبهی که هم در انکته) گرددیمصعود از نما  داخل حیاط یا

و هم  گرفتیممورد اشاره قرار  هانامهپرسشبه  دهندگانپاسهپلسی به آن اشاره شد و هم از سوی 

 ی میدانی، مصادیق آن ثبت گردید(.هامشاهدهدر 

 32.2ار رشیت بیه ترتییب    در مسکن بسیجیان تالش، مسکن مهر رشت و مسیکن ارکیید گلسی   

از طرییق واشیوهای نمیا )واحیدها( قابلییت       هیا ساختماندرصد ورودی  44.3درصد و  13.3درصد، 

نظارت و دیده شدن را دارند. کمترین این میزان متعلق به مسیکن مهیر اسیت. چیرا کیه اساسیاً در       

، باشیند یمی ودی ی و حصیار و در ور عمیوم میه ینفاقد حیاط ها ساختمان کهنیامسکن مهر به دلیل 

طبیعتاً امکان نظارت بر ورودی ساختمان که در حقیقت ورودی پلکیان منتهیی بیه طبقیات اسیت،      

ی است که امکیان نظیارت   اگونه)مگر در مواقعی که ساختمان دارای پاسیو به  ابدییمبسیار کاهش 

م بیودن مییزان   باشید(. بیه هرحیال کی     ریپذامکاناز طریق واشوهای نورگیر  کفهماز  پلهراهورودی 

 توانید یمی ی نامناسب و حتیی مناسیب، کیه    هانمونهدر  هاساختمانامکان نظارت طبیعی بر ورودی 
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واشیو در   هیی تعبناشی از علل مختلفی از جمله تعداد واحدهای هر طبقه که بیر امکیان نیورگیری و    

جیرم در   جهات مختلف واحد )ساختمان( تاثیرگذار است، باشد، سبب میزان بیاالی تیرس از وقیوع   

 .باشدیمدر مسکن بسیجیان تالش  مخصوصاًسطح ساختمان مسکونی در 

 
 ،ییربیا آدم اجیازه، یبی  ورود سیرقت، ) جیرم  وقیوع  نگیران  زانیم چه به ،تانخانواده یاعضا و شما -1نمودار 

 ردها،پاگ اط،یح ها،نگیپارک ،یورود) یمسکون ساختمان در...(  و قتل ت،یاذ و آزار شتم، و ضرب و یریدرگ

 د؟یهست خود...(  و یخدمات یفضاها انتظار، اتاق ،یالب ،یلوتیپ

 

ی مسکونی که در برخی از کشیورها آمیار وقیوع    هاساختمانفضاهای  نیزتریرانگیچالشیکی از 

پلکان در نمای ساختمان بیه   هیتعب. باشدیمبسیار زیاد است، پلکان و آسانسور  هاآندر  هابزهبرخی 

ی شفاف باشد و امکان نظارت طبیعی از خارج ساختمان را )از محموعیه و  اجداره ی که دارایاگونه

در کیاهش   توانید یمی  –ی ریپیذ تیی روذیل اصل نظارت طبیعی و امکیان  –یا از حیاط( فراهم نماید 

ی با تراکم متوسط که میزان استفاده از پله برای هاساختماندر  ژهیوبهمیزان وقوع جرم مؤثر باشد. 

ه طبقات، کم نیست، عنایت به حفاظت از پله به عنوان محل وقوع جرم، از اهمیت باالیی دسترسی ب

 ارائیه دیگری اسیت کیه در ایین رابطیه      کارراهی نیز اشهیشبرخوردار است. استفاده از آسانسورهای 

حاکی از آن اسیت کیه در مسیکن بسییجیان تیالش،       هانامهپرسش. نتایج به دست آمده از گرددیم

درصید   3.2درصید و   11.1درصید،   3.3هر رشت و مسکن ارکید گلسار رشیت بیه ترتییب    مسکن م

جانمایی شده است، بودنید. در   ساختمانشاندارای پلکان دسترسی طبقات که در نمای  هاساختمان

 هستند. بهرهیبی مورد بررسی، از این مزیت هانمونهحقیقت اکثر 

 35.5ارکیید گلسیار رشیت بیه ترتییب       در مسکن بسیجیان تالش، مسکن مهر رشت و مسیکن 

خیود )نظافیت،    طبقیه درصد میزان محافظت ساکنین هر واحد از پیاگرد   51درصد و  33.3درصد، 

. کیاهش معنیادار ایین    باشید یمی نظم، کنترل عبور و مرور، کنجکاوی، توجه به وارد مشیکوک و ...(  

ی اصل قلمروپیایی و  هاشاخصهتاثیرگذار بودن  نشانهی نامناسب پژوهش، هانمونهدرصدها به سمت 

اول یعنی مسکن بسییجیان   نهیگزاز یک فضا دارد و نزدیک بودن دو  کنندگاناستفادهکنترل تعداد 
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 ریتیأث تالش و مسکن مهر رشت، و حتی عدم وجود تفاوت فاحش بیا مسیکن ارکیید گلسیار، مبیین      

 تیر تیی پراهمی هیا هشاخص عنوانبهعوامل مهم دیگری همچون اصول نظارت طبیعی و شنودپذیری 

ی مخیتص  هیا یژگی یوی مختلف با توجه بیه  هاتیوضعهم گفته شد،  ترشیپکه  طورهمان. باشدیم

از اصیول مختلیف دارد. بیه ایین      کارهیا راه هیی ارای در ترمتنوعی هاروشی از ریگبهرهخود، نیازمند 

بی: در هر طبقه اغلب ترتیب که با وجود سه تیپ مختلف پالن )مسکن بسیجیان تالش با پالن انشعا

چهار واحد، مسکن ارکید گلسار رشت  غالباًدو واحد، مسکن مهر رشت با پالن انشعابی: در هر طبقه 

یک تا دو واحد( آمار حاصل از بررسی میزان موفقیت اقدامات قلمروگرایانه، در  غالباًبا پالن انشعابی: 

است که به دلیل محیدودیت تعیداد واحیدها    نزدیکی نسبت به هم قرار دارند و این به آن خاطر  بازه

ی منتج به قلمروپایی و حس تعلق جهت کارهاراه -پیش از این اشاره شد چهآنطبق –در هر طبقه 

در حید مناسیبی    فیر  شیپی  صورتبه، کنندگاناستفادهمحافظت از فضا، به جهت کم بودن تعداد 

ی کارهیا راهعیت فضیاها از طرییق   و در حقیقیت سلسیله اقیدامات بیرای بهبیود وضی       اندشدهرعایت 

 ی را به دنبال نخواهد داشت.ترنهیبهقلمروگرایانه و مرزبندی، نتایج 

درصید دو واحید،    11.3بیشترین فراوانی تعداد واحد در هر طبقیه در مسیکن بسییجیان تیالش     

درصید دو واحید    42.3درصد چهار واحید و مسیکن ارکیید گلسیار رشیت       54.5مسکن مهر رشت 

زم به ذکر است که در مسکن مهر رشت به دلیل استفاده از پاگردهای غیرضروری وسییع  . الباشدیم

از این پیاگرد بیرای افیزایش تعیداد واحیدها در هیر طبقیه         هاساختماندر طبقات، گاهی در بعضی 

یی اسیت  هاساختماندرصد فراوانی  22در مسکن مهر رشت، حدود  کهیطوراستفاده شده است. به 

درصد طبقیات   13.3قابل توجه دیگر، وجود فراوانی  نکتهواحد در هر طبقه دارند.  که بیش از چهار

سیاکنین آن را   انهیقلمروگرادر مسکن ارکید گلسار رشت است که میزان باالی رفتارهای  واحدهتک

 .کندیمتوجیه 

مسیکن بسییجیان    دیگر رفتارهای شاخص قلمروپایی مانند محافظت از پارکینگ بیه ترتییب در  

درصید و   35.2درصید،   41.3ش، مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشت عبارت اسیت از:  تال

درصید،   33.3برای محافظت از حیاط در ترتیب فیوق عبیارت اسیت از:     هایفراواندرصد که این  51

درصد. به جیز فراوانیی کمتیر در مسیکن مهیر در مییزان محافظیت از حییاط و          51درصد و  24.1

که به عنوان پارکینگ پیلوتی مورد استفاده است و نیز  کفهمدم محصور بودن پارکینگ )به دلیل ع

. میزان استفاده از حیاط در مسکن کنندیم دییتأنتایج پیشین را  هایفراوانعدم وجود حیاط(، سایر 

درصید.   42.3درصید و   13.1بسیجیان تالش و مسکن ارکید گلسار رشت به ترتیب برابر اسیت بیا:   

ی مورد مطالعه به صیورت کلیی و مییزان بسییار کیم آن در      هانمونهفاده از حیاط در میزان کم است

ی ذییل  کارهیا راهمستلزم  هاآنیی است که برطرف نمودن هانقصانمسکن بسیجیان تالش، ناشی از 



کاراهی معماری ربای پیشگیری    152 (91، )ایپپی  9318ان بهار و اتبست ، اول ، شمارهدهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال      از وقوع ... راه

 

   

در  خصوصیاً . کوچک بودن حیاط )اندشدهی لیست ریگجهینتکه در قسمت  باشدیماصول چهارگانه 

الش(، عدم وجود امکانات برای مقاصد مختلف مانند بازی کودکان، فضای سیبز و  مسکن بسیجیان ت

مداوم از حیاط ساختمان است که در صورت تحقق آن، امکان  استفاده... از مشکالت اساسی و مانع 

که  اندگفتهدرصد از ساکنین مسکن ارکید گلسار  22.1 کهیطور. به ابدییمنظارت طبیعی افزایش 

 از حیاط، افزایش خواهد یافت. هاآنمداوم  استفادهآن امکانات،  درصورت وجود

یی سیاکنین سیه مکیان میورد مطالعیه در      گوپاسهی ذیل اصل شنودپذیری در کارهاراهاهمیت 

. در مسکن بسیجیان تالش، مسکن مهر رشیت و مسیکن   گرددیمزیر مشخص  سؤالبررسی فراوانی 

، بیر ایین نظیر    انیی گوپاسهدرصد از  15.3درصد و  51.1درصد،  13.3ارکید گلسار رشت به ترتیب 

. ایین اصیل و   شیوند یمی هستند که در صورت شنیدن صدای مشیکوک، وادار بیه پیگییری موضیوع     

کیه   رسید یمی بیه نظیر    تیر تیی پراهمی آن و حساسیت ساکنین نسبت بیه صیداها، زمیانی    کارهاراه

 یز وجود ندارد.ی قلمروگرایانه رنگ باخته و امکان نظارت طبیعی نکارهاراه

ی قلمروگرایانه هم در سطح ساختمان کارهاراهکه از -، هاساختمانمیزان تشخص سردر ورودی 

در سه مکان میورد مطالعیه مسیکن بسییجیان تیالش،       -عمل کند تواندیمو هم در سطح مجموعه 

و درصید   22.4درصید،   32.2مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشت به ترتیب برایر است بیا  

بودن حصارها و  دستکاول، ناشی از ی مطالعهمورد  نمونهدرصد. قراوانی نزدیک به هم در دو  51.1

ی مسکونی در مسکن بسیجیان تاش و نیز عدم وجود هاساختمانی هایورودی صرف بودن ادروازه

در مسکن ارکید گلسار، هیر   کهآن. حال باشدیمی مسکن مهر رشت هاساختمانسردر مشخص در 

 .باشدیماختمان، کم و بیش دارای سردر منحصر به فردی س

ی مسکونی در سه مکیان میورد مطالعیة    هاساختمانمتغیر وابسته در  عنوانبهمیزان وقوع جرم 

 15.1مسکن بسیجیان تالش، مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشت به ترتیب برابر است بیا  

کیان، سیرقت پرشیمارترین بیزه اتفیاق افتیاده       درصد کیه در هیر سیه م    31.2درصد و  42.1درصد، 

 .باشدیم
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 اتیاق  ،یالبی  ،یلیوت یپ پاگردهیا،  هیا، نیگ یپارک اط،یح ،یورود) شما یمسکون ساختمان تاکنون ایآ -1نمودار 

 و ضرب و یریدرگ ،ییربا آدم اجازه،یب ورود سرقت،) خا  یابزه و جرم مورد...(  و یخدمات یفضاها انتظار،

 است؟ گرفته قرار...(  و قتل ت،یاذ و آزار شتم،

 

 یریگجهینت

ی کارهیا راه ارائیه پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی در سیطح سیاختمان مسیکونی، نیازمنید     

ی هیا گونیه ست. با توجیه بیه   اآگاهانه با عنایت به اصول مورد کاربرد جهت نیل به اهداف مورد نظر 

، بیرای  باشدیمسیستم دسترسی  انتخابشانی مسکونی که معیار هاساختمانمتصوره برای طراحی 

ی نظیری انجیام شیده از    هیا پژوهشانشعابی و کریدوری و ایوانی، طبق  گانهسهی هاگونههر یک از 

ی مورد مطالعیه از طرییق   هانمونهادبیات موضوع و نیز پژوهش میدانی انجام شده در  مطالعهطریق 

ی اصیول شینودپذیری، قلمروپیایی و نظیارت طبیعیی      کارهاراهه ترتیب اولویت با ، بنامهپرسشابزار 

که طراح برای تکمیل اهیداف اصیلی    است یامراز اصلی به اصل دیگر،  کارهاراه. البته گذار باشدیم

خود، یعنی افزایش میزان پیشگیری از وقوع جیرم و کیاهش تیرس از وقیوع آن در مییان سیاکنین،       

ی منتج به موفقییت  کارهاراهآن است. بایستی توجه داشت که اصل قلمروپایی که  هاستفادناگزیر از 

بسزایی بر افزایش میزان موفقیت پیشگیری از وقیوع جیرم از طرییق طراحیی      ریتأثتحقق آن، غالباً 

یی که هم از نظر فیزیکی و هم از نظیر القیای حیس مالکییت، حفاظیت از فضیا را       جاآن، از گرددیم

ی و عمیوم میه ینیی که بحث قلمروهیای  هاقسمت، در شودیمآن فضا سبب  کنندگاناستفادهتوسط 

کیه حتیی گیاه بیه تحقیق       دهید یم ارائهی بسیار قدرتمندی کارهاراه، دیآیمی به میان خصوصمهین

ی قلمروگرایانه به تعییین صیریح قلمیرو از    کارهاراهکه  جاآن مثالً) انجامدیماهداف اصول دیگر نیز 

و در نتیجه دسترسی فیزیکی و یا حتی بصیری نییز بیه فضیای      شوندیمدن دیوار منجر طریق کشی

 (.شودیممورد نظر مسدود 

ی نمیای  هیا جیداره کلی، تعدد واحدهای مسکونی کیه سیبب افیزایش تعیداد واشیوها در       طوربه

موجیب   توانید یمی ، به شرطی که از حد مورد نظر اصل قلمروپیایی تجیاوز نکنید،    شودیمساختمان 
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ی ساختمان مانند حییاط گیردد کیه ایین عامیل      عموممهینافزایش میزان نظارت طبیعی بر فضاهای 

. بایسیتی توجیه   گیردد یمسبب افزایش میزان پیشگیری از وقوع جرم در سطح ساختمان مسکونی 

داشت که این افزایش تعداد واحد، اگر بیشتر از حید مجیاز مطروحیه در مباحیث قلمروپیایی انجیام       

 .گرددیم جرممنفی بر میزان پیشگیری از وقوع  ریتأثی قلمروگرایانه و هاشاخصهافت گیرد، سبب 

ی متناسب با سطح ساختمان مسکونی با توجه بیه اصیول میورد نظیر،     کارهاراهی از اپاره جانیادر  

و  با توجه به سطح تاثیرگیذاری  کارراهی هر هایژگیو. الزم به تذکر است که آگاهی از گرددیم ارائه

. در باشدیم کارهاراهاین  هیاراتعلق به یک اصل از اصول پیشگیری وضعی از وقوع جرم، هدف اصلی 

 مسألهی هایژگیوبا توجه به  توانیم، در هر زمان و مکان، نکتهحقیقت با شناخت نسبت به این دو 

 هاآناثربخشی  نحوهز با آگاهی ا کارهاراهی بستر، اقدام به خلق، تغییر یا جرح و تعدیل هاشاخصهو 

 نمود.

 های مجاور خیود  هر ساختمان مسکونی، دارای یک ورودی مجزا نسبت به سایر ساختمان

هیایی از سیاختمان مسیکونی کیه دارای فضیاهای      داشته باشید. )پرهییز از انتخیاب گونیه    

 باشند.( )قلمروپایی(اشتراکی مانند ورودی یا حیاط مشترک می

 بایستی توجه داشت که کاهش تعداد واحدها در هیر طبقیه و    های مسکونی،در کلیه گونه

کننیدگان از فضیاهای   که سبب کاهش تعداد استفادهنیز کاهش تعداد طبقات، به علت آن

 گردد. )قلمروپایی(گردد، سبب تقویت حس قلمروپایی میاشتراکی می

  هییای دیگییر سییاختمان حتییی در صییورت وجییود   عییدم تعبیییه در ورودی دوم از جبهییه

کننیدگان بیرای   های مناسب شهری، مگر در مواردی که هدف تقسییم اسیتفاده  سترسید

 ها مدنظر است. )کنترل دسترسی(استفاده از ورودی

 بینی ای که سبب کاهش استفاده از مسیر اصلی پیشبر به گونههای میانعدم ایجاد حالت

 شده در طراحی گردد. )کنترل دسترسی(

  پیذیر در  آوری زبالیه در قسیمتی امین و روییت    زبالیه وجمیع   قرار دادن تسهیالت انباشیت

 باشند.ساختمان که قابل نظارت از بازشوهای واحدها می

 شونده بیرای تفکییک فضیایی راهروهیا و اختصیا  آن بیه تعیداد        استفاده از درهای بسته

 های کریدوری و ایوانی. )قلمروپایی(کمتری از ساکنین در ساختمان

 اختمانی ایوانی از نوع باز آن چرا که هم امکان افزایش نظارت راهیرو از  استفاده از گونه س

باشد و هم در صورت وقوع اتفاق، سر و صدای آن در فضای بییرون  فضای خارج را دارا می

 قابل شنیدن است. )شنودپذیری و نظارت طبیعی(

 ییدوری و  های کرهای عمودی )باکس پله و آسانسور( در ساختمانافزایش تعداد دسترسی
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 گردد. )قلمروپایی(ها میکنندگان از هر یک از آنایوانی که سبب کاهش تعداد استفاده

 های کریدوری و انشعابی، طیوری کیه سیبب    های عمودی در ساختمانجانمایی دسترسی

 گردد. )قلمروپایی(کنندگان از راهروها میکاهش تعداد استفاده

 ت و حیاط پشیتی ییا پیلیوت و حییاط( در     جداسازی فضاهای مختلف طبقه همکف )پیلو

 ای. )کنترل دسترسی(های شیشهشویم، با جدارههایی که ابتدا به بنا وارد میساختمان

 ای ها در طبقیات بیه گونیه   توجه به ضوابط یکسان و رعایت دقیق آن در میزان جلوآمدگی

مسیایگی  که سبب مسدود شدن دید و مزاحمت برای امکان نظارت طبیعی بر فضیاهای ه 

 نگردد. )نظارت طبیعی(

های گاز و آب، تیرهیای  ها، درختان، تسهیالت انباشت زباله، لولهها، ناودانیپرهیز از جانمایی سایبان

ای که سبب سهولت در صیعود از نمیا و   ( در حیاط ساختمان مسکونی به گونهVIIIشکل برق و ... )

 رل دسترسی(های طبقات شود. )کنتها و بالکندسترسی به پنجره

 

 

 

 

 
 

 های بهداشتی، حمام، انباری های سرویسمانند پنجره–دهنده کوچک های خدماتپنجره

زیادی هستند و امکان نظارت طبیعی را  (OKBپنجره )که معموالً دارای ارتفاع کف -و ...

المقدور نبایستی در نمای اصلی ساختمان مسکونی قرار گیرند، چرا کنند، حتیفراهم نمی

تواننید قابلییت نظیارت فضیاهای     شوند که میکه مانع جانمایی فضاهایی در این جبهه می

هیای مطلیوب داشیته باشیند. )نظیارت      اشتراکی ساختمان را از طرییق دارا بیودن پنجیره   

 طبیعی(

 ها و خلیل و فیرج آن،   رفتگیها و عقبآمدگیپرهیز از طراحی نماها و سردرهایی که پیش

گونییه نفییوذ بییه سییاختمان از طریییق ایجییاد حالییت نردبییان  سییبب تسییهیل در صییعود و

 گردد. )کنترل دسترسی(های مختلف( میهای افقی در ارتفاعآمدگی)پیش

  عییدم طراحییی بییالکن در طبقییات اول و دوم بییدون تمهیییدات پیشییگیرانه جهییت کنتییرل

 دسترسی در نمای اصلی )جبهه مجاور معبر(. )کنترل دسترسی(

 های انشیعابی، در نمیای اصیلی )شیکل    عمودی خصوصاً ساختمانهای جانمایی دسترسی 

 : مسکن بسیجیان تالشV شکل
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IX )گردد. )نظارت طبیعی(که سبب افزایش امکان نظارت طبیعی از فضای بیرون می 

 
 

 

 

 
 

 ها به دلیل دارا بودن خصوصیات ذاتی منطبق با اهیداف  ترجیح گونه انشعابی به سایر گونه

 متوسط. )قلمروپایی( های با طبقهقلمروگرایانه خصوصاً در ساختمان

 هیای کرییدوری ییا اییوانی.     زدگی در راهروهای سیاختمان عدم طراحی فرورفتگی و بیرون

 )نظارت طبیعی(

 های ساختمانی کریدوری و ایوانی از راهیرو بیه   عدم وجود دسترسی یا امکان نفوذ در گونه

 بالکن واحدها. )کنترل دسترسی(

 طریق انتخاب گونه ایوانی یا نورگیرهای سقفی در  تالش در راستای نورگیر بودن راهرو از

 طبقه فوقانی یا وید و ... . )نظارت طبیعی(

 های ساختمان و ملزومات آن )دروازه، البیی، حییاط، پارکینیگ و ...(    افزایش تعداد ورودی

در صورت افزایش تعداد واحدهای ساختمان بیش از حد مجاز اصل قلمروپیایی بیا هیدف    

 کنندگان از فضاهای اشتراکی. )قلمروپایی(استفاده تقسیم شدن تعداد
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 المللی و نظام عدالت کیفری ایرانمبانی و موقعیت وکالت از متهم در اسناد بین
 

  1رتضی عارفیمدکتر 

  2دکتر جلیل امیدی

 

 99/2/9391تاریخ پذیرش:     29/5/9396تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
عدالت کیفری اجرای  نهادهایخودسری  در برابر حقوق دفاعی متهم تضمین نظامن دادرسی کیفری آیی

 ایحق دسترسی متهم به وکیل مدافع است. اهمیت این هنجار به اندازه، یکی از هنجارهای این نظام است.

به نفع کیل در مواردی دخالت وضمن شناسایی چنین حقی، المللی و قوانین داخلی اسناد بین ست کها

وکالت از متهم مبانی توجیهی  است: سؤالمقاله در مقام پاسخ به دو . این انداعالم کردهالزامی  را متهم

وفادار  هابه آنو  توجه داشته مبانیبه این  اندازهالمللی و نظام عدالت کیفری ایران چه اسناد بین ؟چیست

های جرم آموزهی سیاست جنایی و هاراهبرد، بشرحقوق  که بنیادهایدهد ها نشان مییافتهاند؟ مانده

مثبتی در رویکرد  تحولی اخیر هاسالکنند. در وکیل مدافع را توجیه می شناسی حق دسترسی متهم به

 محدودمقررات  ،با این همهنسبت به حق برخورداری متهم از وکیل رخ داده است.  نظام عدالت کیفری ایران

 موضوع حقبینی ضمانت اجرای نقض عدم پیش انون آیین دادرسی کیفری،ق 84تبصره ماده  مثلای کننده

 از جمله موارد صورت گرفته است مورد بحثو اعتباربخشی به تحقیقاتی که با سلب حق  مورد اشارهماده 

  .دنشومحسوب میقابل نقد 
 

 عادالنه دادرسیاسناد بین المللی،  ،دفاعی متهموق حق وکالت از متهم،وکیل،  واژگان کلیدی:
 
 .دانشگاه تربیت مدرس ،حقوق کیفری و جرم شناسی دکتری دانش آموخته .1

 )نویسنده مسئول(

 

arefi1368@gmail.com 
 

 

  .دانشگاه تهراندانشکده الهیات و  معارف اسالمی استاد . 2
 
 
 
 
 

 
 

 ژپوهشناهم حقوق کیفری

ال  همس ره د ا شم بس ، لاو،  ات ار و  ان به 93ت 18 

ایپپی ره  ا  91  شم
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 مقدمه

اعالمییه جهیانی   هجدهم و توسعه آن در پیی تصیویب    سدهحقوق بشر از اواخر یا نظام طرح مفهوم 

موجب توجه هیر چیه بیشیتر بیه     ، در حوزة حقوق کیفری در سالهای میانی سده بیستمحقوق بشر 

 سیت کیه  از ایین رو ی برای حفظ حقوق دفیاعی متهمیان گردیید.    المللنیبایجاد معیارهای ضرورت 

 کننید مبنائی برای توسعه و بهبود استانداردهای حقوق کیفیری قلمیداد میی    عنوانبهحقوق بشر را 

ایین نظیام   هیای مختلی    حقوق بشری که در نسلات موضوع. در میان انبوه (811: 1141امیدی، )

آییین  ( آنچه باعث شده اسیت بیه موضیوع    551: 1141)نجفی ابرندآبادی، ،گردندمطرح میحقوقی 

است که امکان تضییع حقوق اشخاص در این زمینه بیشتر  اینبسیار پرداخته شود،  کیفری دادرسی

چنانچیه بیه کشیوری     »گوییای همیین امیر اسیت:      1ماریو پاگیانو این سخن از هاست. ایر حوزهاز س

ی مدنی باشید به قانون آئیین  هایآزادناشناخته گام نهید و مشتاق اطالع از حدود و ثغور حمایت از 

 زبیر آن اسیت کیه ا   سیعی  بر این اساس  (.131: 1131آَشوری، )« دادرسی کیفری آن مراجعه کنید

ق حقیو  دنی نتوان نهادهیای اجیرای عیدالت کیفیری     که دنگردشریفات دادرسی، قوانینی وضع حیث ت

. دنرا مخدوش کناتهام انتسابی  در برابرمتهم وکیل و دفاع از  برخورداری حق از جمله ی متهمدفاع

جلیوگیری از حیق انتخیاب و مشیورت بیا وکییل        مللی صلیب سیرخ بر اساس گزارش کمیته بین ال

دادرسی منصیفانه  دسترسی به تخلفات مربوط به حق  نیتریاساسوکیل دیگر یکی از انتخابی یا هر 

بیدون   (.118: 1111هاشیمی،  اسیت ) ی دوم بوده جهانجنگدر بسیاری از محاکمات جنائی پس از 

ی مهم دفاع در دادرسیی کیفیری، همیراه داشیتن وکییل در کلییل مراحیل        هانیتضمتردید یکی از 

 ن وکیل تسخیری برای اوست.دادرسی و در مواردی تعیی

نخسیت  پرداختن به دو پرسش و ییافتن پاسیخی موجیه بیرای آنهاسیت:      دغدغه پژوهش حاضر 

 یالمللنیاسناد بمیزان وفاداری وکیل مدافع و دوم خدمات برخورداری متهم از حق  مبانی توجیهی

 مورد بحثهم از حق مذکور و موقعیتی که برای برخورداری مت یبه مبان رانیا یفریو نظام عدالت ک

در سیطح  قانون اساسی ایران ای در سطح فراملی و اجماالً اسناد بین المللی و منطقهاند. ایجاد کرده

زه کیه  آمیو این  2اندرسمیت شناخته را به صورت کلی به دعواحق انتخاب وکیل توسط اصحاب ملی 

دادرسیی کیفیری بیا    آییین   تیر در قیوانین  سطحی جزئیی در امروزه  های دوران مدرن است،از آورده

بینی ضمانت اجرای تخلی  از آن،  تفصیل بیشتر و با ذکر موارد الزام به اعمال چنین حقی و با پیش

                                                           
1. Mario Pagano 

 1حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند... . بند دعوا، طرفینِ هادادگاه: در همه سی و پنجم این قانون . مطابق اصل2

حیق   دعیوا اصیحاب   »: داردیمی نیز در حکمی هماهنگ با این اصل بییان   دعواماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب 

 «.باشندیممکل  به پذیرش وکیل  شوندیمیی که به موجب قانون تشکیل هادادگاهانتخاب وکیل دارند و کلیه 
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بخش به مبانی وکالیت از میتهم در دعیاوی     دومتناسب با این دو پرسش، مقاله در گردد. مطرح می

مقیررات  و  یالمللی نیسناد بابر مبنای کیفری و نقش وکیل مدافع متهم در مراحل مختل  دادرسی 

 .پردازدیمان ریا یفرینظام عدالت ک
 

 در دعاوی کیفری مبانی وکالت از متهم -بخش نخست

عللِ توجیه کننیده دخالیت   مبانی یا ی مطرح در نظام عدالت کیفری این است که هاپرسشیکی از 

توجییه   دنی توانیمی  دالیلیی ی کیفری چیست؟ به دیگر سخن چیه  هایدگیرسوکیل مدافع متهم در 

د که یک شهروند متهم به نقض قانون از آغازین مراحل فرآینید عیدالت کیفیری    نکننده این امر باش

باشد. پاسیخ بیه    مندبهرهو قضایی حقوقی  دارای دانش و تجربهتا پایان آن از حقّ همراهی شخصی 

هیا و  و آمیوزه یی ناج استیس یاصول راهبرد ،در مبانی و معیارهای حقوق بشر توانیم را سؤالاین 

 کنیم، جستجو کرد.بحث می هاآنهای جرم شناسی به نحوی که از آورده

 

 حقوق بشر یبنیادها. 1. 1

 ،یحقیوق اساسی   ریی مختل  حقوق نظ یهارشتهمستقل با  رشته مطالعاتی کی عنوان به1رحقوق بش

ایفیای   هیا آن تحیوالت ی ریی گشیکل ی و دهجهتدر در تعامل است و  یفریو حقوق ک یحقوق ادار

 نظیام عیدالت  با ی هست که امالحظهمقررات قابل  یحقوق بشر یالملل نی. در اسناد بکندیمنقش 

، برابری افیراد  هامجازاتو  جرائممسائل و موضوعاتی چون قانونمندی  د.ندار میارتباط مستق یفریک

ق رسیدگی بیه اتهیام در   در برابر قانون، منع عط  قوانین نامساعد به گذشته، منع شکنجه و آزار، ح

ی هیا نیتضمدیگر مدت زمان معقول، حاکمیت فرض برائت، منصفانه بودن محاکمه و برخورداری از 

: 1142)امیدی،  شوندیمی گوناگون جزایی نظام حقوق بشر محسوب هاجنبهدفاعی متهم از جمله 

اسیانه و هیم قرائیت    جیرم شن  تهیم قرائی   ی،اسناد حقوق بشر نیاز ا میتوانیماساس  نایبر (. 114

 (.4: 1141نجفی ابرندآبادی، ) میباشداشته  یفریحقوق ک

از حقیوق   حقی عنوانبه حق برخورداری از وکیل به نحو خاصعام و  طوربهحقوق دفاعی متهم 

، در (23: 1144قیاری فیاطمی،   )از حیق   2به لحاظ ماهیتی در تقسیم چهارگانه هوفلد ،بنیادین بشر

الزمیه پاسداشیت چنیین حقیی در مراحیل       تیوان یمی ین اساس . بر ارندیگیمقرار  1ادعا -حقزمره 

ی حیق  بنید میتقسدانست. از حیث  آنبه تضمین  هادولتمختل  فرآیند دادرسی کیفری را تکلی  

گفت حق برخورداری از وکییل موضیوعی ذو جنبتیین اسیت.      توانیمبه حقوق سلبی و ایجابی نیز 

                                                           
1. Human Law 

2. Hohfeld 

3. Claim- right 



 (91، )ایپپی  9318 بهار و اتبستان، اول، شماره دهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  مرتضی عارفی  و  جلیل امیدی           114

 

شیود  نظییر پییش بینیی     مداخله دولت به نفع متهم محقق می یعنی تضمین این حق در مواردی با

و  111ماده  2تبصره ) ندارندلزوم دخالت وکیل تسخیری به نفع افرادی که توانائی انتخاب وکیل را 

در مواردی نیز دولیت بیا فیراهم آوردن بسیترهای الزم و عیدم مداخلیه        (1112ق.آ.د.ک  184ماده 

ی شیده در  نی یبشیپی ی هیا تیمحیدود ین این حق کمک کنید.  به تضم تواندیممحدود کننده خود 

ی است از مداخله منفی دولت و مغیایر بیا جنبیه    انمونهقانون آیین دادرسی کیفری  84تبصره ماده 

در  یند دادرسی کیفری.وکیل مدافع متهم در فرآفعال حضور انتخاب آزاد و لزوم اخیر موضوع یعنی 

زیر را به عنوان مبانی نظری وکالیت   یارهایو مع ادهایبن توانیماز نظر موازین حقوق بشر، هر حال 

 از متهم در دعاوی کیفری مطرح کرد:
 

 متهم . فرض برائت1 .1. 1

ی هیا حیق ، مبنیائی مشیترک بیا سیایر     شودیمی بنیادین محسوب هاحقکه جزء  1یگناهیبفرض 

حقیوق  نظرییه  از قبییل   ی بنییادین بشیر  هیا حیق  توجیه کنندهی هاهینظراساسی بشر دارد. از بین 

ی است که بیر حیثییت و کرامیت    اهینظر هاآن نیترمتقنق الهی شاید قوح و طبیعی، قرارداد گرائی

بین المللیی از جملیه    بیشتر اسناد از این رو(. 121: 1145فرحبخش، کند )یمآدمیان تأکید  2ذاتی

اتی، حقوق برابیر و غیرقابیل   کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پس از اشاره به حیثیت ذ

ایین حقیوق ریشیه در     »کیه   دکنی یماعالم  تمام به صراحتدر مقدمه خود، انتقال کلیه اَبنای بشر 

 .(McCrudden, 2008: 667) «دنکرامتِ ذاتیِ افراد بشر دار

آن است کیه میتهم از حیق حضیور وکییل در سراسیر مراحیل         آثار اصل برائت نیترمهمیکی از 

اشیراف بیر   احاطه بیر اصیول آییین دادرسیی و     به لحاظ  کیل مدافعبرخوردار باشد. وفرآیند کیفری 

شیاکی و دادسیتان از    دالیلادعا و در برابر  ،متهم گناهیبا تکیه بر فرض بی تواندیمقانونی  مقررات

از ایین رو در دنییای امیروز     وی دفاع کند و مانع از تضییع حقوق و محکومیت غیر موجیه او گیردد.  

مراحل انتظیامی  بلکه در  هاحقوق متهم و تضمینات دفاعی وی به طور کلی نه تنها در دادگاهرعایت 

آشیوری،  شیود ) یماصل برائت قلمداد فرض یا از آثار  گردد وو تحقیقات مقدماتی هم، الزم تلقی می

رض بی آوری شده علیه متهم، ف گفت از آنجا که اَمارات و ادله جمع توانیم(. بنابراین 188: 1131

مقامیات و  ، در صورت عدم مداخله وکیل ممکین اسیت   دهندیمگناهی وی را در معرض نقض قرار 

د. بیه چیالش کشییدن    نی دادگاه چنین فرضی را در برابر ادله اتهیامی کنیار بگذار  مامورین دادسرا یا 

وشیت  سرن توانید یمی و در نتیجه تغییر موازنه به نفع برائت میتهم  توسط وکیل اصالت و داللت ادله 

                                                           
1.  Presumption of innocence 

2.  Inherent dignity 
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را تغییر دهد. افزون بر این از آنجا که متهم نوعاً فردی عادی است و با قواعد حقوقی و قضیایی   دعوا

ی نقد و جرح ادله و در مجموع با فنون دفیاع آشینایی نیدارد، حضیور فیردی برخیوردار از       هاروشو 

ر وکیل البتیه  کا .گرددیمی حقوقی و تجربیات عملی در دفاع از وی ضروری و موجه تلقی هایآگاه

میتهم و دفیع    گناهی متهم نیست. وظیفه او چنان که گفته شد ایستادن در سینگر برائیت  اثبات بی

خواهند چنین سنگر مستحکمی را در هیم  جهت میاست که بیو امارات موهومی  نارساداللت ادله 

و از راه اقنیاع  گناهی را زیر تیغ مجازات ببرند  سینگری کیه تنهیا بیا دالییل میتقن       بریزند و فرد بی

 توان در آن رخنه کرد و از پیش پای عدالت برداشت.  وجدان انسانی مقام تحقیق و رسیدگی می

ای حقیوق بشیر بیه طیور مطلیق      متهم در بسیاری از اسناد بین المللی و منطقه یگناهیفرض ب

ه اُمُّ الکتیاب  کی  اعالمیه جهانی حقوق بشر 11ماده  1ی به بند المللنیبدر سطح پذیرفته شده است. 

قیانون   13و  15عالوه بر اصیول  در سطح داخلی نیز  1.اشاره کرد توانیم اسناد حقوق بشری است،

بیه تبییین    8در ماده ی پس از این که فریک یدادرس نییقانون آاساسی و پیوستگی معنایی آن دو، 

میتهم از کلییه حقیوق    منیدی  به بهره 5 در مادهبالفاصله  این موضوع پرداخته که اصل، برائت است،

 دو حکیم قیانونی   نیی اتیوالی و پیوسیتگی   . کرده استدفاعی از جمله حق دسترسی به وکیل اشاره 

مشعر به این معناست که حق برخورداری متهم از وکالیت وکییل مبتنیی بیر فیرض برائیت و       منطقاً 

 مستظهر به آن است.

 

 هاسالح. اصل تساوی 2 .1. 1
 سیده ی کلیسیائی و سی س از   هیا دادگیاه تاریخی ابتیدا در عملکیرد    نظام دادرسی تفتیشی که از حیث

ی است کیه  هائیژگیوچهاردهم به بعد در بسیاری از کشورهای اروپائی مورد استقبال قرار گرفت دارای 
میدافع و  غیرترافعی بودن دادرسی است. در ایین نظیام بیه واسیطه عیدم حضیور وکییل         هاآناز جمله 

، وی به نسبت مدعی العموم در وضعیت نیامتوازنی  و کیفیت توجه آنها هاماتاتمفاد اطالعی متهم از بی
این ویژگی تعدیل یافته به  سده بیستم به بعد سالهای میانی. با تحوالت صورت گرفته از گرفتیمقرار 

یکیی از معیارهیای   امروزه ین اساس بر ا. دیآیمبه میان  هاسالحنحوی که امروزه سخن از اصل برابری 
مقصود از این اصل آن است کیه میتهم بتوانید بیه     است.  1هاسالحاصل تساوی  2دادرسی عادالنه مسلم

میزان و کیفیتی کیه مقامیات تعقییب، تحقییق و رسییدگی از امکانیات و ابزارهیای قیانونی و قضیایی          

ی گنیاه یبی و ارائه دالیل دالّ بیر   هاآن ردّفرصت مواجهه با ادله اتهامی و جرح و از برخوردارند وی نیز 

                                                           
منشور آفریقایی و  3ماده  1کنوانسیون آمریکایی، بند  4ماده  2کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بند  1ماده  2. بند 1

 .اندکردهاعالمیه اسالمی حقوق بشر نیز به مفاد اصل برائت تصریح  11ماده  5بند 
2. Fair trial 

3. Equality of Arms 
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حاصل شود. به عنوان نمونیه از نظیر کمیسییون اروپیایی      قواباشد تا از این رهگذر موازنه  مندبهرهخود 

حقوق بشر حضور نماینده دادسرا و عدم دعوت از متهم یا وکیل او در مرحله تجدیدنظر در مواردی که 
و نادییده   هیا سیالح نقض آشکار اصیل برابیری    ،رسیدگی ماهوی صورت گرفته و حکم صادر شده است

 (.121: 1142امیدی، )گرفتن منصفانه بودن محاکمه است 
های تحقق تساوی طرفین در فرآیند کیفری، حق اسیتفاده میتهم از خیدمات قضیایی و     یکی از راه

. در واقیع وکیالی   (Van Dijk and Van Hoof, 2006: 436تخصصیی وکیالی دادگسیتری اسیت )    
تواننید موقعییت میتهم را در برابیر دادسیتان و شیاکی کیه از        دادگستری با توجه به تخصص خود میی 
 بهبیود ببخشیند  و در قید قرارهای تأمین کیفری هم نیسیتند،  امکانات عمومی و خصوصی برخوردارند 

(Jayawickrama, 2002:493) . در امکان دسترسی  توانیمرا  هاسالحمصداقی دیگر از اصل تساوی
حق  توانیماطالعات تأثیرگذار در فرآیند کیفری دانست. امروزه  ی درگیر در پرونده بههاطرفیکسان 

مطرح نمود. بر این اسیاس   هاسالحبه اطالعات پرونده را به عنوان جزئی از اصل تساوی  سترسی آزادد

یا امنیتیی بیودن اتهیام از     هاآندر مواردی که ادله مورد استناد دادسرا و دادگاه به بهانه محرمانه بودن 
م بیه زییان میته    هیا سالح، بی تردید باید گفت که اصل تساوی ماندیموکیل مدافع وی مکتوم متهم و 

نقیض و نادییده   به طیور کلیی   قض شده است. فراتر از این در اینگونه موارد اساساً حقوق دفاعی متهم ن
م ارائه ادله، . عدکندیممعنا و موقعیت اجرا پیدا اتهام گرفته شده است. چرا که حق دفاع، در برابر ادله 

. چنین است کیه قیانون آییین دادرسیی     کندیممجال اعمال چنین حقی را از متهم و وکیل وی سلب 
صریحاً یا ضمناً بر لزوم آگاهی متهم از ادلیه اتهیام    81ماده  و 5ایران در موارد متعدد مثل ماده کیفری 

 تاکید کرده است. هاآنو نقد و بررسی و ارزیابی 
اعالمیه جهانی حقوق بشر است که حیق برابیری    11، ماده هاسالحاصل برابری از جمله مستندات 

داخلی نییز بیا    گذارقانونی نموده است. نیبشیپکامل طرفین دعوا در یک دادرسی منصفانه و علنی را 

ی حقوقی نظیر حق برخورداری از مشاوره حقوقی در مراحل مختل  دادرسیی کیفیری و حیق    نیبشیپ
تقاضای ارجاع امر به کارشناس، احضار شیاهد ییا مطلیع سیعی در ایجیاد تیوازن مییان        مطالعه پرونده، 

گوییای  هیم  قانون آییین دادرسیی کیفیری     112و  251، 218، 155، 11طرفین دعوا دارد. مفاد مواد 
 .باشدیمضرورت پاسداشت چنین اصلی 

 

   ییجنا استیس یهاراهبرد. 2. 1
تیا آنجیا    -و اصول راهبردی متعددی هستند. از جمله آنهیا  مدلهای مترقی سیاست جنایی دارای ابعاد 

و  1گناهیان و محکومییت بیی   یاجتناب از اشتباهات قضیائ  - شودیکه به بحث وکالت از متهم مربوط م
 .  و توسعه فرهنگ صلح و سازش است 1عدالت ترمیمیهای برنامهتوسل به 

                                                           
1.  Innocent convictions 
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 اجتناب از اشتباهات قضایی .1.2.1
منصفانه و متناسب با  ،یبرخورد قانون یعنیعدالت است   یاجرا ،یفریالت کعد ندیاز فرآ یهدف اصل

 یرو ضرور نیاند. از اقرار داده ییکه قرائن و امارات معقول او را در مظان اتهام نقض قانون جزا یکس
 یو از سو ینیبشیتوسط قانونگذاران پ کندیعدالت کمک م تیو تقو جادیکه به ا یاست هر ابزار
که در مقام  یهنگام لینقش وک تیراستا اهم نیاجرا شود. در ا یفریرکاران نظام عدالت کدست اند
 یعرصه و نی. در اگرددیآشکار م شودیاست که مظنون به ارتکاب جرم محسوب م یدفاع از فرد

و صدور احکام  گناهیافراد ب تیاز محکوم یفریکنشگران دستگاه عدالت ک ریدر کنار سا تواندیم
 یمصداق اشتباهات قضائ نیترگناهان مهمیب تی. محکومنماید یریناعادالنه و نامتناسب جلوگ یفریک

( و گاه یواقع گناهیفرد ناکرده بزه )ب تیمحکوم یمعنا که گاه در شودیم یتلق عدالت یو سوء اجرا
ب سل ریعادالنه نظ یدادرس فاتیشراست که از رهگذر نقض ت یبزهکار هیصدور حکم عل یدر معنا

(. به 11: 1111 ها،یحق محکوم شده است )غالملو و فرج نیا میعدم تفه ای لیاز وک یحق برخوردار
مانند  یاز مراحل مهم دادرس یبودن آن در برخ یوکالت از متهم و الزام ینیب شیکه پ رسدینظر م

استا قابل ر نیآمده است در هم یفریک یدرسدا نییقانون آ 184و ماده  11ماده  2آنچه در تبصره 
 باشد. لیتحل

 

 برنامه های عدالت ترمیمی. 1.2.2

میان طرفهیای   گفتگومواجهه و  از راهخواهند در مجموع می ی عدالت ترمیمیسازوکارها ها وبرنامه

صدمات مادی و تألمات روحی وارد بر بزهدییده،   ی مثلبا تکیه بر عناصرو  درگیر در واقعه مجرمانه

، پوزش و اظهار تأس ، تعهد به جبران زیانهای وارده و ترمیم خرابیهای اذعان بزهکار به خطای خود

اعمیال  عمال مدل عیدالت اسیتحقاقی کیه مسیتلزم     آمده، واقعه مجرمانه را فیصله دهند و از اِ به بار

ها و پیامدهای نامطلوب آنهاست، جلیوگیری نماینید. وکییل    ضمانت اجراهای رسمی و تحمل هزینه

تردید در این زمینیه نقیش بسییار میؤثری     ز کنشگران فعال عدالت کیفری، بیمتهم به عنوان یکی ا

ای قوی هستند که محکومییت  تواند ایفا کند. در شرایطی که ادله و امارات تقصیر متهم به اندازهمی

توانید ابتکیار عمیل را بیه     وی در فرایند عدالت استحقاقی تقریباً حتمی است، وکیل میدافع وی میی  

را فیراهم  اعمال سازوکارهای عیدالت ترمیمیی   زمینه  ،سازشبه مسیر  پروندهآوردن  با دست گیرد و

از بیار   برداشیتن بخشیی  ایفای چنین نقشی چنید فاییده مشیهود دارد:     از نظر سیاست جنایی آورد.

و تحمل  یرسم یاز اعمال ضمانت اجراها جلوگیریاز دوش نهادهای رسمی، سنگین اجرای عدالت 

ادی و معنوی وارد بیر بزهدییده و   زیانهای مآمیز مسالمتجبران  ها،نامطلوب آن یامدهایو پ هانهیهز

                                                                                                                                              
1   . Restorative justice 
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تجربه نشیان داده اسیت بزهکیاری کیه در فراینید      بزهکار.  شدنو بازاجتماعی  اصالح رفتارجام نسرا

های به بارآمده را با طییب نفیس   ود را پذیرفته و از بزهدیده دلجویی کرده و خرابیای خسازش خط

بسییار کمتیری بیرای    شیانس   یعیدالت اسیتحقاق   نظیام  نیبه محکیوم  اسیدر قه است، ترمیم نمود

کیفری  دتواند لزوم حضور وکیل متهم را در فراین. چنین نتایج مطلوبی میداردبرگشت به بزهکاری 

 ن به شمار آید.وجهه آتوجیه نماید و از مبانی م

 

 یجرم شناس یهاآموزه .1.3

. دنی کنیمی خورداری متهم از وکیل در دعاوی کیفیری را توجییه   حق بر های جرم شناسی همآموزه

رعایت تشریفات دادرسی عادالنه افزون بر شهروندان و کارگزاران عدالت کیفری برای خود متهم نیز 

واجد پیامی روشن است. این تشریفات بیرای میتهم جنبیه آموزشیی و در فیرض مجرمییت کیاربرد        

که به جامعیه بیه دیید دشیمن و محیطیی کیه وی قربیانی بیی          شودیمبازپرورانه دارد و مانع از آن 

 (.  1: 1141نجفی ابرندآبادی، ) کندی آن شده است نگاه هایعدالت

از جمله اهداف نظام عدالت کیفری است. تبیین این هدف عیالوه بیر    بازپذیری اجتماعی بزهکار

قواعید پکین   »این توضییح کیه   بین المللی در حقوق داخلی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با  عدبُ

قواعد حداقل سازمان ملیل متحید دربیاره نحیوه     »و « راجع به عدالت کیفری ویژه اطفال و نوجوانان

کیه ضیرورت توجیه بیه هیدف       استنمونه ای از سیاست جنائی سازمان ملل متحد « رفتار زندانیان

قیانون اساسیی    151 صیل ا 5بنید  عید داخلیی نییز    . در بُکنید یمی را بیان  هادولتبازپروری از سوی 

را از وظای  « اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین»جمهوری اسالمی ایران، 

و اقیدامات   هیا زنیدان آئین نامه اجرائیی سیازمان    5قوه قضائیه اعالم کرده است. در این راستا، ماده 

را از جمله اهداف « محکومان بازپروری و بازسازگاری»، 21/1/1148تأمینی و تربیتی کشور مصوب 

اجرای مجازات دانسته است. سیاست اصالح و درمان یک سیاست انسانی و حقوق بشری است چیرا  

ضمن حق اعمال مجازات موظ  به رعاییت کرامیت انسیانی     هادولتکه بر اساس مبانی حقوق بشر، 

ر چنید در ربیع آخیر    (. این سیاست ه28: 1141نجفی ابرندآبادی،) هستندمتهمان و محکومان نیز 

رابرت یژه انتشار مقاله به و 1ی مرتبط با کیفرشناسی نوهابحثبیستم تا حدی به واسطه ظهور سده 

مورد تشکیک واقع شد ولی به واسطه ایرادات وارد بر ایین   1138در سال  2مارتینسون و همکارانش

اصیالح و   تیوان یمنجام شد ی که بعداً در نفی نتایج پژوهش مارتینسون اهائپژوهشپژوهش و نتایج 

 ی عدالت کیفری دانست.هانظامی هاآرمانرا همچنان یکی از اهداف و  درمان

                                                           
1. New penology 

2. Robert Martinson, D.Lipton and J. Wilks 
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آموزش کارگزاران و دست اندرکاران عدالت  هاآنبازپروری بزهکاران اقتضائاتی دارد که از جمله 

 شیود یمی ی آغیاز  کیفری است. فرآیند بازپروری بزهکاران از هنگام ورود آنان به فرآیند عدالت کیفر

(. بخش عمده این آموزش در زمینه حقوق کیفری، حقیوق بشیر، علیوم جیرم     115: 1145نیازپور، )

باشد. ولی بایید   یفریکشناختی، روان شناختی، جامعه شناختی و غیره باید متوجه مجریان عدالت 

عیدالت  دستیابی به این هدف مهم مستلزم همراهی و همگامی کلیه کنشیگران منظومیه   دانست که 

ی آموزشی برای وکال هادورهاین کنشگران است. بنابراین برگزاری  یکی ازوکیل متهم  .کیفری است

در دعاوی کیفری با هدف آشناسازی آنان با ضرورت و اهمیت بازپروری بزهکاران از جمله اقیداماتی  

 گیرد.ی وکالی دادگستری قرار هاکانوناست که الزم است در دستور کار اتحادیه سراسری 

عیدالت  اجرای  یهاساز وکاراز  یکی عنوانبه  وکالت از متهم ،یجرم شناخت یهاآموزهبر اساس 

اصیالح و   جیه یبه بزهکیاران و در نت  یاجتماع یهاارزشو  ینیتقن یسبب آموزش هنجارها ی،فریک

میتهم  در میان کارگزاران دستگاه عدالت کیفری، وکیل . (111: 1111)نیازپور،  شودیمآنان  تیترب

وکییل نقیش نماینیدگی     کیه آندارای تصویری مثبت در ذهن بزهکار است. به دیگر سخن به لحاظ 

در مقایسیه بیا دادسیتان و قاضیی کیه در جبهیه مقابیل         کنید یمی بزهکار را در فرآیند کیفری ایفیا  

 ، دارای کارکردی مؤثرتر در جهت بازپروری بزهکاراست.اندستادهیا

خود را در شیرایط   کهیهنگامه نقض مقررات جزایی شده است بر این اساس شخصی که متهم ب

مندی از حضور و دفاع یک شخص متخصص در مقررات قانونی و مجرّب در فنون دفیاع ببینید،   بهره

و در نتیجه روحیه جامعه سیتیزی و سیوق ییافتن بیه      دیآیمنوعی احساس عدالت در وی به وجود 

رکرد جرم شناسانه حضور وکیل مدافع، حتی در فیرض  . این کاردیگینمسوی بزهکاری در او شکل 

میتهم خیود را در   حتی در فیرض محکومییت،    محکومیت متهم نیز اثربخش است. با همراهی وکیل

. در واقیع در ایین بسیتر    داندیممعرض اجرای عدالت و نه قربانی بیدادگری نهادهای عدالت کیفری 

هانه هنجارهای قانونی جامعه را نقیض کیرده و   که او آگا شودیم حاصلاین قناعت وجدان برای وی 

افزون بر  ی قانونی وکیلهاییراهنماعادالنه در معرض تحمل پیامدهای جزایی آن قرار گرفته است. 

سنگینی بیار   ،ی قانونیهامشاورهاز راه  تواندیمسرنوشت کیفری متهم را تغییر دهد،  تواندیماینکه 

بیا میتهم ییا محکیوم و      و خانواده او تقلیل دهد. مالقات وکییل  روانی واقعه مجرمانه را نسبت به وی

از فرآیند رسیدگی و امکیان تمسیک بیه نهادهیای ارفیاقی از جملیه        هاآنمطلع کردن  خانواده وی،

در بازپروری محکوم و القای احساس عدالت در او مؤثر باشد. بنابراین الزم  تواندیمعواملی است که 

وکییل میدافع، وکییل     -وینی که از سه روش وکیالتی بییان شیده اسیت    ی نبندمیتقساست در کنار 

بر این نکته نیز تأکید گردد که آشینایی   -(831: 1115نجفی ابرندآبادی، ) یمیترمتصالحی و وکیل 

 نیی بیر ا  بزهکار، از ضروریات آموزش جامعه وکالیت اسیت.   بازپروری موکلِو اقتضائات وکال با لوازم 
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 یجیرم شناسیانه بیرا    ییرا به عنیوان مبنیا   یو یمتهم، بازپرور تیومدر فرض محک توانیاساس م

 کرد. یمعرف لیاز وک یحق برخوردار هیتوج

 

 موقعیت وکالت از متهم در فرایند اجرای عدالت کیفری -بخش دوم 

، مراحیل تحیت نظیر،    نهادهایی است. پس از توجه اتهیام  نظام عدالت کیفری مشتمل بر فرآیندها و

. پلیس، مقامات قضیایی و  شودیم، رسیدگی کیفری و در نهایت اجرای حکم طی تحقیقات مقدماتی

کارگزار، عهده دار اجرای این فرآیندها هستند. در این بخش، موقعییت وکییل میدافع     عنوانبهوکال 

 1.میکنیممتهم را در این مراحل بررسی 

 

 در مرحله تحتِ نظر .1. 2

ابطان دادگستری در چارچوب ضیوابط قیانونی اقیدامات    ض پس از وقوع جرم یا در جریان ارتکاب آن

موسوم  جرائم. در دهندیمدالیل جرم و شناسائی و دستگیری متهم انجام  الزم را جهت حفظ آثار و

کیه  است  برخوردارنداین اختیار را هم ازضابطان مشهود عالوه بر اجازه دستگیری مظنون،  جرائمبه 

ی کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطیالع  را نگهدار متهم در صورت اقتضای امر

ق.آیین دادرسی کیفری(. نگهداری میتهم توسیط ضیابطان دادگسیتری      81دادستان برسانند )ماده 

که رسالت عمیده   میدانیم. نامندیمبرای مدت محدود قانونی را اصطالحاً مدت یا مرحله تحت نظر 

ی فیردی اسیت. مصیالح    هایآزادن میان منافع جامعه و حقوق و آئین دادرسی کیفری، برقراری تواز

به صورت موقت سلب شیود. در همیان    تا آزادی رفت و آمد شخص تحت نظر کندیمجامعه ایجاب 

تا زمان صدور حکم قطعی وی در زیرا حال الزم است سایر حقوق وی به طریق مطمئنی حفظ شود 

وکیل مدافع در معییت میتهم    عنوانبهتا کسی  کندیمب پناه اصل برائت قرار دارد و همین امر ایجا

باشد تا با اتکا به دانش و تجربه حقوقی خود او را از حقوق و امتیازاتی که از آن برخوردار است آگاه 

ی قانونی وظای  و اختیارات دیگر کنشگران اجرای عدالت کیفری هاتیمحدودو  هاچارچوبسازد و 

ناظر به مرحله تحت نظر تحت تأثیر الگیوی دادرسیی عادالنیه متحیول      را تذکر دهد. امروزه مقررات

سیاقیان،  ) شودیماز فرآیند کیفری محسوب  ریناپذییجدابه نحوی که این مرحله جزئی  .شده است

1111 :118.) 

                                                           
. وکالت بعد از قطعیت حکم محکومیت متهم در مسایلی مثل تقاضای تعلیق اجرای حکم، تقاضای آزادی مشروط و 1

قانون آیین دادرسی کیفری و  842تا  838 مواد ومی قانون مجازات اسال 54و  81استدعای اعاده دادرسی موضوع مواد 

هم موقعیت اجرایی دارد ولی به واسطه محدودیت بحث و اینکه دخالت  هامجازاتحضور وکیل هنگام اجرای بعضی از 

 .میکنیمنظر ، از تحلیل آن صرفشودینممحسوب  «متهم»وکیل در این مرحله از شمار حقوق 
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 گنیاه یبهر کس به بزهکاری متهم شده باشد » اعالمیه جهانی حقوق بشر: 11ماده  1بند برابر  

ی دفیاعی الزم،  هیا نیتضموقتی که در جریان یک دعوای عمومی متضمن کلیه  تا شودیم محسوب

میثیاق   18ماده  1بند  از همچنین بر اساس مفاد قسمت دوم و چهارم«. تقصیر او قانوناً محرز گردد

هر کس حق دارد با تسیاوی کامیل، از حیداقل حقیوق تضیمین      »ی حقوق مدنی و سیاسی: المللنیب

باید وقت و تسهیالت کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکییل   -دد: ال شده زیر برخوردار گر

شخصاً و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کیرده اسیت از خیود دفیاع      -ب»  «منتخب داشته باشد

بدون پرداخت هزینیه   کندکند و اگر توانایی انتخاب وکیل ندارد در صورتی که مصالح عدالت اقتضا 

تضمینات »در بخش  4بند نیز در « 1اصول اساسی راجع به نقش وکال«. »تعیین گرددبرای او وکیل 

افراد دستگیر، بازداشیت ییا زنیدانی شیده از     : »داردیماین باره مقرر در « ویژه در موضوعات کیفری

فرصت و تسهیالت کافی برای مالقات و ارتباط و مشورت با وکیل، بدون تأخیر، دخالت و سانسیور و  

کامل محرمانه بودن برخوردار خواهند بود. این مشورت در معرض دید ولی در فاصیله ای کیه   با قید 

دیوان اروپایی حقیوق بشیر در دعیوای    «. ده نشود صورت خواهد گرفتتوسط ضابطین شنی هاحرف

کنوانسیون اروپیایی   1ماده  1آرتیکو علیه دولت ایتالیا، تضمین پیش بینی شده در قسمت سوم بند 

ی مفهوم محاکمه منصفانه تلقی کرده است. نماینیده دولیت   هاشاخص نیتریاساسرا از  2حقوق بشر

ایتالیا در این دعوا بر این نکته تأکید داشته است که نقض تضمین مورد بحث محیدود بیه میواردی    

که متهم به واسطه عدم حضور در دادگاه یا عیدم برخیورداری از همراهیی وکییل، متحمیل       شودیم

اما کمیسیون با این استدالل که چنین تفسیری نه در منطوق عبارت قسمت سیوم بنید   زیانی شود. 

و نه در منطق و مفهوم آن، مفاد مقره میورد بحیث را متضیمن ییک      گنجدیمکنوانسیون  1ماده  1

 (.111: 1142امیدی، )بر شمرده است در برابر اتهام ی دفاع هانیتضمتضمین مطلق از 

مهم حضور وکیل در مرحله تحت نظر، تا پیش  مسألهکه  میبریمی پی با نگاهی به قوانین داخل

مغفول مانده بود. از این رو قانونگیذار در میاده    1112مصوب  یفریک یدادرس نییقانون آاز تصویب 

تقاضیای حضیور وکییل     تواندیمبا شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم »قانون جدید مقرر نمود:  84

ایت و توجه به محرمانه بیودن تحقیقیات و میذاکرات، بیا شیخص تحیت نظیر        نماید. وکیل باید با رع

                                                           
1. Basic Principles on the Role of Lawyers 

: هر شخصیی کیه میتهم بیه ارتکیاب      داردیمکنوانسیون اروپاییِ حقوق بشر نیز در همین خصوص بیان  1ماده  1بند . 2

از حداقل حقوق زیر برخوردار است: زمان و امکانات کافی برای تدارک دفاع از خیود داشیته باشید،     شودیمجرم کیفری 

یق مشاور حقوقی به انتخاب خود و در صیورتی کیه امکیان پرداخیت هزینیه مشیاور را       شخصاً از خود دفاع نماید یا از طر

 وکیل تسخیری برای وی تعیین شود. کندیمندارد در صورتی که مصالح عدالت ایجاب 
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در پایان مالقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشید مالحظیات    تواندیممالقات نماید. وکیل 

 «کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

و چهیار سیاعت    بیسیت  یفریک یدادرس نییقانون آ 81حداکثر مدت تحت نظر به موجب ماده 

یک ساعت از این بیست و چهار ساعت را به مالقات میتهم بیا وکییلش     84در ماده  گذارقانوناست. 

 نظیر تحتاختصاص داده است. بر این اساس باید گفت چنانچه چند شخص در ارتباط با یک پرونده 

اگر وکیل همه  باشند، هر یک از آنان حق دارد یک ساعت با وکیل خود مالقات و مذاکره کند. حتی

 آنان یک نفر باشد.

در مراحل ابتدائی تدوین الیحه در قیوه قضیائیه، محیدودیتی     کهیحالبه رغم این نوآوری و در  

در خصوص چند  84ی نشده بود، قانونگذار در تبصره ماده نیبشیپبرای حضور وکیل در این مرحله 

اگر : »داشتیمصره در این باره مقرر ی حضور وکیل نظر داد. این تباهفتهجرم خاص به تأخیر یک 

شخص به علت اتهام ارتکابِ یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلیی ییا خیارجی    

ایین   112کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای )ال (، )ب( و )پ( ماده 

تحت نظر قرارگرفتن امکان مالقات بیا وکییل را   قانون تحت نظر قرارگیرد تا یک هفته پس از شروع 

در جلسیه میورخ   ی نیز قیانع نشیدند و سیرانجام    اهفتهنمایندگان مجلس به محدودیت یک «. ندارد

بیه  »آن آمیده بیود:    8کمیسیون قضائی و حقوقی طرحی به تصویب رسید که در میاده   5/1/1118

جرائم علییه امنییت داخلیی ییا خیارجی و       در»قانون عبارت زیر اضافه شود:  84انتهای تبصره ماده 

ایین قیانون اسیت در صیورت      112مشیمول میاده    هیا آنهمچنین جرائم سازمان یافته که مجازات 

. شیود یمضرورت به پیشنهاد بازپرس و تأیید دادستان، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام 

دگاه صیالح رسییدگی کننیده بیه     قرار صادره در این خصوص ظرف مهلت ده روز قابل اعتراض در دا

درباره این ماده به این نحو اظهار نظر  21/1/1118شورای نگهبان در جلسه مورخ «. اصل اتهام است

 «.قانون اساسی است 15مغایرِ اصل  84ماده موضوع اصالح  8ماده »کرد: 

خ با وجود نظر روشن شورا، اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس دیگر بیار در جلسیه میور   

قانون حذف و تبصره زیر جیایگزین آن   84ماده تبصره »مقرر داشتند:  8در قالب ماده  28/1/1118

 هیا آندر جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات : »شودیم

خود  وکیل یا وکالی دعوا( این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین 112مشمول ماده )

. اسیامی  ندینمایمرا از بین وکالی رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد انتخاب 

 «.گرددیموکالی مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعالم 

بدینسان محدودیت دسترسی متهم به وکیل مدافع بعد از تغییر نوع محدودیت، از مرحله تحیت  

جرائم علیه امنییت و  یم یافت و جرائم موضوع این محدودیت، نظر به مرحله تحقیقات مقدماتی تعم
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مندرج در تبصره مورد بحث « در مرحله تحقیقات مقدماتی»جرائم سازمان یافته معرفی شد. از قید 

چنین استفاده کرد که محدودیت دسترسی به وکیل در مرحله تحت نظر وجود ندارد. چرا  توانینم

سامح و در مقایسیه بیا مرحلیه رسییدگی در دادگیاه، بخشیی از       که مرحله تحت نظر هم با اندکی م

. قید مورد اشاره تنها محدودیت دخالت وکیل در دادگاه شودیممرحله تحقیقات مقدماتی محسوب 

 .کندیمرا رفع 

. از جمله اینکه آیا وکیل در مرحله تحیت  دارندابهامات و اشکاالت فراوانی آن تبصره و  84ماده 

مستلزم توجه به ایین موضیوع    سؤالپرونده اتهامی برخوردار است؟ پاسخ به این  نظر از حق مطالعه

. شوندیمتقسیم « اصول فنی»و « اصول راهبردی»است که قواعد آیین دادرسی کیفری به دو قسم 

 1. مواد کنندیمرا تفسیر  هاآنیی هستند که در موارد ابهام در قواعد فنی، هامقررهاصول راهبردی 

گفیت هیر چنید     تیوان یمون آیین دادرسی کیفری از اصول راهبردی هستند. بر این اساس قان 3تا 

ولی با عنایت به اصول راهبیردی   اندنکردهو تبصره آن در این خصوص حکمی را بیان  84مفاد ماده 

کیه مقیرر    11( و با توجیه بیه میاده    111: 1111ساقیان، ) 5و  2دادرسی کیفری به ویژه مفاد مواد 

تمامی اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشید  »داشته: 

و نظر به اینکه حق مطالعه پرونده برای میتهم و وکییل وی   « که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است

این قانون در مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته شده اسیت بایید گفیت در     111در ماده 

 نیز این حق به رسمیت شناخته شده است. نظرتحتمرحله 

وکیالی  نهفته است. رئیس قوة قضیائیه  وکال توسط رئیس قوه قضائیه تأیید  مبنایابهام دیگر در 

ییا   ، اعتقیادی اخالقیی، علمیی   بیا مبنیای  تأییید نمایید.    با کدام مبنا یا معیار بایید  مورد نظر خود را

وکالیت کننید بیا     84ه بتوانند در خصوص تبصره ماده ؟ صالحیت اخالقی یا علمی وکالئی کسیاسی

؟ افزون بر این در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور که عرصه بارز شودیمچه مالکی احراز 

هماوردی متهم از یک سو و دولت از سوی دیگر است چرا باید وکیل متهم، مورد تأیید طرف دیگیر  

ی طیرفین  و هنجارهای ترافع آشکارا با اصل تساوی ابزارها مقررهباشد. مفاد این  یعنی حکومتدعوا 

هیم   84در تبصره ماده « دعواطرفین »در فرآیند دادرسی کیفری در تعارض است. منظور از عبارت 

 توانید ینمی مشخص نیست. ماهیت جرائم علیه امنیت و جرائم سازمان یافتیه بیه نحیوی اسیت کیه      

طرف آن، متهم و در طرف دیگر حکومت اسیت. ابهیام    شخصی داشته باشد لذا همواره یک دهیدبزه

نهفته است. معلوم نیسیت قیید   « این قانون است 112مشمول ماده  هاآنکه مجازات »دیگر در قید 

سازمان یافته مربوط است یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را هم محدود  جرائممذکور تنها به 

راه حل مورد اتفاقی ندارد ولی دو قاعده تفسیر شیک بیه نفیع میتهم و      مسأله. از نظر اصولی کندیم

 هسیتند ) امییدی،   جیرائم تفسیر موسع قانون شکلی، مقتضی سرایت قید مذکور به هر دو طیی  از  
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تبصره مورد بحث حق انتخاب آزادانه وکیل از سوی متهم را نقیض  و   هانیااز  ترمهم( 118: 1113

 و وکیال را بیه سیوی محافظیه کیاری سیوق       کنید یمی کالت نیز لطمه وارد بر استقالل وکیل و نهاد و

اعت حقیوقی از  که وی در عمل نتواند آزادانه و با شیج  شودیم. محافظه کاری وکیل موجب دهدیم

به متن  باتوجهدر هر حال  1.شودیمدر نتیجه تضمینات دفاعی متهم تضعی   موکل خود دفاع کند.

 .میکنیمرا به مرحله بعد موکول  آنموضوع  ائمجرفعلی تبصره، بحث در باره 

 

 در مرحله تحقیقات مقدماتی .2. 2

اهمیت حقوق دفاعی متهم از جمله حق برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقیات مقیدماتی از ایین    

موجبیات صیدور قیرار منیع ییا موقیوفی        توانید یمجهت است که اعمال حقوق مزبور در این مرحله 

استفاده از نهادهای ارفاقی و یا تغییر عنوان اتهام به نفع متهم را فیراهم آورد ییا   تعقیب یا دست کم 

از جملیه نهادهیایی کیه    زمینه برائت یا اعمال ارفاق و تخفی  مسئولیت او را در دادگاه ایجاد کنید.  

را پیگییری و اعیالم   حیق برخیورداری از وکییل     ژهیوبهجدّی موارد نقض حقوق دفاعی متهم  طوربه

 John"نمونه این نهیاد در پرونیده    عنوان بهاند، کمیسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر است. دهنمو

Murray"  سیاعت بعید از دسیتگیری میتهم اجیازه       84اعالم کرده از آنجایی که مقامات قضایی، تا

 Johnاند، مفاد کنوانسیون نسبت به متهم نقض گردیده اسیت ) برخورداری از وکیل را به وی نداده

Murray V. United Kingdom.) 

ی هیا تیمحیدود نشیانی از   1118پیش از اصالحات سال  1112آیین دادرسی کیفری قانون در 

قانونگیذار از   فاصیله گیرفتن  و به نوعی شاهد  خوردینمبه چشم  21134ق.آ.د.ک  124 تبصره ماده

ایین   111دیم. میاده  به نظام اتهامی در مرحله تحقیقات مقیدماتی بیو  و نزدیک شدن نظام تفتیشی 

در مرحلیه تحقیقیات مقیدماتی، ییک نفیر وکییل        توانید یمی میتهم  »قانون گویای این نکته بود که: 

                                                           
بود اکتفا  یخود و یهاکه از آورده یفریک یدادرس نییقانون آ 84مقرر در تبصره ماده  تیبه محدود هیی. قوه قضا1

 ژهیو یهامفاد تبصره مورد بحث را به دادگاه 1113مرداد  21در بند پنجم از متن موسوم به استجازه مورخ نکرد و 

انحراف  هیبه سهم خود زاو میتعم نیداد. ا میهم تعم کشور یتصادبه اتهامات مفسدان و اخاللگران در نظام اق یدگیرس

در صدد اصالح  1114 بهشتیمجلس در ارد ییقضا ونیهم کمس نی. با اکندیمنصفانه را بازتر م یاز اصول دادرس

را برهم  ادقابل اعتم ریغ تیو اکثر هییقوه قضا سیمورد اعتماد رئ تیوکال به اقل مونینام میتبصره مرقومه برآمده و تقس

 خواهد رفت. نیبه خود از ب بند پنجم متن استجازه هم خود هیاصالح نیا یینها بیزده است. با تصو

، ماده واحده قیانون  1134 یفریکدادگاههای عمومی و انقالب در امور  یدادرس نییقانون آاست که پس از  . قابل ذکر2

بیا صیراحت و بیدون هیید قییدی پییش        1در بند  1142ی مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال هایآزاداحترام به 

رده و فرصت استفاده از وکییل... را بیرای آنیان    حق دفاع متهمان... را رعایت ک اندمکل : محاکم و دادسراها کردیمبینی 

 فراهم آورند.
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پیش از شروع تحقییق توسیط بیازپرس بیه میتهم      دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید 

طیالبی را کیه بیرای    با کسب اطالع از اتهام و دالییل آن، م  تواندیمابالغ و تفهیم شود... وکیل متهم 

همیان گونیه کیه مالحظیه     «. کنید...  کش  حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون الزم بداند، اظهار

در « پیس از خاتمیه تحقیقیات   »و « بدون مداخلیه در امیر تحقییق   »عالوه بر حذف عبارات  شودیم

از اتهام و دالییل آن  با کسب اطالع  تواندیموکیل متهم »قانون پیشین، عبارت  124مقایسه با ماده 

افزوده شده بود. این تغییر رویکرد قانونگذار با اصیالحات بیه عمیل آمیده در     « مطالبی را...اظهار کند

به شیرحی کیه پیشیتر گفتییم،     متن تبصره  به« تحقیقات مقدماتی»عبارت  الحاقو  84تبصره ماده 

متهمیان بیه ارتکیاب     همچنان شاهد محدودیت مداخلیه وکییل میدافع    در نتیجه .منتفی شده است

 جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت هستیم.

دون شیک  اظهارات خود را بیان کند، بی  «کسب اطالع از اتهام و دالیل آن با»اینکه وکیل بتواند 

از  سیازگاری بیا اصیول دادرسیی منصیفانه      دارد. این برداشت عالوه بیر ظهور در حق مطالعه پرونده 

چنانچیه بیازپرس مطالعیه ییا     »قابل اسیتنباط اسیت:    111رفته در متن ماده عبارات و الفاظ به کار 

دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کش  حقیقت منافی بدانید  

یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قیرار عیدم دسترسیی بیه     

وجود حق مطالعه پرونده است مگیر آنکیه محظیورات    به این ترتیب اصل، ...«. کندیم را صادر هاآن

بیا ذکیر دلییل، قیرار عیدم       مقیام تحقییق  در میان باشد که در چنین شرایطی  111 مادهمذکور در 

، میتهم و وکییل او را از ایین حیق     کند. صرف صدور قرار عیدم دسترسیی  میمطالعه پرونده را صادر 

دادگیاه در ایین خصیوص تصیمیم      وجیود دارد. مکان اعتراض به قیرار میذکور   بلکه ا کندینممحروم 

گرچه در عمل «. ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است... قراراین »... گیرنده نهائی است: 

 شیود و ییا بیه واسیطه طیوالنی     در دادگاه تأیید می قیمقام تحقکه یا تصمیم  افتدیماینگونه اتفاق 

 رسییده پایان به دادگاه به دادسرا، تحقیقات مقدماتی احتماالً گی، تا برگشت نظر شدن جریان رسید

بدون مداخله مؤثر وکیل متهم خاتمه یافته است. افزون بر ایین   این مرحله مهم از فرایند دادرسیو 

نیامفهوم اسیت.   « ضرورت کشی  حقیقیت  »ابهامات دیگری نیز در وجود دارد از جمله اینکه ضابطه 

اگر بعد از تأیید قرار عدم دسترسی در دادگاه، این وضعیت منتفی گردد تکلی  چیسیت؟   دیگر آنکه

فرهودی نیا و موسیی  )قرار عدم دسترسی تا چه مدت و به تشخیص چه مقامی اعتبار خواهد داشت؟

 .1(814: 1112زاده،

                                                           
ی امنیتی، گاهی دالیل اتهام از میتهم و وکییل وی مکتیوم نگیه     هاپروندهی موسوم به هاپرونده. قابل ذکر است که در 1

ن ابیالغ و  آن، بیدو  81و میاده   5از جمله ماده  یفریک یدادرس نییقانون آو بر خالف نص صریح مقررات  شودیمداشته 

و قیرار جلیب بیه     شیود یمی حتی ارائه دالیلی که علیه متهم جمع آوری شده است، جریان تحقیقیات و رسییدگی طیی    
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 از مجموعه اصول اساسی راجع به نقیش وکیال نیاظر بیه ایین حیق و در راسیتای        21اصل برابر 

این تکلی  مقامات ذی صالح است که شرایطی فراهم آورند تا وکیال  : »هاسالحتضمین اصل برابری 

و اسنادی که در اختییار   هاپروندهبه منظور ارائه معاضدت حقوقی مؤثر به موکلین خود، به اطالعات 

ین برای مدت زمان کافی دسترسی داشیته باشیند. ایین دسترسیی بایید در اولی       هاستآنیا کنترل 

 «فرصت مقتضی فراهم شود.

ن در ن وکیل تسخیری برای بعضیی از متهمیا  نوآوری دیگر قانون آیین دادرسی کیفری لزوم تعیی 

سلب حیات  در جرائمی که مجازات آن: »111ماده  2تبصره به حکم مرحله تحقیقات مقدماتی است. 

پرس ات مقدماتی ننمایید، بیاز  یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیق

 «.کندیمبرای وی، وکیل تسخیری انتخاب 

میان حق برخورداری از وکیل و اعیالم   آن است که باید رسدیمی که ذکر آن الزم به نظر انکته

دادگاههیای عمیومی و انقیالب در امیور     آییین دادرسیی   قانون  124ین حق تفکیک قائل شد. ماده ا

صرفاً گوییای  « ی مشروع و حفظ حقوق شهروندیهایآزاداحترام به »قانون  1و بند  1134کیفری 

د. این در حالی نتکالی  مقام قضائی بدانشمار حق برخورداری از وکیل بودند بی آنکه اعالم آن را از 

مجموعه اصول به منظور حمایت از کلیه اشخاصیی کیه تحیت هیر     » اصل هفدهم از است که طبق 

هیر فیرد   »مجمع عمومی سیازمان ملیل متحید:     1144مصوب « 1ارندگونه بازداشت یا حبس قرار د

مشاور حقوقی را خواهد داشت. مقامیات صیالح بایید بعید از      معاضدتبازداشت شده حق استفاده از 

«. فیراهم آورنید   استیفای آندستگیری، این حق را به اطالع او برسانند و تسهیالت معقولی را برای 

هیم ضیابطین در مرحلیه     برطرف شده اسیت.  1112 یفریکادرسی این خأل قانونی در قانون آیین د

( مکلی  بیه اعیالم و    111 میاده پرس در مرحله تحقیقیات مقیدماتی )  ( و هم باز52ماده تحت نظر )

شده است حق متهم به داشتن وکیل از چنان اهمیتی  گفته. در همین راستا اندشدهتفهیم این حق 

(. 134: 1115خالقی،) کندگاهی همگان از قوانین اعتماد برخوردار است که بازپرس نباید به فرض آ

                                                                                                                                              
که میتهم و وکییل وی از حیق اطیالع از      شودیمدادرسی، کیفرخواست و حتی حکم محکومیت به استناد دالیلی صادر 

میت متهم به اسیتناد ادلیه مکتومیه، مختومیه     ویت پرونده با محکاند. در نهاو اصالت و داللتشان محروم مانده هاآنمفاد 

گردد! این وضعیت تخل  آشکار از مفاد قانون و نقض فاحش حقوق دفاعی متهم است. مقامات قضایی بعضیاً در برابیر   می

ی فیر یک یدادرسی  نییی قانون آ 141ماده  2پافشاری وکال بر لزوم رعایت قانون و حقوق متهم، از سر استیصال به تبصره 

متوسیل   ،که آن هم خالف اصول استای از آن ناظر به اکتفا به اطالع ذینفع و استنساخ از مفاد رأی و عدم تسلیم نسخه

 نیاز از شرح و تبیین است.شوند. بطالن چنین قیاس ناصوابی بیمی

1. Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or 

Imprisonment 
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ضمانت اجرای نقض این تکلی  از سوی ضابط و بازپرس به ترتیب عبارت است از محکومیت به سه 

 .1ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی و مجازات انتظامی درجه هشت و سه

مندرج در میاده  « یک نفر»قید  ودوج بادرباره تعداد وکالی متهم در جریان تحقیقات مقدماتی 

در ماده « تمام امور کیفری»و قید  84مذکور در تبصره ماده « وکیل یا وکال»، به قرینه عبارت 111

گفت که تعداد وکال در مرحله تحقیقات محدود به ییک نفیر نیسیت. از سیوی دیگیر       توانیم، 181

ی حقیوقی و قضیایی   هیا تیی حماو برخورداری متهم از خیدمات   111در ماده « همراهی»منظور از 

وکیل است نه صرف حضور منفعل و غیر مؤثر وی. بنابراین ایجاد هر نوع محیدودیت بیرای وکییل و    

 .شودیمسلب آزادی عمل از او نقض مفهوم همراهی و نتیجتاً نقض قانون محسوب 

بیه اعیالم   نیاظر  که بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  ثاقیم 18ماده  1 بنداز « د» بندبه حکم 

را  لیی ذی هیا نیتضم حق الاقل کاملی تساوشود با ی جرم ارتکاب به متهم هرکس: »استاین حق 

«. شیود  داده اطیالع او  بیه  لیی وک داشیتن  حیق باشید   نداشیته  لیی وک کهی صورتخواهد داشت... در 

: کنید یمی از مجموعه اصول راجع به نقیش وکیال در میورد اعیالم ایین حیق بییان         5همچنین اصل 

اطمینان حاصل خواهند نمود که کلیه افراد بیه فورییت توسیط مقیام ذی صیالح از حیق        هادولت»

به محض دستگیری ییا بازداشیت ییا میتهم      ندینمایماستفاده از کمک وکیلی که خودشان انتخاب 

 «.شدن به ارتکاب جرائم جزایی، مطلع شوند

ارچوب اتهام به دو طیی   در چصرفاً محدودیت مداخله مؤثر وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی، 

قابل اعمال است. ایین سیاسیت    1علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور جرائمو  2سازمان یافته جرائم

                                                           
، ضمانت اجرای مورد اخیر بی اعتباری تحقیقات اعالم شده بود. نکته قابل تأمل آن 1118. پیش از اصالحات سال 1

در پرتو همراهی یک وکیل، از خود  توانستیماست که این ضمانت اجرای جدید چه نفعی برای متهم دارد؟ متهمی که 

 ترشیپاً مجازات انتظامی سالب حقِ خود را به نظاره بنشیند. این در حالی است که صرف تواندیمبهتر دفاع کند اکنون 

سلب حق  1131مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال  دعواماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب  2تبصره 

 .دانستیمدگاه همراهی وکیل از سوی متهم را افزون بر مجازات انتظامی موجب بی اعتباری حکم صادره از سوی دا

قیانون مجیازات    111میاده   1در قوانین کیفری داخلی، جیرم سیازمان یافتیه تعریی  نشیده اسیت لییکن در تبصیره         . 2

ذیل عنوان سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته، معرفی شده است. الزم به ذکر اسیت کیه در   « گروه مجرمانه»اسالمی

ی هیا گیروه ی بزهکاری و یا سیرقت و تخرییب بیا شیرکت در     هاگروه حقوق فرانسه نیز در مورد جرایمی چون شرکت در

مواد مخیدر پیس از هفتیاد و     جرائمتروریستی و  جرائمسازمان یافته، مداخله وکیل تنها پس از سی و شش ساعت و در 

 (.111: 1111ساقیان، )دو ساعت امکان ذیر است 

موجب تضیییع حقیوق    تواندیمبدون احصای مصادیق « علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور جرائم». ذکر عبارت کلی 1

 1135متهم شود. در حقوق ایران جرائم مذکور در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی بخش تعزییرات مصیوب   

. ابهام در جرائم مذکور در فصل هشتم و نهم از بخیش دوم  اندگرفتهتحت عنوان جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی قرار 

و نییز در   انید آمیده « بغی و افساد فیی االرض »و « محاربه»است که ذیل عنوان  1112م قانون مجازات اسالمی کتاب دو
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خیاص و بزهکیاران خطرنیاک بیر      جیرائم ی سخت گیرانه در خصوص هااستیسدر راستای  تواندیم

: 1112زاده، فرهیودی نییا و موسیی    شیود ) مبنای کیفرشناسی نو و سیاست مدیریت خطر ارزییابی  

. با این اندکردهاز جرم شناسان از ظهور حقوق کیفری امنیت مدار یاد  بعضیاست که چنین (. 851

توضیح که در حال حاضر و در خصوص برخی جرائم تروریستی و سازمان یافته میا از ییک سیاسیت    

 تیالش و مبیارزه اسیت بیه سیمت ییک      سیده  جنایی کالسیک و شهروند مدار که حاصل حدود نیم 

 (.121: 1111نجفی ابرندآبادی، ) میهستسیاست جنائی امنیت مدار و دشمن محور در حال تحول 

 

 در مرحله رسیدگی. 3. 2

پس از خاتمه تحقیقات و اخذ آخرین دفاع و اعتقاد مقام تحقیق به جرم بودن عمل ارتکابی و وجود 

دادستان مکلی  اسیت   . شودیمصادر  1«جلب به دادرسی»ادله کافی برای انتساب آن به متهم، قرار 

صیورت موافقیت دادسیتان،     در .ظرف مهلت سه روز نظر خود را نسبت به قیرار میذکور اعیالم کنید    

. نهایتاً قضات دادگاه درباره اتهام وارد بر میتهم  شودیمکیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال 

سییدگی از آن درجیه از اهمییت    حضور و نقش آفرینی وکییل در مرحلیه ر  . ندینمایماتخاذ تصمیم 

برخوردار است که دیوان اروپایی حقوق بشر موردی را که دادگاه پس از اسیتماع میدافعات میتهم و    

، نقیض منصیفانه   2وکیل وی، اقدام به قرائت حکمی کرده که متن آن قبالً تنظیم و امضا شده اسیت 

 (.128: 1142امیدی، )بودن محاکمه اعالم کرده است 

حضور حیداکثر سیه    1211 یفریکآیین دادرسی قانون  118ت کیفری ایران ماده ام عدالدر نظ

دادگاههیای عمیومی و    یدادرسی  نییی آانون ق 145وکیل را در دادگاه پیش بینی کرده بود. اما ماده 

آن  124در این زمینه فاقد صراحت بود. این در حالی بیود کیه میاده     1134 یفریکانقالب در امور 

. کیرد یمی له تحقیقات مقدماتی، حضور تنها یک وکیل را درکنار متهم پیش بینی ناظر به مرح قانون

در  توانید یمی آیین دادرسیی کیفیری میتهم    قانون  181و تبصره  145بر اساس ماده در حال حاضر 

، حیداکثر دو وکییل   هیا آنجرائم داخل در صالحیت دادگاه کیفری یک، حداکثر سه وکیل و در غیر 

نیز نسبت به بعضی از متهمان و در برخی  815و  184، 183مواد  هانیاکنار  داشته باشد. درهمراه 

در زمینیه لیزوم تعییین    از جرائم لزوم تعیین وکیل تسخیری برای متهم را پیش بینی کیرده اسیت.   
                                                                                                                                              

ذکر شده یا نیوع جیرائم پییش بینیی شیده در ایین        هاآندر عنوان « امنیت»جرائم مذکور در قوانین متفرقه ای که واژه 

قانون مجازات اخالل کنندگان در تأسیسیات آب   1ماده قوانین به گونه ای است که نتایج آن علیه امنیت است  همچون 

 .1151و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب 

، به عنوان جایگزین قرار مجرمیت در قیانون آییین دادرسیی    «قرار جلب به دادرسی»، از 1112دک .آ.ق 215. در ماده 1

 کیفری سابق یاد شده است.

2. Satharasinghe v. Jurianz (Supreme Court of Ceylon) 
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: در داشیت یمبیان  1134قانون  141ماده  1مرحله رسیدگی تبصره وکیل تسخیری برای متهم در 

، تعیین وکیل باشدیمات قانونی آن قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد خصوص جرائمی که مجاز

تسخیری الزامی است. بنا بر رویه قضائی تشکیل جلسه بدون حضور وکییل قیانونی نبیود و تجدیید     

عالوه بر جرائم فوق  یفریک یدادرس نییقانون آ 184. در شرایط فعلی ماده شدیمجلسه الزم تلقی 

قطع عضو است و جنایات عمدی با میزان حداقل  هاکه مجازات قانونی آن الذکر، در خصوص جرائمی

ثلث دیه کامل و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه پنج و باالتر، تعیین وکیل تسخیری را الزامیی  

نیز تعیین وکیل از سوی دادگاه بیه ترتییب بیرای متهمیان فاقید       815و  183دانسته است. دو ماده 

داخیل در صیالحیت دادگیاه کیفیری ییک و       جرائمنوجوانان متهم به ارتکاب تمکن مالی و اطفال و 

. در شق اخیر در اندکردهبیش از خمس دیه کامل را پیش بینی  رشامستلزم پرداخت دیه یا  جرائم

تعزیری درجه هفت و هشت خود نوجوان ییا سرپرسیت قیانونی او هیم      جرائمموارد اتهام به ارتکاب 

 یل از خود دفاع کند. این اختیار البته نافی حق معرفی وکیل نیست.بدون تعیین وک تواندیم

کنوانسیون بین المللی حقوق میدنی و   18ماده  8دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان که در بند 

آییین دادرسیی در خصیوص ایین     »سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است بر این نکته تأکید دارد که 

افیزون بیر آن،   «. ن، مصیلحت و بیازپروری آنیان در نظیر گرفتیه شیود      گروه از افراد باید مطیابق سی  

هیر کیودکی کیه آزادی    : »داردیم چنین اشعار 13کنوانسیون حقوق کودک در قسمت چهارم ماده 

ی هیا مسیاعدت وی سلب شده است باید حق دسترسی فوری بیه مشیاور حقیوقی مناسیب و سیایر      

 «.مقتضی داشته باشد

آئین دادرسی کیفری ترکیه اشاره کرد. ایین میاده    قانون 151ماده به  توانیماز حیث تطبیقی 

در »ی را در نظیر گرفتیه اسیت:    اژهیوخاص هستند شرایط  وضعیتدر خصوص متهمینی که دارای 

صغیر ییا الل باشیند    کهیصورتمظنون و متهم کمتر از هجده سال سن داشته باشد یا در  کهیصورت

شد که توانائی دفاع از خود را نداشیته باشید بیدون درخواسیت او     یا اینکه معلولیت متهم به حدی با

 (.111: 1141افشار راد،)«گرددیمیک وکیل مدافع تعیین 

اساسنامه دیوان بین المللیی کیفیری در ایین رابطیه مقیرر       13در حقوق جزای بین الملل ماده 

امه بیه صیورت علنیی و    دارد که متهم از این حق برخوردار است که با رعایت مقررات این اساسنمی

وقت کیافی   یر در مساوات کامل محاکمه شود: ب.منصفانه و بیطرفانه و با رعایت حداقل تضمینات ز

و امکانات الزم به او داده شود تا دفاع خود را تدارک کند و آزادانه و محرمانه با وکییل میدافعی کیه    

و به منظیور انجیام امیر     11ده ما 2 ، ارتباط داشته باشد. همچنین با رعایت بندکندیمخود انتخاب 

شخصاً و یا از طریق مشاور حقوقی انتخابی خود در محاکمه حضور یابد و مطلع شود که اگر از  دفاع

مشاورت حقوقییی بهره مند نیست، حییق دارد از مساعییدت مشیاور حقوقی که دییوان در صیورت   
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گیردد  حتیی اگیر تیوان میالی بیرای       ، بهیره منید   کندیمضرورت و در راستای اجرای عدالت فراهم 

در اساسینامه   اندگفتهی مربوطه را نداشته باشد. همانگونه که بعضی از نویسندگان هانهیهزپرداخت 

. شیود یمی ی پرونده کیفری شیروع  ریگشکلدیوان تضمین حق برخورداری از وکیل از مراحل اولیه 

صیابر،  )گییرد.  حضیور وکییل او صیورت    میتهم بایید در   بازجویی از  55ماده  «د»زیرا بر اساس بند 

1144 :281) 

با توجه به افتراقی بودن شیوه رسیدگی در دادگیاه وییژه روحانییت بیه شیرایط و      در سطح ملی 

ی وییژه  هادادگاه. در آیین نامه دادسراها و میکنیماشاره  ی حضور وکیل در این دادگاههاتیمحدود

ی وجود ندارد. هیر چنید بیه نظیر     امقرره یلدر خصوص حضور وک 1111مصوب مردادماه روحانیت 

عدم اشاره به این موضوع، مانعی برای حضور وکیل در معیت متهم باشد. زیرا اصول قیانون   رسدینم

اساسی، ماده واحده قانون رعایت حقوق شهروندی و معیارهای دادرسیی منصیفانه، رعاییت حیداقل     

میاده واحیده    1. افزون بر این، تبصیره  ننددایمرا ضروری  لیحضور وکاز جمله حقوق دفاعی متهم 

مجمیع تشیخیص مصیلحت نظیام      11/3/1131مصیوب  « دعواانتخاب وکیل توسط اصحاب »قانون 

در دادگاه ویژه روحانیت نییز حیق انتخیاب وکییل دارنید، دادگیاه        دعوااصحاب : »گویدمیبالصراحه 

میان آنان به انتخاب متهم، وکیل تا از  کندیمتعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص 

این تبصره خالی از ایراد نیست، چرا کیه میتهم مجبیور بیه معرفیی وکییل از مییان        « انتخاب گردد.

آیین دادرسیی   125. شبیه به این محدودیت در ماده اندشدهوکالیی است که توسط دادگاه انتخاب 

لح هم وجود دارد. مطیابق ایین   نیروهای مس جرائمدر بخش مربوط به آیین دادرسی  1112 یفریک

 که پرونده مشتمل بر اسناد و اطالعات سیری و بیه   یدر جرائم علیه امنیت کشور یا در موارد»ماده: 

، دعواها در صالحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین ی است و رسیدگی به آنسرّ یکل

تأییید سیازمان قضیائی نیروهیای     وکیل یا وکالی خود را از بین وکالی رسمی دادگستری که میورد  

ان با انتقیاد از ایین مقیرّره    بر همین اساس است که برخی حقوقدان .«نمایندمسلح باشد، انتخاب می

ی خاص، آن هم از سوی مرجعی که باید بیی  هاپروندهایجاد محدودیت در انتخاب وکیل در  اندتهگف

 (.121: 1111خالقی، )ع نیست طرفی را در واقع و در ظاهر رعایت نماید اقدامی قابل دفا

کیه بیه      حقیی دنشویمبه وضوح نقض حق انتخاب آزادانه وکیل محسوب  قبیلمواردی از این 

ی حقوق بشر قرار گرفته است. بر همین اسیاس اسیت   امنطقهکرّات مورد تأکید اسناد بین المللی و 

م به عنوان وکیل میدافع  که کمیته حقوق بشر سازمان ملل، مواردی را که فردی بر خالف میل مته

میثاق بین المللی حقوق میدنی و سیاسیی    18ماده  1، نقض قسمت چهارم بند شودیموی انتخاب 

(. در این موارد در واقع در عین اختیار نوعی اجبار وجود دارد 111: 1142امیدی، ) اعالم کرده است

در اینجیا   84رد بر تبصره میاده  . اشکاالت واکندیمی وکیل را مخدوش طرفیب و این امر، استقالل و



 145 (91، )ایپپی  9318ان بهار و اتبست ، اول ، شمارهدهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال      مبانی و موقعیت وکالت از متهم رد اسناد  ...

 

   

وظیای  و  »هم قابل طرح است. این در حالی است که اصول اساسی ناظر به نقیش وکیال، در بخیش    

ی ناصحیح را از جملیه  هامداخلهی وکال بدون احرفهتضمین ایفای وظای   11، در بند «هاتیمسئول

نییت کیه   علییه ام  جیرائم در  کنید یمی دانسته است. در واقع عدالت کیفیری اقتضیا    هادولتوظای  

ی باشد که شائبه عدم رعایت حقوق متهم اگونهبه باید ست رسیدگی حاکمیت، خود یک طرف دعوا

 به ذهن متبادر نشود.و برهم خوردن موازنه قوا به زیان وی 

 

 ایج و پیشنهاهانت بندی،جمع

مبیانی و معیارهیای   بیر   وکالت از متهم از جمله حقوق یا تضمینات دفاعی اوست  حقی کیه مبتنیی  

ای المللی و منطقیه آوردهای جرم شناسی است. اسناد بیندست حقوق بشر، اصول سیاست جنایی و

اند. نظام عیدالت کیفیری اییران    حقوق بشر چنین حقی را به عنوان هنجاری غیر قابل نقض پذیرفته

روع و حفیظ حقیوق   هیای مشی  یقانون احترام به آزادرا پذیرفته است. قانون اساسی،  چنین هنجاری

ییث  حاز موضیوعه در ایین زمینیه،     قوانینبه عنوان آخرین  قانون آیین دادرسی کیفریو شهروندی 

هیای  و نیوآوری تحیوالت  متضمن  ،حق برخورداری متهم از وکیل مدافعسازگاری با مبانی و الزامات 

عیارهیای  ی بیه م تیا حیدود زییاد   در این زمینیه  را و نظام عدالت کیفری ما  هستند ایقابل مالحظه

. لزوم آگاه کردن میتهم از حیق برخیورداری از وکییل میدافع در      انددهای نزدیک کرجهانی و منطقه

آغازین مراحل فرایند اجرای عدالت کیفری، تعیین ضمانت اجرا برای سلب حق همراه داشتن وکیل 

ی حیق مطالعیه   نیبشیپیا عدم تفهیم این حق، اجازه حضور فعال و مؤثر وکیل در جریان تحقیقات، 

پرونده برای متهم و وکیل او، الزام به تعیین وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی، تصریح به 

تعدد وکال به تناسب سنگینی اتهام، که همگی در راستای تقویت موقعیت میتهم و برابیری طیرفین    

 هستند.   هاینوآورو اند، از شمار این تحوالت بینی شدهدعوا پیش

ب وکییل  میاده واحیده انتخیا    1از راه مقرراتی مثیل تبصیره    و دستگاه قضا ن همه قانونگذارایبا 

 5و بنید  آیین دادرسیی کیفیری    125ماده (،  1118 ی) اصالح 84تبصره ماده ، صحاب دعواتوسط ا

در خصوص بعضی از متهمان و برخی از اتهامیات، تیا حیدودی از    (  1113) متن موسوم به استجازه 

فاصیله گرفتیه و    هیا سیالح قتضائات حق برخورداری متهم از وکیل مدافع و اصل برابری موجهات و ا

یی که مغایر با عمیوم و اطیالق   هاتیمحدود. ایجاد چنین انداعمال چنین حقی را تضییق کردهدایره 

نظام عدالت کیفیری   متولیان شوند، گویای آن است کهاصل سی و پنجم قانون اساسی محسوب می

هیای  گونه که باید، به نهاد وکالت و وکالی دادگستری اعتماد ندارد. این عدم اعتماد نشیانه هنوز آنما 

 قیانونی و قضیایی  پیشنهادهای ذیل به عنوان اقداماتی  بر این اساس عملی و تجربی دیگری هم دارد.
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ای و هماهنگی مقررات داخلی با هنجارهای جهیانی و منطقیه  تضمین هر چه بهتر حقوق متهم برای 

 گردد:ارائه می

 نییی قانون آ 84تبصره ماده  و دعواماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب  1صره . حذف تب1 

 ی.فریک یدادرس

 نییی قیانون آ  111رفع ابهام از مفهوم کش  حقیقت و معیار جرم امنیتیی میذکور در میاده    . 2 

دور قرار عدم دسترسی به در ص قهیاعمال سلسوء تفسیر قانون و برای جلوگیری از  ،یفریک یدادرس

 ده.پرون

 84. تعیین ضمانت اجرای نقض حق برخورداری از وکیل در مرحله تحت نظر موضیوع میاده   1 

 .یفریک یدادرس نییقانون آ

مقرون به سلب حق برخیورداری   . پیش بینی دوباره ضمانت اجرای بطالن تحقیقات مقدماتی8ِ 

 .یفریک یدادرس نییقانون آ 111ماده  1یه تبصره متهم از وکیل مدافع به نحو مقرر در متن اول

 

 منابع

 ، تهران: گنج دانش.مجموعه مقاالت()عدالت کیفری  ،(1131)آَشوری، محمد 

، پاییان نامیه کارشناسیی ارشید،     حقوق متهم در قوانین ایران و ترکیه ،(1141افشارراد، محمد )

 دانشگاه مفید قم.

 ، تهران، نشر احسان.خ حقوقای بر تاریمقدمه ،(1141امیدی، جلیل )

، 11، سیال  فصلنامه مجلس و پژووهش ، «دادرسی کیفری و حقوق بشر» ،(1142امیدی، جلیل )

 .  111-181 ، ص14شماره 

 ، تهران، بنیاد حقوقی میزان.تفسیر قوانین جزایی (،1113) لیجل ،یدیام

گاه اسژالم و  مبانی حقوق بشژر از دیژد   ،(1141) یعلی حقیقت، سید صادق و میرموسوی، سید 

 ، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.دیگر مکاتب

ی هیا پیژوهش ، جلد اول، تهران: موسسیه مطالعیات و   آیین دادرسی کیفری ،(1115خالقی، علی )

 حقوقی شهر دانش.

ی هیا پیژوهش ، تهران: موسسه مطالعات و در آیین دادرسی کیفری هانکته ،(1111)خالقی، علی 

 ش.حقوقی شهر دان
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ی میتهم در مرحلیه تحقیقیات مقیدماتی     هایآزادتقویت حقوق و » ،(1111)ساقیان، محمد مهدی 

-111 ، سال دوم، شیماره ششیم، ص  فصلنامه پووهش حقوق کیفری، «آئین دادرسی کیفری

111 . 

 تحوالتِ حق متهم بر داشتن وکیل در مرحله تحتِ نظر در حقوق» ،(1111ساقیان، محمد مهدی )

  ، ص1، شیماره  1، دوره فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسژی ، «انفرانسه و اییر 

114-111 . 

 ، تهران، نشر دادگستر.آئین دادرسی دیوان کیفری بین المللی(، 1144صابر، محمود )

محکومیت بی گناهان: از خطای قضائی تا بی گنیاهیِ  » ،(1111)، محمد هایفرجغالملو، جمشید و 

 .11-41  ، سال سوم، شماره هشتم، صش حقوق کیفریفصلنامه پووه، «واقعی

، مجله حقژوقی دادگسژتری  ، «مفهوم و مبانی حقوق دفاعی متهم» ،(1145) یمجتبفرحبخش، 

 .111 -111، صفحات 53 و 51شماره 

حقیوق میتهم در دوره تحقیقیات مقیدماتی در     » ،(1112زاده، مهیدی ) فرهودی نیا، حسن و موسی

مجموعژه  ) یجنژائ دایژره المعژارع علژوم    ، در: «1111 سیال الیحه آئین دادرسی کیفری 

، کتاب دوم، زیر نظر علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهیران،  ی علوم جنائی(هاتازهی هامقاله

 .851-811نشر میزان، صفحات 

مؤسسیه   تهران، م،، دفتر یکحقوق بشر در جهان معاصر ،(1144) قاری سید فاطمی، سید محمد

 .حقوقی شهر دانش یهاپژوهشمطالعات و 

جامعه شناسی ) یجنائتقریرات درس جامعه شناسی  ،(1111) نیحسی نجفی ابرندآبادی، علی 

 پور.، دانشگاه شهید بهشتی، تهیه و تنظیم: مهدی صبوریجرم(

 بژازپروری بزهکژاران(،  ) یشناستقریرات درس جرم  ،(1141) نینجفی ابرندآبادی، علی حس

شناسیی، دانشیگاه تربییت میدرس، نیمسیال نخسیت سیال        دوره دکتری حقوق کیفری و جیرم  

 .43-41تحصیلی 

: مجموعیه  علوم جنژائی ، در «پیشگیری عادالنه از جرم» ،(1141) نیحسنجفی ابرند آبادی، علی 

 .515-555مقاالت در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، چاپ اول، نشر میزان، صفحات 

اه کیانون وکیالی دادگسیتری و وکییل در جامعیه      جایگی » ،(1115نجفی ابرندآبادی، علی حسیین ) 

علژژوم جنژژایی تطبیقژژی در پرتژژو ، در: «حقییوقی و قییانون آیییین دادرسییی کیفییری ایییران

، بیه کوشیش:   ی بین المللی، مجموعه مقاالت نکوداشت دکتر سیلویا تلنبژا  هایهمکار

 دکتر حسین غالمی، نشر میزان.
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، سیال  فصلنامه فقه و حقوق، «در مقررات اییران بازپروری بزهکاران » ،(1145) رحسنی، امازپورین

 .185-118، صفحات 11 شمارهسوم، 

پووهشژنامه   ،«و کارکردهیا  هیا انیبنوکیل در قلمرو عدالت کیفری: » ،(1111) رحسنی، امازپورین

 .123-182، صفحات 1111، سال دوم، شماره اول، بهار حقوقی

در اسژناد بژین   ) یاضطرارشرایط  حق بر دادرسی منصفانه در ،(1111هاشمی، سید حسن )

 ، رساله دکتری، تهران، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.المللی و ایران(
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 تجاوز جنسی و تعارض جنسیتی
 

  1اکبر نوروزی

  2پورحسن عالی دکتر

 

 99/2/9011تاریخ پذیرش:     03/0/9016تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
ن پدیده به مثابه یک عنوان مجرمانه واقعیی  جنسی سبب شده ای ی زبانی و فرهنگی به پدیده تجاوزهانگرش

ی، بیا عنیوانی جیدا، وارد    ریپی  سیرزن   قلمرواز  ی مجرمانه پسهاعنواندر نظام حقوقی ایران شکل نگیرد. 

. تجاوزجنسیی از ایین فرآینید    ابنید ییمی دیدگاهی ویژه، در فرآیند قضایی نمیود   حیطه قانونگ اری شده و با

یی همیراه اسیت  یه همیین     هیا چیاش  ی بیا  ریپ سرزن گام نخست یعنی  نی دور افتاده و در هماامرحله

. نییروی واگگیانی زبیان فارسیی در م بیوم بخشیی بیه        شیود یمی نیز مشاهده  ، در قلمرو قانونگ اریهاچاش 

ی مورد حمایت در قبیا  ایین پدییده، زییاد اسیت. دشییل بنییادین آن، تعیار          هاارزشتجاوزجنسی،  م و 

ست.  ا اجتماعی گونهتعار نسیتی در این نوشتار م بومی عام در قبا  رویکردهای جنسیتی است. تعار  ج

تعار  جنسیتی صورت گرفته باعث شده تا ساخت حقوقی تجاوزجنسی در نظیام    ه از ی مختل یهانگرش

آمدهایی همچون رفتارهای خشن جنسی و پیوندهای جنسی سلطه گرایانیه   پی و حقوقی ایران شکل نگیرد

  .  داشته استبه دنبا
 

تجاوز جنسی، زنای به عنف، عمل جنسی به عنف، تبعیی  جنسییتی، رویکردهیای فرهنگیی و      واژگان کلیدی:

 اجتماعی
 
)نویسینده   ه اصی بان شیگا نداجزا و جرم شناسی  آموخته  ارشناس ارشد  حقوق دان  .1

 مسئو (

 

akbar.noroozi65@gmail.com 
 

 

  فارابی دانشگاه تبران حقوق  پردیس دانشکدهاستادیار . 2
 
 
 
 
 

 
 

 ژپوهشناهم حقوق کیفری

ال  همس ره د ا شم ب ، اول،  ات ار و  ان س به 93ت 18 

ایپپی ره  ا  91  شم
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 مقدمه

ی روابی  بیین    نندگمیتنطنظام حقوقی هر  شور دو نق  اساسی دارد: یکی نق  سامان بخشی و 

ییی وابسیته   احوزهو هنجارها. به همین دشیل  هاارزشو دیگری نق  حمایتی از  هادهیپداشخاص و 

ی هیا حیوزه ت از این جبت است  ه بایید  ی دیگر در یک جامعه است. این وابستگی نخسهاحوزهبه 

 هیا ارزشدیگر جامعه در میان باشند تا سامان بخشی م بوم داشته باشد و دوم از این جبت  ه باید 

و هنجارهایی در سطح جامعه وجود داشته باشند تا چبره حمیایتی حقیوق برجسیته شیود. از بعید      

م حقیوقی نیاگزیر اسیت  یه بیرای      ی جامعیه، نظیا  هاحوزهی به همه بخشساماننخست یعنی چبره 

 . ند، از تمام توان خود است اده هاحوزهی از م اهیم و ساختار این مندببره

ی  اربردی شیا له  هایبررسی نظری و هم هایبررس، هم هاحوزهدر نظام حقوقی همانند بیشتر 

ی ییا  شناسی بیزه ماننید فلسی ه،    هیا دانی  ی، برخیی  ارشتهانیمی هایبررس. در دهندیمآن را نمود 

. دهنید یمیا حتی ساختار آن را شکل  دهندیمی بر حوزة  اربردی نظام حقوقی جبت شناسجامعه

ی مبم پوییایی نظیام حقیوقی    هاوهیشدر حوزة نظری و  اربردی نظام حقوقی، یکی از  هایبررساین 

ر قیاشبی مدیدود   ی آن ببره گرفته نشود، نه تنبا حوزه نظیری د هاتیظرف ه اگر از  شودیمدانسته 

 بلکه حوزه  اربردی نیز مجاشی برای پیشرفت و بببود نخواهد یافت. شودیمگرفتار 

برای ارزیابی میزان وابستگی و نیازمندی دو حوزه نظیری و حیوزه  یاربردی و انیدازه وابسیتگی      

 لیدی ی هام بومی، بررسی جامعی انجام نشده وشی از میان برخی ارشتهانیمی هاافتیرهبه  هاآن

 تیر برجسیته از همیه  « تجاوز جنسی»آورد  ه در این میان  دستبهبخشی از این ارزیابی را  توانیم

زنیای  "از دید نظام حقوقی ایران وشی پر اربرد و تعبیر معروف « تجاوز جنسی»است. تعبیر ناآشنای 

ی نظیری  هاش چااز دید قانونگ ار وشی  م  اربرد در حوزه عمومی در همین گام نخست،  "به عنف

نخست این است  ه چگونه تعبییر حقیوقی    مسأشه.  ندیمو  اربردی نظام حقوقی ایران را برجسته 

تجیاوز   "وشیی تعبییر رییر حقیوقی      افتید ینمی در حوزه عمومی و در زبان مردم جا  "زنای به عنف"

ر پر یاربرد ببیره   و چرا قانونگ ار ایران از این تعبی رودیمبه عنوان تعبیری جانشین به  ار  "جنسی

 نگرفته است؟

ی دیگیر بیشیتر،   هاحوزهیک نظام سامان ده  ه ارتباط وی با  عنوانبهدر گام دوم، نظام حقوقی 

؟ از جسیم   نید یماز جبت چبره حمایتی است، در قبا  پدیده تجاوز جنسی از چه ارزشی حمایت 

باری جامعه برای وی مبیم اسیت؟   ، از روان وی یا از جنسیت وی یا اینکه ع ت و اخالق اعتدهیدبزه

 حمایت  ند؟ زمانهماز چندین ارزش در قبا  یک پدیده آن هم به طور  تواندیمآیا نظام حقوقی 

در حقوق  ی یری بیر معرفیی شی اف و روشین عناصیر        ژهیوبهدر گام سوم، اساس نظام حقوقی 

بیر دو ر ین میادی     دهنیده شیکل به ضد ارزش یا همان پدیده مجرمانیه اسیت. عناصیر     دهندهشکل
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ی قیانونی و نییز   نیب یپروح جرم استوار است و به همراه  عنوانبهجسم جرم و ر ن روانی  عنوانبه

از جبیت عناصیر    . زنیای بیه عنیف   ابید ییمی ضمانت اجرای آن، تدت ییک عنیوان مجرمانیه هوییت     

نی عناصر نیز سردرگم است و م بومی متکی بر جنسیت است. به این دشیل  ه ناروش دهندهلیتشک

ی امیاده یک  صورتبهتشکیل دهنده در متن قوانین باعث شده  ه تنبا عنوان زنای به عنف آن هم 

نمیادی از   تواندیممستقل مطرح شده و عنوان تجاوز جنسی در متن قانون جرم انگاری نشود و این 

را بیه جیای    عمل جنسی بیه عنیف   گ ارقانونتعار  جنسیتی تلقی شود. بنابراین از این دید، چرا 

 زنای به عنف به  ار نبرده است؟

یک ابزار آگاه و پویا برای اجرای قانون  نوان مدورقانوندر گام چبارم، رویه قضایی در  شورهای 

. در ایران رویه قضایی به ویژه در برابر پدیده تجاوز جنسی،  جروی آشیکار دارد. از  روندیمبه شمار 

ی  یه جیرم زنیای بیه عنیف بیه دنبیا  دارد،        ریناپ برگشتو  نگران  ی ر سنگین هادادگاهیک سو 

 دهیدبزه وششی بسیار برای دوری از  ی ر قانونی این جرم دارند. از سوی دیگر در راستای توجه به 

. ازجمله ضمانت اجراهای ازندییمی عرفی دست هاسنتی ریر قانونی و حتی اجراهاگاه به ضمانت 

ک زنای ساده به یک زنای به عنف شدید در اثر رسانه ای  ردن ایین  اعدام  ه ناشی از جلوه دادن ی

 اشاره  رد. توانیماقدام و تدریک احساسات عمومی در قبا  این پدیده  ه در پی دارد را 

بررسی این چبار مسئله در قاشب چبار عنوان زیر نشان خواهد داد  یه مییزان و گسیتره تعامیل     

 ی ایران در این زمینه چگونه است؟حوزه نظری و  اربردی در نظام حقوق

 

 . چالش واژگانی1

 نیتیر ییابتیدا و  نیتیر یمیقید م اهیم و واگگان مرتب  درحوزه جنسی به همراه جیان و داراییی، از   

 هیا نیی ا؛ وشی بر خالف تعابیر مرتب  با جان و میا   یه همیه    روندیمواگگان هر جامعه ای به شمار 

ر حوزه جنسی و ناموسی بیه دشییل اهمییت وییژه آن بیر تعیابیر       متعلقات اوشیه هر انسان است، تعابی

مرتب  با جان و ما  اوشویت پیدا  رده است. اما واگگان حوزه جنسی به دشیل اببیام آمییز بیودن آن    

ی و گی ار قیانون در زمینه امور جنسی بیه حیوزه    هاچاش چاش  برانگیز است و باعث شده یکسری 

نجا اهمیت دارد؛ پاسخ به این پرس  است  ه این اببام را نظیام  قضایی  شور وارد شود. آنچه در ای

 یا جامعه آن را برای قانونگ ار ایجاد  رده است؟  ندیمحقوقی به جامعه تزریق 

نیا  ز» ( و از دید فقبا11 :1131)معین، « زنا به معنی ج ت گردیدن زن و مرد به طور نامشروع»

فرج زن است؛ بلکه مطلیق جینس مثنیث میراد اسیت،       باشغ و عاقل در داخل  ردن آشت تناسلی مرد

 یاآن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکیاح ییا شیببه     هی، به طوردبرباشد یا از  قبلخواه از 

گاه فرو رفتیه باشید در حیاشی     ه موجب اعتقاد به حال  بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنه
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زنیا  » .(595 :1131)داد میرزی، « ر انجام آن مختار بوده است ه علم به تدریم این عمل داشته و د

آن است  ه مرد باشغ از روی علم و اختیار به اندازه سر آشت خود را در فرج زنی  ه بر او حرام است، 

زنیا  »و ( 219 :1135)شبید او ، .« داخل  ند، بدون آنکه عقد نکاح یا ملکیت یا شببه در  ار باشد

خود را در فرج زنی از پی  یا پس فرو بَرَد به قدری  یه ختنیه گیاه پنبیان      آن است  ه مردی ذَ َر

 .(51 :1131)مجلسی، « شود و آن زن بر او حرام بوده و عقد یا شبه عقد و یا ملکیتی در بین نباشد

جماع ریر مشروع خواه در جبت آشت تناسلی باشید خیواه   عبارت است از  دانانحقوقزنا از دیدگاه »

قق زنا عالوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه و عمد شرط است  ه زانی باشغ باشد اگرچه نه. برای تد

طرف او ناباشغ باشد و شرط است  ه زانیه باشغه باشد اگر چه طرف او ناباشغ باشد و زانی عاقیل باشید   

وشو این  ه طرف عاقله نباشد و زانیه عاقله باشد اگرچه طرف عاقل نباشد و شرط اسیت  یه دخیو     

اقل بقدر حش ه باشد. هم چنین گ ته شده است  ه علم به جرم بودن زنا شرط تدقق ایین جیرم   ال

عمل جنسی با  سانی  ه از نظر قیود اخالقی و مبانی می هبی و  »(. 111: 1131 )شنگرودی، «است

این اندراف، رواب  جنسی بین  نیترعیشا .ردیگیقوانین اجتماعی ممنوع شناخته شده است انجام م

از دییدگاهی دیگیر زنیا را    (. 11: 1131، تیاج زمیان دانی    «)باشید یدختر م باپدر  یا خواهر باادر بر

در ییک معنیا فعاشییت     ،باشید یجنسیت یا تمایل جنسی  ه از معنای زنا م» اند ردهاینگونه تعریف 

شبوانی است  ه موجب ج ب یک جنس در مقابل جینس دیگیر شیده و در معنیای دیگیر م بیوم       

؛ یعنیی همیان انیدام جنسیی مردانیه ییا دسیتگاه تناسیلی         ردیی گیجنسیی در بیر می    یشناسستیز

و  251 :ق.ه 1111ابن منظور، « )عنف، در شغت به معنای مدارا نکردن( »12 :1131 جباف،«)زنانه.

شدت، خشونت و است اده از زور در عمیل  ( »151 :ق.ه1111فراهیدی،و ه.ق،  111 :1111جوهری،

عنوانی است برای جرایمی  ه توأم بیا آزار و اعمیا  و   »و در اصطالح  (1132،141آذرنوش،«. )است

یابنید  یه   و به ضرر او ارتکاب میی  دهیدمقاومت بزهباوجود با سلب اراده و ارلب رفتار خشن و تند و 

نیز به معنی عمیل آمیختیه   »و  .(111 :1132ایمانی،« )ممکن است به هر وسیله ممکن اعما  شود

)گیودرزی،  ییانی،   « م شکستن مقاومت شخص بیه طیور ارادی و بیه ضیرر او اسیت     با تجاوز و در ه

 یار نرفتیه اسیت و بیه جیای آن از واگه      و زنای به عنف در  الم فقبیا بیه  « عنف»واگه  .(41: 1135

 مورد زنیای بیه عنیف وارد شیده     و این امر ریشه در روایاتی دارد  ه در است است اده شده« رصب»

است. مرحوم شییخ  لینیی    ب حدیثی قدیم بابی به این نام اختصاص یافتهاست به طوری  ه در  ت

مرحیوم شییخ   «. هیا باب اشرجل یغتصب اشمیرأه فیرج  » است به نام: در  تاب اشکافی بابی را ذ ر  رده

ها وطئبا مکرها شبا ضیربت عنقیه   من رصب امرأه علی ن س: »دیفرمایمورد زنای به عنف م م ید در

زنی را به زور در اختیار خود قرار داده و با ا راه با او وطی  رده باشد »«. صنمدصنا  ان أو ریر مد

تعبیر دیگری  یه فقبیا بیرای تبییین     «  ه مجازات او  شتن است خواه مدصن باشد یا ریر مدصن
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و   ا یقتل من زنی بامرأة مکرها شبا بال خیالف أجیده   » است:« ا راه»اند زنای به عنف به  ار گرفته

بیا ایین   ( 141: ه.ق 1111امام خمینی،  و 115 :ق .ه 1111نج ی، ) «اإلجماع بقسمیه علیهفیه، بل 

است، اما این بیه معنیای اندصیار      ه در  الم ا ثر فقبای متأخر و معاصر از واگه ا راه است اده شده

ثیم انیه ال وجیه    »اسیت:   عنف در این تعبیر نیست چنان  ه یکی از فقبا این معنیا را متی  ر شیده   

و فتاوی ا ثر اشقدماء االصداب هو رصیب اش یرج و    ثیاشدادیختصاص اشدکم باشمکره، اذ اشم  ور فال

هیی   »«هو اعم من اال راه، ششموشه علی اشزنا باشنائمه و اشسکری، و اشمغماه علیبا اشمسیلوبه االختییار  

اوی ا ثیر  مبنایی برای قضاوت در مورد حکم ا راهی وجیود نیدارد، همیانطور  یه در احادییث و فتی      

پیشینیان گ ته شده، آن رصب فرج به اجبار است  ه شامل زنا در خواب و در حا  مسیت بیودن و   

دشیلیی بیرای اختصیاص حکیم     ( 111 :ق.ه 1121موسوی اردبیلی، « )باشدیمی اریاختیبدر حاشت 

یبیان  احادیث و فتاوای بیشیتر فق  چه  ه درزنای به عنف )اعدام( فق  به مورد ا راه نیست چون آن

است و این عبارت اعم از ا راه است چون زنای با فرد خیواب و  « رصب فرج» ریاست تعب قدیم آمده

. در ایین تعری یی  یه از زنیا صیورت      شودیاست را نیز شامل م اریاالختمست و بیبوشی  ه مسلوب

رای گرفته و رصب فرج را به عنوان مصداق آن بیان نموده نویسنده تنبا شیوه آمییزش جنسیی را بی   

ی دیگری  ه ممکن است ات اق بی تد دوری  رده و هاوهیشتجاوز ذ ر  رده است و تجاوزاتی  ه به 

 تنبا رابطه جنسی را معیاری برای تجاوز جنسی قلمداد  رده است.

با فیرد، بیدون رضیایت اوسیت. تجیاوز جنسیی در        نزدیکی جنسیتجاوز جنسی به معنی انجام 

و جنسی نیست؛ بلکه در عین حا  حمله معنوی و حملیه بیه شیأن     حمله فیزیکیحقیقت تنبا یک 

چند همیشه قتیل را بیه    گردد. این خشونت، هرانسان است  ه در آن قربانی از حق خود مدروم می

اسیت  یه    خشیونت جنسیی  تجاوز نوعی  .همراه نداشته باشد، عموماً تبدید به قتل را به همراه دارد

و آن هیم علییه انیدام     ردیی گیمی است  ه از طریق آشت تناسلی صورت  جنسیآمیزش شامل عمدتأ 

 ه این نمود یکی از تعارضات جنسی است  ه حمایت خود را در قاشب این  دهدیمزنانه یک زن رخ 

توانید بیا   این عمل میی  .یی در این زمینه شده استهاچاش و باعث   ندیمپدیده به این شکل بیان 

اسیت رخ   سین قیانونی  از مسئوشیت یا با فردی  ه ناتوان ییا زییر    سوءاست ادهد، اجبار فیزیکی، تبدی

 .دهد

رواب  جنسی در بسیاری متون قضایی، آمیزش )مقاربت( جنسی و یا انواع دیگر » تعریف تجاوز،

در ایین تعری یی    1«شیود او تدمیل می است  ه بدون رضایت فرد قربانی، از سوی شخص متجاوز بر

 ه از تجاوز جنسی صورت گرفته تجاوز را نوعی آمیزش جنسی دانسته اسیت و صیرفأ آن را نیوعی    

اوزاتی دخو  آشت تناسلی همراه با خشونت بیان  رده و یا بدونه رضایت فرد دانسیته اسیت و از تجی   

                                                           
1. http//legal-dictionary.thefreeditionary.com 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C
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مصداقی بیرای بییان تعرییف     ردیگینماست اما از طریق رابطه جنسی صورت  ترخشن ه به مراتب 

ی در ارتکاب این جیرم شیده  یه ناشیی از رویکیرد و      هاچاش تجاوز جنسی نیاورده است  ه باعث 

ق ی زنانه و تجیاوزاتی  یه از طریی   هااندامدیدگاهی است  ه به پدیده تعار  جنسیتی و حمایت از 

، 1993اشمللیی روانیدا   دادگاه جنیایی بیین  . باشدیم ردیگیمرابطه جنسی در قبا  این جرم صورت 

، تعرییف  «شیود تجاوز فیزیکی با ماهیت جنسی،  ه به یک شخص تدت اجبار اعما  می»را  1تجاوز

« آمیز جنسیی رفتار خشونت»با اصطالحاتی همچون   ند. در بعضی متون قضایی اصطالح تجاوزمی

است. اما بسیاری از متون قضایی  شورها، تجاوز را  شده نیگزیجارفتار جنایت آمیز جنسی، »یا و 

واگن و سایر رفتارهیای جنسیی میرتب ،    به  آشت مردانه ه شامل ن وذ  هم چنان آن دسته از اعماشی

. به عنوان مثا  در برزیل، قانون، تجیاوز جنسیی را، سیکس    دانندیم همراه با اعما  خشونت جنسی

 ند؛ بنابراین، تجاوز به مرد، تجاوز آنا  )مقعدی( و تجاوز اورا  واگینا  بدون رضایت فرد تعریف می

تعریف ذییل را  قات فدرا  و یا پلیس فدرا  آمریکا . اداره تدقیشونددهانی، مشمو  این تعریف نمی

زن بیا اعمیا  زور و    ارضیای جنسیی  ت: اسی  آوردهبرای تجاوز جنسی در گزارش جنایی ساالنه خود 

آشیت  . در این تعریف، تجاوز، مقاربت )شامل ن وذ به واگن یا مقعد و یا دهان توسی   2وبرخالف میل ا

تجیاوز   شیود ایت زن ت سییر میی  (، با اجبار و عدم رضی یکشیهای بدن و یا اندام مرد یا سایر تناسلی

همسر با اسیت اده از   زجنسی طبق یک تعریف سنّتی، عبارت است از دسترسی شبوانی به زنی ریر ا

است  ه امیروزه   ییهازور و برخالف خواسته آن زن در این تعریف سنّتی تجاوز جنسی دارای مثش ه

ها شامل: ها دانست. این مثش هر آنتجاوز را مندصر د عناصر توانینموالت اجتماعی دیگر در اثر تد

( دخو  آشت تناسلی مرد بیه  1و  دهید( زن بودن بزه1؛ دهید( فقدان رضایت بزه2( است اده از زور؛ 1

(. در این رابطه هم باید این مطلب را بیان 114-121 :1191)مجتبی جع ری، آشت تناسلی زن است

است اده نشود یا بزه دیده رضایت ناقص داشته باشد این احتما  وجود دارد در تجاوز از زور  نمود  ه

 یه   شودیمباعث  باشدیم ه یکی از نمادهای تعار  جنسیتی  دهیدبزهو همچنین زن مدور بودن 

در رابطه بیا عنصیر فقیدان    »گستره زنای به عنف به حیطه زن مدور بودن مددود شود. اما در مورد 

شد  ه اقدام به برقراری رابطه جنسی با یک زن نمایید  رضایت باید گ ت اگر مردی تصمیم داشته با

داند آن زن راضی به این  ار نیست تا آنجا  ه بتوان قصد وی را در این زمینه احراز در حاشی  ه می

نمود باید گ ت وی مرتکب جرم جنسی شده است. اما باید دید آییا وی نسیبت بیه فقیدان رضیایت      

این علم احراز شود الجرم باید گ ت وی مرتکب جرم شده است.  دیده نیز علم داشته یا خیر؟ اگربزه

اشبته این  ه ما حاشت ذهنی فردی را عنصر روانی عمل فرد دیگر بدانیم خود مسیأشه قابیل انتقیادی    

                                                           
1. rape 

2. http://fa.wikipedia.org/wiki/تجاوز_جنسی#آمریکا 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%AA_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%AA_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%AA_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C
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دهد  ه حقوق  ی ری نتوانسته مرزهای دقیقی بین عنصر روانی و فضای خیارج از  است و نشان می

ن فقدان رضایت یک وضعیت عینی  یه شزومیاً بزهکیار از آن اطیالع     ذهن مرتکب ترسیم  ند. بنابرای

 یار ایجیاد و   قبلی داشته باشد نیست. بلکه وضعیتی  امالً ذهنی است  ه در یک شدظه در ذهن بزه

توان گ ت این فقدان رضیایت ابتیدا در ذهین مرتکیب شیکل گرفتیه و آنگیاه  یه         رود میاز بین می

شود و پس از وقوع جیرم تجیاوز در   دیده وارد میشود به ذهن بزهدرشدظه اقدام از ذهن او خارج می

ر تمام د .(114-121: 1191، مجتبی جع ری« )شودذهن فردی  ه مورد تجاوز قرار گرفته وارد می

نیازی نیست  نظرات مربوط به تجاوز جنسی، عدم رضایت فرد قربانی، مورد توجه بسیار است. اظبار

آن  یریی گشیکل تواند از طریق شکل رابطه طرفین و ییا زمینیه   لکه می ه رضایت حتماً بیان شود ب

به معنی رضایت نیست. عدم رضایت ممکن است نتیجه اجبیار   مشخصاًدرک شود. اما عدم مخاش ت 

شود، و یا نتیجه ناتوانی فرد قربیانی در اعیالم رضیایت خیود     زیاد شخصی باشد  ه مرتکب تجاوز می

اب است، یا حاشت عادی ندارد )مست( و یا ناتوان ذهنی اسیت(. قیانون   باشد )مانند زمانی  ه فرد خو

تواننید  های جنسی افراد زیر سن قیانونی  یه قانونیاً میی    همچنین ممکن است رضایت را در آمیزش

تجیاوز  » ند. چنین مواردی گیاهی  از خود باشند، رد می تربزرگسا راضی به چنین روابطی با افراد 

آییا ایین     یه نیا. صرف نظر از 1شوندخوانده می« ی ریر قانونی یا نامشروعآمیزش جنس»یا « قانونی

گیرد، چنین افرادی از نظر قانون در رابطیه بیا   رواب  همراه با رضایت فرد زیر سن قانونی صورت می

هستند. ممکن است با وجودی  ه فیرد در  رابطه جنسی شخص متجاوز ناتوان از اعالم رضایت برای 

د را برای سکس اعالم داشته، رضایت  را پس بگیرد،  ه در این صیورت هیر عمیل    ابتدا رضایت خو

بیه  جیاوز خا سیتری   ت .شیود پس گرفتن رضایت صورت گیرد، تجاوز مدسوب می جنسی  ه بعد از

شیکلی  » .(shira tarrant, 2009: 105 ه رضایت آن مشخص نیست ) شودیمرابطه جنسی گ ته 

طیرف   هیر دو »  هیزمانشود، واقع می« ممانعت یان رضایت وجایی م»از درگیری جنسی است  ه 

آن نتیجه فقدان آگاهی و  ردةگستو میزان شیوع « خواهندمطمئن نیستند  ه هر یک دقیقاً چه می

در واقیع   .((Laura Sessions Stepp, 2007: 22« درک درست نسبت به م بیوم رضیایت اسیت   

توانند بیه متجیاوز ب بماننید    ها دقیقاً نمیرند چرا  ه آنگیدرصد زیادی از افراد مورد تجاوز قرار می

دهنید فکیر    نند )یا ترجیح میی  ه از این  ار رضایت ندارند، از سوی دیگر ارلب متجاوزان فکر می

ررم ممانعت ظاهری، باطنیاً   نند مخاش تی با این  ار ندارد و علی نند(  ه فردی  ه به او تجاوز می

ی صورت گرفته از معناهای مختلف از واگگان جنسی هر دام بیه نیوعی بیه    هایبررس. با راضی است

ی مختل یی از  هیا وهیشی مقوشه ارتباط یک مرد با یک زن و به صورت دخو  آشت تناسلی و آنبیم بیه   

                                                           
1. Rape and sexual violence: Human rights law and standards in the International Criminal Court. 

Amnesty International September 30, 2011 
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ی در این زمینه هاچاش اما در این راستا این اصطالحات با  شودیمجمله ارادی و ریرارادی صدبت 

. در قیانون مجیازات اسیالمی مصیوب     ت دستگاه قضایی با آن مواجه شیود مواجه است  ه ممکن اس

جماع با دخو  اندام تناسیلی میرد   » داردیمدر مورد تدقق زنا بیان  222( ماده 1در تبصره ) 1192

بنابرین اگر  سی بیدون اینکیه بیا شیخص میورد      «. در قبل یا دبر زن مدقق شود گاهختنهبه اندازه 

ه باشد اما اعما  قبیح دیگری را نسبت به فرد حتی با عنف و ا راه انجام تجاوز نزدیکی جنسی داشت

تدیت عنیاوین دیگیری از     تیوان یمگ ت زنای به عنف و ا راه بوده بلکه این اعما  را  توانینمدهد 

 1115قانون مجازات اسالمی بخی  تعزییرات مصیوب     413قبیل تقبیل یا مضاجعه به استناد ماده 

یف زنا آنچه  ه از دیدگاه فقبا بیان شد عبارت است از دخو  آشیت تناسیلی در   در تعر. مجازات  رد

ی دیگر هااندامقبل یا دبر زن، بنابراین با آوردن  لمه آشت تناسلی در زنای به عنف، تجاوز به وسیله 

. مورد دیگر، در زنای به عنف دخو  باید شوندیمبدن و اشیا مصنوعی از تعریف زنای به عنف خارج 

قق یابد بنابراین با آوردن  لمه دخو  تقبیل و مضاجعه و ریره از مصداق زنیای بیه عنیف خیارج     تد

بنابراین مناف  دیگر مجنیی   ردیگیماست. در زنای به عنف تجاوز در قبل یا دبر مجنی علیه صورت 

 و باید تدت عنوان دیگری قابل مجازات دانست. باشدینمعلیه شامل موارد زنای به عنف 

اگر خنثی به اندازه حش ه آشت خود را در فرج زنی داخیل  »دیگر درباره تجاوز خنثی است، نکته 

، در حاشی  ه  ار خنثی زنا نیست چون احتما  دارد آنچه در فرج زن داخیل  یرده   شودیم ند زنا 

نزدیکی بیا افیراد    .(419: 1133، )شط ی« شودینمباشد عضو زائد باشد. همچنانکه رسل بر او واجب 

و رضیایت ایین افیراد تیاثیری در      گرددیمتجاوز مدسوب  هاآندسا  و  ود ان حتی با رضایت خر

و به عنوان  انددهینرسچون  ود ان به قوه ادرا ی  دیآینمعدم تدقق عنوان تجاوز به عنف به شمار 

 حماییت بیشیتر   لیی دشبیه . دشیل دیگر شاید بتوان گ یت  رندیگیمی در دست افراد متجاوز قرار کشی

 ود ان و جلوگیری از سوء است اده متجاوزان  ه برای اینکه از مجازات رهایی یابند رضایت شخص 

مورد تجاوز را وسیله خود قرار دهند بتوان گ ت  ه رضایت افراد صیغیر تیاثیری در تغیییر مجیازات     

مرتکیب،  »ی به این شکل تعریف شیده  اشمللنیبمتجاوزین ندارد. اما در مورد تجاوز جنسی در اسناد 

تناسلی بیه هیر    آشتبه جسم شخصی از طریق عملی  ه منجر به دخو  هرچند به مقداری اندک از 

نقطه از بدن قربانی تعر   ند، یا این تعر  با دخو  هر چیزی به مقعد یا فرج یا هر نقطه از بدن 

تعیاری ی   ( همان طور  ه از تعاریف زنای به عنف گ ته شد141 :1135 عالمه،«)قربانی صورت گیرد

است  ه بیشتر به رویکرد زن مدور بودن قربانی اشاره دارد و نگاه عرفی جامعه را به سوی حماییت  

و رویکرد تعار  جنسیتی در باب تعیاری ی  یه از تجیاوزات      ندیمی جنسی زن متمایل هاانداماز 

ره و وسیعت  ی  ی ری سیطاشمللنیباما در مقررات دیوان  جنسی گ ته شد رویکردی زن مدور است

فراسیوی نگیاه زن    تعاریف گ ته شده در متون قانونی در باب تجاوزات جنسیی و تعیار  جنسییتی   
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تجاوز به عنف را در شماره یک از جیزء دوازدهیم بنید ب    . »باشدیمی جنسی وی هااندام مدورانه و

ایین شیکل    به این صورت بیان  رده: جنایات جنگی از طریق تجاوز به عنف به 3( ماده 2پاراگراف )

 ه مرتکب با عمل منجر به دخو  وشو جزئی به بدن قربانی یا خود، هر قسمت از بیدن ییا مقعید ییا     

ل )مدمید نسی  « مبمل وی را به وسیله هر شیء یا هر عضوی از بدن میورد تجیاوز قیرار داده باشید    

در ا راه وعنف بودن دخو  آشت تناسلی حاشتی ممکن اسیت رخ دهد یه باعیث ییک     ( 242: 1135

و آن حاشتی است  ه مرتکب به عنف و ا راه با قربانی رابطه  شودیمری تردیدها در تجاوز جنسی س

 یه  »جنسی برقرار  ند، اما قربانی در حین عمل و یا بعد از آن رضایت دهد، در این باره گ ته شده 

ع رضایت چه در وس  عمل زنا ا راهی و چه بعد از عمل زنای ا راهی صیورت بگییرد، چیون موضیو    

حد یعنی زنای به عنف و ا راه مدقق شده و رضایت بعدی زن رافع آن نیست، رایة االمیر رضیایت،   

« باشید یمی رفع ید از حق خود است و در این گونه حدود حقی برای زن نیست بلکه حیق ا  فقی    

ی مطرح شده از این گ تار حتی رویکیرد فقبیی در میورد    هاهیفرضدر ( 93: 1131، ... صانعیآ)آیت 

 .دهندیمتعارضات جنسیتی حمایت خود را به نگاه زن مدوری سوق 

  یامالً با توجه به رویکردهای گوناگون فقبی، قانونی، عرفیی و تطبیقیی دربیاره تجیاوز جنسیی،      

طبیعیی ییا    جیرائم مشخص است  ه این پدیده هر چند به نظر همانند قتل عمد و سرقت، در زمره 

آن را  تیوان ینمی است  ه ااندازهتجاوز جنسی به  یان شده ازفطری است؛ وشی با توجه به تعاریف ب

همانند یک بزه طبیعی واقعی به شمار آورد. دشیل اصلی آن همانا تعار  جنسیتی است. نگرش بیه  

، تعریف آن در پیکره رصیب فیرج   شودیم ه سبب  شودیمتجاوز جنسی از نگرش به زنانگی گرفته 

ی جنسی وی توجیه  هااندام یتی  ه بیشتر به حمایت از زن وزن مددود گردد. دیدگاه تعار  جنس

دارد؛ باعث شده  ه نگاه عرفی جامعه و به دنبا  آن رویکرد قانون گ اری از تجاوزاتی  یه درحیطیه   

وشی همچنان آثار مخرب بیه دنبیا  دارد؛ رافیل بمانید و بیا تعیاریف        ردیگینماندام جنسی زن قرار 

 دیگری در قانون مواجه شود.

 

 چندگونگی ارزش مورد حمایت .2

. باشید یمی ی ضید حیق ا    هابزهزنای به عنف در نظام حقوقی ایران در زیر حدود آمده  ه در زمره 

ی آسمانی است. در نظام  ی ری پی  از هاارزشارزش پشتیبانی شده نیز در این نگاه، اراده اشبی یا 

ه طور ویژه ضدیت باع ت و اخیالق عمیومی   انقالب، تجاوز جنسی بیانی از ضدیت با نظم عمومی و ب

دانسته شده است. همین ارزش در مقررات  نونی نیز پنبان است؛ چرا  یه وقتیی پیونید نامشیروع     

ی ضد ع ت و اخالق همگانی است، تجاوز جنسی نیز به طریق اوشی در ایین  هابزهمادون زنا در زمره 

د حقوق بشر نیز است، جایی  ه نیاموس  . تجاوز جنسی به طور آشکار بر ضردیگیمچبارچوب جای 
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. دشیل ایین چنیدگونگی ارزش میورد    شودیمتبدید  دهیدبزهو یا آزادی تن و حتی تمامیت جسمانی 

،  یم رنی     نید یمی  ه نق  فعاشی در بزه دیدگی بیازی   دهیدبزهحمایت گاه در  نار وضعیت ویژه 

رداشیته و ارزش پشیتیبانی شیده را    و گاه عرف و رویه به سمت مرتکب تدریک شده گام ب شوندیم

 .رندیگیمنادیده 

با اتکا به عنصر قیانونی بیه حماییت از بیزه دییده       صرفاًدر هر حا ، در تجاوز جنسی قانون گ ار 

ی قیانونی بیه ن یع خیود ببیره      خألهاپرداخته است  ه این ممکن است باعث شود  ه بزهکار از این 

ی از جمله اصیل قیانونی بیودن جیرم و     هاچاش هکاران با برده و سیستم قضایی ما برای مقابله با بز

ی تیر یجدی هابیآسمجازات برخورد  نند  ه این برای بزه دیده ناخوشایند و جامعه را در معر  

و حتیی باعیث سیوق دادن و     دهید یمفراتر از اصل قانونی تجاوز جنسی مورد حمایت قانونگ ار قرار 

 .شودیمتجری افراد در ارتکاب این جرم 

در تجاوز جنسی موردی ممکن است رخ دهد اینکه فردی با قصد قبلی س  اهلی خود را بیرای  

تجاوز به زنی تدریک  ند و س  در اثر این تدریک به زن تجاوز نمایید. سواالتی  ه ممکین اسیت   

در این زمینه مطرح شود این است  ه آیا در ایین میورد زنیای ا راهیی رخ داده و اگیر رخ داده آییا       

بیرای وی اعمیا     توانیمسب به شخص تدریک  ننده است یا نه و مجازات زنای ا راهی را آیا منت

 1111قانون مجازات مصیوب   41باید گ ت  ه زنا به استناد ماده  هاپرس نمود؟ برای پاسخ به این 

و عنوان زنا به حیوان طبیق   ابدییمتنبا توس  مرد تدقق  1192قانون مجازات مصوب  221ماده  و

زنیا طبیق     یه نیی ابه  توجه، و با انددانستهقانون و نظر فقبا ممکن نیست  ه زنا را جماع مرد با زن 

بنیابراین در ایین میورد از     انید دانسیته قانون و فقه دخو  آشت تناسلی مرد در قبل یا دبر زن مدقق 

بیه   دخوشی صورت نگرفته  ه بتیوان ایین عمیل را زنیای ا راهیی منتسیب        نندهکیتدرطرف مرد 

باید گ ت اگر اقدام س  در تجیاوز بیه     نندهکیتدردانست. اما برای مجازات   نندهکیتدرشخص 

 بیه  1192قانون مجازات مصوب  511به استناد ماده   نندهکیتدرزن باعث مرگ زن شود، شخص 

 عنیوان  بیه  124به استناد میاده   توانیمو اما در ریر این صورت وی را تنبا  شودیمقصاص مدکوم 

قیانون   211وی را به استناد ماده  توانیم طورنیهممعاون جرم به مجازات تعزیری مدکوم نمود و 

اشبکاره و مبراشمثل مدکوم نمود  ه این مورد نیز قانونگی ار   آرشپرداخت  به 1192مجازات مصوب 

میورد   ی نموده  ه تجاوز توس  مرد باشد نه حیوان و تسری این ماده بیه ایین  نیب یپبرای موردی 

و هیم    نندهکیتدرهم در زمینه مجازات فرد  گ ارقانون. بنابراین جا دارد باشدینمخاشی از اشکا  

 خسارات حاصله از این تجاوز نسبت به قربانی جرم تدابیری بیندیشد.

موردی ممکن است ات اق بی تد  ه مردی، مرد دیگر را تبدید  ند  ه به زنی  ه راضی بیه زنیا   

اید و مرد در اثر این تبدید، به زن تجاوز نماید. سواالتی  یه در ایین زمینیه ممکین     نیست تجاوز نم
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است مطرح شود این است  ه زنای انجام شده ا راهی هست یا نه، انتساب زنای ا راهی به  دامیک 

یا فرد مرتکب؟ برای پاسخ بیه ایین    شودیممدقق است و نیز مجازات زنا آیا بر فرد تبدید ننده بار 

زنای ساده صورت گرفته چون شخص مرتکب و قربانی راضیی   باید گ ت  ه در این مورد نه سثاالت

، چون زنای ا راهی در صورتی است  ه شخص باشدینمو اما زنای ا راهی نیز  اندنبودهبه این عمل 

 مرتکب خود راضی به این عمل باشد و با اختیار خود مرتکب این عمل شیود نیه اینکیه در اثیر ایین     

تبدید دیگری به قربانی تجاوز نماید. اما برای اعما  مجازات باید گ ت  ه شخص مرتکب بیه دشییل   

. اما شخص تبدید  ننده نییز  شودینمفاقد اختیار بودن در ارتکاب جرم بنابراین مجازاتی بر وی بار 

ورد خسیارت  . اما در می شودیمعنوان معاون جرم به مجازات تعزیری مدکوم  به 124به استناد ماده 

 آرشبه  1192قانون مجازات مصوب  221به استناد ماده  توانیمحاصله نیز شخص تبدید ننده را 

اشبکاره و مبراشمثل در صورت با ره و ریر این به مبراشمثل مدکوم  رد تا بیه نیوعی هیم مجیازات      

 باشد. تشدید شود و هم جنبه بازدارندگی نسبت به  سانی  ه در صدد این  ار هستند داشته

از موارد دیگری  ه در زنای ا راهی ممکن است ات اق بی تد این است  یه ییک میرد، میردی را     

تبدید به زنا با زنی  ه راضی به زنا باشد نمایید و در اثر این تبدید باعث شود  ه مرد بیا زن رابطیه   

ایین عمیل   جنسی برقرار  ند. سواالتی  ه در این زمینه ممکن است مطرح شود این است  یه آییا   

زنای ا راهی هست یا نه و اگر هست منتسب به مرد تبدید  ننده هست یا زن راضی به زنیا ییا هیر    

بایید گ یت  یه ایین      سثاالت؟ برای پاسخ به این شودیمرفتار  هاآندو و در مورد مجازات چگونه با 

گ یت   تیوان یمی  عمل در صورتی  ه زن و مرد تبدید  ننده با هم تبانی  رده باشند برای این اقدام

 ه زنای ا راهی هست اما نه نسبت به زن بلکه نسبت به مرد ا راه صیورت گرفتیه و همیانطور  یه     

ترجمه شیرح  «)در خصوص مرد هم ا راه بر زنا مدقق است»گ ته شد نظر فقبا هم بر این است  ه 

ر زن راضیی  پس بنابراین در اینجا حدی بر مرد مرتکب نیست، حد تنبا ب(. 451: 1133، شمعه شط ی

نه مجازات اعیدام چیون    شودیمبه زنا آن هم حد زنای ساده  ه همان صد ضربه تازیانه است جاری 

. اما در مورد مجازات شودینمو نظر فقبا مجازات اعدام بر زن جاری  شودیمآنچه از قانون استنباط 

. و چون زن راضیی  شودیممعاون جرم تعزیر  عنوانبهگ ته شد  قبالًفرد تبدید ننده همان طور  ه 

به زنا بوده بنابراین پرداخت مبر اشمثل وارش اشبکاره وجه قانونی نیدارد  یه قیانون ایین میورد را در      

 صورت زنای به عنف و ا راه از ناحیه مرد آن هم با اختیار تجویز نموده.

بیه زن  موردی  ه مردی، مرد دیگر را تدریک به زنای ا راهی نمایید و مرد در اثیر آن تدرییک   

اقدام از ناحیه او بیه وسییله    منشأزنای ا راهی را با توجه به اینکه  توانیمتجاوز نمایید در اینجا آیا 

تدریک صورت گرفته به زنای ا راهی مدکوم  رد و عمل مرتکب در این زمینه چیه عنیوانی دارد و   

 ی یات مخ  ه برخیوردار  از  تواندیمبرای توجیه عمل خود به تدریک متوسل شود و یا  تواندیمآیا 
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وی را بیه   تیوان ینماقدام از ناحیه تدریک  ننده بوده اما  منشأشود؟ برای پاسخ باید گ ت هر چند 

همان معاونت بیه صیرف    شودیمزنای به عنف مدکوم  رد تنبا مجازاتی  ه برای وی در نظر گرفته 

تدریک شده این مورد را توجییه  به صرف اینکه  تواندینم. اما مرتکب شودیمتدریک است و تعزیر 

عمل خود قرار دهد چون هر چند هم تدریک شده باشد، در آن شدظه دارای اختیار بوده و توانیایی  

این را داشته  ه از این اقدام خودداری  ند بنیابراین عمیل وی زنیای ا راهیی اسیت. امیا در میورد        

ه از علل و موجبیات  ی ییات    ی یات مخ  ه باید گ ت  ه تدریک توس  شخصی ریر از مجنی علی

بیه  ی ییات    تیوان ینمی مخ  ه به شمار نیامده و حتی اگر هم این مورد جزء  ی ییات مخ  یه بیود    

ی هیم در  امیاده تعزیری است نه حیدی. و   جرائممخ  ه استناد  رد، چون این  ی یات مخ  ه برای 

درخواسیت   یین میورد نییز   در ا توانید ینمی مورد تخ یف این جرم پی  بینی نشده، بنابراین مرتکب 

 تخ یف مجازات بکند.

نتیجتاٌ باید گ ت  ه نسبیت ارزش پشتیبانی شده در تجاوز جنسی از تعیار  جنسییتی ناشیی    

بخ  زنیدگی زن   نیتریخصوص ه جایگاه زن و اندام جنسی وی به عنوان ارزشی نسبی از  شودیم

ارزش نسبی بیشتر گرای  بیه ح ی     . اینشودیمی جامعه  شیده هاحوزه نیتریعمومگرفته تا به 

حریم و ع ت خصوصی زن را در پی  دارد و حمایت خود را در حیطه تجاوزات جنسی به زن سوق 

 ه این نمونیه ای از تعیار     داردیمو ارزش خود را به تجاوزات صورت گرفته علیه مرد باز  دهدیم

ی میرد  دگیی دبزهت دارد و حتی ی زن مدوریدگیدبزهجنسی است. به سخن دیگر، در تجاوز جنسی، 

و گ شیت   شیود یمی ی زن نیز بر مبنای ع ت و ناموس جامعه اسالمی تعبییر  دگیدبزهدر اببام است. 

وشی ارزش ع ت و اخالق عمیومی در هیر حیا  پاییه      دهدیمتنبا این ضمانت اجرا را تغییر  دهیدبزه

 قضاوت درباره ارزش در تجاوز جنسی است.

 

 دهندهلیتشکوقی ناروشنی عناصر حق .3

ی قیانونی در اییران   هایدگرگونتجاوز جنسی از جبت ار ان تشکیل دهنده، ناقص و ناروشن است و 

نشان از همین وضعیت دارد. بزه تجاوز جنسی به عنوان فصیلی مسیتقل و تشیریح شیده در قیانون      

قبیی و توسی    مجازات اسالمی بیان نشده است و تنبا تعاری ی  ه از این بزه بیان شیده در  تیب ف  

فقبا صورت گرفته. در قانون مجازات اسالمی تنبا به ذ ر عباراتی از قبیل عنف و ا راه بسنده شیده  

ی در این زمینه شده است. بزه تجاوز جنسی در قانون فعلیی بیه شیکل    هاچاش است  ه این باعث 

اسیت و   یک حقیقت عرفی بیان شده و آن هم بیشتر به عنوان تجاوز ییک میرد بیه ییک زن آمیده     

قانونگ ار نیز به این امر صده گ اشته است. ناروشنی عناصر تشکیل دهنده باعث شده  یه حماییت   

باشید و افعیاشی  یه توسی  متجیاوزان       مدیدودتر این جرم به مراتب  متر و  دگانیدبزهقانونگ ار از 
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 یرده،   از این عنوانی  ه در حیا  حاضیر قانونگی ار تصیریح     ترمخربو حتی آثاری  ردیگیمصورت 

 یه قضیات بیا     شیود یمی باعث  ردیگینمدر مددوده قانونگ اری جای   هنیا لیدشبهداشته باشد اما 

ی  رده و از مجرمانه بودن آن عمل خودداری  ننید. در  پوشچشماستناد به اصل قانونی بودن از آن 

قیانون   221ه به شکل نیاقص بیه ایین جیرم پرداختیه میاد       گ ارقانونی  ه امادهعنصر قانونی، تنبا 

زنای به عنیف و ا یراه از سیوی    » داردیماست  ه در بند )ت( مقرر  1192مجازات اسالمی مصوب 

ی با عبارت در حکیم زنیای   اماده 1111در قانون مجازات مصوب « زانی،  ه موجب اعدام زانی است

ر تبصره است اما د نشدهینیببه عنف و در چه صورتی فعل مرتکب مصداق زنای به عنف است پی  

اعماشی را در حکم زنای به عنف بر شمرده  ه در  1192 مصوبقانون مجازات اسالمی  221ماده  2

هرگاه  سی با زنی  ه راضی به زنای با او نباشد در حیا  بیبوشیی   » باشدیمجای خود قابل چاش  

فرییب دادن  خواب یا مستی زنا  ند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنیا از طرییق ار یا  و    

دختر ناباشغ یا از طریق ربای ، تبدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم 

قانون گ ار در عنصر قانونی عناصر تشکیل دهنده یک جرم را به روشنی در میورد  « فوق جاری است

ه  رده و بیا ذ یر ایین    بزه زنای به عنف به  ار نبرده و برای این جرم از عبارات زنای به عنف است اد

قانون مجیازات   221عبارت برای اینکه اعما  مجرم در حیطه این ماده قرار بگیرد و با توجه به مواد 

آن هیم بیه    دهیدبزهگ ت  ه باید رابطه جنسیتی با  توانیمی آن هاتبصره و 1192 مصوباسالمی 

رد و اعماشی خارج از این مقوشیه  صورت دخو  آشت تناسلی داشته باشد تا درحیطه این ماده قرار بگی

و یا اگر عنوان عنصر قانونی بیه خیود بگییرد     ردیگینمدرحیطه عنصر قانونی بودن جرم قرار  اصالًیا 

ی نسیبت بیه   تیر مخیرب مجازات به مراتب  متری نسبت به این ماده در انتظارشان هست و با آثیار  

قانون گ ار در این زمینه ارتکاب اعمیاشی  یه   بنابراین جا دارد  دهیدبزهعمل زنای به عنف در انتظار 

ی را در پیی دارد، مثیل   تیر مخیرب و آثار به مراتیب   ردیگیمدر خارج از مددوده رواب  جنسی قرار 

اینکه یک شخص با اشیایی به یک زن حمله  ند و با همان اشیا او را مورد تجاوز جنسی قرار دهید،  

در نظر بگیرد و یا از عبیارت تجیاوز جنسیی اسیت اده      جرم انگاری  رده و مجازاتی متناسب با آن را

ی خارج از زنا را هم به گونه ای در برگیرد و این همان از مقوشیه تعیار  جنسییتی    هامقوشه ند  ه 

 ه تنبا درصدد حمایت از اندام جنسی زن  ه توس  یک مرد از طریق دخو  آشیت   ردیگیمنشآت 

صریداٌ بیان  221در عنصر مادی، رفتار مجرمانه در ماده  .ردیگیمتناسلی مورد تعر  و تجاوز قرار 

این است  ه رفتار مرتکب باید بیه شیکل افعیا  میادی      شودیمنشده و آنچه از تبصره ماده فبمیده 

مثبت و باشمباشره صورت بگیرد بدث چاش  برانگیز رفتار مجرمانه این است  ه اگر اعما  زنای بیه  

و  دهیدبزهی بر ترمخربورت باشتسبیب صورت بگیرد و حتی آثار عنف و در حکم زنای به عنف به ص

نیز جامعه داشته باشد باید در  دام مقوشه و در  دام میاده قیانون مجیازات جیای بگییرد تیا بتیوان        
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 یه مجرمیان مییل و رربیت بیشیتری بیرای        شودیمقانونی باعث  خألمرتکبان را مجازات  رد. این 

. در موضوع جرم، او  اینکیه ایین جیرم بیشیتر علییه زنیان ارتکیاب        داشته باشند جرائمارتکاب این 

و این یکی از نمادهای تعار  جنسیتی است. رویکرد قانونگ ار در ایین مقوشیه بیشترجسیم     ابدییم

و اعماشی  ردیگیم ه توس  اشخاص بزهکار صورت  باشدیم دهیدبزهو اندام تناسلی  دهیدبزهشخص 

ی هاجرمو در حا  حاضر شاهد ارتکاب  ردیگیبرنمآزار جنسی را در ی جنسی و هاخشونتاز قبیل 

 تیوان ینمی قانونی در این زمینه یا  خشونت جنسی و آزار جنسیتی فراوانی هستیم  ه به دشیل خالء

 ترحیجر ه این باعث  باشدیممرتکب را مجازات  رد یا مجازات به مراتب خ ی ی در انتظار مرتکب 

. وسیله مجرمانه در این مقوشه  ندیمبیشتر  هاجرماشتیاق را به ارتکاب این  شدن مرتکبان و میل و

باید به وسیله شخص و باشمباشره صورت بگیرد و مباشرت شخص در این جیرم سیبم بسیزایی دارد.    

بدث چاش  برانگیز در این عنوان مجرمانه این است  ه اگر مرتکب با اعماشی ریر از دخو  جنسیی  

ایین ناروشینی عناصیر     ردیی گیمی تجاوز  ند در  دام مقوشه جرم زنای به عنف قیرار   دهیدبزهبه فرد 

 ه قضات به سادگی از  نار این گونه افعا  عبور  یرده و آن را در   شودیمجرم باعث  دهندهلیتشک

. و همان طور  نندیمحیطه جرم زنای به عنف قرار ندهند و دستاویزی برای رهایی مجرمان فراهم 

ز این گ ته شد این ناشی از رویکرد تعار  جنسیتی به نگیاه زن مدورانیه و آشیت تناسیلی      ه قبل ا

عمل زنا صورت گرفته باشید   حتماًرا مجازات  رد باید   اربزه. برای اینکه بتوان شخص باشدیموی 

بنابراین زنای به عنف یک جرم مطلق نیست بلکه نیاز به نتیجه و ارتکاب عمل است. در باب عنصیر  

سوءنیت عام داشته باشد یعنی اینکیه مرتکیب بیا علیم و آگیاهی دسیت بیه         عنوی هم مرتکب بایدم

ارتکاب این جرم بزند. بنیابراین اگیر در حیا  مسیتی و ییا در حاشیت جنیون و ییا حتیی در حاشیت           

گ ت  ه مرتکب جرم زنای به عنف شده است.  توانینمهیپنوتیزم دست به ارتکاب این اعما  بزند 

بنابراین اگیر قصید تجیاوز نداشیته      باشدیماص در این بزه مورد تجاوز قرار دادن قربانی سوء نیت خ

اسیت   ریتیأث یبی گ ت  ه تجاوز به عنف صورت گرفته اسیت. انگییزه در ایین مقوشیه      توانینمباشد 

بنابراین اگر بزه  ار بنابر دالیل شخصی از جمله اعما  رر  ورزی یا حسادت و یا انتقام دسیت بیه   

 ه از مجازات معاف شود یا حتی از اعمیا   ی ییات مخ  یه برخیوردار      شودینم ار بزند باعث این 

شود. موردی  ه در این جا قابل بدث است این است  ه اگر تدریکات زن برای ارتکیاب ایین جیرم    

و باعیث   ردیی گیمی صورت  دهیدبزهی نامتعارفی  ه توس  هاشباساست اده از  باشد یا این  ه با مثثر

ایین اقیدامات    تیوان یمی آیا در این میورد   افتدیمو به دنبا  آن تجاوز ات اق  شودیم  اربزهدریک ت

را مورد توجه قرار داد و موجبات تخ یف مجازات بزهکار را فراهم  رد؟ در جواب باید گ ت  دهیدبزه

ناصر ناروشن توجه به ع  ه با ردیگیم نشأتاین از عنوان تعار  جنسیتی و حمایت از نوامیس زن 

را در حکم خود در نظر بگیرند و حتیی   دهیدبزهجرم، قضات نباید این اعما   جروی  دهندهلیتشک



 211 (91، )ایپپی  9318ان ستبهار و اتب  ، اول ، شمارهمده ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال      تجاوز جنسی و تعارض جنسیتی

 

   

از اعما   ی یات مخ  ه است اده  نند چون قانونگ ار در این مقوشه بیشتر عداشت  ی ری را در نظیر  

ی رویکیرد  هیا تیی حمامدور بودن، این همان دیدگاه تعیار  جنسییتی و    دهیدبزهداشته تا رویکرد 

تعار  جنسیتی به نگاه زن مدورانه است  ه باعث شده قانونگ ار از یک سری اعماشی  یه ناشیی از   

در این  گ ارقانونی قربانی است چشم پوشی  ند. اشبته جا دارد دگیدبزهتدریکات قربانی و به نوعی 

ر یک سری اعما  سلیقه ییا  قضات در صدور  ی ر در اث شودیمزمینه تدابیری بیندیشد چون باعث 

احساسات،  ی ری به مراتب بیشتر از آنچه  ه در خور مرتکب است اعما   نند و رفتیار ناشایسیت   

 را در نظر نگیرند. دهیدبزه
 

 رویه قضایی سرگردان .4

ی نظیم عمیومی و حتیی امنییت     هیا ستهیبارویه قضایی ایران در قبا  تجاوز جنسی به طور  امل از 

و شیرای    دهیی دبیزه الق عمومی، اقتضائات مدیطی و بومی، شرای  خانواده بزهکار و ملی، ع ت و اخ

 یه   هاعاملاز همه این  هادادگاه. به همین جبت تعیین ضمانت اجراها در ردیپ یم ریتأث هاآنخود 

حاشت )اجرای رسم عرفی ازدواج میان بزهکیار و   نیترفیخ خود تابعی از تعار  جنسیتی است، از 

 )اعدام( در نوسان است. هاآن نیدتریشد( تا دهیدبزه

توجه به  ی ر سخت اعدام  ه برای این جرم درنظر گرفته شیده اسیت   -در بدث زنای به عنف با

شود و در مقابل هم یک جرم به ظیاهر   ترسختباعث شده  ه شیوه اثبات این جرم هم برای قربانی 

 دیآیمانی و آثار مخربی  ه در ارتکاب آن به وجود زنای ساده در اثر یک سری رفتارهای نابجای قرب

ی  ردن ارسانه ه زنای به عنف تلقی شود و مرتکب را به پای چوبه دار بکشاند، مثل  شودیمباعث 

. بیا توجیه بیه    ردیی گیمی صیورت   در ایین زمینیه   دهیی دبیزه ی  ه توس  هایسازاین جرم یا صدنه 

ی  یه از  هیا برداشیت  ه قضیات بیا    شودیمعنف باعث  نا ارآمدی ادشه اثبات جرم در بدث زنای به

 ه بزهکار از مجازات رهایی یابید و قربیانی    شودیمموجب  آورندیمشیوه ارتکاب این جرم به دست 

قربانیان جرم بیه دسیتگاه    اعتماد ردنیباین جرم بیشتر در مظان اتبام قرار گیرد و آثاری از قبیل 

 ه به نوبه خود باعث میل و رربت بیشتر بزهکیاران و   شودیم قضا و یا  تمان نگه داشتن این جرم

ی هیا زهیی انگ. قضات شاید به دشیل یک سری شودیمشدن آنان به ارتکاب این اعما  شنیع  ترحیجر

ی ادوسیتانه ی هارابطهو نیز باتوجه به سوابق قربانی و بزهکار و   نندیم ه بزهکاران این جرم بیان 

 یه بسییاری از    شیود یمی تمایل چندانی برای اعما  این  ی یر ندارنید و باعیث    ، اندداشته ه با هم 

بزهکاران برای رهایی از این مجازات سنگین با اعماشی از قبل طراحی شده خود را به قربانی نزدییک  

ی  ه بینشان رد و بد  شده دستاویزی برای توجیه هاامکیپی تل نی و یا هاتماس رده و از طریق 

خود قیرار داده و از اعمیا   ی یر سینگین اعیدام       ریتأثد قرار دهند و قضات را تدت  ردن عمل خو
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دیوان عیاشی بیه آن    23 ه توس  قاضی شعبه توان به رأی صادر شده در این رابطه میرهایی یابند. 

 34/254  السیه  پرونیده  در جنوبی خراسان استان  ی ری دادگاه او  شعبه ایراد نموده اشاره  رد.

 نسبت عنف به زنای ارتکاب جرم به را (ه -سعبا) ،1134 تیر 25 مورخ 15/115 شماره امهدادن طی

 میاده  و 32 میاده  (د) بنید  و 41 مواد به استناد با مزبور دادنامه در مندرج شرح به (ب - حکیمه) به

 حجیت  د.بیو   یرده  مدکیوم  دار بیه  آویخیتن  طریق از اعدام مجازات به اسالمی مجازات قانون 115

 قضیات  نچه: آگ ت  شور عاشی دیوان 23 شعبه رئیس حسینی، اصغر علی سید اشمسلمین و الماالس

 اصیل  بیه  علیم  حصو  منظورشان اگر ،اند رده استناد آن به علم بیه حیصیو  بیرای بیدوی دادگاه

 . ازشیود میی  علیم  حصیو   نیداریم،  حرفیی  اما خصوص این . دراست این نظرشان ظاهراً  ه زناست

 استناد آن به آنچه از است، عنف به زنای نظرشان اگر وشی شود؛می حاصل علم نیز وندهپر مدتویات

 خراسیان  اسیتان   ی ری دادگاه رأی بنابراین،د. شونمی ثابت عنف عنف، به زنای اثبات برای  ردند،

 .است همین هم ما حرف،  ردیم نق  دشیل این به ما را جنوبی

 ماه 1 از بعد و افتاده ات اق این 1135 ماه ببمن در و ودهب دوست متبم با شا ی :داشت بیان وی

 خواسیته نمی و بوده او رقیب  ه میتبم، دوسیت  یهایین دشیییل بیه هیم آن  ند؛می شکایت اعالم

 ت.اسی  زده تلقین  111 پلییس  بیه  شا ی اتاقی هم و دوست و باشد داشته ارتباط نظر مورد فرد با او

 تجاوز شا ی به عنف به واقعاً متبم  ه  نیدمی پیدا اطمینان باشید، پرونده قاضی شما اگر همچنین

 هستیم جایگاه این در ما قانون طبق .است اعدام جرم این مجازات دانیدمی  ه همانطور ت.اس کردهن

 نیست، شرعی مقررات با مطابق پرونده  ردیم مشاهده اگر و  نیم نظارت و  نیم رسیدگی واقعاً  ه

 بیاقر  مدمید  سیید  اشیمیسیلییمین  و االسییالم  حیجیت .بیندیشیم حلراه متبم نجات برای بتوانیم

 از نتوانید  تیا  نبیوده  افتاده عقب دختر یک دختر، این: داشت بیان  شور عاشی دیوان قاضی حسینی،

 ویت. اس داشته دسترسی دادسرا و پلیس به  ه بوده جایی در و است بوده شبر در . ند دفاع خود

 پییدا  معشیوق  ییک  او بخوانید  درس  ه اندفرستاده دور شبری به را شا یه مادر و درپ: اظبارداشت

  ارهای  از باشد، زده هم خود شی به دست  ه است ممکن و است رفته هاحرف این دنبا  و  رده

 .باشد  رده عنف به زنای او با متبم  ه شودنمی دشیل هااین وشی شده؛ پشیمان

 ه آیا تجاوزی صورت گرفته یا نه به نظریه پزشکی قیانونی  طه با ایندر مواردی هم قضات در راب

اگر پزشک قانونی تشخیصی در خصوص آثار و عالیم ضرب و جرح مشاهده نمیود  » نند استناد می

دانند و در ریر این صورت اگر عالئمی دیده نشیود آن را تجیاوز   در این صورت بزه تجاوز را مدرز می

دشیل ناآگاهی ییا مشیکالت ناشیی از عیدم صیالحیت دادگیاه       این  ه قربانی بهدانند. یا به عنف نمی

رسیدگی  ننده نتوانسته سریعآ به پزشکی قانونی  ند و آثار ضرب و جرح از بین رفتیه و قضیات بیا    

به اشبینه علی اشمدعی این را مکل شخصی قربانی تلقی  رده و موجبات برائت متبم را فراهم  استناد
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در حاشی  ه باید بیان نمود  ه تجاوز به عنیف تنبیا از   (« 115: 1133، ها و آذرییفرج»«  نندمی

گییرد از جملیه   شود بلکه تبدیدهای  ه در این زمینیه صیورت میی   طریق ضرب و جرح حاصل نمی

تواند رضایت قربانی را مخدوش  رده و به زور و تبدیدهای مبنی بر افشای رابطه دوستی و ریره می

در خصیوص   توان به نظر یکی از قضات دییوان عیاشی  همبستر شود. در این رابطه می عنف با بزهکار

 ه  بخ  2 در قاین در مستقر استان  ی ری دادگاه 1134 دی 11 مورخ 34/1 شماره اصراریرأی 

 در این زمینه این گونه تبدیدها را به دشیل ارتباط قبلی با متبم به عنف ندانسته اشاره نمود:

: داشیت  بییان  و ندانسیت  یافتیه  تدقیق  پرونیده  این در را عنف  شور عاشی دیوان قاضی نیا،عرب

 دختر این به را تل ن  شماره آقا این او  بار  ه هست مشخص شود، قرائت  ه شا یه اوشیه شکایت

 مین  اسیت  گ تیه  او بیه   ردن سوار از پس و رفته دوباره دوم بار ت.اس نزده زن  هم او و داده خانم

 شیده  ایجیاد  ارتبیاط  زمینه و بوده دوست  با شا یه م.داد تو به تل ن شماره  ه مهست  سی همان

 و زدمی زن  ما منز  به بارها شا یه گویدمی زوجه: گ ت متبم زوجه اظبارات به اشاره با وی. است

 در. است نبوده مطرح  نید،می اشاره  ه رضایت عدم دارد این بر دالشت هااین همه و شدمی مزاحم

 بیوده  اوشییه  ارتباط این تبعات و نتایج دیگر هم بعد و  رده برقرار را ارتباط رضایت با وی  ار تدایاب

 احتیاط با موافق  شور عاشی دیوان شعبه رأی من نظر به ت.اس شده مطرح پرونده در  ه مسائلی  ه

 .نیست ثابت اینجا در عنف به زنای و هست

های مورد رسیدگی با استناد به انکیار میتبم و   پروندهتدقیقات نشان داده  ه ارلب »در مواردی 

گزارش پزشکی قانونی و نبایتاً عدم حصو  علم رأی برائت دریافت نموده و پرونیده بیرای رسییدگی    

عیدم  (. 114: 1133 هیا و آذری، فرجیی « )به سایر موارد منافی ع ت به دادگاه صاشح عودت گردییده 

خطرناک تجاوز به عنف و به دنبا  آن حکم برائیت بیرای    حصو  علم از سوی قاضی در رابطه با بزه

شود و حتی تبعات بسییار سینگین   یک متبم خطرناک،  ه زمینه ساز نابودی بنیان یک خانواده می

هیای  در رویه قضایی ایران بسی جای تأمیل اسیت. در رابطیه بیا روییه      دیگری هم  ه به دنبا  دارد

توان به جنبه حق اشلبی بزه تجاوز به عنف اشیاره  شود میقضایی مت اوتی  ه در این زمینه صادر می

بزه تجاوز به عنف از مصادیق حدود است و تعمیم نابه جای قضات دادگاه  ی یری اسیتان بیه    » رد 

قاعده تدرء اشددود با اششببات موجب تضیع حقوق شا ی و نادیده گرفتن بعد حق اشناسی ایین بیزه   

استان در برخی موارد صرفاً به بعد حق اشلبی توجه  یرده و از  شده است. زیرا قضات دادگاه  ی ری 

ها ظاهر نامناسیب  ورزند. در برخی پروندهانجام تدقیقات گسترده منجر به  شف حقیقت امتناع می

تر قربانی وسابقه  ی ری جنسی وی به عنوان ابزاری برای تبرئه متبم یا مدکومیت او به مجازات  م

نامناسب قربانی نه تنبا عامل بسیار مبم در اتخیاذ  رسد ظاهر  ه به نظر میشود. درحاشیاست اده می

و قضیات بایید    گیردد ینمی ، بلکه دشیلی بر رضایت قربیانی تلقیی   گرددینمتصمیم مجرمانه مدسوب 
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: 1133هیا و آذری،  فرجیی ) «ی مبم دیگری را برای رضایت یا عدم رضایت در نظر بگیرنید. هامالک

111 .) 
 

 دست آورد

ی اجتمیاعی از  هیا ستهیباناخت حقوقی تجاوز جنسی در حقوق  ی ری ایران بدون بررسی عرف و ش

قیانون تعرییف مشیخص و      یه نیا لیدشبه ی موردی از سوی دیگر شدنی نیست.هاپروندهیک سو و 

 از آن را به عنیوان تجیاوز جنسیی ییا در     ییهامصداقمعینی از معیار عنف ارائه نداده است و بیشتر 

قضات در خصوص جرم انگاری یک سری رفتارهایی  ه به عنف باعث شده  ،آن برشمرده استحکم 

قاعده درء را بیشتر به تجاوز جنسی ترجیح دهند و زنای به عنف را بیه ییک زنیای     ردیگیمصورت 

پررن  جنبه جمعی و فیردی را بیه طیور یکجیا بیا هیم ییدک         طوربهساده تبدیل  نند. این پدیده 

هنجارشکنی در نیزد جامعیه اسیت وشیی از سیوی دیگیر،        نیترحساساین پدیده،   هآن. با  شدیم

ی داشیته و بیه فرجیام    اژهیی وی به پرونده دیگر فرق دارد و هر ییک شیرای    اپروندهتجاوز جنسی از 

 گ ارقانون.  ه ناشی از نارسایی ادشه اثبات ویژه ومشخصی برای این جرم از سوی انجامدیممت اوتی 

قضات از این نارسایی قانونگ ار بیه ن یع میتبم اسیت اده  ننید و از رفتیار        شودیم ه باعث  باشدیم

صورت گرفته به عنوان عنف خودداری  نند. این سایه نسبیت، به راستی از تعار  جنسیتی و نگاه 

. میزان سرزن  پ یری تجاوز جنسی در نزد قضات شودیمبه پدیده تجاوز جنسی ناشی  مدورانهزن

و یا م هبی بودن  دهیدبزهیزان وا ن  جامعه در برابر آن پرونده است. تعدد متجاوز، سن پایین به م

ی جامعه باشد وشی تجاوز جنسی میادون  هاتیحساسعاملی برای درک  تواندیمشخص مورد تجاوز 

ی وا ین  معنیادار نشیان داده اسیت،     اگونهدخو  جنسی یا تجاوز جنسی به زنی  ه قبل از آن به 

بیرون از دایره این پدیده قرار بگیرد. بنابراین در تجاوز جنسی زن مدوری از دیید اجتمیاع    تواندیم

بیا آنکیه بعید جمعیی تجیاوز جنسیی در نظیام         تا از دید رضایت و خواست خود وی. شودیمشداظ 

اتی از حقوقی ایران مدوریت دارد وشی از دید رفتار مجرمانه، قانونگ ار در رونید قانونگی اری بیا عبیار    

و بیشیتر    نید یمی و عمل دخو  مدیور مرتکیب تا یید     دهیدبزهقبیل زنای به عنف بیشتر بر جسم 

اخیالق و   شیود یم؛ بنابراین از رفتارهایی  ه باعث  ندیماعالم  دهیدبزهحمایت خود را منظر جسم 

ین زمینه در  ند چشم پوشی  رده  ه جا دارد در ا داردهیجررا  دهیدبزهع ت و یا حتی بعد روحی 

از بدث رواب  جنسیی اسیت     ترخطرناکروند قانونگ اری تجدید نظر شود و اعماشی را  ه به مراتب 

 پوشی  ی  ند و یا از عبارت تجاوز جنسی ببره بگیرد  ه این اعما  را هم به نوعی تدیت  انگارجرم

این بیزه اختصیاص    جا دارد قانونگ ار یک فصل را به ،خود قرار دهد. در بدث عناصر تشکیل دهنده

انگیزه و ادشه اثبات  ننده آن را تشریح  رده  ه هیم باعیث    ریتأثدهد و عناصر تشکیل دهنده آن و 
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و  تیر قیاطع شود قضات با قاطعیت با این بزه برخورد  نند و هم رویه قضایی ما در برخورد با این بزه 

یز دور زدن قانون توس  مجیرم  توس  قضات در برخورد با این جرم و ن هاقهیسلاز اعما  یک سری 

قانونگی ار بایید بیین اقیرار در      ،برای رهایی از ارتکاب این جرم جلوگیری شود. در بدث اعالم جیرم 

ت کیک قائل شیود و دسیتاویزی بیرای     باشدینممنافی ع ت به عنف و ساده  ه دارای شا ی  جرائم

به آن اشاره  رد عدم  توانیمی  ه اهیینارسارهایی متبمان به عنف از مجازات نشود. یکی دیگر از 

ی تعزیری در مواردی  ه مجازات حدی این جرم به نیوعی قابیل اجیرا    هامجازاتاست اده از ظرفیت 

 هیا یینارسیا تعزیری از ایین   یهامجازاتبا پی  بینی  گ ارقانوننباشد  ه جا دارد در این مورد هم 

 بکاهد.
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Linguistic and cultural attitudes to social and religious approaches to the 
phenomenon of sexual assault causing this phenomenon as a real criminal with 
specific constituent elements is not in Iran's legal system. Criminal titles after 
the domain of blaming, with a separate title, enter into a legal area and with a 
special view, appear in the judicial process. The rape of this process is a far-
reaching process and, at the very first step, it is blamed on the challenges that 
these challenges face in the legislative sphere. The lexical force of the Persian 
language is high in the sense of being part of the rape, the low level and the 
values supported by this phenomenon. The fundamental reason for this is 
gender conflict. Gender conflict in this paper is a general conception of social-
conflict approaches. Due to various gender-based attitudes, the legal process of 
rape in Iran's legal system has not been established and has resulted in violent 
sexual behaviors and sexual orientation. 
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Criminal procedure is a system that ensures the accused's rights. One of the 
norms of this system is accused's access to an attorney. The importance of this 
norm is so great that international instruments and domestic laws, identifying 
this right, have expressed necessity of attorney presence in favour of the 
defendant in some cases. This article seeks to answer two questions: What is the 
foundations attorneyship of accused? How much do the international documents 
and Iranian criminal justice makers pay attention to these bases? 
The findings of this research illustrate that human right foundations, criminal 
policy strategies and criminology doctrines justify access to a lawyer in favour 
of accused. In recent year's positive change have occurred in the approach of the 
Iranian criminal justice system to the right of accused to have a lawyer. 
However, limitative provisions such as 48 article of Criminal Procedure Law 
and failure to provide a guarantee of the violation of the right are the things that 
can be criticized. 
 
Key words: Lawyer, Attorneyship of accused, Defendant rights, International 
Instruments, Fair trial.  
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The purpose of this study was to investigate and categorize the crime preventive 
measures at residential block level. Paying attention to different levels of 
residential space and the categorization of solutions derived from concepts such 
as natural surveillance, territory, access control and audibility can be an 
effective step in clarifying how strategies are influenced and it is influential in 
presenting and predicting the results of strategies. Different levels of residential 
space are space, unit, block, complex, neighborhood, district, town or city. The 
information gathering method in this paper is taking notes from library 
resources and the questionnaire tool for field studies that were analayzed with 
statistical methods. The findings indicate that the application priority of each of 
principles of natural surveillance, territory, access control and audibility in 
providing solutions is different according to the residential level of block and in 
particular the type of its attributes. 
 
Key words: Situational crime prevention, "Block" as a level of residential 
space, Natural surveillance, Territory, Access control and audibility 
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Legislative system in Islamic Penal Code (1392/2014) has mentioned an 
unfamiliar institution named "Designated Tazir" and made it difficult for 
lawyers and scholars to understand its notion and examples. The author believes 
that in law enacted in 2014 it has explicitly accepted the Principle of Legality in 
Tazirat penalties; therefore, to recognize specific instances of "Designated 
Tazir" only penal law must be referred to. This article aims to identify specific 
instances of designated Tazir punishments taking different views into account. 
Two criteria are highlighted: according to the first criterion, a designated Tazir 
must be explored in accordance with the principle of legality like other Tazir 
punishments. As for the second criterion, designated Tazir punishments are like 
Hudud, the specific instances of which must be identified in accordance with 
article 220 of the Islamic penal code. The author believes that neither of these 
two criteria is sufficient and suggestion such a mechanism is futile and baseless.  
 
Key words: The Principle of Legality, Textual Tazir, Predetermined Tazir, 
Flogging, Hudud 

                                                                                                                                              
1. Assistant Professor,  Mofid University. 

 soleimani_h@mofidu.ac.ir 



       
 

 
 

 

 

 
University of Guilan  

Iranian association of penal law Criminal Law Research 
Vol. 10, No. 1, (Serial 19) 

Spring & Summer 2019 

5 

 
 
 
 
 
 

A Comparative Study on Conspiracy in International Criminal 
Courts 

 
Seyed Mostafa Mousavi1 

Dr. Mahin Sobhani2  
Dr. Mojtaba Janipour3 

 
Received: 2017/09/26   Accepted: 2019/06/12 

 
 
M.A in Criminal Law & Criminology at University of Guilan According to the 
nature of international crimes which are often committed because of the 
conspiracy between two or more persons, there is much more need to 
criminalize conspiracy for international crimes than for ordinary crimes. 
Although there was the conspiracy in the Nuremburg and Tokyo Charters in 
general, it has been limited to Genocide in ICTY and ICTR Statutes and finally, 
it was removed from the ICC Statute. Exploring the statutes and jurisprudence 
of the international criminal courts shows that there are two different kinds of 
conspiracy: conspiracy as an inchoate crime, and conspiracy as a mode of 
participation. Even though by introducing various modes of collective 
responsibility in Art. 25(3) of the statute of the ICC, it is not necessary to 
express conspiracy as a mode of participation in the ICC, there also remains the 
necessity of criminalizing conspiracy as an inchoate crime in the ICC. 
 
Keywords: Conspiracy, Joint Criminal Enterprise, Inchoate Crime, Modes of 
Participation, Crimes against Peace, Genocide.  
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Criminal Liability of Legal Persons in Iran and Germany 
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The debate of committing a crime by legal entities as a credit institution has 
long been a controversial issue in criminal law. Iranian lawmakers, until 2014, 
had not criminalized acts committed by legal entities, but, the penal code 
ratified in 2014 in its article 143 recognized criminal liability of legal persons. 
In Germany, officials have almost some authority to enforce legal safeguards, 
although there is no explicit law on the criminal liability of legal entities. To 
overcome this problem, in 2013, a draft law on criminal liability of legal entities 
has been drafted, but has not yet ratified as a law. To better explain the issue, 
we study the two criminal systems comparatively, in order to clarify why, 
despite the greater involvement of legal entities in the lives of individuals, the 
German legislator has not foreseen criminal liability for legal entities like Iran. 
The research methodology will be analytical. 
 
Key words: Criminal liability, Legal persons, Iran, Germany, Comparative study 
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Investigating the Aggravating Circumstance of leadership and its 
Conditions in Iran and United State’s Law 
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Committing a crime in a group and organized manner, with the leadership of 
one or more individuals, is a problem of the current societies. Such a 
phenomenon requires a proper legal response. Our legislator, in article 130 of 
the Islamic Penal Code, has made progress in predicting the maximum 
punishment of the most severe offense committed for the leadership. 
Nevertheless, the concept and conditions for the leadership in our law are 
ambiguous and questionable. Eliminating this ambiguity requires an 
investigation into Article 130, dispersed laws and judicial procedures. 
In the United States, the leadership is the subject of law, and at the same time, 
the judicial system of the country attempts to clarify the conditions of 
leadership by issuing various opinions. In the present article, we try to clarify 
the concept and study the conditions of leadership in Iranian and American laws 
through a comparative approach. 
 
Key words: Leadership, Aggravating Circumstance, Criminal group, Islamic 
Penal Code, American law 
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The Concept of Non-Criminal Deprivation of Liberty and its Various 
Types from the Viewpoint of the European Convention on Human 

Rights 
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"Deprivation of liberty" has been known as one of the traditional executive 
guarantees of criminal law, used in the form of punishment for convicts. 
However, today with certain social norms and necessities, we are witnessing the 
use of "deprivation of liberty" in other branches in the form of official, 
educational, hygienic, disciplinary, and similar guarantees. The increasing 
importance and the extending use of this type of non-criminal "deprivation of 
liberty" in recent years, has caused the laws of various countries and 
international documents to recognize this type of "deprivation of liberty". 
Among these documents is the European Convention on Human Rights, which. 
as an advancing legal document in the international realm, in its 5th article, has 
considered an independent nature of criminal "deprivation of liberty", by 
numerating the instances of non-criminal "deprivation of liberty", while 
accepting the notion of non-criminal "deprivation of liberty". 
 
Key words: Deprivation of liberty, The European Convention on Human 
Rights, Punishment, Prison, Court 
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