دو ﺼ ﻨﺎ ﻋﻠ ﯽ  -ﮋﭘو ﯽ

ﮋﭘو ﻨﺎ ﻮق ی
ﺳﺎل دھﻢ ،ﻤﺎره اول ،ﮫﺎر و

ﺘﺎن  ) ١٣٩٨ﻤﺎره ﺎﯿﭘﭘﯽ (١٩

ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز :داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﻮؤل :دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻈﺮيﻧﮋاد
ﺳﺮدﺑﻴﺮ :دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﻳﻲ
اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ:
دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﻳﻲ )داﻧﺸﻴﺎر ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺟﺰا داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن(
دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اردﺑﻴﻠﻲ )اﺳﺘﺎد ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ(
دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ اﻳﺰديﻓﺮد )اﺳﺘﺎد ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران(
دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺟﺎﻧﻲﭘﻮر )داﻧﺸﻴﺎر ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن(
دﻛﺘﺮ رﺿﺎ ﺳﻴﻤﺒﺮ )اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن(
دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻏﻼﻣﻲ )داﻧﺸﻴﺎر ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ(
دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﻲ )اﺳﺘﺎد ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ(
دﻛﺘﺮ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻣﻬﺮا )داﻧﺸﻴﺎر ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ(
دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺠﻔﻲ اﺑﺮﻧﺪآﺑﺎدي )اﺳﺘﺎد ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ(
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎرة  88/6266ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  1388/8/26وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎرة  3/8/18176ﻣﻮرخ  1391/09/12ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ،از
اوﻟﻴﻦ ﺷﻤﺎره داراي درﺟﺔ ﻋﻠﻤﻲ  -ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺖ.

وﻳﺮاﺳﺘﺎر ﻋﻠﻤﻲ :دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﻳﻲ
وﻳﺮاﺳﺘﺎر ﻓﺎرﺳﻲ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻠﭽﻴﻦ راد
وﻳﺮاﺳﺘﺎر اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ :دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻠﻴﻠﻲ ﺛﺎﺑﺖ
ﺻﻔﺤﻪ آرا :ﺣﻤﻴﺪه ﺷﺠﺮي
ﻧﺎﺷﺮ :اداره ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن
ﺷﻤﺎرﮔﺎن 200 :ﻧﺴﺨﻪ
اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ در ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮد:
 .1ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪاي اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوريricest.ac.ir :
 .3ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻛﺸﻮرmagiran.com :
 .5ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲsid.ir :

http://jol.guilan.ac.ir/
آدرس ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺠﻠﻪ:
p.h.m@guilan.ac.ir
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ:
pajooheshname@gmail.com
آدرس ﭘﺴﺘﻲ  :رﺷﺖ ،ﺑﺰرﮔﺮاه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس) ،ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  5ﺟـﺎده
رﺷﺖ -ﺗﻬﺮان( ،ﻣﺠﺘﻤﻊ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن ،داﻧﺸـﻜﺪه ادﺑﻴـﺎت و
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ41635-3988 :

ﺗﻠﻔﻜﺲ013-33690590 :
 .2ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي ﻋﻠﻮم ﺟﻬﺎن اﺳﻼمIsc.gov.ir :
 .4ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﺠﻼت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﻮرnoormags.ir :
 .6ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮرensani.ir :

دو فصلناهم علمی  -ژپوهیی
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راهنمای نگارش مقاله
اهداف و حوزه جذب مقاالت:
انتشار مقاله های علمی پژوهشی و عرضه نتایج تحقیقات در زمینة حقوق کیفری و جرمشناسی به منظور تولید و ارتقای سطح دانش،
انتقال و تبادل یافته ها ،تجربیات و دستاوردهای پژوهشی ،بسط همکاری و تعامل علمی بین کنشگران حوزه حقوق کیفری به منظور
تبادل آموخته ها و تجربیات و تقویت فضای گفتگو و نقد اندیشه ،کمک به توسعه علمی کشور از طریق طرح مسائل و کوشش جهت
تبیین و ارایه راه حلها از جمله اهداف این نشریه است.
دست اندرکاران نشریه امیدوارند با نشر اندیشههای نو در حوزه موضوعی مجله بتوانند به گسترش مرزهای دانش و چاارهجاویی
برای چالشهای موجود در حوزه حقوق کیفری و جرمشناسی کمک نمایند.
ضابطههای نویسنده:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

نام و نام خانوادگی نویسنده (گان) کامل باشد( .به فارسی و انگلیسی).
میزان تحصیالت ،رتبه علمی ،گروه آموزشی ،نام دانشکده ،دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسنده (گان) مشاص شاود.
(به فارسی و انگلیسی)( .مقاله های دانشجویان تحصیالت تکمیلی در صورتیکه با مشارکت استادان راهنماا یاا مشااور و
قبول کتبی مسئولیت علمی مقاله توسط ایشان باشد ،قابل بررسی است).
نویسندۀ مسئول و عهده دار مکاتبات مقاله معرفی گردد (تا انتهای کار ،مکاتبات مجله فقط با نویسنده مسئول انجام میشود).
آدرس الکترونیکی نویسنده (گان) نوشته شود.
آدرس کامل پستی به همراه ذکر کدپستی ،و شماره تلفن همراه آورده شود.
با توجه به دوفصلنامه بودن مجله ،و طوالنی شدن نوبت چاپ ،از ارسال مقاالت متعدد به صورت همزمان احتراز گردد.
مقاله ارسال شده برای مجله نباید قبالً منتشر شده یا به صورت همزمان در مجله دیگری در حال بررسی باشد.

ضابطههای مقاله:
.1

مقاله باید شامل عنوان ،چکیدۀ فارسی و انگلیسی ،واژگان کلیدی ،مقدّمه ،متن اصلی در قالب عنوانهای مشصّ  ،نتیجاه-
گیری و فهرست منابع باشد.

.2

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

.3

مقاله حداکثر در  22صفحه  A4باشد (از  12222کلمه تجاوز نکند).

.4

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

.5

واژگان کلیدی حداقل  5و حداکثر  12واژه باشد( .به فارسی و انگلیسی).

.6

متن مقاله با قلم  B Nazaninفونت  12و متون انگلیسی با قلم  Times New Romanفونت  11تایپ شود.

.7

پاورقی با قلم  B Nazaninفونت  12و متون انگلیسی  Times New Romanفونت  9تایپ شود.

.8

فاصله سطر  1سانتیمتر باشد.

.9

این مجله از روش استناد درون متنی ( )APAپیروی میکند ،بنابراین نحوۀ ارجاع در داخل مقاله بدینگونه اسات کاه
بالفاصله بعد از اسم افراد ،سال انتشار اثر و شمارۀ صفحة آن در داخال پرانتاز درگ گاردد( .در ارجاعاات انگلیسای نیاز
همینطور) .مانند( :ربیعی)25 :1392 ،
 -در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال ،با افزودن (الف) و (ب) در کنار سال انتشاار ،مشاص

مایشاوند.

مانند( :عنایت1349 ،الف( ،)14 :عنایت1349 ،ب.)152 :
 .12منابع مورد استفاده ،در پایان مقاله ،به ترتیب الفبایی ،نام خانوادگی نویسنده تنظیم و درگ میشوند (در منابع انگلیسی
نیز همینطور).

برای کتاب :نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده (سال انتشار) ،عنوان کتاب ،نام مترجم ،تعداد جلدها ،شماره چااپ ،شاهر
محل نشر کتاب :نام ناشر.
برای مقاله :نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده (سال انتشار)« ،عنوان مقاله در داخل گیومه» ،نام متارجم ،نام مجله،
دوره یا شمارۀ مجله ،شماره صفحات اول و آخر مقاله در مجله.
برای پایاننامه :نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده (سال انتشار)« ،عنوان پایاننامه در داخل گیومه» ،مقطع و رشاته تحصایلی و
نام دانشگاه و شهر.
برای مجموعه مقاالت :نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسانده (ساال انتشاار)« ،عناوان مقالاه در داخال گیوماه» ،ناام
مجموعه مقاالت ،نام گردآورنده ،نام ناشر .شماره صفحة اول و آخر مقاله.
برای تارنما یا  :websiteنام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده (تاریخ مطلب)« ،عنوان مطلب در داخال گیوماه» ،تااریخ
دریافت از پایگاه اینترنتی ،نام و نشانی پایگاه اینترنتی.
مانند مثالهای زیر:
مثال برای کتاب :غالمی ،حسین ( ،)1393اصل حداقل بودن حقوق جزا ،چاپ اول ،تهران :نشر میزان
مثال برای مقاله :ابراهیمی ،شهرام (« ،)1394رویکرد قانونگذار به پیشگیری از جارم در قاانون ارتقااال ساالمت اداری و
مقابله با فساد» ،پژوهشنامه حقوق کیفری ،دوره دوم ،شماره  ،12ص .7-31
مثال برای تارنما :عباسی ،مصطفی (« ،)1392/11/12تعدد معنوی در جرایم تعزیاری» ،تااریخ اساتصراگ،1392/5/1 :
http://mostafaabasi2.blogfa.com/post-11.aspx

 .11قواعد کلی در رسم جداول و نمودارها بدین گونه است:
 تمامی اعداد داخل جداول و همچنین اعداد محورهای نمودارها به فارسی درگ شوند. جداول باید فاقد خطوط عمودی باشند .مانند جدول زیر:جدول  -1تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده
میانگین مربعات()MS
منابع تغییرات

درجه آزادی

ارتفاع بوته ()CM

قطر ساقه ()mm

تعداد برگ

تکرار
تیمار
خطا

2
5
12
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 * ،Nsو ** به ترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح  5درصد و سطح  1درصد

نحوه ارسال مقاله:
.1
.2
.3
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دکتر نسرین مهرا
تاریخ دریافت9316/4/02 :

تاریخ پذیرش9311/0/99 :

چکیده
«سلب آزادی» از دیرباز بهعنوان یکی از ضمانت اجراهای سنتی حقوق کیفری شناخته میشد کهه د اابهب
کیفر برای بزهکا ان مو د اسهتفاد اهرا مهیگرفهت .بها ججهود ایه امهرجز د نتیةه پها ای از مصهاب ج
ضرج تهای اجتماعی ،شاهد آن هستیم که «سلب آزادی» د سایر شتهها ج د اابب ضمانت اجرای ادا ی،
تربیتی ،بهداشتی ،انضباطی ج مانند آن نیز بهکا برد میشود .اهمیت جزافزجن ج گسترش میزان استفاد از
ای نوع سلب آزادیهای غیر کیفری د سالهای اخیر منةر به آن شد است که اوانی کشو های مختلف ج
اسناد بی ابمللی گوناگون ای نوع از سلب آزادی ا به سمیت بشناسهند .از جملهه ایه اسهناد کنوانسهیون
ا جپایی حقوق بشر است که بهعنوان یک سند پیشرجی حقوای د عرصه بی ابمللی ،د ماد  5خهود ضهم
پذیرش مفهوم سلب آزادی غیر کیفری ،با احصاء مصادیق سلب آزادیهای غیر کیفری ،برای ای نوع از سلب
آزادی ماهیتی مستقل از سلب آزادیهای کیفری اائل شد است.
واژگان کلیدی :سلب آزادی ،کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر ،کیفر ،زندان ،دادگا
 .1دانشةوی دکتری حقوق جزا ج جرم شناسی داشگا شهید بهشتی (نویسند مسئول)
 .2دانشیا دانشکد حقوق دانشگا شهید بهشتی

 mmehdibarghi@yahoo.com
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مقدمه
«سلب آزادی» از دیرباز بهعنوان یک ضمانت اجرای خاص د حقهوق کیفهری مهو د اسهتفاد اهرا
میگرفته است .د توضی باید گفت که مقابله با جرم ج چا اندیشی بهرای مةهرم همهوا یکهی از
بز گتری دغدغههای جوامع بشری ا به خود اختصاص داد است 1.د دج ان اجبیه مبنای تعقیهب
ج مةازات خطاکا انی که دیگران ا مو د تعدی ج تةاجز ارا میدادند ،انتقام بهود کهه حهد ج مهرزی
نداشت ج مسئوبیت جرم تنها به عهدة شخص بزهکا نبود ،بلکه گا افراد خانواد یها ابیله جی نیهز
بایستی پاسخگوی فتا خطاکا ان اج میبودنهد .د ایه دج ان کهه از آن تحهتعنهوان دج ة انتقهام
خصوصی نام برد میشود ،کیفرهای بهکا فته اغلب از نوع مةازاتهای سخت ج بدنی بهود اسهت
(نو بها.)16 :1931 ،
با گرد هم جمع شدن ابایل ج ایةاد شهرها ج تشکیل اد ت مرکزی ،تحوبی د شیوة مقابلهه بها
جرائم پدید آمد .به تد یج دجبتها با توسع ااتدا خود اواعد ج مقر ات خاصی جضع نمودند تا زیان
دید یا خانوادة اج بتوانند انتقام خود ا د محهدجدة اواعهد ج ضهوابع معهی از بزهکها ان بسهتانند.
نتیة ای دخابت دجبتها ،ممنوع شدن اسهتفاد از انتقهام شخصهی ج د مقابهل اعمهال کیفرههای
همگانی نسبت به بزهکا ان بود (پیکا.)101 :1939 ،
با ججود ای یکی از جیژگیهای کیفرها د ای دج ان که گا از آن بها عنهوان «دج ة دادگسهتری
عمومی» نام برد میشود ،شدت مةازاتهاست؛ بدی معنا که د ای دج ان ههم نهه تنهها کیفرهها
اغلب از نوع مةازاتها ی بدنی ج خش نظیر اعدام است ،بلکه شیوة اجرای ای کیفرها هم عموماً بها
خشونت ج زجر ج شکنة مرتکب نظیر بریدن اعضاء ،داغ کردن ج ...همرا بود .د ای دج ان بزهکها
ا فردی گناهکا میدانستند ج شدّت مةازات ا کفا ای برای گناهان اج به حساب میآج دند2.
دیری نپایید که اصول اخالای ج آموز های دینی د کنا پیشرفتهای علمی ،د تقابل با چنی
طرز فکر ج عملی خش ج غیر انسانی ارا گرفهت (شهاهاراغ )68 :1931 ،ج آن ا بهه شهدّت مهو د
انتقاد ارا داد ج خواهان تغییر آن شد .شرجع نهضت اصهالحات از اهرن  18ج پدیهد آمهدن مکتهب
فکری جدید توسع افرادی مثل «منتسکیو» 9ج «جبتر» 1موجب تحوالت چشمگیری د اندیشهههای
 .1برای مطابع بیشتر اجع به جرم ج ترس از آن مراجعه کنید به فا ال ،استف  ،جکسون ،جاناتان ،گهری ،امیلهی ،نظهم
اجتماعی ج ترس از جرم د دج ان معاصر ،ترجمه حمید ضا نیکوکا  ،نشر میزان ،1932 ،صص 109-112
 .2برای مشاهدة نمونههایی از ای کیفرهای بدنی سهخت د دج ان ایهران باسهتان مراجعهه کنیهد بهه میرمحمدصهادای،
حسی  ،جرائم علیه امنیت ج آسایش عمومی ،نشر میزان ،1931 ،صص  21ج 22
 »Montesquieu« .9فیلسوف ج نویسندة ارن هةدهم فرانسه که کتاب « جح ابقهوانی » جی از مههمتهری کتهابههای
حقوای است .برای مطابع بیشتر اجع به اج  .ک به بخشایشی ا دستانی ،احمد ،سیر تا یخی اندیشههههای سیاسهی د
غرب (از افالطون تا نیاه) ،انتشا ات آجای نو  ،چاپ چها م ،1988 ،صص 200-210
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کیفری د ای دج شد .از دیگر اندیشمندان ایه مکتهب فکهری کهه از آن تحهتعنهوان «مکتهب
کالسیک» نام برد میشود 2،میتوان به «سزا بکا یا» 9اشا نمود .بکا یا د اثر مشهو خود یعنهی
« ساب جرائم ج مةازاتها» به کیفرهای سنگی ج شکنةه میتازد ج بها کیفهر اعهدام جهز د مهوا د
استثنائی مخابفت میکند1.
د نتیة ای تحوالت به تد یج گرایش به استفاد از مةازات سلب آزادی به جای مةازاتههای
بدنی پدید آمد .بهر همهی اسهاس مهیتهوان گفهت یکهی از تهرثیرات ج دسهتاج دهای مههم مکتهب
«کالسیک» ،موضوع گسترش استفاد از زندان بهعنوان یک مةازات بود؛ چرا که ترجی پیرجان ای
مکتب حذف مةازاتهای بدنی ج تبدیل آنها به مةازاتهای غیر بدنی بود ج تنها جانشینی هم کهه
میتوانست مطرح شود مةازات حبس بود .د جااع از آن جایی که از یک سو تفکهرات ایه مکتهب
براساس سزادهی استوا بود ج بسیا ی از طرفدا ان آن معتقد بودند که شدت مةازات باید متناسهب
با میزان گناهکها ی مرتکهب باشهد 5ج از سهوی دیگهر برخهی از ایشهان ماننهد «بکا یها» شهدیداً بها
مةازاتهای بدنی مخابف بودند( ،پرادل )59 :1931 ،بذا اسهتفاد از کیفهر زنهدان د اابهب حهبس
طوالنی مدت یا بدجن مدت ج غیر معیّ ا پیشهنهاد نمودنهد (صهفا ی .)62 :1931 ،بهدی ترتیهب
«سلب آزادی» د اابب کیفرِ به زندان انداخت  ،جایگا مهمی د حقوق کیفری پیدا کرد.
با ججود ای امرجز مرزهای حقوق کیفری با سایر شهتهههای حقهوای کمرنهش شهد ج حقهوق
کیفری د پا ا ی از موا د جظیف جرم انگا ی یا کیفر انگا ی ا به سایر شتهههای حقهوای جاگهذا
کرد است .د ای میان پرسش مهمی که مطرح میشود آن است که آیا سلب آزادی ههم مشهمول
ای تحول ارا گرفته است؟ به بیان دیگر آیا سلب آزادی از حوزة ضهمانت اجراههای خهاص حقهوق
کیفری خا ج شد ج به سایر شتههای حقوای تسری داد شد است؟ آیا امهرجز ههم سهلب آزادی
( »Voltaire« .1زادة  21نوامبر  -1131د گذشت  90مه  )1668از نامدا تری فیلسوفان ج نویسندگان فرانسهوی عصهر
جشنگری است .برای مطابع بیشتر اجع به اج  .ک به مةتهدی ،کریم ،فلسفه ج تةهدد ،نشهر امیهر کبیهر ،چهاپ دجم،
 ،1986صص 51-110
 .2برای مطابع بیشتر اجع به مکتب کالسیک  .ک به جایت ،اب ،هینهز ،فیونها ،جهرم ج جهرم شناسهی ،ترجمهه علهی
سلیمی ،پژ .هشگا حوز ج دانشگا  ،چاپ چها م ،1930 ،صص 69 -33
 »Beccaria« .9حقوادان ج نویسندة معرجف ارن هةدم ایتابیا
 .1ای مطابع بیشتر  .ک به بکا یا ،سزا  ،ساب جرائم ج مةازاتها ،ترجمه دکتر محمدعلی ا دبیلی ،نشر میزان ،چهاپ
هفتم ،1931 ،صص 1-152
 .5برای مطابع بیشتر  .ک به جبد ،جرج ،برنا د ،توماس ،اسنیپس ،جفری ،جرم شناسی نظری (گهذ ی بهر نظریههههای
جرم شناسی) ،ترجمه علی شةاعی ،شرکت چاپ ج نشر بیال ،1930 ،صص 90-10
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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فقع د اابب مةازات زندان برای مةرمینی که به موجب حکم دادگا های کیفری محکوم شهد انهد
مو د استفاد ارا میگیرد یا میتوان نمونههههایی از اسهتفادة غیهر کیفهری از سهلب آزادی ا ههم
مشاهد نمود؟ اسناد بی ابمللی د ای زمینه چه جیکردی دا ند؟
برای پاسخ به پرسشها ی مذکو جستا حاضر به دج گفتا تقسیم شد است .د گفتها اجل بهه
شناسایی مفهوم سلب آزادی غیر کیفهری ج د گفتها دجم بهه بر سهی مصهادیق سهلب آزادی غیهر
کیفری از منظر کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر بهه عنهوان یکهی از اسهناد پیشهرج د حهوز حقهوق
بی ابملل خواهیم پرداخت.
گفتار اول :مفهوم سلب آزادی غیر کیفری
گرچه بهصو ت سنتی ای طرز تفکر ججود داشته که «سلب آزادی» ضمانت اجرایی کیفهری اسهت
که متعااب جاوع جرم ج بهعنوان مةازات توسع دادگا های کیفری بدان حکم میشود امها امهرجز ج
د اثر کمرنش شدن مرزهای میان حقوق کیفری ج سایر شاخههای حقهوای ،مها شهاهد اسهتفاد از
موا دی از سلب آزادی هستیم که میتوان آنها ا «سلب آزادی غیر کیفری» نامید .بدی معنا کهه
د بعضی موا د ج بنابر پا ای از ضرج تها ،بدجن آن که فهرد مرتکهب بزههی کیفهری شهود ،سهلب
آزادی برای اج پیشبینی شد است .همانی گا موا دی از سلب آزادی د اوانی یافهت مهیشهود
که گرچه متعااب جاوع جرمی بود  ،اما آن سلب آزادی نه بهعنوان کیفر یا مةازات آن جهرم ،بلکهه
بهدبیل ضرج تها ج مصلحتهای غیر کیفری دیگری د نظر گرفته شد است ( United Nations,
.)2003: 175
ای امر ناشی از آن است که حقوق کیفری نوی از تةانس ذاتهی ج کالسهیک خهود دج شهد ج
مرزهای حقوق کیفری به مرزهای حقوق ادا ی ،حقوق پزشکی ،حقوق انضهباطی ج ...نزدیهک شهد
است .د نتیةه حقوق کیفری نه تنها د پا ای از موا د جظیف جرمانگا ی ا به سهایر شهتهههای
حقوای جاگذا کرد است ،1بلکه پا ای از ضمان ت اجراههای سهنتی حقهوق کیفهری نیهز بهه سهایر
شتهها انتقال داد شد است .از آن جمله «سلب آزادی» که بهصو ت سنتی یک ضهمانت اجهرای

 .1به ای پدید اصطالحاً «احاب کیفری» گفته میشود .توضی آن که بهه دنبهال ظههو ا زشههای جدیهد ،مها شهاهد
اانونگذا ی کیفری د اوانی مدنی ،تةا ی ج ...هستیم که به منظو دفاع از ای ا زشها پدید آمد اند .بدی ترتیب د
کنا «حقوق کیفری اختصاصیِ عادی» ،ما امرجز مفهوم «حقوق کیفری اختصاصیِ اختصاصهی» ا دا یهم .اجبهی شهامل
جرائم تا یخی است که د تا یخ حقوق کیفری هموا جرم بود اند ج دجمی شامل جرائم فنی است کهه خها ج از حقهوق
کیفری مطرح ج جرم انگا ی ج سیدگی میشوند.
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کیفری محسوب میشد است ،امرجز بعضاً بهعنوان ضمانت اجرای غیر کیفری د سایر شهتهههای
حقوای استفاد میشود.
یکی از موا د کا برد «سلب آزادی غیر کیفری» بهعنوان ضهمانت اجهرای ادا ی اسهت؛ توضهی
آنکه اساساً متغیّر ادا ی که بر پاسخ مراجع ادا ی ج نه پاسخ ااضی کیفری بهه بهز مبتنهی اسهت،
مستلزم آن است که یک سازمان یا مرجع ادا ی -ج ای دخابهت یها حضهو مرجهع کیفهری -دا ای
صالحیت برای اعمال ضمانت اجرای خاص خود به بز باشد .گرچه معموالً گفته میشود که ضمانت
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.
به هر جی نکتهای که هموا بر آن ترکید شد عدم اعمال ضمانت اجراهای سلب کنندة آزادی
د زمین ادا ی ج نیز عدم استفاد از اادامهای سلب کنندة آزادی مانند تحتنظر ارا دادن مظنون
ج بازداشت متهم د طول فرآیند سیدگیهای ادا ی است 1.با ججود ای ج د عمهل چیهزی غیهر از
ای مشاهد میکنیم؛ چنانکه تحت نظر ارا دادن یک فرد که مهدتهها خهاص جیههههای پلهیس
اضایی بود  ،امرجز تحتعنوان نگهدا ی (توایف ادا ی) با مدت محدجد به پلیس ادا ی بهه منظهو
کنترل هویت افراد نیز تسری داد شد است 2.نمون دیگر آن است کهه د بعضهی کشهو ها ادا ات
ذی نفع میتوانند کیفرهای تکمیلی که د حقوق کیفری نیز معمول است ،اعمال نماینهد؛ از جملهه
بازداشت ممک است بنا به تقاضای ادا ة مربوطه علیه شخصی که جریم خود ا نمیپردازد ،اعمال
شود( 9دبماس-ما تی.)130-225 :1939 ،
نمون دیگر تسرّی «سلب آزادی» به خها ج از حقهوق کیفهری سهنتی ،اسهتفاد از آن د اابهب
شبکههای پزشکی-اجتماعی است که نسبت به کودکان ج بیمها ان جانهی اعمهال مهیشهود ج بعضهاً
منتهی به سلب آزادی از ایشان با احراز شرایطی میگردد .توضهی آن کهه ایه دج گهرج بههعنهوان
«جمعیت د معرض خطر یا جمعیت خطر دا » ممک اسهت مشهمول ااهدامات سهابب آزادی اهرا
گیرند؛ با ای تفاجت که کودک به بحاظ ارا گرفت د مواعیتی خطرناک برای خود اج مهو د توجهه
ارا میگیرد ج د مراجع پزشکی-اجتماعی نگهدا ی میشود ،حال آن که بیما جانی چنانچه بنها

 .1به عنوان نمونه  .ک به اطع نام کنگرة بی ابمللی حقوق جزای جی  .1383برای مطابع بیشتر اجع به ایه اطهع
نامه  .ک به
Bassiouni, Cherif, International Criminal Law: Multilateral and Bilateral Enforcement
Mechanisms, Volume 2, BRILL, 2008, P. 33

 .2مادة  68 -1ج بعد اانون آیی داد سی کیفری فرانسه
 .9نظیر آن چه د حقوق آبمان مشاهد میشود.
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به تقاضای خودش بتوان اج ا د مان کرد دیگر مشمول اادام اعزام اجبا ی به ای مراجع نمیشهود،
مگر آنکه حابت جی بنا بر عبا ت اانون سالمت عمومی ،1برای امنیت اشخاص خطر داشته باشد2.
نمون دیگری از «سلب آزادی غیر کیفری» استفاد از آن د اابب یک اادام «دفهاع اجتمهاعی»
د ابال افراد جبگرد ج متکدی یا معتاد به ابکل اسهت؛ توضهی آنکهه د کشهو هایی کهه امهرجز از
جبگردی ج تکدیگری جرمزدایی کرد اند ،مسرب اعزام ج نگهدا ی جبگهردان ج متکهدیان بهی دج تها
هفت سال د مراکز خاص بهعنوان یک اادام دفاع اجتماعی پذیرفته شد است 9.همانی اعتیاد به
ابکل حتی «جاتی برای دیگری خطر تلقی شود» ممک است موجب صدج اادام مبنهی بهر اعهزام ج
نگهدا ی اجبا ی معتاد د یک مؤسس تخصصی شود 1،د حابیکه اعتیاد به ابکهل د ههیک کشهو
ا جپایی جرم انگها ی نشهد اسهت (دبمهاس-مها تی213 :1939 ،؛ De Vito and Lichtenstein,
.)2015: 28
موا د فوق به خوبی نشاندهندة آن است که امرجز اسهتفاد از «سهلب آزادی» بههعنهوان یهک
ضمانت اجرای غی ر کیفری د کشو های مختلف ج د موا د گوناگون مو د استفاد ارا میگیرد .به
طو کلّی علّت ای که ای مصادیق «سلب آزادی» بهعنهوان «سهلب آزادی غیهر کیفهری» شهناخته
میشوند آن است که ای موا د از سهلب آزادی بزجمه ًا متضهم یهک سهیدگی ج داد سهی کیفهری
نیستند ،مستقل از هر بز کیفری پیش بینی شد اند ج بعضاً از تصمیمات اوة مةریه ناشی میشوند.
اببته صالحیت مقامات ادا ی ج اجرایی برای حکم به «سهلب آزادی» موضهوعی بهه شهدّت منااشهه
برانگیز است ج بعضی کا شناسان معتقدند باید بغو شود 5.با ای ججود الزم است که به خاطر داشهته
باشیم که ای شکل از «سلب آزادی» بهجسیل اواعد حقوق بشری غیر اهانونی اعهالم نشهد اسهت؛
گرچه بهجسیل مراابتها ج تضمینات متعددی محصو ج محدجد شد است1.
 .1مادة  912اانون سالمت عمومی فرانسه اعزام ج نگهدا ی اجبا ی ا شامل اشخاصی میداند که «اختالل جانهی آنهها
نظم عمومی یا امنیت اشخاص ا د معرض خطر ارا میدهد»؛ مفهوم خطرناکی با اعهزام فهو ی بیمها جانهی بهه یهک
مؤسسه د عبا ت اانون صری تر آمد است« :د صو ت ججود خطر اریب ابواوع برای امنیت اشخاص» ج د صو تی که
فتا فرد «حاکی از اختالالت جانی آشکا باشد».
 .2برای مطابع بیشتر اجع به سلب آزادی غیر کیفری از کودکان مراجعه کنید به
Ceccorulli, Michela, The EU, Migration and the Politics of Administrative Detention, Routledge,
2014, PP. 53-54

 .9برای نمونه اانون  1831بلژیک
 .1اانون  15آج یل  1351فرانسه
 .5به عنوان مثال ببینید نظری ا کهه بهه جسهیل  Mr. Louis Joinetد پها اگراف  18از گهزا ش اج اجهع بهه « جیهه
بازداشت ادا ی» آمد است)UN doc. E/CN.4/Sub.2/1990/29( .
 .1برای مطابع بیشتر جوع کنید به
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گفتار دوم :انواع سلب آزادی غیر کیفری در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
د میان اسناد بی ابمللی ،کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر سندی است که بهصهو ت جیهژ انهواع سهلب
آزادی کیفری ج غیرکیفری ا احصاء کرد است .بر ای اساس مادة  5کنوانسیون چها مواعیهت ا کهه
د آنها «سلب آزادی» بهعنوان بخشی از فرآیند غیر کیفری توجیه میشود ،مو د تصهدیق اهرا داد
است :ابف) سلب آزادی به جاسط تمرّد از ارا صاد توسع دادگا یا به منظهو تضهمی اجهرای یهک
تکلیف تةویز شد اانونی به موجب بند (( )1ب) از ماد 5؛ ب) سلب آزادی صغا به موجهب بنهد ()1
(د) از ماد 5؛ ج) سلب آزادی به دالیل پزشکی یا اجتماعی به موجهب بنهد ( ) ( )1مهاد 5؛ د) سهلب
آزادی د ا تباط با بیگانگان به موجب بند (( )1ج) ماد 5
د ای گفتا به بر سی انواع سلب آزادی غیر کیفری از منظر کنوانسیون ا جپایی خواهیم پرداخت
ج برای آشنایی دایقتر با ضوابع حاکم بر ای  1نوع سهلب آزادی غیهر کیفهری ،آ ایهی ا کهه دادگها
ا جپایی حقوق بشر د مقام سیدگی به دعاجی مربوط به ای انواع سلب آزادی صاد کرد است ،مهو د
استفاد ارا خواهیم داد.
 -1سلب آزادی در نتیجه عدم انجام تکالیف مقرر قانونی یا قضایی
مادة ( )1( 5ب) کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر «دستگیری یا بازداشت اانونی یهک شهخص بهه بحهاظ
تمرّد از ارا صاد توسع دادگا یا به منظو تضمی اجرای یک تکلیف تةویز شد د اانون» ا مةاز
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
نقدی تعیی شد به جسیله دادگا  1یا انةام یک معاینه پزشکی د ا تباط با سالمت ذهنی 2یها حاضهر
شدن به عنوان شاهد ناشی شود .همانی اصو د عایت محدجدیتهای مربوط به محل سکونت 9یها
اعالم دا ایی از دیگر موا دی است که ممک است مشمول ای حابت ارا گیهرد 1.خهوددا ی از انةهام

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
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یک حکم اجع به تحویل باه به یکی از جابدی  1ج نقض شرایع آزادی به اید جثیقه 2از دیگر مهوا دی
است که د ای با اجع به آنها حکم صاد شد است.
اببته با توجه به نحو بیان ای اسمت از ماد  ،بدیهی است که شخصی که به موجهب ایه مقهر
بازداشت یا توایف شد است ،بایستی شانس ج فرصت اجرای ارا صاد توسع دادگا ا داشهته بهود
جبی از انةام آن سرباز زد باشد .بنابرای اشخاصی که از ججهود چنهی تعههد ج تکلیفهی مطلهع نشهد
بود اند ،نمیتوانند مشمول ای مقر ارا گیرند9.
د هم ای موا د تعهد ج تکلیف شخص باید ضرج تاً برآمهد از حکهم اهانونی یهک دادگها باشهد.
بنابرای د دعوای بربینسکی علیه بهستان 1دادگها ا جپهایی حقهوق بشهر بهه ایه نتیةهه سهید کهه
نگهدا ی اجبا ی خواهان د یک بیما ستان جانی د چها چوب داد سی کیفری علیهه اج ج بههمنظهو
تضمی اجرای حکم دادگا د مو د بر سی حابت ذهنی جی بود که بهرای تصهمیم گیهری اجهع بهه
مسئوبیت کیفری جی الزم ج ضرج ی بود است .پس زمانیکه احراز شد که ای «سهلب آزادی» ناشهی
از تخلّف از ارا ج حکم دادگا بود است ،دادگا ا جپایی حقوق بشر اانونی بودن آن ا تصهدیق کهرد ج
تشخیص داد که «سلب آزادی» با ضوابع مةاز اانونی منطبق بهود ج ااهدامی خودسهرانه بهه حسهاب
نمیآمد است (.)Fenyves, 2012: 794
اما حابت دجم از مواعیتهایی که به جسیل مادة ( )1( 5ب) پوشهش داد مهیشهود (یعنهی سهلب
آزادی به منظو تضمی اجرای یک «تکلیف تةویز شد اانونی») به نظر از جضهوح کمتهری برخهو دا
است .با ای ججود به نظر می سد برای تحقق ای مقر الزم است که یک تعهد اجرا نشدة ضرج ی بهر
عهدة شخص مو د نظر باشد ج توایف ج بازداشت اج هم باید با هدف تضمی اجهرای آن تعههد صهو ت
گیرد .بنابرای به محض آنکه تعهد مربوط انةام گرفت ،مبنای بازداشت پذیرفته شد د اسهمت دجم
ماد ( )1( 5ب) هم از بی خواهد فت 5.نمونههایی از چنی تکلیف خاصی ممک است انةام خهدمت
نظامی یا شهرجندی ،حمل اج اق شناسایی ،ایةاد یا ا ائه اظها نام مابیاتی یها گمرکهی ج یها زنهدگی د
یک مکان مشخص شد باشد1.
د پایان ای اسمت الزم است به ای نکته اشا کنیم که ناتوانی از انةهام یهک تعههد اهرا دادی،
حتی جایی که اجرای آن به جسیله یک حکم حقوای ج مدنی تحمیل شد است ،ذیل ماد ( )1( 5ب)
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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ارا نمیگیرد؛ چرا که اساساً به موجب ماد  1از پرجتکل شما  1کنوانسهیون ا جپهایی حقهوق بشهر،1
«سلب آزادی» به خاطر ناتوانی د اجرای یک تعهد ارا دادی ممنوع است2.
 -2سلب آزادی از صغار به عنوان اقدام تأمینی و تربیتی
ماد ( )1( 5د) کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر «بازداشت یک صغیر از طریق ارا صاد توسع دادگها
به منظو نظا ت تربیتی یا به منظو اعزام اج نزد مرجع اانونی صاب » ا مةاز دانسته است .نکتهای که
د ابطه با ای مقر بایستی مو د توجهه اهرا گیهرد آن اسهت کهه اصهطالح «صهغیر» 9بهه موجهب
کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر از یک معنی مستقل برخو دا است ج شامل هم اشخاص زیر  18سهال
میشود1.
مبنای نخست پذیرفته شد برای توایف ج سلب آزادی صغا د موا دی اعمال مهیشهود کهه یهک
دادگا یا نهاد ادا ی به موجب یک حکم اانونی تصمیم میگیرد تها صهغیری ا تحهت نظها ت تربیتهی
ترکیب شد با یک محدجدیت د آزادی ارا دهد؛ از ابیهل ااامهت اجبها ی د یهک مؤسسهه یها نههاد
اصالح ج تربیت یا د یک کلینیک .بایستی توجه داشته باشیم کهه اصهطالح «نظها ت تربیتهی» نبایهد
معادل با تعلیم ج آموزش د کالس د س د نظر گرفته شود .چنهی نظها تی بایهد شهامل جنبههههای
متعددی از اعمال حقوق جابدینی برای حمایت از صغیر مهو د نظهر ج د اسهتای منهافع اج بهه جسهیل
مقامات مربوطه باشد5.
بهعنوان مثال د دعوای بوما علیه بلژیک دادگا ا جپایی حقوق بشر حکم داد که نگههدا ی صهغیر
د یک زندان ابل از انتقال سریع اج به مؤسس اصالح ج تربیت به موجب ماد ( )1( 5د) مةاز دانسهته
 .1حقوق ماهوی مند ج د کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر به جسیل پرجتکلهایی که به آن ابحهاق شهد انهد ،تکمیهل ج
توسعه یافته است .پرجتکلهای شما ة  6 ،1 ،1 ،1ج  19د زمر پرجتکلهاییاند که د جهت تکمیل حقهوق مهاهوی بهه
ای کنوانسیون ملحق شد اند .برای مطابع بیشتر جوع کنید به
Schabas, Wiliam, The European Convention on Human Rights: A Commentary, Oxford
University Press, 2015, PP. 10-22

 .2ای مسربه از چنان اهمیتی برخو دا است که مادة 11میثاق حقوق مدنی جسیاسی ههم ضهم ترکیهد بهر ممنوعیهت
زندانی کردن افراد به جاسط ناتوانی ایشان از انةام تعهدات ارا دادی ،د مادة  1خود به صراحت هرگونه اادام مغهایر بها
مادة  11ا توسع کشو های عضو د هر شرایطی ممنوع دانسته است .به همی جاسطه ای حق ا امرجز به عنوان یکهی
از مصادیق حقوق بشر غیراابل تعلیق به شما میآج ند.
 .9برای مطابع بیشتر اجع به مفهوم صغیر ج حقوق کودکان د حقوق بی ابملل مراجعه کنید به
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
احراز کرد؛ چرا که صغیر  -که یک پسر با متخلّف ج به شدّت آشفته ج پریشان حال بود  3 -مرتبه ج
د مةموع برای  113جز د کمتر از یک سال به بازداشتگا زندان فراخواند شد بود .دادگا ا جپهایی
حقوق بشر حکم داد که مقامات مربوطه متعهد ج موظف بود اند کهه تسههیالت مناسهب ا بهه منظهو
دستیابی اج به اهداف آموزشی فراهم کنند؛ چرا که بازداشت یک نوجوان:
«د شرایع انزجای جااعی ج بدجن همکا ی پرسنل د مو د تعلیم آموزشهی ،نمهیتوانهد بهه عنهوان
اادامی د جهت پیشبرد هرگونه هدف آموزشی د نظر گرفته شود».)Van Bueren, 2007: 99( 1
د طرف مقابل د دعوای نیلس علیه دانما ک دادگا ا جپایی حقوق بشر حکم داد کهه نگههدا ی
باه د ای پرجند د یک بیما ستان جانی برخالف تمایل اج اما بهه د خواسهت مهاد ش ،اساسهاً یهک
«سلب آزادی» نبود است؛ بلکه «یک اادام مسئوالنه به جسیله ماد ش د جهت اعمال حق حضانت ج
د استای منافع باه بود است».)Mitchell, 2008: 29( 2
اما مبنای دجم ذکر شد د ماد ( )1( 5د) کنوانسیون ا جپایی حقوق بشهر بهه بازداشهت صهغا بها
هدف حاضر کردن آنها نزدِ یک دادگا برای سیدگیهای حقوای یا ادا ی مربوط است .بنابرای ایه
مواعیت شامل بازداشت صغیر مظنون یا متهم به یک جرم کیفری نمیشود کهه مشهمول مهاد )1( 5
(ج) خواهد بود.
 -3سلب آزادی به دالیل پزشکی یا اجتماعی
مادة  ) ( )1( 5کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر «بازداشت اانونی اشخاص جههت پیشهگیری از سهرایت
بیما یهای مسری ،افراد مختلابمشاعر ،معتادان به ابکل ج مهواد مخهد ج جبگهردان» ا مةهاز دانسهته
است .د مو د دبیل ای که چرا اشخاصی که متعلق به بعضی از ای طبقهات هسهتند ممکه اسهت بها
«سلب آزادی» ج به ج شوند ،دادگا ا جپایی حقوق بشر چنی حکم داد است که« :نه فقهع بهه ایه
دبیل که آنها باید بهعنوان خطرات گا ج بیگها بهرای امنیهت عمهومی د نظهر گرفتهه شهوند ،بلکهه
همانی ای که منافع خودشان ممک اسهت سهلب آزادی آنهها ا ضهرج ی سهازد»Mowbray, ( 9
 .)2012: 281ذیالً مهمتری مصادیق ای نوع از «سلب آزادی» ا که نمونههای از «سهلب آزادی غیهر
کیفری» است ،مو د بر سی ارا میدهیم.

1. Boumar v. Belgium, Judgment of 29 February 1988, Series A, No. 129, PP. 21-22, Paras. 5153
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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 )1-3سلب آزادی پزشکی جهت پیشگیری از سرایت بیماریهای مسری
چنانکه د مادة  ) ( )1( 5کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر مالحظه کهردیم بازداشهت اهانونی اشهخاص
جهت پیشگیری از سرایت بیما یهای مسری پذیرفته شهد اسهت .معیها ج مهالک اساسهی د زمهان
ا زیابی اانونی بودنِ «سلب آزادی» یک شخص بهدبیهل جلهوگیری از سهرایت ج شهیوع بیمها یههای
مسری عبا تاند از ای که:
ابف) آیا شیوع آن بیما ی مسری برای سالمت یا امنیت عمومی خطرناک است یا نه؛
ب) آیا سلب آزادی شخص مبتال آخری ا چا بهمنظو جلوگیری از شیوع بیما ی است یها نهه؛
با د نظر گرفت ای نکته که اادامات ج تدابیر با شدّت کمتر ،احراز شهد اسهت کهه بهرای حفاظهت از
منافع عمومی ناکافی هستند.
هر زمانی که یکی از ای دج معیا پایان یابند ،مبنای «سلب آزادی» شخص هم از بی می جد1.
 )2-3سلب آزادی اشخاص مختلالمشاعر
د مو د معنای «اشخاص مختلابمشاعر» دادگا ا جپایی حقوق بشر حکهم داد اسهت کهه باتوجهه بهه
توسع مداجم ج جزافزجن فهم ج د ک علوم پزشهکی از «اخهتالل ذهنهی» ،نمهیتهوان «تفسهیر ج نظهر
اطعی» اجع به معنای ای اصطالح ا ائه داد ( .)Bartlett, 2007: 42اما آن چه مسلّم است آن اسهت
که اطعاً نمیتوان یک شخص ا به استناد ای مقر «به سادگی به خاطر عقاید یا فتا هایش که اج ا
از هنةا های غابب د یک جامع خاص متمایز میکند» بازداشت کهرد 2.د ههر حهال الزم اسهت کهه
بازداشت شخص مو دنظر با د نظر گرفت یافتههای علوم جانشناسی ج جانپزشهکی معاصهر ج ایهج
باشد.
زمانیکه از بزجم اانونی بهودن «سهلب آزادی» شهخص مختهلابمشهاعر صهحبت مهیکنهیم ،بهدان
معناست که «سلب آزادی» اج باید منطبق با ضهوابع شهکلی ج مهاهوی پذیرفتهه شهد د کنوانسهیون
ا جپایی حقوق بشر بود ج یک اادام خودسرانه نباشد .د دعوای جینترج پ علیه هلند 9دادگها ا جپهایی
حقوق بشر ضابطهای ا جضع کرد که برای تشهخیص ایه کهه آیها بازداشهت شهخص مختهلابمشهاعر
خودسرانه بود یا نه ،بتوان به آن استناد کرد .ای ضابطه بر چند معیا مبتنی است:
ابف) بیما ی ذهنی باید به جسیله متخصص علم پزشکی ثابت شود؛

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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ب) ماهیت یا سط بیما ی (اختالل) باید به انداز کافی جدی باشد تها «سهلب آزادی» ا توجیهه
کند؛
پ) «سلب آزادی» باید فقع تا زمانی ادامه یابهد کهه بیمها ی ذهنهی ج شهدّت آن ،مقتضهی ادامهه
بازداشت است؛
ت) د موا دی که «سلب آزادی» به صو ت بابقو بدجن حد ج مهرز ج نهامعیّ اسهت ،نظها تههای
دج ای باید به جسیله محکمهای که اد ت ج صالحیت آزاد کردن اج ا دا د ،انةام گیرد؛
ث) «سلب آزادی» باید د بیما ستان ،کلینیک یها دیگهر مؤسسهاتی کهه بهرای نگههدا ی چنهی
اشخاصی مناسب هستند ،انةام گیرد (.)Rainey, 2015: 52
1
یک نمون با ز د ای زمینه دعوای ج بانف علیه بلغا ستان است .د ایه دعهوا خواههان متعااهب
حکم دادستان که بدجن مشو ت با یک پزشک متخصص صاد شد بود ،بازداشت شد .دادگها ا جپهایی
حقوق بشر به ای نتیةه سید که بازداشت اج غیر اانونی بود است؛ چرا که «به صهو ت اابهل اتکهایی
ثابت نشد بود که خواهان دچا اختالل مشاعر است» .دادگها ا جپهایی حقهوق بشهر سهپس ج بعهد از
بر سیهای الزم ای گونه نظر داد که د دعوای مو د نظر «بر مبنای مدا ک مستند د دسهترس ،یهک
ا زیابی مقدم به جسیله یک جانپزشک ممک ج الزم بود است» .دادگا ا جپایی حقوق بشر همانهی
به ای نکات اشا کرد که هیک ادعایی مبنی بر ای که پرجند شامل یهک امهر اضهطرا ی بهود ججهود
نداشته است ،خواهان سابق بیما ی ذهنی نداشته ج ظاهراً یک نظری پزشهکی ههم صهاد شهد بهود
مبنی بر ای که اج از بحاظ ذهنی سابم است .بنابرای ج با د نظر گرفت مةموع ایه عوامهل ،دادگها
ا جپایی حقوق بشر «سلب آزادی» خواهان ا که مبتنی بر دیدگا دادستان ج یک افسر پلیس اجع بهه
سالمت ذهنی اج ج د غیاب یک ا زیابی بهه جسهیل جانپزشهک بهود ،غیهر اابهل ابهول تشهخیص داد
(.)Guild, 2011: 216
 )3-3سلب آزادی معتادان به الکل و مواد مخدر
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
محدجدی شکایت اجع به «سلب آزادی» اشخاص معتاد به ابکل ج مواد مخد ججود دا د ،اما بهصو ت
تلویحی پذیرفته شد است که دادگا ا جپایی حقوق بشر زمانیکه اعتبا «سلب آزادی» افراد معتاد بهه
ابکل ج مواد مخد ا ا زیابی میکند ،شیو ای مشابه با آن چه د مهو د افهراد مختهلابمشهاعر بهه کها
گرفته میشد ا مو د استفاد ارا میدهد.

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

«اشخاصی که از بحاظ پزشکی ،ابکلی شناخته نمیشوند ،اما فتا آنها تحت ترثیر ابکل یک خطر
ج تهدید برای نظم عمومی یا خودشان ایةاد میکند ،میتوانند به خاطر حمایهت از منهافع عمهومی یها
منافع خودشان از ابیل امنیت شخصی یا سالمتی سلب آزادی شوند» (.)Dutertre, 2003: 119
از آن چه گفته شد د مییابیم که از نظر دادگا ا جپایی حقوق بشر ،سلب آزادی یک شخص صهرفاً
به خاطر مصرف ابکل توسع اج تا زمانی که فتا جی خطری بهرای نظهم عمهومی یها خهودش نداشهته
باشد ،جایز نخواهد بود.
 )4-3سلب آزادی از ولگردان
ماد  ) ( ) 1( 5کنوانسیون ا جپایی حقوق بشهر سهلب آزادی از اشهخاص جبگهرد ا بهه عنهوان یکهی از
مصادیق سلب آزادی غیر کیفری شناسایی کرد است .اببته مصادیق سهلب آزادی از جبگهردان کهه د
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
تعریفی ا که د حقوق کشو بلژیک از جبگردی ا ائه شد است ،پذیرفت ج آن ا مطهابق بها مقتضهیات
ماد  ) ( )1( 5تشخیص داد« :اشخاصی که هیک مسک معیّنهی ندا نهد ،ههیک جسهیلهای بهرای امهرا
معاش نداشته ج هیک کسب ج کا ج حرفه معیّنی ندا ند 2».بر ایه اسهاس بهرای آن کهه کسهی جبگهرد
شناخته شود ،باید بهصو ت همزمان هر سه جیژگی مذکو ا داشته باشد.
همانی د ای زمینه باید به دعوای گوزا دی علیه ایتابیا 9توجه داشت که د آن دادگا ا جپهایی
حقوق بشر ادعای دجبت ایتابیا ا د ای با که اعضای مظنون به فعابیتهای مافیایی که فااهد منهابع
اابل شناسایی د آمد بودند به عنوان مصداق اصطالح «جبگرد» محسوب میشوند ،نپهذیرفت ( Harris,
.)2014: 322
 -4سلب آزادی از اتباع بیگانه
یکی دیگر از انواع سلب آزادیهای غیر کیفری پیشبینی شهد د کنوانسهیون ا جپهایی حقهوق بشهر،
سلب آزادی از اتباع بیگانهه اسهت .مهاد ( )1( 5ج) کنوانسهیون ا جپهایی حقهوق بشهر «دسهتگیری یها
بازداشت اانونی شخص بهمنظو جلوگیری از ج جد غیر اهانونی بهه داخهل کشهو یها ااهداماتی کهه د
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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استای اخراج از کشو یا استرداد اج صو ت میگیرد» ا مةاز دانسته است .چنانکه مالحظه میکنیم
ماد ( )1( 5ج) به دجبتها اجاز میدهد تا آزادی بیگانگان ا د حوز مباحث مهاجرت کنترل کنند1.
اسمت اجل ای مقر «سلب آزادی» یک پناهةو یا دیگر مهاجری ا ابل از آنکه مةهوز دجبتهیِ
ج جد به کشو به ایشان اعطا شود ،اجاز میدهد 2.باید توجه داشته باشیم کهه چنهی سهلب آزادیای
باید با هم اهداف کلی مادة  5کنوانسیون ا جپایی حقهوق بشهر کهه د پهی آن اسهت کهه حهق آزادی
اشخاص ا تضمی کند ج اطمینان یابد که هیککس به شکل خودسهرانه ج غیهر اهانونی آزادیاش ا از
دست نمیدهد ،مطابقت داشته باشد 9.بنابرای چنی سلب آزادیای باید با حس نیت انةهام گیهرد ج
نیز باید ا تباط نزدیکی با هدف جلوگیری از ج جد غیرمةاز یک بیگانه به کشو داشهته باشهد .مکهان ج
شرایع چنی بازداشتی باید مناسب باشد ج بایستی به خاطر داشته باشیم کهه ایه تهدابیر نسهبت بهه
کسانی که مرتکب جرائم کیفری شد اند ،اعمال نمیشود؛ بلکه نسبت به بیگانگانی اعمال میشهود کهه
غابباً از بیم جان از کشو خود گریختهاند.
اما اسمت دجم از ماد ( )1( 5ج) دستگیری یا بازداشت اانونی شخص به منظهو ااهداماتی کهه د
استای استرداد یا اخراج اج از کشو صو ت میگیرد ا مةاز دانسته است .ای نهوع از «سهلب آزادی»
حتی اگر اخراج یا استرداد د عمل اتفاق نیافتد یا حتی اگر د خواست سمی یها حکهم سهمی بهرای
استرداد هم ججود نداشته باشد جااع خواهد شد؛ اببته ای امر منوط به آن است که سیدگیههای الزم

 .1برای مطابع بیشتر مراجعه کنید به
Costello, Cathryn, The Human Rights of Migrants in European Law, Oxford University Press,
2013, PP. 1-350

 .2نمونهای از ای نوع سلب آزادی «فرمان اجرایی  »19613است .ای فرمان با عنوان «حفاظهت از ملهت د برابهر ج جد
ترج یستهای خا جی به آمریکا» فرمانی اجرایی اسهت کهه جز جمعهه  28ژانویهه  2016بهه امضهای «دجنابهد ترامه »
ئیسجمهو آمریکا سید .به موجب ای فرمان ج جد شهرجندان هفت کشو مسلمان شامل ایران ،عراق ،سهو یه ،بیبهی،
سومابی ،سودان ج یم به آمریکا فا غ از نوع جیزای آنها به مدّت  30جز ممنوع شد .د پی صدج ای فرمان صدها نفهر
از پناهندگان کشو های مذکو که اصد ج جد به کشو آمریکا ا داشتند ،د فرجدگا های ای کشو دسهتگیر ج بازداشهت
شدند .د پی گسترش اعتراضات به ای مسربه دادگاهی د ایابت جاشنگت د پرجندة «ایابهت جاشهنگت د برابهر دجنابهد
ترام » مواتاً بخشهای زیادی از فرمان اجرایی از جمله منع سفر ا به حابت تعلیق د آج د .د نتیةه ایه امهر جزا ت
امنیت میه آمریکا د تا یخ  1فو یه اعالم کرد که اجرای بخشهایی از ای فرمان ا طبق حکم دادگها متواهف کهرد
است ج جزا ت امو خا جه جیزاهایی ا که سابقاً معلّق شد بودند ،دجبا معتبهر کهرد اسهت .سهرانةام ج پهس از آن کهه
دادگا استیناف شعب نهم ایاالت متحد د تا یخ  3فو یه حکم دادگا ایابت جاشنگت ا تریید کرد« ،ترامه » د جز 1
ما س  2016فرمان اجرایی  19613ا بغو ج فرمان اجرایی جدید  19680ا صاد کرد.
3. Saadi v. the United Kingdom, No. 13229/03, ECHR 2008
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انةام گرفته باشد .ای سیدگیها باید به انداز ای باشد که مفهوم «ااداماتی» 1کهه د مهاد ( )1( 5ج)
به آن اشا شد است ،ا برآج د سازد2.
د ای میان نکت اابل توجه آن است که از نظر دادگا ا جپایی حقوق بشر د بر سی ایه کهه آیها
بازداشت اانونی بود است یا نه ،اانونی بودن یا نبودن استرداد هم معموالً مو د توجه ج محهل بر سهی
خواهد بود .ای مسربه به جیژ زمانی که خود حقوق ملی کشو عضو نوعی جابستگی بی اهانونی بهودن
بازداشت ج اانونی بودن استرداد ایةاد میکند ،به صو ت مشههودتری اابهل مشهاهد اسهت 9.بنهابرای
خیلی مهم است که تا زمانیکه مشرجعیت بازداشت شخص مو د بر سی اهرا مهیگیهرد ،اسهترداد یها
اخراج اج ا به ترخیر اندازیم؛ چرا که نتایج حاصله د ابطه با مشرجعیت یها عهدم مشهرجعیت بازداشهت
میتواند بر مشرجعیت خود فرآیند استرداد یا اخراج هم ترثیر بگذا د.
یکی از موا دی که مسرب اانونی بودن بازداشت باتوجه به موضوع استرداد مطرح شد ،دعوای بوزانو
علیه فرانسه 1بود .د ای دعوا دادگا ا جپایی حقوق بشر به ای نتیةهه سهید کهه بازداشهت خواههان
غیراانونی ج د نتیةه د تضاد با ماد ( )1( 5ج) محسوب میشود ج همانی اخراج خواهان از فرانسهه
به سوئیس هم خودسرانه ج غیراانونی بود است .ماجرا از ای ارا بود که د ای پرجنهد اگرچهه یهک
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
د بازداشت نگه داشتند ج د طول ای مدت از استفاد خواهان از هر گونه اهکا اضایی ج نیز امکهان
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
به سمت مرز سوئیس برد شد (ای د حابی بود که مرز اسپانیا به مکانی که خواهان د آن جا توایف
شد بود نزدیکتر بود؛ علّت ای تصمیم آن بود که دجبت سوئیس یک معاهدة استرداد با دجبهت ایتابیها
داشت ج امکان استرداد خواهان از سوئیس به ایتابیا ججود داشت) ،د سهوئیس توایهف شهد ج بعهداً از
آنجا به ایتابیا استرداد شد .دادگا ا جپایی حقوق بشر به ای نتیةه سهید کهه شهرایع پرجنهد ثابهت
میکند که بازداشت خواهان یک شکل مبدّل از استرداد بهود اسهت کهه نمهیتوانسهت طبهق ضهوابع
کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر اابل توجیه باشد (.)Schechinger, 2017: 139
نمون دیگری از موضوع مو د بحث دعوای دجگز علیه یونان 5اسهت .د ایه دعهوا دادگها ا جپهایی
حقوق بشر به ای نتیةه سید که مادة ( )1( 5ج) نقض شد است .علّت آن بود که د جااهع گرچهه د
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
دادگا ا جپایی حقوق بشر متوجه شد که حکم اخراج به جسیل نهاد دیگری غیر از نههادی کهه حقهوق
داخلی کشو یونان صاب برای تصمیم گیری د ای زمینه شناخته ،صاد گردید بود 1.به عهالج ایه
که ضابط «خطر عمومی» که به موجب حقوق ملی یونان برای حکم به اخراج د ای گونه مهوا د الزم
ج ضرج ی بود ،برآج د نشد بود (.)Nykanen, 2012: 59
نکت دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم آن است که گرچه مهاد ( )1( 5ج) محهدجدیتههای
زمانی د ا تباط با مدت زمان ج طول بازداشتی که د جریان سیدگی به اخراج یا استرداد فرد صو ت
میگیرد تعیی نکرد است ،با ججود ای دادگا ا جپایی حقوق بشر تصری کرد است که برای ای کهه
سلب آزادی شخص موجه باشد ،فرآیند سیدگی به استرداد یها اخهراج بایهد بها جههد ج کوشهش الزم
صو ت گیرد:

«از نحو جملهبندی ج نگا ش هر دج نسخه فرانسوی ج انگلیسی ماد ( )1( 5ج) بهه جضهوح آشهکا
است که سلب آزادی تحت ای مقر فقع تا زمانی توجیه میشود که فرآیند سیدگی به اسهترداد د
حال اادام باشد .نتیةه آن که اگر چنی فرآیندهایی با جهد ج کوشش الزم دنبال نشوند ،سهلب آزادی
طبق ماد ( )1( 5ج) توجیه پذیر نخواهد بود»2
اببته بدیهی است که تصمیم گیری اجع به ای که آیا مدت زمان بازداشت معقول بهود اسهت یها
نه ،با توجه به جیژگیها ج شرایع خاص هر دعوا باید انةام گیهرد .بنهابرای اگهر سهلب آزادی د طهول
فرآیند سیدگی به استرداد د جهت منافع خود شخص یا به د خواست خود اج طوالنی شود ،شهخص
مو دنظر نمیتواند مدعی باشد که اربانی یک بازداشت فراتر از مدت زمهان معقهول شهد اسهت .بهرای
مثال د دعوای ایکس علیه جمهو ی فد ال آبمان سلب آزادیای که د جریان سیدگی بهه اسهترداد
انةام گرفته بود ج  22ما به طول انةامید بود ،اابل توجیه شناخته شد؛ چرا که مقامات آبمان از ایه
فرصت زمانی استفاد کرد بودند تا از دجبت ترکیه تضمی بگیرند که زمانیکه خواههان بهه آن کشهو
استرداد شد ،د آنجا د معرض مةازات اعدام اهرا نگیهرد 9.همهی طهو د دعهوای کوبومپها علیهه
بلژیک 1بازداشت د جریان سیدگی به استرداد سه سال طول کشید ج اابل توجیه شناخته شهد؛ چهرا
که خواهان خودش به شیو های گوناگون آن ا به ترخیر انداخته بود یا د به تهرخیر افتهادن آن نقهش
ایفاء کرد بود (.)Tiburcio, 2001: 83
 .1د ای دعوا تصمیم برای اخراج فرد مو د نظر توسع دادستان ا شد عمومی کشو یونان اتخاذ شد بهود .اسهتدالل اج
برای ای تصمیم ایاس با موا دی بود که امکان اخراج ادا ی اشخاص به جاسط تصمیمات مقامات اجرایی ا اابهل ابهول
میدانست.
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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نتیجهگیری
سلب آزادی از اشخاص د اابب نگهدا ی ایشان د مراکزی باعنوان زندان از دیربهاز بههعنهوان یکهی از
انواع مةازاتهای کیفری د کلی کشو ها ج نظامههای حقهوای جاج داشهته اسهت .بها ایه ججهود د
دهههای اخیر ما شاهد شکلگیری ج جاج نوع جدیهدی از سهلب آزادی موسهوم بهه سهلب آزادی غیهر
کیفری هستیم .توضی آن که امرجز کمرنش شدن مرزهای میان حقوق کیفهری ج سهایر شهتهههای
حقوای ج نیز پا ای از ضرج یات اجتماعی منةر به آن گردید است که انواعی از سلب آزادیهای غیهر
کیفری هم د کشو های مختلف مو د شناسایی ج استفاد ارا گیرند.
به طو کلی ای سلب آزادیهای غیر کیفری دج تفاجت اساسی با سلب آزادیههای کیفهری دا نهد.
نخست آنکه سلب آزادیهای غیر کیفری بزجماً ا تباطی به جاوع جهرم ندا نهد ج د بسهیا ی از مهوا د
بدجن ای که شخص مرتکب فتا مةرمانهای شد باشد یا متهم بهه فتها مةرمانههای باشهد ،اعمهال
میشوند .ای د حابی است که سلب آزادی کیفری د ا تباط مستقیم با جرم بود ج د جااهع ناشهی از
ا تکاب جرم میباشد .تفاجت دجم آن است که سلب آزادیهای کیفری بزجماً با یک سیدگی اضایی د
ا تباط هستند .بدی معنا که مةازات زندان به دنبال یهک سهیدگی اضهایی حکهم داد شهد ج اجهرا
میشود .د حابی که د بعضی از انواع سلب آزادیهای غیر کیفری ما بزجماً هیکگونه سیدگی توسهع
مراجع اضایی شاهد نیستیم ج نهادهای اجرایی ج ادا ی به جاسط پا ای از ضرج تها مسهتقیماً ااهدام
به سلب آزادی از اشخاص میکنند.
اهمیت جزافزجن ج گسترش میزان استفاد از ای سلب آزادیهای غیر کیفری د سالههای اخیهر
د نهایت منةر به آن شد است که اوانی کشو های مختلف ج اسناد بی ابمللی گوناگون ایه نهوع از
سلب آزادی ا به سمیت شناخته ج به احصاء مصادیق آن بپردازند .از جملهه ایه اسهناد کنوانسهیون
ا جپایی حقوق بشر است که به عنوان یک سند پیشرجی حقوای د عرصه بی ابمللی ،د مهاد  5خهود
 1نوع از سلب آزادی غیر کیفری ا پیشبینی نمود است:
دست اجل مربوط به سلب آزادی از اشخاص به جاسط تمرّد ایشان از اجرای احکام صهاد توسهع
دادگا ها ج یا به منظو تضمی اجرای تکابیف تعیی شد توسع اانون است .نمونههایی از ایه نهوع از
سلب آزادی ا میتوان د سلب آزادی از اشخاصی که از پرداخت جزای نقهدی خهوددا ی مهیکننهد،
سلب آزادی از اشخاصی که ااد به معرّفی کفیل یا سپردن جثیقه نمیباشهند ج ماننهد آنهها مالحظهه
کرد .غیر کیفری بودن ای نوع از سلب آزادی بهجیژ از آن جهت اابل مشاهد است که اشخاصهی کهه
به ای دبیل مشمول سلب آزادی جااع میشوند به مةرّد انةام تکلیف اضایی یا اهانونی خهود از سهلب
آزادی ها میشوند ج ای خود بیانگر آن است که اعمال سلب آزادی نسبت بهه ایشهان نهه بهه منظهو
کیفر کردن آنها ،بلکه به منظو تضمی انةام تکلیف اضایی یا اانونی آنهها بهود اسهت .بهذا پهس از
انةام آن تکلیف ،دیگر موجبی برای ادامه سلب آزادی باای نمیماند ج ایشان آزاد میشوند.
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دست دجم مربوط به سلب آزادی از صغا بهعنوان یک اادام ترمینی ج تربیتی است .د جااع گرچهه
امرجز تقریباً د تمامی نظامهای حقوای پذیرفته شد است که اطفال مسئوبیت کیفری ندا ند ج نبایهد
به جاسطه جرائم ا تکابی مشمول مةازات ارا گیرند ،اما د عی حهال ایه بهاج ههم ججهود دا د کهه
بیتفاجتی کامل نسبت به اطفابی که مرتکب جرم میشوند ،ممک است موجب تةهرّی ایشهان شهد ج
سبب شود به فتا های نابخردانه خود که نظم عمومی ا مختل کرد ج به حقوق سایر افراد بطمه جا د
میآج د ،ادامه دهند .بنابرای الزم است که به منظو تردیب ایشان پا ای از تدابیر تربیتهی نسهبت بهه
آنها د نظر گرفته شود که د بعضی موا د ای تدابیر منتهی به سهلب آزادی از ایشهان ج نگههدا ی از
آنها د کانونها ج مراکز جیژ تربیت اطفال ج نوجوانان میشود.
دست سوم مربوط به سلب آزادی از اشخاص به دالیل پزشکی ج اجتماعی است .ایه دسهت سهوم
خود چها حابت مختلف ا د بر مهیگیهرد  :حابهت اجل نهاظر بهه سهلب آزادی از اشهخاص مبهتال بهه
بیما یهای مسری ج جاگیردا د مراکز ارنطینه ج به منظو جلهوگیری از سهرایت بیمها ی ایشهان بهه
سایر اشخاص میباشد که غیر کیفهری بهودن آن یهک امهر بهدیهی اسهت .حابهت دجم سهلب آزادی از
اشخاص مبتال به اختالل جانی است .چنی افرادی گرچه به جاسط عدم برخهو دا ی از اهوة تمییهز ج
تشخیص ج ای که فتا های خود ا به پیرجی از غریز ج بدجن د ک خوبی ج بدی آن انةهام مهیدهنهد
د کلیه نظامهای حقوای فااد مسهئوبیت کیفهری شهناخته مهیشهوند ،امها بهه جاسهط همهی عهدم
برخو دا ی از اوة تشخیص ج تمییز دچا نوعی حابت خطرنهاک هسهتند کهه تهدیهدی بهرای امنیهت
جامعه ج شهرجندان به حساب مهیآیهد .بنهابرای الزم اسهت از طریهق نگههدا ی اجبها ی د مراکهز ج
بیما ستانهای جانی نسبت به د مان ایشان اادام شود .حابت سوم مربوط به سهلب آزادی از اشهخاص
معتاد به مواد مخد یا ابکل است .حمایت از منافع ج نظم عمومی چنهی ااتضهاء دا د کهه باتوجهه بهه
ججود حابت خطرناک د اشخاص معتاد به ابکل یا مواد مخد  ،امکهان سهلب آزادی از آنهها د اابهب
نگهدا ی اجبا ی د مراکز ترک اعتیاد تا زمان بهبودی ج فع حابت خطرناک ایشان پیشبینهی شهود.
سرانةام حابت چها م سلب آزادی از اشخاص جبگرد است که با توجه سبک زندگی جیهژ ای کهه دا نهد
ممک است آزادی آنها خطراتی ا برای سایر شههرجندان د پهی داشهته باشهد ج بهذا سهلب آزادی از
ایشان د اابب یک اادام ترمینی مةاز شمرد شد است.
سرانةام دست چها م از انواع سلب آزادیهای غیر کیفری مربوط بهه سهلب آزادی بههعنهوان یهک
اادام ادا ی -انضباطی است .نمونه با ز سلب آزادیهای غیر کیفری با ماهیهت یهک ااهدام بهه منظهو
نظامبخشی به ادا امو جامعه ا میتوان د سلب آزادی اجبا ی از بیگانگانی که اصهد ج جد بهه یهک
کشو ا دا ند مالحظه نمود .توضی آن که اگر شخصی بدجن عایهت مقهر ات ج اهوانی ادا ی کشهو
میزبان اصد ج جد به آن جا ا داشته باشد ،اجاز ج جد به جی داد نخواههد شهد ج شهخص مرتکهب تها
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زمان سیدگی به مدا ک ج تعیی تکلیف جی جهت بازگشت به کشو مبدأ ،با نهوعی از سهلب آزادی ج
نگهدا ی اجبا ی د مکانهای خاصی که جهت ای امر د نظر گرفته شد است ج به ج خواهد شد.
از آنچه گفتیم د مییابیم که امرجز سلب آزادی به انواع کیفری آن محدجد نمیشود ج عهالج بهر
سلب آزادیهای دا ای ماهیت کیفری ،ما میتوانیم انواعی از سلب آزادیهایی ا مشاهد کنهیم کهه از
ماهیت غیر کیفری برخو دا ند ج ضرج تهای زندگی اجتماعی بزجم پذیرش ج شناسایی آنها ا توجیه
مینماید .اسناد گوناگون بی ابمللی ج از آن جمله کنوانسیون ا جپایی حقوق بشر هم ضم پذیرش ای
نوع از سلب آزادی ،کوشید اند تا کلیه حقهوای ا کهه اشهخاص مشهمول سهلب آزادی کیفهری از آن
برخو دا ند ،برای مشموبی انواع سلب آزادی غیر کیفری هم شناسایی نمایند.
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بررسی کیفیت مشدده سردستگی و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و آمریکا
1

دکتر الهام حیدری
تاریخ دریافت2316/21/12 :

تاریخ پذیرش2311/3/11 :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دکتر منصور رحمدل
تاریخ دریافت2316/7/21 :

تاریخ پذیرش2311/3/11 :

چکیده
بحث ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی ،از دیرباز در حقوق کیفری از مساال بحاث برایزیاو باودت اسا
قایونگذار ایران ییو ،تا سال  2931بهطور کلی به جرمایزاری اعمال ارتکابی توسط اشخاص حقوقی یپرداخته
بود ولی قایون مجازات اسالمی  2931در مادت  249خود به جرمایزاری اعمال ارتکابی توسط شخص حقوقی
پرداخته اس ب اوجود ارتباط تنزاتنگ فعالی اشاخاص حقاوقی باا زیااگی افاراد در کیاورشای پییارفته،
بخصوص آلمان ،در این کیور قایون صریحی در مورد مساوولی کیفاری اشاخاص حقاوقی وجاود یااارد و
مقامات از برخی اختیارات برای اعمال ضمای اجرا بر اشخاص حقوقی برخوردار شستنا برای فالق آمان بار
این میک در سال  1129پیش یویس قایون مسوولی کیفری اشخاص حقوقی تهیه شاات ،ولای شناوز باه
شک قایون در ییامات اس برای روشن شان وضعی مسوولی کیفری اشخاص حقوقی در ایران و آلمان به
مطالعة تطبیقی دو یظام کیفری ایران و آلمان میپردازیم روش تحقیق از یوع تحلیلی خواشا بود
واژگان کلیدی :مسوولی کیفری ،اشخاص حقوقی ،یظام کیفری ایران ،یظام کیفری آلمان
 2استادیار رشته حقوق داییکات حقوق داییزات آزاد اسالمی واحا تهران مرکوی

 m_rahmdel@yahoo.com
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مقدمه
قایونگذار تا قب از تصویب قایون مجازات اسالمی سال  31به صراح بهعنوان یک قاعات کلای باه
مسوولی کیفری اشخاص حقوقی اشارت یکردت بود ،باا ایانحاال ،رگاهشاایی از مساوولی کیفاری
اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران را میتوان در قوایین متفرقه پیاا یماود دلیا عاام اشاارت
میخص قایونگذار را میتوان در لووم وجود عناصر سهگایه تیکی دشنات جرم برای تحقق جارم و
فقاان یظام ضمای اجراشای شمسو با ماشی اشخاص حقوقی و تردیا در تأمین شاف شاای حقاوق
کیفری بهویژت شاف اصالحی مجازاتشا جستجو یمود قایون گذار باه تبعیا از قواعاا سانتی و باا
جاری ساختن اص عمای بودن جرالم یوعاٌ به مسوولی کیفری اشخاص حقیقی مایپاردازد و باه
شمین اعتبار از لووم وجود عما و آگااشی بارای تحقاق جارم صاحب مایکناا قاایونگاذار تنهاا
شهرویاان دارای قوت متفکرت را به خاطر یقض قواعا کیفری قاب سرزیش و اساساٌ اشخاص فاقا قاوت
متفکرت را از شمول مسوولی کیفری خاار مایدایاا و باه شماین اعتباار جناون و صا ر را ماای
مسوولی کیفری تلقی میکنا ،شر چنا عم ارتکابی توسط آیان را جرم تلقی میکنا (دکتار علای
آزمایش ،تقریرات درس حقوق کیفری عمومی)58-58 ،
در مورد ماشی اشخاص حقوقی چهار یظریه معروف یظریه مجازی ،یظریه امتیاز ،یظریه مالکی
اعتباری و یظریه تعلق اموال شخص حقوقی به اشخاص حقیقی تیکی دشناات آن ارالاه شاات و باه
اعتبار عام وجود واقعی شخص حقوقی و اینکه اشخاص موبور یمیتواینا موضوع حق و تکلیف قرار
گیریا و شخصی فقط یاشر به اشخاص حقیقی اس و قایونگذار فقاط از بااب امتیاازی کاه بارای
اشخاص حقوقی قال شات لفظ شخصی را در مورد آیان بهکار میرود و تنها ایسان میتوایا صاحب
حق شود با فرض مسوولی کیفری اشخاص حقوقی مخالف کردتایا ولی یظریه واقعی یا ارگاییاک
برای اشخاص حقوقی وجودی واقعی قال اس و بر این اعتقاد اس که ماشیا وجاودی اشاخاص
حقوقی وابسته به شناسایی آنشا از طرف دول ییس و شخصی اشخاص حقوقی مجازی ییس و
واقعی دارد و به اعتبار عام دیزری موجودی پیاا یمیکنا (صایعی )838-835 :2959 ،احتماا ا
قایویزذار آلمان ییو به تأسی از یظریه مخالفان تاکنون از به رسمی شناختن مسوولی کیفری برای
اشخاص حقوقی خودداری کردت اس ولی قایون-گذار ایران با پذیرش فارض عنصار روایای ییاابتی
برای آیان مسوولی کیفری پیش بینی کردت اس به تعبیار برخای «مساوولی کیفاری اشاخاص
حقوقی پس از سالشا جاال فکری بین طرفااران و مخالفان ،متأثر از دیاگات جرمیناسان اثبااتزرا،
مورد قبول واق شات اس » (فر اللهی)442 :2939 ،
فارغ از حکم قایون ییو بایا گف امکان وجود عنصر روایی ،صرفیظر از این که در قالب عما یاا
غیر عما باشا ،در شخص حقوقی وجود یاارد و پیشبینی مسوولی کیفری بارای اشاخاص موباور
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ییو ماشی امر را ت ییر یمیدشا به عبارت دیزر ،این که قاایونگاذار قابالا بارای اشاخاص حقاوقی
مسوولی کیفری پیشبینی یکردت بودت ولی در مادت  249قایون مجازات اسالمی سال  31بالصراحه
به این مطلب پرداخته اس به این معنی ییس که در دورت جایا قایونگذاری ،قایون گذار باه ایان
یتیجه رسیات اس که اشخاص حقوقی شم میتواینا دارای عنصر روایی باشنا ،بلکه واقعیات زیاگی
اجتماعی به تاریج قایون گذار را به این مسیر رشنمون ساخته اس که در دییاای اماروزی اشاخاص
حقوقی ،که بر تمامی جنبهشای زیاگی ایسایی سیطرت ایااختهایا ،بایا در قبال منافعی کاه تحصای
مییماینا یا در برابر اعمالی که به قصا تحصی منفع ایجام میدشنا مسوولی ییو داشته باشنا و
فرض عام مسوولی آیان با واقعیات زیاگی اجتماعی امروزی مطابق یاارد اگر قرار اسا شاخص
حقوقی در جامعه از حقوقی برخوردار باشا 2بعا دیزر این امر داشتن مسوولی اس و قاایون گاذار
ییو با لحاظ شمین واقعیات اجتمااعی و حقاوقی در قاایون مجاازات اساالمی ساال  31بارای آیاان
مسوولی کیفری پیش بینی یمودت اس و مسوله عنصار روایای را ییاو یاه یاا ر باه خاود شاخص
حقوقی ،بلکه یا ر به گردایناگان شخص موبور به عنوان قوت متفکرت شاخص حقاوقی دایساته و باه
اعتبار موبور شم برای شخص حقیقی و شم برای شخص حقوقی مسوولی کیفاری پایشبینای و در
قسم اخیر مواد  111و  9249به این مطلب تصریح یمودت اس به این اعتبار میتوان گف «علا
اصلی تحمی مسوولی ییابتی به اشخاص ،اعام ِ از حقیقی و حقوقی ،و یفه محتوم آیان در اعماال
یظارت بر عوام خود و پیایزیری از رخاادشای یاگوار و حوادث تلخ اس حال اگار باین تقااصیر
ایان اشا خاص در ایجاام و ایف یظارتی و شاایتی و ایجام تخلف از ساوی یمایناات ،رابطاه ساببی
برقرار باشاا ،از عنصر روایی زم برای سرزیش شان برخوردار خواشنا باود (شریفی -حبیب زادت -
عیسایی تفرشی -فرجیشا )89 :2931 ،باه شماین اعتباار شاعبه  2199دادگاات کیفاری تهاران در
پرویاتای مایر عام شرک بهکار ایجام و داییکات داروسازی داییزات علوم پوشکی شاهیا بهیاتی
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
پوشکی قایویی ،گوارش کارشناسان رسمی دادگستری و جواز تاردد شااکی در محا و عاام یصاب

 2طبق مادت  855قایون تجارت «شخص حقوقی میتوایا دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قایون بارای افاراد قالا
اس مزر حقوق و و الفی که بالطبیعه فقط ایسان ممکن اس دارای آن باشا ماینا حقاوق و و االف اباوت – بناوت و
امثال ذلک »
 1درصورتی که شخص حقوقی براساس مادت ( )249این قایون مسؤول شناخته شود ،این امار ماای از مجاازات شاخص
حقیقی ییس
 9مسؤولی کیفری اشخاص حقوقی مای مسؤولی اشخاص حقیقی مرتکب جرم ییس
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چراغ روشنایی مقصر تلقی و شر کاام از آیان را به مقاار  41%مسوول پرداخ دیاه و آرش متعلقاه
بر شاکی دایسته و حکم بر محکومی آیان صادر کردت اس
فرض مسوولی کیفری اشخاص حقوقی یاوعی اشمیا دادن باه حقاوق شاهرویاان در مقابا
استیالی اشخاص حقوقی بر زیاگی شهرویاان به اعتبار ییاز آیان به عملکرد اشخاص موبور اس به
ان اعتبار میتوان گف «مسوولی کیفری اشخاص حقوقی قاادر باه ایعکااس ارزش حیاات بیار و
پییزیری از قت و صامات بایی توسط اشخاص حقوقی از طریق مجاازات آیاان اسا » (حسانی،
)211 :2931
«مفهوم مسوولی محاود اشخاص حقوقی ممکن اسا باهعناوان یاک روش یسابتاٌ جایاا در
مقایسه با قوایین سنتی موجود مورد پذیرش قرار گیرد تازگی آن از این جه اس که باتوجاه باه
ت ییرات متعادی که اشخاص حقوقی از حیث یوع یقش ایفا شات در جامعه پیاا میکننا در زیاگی
روزمرت ما مفهوم جایای پیاا کردتایا به طور مستقیم یا غیرمستقیم ما سهامااران اشخاص حقوقی
شاتایم زیان-شای یاشی از فعالی شایی که اشخاص حقوقی ایجاد میکننا مایتوایناا آثاار بسایار
بورگی به دیبال داشته باشا »
(CORPORATE CRIMINAL LIABILITY INTERNATIONAL PERSPECTIVE,
)shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/107447/11/11_chapter%204.pdf

در ارتباط با ایراد عام امکان پیشبینی مسوولی کیفری برای اشخاص حقوقی بایا گف اساساٌ
قرار ییس که شرالط مسوولی کیفری در مورد اشخاص حقوقی و ییو ضمای اجراشای قاب اعمال
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
شخص حقوقی برای شخص حقوقی قرار دادت و به این اعتبار میتوان گفا عنصار روایای و ماادی
شخص حقیقی تصمیم گیر از جایب شخص حقوقی را مستوجب دو یوع مسوولی کیفاری دایساته
اس در واق «با توجه به این که باه موجاب ماادت  853قاایون تجاارت ،تصامیم گیریاات شاخص
حقوقی ،اشخاص حقیقی تصمیم گیریات برای آن شستنا مجازات واقعای متوجاه آنشاا مایشاود»
(سلطایی)13 :2932 ،
این بحث یه تنها در حقوق ایران بلکه در حقوق کیورشای دیزر ازجمله آلمان ییو مطرح بودت و
شر چنا در یظام حقوقی آلمان شنوز قایویی که به صراح به مساوولی کیفاری اشاخاص حقاوقی
اشارت یمودت باشا وجود یاارد و « حقوق کیفری آلمان در مقاب فرض مساوولی کیفاری اشاخاص
حقوقی مقاوم کردت اس » ( )Mehta, 2009: 21ولی این امر به معنی عام طرح بحث مسوولی
کیفری اشخاص حقوقی یا عام پیشبینی مجازات برای اشخاص موبور ییس و یظام حقوق کیفاری
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آلمان در قالب قایون جرالم اداری 2اقاام به تحمی مجازات از یوع جوای یقای به مجازات اشاخاص
حقوقی و مصادرت سود حاص از فعالی مجرمایه میپردازد و بهلحاظ ارتباط گساتردت تجااری باین
ایران و آلمان بررسی وضعی در دو کیور موبور حالو اشمی اس
1
در سال  1129وزیر دادگستری ایالا «وسا فاالیای رایان شامالی» ،بناام «تومااس کاوت
شاتی» 9اولین پیشیویس قایون مسوولی کیفری اشخاص حقوقی 4آلمان را اراله یمود از آن زمان،
اگرچه ییاز به وجود قایون مسوولی کیفری اشخاص حقوقی در آلمان به یحو فیردتای مورد بحاث
قرار گرفته ،ولی شنوز قایون موبور به تصویب یرسیات اس در مقاب  ،تقریباا شمه دیزار دولا شاای
عضو اتحادیه اروپا ،شمینطور سولیس و یروژ ،دارای قوایین مرباوط باه مساوولی کیفاری اشاخاص
حقوقی شستنا با اینحال ،متعاقب وقای متعادی که طی سالشای اخیر اتفاق افتادت اس  ،از جمله
رسوالی اخیر فولکس واگن در تولیا اتومبی شای با موتور دیولی با توریق مستقیم توربو شارژ 8که با
شاف فعال سازی برخی کنترلشای مربوط به رشا سازی گاز صاورت گرفتاه باود 8و تاالش یااموفق
پورشه در برعهات گرفتن مسوولی کنترل شرک فولکس واگن در سال  ،1115که در شر دو ماورد
روشن یبود که آیا میتوان برای اشخاص مسوولی کیفری در یظر گرفته و در صورت مثبا باودن
پاسخ محاودت آن چقار میباشا ،بحث دوبارت بهطور کام جریان پیاا کردت اس اکنون ،این بحث
مطرح اس که آیا پیش بینی حکم کلی در مورد مسوولی کیفری اشخاص حقوقی در ایران درس
بودت و می توایا در زمینه بازداشتن اشخاص حقاوقی از ارتکااب جارم ماؤثر باشاا تصاویب قاایون
مسوولی کیفری اشخاص حقوقی در آلمان میتوایا به مبارزت با جرالم اشخاص حقوقی و جرالم یقه
سفیا از بعا چیمایااز پییزیری کمک یمایا و جنبه بازداریاگی داشته باشا آیا شرط محکومیا
شخص حقوقی محکومی شخص حقیقی اس شخص حقوقی در مقام دفاع چه دفاعی را میتوایا
اراله یمایا به یظر میرسا باتوجه به رشا روز افوون فعالی اشخاص حقاوقی در جامعاه و ارتبااط
تنزاتنگ آن با زیاگی افراد پیش بینی ضمای اجراشای جوایی در این زمینه مایتوایاا ماؤثر واقا
شود شرچنا در کتب حقوق کیفری عمومی کلیاتی به اختصار در مورد مسوولی کیفاری اشاخاص
حقوقی یزاشته شات اس ولی مقاله حاضر را میتوان در یوع خود اولاین مقالاهای تلقای کارد کاه
1. Ordnungswidrigkeitengesetz
2. North Rhine Westphalia
3. Thomas Kutschaty
4. Verbandsstrafgesetzbuch
5. turbocharged direct injection (TDI) diesel engines
 8شرک فولکس واگن یک یرم افوار در بعضی مالشای دیولی یصب کردت بود که در شنزام ایستایی مقاااری کمتار از
حا متوسط گاز منواکسیا کربن خار شود که در ایاازت گیری تأثیر داشته باشاا و کمتار ییاان دشاا ولای در شنزاام
حرک مقاار زیادتری خار شود این یک تقلب بود و بخاطر این تقلب فولکس واگن میلیاردشا د ر جریمه داد
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باتوجه به جهات مختلف بحث به بررسی ابعاد مختلف مسوولی کیفری اشخاص حقوقی در ایران و
آلمان می پردازد و تطبیق آن با یظام کیفری آلمان می توایا به غنای بحاث بیافوایاا بارای بررسای
دقیق تر موضوع ،شرایط مسوولی کیفری اشخاص حقوقی را در ایران و آلمان ماورد بررسای قارار
میدشیم
الف) مفهوم مسئولیت کیفری
برای تبیین بهتر مطلب زم اس مسال مربوط به مسوولی کیفری را به تفصای در ماورد اشاخاص
حقیقی و حقوقی بررسی کنیم
 -1در مورد اشخاص حقیقی
مسوولی کیفری را به «الوام شخص به پاسخگویی در مقاب عم مجرمایه» تعبیر مایکنناا (بااشری،
 )298 :2934این تعریف مورد ایتقاد قرار گرفته اس مبنای ایتقاد این اسا کاه «الاوام در صاورتی
معنی دارد که شخص قادر به پاسخگویی باشا و در موردی کاه شاخص قاادر باه پاساخگاویی یباشاا
صحب کردن از الوام فاقا توجیه اس به این اعتبار مسوولی کیفری عبارت اس از توایاایی شاخص
به پاسخگویی در مقاب عم مجرمایاه » (آزماایش ،تقریارات درس حقاوق کیفاری عماومی-2935 ،
 )2933با این کیفی میتاوان گفا چاون مساوولی کیفاری یاا ر باه افارادی اسا کاه توایاایی
پاسخگویی در مقاب عم مجرمایه را داشته باشنا میتوان آن را به توایایی و الاوام باه پاساخگاویی در
مقاب عم مجرمایه تعبیر یمود باین توضیح که بعا از احراز توایاایی ،شاخص ملاوم باه پاساخگاویی
اس به یظر برخی «منظور از این تعریف آن اس که شاخص برخاوردار از یاوعی وضاعی و صافتی
خاص اس که که به موجب آن قابلی مییابا تا بار تبعات جوایی رفتار مجرمایه خود را تحم کناا»
(میرسعیای)19 :2959 ،
«چنا دشة گذشته شاشا ت ییر قاب توجهی در مورد شیوة فهام مساوولی و تحقیاق در ماورد آن
بودت اس به جای تمرکو بر آیچه که به یحو ایحصاری مسوول بودن تلقای مایشاود ،یظریاه پاردازان
اخالقی و حقوقی به یحو فوایناتای به آیچه کاه ایساان را مساوول مایساازد عالقاه مناا شااتایاا »
( )Watkins, 2006, 593-608در حقوق آمریکا اعتقاد بر این اسا کاه «باین مساوولی کیفاری و
اشلی شخص برای حضور در فراینا عاال کیفری تفاوت مفهومی وجود دارد اشلی فقط باه توایاایی
فعلی متهم به دفاع و فهام فرایناای کاه وی درگیار آن اسا یاا مجاازات اشاارت دارد ،در حاالیکاه
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
ییود » ()Podger & Henning& Tasliz & Garcia, 2013, 452
مسوولی کیفری شم از حیث مبایی و شم از حیث ارکان با مساوولی ماایی و ایتظاامی متفااوت
اس و «تفاوت آن شا در این اس کاه در مساوولی ماایی ییاازی باه احاراز عماا مرتکاب ییسا »
( )Laing, 1994: 57-80شر چنا در حقوق کیفری ییو در برخی ماوارد قاایونگاذار اساتثنالاٌ برخای
اعمال غیرعمای را جرم تلقی کردت ولی با لحاظ اص عمای بودن جرالم ،اعمال تنها در صورتی جارم
شستنا که عمااٌ ارتکاب یافتاه باشانا و شرگویاه ایاراد خساارت اعام از عماای و غیرعماای موجاب
مسوولی اس در مسوولی کیفری ضمای اجرا صاب ة اخالقای دارد و از اوصااف و ویژگایشاای آن
میتوان به رسوا کنناگی ،ایتقام جویی و زجرآوری اشارت یمود ولی در مسوولی مایی شخص ملوم باه
ایفای تعها یا جبران خسارت یا عام ایجام امری میشود و ضامای اجراشاای ایتظاامی ییاو یاا ر باه
تنبیهات اداری شام من از ارتقای درجه یا پایه یا گروت یا تنوی آنشا و ایفصال موق یا دالم یا کسار
حقوق اس
مسوولی کیفری شرط تحمی مجازات اس و باون احاراز آن یمایتاوان کسای را باه مجاازات
محکوم یمود مادت  28قایون جوای آلمان ییو قصا را یکی از مباایی مساوولی کیفاری تلقای و مقارر
داشته «جو در مواردی که قایون صراحتاٌ مسامحه را بهعناوان مبناای مساوولی کیفاری تلقای کاردت
اس  ،تنها رفتار عمای میتوایا موجب مسوولی کیفری شود » چون فرض بار ایان اسا کاه فقاط
رفتار عمای میتوایا به یظم عمومی جامعه که مبنای جرم ایزاری اعماال اسا صاامه وارد کناا در
آلمان ییو «اص تقصیر 2از طرف دادگات قایون اساسی بهعنوان اص اساسای مساوولی کیفاری تلقای
شات اس » ( )Esakov: 2010, 173-192و به شماین اعتباار اسا کاه «در آلماان فقاط اشاخاص
حقیقی از یظر کیفری مسوول شناخته میشویا » ()Beck, 2010: 1093-113
 -2در مورد اشخاص حقوقی
قایون جوای آلمان در مورد اشخاص حقوقی به مسوولی کیفری اشارتای یکردت و فقاط قاایون جارالم
اداری اجازت تحمی جوای یقای در مورد اشخاص حقاوقی را دادت اسا از جها مباایی مساوولی
کیفری ییو تفاوتی بین یظام حقوقی دو کیور ایران و آلمان میاشات یمیشود و تفااوت فقاط در ماورد
سن شروع مسوولی کیفری اس که طبق ماادت  23قاایون جاوای آلماان کودکاان زیار  24ساال از
مسوولی کیفری مبرا شستنا یاگفته پیااس که قصا یا مسامحه فقط یا ر به اشخاص حقیقی اسا
و در مورد اشخاص حقوقی یمیتوان از چنین مفاشیمی استفادت یمود و «اشخاص حقاوقی یمایتوایناا
1. Schuldprinzip
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قصا و ارادتای مستق از قصا و ارادت افراد و اعضاء خود داشته باشنا » (صایعی )833 :2951 ،ولی به
یظر میرسا این سخن ،مربوط به زمایی باود کاه اشاخاص حقاوقی موجودشاایی ایتواعای شاناخته
میشایا و ارتکاب رکنشای مادی و روایی جرم از سوی آنشا یا ممکان ماییماود اماا اماروز ،ایان
اشخاص ،موجودشایی واقعی تلقی ،و برپایه ساز و کارشای مختلفی توانمناا باه ارتکااب جارمشاای
عمای و غیر عمایایا مسؤولی سازمایی که مورد اقبال یظامشای حقوقی امروزین قرار گرفته ،این
امکان را فراشم ساخته ،تا اشخاص حقوقی مستق از اعضای خود ،قصا و ارادت داشته باشنا
در سال  1111کمیسیون اصالح قوایین آلمان مسوول ارزیابی ضرورت مسوولی کیفری اشاخاص
حقوقی در آلمان شا و اعالم داش که شیچگویه مقاررات فراملای کاه بار اسااس آن تصاویب چناین
قوایینی الوامی باشا وجود یاارد مخالفین ایجاد مساوولی کیفاری بارای اشاخاص حقاوقی در ماورد
ضرورت چنین مسوولیتی تردیا داریا باه یظار خیلای از مخاالفین ،پییازیری از بوشکااری اشاخاص
حقوقی در شر موردی امکان پذیر ییس به یظر این دسته ،ضمای اجرای زم برای تخلفاات صاورت
گرفته از طرف اشخاص حقوقی یا اعضای آنشا در حقوق آلمان و اساساٌ در قاایون جارالم اداری وجاود
دارد و شرگویه یقصی را میتوان با اصالح یا ت ییر قایون موباور برطارف یماود باهعاالوت ،پییازیری از
جرالم اشخاص حقوقی با مصادرت ،یه فقط سود خالص بلکاه ،کا درآماا یاخاالص 2حاصا از تخلاف
امکان پذیر اس
در مقاب  ،طرفااران مسوولی کیفری اشخاص حقوقی اساتا ل مایکنناا کاه تحمیا ضامای
اجراشای کیفری در اشخاص حقوقی (به جای جریمهشای اداری) میتوایا آثار بازداریااگی مثبا تاری
داشته باشا استا ل دیزری که در راستای مسوولی کیفری اشخاص حقاوقی صاورت مایگیارد آن
اس که به موجب حقوق آلمان مسوولی یک شخص حقیقی به موقعی اقتصاادی وی بساتزی دارد
استا ل طرفااران مسوولی کیفری اشخاص حقاوقی آن اسا کاه در بییاتر ماوارد مجاازات شایچ
ارتباطی با امتیاز اقتصادی کسب شات توسط شخص حقوقی منتف از جرم یا اقاام مربوطه یاارد ایان
امر در مورد شخص حقیقی محکوم به زیاان بییتر صاق میکنا ،چون یمیتوان زیااان را باا جریماه
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.

شمچنان که گفته شا ،قایونگذار ایران تا سال  2931که در مادت  249قایون مجازات اساالمی باه
بیان حکم کلی در مورد مساوولی کیفاری اشاخاص حقاوقی پرداخا فقاط باهصاورت ماوردی باه
مسوولی کیفری اشخاص حقوقی پرداخته بود به یظر برخی از حقوقاایان «طب فرد ماارایاه قاوایین
1. Bruttoprinzip
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کیفری مای از آن بودت اس که تکالیف مقرر در قایون به گروت یا جم واحای تساری پیااا کناا»
(اردبیلی )13 :2934 ،با اینحال ،در برخی موارد به مسوولی کیفاری اشاخاص حقاوقی اشاارت شاات
بود 2
در برخی موارد ییو علی رغم تصریح به اشاخاص حقاوقی ،مساوولی متوجاه یمایناات شاخص
حقوقی شات اس اشم قوایین قب و بعا از ایقالب که در آنشا مساوولی و کیفار جارالم اشاخاص
حقوقی متوجه اشخاص حقیقی شات اس از جملاة آنشاا ماواد  23و  11قاایون جارالم رایایاهای
مصوب  2955و مادت  83قایون مبارزت با قاچاق کا و ارز مصوب سال  2931اس
در قایون مجازات اسالمی سال  31قایونگذار رویکرد خود را ت ییر دادت و در مادت  249میخصاا
به عنوان یک قاعات کلی به مسوولی کیفری اشاخاص حقاوقی و ییاو مساوولی کیفاری اشاخاص
حقیقی ادارت کننات شخص حقوقی تصریح یمودت اس به این ترتیب قایونگاذار بار ایان یظار کاه
شخص حقوقی یمیتوایا مرتکب جرم شود خط بطالن کییات اس طبق مادت موبور «در مسؤولی
کیفری اص بر مسؤولی شخص حقیقی اس و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولی کیفری
اس که یماینات قایویی شخص حقوقی به یام یا در راستای مناف آن مرتکب جرمی شود مسؤولی
کیفری اشخاص حقوقی مای مسؤولی اشاخاص حقیقای مرتکاب جارم ییسا » بار ایان اسااس
قایونگذار دو شرط را برای احراز ایتساب عم به شخص حقوقی و مسوولی کیفری آن مورد توجه
قرار دادت اس :
الف) نمایندة قانونی شخص حقوقی به نام شخص حقوقی مرتکب جرم شود.
منظور از یمایناة قایویی شخص یا اشخاصی شستنا که مسوولی ادارة شخص حقاوقی را بار عهاات
داریا بنابراین ،مایری که فاقا اختیار تصمیمگیری باشا و بازرس و یا ر شرک یمایتوایناا بارای

 -2 2طبق مادت  284قایون مالیاتشای مستقیم «شر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب این قایون مکلاف باه وصاول
و ایصال مالیات مودیان دیزر میباشا در صورت تخلف از ایجام و ایف مقررت با مؤدی متضاامناٌ مساوول پرداخا مالیاات و
زیان دیکرد متعلق بودت و میمول جریمه مقررت ییو خواشا بود »
 -1قایون تجارت در بعضی از ماواد خاود از مجاازات شارک شاا یاام باردت اسا چنایچاه در ماادت  111ق موباور از
محکومی شرک به جوای یقای صحب شات اس .
 -9مادت  4قایون مقررات امور پوشکی و دارویی و ماواد خاوردیی و آشاامیایی مصاوب  13خارداد  2919از تعطیلای
موسسه بعنوان ضمای اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد یمودت اس
 -4مادت  23قایون تعویرات حکومتی مصوب  19اسفنا  2983مجما تیاخیص مصالح یظاام ییاو از اخاذ جریماه
بعنوان کیفر شخص حقوقی صحب یمودت اس .
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شخص حقوقی مسوولی کیفری ایجاد یماینا  2باه ایان ترتیاب ،در صاورتیکاه شیاأت ماایرت یاا
مایرعام به یام شرک اقاام به ارتکاب عم مجرمایه کردت باشنا شم باه اعتباار شاخص حقیقای
بودن و شم به اعتبار یمایناة شخص حقوقی مرتکب عم مجرمایه شاتایاا و بناباه تصاریح قسام
اخیر مادت  249و مادت  11ق م آ مساوولی کیفاری اشاخاص حقاوقی ماای مساوولی اشاخاص
حقیقی مرتکب جرم یخواشا بود باتوجه به این که قایونگذار باه ایان مطلاب در ماادة  11تصاریح
کردت بود اشارة مجاد به آن در قسم اخیر مادة  249فاقا توجیه اسا بارای مثاال ،اگار شیاأت
مایرت یا مایرعام به یام شخص حقوقی اقاام به کالشبرداری یمایناا شام شخصااٌ از یظار کیفاری
پاسخ گو خواشنا بود و شم به عنوان یماینات شخص حقوقی دلی ایان امار آن اسا کاه او ا قاوت
متفکرت شخص حقوقی شخص حقیقی اس و دوم آن که شاخص حقیقای یتوایاا در پناات ایتسااب
مسوولی کیفری به شخص حقوقی به راحتی اقاام به ارتکاب جارم یمایاا و از مساوولی کیفاری
رشایی یابا لذا ،به یظر میرسا اساساٌ شر دو ضابطه موضاوع ماادت  249یهایتااٌ متضامن بیاان یاک
مطلب شستنا و آن عبارت اس از ایتفاع شخص حقوقی از ارتکااب عما مجرمایاه ولای باه یظار
میرسا در کلیه مواردی که جرم به یام شخص حقوقی ارتکاب مییابا یمایتاوان گفا کاه الوامااٌ
مناف آن ییو متوجه شخص حقوقی میشود برای مثال ،در فرضی که شرک اراله دشناات خاامات
رایایه ای اقاام به تولیا سی دیشای مستهجن یمودت و آنشا را در اختیار کارمنا خاماتی خود قرار
دشا که جه تأمین بخش از شوینهشای زیاگی خود اقاام به فاروش سای دیشاا و کساب درآماا
یمایا ،شرچنا جرم به یام شخص حقوقی ارتکاب یافته ولی در راستای منااف شارک موباور یباودت
اس
شمچنین یبایا تصور یمود که در کلیة مواردی که جرم بنام شاخص حقاوقی ارتکااب ماییاباا
مسوولی کیفری متوجه شخص حقوقی خواشا بود ،بلکه مسوولی کیفری عما ارتکاابی تنهاا در
صورتی متوجه شخص حقوقی خواشا بود که عم توسط یمایناة قاایویی شاخص حقاوقی ارتکااب
یابا منظور از یماینات قایویی فرد یا افرادی اس که طبق اساسنامه شخص حقوقی اختیاار تصامیم
گیری داشته باشنا مایر شخص حقوقی ییو طباق مقاررات قاایون تجاارت و در حااود اختیاارات
تفویضی از طرف شیأت مایرت شرک یماینات شخص حقوقی شاناخته مایشاود بارای مثاال ،اگار
مایرعام شرک به صورت مخفیایه و باون شماشنزی با اعضای شیأت مایرت اقاام باه کالشبارداری
یمودت و مناف حاصله را از آن خود یمایا یا در شمان مثال شرک اراله دشناة خاامات رایایاهای در
صورتیکه مایرعام به صورت مخفیایه و باون شماشنزی اقااام باه تولیاا و توزیا سای دیشاای
مستهجن یمایا و شاف وی از تسمیة سی دیشا به یام شرک کسب اعتماد و ایجاد اطمینان خاطر
 2شر چنا به یظر میرسا تفویض اختیار به مایرعام یافی اختیار خود شیأت مایرت در اتخاذ تصمیم یخواشا بود
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در میتریان باشا در اینجا یمیتوان گف جرم بنام شخص حقوقی ارتکاب یافتاه اسا بناابراین،
منظور قایونگذار ،ارتکاب عم مجرمایه بنام شخص حقوقی و توسط یمایناة تصامیم گیار شاخص
حقوقی اس
ب) نمایندة قانونی شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود.
شمانگویه که توضیح دادت شا اساساٌ و جو در موارد استثنایی وقتی که یمایناة شخص حقوقی بناام
شخص حقوقی مرتکب عم مجرمایه مایشاود در راساتای منااف شاخص حقاوقی مرتکاب جارم
میشود منظور قایونگذار از عبارت «در راستای مناف شخص حقوقی» آن اس که اگر منفعتای از
عم مجرمایه حاص شود متوجه شخص حقوقی شود ،ولی شرط تحقق مساوولی کیفاری ایتفااع
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
شا بنابراین ،اگر یمایناة شخص حقوقی احساس کنا که در اثر ارتکاب جرم منافعی عایاا شاخص
حقوقی خواشا شا ولی در عم در اثر اقاام ایجام شات فقط زیان متوجه شخص حقوقی شود ماای
از تحقق جرم یخواشا بود برای مثال ،اگر سی دیشای مستهجن بالفاصاله بعاا از تولیاا و قبا از
توزی کیف و توقیف و معاوم شویا یتیجة عم ارتکابی چیاوی جاو ضارر بارای شاخص حقاوقی
یخواشا بود شعبه  2199دادگات کیفری دو تهران در پرویاات ای 2ماایر عاما و مؤسساه فرشنزای
شنری یقش پرایتو را به استا ل آن که مایر عام به یام شاخص حقاوقی و در راساتای منااف آن
مرتکب جرم شات ،به اتهام صاور چک پرداخ ییات محکوم کردت اس با این کیفی بایاا گفا
حکم مادت  25قایون صاور چک که بهموجب آن در فرض صااور چاک پرداخا ییاات مساوولی
کیفری متوجه مایر عام و مسوولی تضامنی مربوط به پرداخ وجه چک بر عهات ماایر عاما و
شخص حقوقی گذاشته شات اس در قسم مربوط به ایحصار مسوولی کیفری به مایر عام بایا
در کنار مادت  11و  249قایون مجازات اسالمی مورد توجه قرار گیرد به عبارت دیزر ،صادر کننات و
شخص حقوقی شر دو شم مسوولی کیفری و شم مسوولی مایی خواشنا داش
مسألهای که بایا در اینجا به آن پرداخته شود بحث مسوولی کیفری اشخاص دیزار در عما
مجرمایة ارتکابی بنام یا در راستای مناف شخص حقوقی توساط شاخص حقیقای اسا شار چناا
قایونگذار در مادة  11تصریح کردت که «این امر مای از مجازات شخص حقیقای ییسا » و ممکان
اس چنین تصور شود که منظور قایون گذار از عبارت موبور فقط یماینااة قاایویی شاخص حقاوقی
اس ولی باتوجه به عبارت «مسؤولی کیفری اشخاص حقاوقی ماای مساؤولی اشاخاص حقیقای
 2دادیامه شمارت  3813331231511825مورخ 2938/18/18
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مرتکب جرم ییس » معلوم میشود که منظور قایونگذار آن اس که کلیة اشخاص حقیقی دخیا
در ارتکاب عم مجرمایه ،اعم از این که یماینات قایویی باشنا یا یه ،یسب به عم مجرمایه ارتکاابی
مسوولی کیفری خواشنا داش گفته میشود که «قایونگذار ایران در ماادت  249از یظریاه «م او
متفکر» در مسوولی کیفری پیروی کردت و پذیرش این یظریه دایرت مساوولی کیفااری اشااخاص
حقاوقی را محااود مایکناا؛ زیارا تنهاا جرایمی که توسط یماینات قایویی ایجاام مایشاود ،قابا
ایتسااب به شخص حقوقی اس » (موسوی مجاب و رفی زادت )289 :2934 ،بهیظر میرساا یظریاة
موبور ،قال به ایتساب مسؤولی شخص حقوقی از طریق ماایران عاالی رتباه اسا و یاه ماایران
میایی حال آنکه به یظر میرسا مادة  ،249بین سلسله مرتبهیِ مایران ،قالا باه تفکیاک ییاات
اس و منظور مادت موبور شر فردی اس که بهعنوان یماینات شخص حقوقی شناخته میشود اعم از
آن که مایر عالی رتبه باشا یا میایی در ارتباط با اشخاص حقوقی در حال تصفیه ییو میتوان قالا
به مسوولی کیفری شا شر چنا «لووم بقای شخصی حقوقی آنشا به موجاب مااادت  208قاایون
تجارت اصالحی ،شیچزات دلی بر تساوی شخصی حقوقی اشخاص در حاال تصافیه باا شخصای
حقوقی قب از دورت تصفیه یخواشا بود اما این مساأله باعاث یخواشااا شاا در ایتسااب مساوولی
کیفری به اشاخاص حقاوقی در حااال تصاافیه ایاارادی مطاارح گاردد ،چارا کاه ایان شخصای
استثنایی اشخاص حقوقی در حال تصاافیه ،صاارفاا از حیااث حقاوق و تکاالیف ماایران تصافیه و
مایران شارک و شمچناین رویاا پرداخا دیاون و وصول مطالبات واجا اشمی باودت و از یقطاه
یظر مسوولی کیفری مؤثر یخواشا بود» (قناد-اکبری)43 :2934 ،
طبق مادة  834قایون آلین دادرسی کیفری سال « 2939در صورتی که شاخص حقاوقی دارای
شعب یا واحاشای زیرمجموعه متعاد باشا ،مسؤولی کیفری تنها متوجه شعبه یا واحای اس کاه
جرم منتسب به آن اس در صورتی که شعبه یا واحا زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکوی اصالی
شخص حقوقی اقاام کنا ،مسؤولی کیفری متوجه مرکوی اصلی شخص حقوقی ییو میباشا »
«در آلمان اشخاص حقوقی با مسوولی کیفری مواجه یمیشویا ،بلکه اشخاص حقیقی یمایناات
اشخاص حقوقی از حیث کیفری قابا تعقیاب شساتنا » ( )PARASCHIV, 2013: 100-105و
«مفهوم مسوولی کیفری برای اشخاص حقوقی در آلمان مفهوم غریبی اس » ( Robbers, 2001:
.)649-669
شر چنا به یظر برخی «مسوولی کیفری اشخاص حقوقی در آلمان از ابتاای امر وجود یااشاته
و در حال حاضر شم وجود یاارد و باون شیچ تعجبی وجاود یخواشاا داشا »Dubber, 2017: ( ،
 )13با اینحال ،از یظر تاریخی ،در آلمان مسوولی کیفری اشخاص حقاوقی باه طاور کاما رد ییاات
اس آنشایی که به تاریخ حقوق آلمان با دق بییتری یزات میکننا به ایان یکتاه توجاه داریاا کاه
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تاریخ یمیتوایا گویای شمه واقعیات باشا ،چاون مساوولی کیفاری اشاخاص حقاوقی در برشاه ای از
تاریخ در آلمان وجود داشته ،ولی ا ن وجود یاارد لذا ،در حال حاضر بحث ایان اسا کاه در حقاوق
مارن آلمان چنین مسوولیتی وجود یااشته یا یمیتوایسته وجود داشته باشا (.)Dubber, 2012: 23
گفته میشود که در حقوق کیفری مارن قال شاان مساوولی کیفاری بارای اشاخاص حقاوقی
غیرمنطقی ،غیرممکن و غیرقاب تصور اس چاون ،باه موجاب اصا تقصایرnulla poena sine (2
 )culpaاشخاص حقوقی یمیتواینا مرتکب جرم شویا  1قایون گذاران آلمان بر این اعتقاد شساتنا کاه
مسوولی اداری اشخاص حقوقی اشااف بازداریاگی ،قابلیا پایشبینای ،شافافی و عااال کلای را
برآوردت میکنا و زیایی کمتر از اجرای مقررات مربوط به مسوولی کیفاری دارد بعاالوت ،باا امتنااع از
پذیرش مسوولی کیفری اشخاص حقوقی ،یظام حقوقی آلمان بارای مفااشیم سانتی حقاوق کیفاری
احترام قال اس از اینرو ،آلماییشا بر این یظر شستنا که سیستم اداری-کیفری کفای مایکناا باا
اینحال ،بسیاری از منتقاین تأکیا کردتایا که شباش یودیکی باین سیساتم اداری-کیفاری آلماان و
حقوق کیفری وجود دارد و پیینهاد کردتایا که این سیستم ممکن اس باهعناوان یماایی از ضامای
اجراشای کیفری باون حمای شای اراله شات توسط آلین دادرسی کیفری باشا سیستم آلمایی تأکیاا
کمتری بر یقش برچسب زیی اخالقی مییمایا که شمرات باا ضامای اجارای کیفاری اسا از اینارو،
سواگرایایه بودن مجازات صف میخصه چنین سیستمی تلقی یمیشاود در آلماان باه موجاب ماال
مسوولی غیرکیفری ،شرک شا و دیزر اشخاص حقوقی فعا ن مساتق حقاوقی تلقای مایشاویا و از
شمان حقوقی برخورداریا که اشخاص حقیقی برخورداریا (.)Pop, 2006: 45
به موجب مال غیرکیفری ،اشخاص حقوقی از یظر اداری مسوول جرالم یاا جارالم اداری-کیفاری
ارتکاب یافته به وسیله یک یهاد یا یماینات میباشنا مادت  91قایون جارالم اداری 9محااودیتی را روی
لیس جرایمی که اشخاص حقوقی را میتوان به خاطر آنشا مسوول شناخ ایجاد یمیکنا اشاخاص
حقوقی به خاطر جرایمی که به اعتبار ماشی آنشا ارتکاب مییابا مسوول ییستنا بلکه فقط به خااطر
جرالم ارتکابی توسط اشخاص حقیقی مسوول شستنا تنهاا شارط ایان اسا کاه جارالم ارتکاابی باا
فعالی شای اشخاص حقوقی مرتبط باشنا با اینحاال ،زم ییسا کاه جارم داخا در فعالیا شاای
شخص حقوقی باشا از این رو ،شخص حقوقی میتوایا به موجب سیستم اداری-کیفری به خاطر قت
و جرالم علیه اموال و غیرت مسوول شناخته و مستوجب ضامای اجراشاای جریماه ،ایحاالل ،مصاادرت
عوالا حاص از جرم ،محرومی از حقوق یا پروایه و یظارت اجباری بر مایری شود در آلمان ،اگرچاه
اشخاص حقوقی یبایا از یظر کیفری مسوول شناخته شویا ولی به موجاب قاایون اداری– کیفاری باه
1. Schuldgrundsatz
2. societas delinquere non potest
3. Ordnungswidrigkeitengesetz
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خاطر جرالم کیفری مسوول شستنا دادگاتشای اداری و کیفری شار دو مایتوایناا ضامای اجراشاای
اداری را تحمی کننا مادت  91قایون جرالم اداری طبقه اشخاصی را که اعمال آنشا میتوایا اشاخاص
حقوقی را به خاطر اعمال یمایناگان حقوقی یا مایران شخص حقوقی مسوول یمایا محاود مایکناا
اگر امکان پییزیری از وقوع جرم توسط شخص حقوقی وجود داشته باشا اعمال یمایناگان یا مایران
بطور اتوماتیک وار به حساب شخص حقوقی گذاشته میشاود ( .)Diskant, 2008: 128-174طبقاه
اشخاصی را که میتوان مسوول اشخاص حقوقی قلمااد کرد میتوان به دو شیوت تعیاین کارد اول آن
که دادگاتشا ضرورتی یمیبیننا که یام اشخاصی را که از طرف شخص حقوقی اقاام میکننا میاخص
کننا میروط بر این که میخص باشا که شخصی در طبقه میخص شاات در ماادت  91قاایون جارالم
اداری اقاام کردت اس دوم آن که به موجب مادت  291قایون جارالم اداری یظار باه ایان کاه فقااان
یظارت به موجب قایون موبور یک جرم اداری-کیفری اس  ،در صورتی که عم توسط کارمنااایی کاه
یماینات قایویی یا مایر شخص حقوقی محسوب یمیشویا ارتکاب مییابا به یحاوی کاه اگار ماأمورین
شخص حقوقی موضوع مادت  91بر اعمال کارمناان موبور یظارت کافی مایکارد از وقاوع عما موباور
پییزیری میشا شخص حقوقی مسوول خواشا بود طبق مادت « 91مطابق قواعا دادرسی تعقیاب یاا
شناسایی مرتکب جرم ضروری ییس بعالوت ،جرم بایا در ارتباط با فعالی شای شخص حقاوقی باشاا
یهاد یا یماینات شخص حقوقی یا بایا از و ایف قایویی خود تخطی کردت باشا یا رفتار بایاا منتهای باه
سود شخص حقوقی شات و یا با قصا تحصی منفع مالی برای شخص حقوقی ایجام یافته باشاا » در
حقوق آلمان ،جرالم با مسوولی شایا وجود یاارد ،چون تقصیر شرط زم مسوولی کیفاری اسا و
بنابه تعریف «تقصیر منوط باان اس که مرتکب یقض اوامر و یواشی قوایین جوایی را خواساته باشاا و
بر ماشی و اوصاف آن آگات باشا» (باشری« )294 :2934 ،دول آلمان ،علی رغم تاالششاای جامعاه
اروپا ،با لجاج تمام از پذیرش مسوولی کیفری اشخاص حقوقی امتناع و در مقابا مساوولی اداری
را مورد پذیرش قرار دادت که از موایای آن میتوان به کم شوینه بودن و کاراتر بودن اشاارت کارد ماال
غیرکیفری آلمان ضمای اجراشای زیر را میپذیرد:
 -2جریمه2
 -1ایحالل1
 -9مصادرت عوالا حاص از جرم9
 -4محرومی از حقوق یا پروایه4
 -8یظارت اجباری بر مایری 2
1. fine
2. dissolution
3. confiscation of the fruits of the crime
4. privation of rights or licenses
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( Stanilaf,

میوان جریمه بر حسب اینکه جرم یک جرم کیفری یاا اداری باشاا متفااوت اسا
 )2014: 109-120در مورد جرالم کیفری ،میتوان شخص حقاوقی را تاا یاک میلیاون یاورو جریماه
کرد » ( )Weigend, 2008: 927-945و اعتقاد بر این اس که «جریمه اشخاص حقاوقی باا اصا
قایون اساسی که آنشا را اقاامات تنبیهی میدایا منطبق اس » ()Hetzer, 2007: 383-405
شرط ایتساب مسوولی اداری به شخص حقوقی آن اس که جرم از طرف مایر شاخص حقاوقی
ایجام یافته باشا  1زم اس که عم به تکلیف قایویی شخص موبور مربوط باشا و وی مکلف به ایجاام
آن بودت باشا دکت رین مربوط به این امار باه تواوری گاوارش اشاخاص حقاوقی ییاو معاروف اسا »
() Catargiu, 2013: 26-30و حتی میتوان گف در آلمان «مفهوم وسایعی از عنصار روایای وجاود
دارد » ( .)Maglie, 2005: 547-566شمچنین «در مورد جرالم اداری حااکثر جریماه بایاا بایش از
سود حاص از جرم باشا یظارت اجبااری را تنهاا زماایی مایتاوان اعماال کارد کاه تااابیر دیزار در
پییزیری از ارتکاب اعمال مجرمایه موفقی آمیو یبودت باشنا و مات آن یمایتوایاا بایش از  8ساال
باشا حقوق کیفری تنها سیستمی اس که شمه ارزششای پایمال شات توساط مجارمین مرباوط باه
شخص حقوقی را مورد تألیا مجاد قرار میدشا ویژگای غیرقابا جاایزوین ساوادشی ،بازداریااگی و
بازاجتماعی سازی حقوق کیفری تقاضای عمومی برای ایتقام را ارضا میکنا مجازات کیفری اشاخاص
حقوقی یک پیام سمبلیک میفرستا و آن این که شیچ جرمی باون مجازات باقی یمیمایاا و مجاازات
عاد یه متضمن تقبیح اخالقی جامعه اس » ( .)Pop, 2006: 44تحمیا ضامای اجراشاای مقارر در
قایون بهویژت جریمه یقای و مصادرت اموال به شخص حقوقی دارای این پیام اس که ماایران شاخص
حقوقی که به یمایناگی از آن تصمیم میگیریا متوجه این امر باشنا که ارتکاب اعماال خاالف قاایون
باعث توجه زیان مالی به شرک خواشا شا و در تصمیم گیریشای خود دق کاافی را مباذول داریاا
این امر دارای اثر بازداریاگی ییو میباشا و با دقتی که در تصمیم گیریشا صاورت مایگیارد از وقاوع
تخلفات در آینات اجتناب میشود و دارای این اثر بازاجتماعی سازی شم شس که یماینااگان شاخص
حقوقی برای حفظ اعتبار شخص حقوقی در راستای احکام قایویی عم کننا
ب) ضمانت اجراهای قابل اعمال در مورد اشخاص حقوقی
از حیث ضمای اجرا ،قایونگذار ایران در مادت  11ق م آ ساال  31مقارر داشاته «درصاورتی کاه
شخص حقوقی براساس مادت ( )249این قایون مسؤول شناخته شود ،با توجه به شات جرم ارتکابی
و یتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود ،این امر ماای از مجاازات شاخص
1. mandatory management oversight
2. verbandsunrecht
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حقیقی ییس :
الف -ایحالل شخص حقوقی
ب -مصادرت ک اموال
پ -ممنوعی از یک یا چنا فعالی ش لی یا اجتماعی به طور دالم یا حااکثر برای ماات پانج
سال
ت -ممنوعی از دعوت عمومیبرای افوایش سرمایه بهطور دالم یا حااکثر برای مات پنج سال
ث -ممنوعی از اصاار برخی از اسناد تجاری حااکثر برای مات پنج سال
 جوای یقایچ -ایتیار حکم محکومی بهوسیله رسایهشا
تبصرت -مجازات موضوع این مادت ،در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عماومی غیار دولتای در
مواردی که اعمال حاکمی میکننا ،اعمال یمیشود » «می توان تبصرت مورد بحث را از این جها
که مسوولی کیفری اشخاص حقوقی را یه بر مبنای دولتی بودن یا یبودن ،بلکه بار مبناای اعماال
آنشا استوار کردت اس  ،واق بینایه و در جه اشتماام باه اصا براباری اشاخاص در برابار قاایون
توصیف کرد » (شریفی)231 :2934 ،
ضمای اجرای مصادرت اموال زمایی اعمال خواشا شا که کلیه باشیشای شخص پرداخا شاود
و چنان چه مازادی باقی بمایا مصادرت خواشا شا یکته قاب توجاه در ماورد اشاخاص حقاوقی آن
اس که آیا در فرض مصادرت اموال شخص حقوقی در مورد شرک شای شخص یا مختلط بایا اموال
سهامااران یا شرکای ضامن ییو مصادرت شود یا مصادرت فقط یا ر باه اماوال خاود شاخص حقاوقی
خواشا بود بهیظر میرسا بایا مصادرت را فقط یا ر به اموال خود شخص حقوقی بااییم
ضمات اجرای موضوع بناشای (پ ،ت و ث مادت  )11در عم یمیتواینا یماود داشاته باشانا
چون مردم اساساٌ اطالعاتی در مورد این که فالن شخص حقوقی مجاز باه ایجاام چاه یاوع فعالیا
ش لی یا اجتماعی اس یااریا و ییو اطالع یااریا که از افوایش سرمایه من شاتایا یاا یاه ممکان
اس پاسخ دادت شود که افوایش سرمایه بایا در ادارت ثب شرک شا به ثب برساا و باا ممنوعیا
افوایش سرمایه که قایویاٌ بایا به ادارت موبور منعکس شود ادارت موبور از ثب افوایش سارمایه امتنااع
میکنا ولی بایا توجه داش که شخص حقوقی ابتاا سرمایه را از سرمایه گذار دریاف مایکناا و
بعااٌ معلوم میشود که مجاز به افوایش سرمایه یبودت اس در ارتباط با بنا (ث) میکالت بییاتری
مطرح میشود چون ممکن اس شخص حقوقی قب از مواجه شان باا ممنوعیا موباور چنااین
دسته چک پنجات برگی از بایکشای مختلف گرفته باشا و بعااٌ اقاام به صاور چکشای موبور یمایاا
یا در مورد سفته که موق خریا سفته از بایک کسی در مورد مجاز یاا ممناوع باودن صااور آنشاا
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سوالی یمیکنا شخص حقوقی میتوایا به صورت یامحاود اقاام به صاور سفته یمایا
در ارتباط با تبصرت بایا گف که از توجه به مفهوم مخالف حکام ماادت چناین بار مایآیاا کاه
منظور قایون گذار آن اس که اگر شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی عما تصاای ایجاام
دشا میتوان مجازاتشای موضوع این مادت را در ماورد شاخص موباور اعماال یماود ولای باه یظار
میرسا یمیتوان در شمه موارد به مفهوم مخالف مادت عم یمود برای مثال ،توزی آرد کاه توساط
شورای آرد و یان صورت میگیرد اساساٌ یک عم تصای اس ولی با توجه به این که جنبه عمومی
دارد و برای مثال ،ایحالل آن میتوایا موجب میکالت اساسی برای جامعاه و احیایااٌ ایجااد شار و
مر شود یمیتوان مجازاتشای موضوع مادت  11را در مورد آن اعماال کارد اگار شاخص حقاوقی
موضوع تبصرت اقاام به توزی میوت یا اقالمی یمایا که به راحتی از طرف اشخاص حقیقی یا حقاوقی
دیزر ییو قاب اراله میباشا اعمال مجازاتشای موضوع مادت  11در مورد آن منعی یخواشاا داشا
ولی در این جا ییو بایا به این مطلب توجه یمود که اگر برای مثال ،در ایام خاص مایناا ایاام یاوروز
دول برای مقابله با گرایی اقاام به تأسیس شرک شایی برای اراله اقالم ضروری ایام یاوروز یمایاا و
شخص حقوقی مرتکب جرم شود در این جا ییو به لحاظ ارتباط فعالی شاخص حقاوقی باا منااف
عمومی یمیتوان مجازاتشای موضوع ماادت  11را اعماال یماود «فلسافه عاام پاذیرش مساوولی
کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی اینزویه عنوان شات اس که تحمیا مساوولی کیفاری بار
اشخاص حقوقی حقوق عمومی م ایر با اص شخصی بودن مجاازاتشاا و یااقض آن اسا زیارا باا
مجازات این اشخاص در واق تابعان قارت عمومی مجازات میشویا » (آقایی جن مکاان 2931 ،و
 )11به یظر میرسا این ایراد در مورد اشخاص حقاوقی حقاوق خصوصای ییاو قابا طارح باشاا و
اختصاص به اشخاص حقوقی حقوق عمومی یاارد
قایونگذار در مادت  12به تیایا مجازات در مورد شخص حقوقی پرداخته و مقرر داشته «میوان
جوای یقای قاب اعمال بر اشخاص حقوقی حااق دو برابر و حااکثر چهار برابر مبل ی اس کاه در
قایون برای ارتکاب شمان جرم بهوسیله اشخاص حقیقی تعیین میشود » مادت  11ییو بارای اعماال
ضمای اجرای ایحالل و مصادرت اموال شارط گذاشاته و مقارر داشاته «ایحاالل شاخص حقاوقی و
مصادرت اموال آن زمایی اعمال میشود که برای ارتکاب جرم ،بهوجود آماات یاا باا ایحاراف از شااف
میروع یخستین ،فعالی خود را منحصراا در جه ارتکاب جارم ت ییار دادت باشاا » بناابراین ،اگار
شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود ییامات باشا یا با ایحراف از شاف میروع یخستین فعالی
خود را منحصراٌ در جه ارتکاب جرم ت ییر یاادت باشا و برای مثال ،یک یاا دو باار در فاصالهشاای
زمایی مختلف مرتکب جرم شات باشا یمیتوان ضمای اجراشای موبور را در مورد آن اعماال یماود
در آلمان ییو «مادت  81قایون شرک شای با مسوولی محاود تح شرایطی مث زمایی کاه منااف
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جامعه توسط شرکا و یا یمایناگان شرک که به خود واگذاشته شاتایا ،به خطر بیفتاا و شمچناین
اگر در این گویه شرک شا مجم عمومی یسب به احضار و تنبیه مایر منتخب خاود کاه بارخالف
قایون عم میکننا بی اعتنایی یمایا ،ایحالل ایان شارک را پایش بینای کاردت اسا » ( Bose,
 .)2011: 139-241عالوت بر آن «کلیه اشخاص حقوقی که عاوم خاود را بارای یقاض قاایون جاوم
یماینا و دس از فعالی مجرمایه بریااریا در معارض ایحاالل قارار مایگیریاا » (شاریفی:2934 ،
)922
مطلب قاب توجه دیزر امکان یا عام امکان ارتکاب کلیه جرالم به یام شخص حقوقی یا در راستای
مناف آن وجود دارد مثالٌ آیا میتوان به یام شخص حقوقی مرتکب قت یا جرالم جنسای شاا بارای
مثال ،به اعتبار این که مایر شخص حقوقی رقیب ،عرصه را برای فعالی شاای شاخص حقاوقی تناگ
کردت و یماینات حقوقی در راستای مناف شخص حقوقی متبوع خود اقاام به قت وی یمایاا یاا احیایااٌ
تعرضی جنسی علیه وی یا یکی از اعضای یماینات حقوقی رقیاب یمایاا تاا باا ملکاون کاردن آبارو و
حیثی وی ،مای از حضور مستمر وی در عرصه فعالی شای شخص حقوقی رقیب شود
برخالف یظر برخی که معتقایا « ارتکاب جرم قت عما یا شرب خمر از یاحیه شاخص حقاوقی
غیرممکن اس  ،زیرا چنین جرمی یه می توایا در راستای مناف شخص حقوقی یا به یاام او باشاا»،
(پوربافرایی و سیفی )221 :2934 ،به یظر میرساا ارتکااب جارالم موباور توساط شاخص حقاوقی
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
حقوقی از یک شرک خارجی اقاام به شرب خمر یمایا چون وقتی که قایون گذار از ارتکاب جرم به
یام شخص حقوقی یا در راستای مناف آن صحب میکنا امکان ارتکاب شر جرمی را مایتاوان تصاور
یمود و محاود به جرالم مالی یخواشا بود به طور کلای شار جرمای باا شار مااشیتی از طارف یمایناات
شخص حقوقی به یام یا در راستای مناف شخص حقوقی قاب ارتکاب اس اعم از این که جارم موباور
از جرالم مالی باشا یا غیر مالی ممکن اس ایراد شود با توجه به این که لذت یاشی از ارتکاب زیا تنهاا
متوجه ایسان میشود یا ضمای اجرای قصاص در قت عما فقط متوجه ایسان اس یا شرالط شاهادت
دروغ از جمله مرد بودن و فقط در مورد ایسان میتوایا مصااق داشته باشا ارتکاب اعماال موباور از
یاحیه شخص حقوقی وجود یاارد به یظر می رسا شمایزویه که قبالا ییو توضیح دادت شا خود شخص
حقوقی قابلی ارتکاب شیچ جرمی را یاارد و قایون گذار اعمال ارتکاب یافته باه یاام یاا در راساتای
مناف شخص حقوقی از یاحیه شخص حقیقی را جرم ارتکااب یافتاه توساط شاخص حقاوقی تلقای
میکنا به این اعتبار یه تنها در مورد مصادیق مذکور بلکه در سایر مصادیق ییو امکاان عملای ارتکااب
جرم توسط شخص حقوقی وجود یاارد ولی قایویزذار شخص حقوقی را مسوول میشناسا برای مثال،
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در تخریب امکان ارتکاب عم مادی توسط شخص حقوقی وجاود یااارد یاا در کالشبارداری شاخص
حقوقی امکان فریب دادن بوشایات را یاارد ولی قایویزذار ارتکاب این اعمال توس شخص حقیقی را باه
حساب شخص حقوقی میگذارد
در حقوق آلمان در مورد ضمای اجراشای قاب اعمال در حقوق موبور بایا باه قاایون جارالم اداری
مراجعه کرد در حقوق آلمان شر چنا قایون صریحی در مورد مسوولی کیفری اشخاص حقوقی وجود
یاارد ولی مقامات آلمایی از برخی اختیارات برای تحمی ضمای اجراشا برخورداریاا بییاتر مقاررات
موجود را بایا در قایون جرالم اداری جستجو یمود در مورد برخی تخلفات مایتاوان جریماهشاا را باه
اشخاص حقوقی تحمی یمود و سود حاصله از جرالم را مصادرت یمود
مطابق بنا  2ماادت  291قاایون جارالم اداری در صاورت یقاض تااابیر یظاارتی ماورد ییااز بارای
پییزیری از یقض و ایف زم توسط مالک که در قالب ترن فع ارتکاب مییابناا مایتاوان شاخص
حقوقی را جریمه یمود چنین تاابیری شام یصب ،ایتخاب مراقب و یظارت بر پرسن یظارتی خواشاا
بود در صورتی که یقض و یفاه متضامن مجاازات کیفاری باشاا جارالم اداری در قالاب تارن فعا
میتواینا متضمن حااکثر جریمه  2111111مارکی باشنا در صورتیکه یقض و یفاه متضامن یاک
جرم اداری باشا میوان جریمه به حااکثر جریمه اداری قاب تحمی برای یقض و یفه بستزی خواشاا
داش در صورتی که امتیاز اقتصادی تحصی شات از طریق جارم اداری بایش از  21111111ماارن
باشا 2،میوان جریمه میتوایا افوایش یابا و شرگویه سودی که بیش از میاوان جریماه باشاا مصاادرت
خواشا شا شرچنا روشن اس که طبق قایون جرالم اداری مقاماات از اختیاار تحمیا جریماه قابا
مالحظه برخورداریا ،ولی میوان جریمه به صالحایا مقامات بستزی دارد 1
از طرف دیزر ،اگر جرم ارتکابی توسط شخص حقوقی از یوع جرم کیفاری باشاا دادساتان ،طباق
اص قایویی بودن تعقیب 9ملوم به تعقیب خواشا بود آمارشا د لا بار آن داریاا کاه سیساتم فعلای
مجازاتشا اش ر اا از کارایی برخوردار ییستنا اگرچاه تعاااد زیاادی از جارالم اشاخاص حقاوقی توجاه
مقامات را به خود جلب میکننا( ،برای مثال  32111مورد در ساال  1129و  89111ماورد در ساال
 ،)1124با اینحال ،دادستانشای عمومی به یارت از اختیاار تحمیا جریماهشاای اداری بار اشاخاص
حقوقی استفادت میکننا یک دلی این امر آن اس که طبق قایون جرالم اداری اثبات تقصیر عضو یاا
مالک شخص حقوقی ضرورت دارد برای فالق آمان بر این میک  ،مقاررات پایش یاویس پییانهادی

 2زم به ذکر اس که قایون موبور مصوب  2358اس و در زمان تصویب قایون واحا پول آلمان ماارن باود و از ساال
 1112یورو شات اس
2. Opportunitätsprinzip
3. Legalitätsprinzip
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مربوط به قایون مسوولی کیفری اشخاص حقوقی اثبات تقصیر را الوامی یمیداینا پیش یاویس خاود
شخص حقوقی را مورد توجه قرار میدشا و تحمی جریمه به شخص متهم بستزی یاارد برای مثاال،
در صورت ارتکاب جرالم مرتبط با شخص حقوقی توسط پرسان شااغ در موقعیا شاای مرباوط باا
مسوولی شای شخص حقوقی یا در صورتی که مسوولی شای شخص حقوقی به یحو یامناسابی توزیا
شات باشنا شخص حقوقی مسوول خواشا بود ضمای اجراشاای اضاافی مایتوایاا بار یقاض و اایف
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.

به این ترتیب بهیظر میرسا در وضعی فعلی قایونگاذار آلماان در مجماوع از سااز و کارشاای
غیرجوایی در برخورد با تخلفات اشخاص حقوقی استفادت میکنا و این ساز و کارشا جوابزوی جامعه
آلمایی شناخته میشود ضمای اجراشایی که در مقررات پیش گفته باه آنشاا اشاارت شاا شمایناا
جریمه و مصادرت اموال و ایحالل شماینا ضامای اجراشاای مقارر در یظاام کیفاری ایاران شساتنا
بنابراین تقاوت اساسی که بین دو یظام کیفری وجود دارد آن اس کاه در یظاام کیفاری آلماان در
مورد اشخاص حقوقی از عبارت تخلف و در یظام کیفری ایران از عبارت جرم استفادت میشاود ایان
امر د ل بر آن دارد که قایونگذار آلماای ی شناوز یتوایساته میاک عنصار روایای را در ارتبااط باا
اشخاص حقیقی ح یمایا
نتیجهگیری
پیشبینی مسوولی کیفری برای اشخاص حقوقی متضمن ارسال این پیام مثب بارای عماوم جامعاه
اس که قایون گذار یسب به پیاماشای خطریان اعمال ارتکابی توسط اشاخاص حقاوقی بای تفااوت
ییس شمچنین میتوایا حاوی این پیام باشا که جامعه محیطی مناسب برای سرمایه گاذاری اسا
ممکن اس تصور شود که مسوول شناختن اشخاص حقوقی با سرمایه گذاری در تنافی اس ولای باه
یظر میرسا برخالف تصور موبور در جامعه ای که شمه در قبال اعمال ارتکابی مسوول شاناخته شاویا
امکان تأمین امنی سرمایهگذاری ییو بییتر خواشا بود و یتیجه این امر جذب سرمایهگذاری داخلای و
خارجی خواشا بود
میکلی که قایونگذار آلمان در زمینه برقراری مساوولی کیفاری بارای اشاخاص حقاوقی باا آن
مواجه اس بحث عنصر روایی اس اشخاص حقوقی به عناوان موجاودی اعتبااری یمایتوایناا دارای
عنصر روایی باشنا چون ،داشتن عنصر روایی ویژگی ذاتی شخص حقیقی اس به این دلی که عنصر
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روایی فع و ایفعال ذشنی اس و زمه این امر قابلیا تفکار اسا کاه فقاط یاک شاخص حقیقای
میتوایا چنین قابلیتی داشته باشا
پیش یویس قایون مسوولی کیفری اشخاص حقوقی در آلمان برای فاالق آماان بار ایان میاک
اثبات تقصیر را الوامی یمیداینا پیش یویس ،خاود شاخص حقاوقی را ماورد توجاه قارار مایدشاا و
تحمی جریمه به شخص متهم بستزی یاارد
قایویزذار ایران این میک را با پیش بینی عنصر روایی ییابتی ح کردت اس و باه یظار مایرساا
اطالق حکم مادت  249و مادت  11قایون مجازات اسالمی شام کلی مادت  24قایون موباور اسا باه
عبارت دیزر ،اگر مبنای ایتساب مسوولی کیفری به اشخاص حقوقی ارتکااب عما مجرمایاه توساط
یماینات شخص حقوقی باشا تفاوتی بین یوع جرم وجود یخواشا داش باین توضیح که عنصار روایای
اتخاذ شات توسط شخص حقیقی را به حساب شخص حقوقی مایگاذارد ایان اقااام قایویزاذار ایاران
موجه به یظر میرسا چون ،اشخاص حقیقی به عنوان قوت متفکرت شخص حقاوقی عما مایکنناا و
گرداینات شخص حقوقی میباشنا قایویزذار به درستی مساوولی را زماایی متوجاه شاخص حقاوقی
دایسته که اشخاص حقیقی به عنوان یماینات شخص حقوقی عم کننا یاا فعالیا آنشاا در راساتای
مناف شخص حقوقی باشا
در پاسخ به این پرسش که آیا پیش بینی حکم کلی در مورد مسوولی کیفری اشخاص حقوقی
در ایران درس بودت و می توایا در زمینه بازداشتن اشخاص حقاوقی از ارتکااب جارم ماؤثر باشاا
تصویب قایون مسوولی کیفری اشخاص حقوقی در آلمان میتوایاا باه مباارزت باا جارالم اشاخاص
حقوقی و جرالم یقه سفیا از بعا چیم ایااز پییزیری کمک یمایا و جنبه بازداریاگی داشته باشا
بایا گف به یظر می رسا با توجه به رشا روز افوون فعالی اشاخاص حقاوقی در جامعاه و ارتبااط
تنزاتنگ آن با زیاگی افراد پیش بینی ضمای اجراشای جوایی در یظام کیفاری ایاران و آلماان در
این زمینه می توایا مؤثر واق شود شر چنا بایا در یظر داش کاه جارم ایزااری شمییاه بایاا باه
عنوان آخرین رات ح باشا و تا زمایی که رات ح شای غیرکیفری بتواینا ییازشای جامعاه ایساایی را
تأمین کننا بایا از توس به رات ح شای کیفری اجتناب یمود در مجماوع باه یظار مایرساا یظاام
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
اشخاص حقوقی در جامعه امروزی پیاا کردتایا ایجاب میکنا که قایویزذاران برای آنشا ییو مسوولی
کیفری پیش بینی یماینا و قایویزذار ایران ضرورت موبور را درن و برای آنشا مسوولی کیفری پایش
بینی یمودت ولی قایویزذار آلمان شنوز درگیر بحث سانتی عاام امکاان تحقاق عنصار روایای در ماورد
اشخاص حقوقی اس در پاسخ به این پرسش که آیا شارط محکومیا شاخص حقاوقی محکومیا

منصور رحمدل

35

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

شخص حقیقی اس بایا گف به یظر میرسا بین دو محکومیا موباور مالزماه وجاود دارد و اگار
شخص حقیقی یماینات شخص حقوقی از اتهام ایتسابی برال حاص یمایا امکاان محکومیا شاخص
حقوقی وجود یخواشا داش در پاسخ به این سؤال که دفاع شخص حقاوقی در مقابا اتهاام ایتساابی
چه خواشا بود بایا گف شخص حقوقی میتوایا به دفاع عام وقاوع باوت یاا عاام یماینااگی شاخص
حقیقی از طرف شخص حقوقی استناد یمایا
منابع
آزمایش ،علی (« ،)2933-2935تقریرات درس حقوق کیفری عمومی ،دورت دکتری حقوق کیفاری
و جرمیناسی ،داییکات حقوق و علوم سیاسی داییزات تهران» ،یایم ساال دوم ساال تحصایلی
2933-2935
آقایی جن مکان ،حسین ( ،)2931حقوق کیفری عمومی ،جلا دوم ،تهران :ایتیارات جنز
اردبیلی ،محما علی ( ،)2934حقوق جزای عمومی ،چاپ شفتم ،جلا دوم ،تهران :ایتیارات میوان
باشری ،محما ( ،)2934حقوق جوای عمومی ،چاپ اول (به کوشاش دکتار علای آزماایش) تهاران:
ایتیارات یزات معاصر
پوربافرایی ،حسن؛ سیفی ،مهایه (« ،)2934گویه شناسی مجازات شاخص حقاوقی» ،آمووهههوای
حقوق کیفری ،داییزات علوم اسالمی رضوی ،شمارت  ،3بهار-تابستان  2934ص 212-215
حسنی ،محما حسن (« ،)2931مطالعه تطبیقی مسوولی کیفری اشخاص حقوقی در جرالم قت و
صامات بایی در حقوق کیفری ایزلستان و ایران» ،تحقیقات حقووقی «ویاژتیاماه شامارت ، 4
علمی پژوشیی  /ISC )41ص 213-248
سلطایی ،مهای ( ،)2932حقوق جزای عمومی ،جلا دوم ،تهران :ایتیارات دادگستر
شریفی ،محسن؛ حبیبزادت ،محمااجعفر؛ عیساایی تفرشای ،محماا و فرجایشاا ،محماا (،)2931
«ایتساب مسوولی کیفری به اشخاص حقوقی در یظام کیفری ایران و ایزلستان» ،آموهههوای
حقوق کیفری ،داییزات علوم اسالمی رضوی ،شمارت  8ص 83-55
شریفی ،محسن ( ،)2934مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقووق ایوران و انسلسوتان،
تهران :ایتیارات میوان ،ص 231
صایعی ،پرویو ( ،)2951حقوق جزای عمومی ،تهران :ایتیارات طرح یو
فر اللهی ،رضا (« ،)2953تأثیر جرم شناسی اثبات گرا بار مساوولی کیفاری اشاخاص حقاوقی»،
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تاریخ پذیرش9311/3/22 :

چکیده
با توجه به ماهیت جرائم بین المللی که اغلب با تبانی و توافق گروهیی ا افیراا اکتبیای میییابنی ،ریروک
جرم انگاکی تبانی اک جرائم بین المللی بیش ا سایر جرائم احساس میشوا .علیکغم جیرمانگیاکی تبیانی اک
منشوک نوکنبرگ و توکیو تبانی اک اساسنامه اااگاههای کیفری بینالمللی یوگسیووی و کوننی،ا موی،وا بیه
نسلکشی ش،ه و اک نهایت اک ایوان کیفری بین المللی حذف ش،ه است .این مقاله با برکسی مفهیوم تبیانی
اک اساسنامه و کویه قضایی اااگاههای کیفری بین المللی تبانی کا بیه او نیو تبیانی بیه عنیوان یی جیرم
مستقل و تبانی به عنوان یبی ا اشبال مسئولیت کیفری بین المللی تقسیم نمواه است .گرچه با پیشبینی
کامل اشبال مختلف مسئولیت جمعی اک بن،های الف و ا مااه  52اساسینامه اییوان کیفیری بیین المللیی
نیا ی به اکج تبانی به عنوان شبلی ا مشاککت نیست اما این امر نافی رروک جرمانگاکی تبانی بیه عنیوان
ی جرم مستقل اک ایوان نیست.
واژگان کلیدی :تبانی اق،اما مجرمانه مشیتر ،جیرم ناتمیام اشیبال مشیاککت جناییا علییه یل
نسلکشی
 .1کاکشناس اکش ،حقوق جزا و جرم شناسی اانشگاه گیون
 .5استاایاک گروه حقوق اانشب،ه علوم انسانی اانشگاه گیون (نویسن،ه مسئول)
 .3اانشیاک گروه حقوق اانشب،ه علوم انسانی اانشگاه گیون
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 .1مقدمه
ماهیت جرائم بینالمللی بهگونهای است کیه اک ابعیاا گسیتراه و سیا مانیافتیه اکتبیای میییابنی.،
گستراگی ابعاا جرائم بینالمللی االلت بر این ااکا که اکتبیای ایین جیرائم ا سیوی یی شیخ
بهتنهایی امبانپذیر نیست و رروکتاً اشخاص متع،ای به اشبال مختلف اک اکتبیای ننهیا اخالیت
ااشتهان( ،میرموم ،ااقی  .)551 :1321این امر توجیهگر م،اخله واکس جهت سرکوی و مقابله
با این جرائم است .لذا جرمانگاک ی تبانی به معنای توافق او یا چن ،نفیر اک اکتبیای جیرم ا همیین
رروک نشأ میگیرا.
اک واقع توجیه اولیه برای جرمانگاکی تبانی این است که تبانی جرمی مانع است که ه،ف ا نن
جلوگیری ا انجام و با ااشتن مرتبب ا اکتبای جرم ا لی است (حبیمیهیا  .)25 :1331جمعیی
عمل کران میتوان ،باعث جرأ و جساک بیشتر افراا اک اکتبای جرایمی شوا که بهتنهایی هرگیز
جرأ و امبان اکتبای ننها کا ن،اکن .،این امر لزوم برخوکا سریعتر و ش،ی،تر بیا تبیانیکننی،گان کا
نشباک میسا ا (میرموم ،یااقی 551-551 :1321؛ Prosecutor v. Musema, 2000, para.
 .)185ه،ف ایگر غلبه بر مشبوتی است که اک کاه اثبا جرائم جمعی بهویژه جیرائم بیینالمللیی
وجوا ااکا .جرائم بینالمللی معموالً با توافق مقامهای عالیکتبیه و توسی با وهیای اجراییی ننهیا
اکتبای مییابن .،بنابراین تبانی نیز بای ،بهعنوان یبی ا اشبال مسئولیت کیفری بینالمللی تصیری
گراا بهطوکیکه اااستانی به رف اثبا وجوا توافق هم بتوان ،برای مقامهای عالیکتبه که نقشه
کاه اکتبای جرائم کا ت،وین نمواهان ،اعومجرم نمای ،و اتفاقیاً ننهیا کا بیا مسیئولیت شی،ی،تر و ییا
ح،اقل مشابه با وهای اجرایی جرائم بینالمللی مواجه نمای .،همچنین با اعوم جرم تبیانی بیهجیای
موبومیت فرای متهمان تصویر کاملتری ا حقیقت جرائم اکتبابی اکائه میشوا؛ حقیقت ایینکیه
جرائم اکتبابی نه حا ل توشهای فرای مع،وای ا افراا بلبیه حا یل توافیق جمعیی مقیامهیای
عالیکتبه بواه است.
باتوجه به مزایای استناا به جرم تبانی و باتوجه به نووه اکتبای جرائم بیینالمللیی طیی جنیگ
جهانی اوم پیشنهاا اکج تبانی اک منشوک اااگاه نوکنبرگ ا سوی نماین،گان اولت نمریبیا مریر
گرای .،ای،ه اولیه پیشنهاا این بوا که علیه تمام کهبران نا ی و سا مانهای ننها به رف تبیانی بیا
هیتلر اعوم جرم شوا .اک واقع به موض اینکه تبانی وک گرفت هر عمل هر عضو برای پیشبرا
اه،اف به تمامی سایر اعضای گروه قابل انتسای باش .)Yanev, 2015: 426-428( ،بیا وجیوا اکج
تبانی اک مااه  1منشوک نوکنبرگ مشبل این بوا که مااه  1ا تصری به اککان جرم تبانی خواااکی
نموا و همین امر است قضا کا برای تفسیر مفهوم تبانی با گذاشت .پرسش ا لی این بوا که نییا
تبانی من،کج اک مااه  1منشوک نوکنبرگ همان تبانی است که اک نظام حقوقی کامنال وجیوا ااکا و
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یا مفهوم ایگری همانن ،نظام حقوق نوشته ا نن م،نظر است؟ این مشبل بع ،ا منشیوک نیوکنبرگ
اک اااگاههای کیفری بینالمللی بع،ی هم ت،اوم ااشت .بهوییژه ایینکیه اک اساسینامه و کوییه ایین
مواکم اک کناک مفهوم تبانی به مفاهیم مشابه ایگری مانن ،برنامهکییزی و نمیااهسیا ی و اقی،اما
مجرمانه مشتر ،هم اشاکهش،ه است .اک نهایت ایوان کیفری بینالمللیی اک اساسینامه خیوا هیی
تصریوی به مفهوم تبانی ن،اشته است اما ا اشبال متنوعی ا مشاککت اک اکتبای جرائم بینالمللی
اک مااه  52اساسنامه خوا نام میبرا که میتواننی ،اک عمیل نزایی بیه تبیانی اک اکتبیای جیرائم
بینالمللی باشن.،
بنابراین با برکسی اککان و پیشینه جرم تبانی اک نظامهای ملی بهعنوان منبع مفاهیم من،کج اک
اااگاههای کیفری بینالمللی میتوان به این پرسش پاسخ ااا که چرا تی،وینکننی،گان اساسینامه
ایوان این مفهوم کا بهطوک کلی حذف کراهان،؟ نیا باتوجه به پیشبینی اق،اما مجرمانه مشتر ،و
برنامهکیزی و نمااهسا ی علت حذف تبانی ااغام اک مفاهیم یااش،ه بواه است؟
بهمنظوک پاسخ به پرسشهای فوق و با توجه به اقتباس این عنوان مجرمانیه ا نظیامهیای ملیی
این مقاله به برکسی تربیقی اککان و انوا جرم تبانی اک نظامهای ملی اساسنامه و کویه اااگاههای
کیفری بینالمللی ا ابت،ا تاکنون پرااخته است و با توجه به حذف ایین عنیوان مجرمانیه اک اییوان
کیفری بینالمللی و تصری جزئی به نن اک اااگاههای کیفری یوگسووی و کونن،ا اکتباط نن کا بیا
اق،اما مجرمانه مشتر ،و مفاهیم مشابه تبیین نمواه است.
 .2ارکان جرم تبانی
 .1..2ارکان جرم تبانی در نظامهای ملی
تبانی به مفهومی که اک نظیام حقیوقی کیامنال وجیوا ااکا بیرای کشیوکهای نظیام حقیوق نوشیته
ناشناخته است .تبانی اک مفهوم مضیق خوا به معنای جیرم ناتمیامی اسیت کیه اک یوک اجیرای
مورو توافق توس ی یا چن ،شخ کامل میگراا با وجوا این رف توافق برای اکتبای جرم
قابل مجا ا است .)Timmermann, 2006: 845( 1اک حقوق انگلسیتان تبیانی بیا انعقیاا توافیق
موقق میشوا و لزومی ن،اکا که اق،ام بع ،ا توافق متعاقب نن باش .،البته یرف میذاکره کفاییت
نمیکن،؛ این امر مستلزم این است که تبانیکنن،گان ح،اقل عنا ر ا یلی توافیق کا تعرییف کننی،
ب،ینمعنا که ننها توافق به کفتاکی نماین ،که شامل نتایج م،نظرشان باش .،اگر توافق حا ل نشی،
 .1اک حقوق کامنالی انگلستان جرائم ناتمام یا عقیم که ب،ون نیا به اکتبای جرم ا یلی منجیر بیه مسیئولیت کیفیری
میشون ،به سه استه تقسیم میشون :،شرو به اکتبای جیرم تبیانی و توریی بیه اکتبیای جیرم ( Timmermann,
.)2006: 825
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اتهام تبانی کا خواه ،ش .،البته رروکتی برای موقا حضوکی طرفین توافق وجیوا نی،اکا و یرف
اطو ا وجوا طرف ایگر برای توقق توافق کافی اسیت .مقیرکا تبیانی اک اییاال متوی،ه نییز ا
مبنای کامنالی نن اقتباس ش،ه است (.)Okoth, 2014: 16-31
گرچه جرمانگاکی تبانی بهعنوان ی جرم ناتمام و مستقل ابت،ا اک کشیوکهای کیامنال یوک
گرفت اما این مفهوم امیرو ه اک برخیی نظیامهیای حقیوقی نوشیته ماننی ،نلمیان هیم وجیوا ااکا
( .)Ambos, 2008: 760البته اک نن استه ا نظامهای حقوق نوشته مانن ،نلمان اسپانیا و فرانسه
که تبانی کا تنها اک کابره با برخی جرائم ش،ی ،جرمانگاکی نمواهان ،تبیانی بیشیتر بیهعنیوان یی
شرو به جرم مجرمانه شناخته میشوا .برای مثال اک نظام حقوقی فرانسه ال م است کیه متهمیان
عووه بر توافق برای اکتبای جرم اق،اماتی هیم اک کاسیتای نمیااهسیا ی اکتبیای جیرم انجیام اااه
باشن 1.،اک نتیجه اگر اک نظام حقوقی کامنال اشخاص توافق به اکتبای جرم نماین ،و مرتبب جیرم
شون ،هم به اتهام تبانی و هم به اتهام اکتبای جرم موبوم خواهن ،ش( 5،کسسه  )553 :1321اما
اک نظامها ی حقوق نوشته مسئولیت برای اکتبای تبانی تنها مانی متوجه شخ خواهی ،شی ،کیه
موفق به اکتبای جرم نشون( ،کسسه 553 :1321؛ 3.)Dalton, 2010: 6
ککن ماای جرم تبانی توافق کران برای اکتبای ی جرم است و ککن معنوی نن او شق ااکا:
اول علم به واقعیا و اورا و احوال جرمی که تبانیکنن،گان قص ،اکتبای نن کا ااکن ،اوم قصی،
عمل به تبانی و اکتبای جرم ا لی( 5کسسه  .)553 :1321با توجه به اوقسمتی بوان ککن معنوی
جرم تبانی که قسمت اوم نن قص ،ناظر بر توقق نتیجه مجرمانه است بهنظر میکس ،که این یی
 .1تبانی اک مواا  111و  111قانون تعزیرا ایران هم پیشبینی ش،ه است .این امر بهویژه اک مااه  111قانون تعزییرا
به راحت نم،ه است که اک وکتی شخ به اتهام تبانی اک اکتبای جرائم علیه اعراض یا نفوس یا اموال میرام موبیوم
خواه ،ش ،که عووه بر تبانی مق،ما اجرایی نن کا هم ت،اک ،ای،ه باشن ،اما ب،ون اکااه خوا موفق بیه اقی،ام نشیون.،
بنابراین مورع نظام حقوقی ایران اک خصوص تبانی مشابه نظام حقوقی فرانسه است .برای اطو بیشتر کجو شیوا بیه:
(حبیب ااه مؤمنی  .)151-155 :1323با وجوا این شرو به جرم و تبانی او جرم ناتمام متفاو ا یبی،یگر هسیتن.،
برای اطو ا تفاو های بین این او کجو شوا به( :حبیمیها .)15-13 :1331
 . 5اک انگلستان ااغام نش،ن اتهام تبانی اک اتهام جرم ا لی اکتبابی بیرای اولیین بیاک اک پرونی،ه اوکنیل ()O’Connell
موکا تأیی ،قراک گرفت و اک قانون کیفری این کشوک نیز بر تفبی و ع،م ااغام اتهام تبانی با اتهام جیرم موریو تبیانی
اک وک اکتبای تأکی ،ش،ه است)Okoth, 2014: 20( .
 .3اک واقع عواملی که سا ن،ه جرم تبانی اک حقوق انگلیس هستن ،اک حقوق فرانسه به مثابه کیفیا مش،اه جرم و ییا
ااخل اک مسئولیت معاون قراک میگیرن)Elliot, 2011: 104( .،
 .5اک کابره با قسمت اول ککن معنوی جیرم تبیانی برخیی قسیمت اول کا همیان قصی ،توافیق و ییا تبیانی مییااننی.،
(حبیب ااه مؤمنی  )152 1323برای اطو ا اختوفنظرها اکباکه ککن معنوی موکانیا برای جرم تبانی کجو شیوا
به( :حبیمیها .)11-15 :1331
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جرم ااکای سوءنیت خاص است .برای احرا جرم تبانی برکسی اینکه نیا توافق اک نهایت اجراشی،ه
یا خیر مهم نیست اما اک وک اکتبای جرم مورو تبانی مواریع نظیامهیای کیامنال و حقیوق
نوشته اک برخوکا با تبانی و جرم مورو تبانی متفاو خواه ،بوا .با توجه به پیشینه جرم تبانی اک
نظام کامنال بای ،ای ،که حقوق کیفری بینالمللی ا ک،ام مفهوم تبانی (کامنال و یا حقوق نوشیته)
استفااه نمواه است.
 .2..2ارکان جرم تبانی در نظام حقوق کیفری بینالمللی
اک حقوق کیفری بین المللی جهت احرا اککان جرم تبانی بای ،به اولین نمونه اشاکه به این جیرم اک
اساسنامه اااگاههای بینالمللی پرااخت .اساسنامه اااگاه نوکنبرگ به عنوان اولیین اااگیاه کیفیری
بینالمللی به تبانی تصری نمواه است اما این تصری تؤام با ابهامهای یاای اسیت؛ بی،ین یوک
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.
1
ا جمله متهمان به تبانی اک این اااگاه فری بوا وی و یر اموک ااخلی نلمان اک کژییم نیا ی
بوا که به اتهام تمامی چهاک فقره جنایا توت وحیت اااگاه نیوکنبرگ مواکمیه گرایی ،امیا اک
نهایت به الیل ع،م شرکت اک جلسا تصمیمگیری هیتلر اک کابره بیا جنیگهیای تجاو کاکانیه ا
اتهام تبانی اک اکتبای جنایا علیه ل تبرئه و به سه فقره اتهام جنایا علیه ل جنایا علییه
بشریت و جنایا جنگی موبیوم گراییOffice of the United States Chief of Counsel ( ،
 .)for Prosecution of Axis Criminality, 1947: pp. 126-129سیس اینبواک  5نیز بنیا بیه
االیل مشابه رمن تبرئه ا اتهام تبانی به سه فقره اتهام ایگر موبوم گرای.،
والتر فان  3نیز به کغم ااشتن پست عالیکتبه و نمااهسا ی مالی نلمان نیا ی جهیت تجیاو بیه
کشوکهای همسایه به عم اااگاه به الیل ن،اشتن تأثیر ال م اک ت،وین ی توافق ا اتهام تبیانی اک
جنایا علیه یل تبرئیه مییشیواOffice of the United States Chief of Counsel for ( .
 .)Prosecution of Axis Criminality, 1947: 131-134فین اسیچیرا  5سیاکل  2فرانی  1و
کالتنبرونر 1به اتهام اکتبای جنایا جنگیی و جناییا علییه بشیریت موبیوم شی،ن ،و ا او اتهیام
1. Frick.
2. Seyss-Inquart.
3. Walter Funk.
4. Von Schirach.
5. Sauckel.
6. Frank.
7. Kaltenbrunner.
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اکتبای جنایا علیه ل و تبانی اک نن تبرئه گرای،نیOffice of the United States Chief ( ،

 .)of Counsel for Prosecution of Axis Criminality, 1947, p. 119-121اک کابریه بیا
متهم ایگر اسپیر 1هم اااگاه اعوم نموا که با وجوا انتصای وی بیه سیمت کئییس ینایع جنگیی
نلمان ا ننجا که اک مان انتصابش تمامی جنگهای نلمان نا ی شیرو شی،ه و اک جرییان بیواه
نمیتوان وی کا به اتهام شرو برنامهکیزی و نمااهسا ی و یا تبانی اک اکتبیای جناییا علییه یل
موبیوم نمیواOffice of the United States Chief of Counsel for Prosecution of ( 5
 .)Axis Criminality, 1947: 156اک کابره با متهمان ایگیر بیه نیامهیای اسیتریچر  3اوئِنتییز 5
بوکمن 2فن پاپن  1و فری  1اااگاه ا است،الل مشابه پرون،ه فری بهره میگیرا و اک نتیجه متهمان
ا اتهام تبانی اک جنایا علیه ل تبرئه میگرانیOffice of the United States Chief of ( ،
 .)Counsel for Prosecution of Axis Criminality, 1947: 129-131; 162-166تبرئیه
متهم عالیکتبه ایگر به نام اسبا هیم بنابیه االییل مشیابهی اعیوم گرایی .،ا نظیر اااگیاه بیرای
موبومیت وی به اتهام تبانی ال م است اثبا شوا که وی ا طر های تجاو کاکانه نا ی مرلع بیواه
و اک ت،وین ننها نقش ااشته است .اک نهایت اااگاه به این نتیجیه کسیی ،کیه نمییتیوان اطیو و
نگاهی وی ا این طر ها کا وکای هر ترای ،معقولی اثبا نمیوا .اک نتیجیه وی ا تمیام اتهیامهیای
واکاه تبرئیه شیOffice of the United States Chief of Counsel for Prosecution of ( ،
.)Axis Criminality, 1947: 133-137
اک واقع اااگاه نوکنبرگ نستانه باالیی کا برای احرا ککن ماای و معنوی جرم تبانی اک جناییا
علیه ل اک نظر میگیرا؛ به طوکیکه اک تمام پرون،ههای یااش،ه رف حضوک و اطیو میتهم ا
توافق کا جهت انتسای اتهام تبانی کافی نمیاان ،بلبه معتق ،به لزوم احیرا قصی ،میتهم اک توقیق
نتایج توافق (قسمت اوم ککن معنوی) و نقش کلی،ی و کاهبرای متهم جهت احرا اکااه وی جهیت
انعقاا توافق (ککن ماای) است.
هرچن ،تبانی اک مااه  2منشوک اااگاه توکیو برای مواکمه جنایتکیاکان جنیگ جهیانی اوم اک
ژاپن عیناً تبراک مااه  1منشوک نوکنبرگ بوا اما اک کویه قضایی این اااگاه به اککان ماای و معنیوی
تبانی (البته تنها اک کابره با جنایا علیه ل ) با تفصیل بیشتری پرااختهش،ه است .چن،ین عامل
1. Speer.

 .5اکواقع اااگاه نوکنبرگ الواق بع،ی ی

شخ

به تبانی و توافق برای اکتبای جرم کا نپذیرفت.
3. Streicher.
4. Doentiz.
5. Bormann.
6. Von Papen.
7. Fritzsche.
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اک این اااگاه برای استنباط مشاککت متهم اک تبانی موکا استفااه قراک گرفت :تصی،ی یی سیمت
عالیکتبه اک اولت یا نیروی نظامی موجب میشوا که ی شخ قااک به ایفای نقیش اک تی،وین و
اجرای طر های جنگ تجاو کاکانه کشوک باش،؛ حضوک اک جلساتی کیه اک نن موریو تبیانی میوکا
بوث قراکگرفته است؛ مشاککت اک برنامههای سیاسی که مستلزم بران،ا ی و قتیل کهبیران مخیالف
جنگ تجاو کاکانیه اسیت؛ حماییت ا بیه قی،ک کسیی،ن تبیانیکننی،گان سیرکوی اموکراسیی و
موبومیت مخالفان تبلیغا ا طریق کسانههایی که حامی جنگهای تجاو کاکانیه تبیانیکننی،گان
هستن ،و توری مرام ژاپن به تصرف سر مینهای همسایه .اک کابره با ککین معنیوی هیم اااگیاه
توکیو ا ی معیاک او قسمتی استفااه نموا :اول متهم ا اه،اف تجاو کاکانیه تبیانی اطیو ااشیته
باش ،که این امر ا سمت متهم یا مشاککت وی اک تصمیمگیریهای کسمی یا ا اظهیاکا عمیومی
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
است .گرچه االه کافی حاکی ا اکتباط نزای وی با تبانیکننی،گان وجیوا ااشیت و او احتمیاالً ا
اه،اف و سیاستهای تبانیکنن،گان نگاهی ااشته با وجوا این اااگاه اعوم نموا که یرف اطیو
برای موبوم نموان وی به اتهام تبانی کافی نیست (.)Okoth, 2014: 118-120
اک اساسنامههای اااگاههای نسل اوم یعنی اااگاههای یوگسووی و کونن،ا تنها تصری به جرم
تبانی اک مااه (ی)( 5)3اساسنامه اااگیاه کیفیری بیینالمللیی کوننی،ا و میااه (ی)( 5)3اساسینامه
اااگاه کیفری بینالمللی یوگسووی اک کابره با جرم نسلکشی است ب،ون اینکه بیه اککیان جیرم
تبانی اشاکه نمای .،با وجوا اشاکه به تبانی اک نسلکشی اک اساسینامه اااگیاه یوگسیووی تبیانی اک
کویه قضایی این اااگاه نقش چن،انی ن،اشته است .اااگاه یوگسووی برخوف اااگاه کونن،ا و بنابیه
اذعان خوا اااگاه برای اولین باک اک پرون،ه پوپوی به اتهام تبانی اک نسلکشی توجیه نمیواه اسیت
( .)Prosecutor v. Popovic et. Al, 2010: para. 867بع ،ا نن اااگاه اک پرون،ه تولیمیر 1هم
به اتهام تبانی اک نسلکشی کسی،گی نموا .اک پرون،ه پوپوی ااعا ش،ه بوا که متهمان بیا یبی،یگر
توافق نموان ،که به قص ،نابواسا ی مسلمانان مراان مسلمان اک سربرنیسیا کا ببشین ،و باقیمانی،ه
جمعیت مسلمان اک منرقه سربرنیسا و پا کا اخراج نماین .،اااگاه اک احرا وجوا تبیانی بیه شییوه
اکتبای جرائم نیروهای ری بوسنی اک سربرنیسا اشاکه نموا .ا نظیر اااگیاه چنیین همیاهنگی اک

1. Tolimir.
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اعمال نیروهای ری بوسنی تنها بهواسره وجوا ی توافق برای اکتبای این اعمال میتوان ،حا ل
گراا (1.)Prosecutor v. Popovic et. Al, 2010: para. 867-876
اااگاه کیفری کونن،ا اک تبیین اککان تبانی اک نسلکشی اک پرون،ه ناهیمانا باکاییاگویزا و انگیزه
اعوم میااکا که وجوا توافق ککن ماای جرم تبانی است .اک نتیجه بهالییل همبیاکی متهمیان اک
کاایو نکتیالام ننها برای هر او جرم تبانی اک نسلکشی و نسلکشی مسئول شیناخته مییشیون،
( Prosecutor v. Nahimana, Barayagwiza, Ngeze, 2003: para. 8, 9, 10, 1043,
 .)1092-1094البته موبومیت متهمان به اتهیام تبیانی اک نسیلکشیی توسی اااگیاه تج،یی،نظر
بهالیل نبوا االیل کافی جهت اثبا وجوا ی توافق بین متهمان با قص ،خاص اکتبای نسلکشیی
کا میشوا که اک میزان مجا ا نهایی ننها نیز تأثیرگذاک است و مجا ا حبس اب ،هر سیه میتهم
به ترتیب به  35 31و  32سال حبس تقلیل مییاب .،اااگاه تج،ی،نظر بر این عقی،ه بوا کیه حتیی
اگر همباکی بین متهمان اک شببه کاایویی نکتیالام بتوان ،االلت بر توافق بین ننها بیرای اشیاعه
نظریه «برتری نژاا هوتو» ااشته باش ،اما نمیتوان ،وکای هر ترای ،معقولی قص ،خیاص نابواسیا ی
توتسیها کا که ال مه جرم نسلکشی است اثبا نمایNahimana, Barayagwiza, Ngeze v.( ،
 .)Prosecutor, 2007: para. 906, 912, XVIII. DTSPOSITIONبنابراین بیرای موبومییت
به تبانی اک نسلکشی ال م است قص ،خاص ال مه جرم نسلکشی وجیوا ااشیته باشی ،و وکای هیر
ترای ،معقولی اثبا گراا .اااگاه تج،ی،نظر بر این عقی،ه بوا که قسمت اوم ککین معنیوی ال میه
جرم تبانی اک اینجا قابلاثبا نیست.
اک پرون،ه نیراماسوهوکو و سایرین هر شش متهم به اتهام نسلکشی و تبانی اک نسلکشی متهم
ش،ن .،اااستانی اک اثبا ااعای خوا به جلسا متع،ای استناا نموا کیه متهمیان طیی ننهیا اک
کابره با چگونگی کشتاک توتسیها و توری ایگران برای پیوستن به ننها تصمیمگیری میکرانی.،
اک نهایت اااگاه تنها ی متهم کا به هر او اتهام نسلکشی و تبانی اک نسلکشیی موبیوم نمیوا و
سایر متهمان بهالیل نبوا االه کافی ا اتهام تبانی اک نسلکشی تبرئه ش،ن ،امیا بیه اتهیام اکتبیای
نسلکشی و سایر جرائم بیینالمللیی موبیوم شی،نProsecutor v. Nyiramasuhuko, et al, ( ،
.)2011: para. 1, 1823, CHAPTER V: VERDICT, para. 6271
اک یبی ایگر ا پرون،هها اک اااگاه کونن،ا او نفر ا چهاک متهم پرونی،ه بیه نیامهیای میوگنزی و
موگیرانزا به اتهام تبانی اک نسلکشی و توری مسیتقیم و علنیی بیه اکتبیای نسیلکشیی موبیوم
 .1با توجه به ع،م امبان اثبا وجوا ی توافق ری مبنی بر اکتبای جرم بینالمللیی ایین نویوه اثبیا جیرم تبیانی
توس اااگاههای کیفری بینالمللی کونن،ا و یوگسووی اک سایر پرون،هها موکا تبعیت قراکگرفته است.
)Prosecutor v. Tolimir, 2012: para. 790; Prosecutor v. Bizimungu, Mugenzi, Bicamumpaka,
Mugiraneza, 2011: para. 1956( .
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مییشیون ،امیا ا اتهیام اکتبیای نسیلکشیی تبرئیه مییگرانیProsecutor v. Bizimungu, ( ،

 .)Mugenzi, Bicamumpaka, Mugiraneza, 2011, para. 1988باوجوا این موبومیتهیای
ااکه به الیل ع،م اکائه االه کافی جهت اثبا ککن معنوی متهمان اک اکتبای تبانی اک نسلکشیی
و توری مستقیم و علنی اک اکتبای نسلکشی توس اااگاه تج،یی،نظر کا مییشیون ،و حبیم بیر
برائت او موبوم ااک میشوا  .یرا اااگیاه بی،وی ککین معنیوی ایین او میتهم کا یرف ًا بیهالییل
حضوکشان اک مراسم معرفی کابینه ج،ی ،که اک نن سخنرانیهای توری نمیزی مبنیی بیر کشیتاک
توتسیها وک گرفتیه بیوا اسیتنباط نمیوا ( Mugenzi, Mugiraneza v. The Prosecutor,
 .)2013: para. 144, 92اااگاه 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
معیاک او قسمتی برای ککن معنوی متهم اعوم ااشت که رف اطو ا قص ،تبانیکننی،گان بیرای
موبومیت متهم کفایت نمینمای ،بلبه متهم نیز بای ،ااکای قص ،اکتبای تبانی و اک کابره با تبیانی
اک نسلکشی بای ،ااکای قص ،خاص ال مه این جیرم باشی .،اک واقیع ککین معنیوی و میاای تبیانی
متضمن نگاهی عمومی اعضا ا وجوا تبانی مشاککت نگاهانه و مؤثر اک تبانی و قص ،خاص پیشیبرا
ه،ف مشتر ،میباش.،
 .3انواع جرم تبانی در حقوق کیفری بینالمللی
پیشنهاا اکج مفهوم تبانی اک اااگاه نوکنبرگ ابتی،ا ا سیوی برنیی اک و اک افیا اییاال متوی،ه
نمریبا مرر گرایی .،تبیانی اک نظیر برنیی ترکیبیی ا «تبیانی اک مفهیوم اولییه نن» و مسیئولیت
مشاککتی که چن،ین سال بع ،اک حقوق کیفری ایاال متو،ه نمریبا توتعنیوان «اکتیرین تبیانی
پینبرتون» 1شناخته ش ،میباش .،تبانی اک مفهوم برنی ب،ین معناست که شخصی که با ایگران اک

 .1اک ژوئن  1351ح،وا او سال بع ،ا پیشنهاا برنی اک توسعه مفهوم تبیانی اییوان عیالی اییاال متوی،ه اک پرونی،ه
پینبرتون این ای،گاه کا پذیرفت که به اکترین پینبرتون شهر یافته است .والتر و انییل پینبرتیون او بیرااکی بوانی،
که به اتهام تبانی و اه فقره جرمی که اکنتیجه این تبانی اکتبای یافته بوا موبوم ش،ن .،قضا ایوان اعوم نموان ،کیه
هی االهای وجوا ن،اکا که اثبا نمای ،که انیل مستقیماً اک اکتبای این جرائم مشاککت ااشته است  ....گرچیه االیهای
وجوا ااکا که اثبا مینمای ،که این جرائم اک واقع توس والتر و اک کاستای تبانی و توافق غیرقانونی بین این او بیرااک
اکتبای یافتهان .،اکثریت قضا ایوان اعوم نموان ،که برای موبومیت انیل نهتنها به اتهام تبانی بلبه بیه اتهیام جیرائم
اکتبابی توس برااکش مبنای کافی وجوا ااکا .اکترین پینبرتون اک ایاال متو،ه نمریبا بسیاک چالشبرانگیز بیواه و اک
م،ل قانون کیفری نمریبا که توس بیشتر ایاال نمریبا موکا اقتباس قراک میگییرا پذیرفتیهنشی،ه اسیت .علیت عی،م
پذیرش این اکترین اک خوف ا ل تناسب بوان نن است و اینکه به رف توافق میتوان هزاکان جرم اکتبابی ی فیرا

31

سیدم صطفی موسوی ،مهین سبحانی و مجتبی جانی پور

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

اکتبای ی جرم توافق مینمای ،برای اکتبای تبانی و اکتبیای جیرائم موریو تبیانی یرفنظیر ا
نقشش اک اجرای ننها مسئول شناخته شوا؛ اک واقع امبان موبومیت شخ ب،ون اینکیه نقشیی
اک اجرای جرائم مورو تبانی ااشته باش ،وجوا ااکا ( .)Yanev, 2015: 429بهالییل انتقااهیای
واکاه به این طر ناشی ا احرا مسئولیت ب،ون اثبا مشاککت ا سوی کشوکهای فرانسه و اتویاا
جماهیر شوکوی پیشنهاا جایگزین اما مبهم ایاال متو،ه این بوا که ....« :ننهایی که اک تی،وین
و اجرای ی طر مجرمانه مستلزم اکتبای چن،ین جرم مشاککت ااکن ،جمعاً برای هری ا جرائم
اکتبابی و هر ی ا اعمال سایرین (اک این توافق) مسئول شناخته شیونYanev, 2015: 432-( »،
 .)440اک نهایت به الیل اختوف نظرها و مو،وایت مانی برای به نتیجه کسان،ن کنفرانس لنی،ن
متن مااه  1منشوک نوکنبرگ به شبل ذیل به تصویب کسی.،
بهموجب مااه  1منشوک نوکنبرگ که مااه  2منشوک اااگاه توکیو عیناً مشابه نن است ...« :اعمال
ذیل یا هری ا ننها جرائم توت وحیت اااگاه هستن ،که برای ننها مسئولیت شخصی وجوا
ااکا :الف) جنایا علیه ل  :یعنیی برنامیهکییزی نمیااهسیا ی شیرو ییا اقی،ام بیه یی جنیگ
تجاو کاکانه یا جنگی مغایر با معاه،ا و توافقها و تضمینهای بیینالمللیی ییا مشیاککت اک یی
طر مشتر ،یا تبانی برای انجام هر ی ا اعمال مذکوک؛ ی) جنایا جنگیی ....:ج) جناییا علییه
بشریت .....:کهبران سا ماناهن،گان توری کنن،گان یا مشاککتکنن،گان اک ت،وین یا اجرای یی
طر مشتر ،یا تبانی برای اکتبای هر ی ا جرائم مذکوک برای همه اعمال اکتبابی توس اشخاص
اک اجیرای چنیین طرحیی مسیئول شیناخته خواهنی ،شیCharter of the International ( »،
.)Military Tribunal, 1945
نبتهای که ا مااه  1اساسنامه اااگاه نوکنبرگ استنباط مییشیوا تبیراک تبیانی اک او قسیمت
مختلف ا مااه مذکوک است .بهطوکیکه اک وهله اول اک تعریف جنایا علییه یل تبیانی اک ایین
جنایا کا مستقوً جرمانگاکی نمیواه اسیت امیا اک وهلیه اوم بیهطیوککلی اک تمیام جیرائم تویت
وحیت اااگاه به مسئولیت کهبران سا ماناهن،گان توری کنن،گان ییا مشیاککتکننی،گان اک
ت،وین یا اجرای ی طر مشتر ،یا تبانی برای اکتبای هر ی ا جرائم مذکوک اشاکه نمواه اسیت.
تبراک تبانی به او شبل مختلف اک مااه  1میتوان ،االلت بر پییشبینیی او شیق متفیاو ا تبیانی
ااشته باش :،اول تبانی بهعنوان ی جرم مستقل؛ اوم تبانی بهعنوان شبلی ا مشاککت.

کا به ایگران (سایر طرفین توافق) تسری ااا .اکترین پینبرتون اک سیایر کشیوکهای کیامنال نییز پذیرفتیهنشی،ه اسیت
(.)Yanev, 2015: 429-430
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 .1..3تبانی بهعنوان یک جرم مستقل
طبق شق اول تبانی خوا به عنوان ی جرم تلقی میگیراا کیه البتیه اک اااگیاههیای نیوکنبرگ و
توکیو فق مو،وا به جنایا علیه ل ش،ه است؛ یعنی اک این جرائم رف تبانی و توافیق بیرای
اکتبای ننها جرم بواه هرچن ،عموً جرائم مذکوک واقع نشون ،اما اگر برای اکتبای جنایا جنگی و
یا جنایا علیه بشریت تبانی و توافقی وک پذیرا رف توافق و تبیانی جیرم نیسیت ( Yanev,
.)2015: 440
 .1..1..3تبانی بهعنوان جرم مستقل در دادگاه نورنبرگ
اااگاه نوکنبرگ اک وهله اول تبانی کا مو،وا به جنایا علیه ل نموا که البتیه ایین امیر تیا حی،
یاای بهالیل نگاکش مبهم متن مااه  1منشوک اااگاه اک کابره با جرم تبانی بوا .اک بنی ،اول میااه
 1منشوک نوکنبرگ که به جنایا علیه ل میپراا ا به تبانی اک اکتبای این جنایت اشاکه ش،ه اک
مقابل اک کابره با جنایا جنگی و جنایا علیه بشریت شاه ،مقرکه مشابهی نیسیتیم .ایین تفسییر
مضیق معموالً حمل بر این حقیقت ش،ه است که تبانی مفهومی نبواه که توس نظامهیای حقیوق
نوشته به کسمیت شناختهش،ه باش .،این تفسیر نکای تمام اااگاههای بع،ی کا توتتیأثیر قیراکااا.
الیل ایگری که برای ع،م تسری تبانی به سایر جرائم بینالمللی ذکر میشوا ع،م تصیری بیه نن
اک کنوانسیونهای چهاکگانه ژنو  1353و کنوانسیونهای ل الهه  1233و  1311به عنوان اولین
منابع تعریف جنایا جنگی و جنایا علیه بشریت است .اک مقابل نظر ایگری که اک تفسیر تبانی
نو اول وجوا ااکا این است کیه منشیوک نیوکنبرگ بیا قیراک ااان تبیانی اک کنیاک سیایر کوشهیای
مشاککت اک اکتبای جنایا علیه ل بیشتر نن کا به ی شیوه مشاککت اک اکتبای جناییت علییه
ل و نه ی جرم مستقل نزای نمواه است (.)Cryer, 2010: 368
بهترین پرون،ه اک کابره با اتهام تبانی اک اااگاه نوکنبرگ پرون،ه کااولیف هیس اسیت .بیاوجوا
اعوم اتهام وی به هر چهاک فقره جرم من،کج اک کیفرخواست وی اکنهاییت بیه اتهیام تبیانی بیرای
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
تجاو کاکانه اک اکوپا شرکت ااشته است .پذیرش نگاهانه وی ا این طر منجر به موبومیت وی بیه
تبانی برای اکتبای جنایا علیه ل میشوا .عووه بر این هس به اتهام اکتبای جنایا علیه ل
هم موبوم گرای ،اما تنها بع ،ا اینکه قضا اااگاه به االه کافی جهیت اثبیا مشیاککت وی اک
اجرای طر های هیتلر کسی،ن .،اما هس ا اتهام اکتبیای جناییا علییه بشیریت و جناییا جنگیی
من،کج اک کیفرخواست به الیل فق،ان االه کافی جهت اثبا اکتباط وی با این جرائم تبرئیه گرایی،
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( Office of the United States Chief of Counsel for Prosecution of Axis

.)Criminality, 1947: 111-113
اگر اااگاه ا مفهوم تبانی م،نظر برنی تبعیت مینموا بیترای ،هس به الیل اثبیا تبیانیاش
بای ،به اتهام اکتبای جنایا علیه ل جنایا جنگی و جنایا علیه بشریت هم موبوم میشی ،و
نیا ی به اکائه الیل جهت اثبا مشاککت وی اک این جرائم نبیوا ( .)Yanev, 2015: 446-447اک
انتقاا ا مجا ا ااکه برای هس و تبرئه وی ا اتهیام جناییا علییه بشیریت قضیا مخیالف اک
اااگاه نوکنبرگ به االیلی استناا مینماین ،که نقش هس کا اک اکتبای جنایا علیه بشریت اثبیا
مینمای .،ا جمله این االیل نقش او اک امضای قوانینی است که یهوایان کا ا شرکت اک انتخابا و
تص،ی مشاغل عمومی موروم مینمای ،و اکعینحال سخنرانیهیایی ا وی اک مقیام معیاون هیتلیر
وجوا ااشته که ا تئوکی «نژاا برتر» هیتلر حماییت میینماییOffice of the United States ( ،
 .)Chief of Counsel for Prosecution of Axis Criminality, 1947: 179-180نبتیه
اینجاست که حتی قضا مخالف هم بیه انبیال اثبیا مشیاککت میتهم اک جناییا علییه بشیریت
هستن ،نه اینکه رف اثبا تبانی متهم با هیتلر کا برای موبومیت وی اک جیرائم موریو تبیانی
کافی ب،انن.،
اک واقع نگاهی به کویه قضایی اااگاه نوکنبرگ اک برخوکا با تبانی بیانگر کویبیرا بسییاک مضییق
اااگاه است .اوالً اااگاه نوکنبرگ این جرم کا مو،وا به جنایا علیه ل و متهمیان کا موی،وا بیه
کهبران و تصمیمگیرن،گان اولت نلمان نا ی مینمای .،ثانیاً اثبا وجوا یی توافیق بیرای اکتبیای
جنایا علیه ل کا الیل برای اثبا موبومیت متهم به جرائم موریو تبیانی نمییاانی ،و بیرای
موبومیت متهم به جنایا مورو توافق به انبال االه اثبیا مشیاککت میتهم اک جیرائم اکتبیابی
است .ثالثاً به الیل موبومیت برخی متهمان مانن ،هیس بیه او عنیوان مجرمانیه تبیانی اک اکتبیای
جنایا علیه ل و اکتبای جنایا علیه ل به نظر میکس ،که ا نظر اااگاه نیوکنبرگ تبیانی اک
اکتبای جنایا علیه ل بهعنوان ی جرم مستقل تلقی ش،ه است و امبان موبومیت هم مان به
او اتهام تبانی و جرائم مورو تبانی وجوا ااکا.
 .2..1..3تبانی بهعنوان جرم مستقل در دادگاه توکیو
اااگاه توکیو همانن ،اااگاه نوکنبرگ بر این اعتقاا بوا که مسئول شناختن یی شیخ بیه اتهیام
تبانی خوابهخوا به معنای مسئول اانستن وی برای همه جنگهای تجاو کاکانه و جنایا اکتبیابی
مورو تبانی نیسیت (.)International Military Tribunal for the Far East, 1948: 40-41
ا بیستوسه نفر متهمی که اک اااگاه توکیو به اتهام تبانی اک جناییا علییه یل و سیایر جیرائم

ربرسی تطبیقی جرم تبانی رد دادگاهاهی کیفرینیبالمللی ...

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

33

متهم ش،ن ،او نفر ا متهمان یعنی اوشیما و شیراتوکی 1تنها به اتهام تبانی اک جنایا علییه یل
موبوم و ا سایر جرائم اتهامی تبرئه ش،ن.)Okoth, 2014: 118-120( .،
اااگاه توکیو همانن ،اااگاه نوکنبرگ اعوم نموا که تبانی اک جناییا علییه بشیریت و جناییا
جنگی خاکج ا وحیت اااگاه است ( International Military Tribunal for the Far East,
 .)1948: 40-41هر او اااگاه تنها مانی متهمان کا عووه بر تبانی به اتهیام مشیاککت اک جناییا
علیه ل موبوم مینموان ،که االیلی جهت اثبا مشاککت متهمان اک جنگ تجاو کاکانیه وجیوا
ااشته باش .،اک واقع ا نظر هر او اااگاه و برخوف تبانی م،نظر برنی رف اثبا تبیانی منجیر بیه
مسئولیت متهمان به مشاککت اک جنایا مورو تبانی نمیشوا .به عبیاک ایگیر ا نظیر ایین او
اااگاه تبانی ی جرم مستقل است و امبیان موبومییت هیم میان متهمیان بیه او جیرم تبیانی و
مشاککت اک جرائم مورو تبانی وجوا ااکا.
 .3..1..3تبانی بهعنوان جرم مستقل در دادگاه کیفری بینالمللی یوگسالوی
اک اساسنامههای اااگاههای یوگسووی و کونن،ا به تبانی بهعنوان شیبلی ا مسیئولیت و ییا جرمیی
مستقل اشاکه نش،ه است بلبه رفاً به تبانی اک نسلکشی به عنوان ی جرم مستقل تصری شی،ه
است .اک نتیجه تنها تصری به جرم تبانی اک مااه (ی)( 5)3اساسینامه اااگیاه یوگسیووی و میااه
(ی)( 5)3اساسنامه اااگاه کونن،ا اک کابره با جرم نسلکشی است.
اااگاه یوگسووی برای اولین باک اک پرون،ه پوپوی به اتهامهای پنج نفر ا هفت متهم بیه اتهیام
تبانی اک نسلکشی کسی،گی کرا .اااگاه اعوم کرا که تبانی اک نسلکشی رفنظیر ا اکتبیای ییا
ع،م اکتبای نسلکشی فینفسه ی جرم مستقل و ناتمام است .اااگیاه همچنیین اعیوم نمیوا کیه
تبانی باتوجه به نظامهای حقوقی کامنال ی جرم مستمر اسیت 5و یی شیخ مییتوانی ،بعی ،ا
انعقاا توافق هیم بیه نن ملویق گیرااProsecutor v. Popovic et. Al, 2010: para. 867-( 3.
 .)876اک نهایت اااگاه برای او نفر ا متهمان یعنیی پوپیوی و بایرا اتهیام تبیانی اک نسیلکشیی و
نسلکشی کا احرا نموا .اااگاه گرچه اعوم نموا که تبانی اک نسلکشی و نسلکشی او جرم مجیزا
و مستقل ا هم هستن ،اما ا موبومیت متهمان به هر او فقره اتهام خواااکی نمیوا ییرا چنیین
موبومیتی کا غیرمنصفانه میاانست .ا نظر اااگاه ه،ف ا جرمانگاکی تبانی اک نسلکشی بهعنوان
ی جرم مستقل و ناتمام جلوگیری ا اکتبای نن است و با اکتبای نسلکشی ایگر تیوجیهی بیرای
1.Oshima and Shiratori.

 .5برای اطو ا نظر مخالف کجو شوا به( :حبیب ااه مؤمنی  1323ص.)152-153 .
 .3کویه اااگاه ا این اویه با کویه اااگاه نوکنبرگ اک پرون،ه اسپیر متفاو است.
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جرمانگاکی مستقل تبانی اک نسلکشی وجوا ن،اکا .اک واقیع ا نظیر اااگیاه موبومییت میتهم بیه
نسلکشی مانع ا موبومیت مج،ا متهمان به اتهام تبانی اک نسلکشی مییشیوا .بنیابراین اااگیاه
این او متهم کا تنها به اتهام اکتبای نسلکشی موبیوم نمیوا ( Prosecutor v. Popovic et. al.,
.)2010: para. 2111-2127
و متفیاوتی اتخیاذ نمیوا .اک ایین پرونی،ه
ام ا اااگاه یوگسووی اک پرون،ه تیولیمیر ایی،گاه کیام ً
برخوف پرون،ه پوپوی قضا به این موریو اشیاکه نموانی ،کیه هی،ف ا جیرمانگیاکی تبیانی اک
نسلکشی نه تنها با ااکن،گی ا اکتبای نسلکشی بلبه مجا ا تمیامی تبیانیکننی،گان بیواه کیه
رف توافق ننها برای اکتبای نسلکشی خرر بزکگیی کا متوجیه جامعیه نمیواه اسیت .اک نتیجیه
اکثریت قضا تصمیم گرفتن ،که موبومیت متهم به هر او اتهام تبانی اک نسلکشی و نسیلکشیی
حفظ شوا و متهم با لواظ تمامی موبومیتها به مجا ا حبس اب ،موبوم شوا ( Prosecutor v.
.)Tolimir, 2012: para. 1207, 1239, 1242
 .4..1..3تبانی به عنوان جرم مستقل در دادگاه کیفری بینالمللی روآندا
باوجوا تشابه مااه ( 1)1اساسنامه اااگاه کونن،ا با میااه ( 1)1اساسینامه اااگیاه یوگسیووی کوییه
قضایی اااگاه کونن،ا نقش فعالتری اک تبیین ماهیت تبانی اک نسلکشیی ااشیته اسیت .اااسیتانی
اااگاه کونن،ا بر این عقی،ه بوا که وسعت نسلکشی اک کونن،ا که با حضوک نیروهای اولتیی اکتبیای
یافتهان ،اال بر وجوا تبانی با عامون این جنایا است .اااگاه کونن،ا اک چهاکاه پرون،ه اتهام تبیانی
اک نسلکشی کا موکا توجه قراک ااا که ا این تع،اا اک پنج پرون،ه برای متهمان حبم به موبومیت
به تبانی اک نسلکشی ااک گرای .)Okoth, 2014: 130( ،ا بین پینج حبیم یااکه او حبیم اک
مرحله تج،ی،نظر کا ش ،و بقیه موکا تأیی ،قراک گرفتن.،
ا نظر اااگاه کونن،ا اک پرون،ه موسما تبانی اک نسلکشی رفنظر ا نتیایجش قابیل مجیا ا
است؛ تبانی اک هر او نظام حقوقی کامنال و حقوق نوشته ی جرم ناتمام و مسیتقل اسیت کیه بیه
الیل عمل توافق و رفنظر ا نتایجش قابل مجا ا است .شعبه اک پاسخ به ایین پرسیش کیه اک
وک اکتبای نسلکشی نیا اااگاه میتوان ،متهم کا هم به اتهام نسلکشی و هم به اتهام تبیانی اک
نسلکشی موبوم نمای ،به او نظام حقوقی مشهوک توجه نموا .اک نظیام حقیوق نوشیته اک یوک
موفقیتنمیز بوان تبانی متهم تنها به جرم اکتبابی و نه تبیانی موبیوم خواهی ،شی .،امیا اک نظیام
حقوق کامنال اک وک موفقیتنمیز بوان تبانی متهم بیه هیر او اتهیام تبیانی و جیرائم اکتبیابی
موبوم خواه ،ش .،اما اک این پرون،ه اااگاه بر این اعتقاا است که اک یوک موفقییتنمییز بیوان
تبانی نمیتوان متهم کا به هر او اتهام تبانی و اکتبای نسلکشی موبیوم نمیوا .بیه عبیاک ایگیر
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اااگاه اک پاسخ به پرسش مذکوک ا نظام حقوق نوشته تبعیت نموا .ا نظیر اااگیاه موبیوم کیران
متهم به اتهام تبانی اک نسلکشی که قبوً به اتهام اکتبای نن موبومش،ه است هی ه،فی کا موقق
نمینمای .،بنابراین اااگاه متهم کا تنها به اتهام اکتبای نسلکشی جنایا علیه بشریتِ نابواسیا ی
و جنایا علیه بشریتِ تجاو جنسی به ی مجا ا حبس اب ،موبوم مینماییProsecutor v. ( ،
.)Musema, 2000: para. 193, 196-198
یبی ا اتهامهای واکا علیه کامبان،ا اک اااگاه کونن،ا که البته ا طریق توافیق بیا میتهم (معاملیه
اتهام) منجر به ،وک حبم موبومییت شی ،اتهیام تبیانی اک نسیلکشیی همیراه بیا اتهیام اکتبیای
نسلکشی بوا .اما اک این پرون،ه اااگاه متهم کا هم میان بیه هیر او اتهیام نسیلکشیی و تبیانی اک
نسلکشی همراه با سایر موبومییتهیا بیه مجیا ا حیبس ابی ،موبیوم نمیوا ( Prosecutor v.
 .)Kambanda, 1998: para. 40اک پرون،ه نییتیگبا هم متهم به هر او اتهام اکتبای نسلکشی و
تبانی اک نسلکشی همراه با سایر موبومیتها به مجا ا حبس اب ،موبوم گرای ،که میوکا تأییی،
اااگیاه تج،یی،نظر هیم قیراک گرفیت ( .)Niyitegeka v. The Prosecutor, 2004, para. 4اک
پرون،ه ب،وی ناهیمانا باکایاگویزا و انگزه هر سه متهم به او اتهام نسلکشی و تبیانی اک نسیلکشیی
موبوم ش،ن ،که البته اتهام تبانی به الیل ع،م اثبا ککن معنوی ا سوی اااگاه تج،ی،نظر کا ش،
( Prosecutor v. Nahimana, Barayagwiza, Ngeze, 2003: para. 8, 9, 10, 1043,
 .)1092-1094اک پرون،ه نیراماسوهوکو و سایرین هر شش متهم بیه اتهیام نسیلکشیی و تبیانی اک
نسلکشی متهم ش،ن .،اک نهایت اااگاه تنها ی متهم کا بیه هیر او اتهیام نسیلکشیی و تبیانی اک
نسلکشیی موبیوم نمیواProsecutor v. Nyiramasuhuko, et al, 2011: para. 1, 1823, ( .
.)CHAPTER V: VERDICT, para. 6271
اک یبی ا پرون،ههای جالب توجه اک شعبه ب،وی اک اااگاه کونن،ا او نفر ا چهاک متهم پرونی،ه
بنامهای موگنزی و موگیرانزا به اتهام تبانی اک نسلکشیی و توریی مسیتقیم و علنیی بیه اکتبیای
نسلکشی موبوم میشون ،امیا ا اتهیام اکتبیای نسیلکشیی تبرئیه مییگرانیProsecutor v. ( ،
 .)Bizimungu, Mugenzi, Bicamumpaka, Mugiraneza, 2011, para. 1988ایین کأی
شعبه ب،وی ا این او یه جالب است که بیانگر ع،م تبعیت اااگاه ا تبانی اک مفهوم برنی است یرا
با وجوا اثبا تبانی متهم خوابهخوا به اکتبای جرائم موریو تبیانی موبیوم نمییشیوا و بیرای
موبومیت متهم به اکتبای جرائم نیا به االه اال بر اثبا مشاککت میتهم وجیوا ااکا و بیه الییل
ع،م اکائه الیل کافی ا سوی اااستانی مبنی بر مشاککت اک جرائم اکتبابی متهمان ا اتهام اکتبای
نسلکشی تبرئه میشون .،اک پرون،ه اخیر او متهم ایگر ا تمام اتهامهای واکاه تبرئه میشون ،و او
متهم نامبراه رمن موبومیت به او اتهام تبانی و توری مستقیم و علنی به نسیلکشیی بیه یی

31

سیدم صطفی موسوی ،مهین سبحانی و مجتبی جانی پور

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

مجا ا واح ،یعنی سی سال حبس موبوم میشونProsecutor v. Bizimungu, Mugenzi, ( ،

 .)Bicamumpaka, Mugiraneza, 2011: para. 2020گرچه اااگاه تج،یی،نظر بیهالییل عی،م
اثبا ککن معنوی خاص نسلکشی او موبوم کا ا اتهیام تبیانی و توریی اک نسیلکشیی تبرئیه
مینمای ،اما اک مجمو کویه قضایی اااگاه کونن،ا االلت بر این ااکا که تبانی اک نسیلکشیی یی
جرم مستقل است.
 .2..3تبانی بهعنوان شکلی از مشارکت
مرابق شق اوم این مفهوم بهعنوان شبلی ا اشبال مسئولیت کیفری موکا توجه قراکگرفته اسیت.
اک این شق تبانی بهخوایخوا جرم نیست اما میتوان ،بیهعنیوان مبنیایی بیرای مسیئولیت افیراا
نسبت به جرائم اکتبابی به کاک گرفته شوا.
 .1..2..3تبانی به عنوان شکلی از مشارکت در دادگاههای نورنبرگ و توکیو
بهموجب بن ،نخر مااه  1اساسنامه اااگاه نوکنبرگ تبانی میتوان ،مبنایی برای مسیئولیت اک قبیال
کلیه جنایا علیه ل جنایا جنگی و جنایا علیه بشریت اکتبابی باش .،قسیمت اخییر میااه 1
بیانگر تبانی اک مفهوم برنی یا همان تبانی پینبرتون است .این مفهوم ا تبانی اک نظامهیای حقیوق
نوشته ناشناخته است و تنها مخت نظامهای حقوقی کامنال است( .خیالقی  .)111 :1335برخیی
معتق،ن ،که ای ن مفهوم ا تبیانی اقیقی ًا همیان اقی،اما مجرمانیه مشیتر ،اسیت کیه اک اکتیرین
پینبرتون نیز مرر ش،ه است .به موجب این مفهوم هنگامیکه مجموعیهای ا جناییا اک اجیرای
ی طر مشتر ،اکتبای مییاب ،هر کس که با نن طر بیه نیوعی نگاهانیه اک اکتبیاط باشی ،و اک
شبل ااان یا به اجرا اکنوکان نن اک هر مقرعی ا مان نقشی کا قبول کن ،میااام کیه اجیرای نن
طر ااامه ااکا مرابق اکترین پینبرتون مسئول تمام جنایا اکتبابی شیناخته مییشیوا بی،ون
اینکه ال م باش ،کابره او با یبای نن جنایا بیه طیوک ج،اگانیه و میاای ثابیت شیوا( .یوسیفیان
 .)522-522 :1333با وجوا تصری اساسنامه اااگیاههیای نیوکنبرگ و توکییو بیه نیو اوم تبیانی
هی ی ا این او اااگاه اک پرون،هها ی خوا به این نو ا تبانی جهت موبومیت متهمیان اسیتناا
ننموان .،اک واقع هر او اااگاه تبانی کا مو،وا به نو اول یعنی ی جرم مستقل نموان.،
 .2..2..3تبانی بهعنوان شکلی از مشارکت در دادگاههای کیفری یوگسالوی و روآندا
برخی معتق،ن ،که با توجه به جرمانگاکی برنامهکیزی و نمااهسا ی جرائم بینالمللی اک مواا ( 1)1و
( 1)1اساسنامه او اااگاه یوگسووی و کونن،ا اک واقع نیا ی به تصری به تبانی به عنیوان شیبلی ا
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مشییاککت اک جییرائم ب یینالملل یی اک اییین او اااگییاه نبییواه اسییت (.)Okoth. 2014: 142-143
برنامهکیزی و نمااهسا ی جرائم بینالمللی اک نگاه اول بسیاک شبیه به تبانی به نظیر میینیی .،البتیه
جرمانگاکی برنامهکیزی یا نمااهسا ی یی جنیگ تجاو کاکانیه اک میااه (الیف) 1اساسینامه اااگیاه
نوکنبرگ و مااه (الف) 2اساسنامه اااگاه توکیو مسبوق به سابقه بواه است .ا ا رو برنامهکیزی و
نمااهسا ی اک اااگاههای نوکنبرگ و توکیو تنها برای جناییا علییه یل اسیتفااه شی،ه بیوا .بیه
موجب منشوک نوکنبرگ رف برنامهکیزی و نمااهسا ی ی جنیگ تجاو کاکانیه مییتوانی ،مصی،اق
جنایت علیه ل باش .،احرا مسئولیت ا این بای منوط به اکتبای جرم نیست بیه ایین ترتییب ا
این اویه مشابه تبانی به عنوان ی جرم مستقل است .هرچن ،تصیری بیه هیراوی ایین جیرائم اک
کابره با جنایا علیه ل اک مواا ( 1)1و ( 1)1این او اااگاه حاکی ا تمایز بین این او میباشی.،
گرچه اک موبومیتهای ااکه اک این او اااگیاه هیی یی ا متهمیان بیه اتهیام برنامیهکییزی ییا
نمااهسا ی ی جنگ تجاو کاکانه موبوم نش،ن ،و به نوعی این اتهام اک اتهام تبانی ااغام گرای.،
اما به موجب مااه ( 1)1ا اساسنامه اااگاه یوگسووی «هر فرای که به برنامهکیزی توری کران
استوک ااان اکتبای یا کم ماای و معنوی به برنامهکیزی نمااهسا ی ییا اجیرای یبیی ا جیرائم
مذکوک اک مواا  5تا  2این اساسنامه پرااخته باش ،میبایست منفرااً مسئول جیرم خیویش قلمی،اا
گراا ».این اسناا متضمن این امر هستن ،که برنامهکیزی یی جیرم بیینالمللیی خیوا یی جیرم
مستقل است و عموً نیا ی به اکتبای جرائم برنامهکییزی شی،ه نیسیت .علییکغیم ایین امیر کوییه
اااگاههای یوگسووی و کونن،ا مسئولیت بابت برنامهکیزی و نمیااهسیا ی یی جیرم بیینالمللیی کا
منیوط بیه اکتبیای نن نمیواهانی .)Cryer, 2010, p. 382( ،بیه موجیب کأی اااگیاه تج،یی،نظر
یوگسووی اک پرون،ه کوکای ککن ماای برنامهکیزی مستلزم نن است که ی ییا چنی ،نفیر کفتیاک
مجرمانهای کا که مورو جرائم بینالمللی است و بع،اً اکتبای یافتیه کا برنامیهکییزی نمیواه باشین،
( .)Prosecutor v. Dario Kordic & Mario Cerkez, 2004: para. 26به این ترتیب میتوان
گفت که ا نظر اااگاه یوگسووی برنامهکیزی و نمااهسا ی شیبلی ا مشیاککت اک اکتبیای جیرائم
بینالمللی است .گرچه اک کویه اااگاههای یوگسووی و کونن،ا هی موبومیتی با این عنیوان اعیوم
نگرای ،و اک نتیجه اعوم اککان و شرای احرا مسئولیت ا بای برنامهکیزی و نمیااهسیا ی اکتبیای
جرائم بینالمللی ممبن نیست .به ویژه اینکه چنیین عنیوان اتهیامی اک اساسینامه اییوان کیفیری
بینالمللی نیز حذف ش،ه است.
همچنین برخی اعتقاا ااکن ،که نو اوم تبانی اک واقع همان اق،اما مجرمانه مشیتر ،اسیت.
بوث پیرامون اینهمانی نو اوم تبانی و اق،اما مجرمانه مشیتر ،اک پرونی،ه اوجیانی اک اااگیاه
یوگسووی باال گرفت .وکوی م،افع اک افیا ا موکیل خیوا اعیوم کرانی ،کیه اقی،اما مجرمانیه
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مشتر ،اک واقع مص،اقی ا تبانی است و ا ننجا که تبانی بهعنوان مبنایی برای مسئولیت کیفری
اک اساسنامه اااگاه یوگسووی قی ،نش،ه است پس اق،اما مجرمانه مشتر ،هم بهعنوان مص،اقی
ا تبانی اک این اساسنامه پیشبینینش،ه است و بای ،ا طرف اااگاه کناک گذاشیته شیوا ( Yanev,
 .)2015, p. 423اااگاه تج،ی،نظر یوگسووی با تأکی ،بر تمایز بیین اقی،اما مجرمانیه مشیتر ،و
تبانی افاعیا وکوی م،افع کا کا نموا« :اک حالیکه تبانی مستلزم اثبا این امر اسیت کیه افیراا
برای اکتبای ی یا چن ،جرم معین توافق نمواه ان ،اق،اما مجرمانه مشتر ،مستلزم این است که
عووه بر اثبا چنین توافقی طرفین توافق برای پیشبرا توافق اق،ام عملی نمواه باشن .،به عبیاک
ایگر اک حالیکه رف توافق برای اتهام تبانی کافی اسیت مسیئولیت یی عضیو اقی،ام مجرمانیه
مشتر ،بسیتگی بیه اکتبیای اعمیال مجرمانیه اک کاسیتای اقی،ام ااکاThe Prosecutor v. ( »....
 .)Milutinovic et al, 2003: para. 23اک واقع نگاه اااگاه یوگسووی و اااگاه کونن،ا 1به تبیانی
مو،وا به ن و اول یعنی تبانی به عنوان ی جرم مستقل بواه است .ا نظر این او اااگاه اقی،اما
مجرمانه مشتر ،و تبانی او مفهوم متمایز و مسیتقل ا هیم هسیتن،؛ اقی،اما مجرمانیه مشیتر،
شبلی ا مشاککت اک اکتبای جرائم بین المللی هستن ،که منجر به مسئولیت تمامی افراا اکگییر اک
این اق ،اما خواهن ،ش ،اک حالی تبانی ی جرم مستقل و نه شبلی ا مشاککت اک اکتبیای جیرم
است.
 .3..2..3تبانی به عنوان شکلی از مشارکت در دیوان کیفری بینالمللی
برخوف ااااگاههای کیفری بینالمللی پیشین اک اساسنامه ایوان کیفری بینالمللی به تبیانی هیی
اشاکهای نش،ه است .حتی بن 3 ،مااه  52اساسنامه ایوان کیفری بینالمللی اک کابره با نسلکشیی
برخوف اااگاههای کونن،ا و یوگسووی و کنوانسیون منع و مجا ا نسیلکشیی تنهیا بیه توریی
مستقیم و علنی به نسلکشی به عنوان ی جرم مستقل تصری نمواه و تبانی اک اکتبای نسلکشی
به عنوان ی جرم مستقل کا حذف نمواه است.
برخی معتق،ن ،با توجه به مااه (ا)( 52)3اساسنامه اییوان کیه اکبرگیرنی،ه اقی،اما مجرمانیه
مشتر ،است  5ایگر نیا ی به تصری به تبانی نبواه است .به موجب ایین میااه .3« :متعاقیب ایین
 .1شعبه تج،ی،نظر اااگاه کونن،ا اک پرون،ه موگیرانزا بهطوک رمنی به تفاو بین او مفهیوم تبیانی و اقی،اما مجرمانیه
مشتر ،اشاکه مینمای.Mugenzi, Mugiraneza v. The Prosecutor, 2013: para. 70, 71, 72, 96)( ،
 .5شعبه مق،ماتی ایوان اک پرون،ه لوبانگو با استناا به معیاک کنترل جرم تیا حی ،ییاای ا اکتیرین اقی،اما مجرمانیه
مشتر ،که اک کویه قضایی اااگاههای یوگسووی و کونن،ا پیشبینیش،ه بوا فا له میگیرا( .یوسیفیان -531 :1333
.)535
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اساسنامه ی شخ بای ،ا نظیر کیفیری مسیئول شیناخته شیوا و بیرای جیرائم اکتبیابی تویت
وحیت ایوان مجا ا شوا اگر نن شخ  :الف) به طوک انفراای (یا) به اتفاق شخ ایگر ییا بیه
واسره شخ ایگر مرتبب جرم شوا رفنظر ا اینکیه نییا نن شیخ ایگیر ا نظیر کیفیری
مسئول شناخته میشوا یا خیر؛ ی) استوک 1تشجیع 5یا ترغیب 3به اکتبای جرم کا انجام اااه باش،
اک وکتی که جرم مذکوک اک واقع اکتبای یافته باش ،و یا شرو بیه اکتبیای نن شی،ه باشی،؛ ج) بیا
ه،ف مساع ،اک اکتبای جرم کم ماای یا معنوی 5نمای ،یا به شبل ایگری ا جمله با فیراهم
نوکان اسبای اکتبای جرم اک اکتبای یا شرو به اکتبای نن مساع ،نمای،؛ ا) به هر شیوه ایگری
اک اکتبای یا شرو به اکتبای جرم توس گروهی ا اشخاص که برای توقق هی،ف مشیترکی عمیل
میکنن ،نقش ااشته باش .،چنین نقشی بای ،عام،انه بیواه باشی ،و بایی ،ییا :1 :بیا هی،ف پیشیبرا
فعالیت مجرمانه یا ه،ف مجرمانه گروه وک گرفته باش ،اک وکتیکه چنیین فعالییت ییا هی،فی
مستلزم اکتبای ی جرم ااخل اک وحیت ایوان است؛ یا  :5بیا اطیو ا قصی ،گیروه اک اکتبیای
جرم وک گرفته باش،؛»...
2
بن ،ا مااه یااش،ه عیناً ا کنوانسیون ر ،تروکیسم  1332اقتباسش،ه و ا نظر برخیی بییانگر
سا شی است که با مقرکا تبانی من،کج اک منشوک نوکنبرگ حا ل ش،ه اسیت ( Ambos, 2008,
 .)p. 760به موجب پیشنویس  1331کمیسیون حقوق بینالملل اک جیرائم علییه یل و امنییت
شخصی که اک اکتبای ی جرم تبانی مینمای ،که به موجب نن تبانی به مشیاککت اک یی طیر
مجرمانه برای اکتبای جرائم علیه ل و امنیت بشری تب،یل شوا قابل مجا ا اسیت .بیه موجیب
پیشنویس  1331این مسئولیت به شخصی که مستقیماً اک برنامهکیزی یا تبانی برای اکتبای چنین
جرمی که اک واقع اکتبای یافته مشاککت نمواه است تسری مییاب .،بنابراین پیشنویس مسئولیت
برای اکتبای تبانی کا مستلزم مشاککت مستقیم و اکتبای جرم میاانی .،میااه (ا)( 52)3اساسینامه
ایوان هم با حذف ا رو تبانی احرا مسئولیت کا منوط به ااشیتن حی،اقل نقشیی اک شیرو ییا
اکتبای جمعی ی جرم اانسته است ( .)Ambos, 2008: 761اک واقع اختوف نظرها اک کابریه بیا
اکج جرم تبانی اک اساسنامه ایوان اک نهایت منجر به حذف این ا رو ا اساسینامه اییوان شی.،
حتی نن استه ا افراای هم که معتق ،به ااغام تبانی اک مااه (ا)( 52)3هستن ،اعوم میااکن ،کیه
ایگر تبانی بهعنوان ی جرم ناتمام و مستقل جایگاهی اک اساسنامه ایوان ن،اکا بلبیه بیا موی،وا
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).
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شیبل مشیاککت اک

ش،ن نن به اق،اما مجرمانه مشتر ،مسئولیت ناشی ا نن موی،وا بیه یی
اکتبای جرائم بینالمللی ش،ه است.
نگاهی به کون ،ت،وین بن ،ا و قراک گرفتن نن اک انتهای اشبال مسئولیت کیفری بیرای اکتبیای
جرائم بینالمللی و اکج عباک «به هر شیوه ایگری »....اک ابت،ای این بن ،بیانگر این است که بنی،
ا ناظر بر خفیفترین شبل مشاککت و مسئولیت برای اکتبای جرائم بینالمللی است .این نو نگیاه
میتوان ،منجر به مجا ا خفیفتر متهمانی شوا که به استناا این بن ،موبوم میشون .،اک حالیکه
اک تبانی با عامون ا لی جنایا اکتبابی مواجه هستیم که قاع،تاً به الیل نقیش کهبیری و کنتیرل
خوا بای ،با مجا ا ش،ی،تری مواجه شون .،به نظر شعبه مق،ماتی ایوان اک پرون،ه لوبانگو ...« :بنی،
ا پایینترین سر مشاککت ماای اک جرم مرابق مااه  52کا می،نظر ااکا  »....اک واقیع مسیئولیت
متهم طبق این بن ،خفیفتر ا سایر بن،های این مااه است و اک ح ،مسئولیت معیاون و نیه مباشیر
جرم است (یوسفیان  .)532-531 :1333بنابراین حتی اگر اقی،اما مجرمانیه مشیتر ،بیهعنیوان
مص،اقی ا تبانی مو،وا به بن ،ا شوا متهم به عنوان معاون و نیه مباشیر جیرم مسیئول شیناخته
خواه ،ش ،و اک نتیجه مجا ا خفیفتری شامل وی میشوا .پیشبینی این شبل خاص ا اق،اما
مجرمانه مشتر ،خأل اساسنامه ایوان اک ع،م تصری به تبانی که مستلزم مسئولیت ش،ی،تر بیرای
کهبران جرائم اکتبابی است کا برطرف نمینمای .،به عووه به عم اااگاههیای کیفیری بیینالمللیی
اق،اما مجرمانه مشتر ،شبلی ا مشاککت و نه معاونت اک اکتبای جیرم اسیت ( Prosecutor v.
 .)Simic, 2006: 265اک واقع بن ،ا میااه ( 52)3اساسینامه اییوان نمییتوانی ،نیاظر بیر اقی،اما
مجرمانه مشتر ،باش.،
رفنظر ا بن ،ا بوثها به بن ،الف مااه ( 52)3اساسنامه ایوان علییکغیم عی،م تصیری بیه
ا رو تبانی معروف خواه ،ش ،یرا هر او بن ،الف و ا اکبرگیرن،ه ورعیتهایی هسیتن ،کیه اک
نن گروهی ا افراا اک اکتبای ی جرم نقش ااکن .)Prosecutor v. Lubanga: 2012: 996( ،بیه
موجب بن ،الف و کویه قضایی ایوان تنها کسانی که منفرااً ییا بیه همیراه ایگیران کنتیرل فعالییت
مجرمانه مشتر ،گروه کا اک است ااکن ،و میتواننی ،عمیوً بیا امتنیا ا همبیاکی اجیرای برنامیه
مجرمانه کا مختل یا متوقف کنن ،بهعنوان شرکا و مرتببین ا لی شناخته میشون ،اک حالیکه هر
شخ ایگری که عم،اً و با علم به تصمیم مجرمانه گروه به پیشبرا ه،ف یا فعالیت جنیایی ییاکی
می کسان ،به عنوان م،اخله کنن،ه ثانوی (معاون) به سبب جرائم اکتبابی گروه موبوم خواهی ،شی،
(یوسفیان .)531 :1333
بنابراین ا نظر ایوان تبانی به عنوان ی جرم مستقل کناک گذاشته ش،ه و تبانی بهعنوان شبلی
ا مشاککت نیز مستلزم اثبا میزان کنترل طرفین توافق اک اکتبای جرائم تویت یوحیت اییوان
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است .اگر طرفین توافق ح،ی ا کنترل بر جرم اکتبابی ااشته باشن ،کیه بی،ون نقیش ننهیا جیرم
اکتبای نمییافت میتوان این اشخاص کا به استناا بن ،الف بهعنوان مباشران جرائم اکتبابی مسئول
شناخت .اما اک وکتی که کنترل ننها نسبت به جرائم اکتبابی اک ح ،شرط ال م برای اکتبای جرم
نبواه اک وک اکتبای جرائم توت وحیت ایوان میتوان ننها کا به استناا بن ،ا میااه  52بیه
عنوان معاونین اک جرائم اکتبابی موبیوم نمیوا (.)Prosecutor v. Lubanga, 2007: 330, 338
کویبرا ج،ی ،ایوان نه اتبا به عناوینی مانن ،تبیانی و اقی،اما مجرمانیه مشیتر ،بلبیه اک معییاک
کاکبرایتر کنترل جرم 1و تقسیم عامون جرائم اکتبابی به مباشران و معاونیان اسیت .البتیه کاپیای
این کویبرا کا میتوان اک کأی اااگاه نوکنبرگ اک پرون،ه فان شاه ،بوا که اااگیاه بیا اسیتناا بیه
اینکه متهم علیکغم سمت باالی خوا نقش تعیین کنن،های اک جرم ن،اشت وی کا ا اتهیام تبیانی
تبرئه نموا.

نتیجهگیری
باتوجه به اکتبای جمعی اغلیب جیرائم بیینالمللیی تبیانی و همفبیری معنیوی اک اکتبیای جیرائم
بینالمللی نقش مهمی اک اکتبای این جرائم ایفا مینمای ،که میتوان ،خرر بزکگی کا ا بای اکتبیای
جرائم بین المللی متوجه جوامع نمای .،به منظوک توقیق با ااکنی،گی ا اکتبیای جیرائم بیینالمللیی
پیشبینی جرم تبانی می توان ،نقش با ااکن،ه مهمی اک جلوگیری ا اکتبای جرائم بیینالمللیی ایفیا
نمای .،اک بین تمام مفاهیم مربوط به مسئولیت ناشی ا اکتبای جمعی جرائم بینالمللی این تبیانی
است که ا چنین امتیا منوصر به فرای برخوکااک است .اق،اما مجرمانه مشتر ،برنامیهکییزی و
نمااه سا ی همگی ا نو مسئولیت تبعی و ثانوی هستن ،که بهتبع اکتبای جیرم ایجیاا مییشیون.،
اکحالیکه تبانی (نو اول) جرم مستقلی است که رفنظر ا اکتبای یا ع،م اکتبای جیرم موریو
نن منجر به ایجاا مسئولیت میگراا.
اگر تبانی بهعنوان یبی ا اشبال مشاککت جمعی اک اکتبای جرم اک نظر گرفته شوا پیشبینی
کامل اشبال مختلف مسئولیت جمعی اک بن،های الف و ا مااه  52اساسینامه اییوان کیفیری بیین
المللی باعث می شوا که نیا ی به اکج تبانی به عنوان شبلی ا مشاککت نباش .،یرا اشبال مختلیف
مسئولیت من،کج اک مااه  52تمام وک متصوک برای مسئولیت مشیاککتکننی،گان اعیم ا میاای و

 .1کویبرا کنترل جرم تلفیقی ا کویبرا ماای و ذهنی به مباشر و معاونت اک جرم است کیه اییی،ه حقیوق کیفیری
نلمان است (یوسفیان .)525-522 :1331
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معنوی اک اکتبای جرم کا توت پوشش قراک میاه .،اما تبانی بهعنوان ی
اشبال مشاککت اک اکتبای جرائم بینالمللی است..
اک نتیجه اساسنامه ایوان کیفری بینالمللی به الیل ع،م تصری به جرم مستقل تبانی ا ی خیأل
بزکگ کنج میبرا .با پیش بینی جرم تبانی اک ایوان رف توافق فرا با ایگیران بیرای اکتبیای یی
جرم بینالمللی هم منجر به مسئولیت کیفری بینالمللیی فیرا مییشیوا و بیرای اثبیا مسیئولیت
کیفری فرا حتماً نیا ی به اکتبای یا شرو به اکتبای جرم ا سوی شخ نیست .همیانگونیه کیه
نظامهای ااخلی حتی نظامهای حقوق نوشته رف تبانی اک اکتبای برخی جرائم ش،ی ،کا مسیتوق
مجا ا میاانن ،انتظاک بر است که اک جرائم بینالمللی به ویژه نسلکشی و تجاو اکری به عنیوان
ش،ی،ترین جرائم این جیرمانگیاکی یوک پیذیرا؛ ریروکتی کیه اک کنوانسییون منیع و مجیا ا
نسلکشی  1352و ا مان تأسیس اولین اااگاههای کیفری بینالمللی احرا شی،ه اسیت .ییرا اک
این وک است که ایوان کیفری بین المللیی یی پییام کا بیرای کیل جامعیه بیینالمللیی اکسیال
مینمای،؛ اینکه جرائم بینالمللی ننق،ک شنیع هستن ،که حتی رف توافق برای اکتبای ننها قابل
تعقیب هستن ،و خرری برای جامعه جهانی موسوی میشون .،این اعوم میتوان ،ق،ک با ااکن،گی
ایوان کا هم اکتقا بخش ،یرا برای تعقیب جرائم بینالمللی نبایی ،منتظیر اکتبیای جیرم و م،اخلیه
بع،ی ایوان بوا.
جرم مستقل متفیاو ا
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ﮋﭘو ﻨﺎ ﻮق ی

ﺳﺎل دھﻢ ،ﻤﺎره اول ،ﮫﺎر و ﺘﺎن ١٣٩٨
ﻤﺎره ﺎﯿﭘﭘﯽ ١٩

ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ
در ﭘﺮﺗﻮ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي
1

دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ1396/10/30 :

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش1398/3/22 :

ﭼﻜﻴﺪه
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ  1392از ﻧﻬﺎدي ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﻪﻧﺎم ﺗﻌﺰﻳـﺮات ﻣﻨﺼـﻮص ﺷـﺮﻋﻲ ﺳـﺨﻦ ﮔﻔﺘـﻪ و
ﺣﻘﻮقداﻧﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را در ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن ﺑﻪ ﺷﺒﻬﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﺑـﺎور ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه ،در ﻗـﺎﻧﻮن 1392
اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮدن ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات در ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮي ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ازاﻳـﻦرو ،ﻣﺼـﺎدﻳﻖ ﺗﻌﺰﻳـﺮ
ﻣﻨﺼﻮص را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد .در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻈـﺮات و
ﻣﻼكﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﺼﺎدﻳﻘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد .دو ﻣﻼك ﺑﻪﺷﻜﻞ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮي ﻃﺮح ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﻣﻼك ،ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼـﻮص را ﻣﺎﻧﻨـﺪ دﻳﮕـﺮ ﺗﻌﺰﻳـﺮات ﺑﺎﻳـﺪ در ﻗﺎﻟـﺐ اﺻـﻞ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑـﻮدن ﺗﻌﺰﻳـﺮات
ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻛﺮد و ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن را در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻲ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻼك دﻳﮕﺮ ،ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص ﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﻠﺤﻖ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎدة  220ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮد .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ،ﻫﻴﭻﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻼكﻫﺎ ﻛﺎﻣﻞ و
ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎدي از اﺳﺎس ﻟﻐﻮ و ﺑﻲﺛﻤﺮ اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي :اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي ،ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ،ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻘﺪر ،ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻌﻴﻦ ،ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ،ﺣﺪود
 .1اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺟﺰا ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻔﻴﺪ ﻗﻢ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺳﺎلﻫﺎي ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ  1357ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺗﻼش ﻛﺮد ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮع ﺗﻨﻈـﻴﻢ و
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﺪ .ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺼﻮد ،در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ،ﺑﻪوﻳﮋه اﺻﻞ ﭼﻬﺎرم ،ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺳـﻼﻣﻲ ﺑـﻮدن
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪ .ﺷﺘﺎب اﺳﻼﻣﻲﺳﺎزي در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮي ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ ﺑﻮد؛ زﻳﺮا ،ﺑﻪ ﺑﺎور ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاران،
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮي ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ،ﺑﺮ ﺷﺮع ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﺒﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗـﺎﻧﻮن راﺟـﻊ ﺑـﻪ
ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ) (1361درونﻣﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮﻣﻲ ) (1352را ﺣﻔﻆ ﻛﺮد اﻣﺎ ﻛﻴﻔﺮﻫﺎي ﺷﺮﻋﻲ
ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص و دﻳﺎت و ﺗﻌﺰﻳﺮات را ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﻛﺮد .در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻮن ﻓﻘﻬﻲ ﻋﻴﻨﺎً ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷـﺪﻧﺪ
و ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ .ﭘـﺲ از آن ،ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﻳـﺮات ) (1362ﺑـﻪﺗﺼـﻮﻳﺐ رﺳـﻴﺪ ﻛـﻪ اﻧﺒـﻮﻫﻲ از
ﻛﻴﻔﺮﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ ﺷﺮﻋﻲ را زﻳﺮ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺰﻳﺮات رواﻧﺔ ﻧﻈﺎم ﻛﻴﻔﺮي ﻛﺮد .در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﻴﺶ از ﺷﺼﺖ
ﻣﺎده ﻛﻴﻔﺮ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎ در ﻛﻨﺎر ﻛﻴﻔﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﺎلﻫﺎي اوﻟﻴﺔ اﻧﻘﻼب ،و ﺑﻪوﻳﮋه آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد
را ﻧﺸﺎن داد ،ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش ﺣﻘﻮقداﻧﺎن و دﺳﺖاﻧﺪرﻛﺎران داﻧﺶ ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي ،ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﺮﻓﻲ را ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﺔ اﻳﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ را ،در ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻴﻔـﺮي ﻣـﺎﻫﻮي ،در
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ  1392ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد .در ﻛﺘﺎب ﻛﻠﻴﺎت اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ و
ﺗﺤﻮل را داﺷﺘﻪ ،ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻛﻴﻔﺮي ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻳﺎ ﺑﻪﺷﻜﻞ ﻧﻈﺎمﻳﺎﻓﺘﻪﺗﺮ ﭘـﻴﺶﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ،ﺑﺎ ﺣﺬف ﻋﻨﻮان ﻛﻴﻔﺮﻫﺎي ﺑﺎزدارﻧﺪه ،اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻛﻪ درﺑﺎرة اﻳﻦ ﻛﻴﻔﺮ
و ﺑﻪوﻳﮋه ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﻛﻴﻔﺮ ﺗﻌﺰﻳﺮي وﺟﻮد داﺷﺖ زدوده اﺳﺖ.
از اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺬﻳﺮش ﺻﺮﻳﺢ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي ﺗﻌﺰﻳﺮات اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب،
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ  36ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و اﺻﻮل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻـﻞ  (169اﺻـﻞ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑـﻮدن
ﺟﺮاﺋﻢ و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻛﻪ از اﺻﻞ  167اراﺋﻪ ﺷـﺪ ،ﺑـﺮﺧﻼف ﺑﺮداﺷـﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ١،اﻳﻦ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﺧﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﺎدي ٢و روﻳﻪﻫﺎ ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ اﻧﻜﺎر ﺷﺪ .ﺑﻪرﻏﻢاﻳﻦ،
روﻳﻜﺮد ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل  1392ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺎﻃﻊ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي ﺗﻌﺰﻳﺮات اﺳﺖ و در ﻣـﺎدة 18
ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺰﻳﺮ »ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن« در ﻣﻮارد »ارﺗﻜـﺎب ﻣﺤﺮﻣـﺎت ﺷﺮﻋــﻲ« ﻳـﺎ
ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺮرات ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ »ﻧـﻮع ،ﻣﻘـﺪار ،ﻛﻴﻔﻴـﺖ اﺟـﺮاء و ﻣﻘـﺮرات
 .1ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ اﺻﻮﻟﻲ ،ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻘﺪم ﺧﺎص ﺑﺮ ﻋﺎماﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاش ﺑﻘﺎي ﻫـﺮ دو ﺣﻜـﻢ اﺳـﺖ
)ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد.(38 :1394 ،
 .2ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدة  289ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮادي از ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮي )(1361؛ ﻣـﺎدة  29ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺸـﻜﻴﻞ دادﮔـﺎهﻫـﺎي
ﻛﻴﻔﺮي ﻳﻚ و دو )(1368؛ ﻣﺎدة  8ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﻘﻼب ) (1373و ﻣﺎدة  214ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳـﻲ
دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻛﻴﻔﺮي ).(1378
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ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ،ﺗﻌﻠﻴﻖ ،ﺳﻘﻮط و ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎم ﺗﻌﺰﻳﺮ« ﻧﻴﺰ »ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن« ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺎوﺟﻮد
اﻳﻦ ،ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي ﺣﺪود را در ﻣﺎدة  220اﻧﻜﺎر ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺎده ﮔﺮﭼﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛـﻪ
آﺷﻜﺎرا اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي را ﻧﻘﺾ ﻣﻲﻛﻨﺪ داراي اﺷﻜﺎل اﺳﺖ اﻣﺎ از ﺟﻬﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود
اﺳﺘﺜﻨﺎي اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي اﺳﺖ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ،ﺑﻪوﻳﮋه ﺗﻌﺰﻳﺮات ،اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨـﺪي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻣﻲﺗﻮان ادﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل  92اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ
١
ﻣﮕﺮ در ﺑﺎب ﺣﺪود.
ﺑﻪرﻏﻢاﻳﻦ ،ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در اﻗﺪاﻣﻲ ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪ از »ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻳﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺮﻋﻲ« ﺳـﺨﻦ ﮔﻔﺘـﻪ ﻛـﻪ
راﺑﻄﺔ آن ازﻳﻚﺳﻮ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺰﻳﺮات ،و ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي ﺑﺎﻋﺚ اﺑﻬﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺎدة
 135در ﺑﺎب ﺗﻌﺪد ﺟﺮم ،ﺗﻌﺒﻴﺮ »ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺮﻋﻲ« ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻌـﺪد ﻣﻄـﺮح
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮة  2ﻣﺎدة  ،115ﻣﻘﺮرات ﺗﻮﺑﻪ و ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ از ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺷﺎﻣﻞ »ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ« ﻧﻤﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ را ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﻲﺗـﻮان ﺑـﺎ اﺻـﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨـﺪي
ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺟﻤﻊ ﻛﺮد؟ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ،ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻓﻘﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﻪﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺮﻳـﻒ
و ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻳﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ را در ﻓﻘﻪ ﺑﺠﻮﻳﻴﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺗﻼش ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﻧﻮنﮔـﺬار را از اﻳـﻦ ﺗﺄﺳـﻴﺲ
ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ آن ﺑﭙﺮدازﻳﻢ.
اﻟﻒ( ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص در ﻓﻘﻪ
ﻋﺒﺎرت »ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ« در ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻓﻘﻬﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪاي ﻧﺪارد .ﻓﻘﻴﻬﺎن ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪﺷـﻜﻞ ﭘﺮاﻛﻨـﺪه
ﺑﻪ »ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻘﺪر« اﺷﺎره ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪروﺷﻨﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮاﺗﺮ از اﻳﻦ ،در ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻓﻘﻬﻲ ،ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺑﺎب ﺟﺪاﻳﻲ از ﺣﺪود ﻧﺪارد و در ذﻳﻞ ﻫﺮ ﺣﺪ ،ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن
ﺣﺪ ذﻛﺮ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪرﻏﻢاﻳﻦ ،اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻛﻠﻲ ﻧﻴﺰ در ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻓﻘﻬﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻲ ،ﻳﺎ ﻫـﺮ
ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮهاي ،ﺷﺎﻳﺴﺘﺔ ﺗﻌﺰﻳﺮ اﺳﺖ.
ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺰﻳﺮ را ﻓﻘﻴﻬﺎن درﻣﻌﻨﺎي ﻛﻴﻔﺮ ﻳﺎ ﺑﺰه ﺑﻪﻛﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دوﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ؛
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﻲ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ» :ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺪر دارد ﺣﺪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﺠﺎزاﺗﻲ ﻧﺪارد ﺗﻌﺰﻳﺮ اﺳﺖ« ) .(147/4 :1983وي ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻼك زﻧﺎ و ﻣﻠﺤﻘـﺎت آن )ﻟـﻮاط ،ﻣﺴـﺎﺣﻘﻪ،
ﻗﻮادي( ،ﻗﺬف ،ﺷﺮب ﺧﻤﺮ ،ﺳﺮﻗﺖ و ﻗﻄﻊ ﻃﺮﻳﻖ )ﻣﺤﺎرﺑﻪ( را در زﻣﺮة ﺣﺪود ﻣﻲآورد ،و ﺑﻐـﻲ ،ارﺗـﺪاد،
اﺗﻴﺎن ﺑﻬﻴﻤﻪ ،و ارﺗﻜﺎب ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎت را در زﻣﺮة ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻲﺷﻤﺮد )ﻫﻤﺎن( .ﺑﻪرﻏﻢاﻳﻦ ،ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠـﻲ

 .1ﺑﺮاي دﻳﺪن دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻮاﻓﻖ رك :راﻳﺠﻴﺎن اﺻﻠﻲ .44-43 :1395 ،ﺑﺮاي دﻳﺪن ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ رك :ﺣﺎﺟﻲ دهآﺑـﺎدي:1395 ،
.263-280
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در ﺑﺨﺶ دوم ﻛﺘﺎب ﺣﺪود در ذﻳﻞ ﻋﻨﻮان اﺧﻴﺮ ،ﻳﻌﻨﻲ ارﺗﻜﺎب ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎت ،ﻫﻴﭻ ﺑﺤﺜﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨـﺪ ،و
ﻓﻘﻂ از ﺳﻪ ﺑﺰه ﻣﻌﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ.
ﺷﺎرﺣﺎن ﻛﺘﺎب ﺷﺮاﻳﻊ ،ازﻳﻚﺳﻮ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه از ﺣﺪ و ﺗﻌﺰﻳـﺮ اﺷـﻜﺎل ﻛـﺮدهاﻧـﺪ )ﺗﺒﺮﻳـﺰي،
 (7 :1417و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،ﺗﻌﺰﻳﺮي داﻧﺴﺘﻦ ﺑﻐﻲ و ارﺗﺪاد را ﻛﻪ داراي ﻣﺠﺎزات ﻣﻌـﻴﻦاﻧـﺪ ،ﺧـﺮوج از
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻮد وي داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ.(30-29/12 :1434 ،
ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺗﻌﺰﻳﺮي را در ﻛﻼم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻲﺗﻮان در ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﮔﺮد آورد:
 .1در ﻋﺎمﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻲ ،ﻳـﺎ دﺳـﺖﻛـﻢ ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﻛﺒﻴـﺮه ،را ﻣﺴـﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳـﺮ
١
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
 .2اﻳﺸﺎن ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺰﻳﺮ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺰﻳﺮ را ﺑﻪﺻـﻼحدﻳـﺪ
٢
ﺣﺎﻛﻢ واﻧﻬﺎدهاﻧﺪ.
 .3ﮔﺎﻫﻲ اﻓﺰون ﺑﺮ ذﻛﺮ ﻓﻌﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺰﻳﺮ ،اﻗﻞ و اﻛﺜﺮي ﺑﺮاي ﻣﺠﺎزات آن در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼً ﺳﻲ ﺗﺎ  99ﺿﺮﺑﻪ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ.
 .4ﮔﺎه در ﺑﺮﺧﻲ اﻋﻤﺎل ﻋﺪد ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻛﻴﻔﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼً  25ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ.
ﻣﺮاد از ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻳﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﻘﺪر ﻛﺪام اﺳﺖ؟ آﻳﺎ اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ ﻳﺎ
ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ؟ آﻳﺎ از اﺳﺎس ،ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳـﺖ؟ در ﻛـﻼم ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﺑـﻪدﺷـﻮاري
ﺑﺘﻮان ﭘﺎﺳﺨﻲ درﺧﻮر ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ .اﮔﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﻣﺤﻘﻖ را ﻣﻼك ﻗﺮار دﻫـﻴﻢ ،ﺳـﻪ ﺑـﺰه
ﺑﻐﻲ ،ارﺗﺪاد و اﺗﻴﺎن ﺑﻬﻴﻤﻪ در زﻣﺮة ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص و ﻣﻘﺪر ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و »ارﺗﻜﺎب ﻣﺎ ﺳﻮي ذﻟﻚ
ﻣﻦاﻟﻤﺤﺎرم« در ﺣﻴﻄﺔ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻏﻴﺮﻣﻨﺼﻮص .اﻣﺎ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻓﻘﻴﻬﺎن دﻳﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ ﻧﺪارﻧﺪ؛
اﻳﺸﺎن ﺑﻐﻲ و ارﺗﺪاد و ﮔﺎﻫﻲ اﺗﻴﺎن ﺑﻬﻴﻤﻪ را در زﻣﺮة ﺣﺪود ﻣﻲآورﻧﺪ و ﻣﺮادﺷﺎن از ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻘﺪر ﺗﻌﺰﻳﺮي
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪد ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺎ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن ،اﻗﻞ و اﻛﺜﺮ ﻣﻌـﻴﻦ دارد )ﺷـﻬﻴﺪ ﺛـﺎﻧﻲ-28/12 :1434 ،
.(29
ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص اﻫﺘﻤـﺎﻣﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪاﻧـﺪ ﺑﻠﻜـﻪ دلﻣﺸـﻐﻮل ﺷـﻤﺎرش اﻳـﻦ
ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻧﻴﺰ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .ﭼﻪﺑﺴﺎ ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ ﻓﻘﻴﻪ ﺷﻴﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺗﻌﺰﻳـﺮات اﻫﺘﻤـﺎم ورزﻳـﺪه
اﺳﺖ ،اﺑﻮاﻟﺼﻼح ﺣﻠﺒﻲ ) 447-374ق( ﺑﺎﺷﺪ .وي ﺑﺎ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﺮك ﻫﺮ واﺟﺐ )اﻋﻢ از واﺟﺒﺎت
ﻋﻘﻠﻲ ﻣﺜﻞ رد ودﻳﻌﻪ و ﻗﻀﺎي دﻳﻦ ،و واﺟﺒﺎت ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎز و روزه و ﺣﺞ( و اﻧﺠﺎم ﻫﺮ اﻣﺮ ﻗﺒﻴﺤـﻲ
 .1ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ رك :ﺣﻠﺒﻲ416 :1362 ،؛ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠـﻲ168 /4 :1983 ،؛ ﻋﻼﻣـﺔ ﺣﻠـﻲ179/2 :1410 ،؛ ﻣﺤﻘـﻖ اردﺑﻴﻠـﻲ،
165-156 /13 :1417؛ ﻧﺠﻔﻲ448 /41 :1981 ،؛ ﺧﻮاﻧﺴﺎري.121-114 /7 :1364 ،
 .2ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻼب ،اﺧﺘﻼس ،اﺣﺘﻴﺎل ،ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻣﺎدون ﻗﺬف ،ﺑﺮﺧﻲ از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ،وﻃﻲ ﺑﻬﻴﻤﻪ ،ﺷـﻬﺎدت دروغ
اﻳﻦﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ .ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ،رك :ﺣﻠﺒﻲ420-417 :1362 ،؛ ﻣﺠﻠﺴﻲ ،ﺑﻲﺗﺎ61-60 :؛ ﺧﻮﺋﻲ.166-159/1 :1393 ،
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ﻛﻪ ﺣﺪ ﺷﺎﻣﻠﺶ ﻧﻤﻲﺷﻮد ﺗﻌﺰﻳﺮ دارد ،ﺑﺪون اﻳﻦﻛﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻛﻨﺪ ،ﺣﺪود ﺳﻲ ﺑﺰه ﺗﻌﺰﻳﺮي را در ﺳـﻪ
ﮔﺮوه ﮔﺮد آورده اﺳﺖ :زن و ﻣﺮد ﻳﺎ دو ﻣﺮد ﻳﺎ دو زﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ در رﺧﺘﺨﻮاب واﺣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻲ
ﻛﻤﺘﺮ از زﻧﺎ و ﻟﻮاط و ﻣﺴﺎﺣﻘﻪ و ﺗﻔﺨﻴﺬ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) 10ﺗﺎ  99ﺿﺮﺑﻪ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ(؛ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻗﺬفﮔﻮﻧـﻪ
) 3ﺗﺎ  79ﺿﺮﺑﻪ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ(؛ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﺰﻳﺮات ) 3ﺗﺎ  99ﺿﺮﺑﻪ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ( )ﺣﻠﺒﻲ .(420-417 :1362 ،در ﻛـﻼم
ﻓﻘﻴﻬﺎن ﭘﺲ از او ﭼﻨﻴﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻲ را ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲﺗﻮان دﻳﺪ .ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﻲ ،و ﺑـﻪﺗﺒـﻊ او ﺷـﺎرﺣﺎن ﺷـﺮاﻳﻊ و
ﻣﺨﺘﺼﺮاﻟﻨﺎﻓﻊ ،در ذﻳﻞ ﺟﺮاﺋﻢ ﺟﻨﺴﻲ ،ﺑﻪﺷﻜﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ،و در ذﻳﻞ ﻗﺬف ،ﺑﻪﺷﻜﻞ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰﺗﺮ ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧـﻲ
از ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮي اﺷﺎره ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﺪد ﻣﻌﻴﻦ دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻌﻴﻦ و ﺑﺮﺧﻲ
از ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ )ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻌﻴﻦ( .ﺑﻪرﻏﻢاﻳﻦ ،در ﻛﻼم ﻫﻴﭻﻳﻚ از اﻳﻦ ﻓﻘﻴﻬـﺎن
ﮔﻔﺘﺎري ﺟﺪا ﺑﺎﻋﻨﻮان ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻳﺎ ﻣﻘﺪر ﻳﺎ ﻣﻌﻴﻦ دﻳﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮد.
ﻳﻜﻲ از ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻛﻪ در ﭘﻲ ﺷﻤﺎرش ﻣﻮارد ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻘﺪر ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺟﻤﺎلاﻟـﺪﻳﻦ اﺑـﻦﻓﻬـﺪ
ﺣﻠﻲ ) 841-757ق( اﺳﺖ .وي ﺑﺎ اﺧﺮاج ﭼﻬﺎر ﺑﺰه ﺗﻌﺰﻳﺮي از ذﻳﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎم ﺗﻌﺰﻳﺮات ،آنﻫﺎ را ﻣﻘـﺪر
ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲآورد :ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ در روز ﻣـﺎه رﻣﻀـﺎن ) 25ﺿـﺮﺑﻪ(؛ دو ﻣـﺮدي ﻛـﻪ ﺑﺮﻫﻨـﻪ در زﻳـﺮ
رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) 30ﺗﺎ  99ﺿﺮﺑﻪ ،ﺑﻪﻗﻮﻟﻲ(؛ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﻜﺎرت دﺧﺘﺮي ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ) 30ﺗﺎ  ،77ﻳﺎ
ﺗﺎ  80ﻳﺎ ﺗﺎ  99ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﻮل(؛ زن و ﻣﺮدي ﻛﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ در زﻳﺮ رﺧﺘﺨﻮاب ﻳﺎ ﭘﻮﺷﺶ واﺣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) 10ﺗﺎ
) (99اﺑﻦﻓﻬﺪ ﺣﻠﻲ.(7-6 /5 :1413 ،
ﺣﺪود ﻳﻚ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ،ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ ) 965-911ق( ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ اﺻـﻞ در ﺗﻌﺰﻳـﺮات ﻣﻌـﻴﻦ
ﻧﺒﻮدن ﻣﻘﺪار اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ را ﻣﻲآورد و ازدواج ﺑﺎ ﻛﻨﻴﺰ ﺑﺪون اذن ﻫﻤﺴﺮ ) 12/5ﺿﺮﺑﻪ(
را ،ﻛﻪ اﺑﻦﻓﻬﺪ در زﻣﺮة ﺣﺪود آورده ﺑﻮد )اﺑﻦﻓﻬﺪ ﺣﻠﻲ ،(6 /5 :1413 ،ﺑﻪ آن ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ )ﺷـﻬﻴﺪ ﺛـﺎﻧﻲ،
 .(29-28/12 :1434وي در اداﻣﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣـﻮارد ﭘـﻨﺞﮔﺎﻧـﻪ ﻓﻘـﻂ دو
ﻣﻮرد ،ﻛﻪ ﻋﺪد ﻣﻌﻴﻦ دارﻧﺪ )ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ در رﻣﻀﺎن و ازدواج ﺑﺎ ﻛﻨﻴـﺰ( ،ﺗﻌﺰﻳـﺮ ﻣﻘﺪرﻧـﺪ و ﺑـﺎﻗﻲ
ﻣﻮارد ﻛﻪ داراي اﻗﻞ و اﻛﺜﺮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺑﻪ رأي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎزﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ )ﻫﻤـﺎن( .ﺑـﻪرﻏـﻢ اﻳـﻦ،
ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﺷﺎرﺣﺎن ﺷﺮاﻳﻊ ﻣﻮارد ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻘﺪر ﺷﺮﻋﻲ را در اﻳﻦ ﭘـﻨﺞ ﻣـﻮرد ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﻧﻤـﻲداﻧﻨـﺪ و
ﻣﻮارد دﻳﮕﺮي را ﻧﻴﺰ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ در ﺣﺎل ﺣﻴﺾ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﺮش  25ﺿﺮﺑﻪ ﺗﺎزﻳﺎﻧـﻪ
١
اﺳﺖ )ﺗﺒﺮﻳﺰي9 :1417 ،؛ ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﻴﻠﻲ.(24-21 /1 :1427،

 .1ﻳﻜﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش ﭘﺎﻧﺰده رواﻳﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻘـﺪر )ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ آنﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺟـﺮاﺋﻢ ﺟﻨﺴـﻲ ﻳـﺎ ﻗـﺬف
ﻣﺮﺗﺒﻂاﻧﺪ( اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺮده اﺳﺖ )ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازي .(106-102 :1383 ،وي ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻣﻮارد ﻣﻨﺤﺼﺮ در اﻳﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﻮرد ﻧﻴﺴﺖ
و ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺑﺘﻮان ﺗﺎ ﺳﻲ ﻣﻮرد از اﻳﻦ رواﻳﺎت ﻳﺎﻓﺖ )ﻫﻤﺎن .(107 ،106 ،ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﮔﺎه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺪاﺧﻞ دارﻧﺪ و
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آنﻫﺎ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻓﺘﻮا ﻧﺪادهاﻧﺪ.
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ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻘﻴﻬﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ ﻫﻤﺔ ﺗﻌﺰﻳـﺮات را )اﻋـﻢ از ﻣﻘـﺪر و ﻏﻴﺮﻣﻘـﺪر( ﺷـﻤﺎره ﻛـﺮده ﻋﻼﻣـﺔ
ﻣﺠﻠﺴﻲ دوم ) 1077 -1006ش( اﺳﺖ ١.وي ﭘﻨﺠﺎه ﻗﺴﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮ را ﻣﻲﺷﻤﺎرد )ﺑـﻲﺗـﺎ .(66-60 :اﻳـﻦ
ﻣﻮارد ﭘﻨﺠﺎهﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﺮﺧﻲ داراي ﻋﺪد ﻣﻌﻴﻦاﻧﺪ )ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴـﺮ در روز رﻣﻀـﺎن و در
ﺣﺎل ﺣﻴﺾ ،ازدواج ﺑﺎ زن ذﻣﻲ ﺑﺪون اذن ﻫﻤﺴﺮ :ﻫﻤﺎن 60 :و (62؛ ﺑﺮﺧﻲ داراي ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮﻧﺪ
)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﻣﺮد ﺑﺮﻫﻨﻪ در ﻳﻚ رﺧﺘﺨﻮاب :ﻫﻤﺎن 20 :و (61؛ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟـﺮم ﺗﻌﺰﻳـﺮي
ذﻛﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻛﻴﻔﺮﺷﺎن در ﺣﻴﻄﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎم ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد؛ ٢ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ در ذﻳﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﻛﻠﻲ
ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺟﺎي دارﻧﺪ )ﻫﻤﺎن.(62 :
در ﻫﺮ ﺣﺎل ،در ﻛﻼم ﻓﻘﻴﻬﺎن درﺑﺎرة ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻣﻼك ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ،و ﻧﻴﺰ در ﺷﻤﺎرش آن اﺧﺘﻼف
ﻓﺮاوان وﺟﻮد دارد و ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻼك و ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺣﺪ رﺳﻴﺪ.
ب( ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن
در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ  92ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﻣﺎدة  135در ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺪد ﺟـﺮاﺋﻢ ﺣـﺪ و ﺗﻌﺰﻳـﺮ از ﻗﺎﻋـﺪة
اﺻﻠﻲ ﻋﺪول ﻛﺮده و اﺟﺮاي »ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺮﻋﻲ« را در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗـﺄﺧﻴﺮ اﺟـﺮاي ﺣـﺪ ﻧﺸـﻮد
ﻣﻘﺪم ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮة  2ﻣـﺎدة  ،115ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﻘـﺮرات ﻋـﺎم ﺗﻌﺰﻳـﺮات ﺷـﺎﻣﻞ
»ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ« ﻧﻤﻲﺷﻮد:
ﻣﺎده -115در ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮي درﺟﺔ ﺷﺶ ،ﻫﻔﺖ و ﻫﺸﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﺪاﻣﺖ
و اﺻﻼح او ﺑﺮاي ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﻣﺠﺎزات ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺷﻮد .در ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳـﺮ دادﮔـﺎه
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺮرات راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺠﺎزات را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ[...] .
ﺗﺒﺼﺮه  -2اﻃﻼق ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻣﺎده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎدة )] (7ﭘـﺬﻳﺮش اﺣﻜـﺎم ﻛﻴﻔـﺮي
ﺻﺎدرﺷﺪه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ[ و ﺑﻨﺪﻫﺎي )اﻟﻒ( و )ب( ﻣﺎدة )] (8اﺣﻜﺎم دادﮔﺎهﻫـﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ[ و
ﻣﻮاد )] (27ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺪت ﺑﺎزداﺷﺖ ﻗﺒﻠﻲ در ﺣﻜﻢ[] (39) ،ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ از ﻛﻴﻔـﺮ در ﺟـﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﻳـﺮي
درﺟﺔ  7و ] (40) ،[8ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ[] (45) ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮ ﻳﺎ ﺻﺪور ﺣﻜـﻢ ﻣﻌﺎﻓﻴـﺖ از ﻛﻴﻔـﺮ
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت ﺗﻌﻮﻳﻖ[] (46) ،ﺗﻌﻠﻴﻖ اﺟﺮاي ﻣﺠـﺎزات[] (93) ،ﺗﺨﻔﻴـﻒ و ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣﺠـﺎزات
ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن[] (94) ،ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺣﻜﻢ ﻳﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺠﺎزات ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن[ و )] (105ﻣـﺮور

 .1ﭘﻴﺶ از او ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﻳﻲ ) 1000-925ش(  35ﺟﺮم ﺗﻌﺰﻳﺮي را ﺑﺮﻣﻲﺷﻤﺎرد )ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﻳﻲ.(429-427/2 :1319 ،
 .2ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر از اﻳﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮد و زﻧﻲ ﻳﺎ دو زن در رﺧﺘﺨﻮاب واﺣﺪ )ﻫﻤﺎن 23 ،18 :و (61؛ اﻗﺮار ﺑـﻪ
زﻧﺎ ﻳﺎ ﻟﻮاط ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﺑﺎر )ﻫﻤﺎن(61 ،20 ،19 :؛ دو ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﻗـﺬف ﻛﻨﻨـﺪ )ﻫﻤـﺎن(62 :؛ اﺳـﺘﻼب و اﺣﺘﻴـﺎل
)ﻫﻤﺎن (61 :و...
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زﻣﺎن[ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮد.
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در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص و ﻣﻌﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ در ﻓﻘـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌﺰﻳـﺮ
ﻣﻨﺼﻮص ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد ﭼﻬﺎر اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ:
 .1ﻣﺮاد از ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪر ﺧﺎص ﻓﻘﻬﻲ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮاردي ﻛـﻪ ﻋـﺪد ﻣﻌـﻴﻦ وﺟـﻮد
دارد.
 .2ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ،ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻘﺪر در ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﺪد ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻌﻴﻦ وﺟﻮد دارد.
 .3ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ ﻫﻤﺎن ﻣﻮاردياﻧﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮع ﺑﻪ »ﻣﻮﺟﺐ« آنﻫﺎ )ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺰه( ﺗﺼـﺮﻳﺢ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻴﻔﺮ آنﻫﺎ در ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎم ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
 .4ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺷﺮﻋﻲ )ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻫﺮ ﻓﻌﻞ ﺣـﺮام( اﺳـﺖ ،در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺗﻌﺰﻳـﺮات
دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮاي ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ وﺿﻊ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮاد ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار از ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ ،اﻳﻦ ﭼﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد:
اﻟﻒ( ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﻚ ﻓﺮض ،ﻣﺮاد از ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻫﻤﺎن ﻋﻨﻮاﻧﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻗـﺎﻧﻮن ﺳـﺎل 1370
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺰﻳﺮات ،و ﻗﺴﻴﻢ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺑﺎزدارﻧﺪه ،آﻣﺪه ﺑﻮد .درواﻗﻊ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ
از ﻫﺮ ﺗﻌﺰﻳﺮي ﻛﻪ ﺷﺮﻋﺎً ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺮاي آن ﻋﺪد ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و اﻛﺜﺮي ذﻛـﺮ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﻳـﺎ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن )ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺰه ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮ( ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ در ذﻳﻞ
ﻋﻨﻮان ﻋﺎم ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺑﺮاي روﺷﻦﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري در اﻳﻦ ﺑﺎب اﺷﺎره ﻛﻨـﻴﻢ .در
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ  1370ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ دﺳﺘﺔ ﺣﺪود ،ﻗﺼﺎص ،دﻳـﺎت ،ﺗﻌﺰﻳـﺮات ،و ﻣﺠـﺎزاتﻫـﺎي
ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻠﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺒﻬﻢ و ﻣﺸﻜﻞﺳﺎز ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺰﻳﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫـﺎي ﺑﺎزدارﻧـﺪه
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻋﻤـﺎل ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﻘـﺮرات ﻋﺮﻓـﻲ و ﻋـﺎم ﺣﻘـﻮق ﻛﻴﻔـﺮي را در ﺑـﺎب
ﺗﻌﺰﻳﺮات اﺟﺎزه ﻧﻤﻲدادﻧﺪ و ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻼش ﺷﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺔ اﻳﻦ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺮآورده ﺷـﻮد.
در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻣﺒﻬﻢ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﻳﺮي »از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺒﺲ و ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي و ﺷﻼق« )ﻣـﺎدة  (16و
ﻣﺠﺎزات ﺑﺎزدارﻧﺪه »از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺒﺲ ،ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ،ﺗﻌﻄﻴـﻞ ﻣﺤـﻞ ﻛﺴـﺐ ،ﻟﻐـﻮ ﭘﺮواﻧـﻪ و ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ از
ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺎﻣﺖ در ﻧﻘﻄﻪ ﻳﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﻌﻴﻦ و ﻣﻨﻊ از اﻗﺎﻣﺖ در ﻧﻘﻄﻪ ﻳﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﻌﻴﻦ و ﻣﺎﻧﻨـﺪ آن«
 .1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮة  2ﻣﺎدة  14ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮي ...» :ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻤﻜـﻦاﻟﺤﺼـﻮل و ﻧﻴـﺰ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮي ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ و دﻳﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد« .در ﻣـﺎدة  127ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات
اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ اﺟﺮاي ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮاي ﻣﻌﺎون در ﺷﺮع ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪﻧﻈـﺮ ﻣـﻲرﺳـﺪ
ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﻣﺴﺎك و ﻧﻈﺎرت در ﻗﺘﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻴﻔﺮﻫﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﺰﻳﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ از ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺧﺎرجاﻧﺪ.
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)ﻣﺎدة  (17ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪرﻏﻢاﻳﻦ ،ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﻣﺠﺎزات ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ )ﻣﺎدة  ،(19ﺗﺨﻔﻴـﻒ و ﺗﺒـﺪﻳﻞ
ﻣﺠﺎزات )ﻣﺎدة  ،(22ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺠﺎزات )ﻣﺎدة  ،(25آزادي ﻣﺸﺮوط )ﻣﺎدة  ،(38ﺷﺮوع ﺑﻪﺟﺮم )ﻣـﺎدة ،(41
ﺷﺮﻛﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺟﺮم )ﻣﺎدة  42و  ،(43ﺗﻌﺪد و ﺗﻜﺮار ﺟﺮم )ﻣـﺎدة  47 ١،46و  ،(48اﻛـﺮاه )ﻣـﺎدة
 ،(54ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﺎم ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي ،ﺑﻴﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮي و ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ
ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺳﺎل  70ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻴﺎن ﺗﻌﺰﻳﺮ و ﻣﺠﺎزات ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻳﺎﻓﺖ
ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع ﻛﻴﻔﺮﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻً اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪدﻟﻴﻞ وﺟـﻮد ﺗﻌﺒﻴـﺮ »از ﻗﺒﻴـﻞ« ﺑـﻲرﻧـﮓ ﻳـﺎ
ﻛﻢرﻧﮓ ﻣﻲﺷﺪ ،و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺗﺨﻔﻴﻒ و ﺗﺒﺪﻳﻞ در ﻛﻴﻔﺮﻫﺎي ﺗﻌﺰﻳﺮي ،ﻋﻤـﻼً ﻓﺎﻳـﺪهاي ﺑـﺮ
اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﻤﻲﺷﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻲﻓﺎﻳـﺪﮔﻲ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻛﻴﻔﺮﻫـﺎي ﻏﻴـﺮﻣﻌﻴﻦ ﺑـﻪ
ﺗﻌﺰﻳﺮي و ﺑﺎزدارﻧﺪه ،در ﺳﺎل  92اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و دﻳﮕﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺑﺎزدارﻧﺪه
در ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
از ﺟﻬﺘﻲ دﻳﮕﺮ ،ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺗﻌﺰﻳـﺮ را »در ﻣـﻮارد ارﺗﻜـﺎب ﻣﺤﺮﻣـﺎت ﺷﺮﻋــﻲ ﻳـﺎ ﻧﻘـﺾ ﻣﻘـﺮرات
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ« )ﻣﺎده  (18ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻋﻤﺎل داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار از »ارﺗﻜـﺎب
ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺷﺮﻋﻲ« و »ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ« ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜـﻪ ﻣـﺮاد ﻗـﺎﻧﻮنﮔـﺬار از ﺗﻌﺰﻳـﺮ
ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ ،ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن رﻓﺘﺎرﻫـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ »ارﺗﻜـﺎب ﻣﺤﺮﻣـﺎت ﺷـﺮﻋﻲ« ﺷـﻤﺮده
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺰﻳﺮﻧﺪ.
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،ﻧﻤﻲﺗﻮان ذﻛﺮ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص و ﻣﻌﻴﻦ در ﻗـﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳـﺪ را ﺑـﻪ ﺷـﻜﻠﻲ ﺑـﻪ دﻏﺪﻏـﺔ
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺰﻳﺮي و ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﺳﺎل  70ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .اﮔـﺮ اﻳـﻦ ﻧﻈـﺮ را ﺑﭙـﺬﻳﺮﻳﻢ
ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﺣﺬف ﻋﻨﻮان ﻛﻴﻔﺮﻫﺎي ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻋﺒﺚ اﺳﺖ ﺑﻠﻜـﻪ ﺣﺘـﻲ ﺑـﻪ اﺑﻬـﺎم ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ.
ب( اﺣﺘﻤﺎل دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص »رﻓﺘﺎر« ﻣﻨﺼﻮص ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺺ ﺑﻪ ﺑـﺰه
ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﻴﺮد .ﺑﻪﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن» :ﻫﺮ رﻓﺘﺎري ﻛﻪ در رواﻳﺎت ﺑﺮاي آن ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻗﺮار
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻣﻴﺰان آن ﻣﻘﺪر و ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ در آن ﺑﻪﺻﻮرت اﻃﻼق ،ﺑﻪ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺣﻜﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد« )ﺳﺎرﻳﺨﺎﻧﻲ و ﺗﻮﻛﻞﭘﻮر .(108 :1395 ،ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﺑﺮداﺷـﺖ،
ﻫﺮﮔﺎه در رواﻳﺎت ﻳﺎ ﻣﺘﻮن ﻓﻘﻬﻲ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺧﺎص )ﻣـﺜﻼً اﺳـﺘﻼب ،اﺧـﺘﻼس ،ﺗـﻮﻫﻴﻦ و (....ﻣﺴـﺘﻮﺟﺐ
ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﻛﻠﻲ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺑﺴﻨﺪه ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺗﻌﺰﻳـﺮ ﻣﻨﺼـﻮص

 .1ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻓﻘﻂ از ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤـﺎنﻃـﻮر ﻛـﻪ در ﻧﻈﺮﻳـﺔ ﻣﺸـﻮرﺗﻲ
ﺑﻪدرﺳﺘﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻗﻴﺪ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻌﺰﻳﺮ در ﻣﺎدة  46ق.م.ا  1370ﺑﺮاي ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻧﻴﺴـﺖ ،ﺑﻠﻜـﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص و دﻳﺎت اﺳﺖ) «.ﻧﻈﺮ .(73/1/18-7/277
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اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ رﻓﺘﺎري ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص اﺷﺎره ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان ﻛﻠـﻲ ﺗﻌﺰﻳـﺮ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد
ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻏﻴﺮﻣﻨﺼﻮص اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ اﮔﺮﭼﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪﻧﺎدرﺳﺖ ،ﺑﻪﻧﻈﺮﻳﺎت ﻓﻘﻬﻲ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻴـﺰ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن ،(105-103 :ﻧﺎﻣﺄﻧﻮسﺗﺮﻳﻦ و ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲﺗﺮﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺖ .دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌـﺪدي ﻣـﻲﺗـﻮان
ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد:
 .1ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻼً داﻳﺮة ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼـﻮص ﺑﺴـﻴﺎر ﮔﺴـﺘﺮده ﻣـﻲﺷـﻮد و در واﻗـﻊ اﻳـﻦ ﻛـﺎر
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻴﻮة ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﺳﺎل  1370در ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮي و ﺑﺎزدارﻧﺪه
ﻛﻪ ﺑﻲﺛﻤﺮ ﺑﻮدن ﺧﻮد را در ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن داد .از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي از ﺟـﺮاﺋﻢ
ﺗﻌﺰﻳﺮي ﺑﻪﺷﻜﻠﻲ در ﺣﻴﻄﺔ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻨﺼﻮص ﺗﻌﺰﻳﺮي ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ )و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻮن ﻓﻘﻬﻲ ﭼـﻪﺑﺴـﺎ
ﺑﺘﻮان ﺳﻲ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺰﻳﺮي اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ را در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ( ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻣـﺎدة 18
ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و اﮔﺮ ﻣﺮاد ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار از ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،دﺳﺖﻛـﻢ
ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺮوج از ﻣﺎدة  18را ﻧﻴﺰ در ﺗﺒﺼﺮة  2ﻣﺎدة  115ﻣﻲﮔﻨﺠﺎﻧﺪ.
 .2اﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺟﻬﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن اﺳﺖ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻛﺮده
اﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﻓﻘﻴﻬﻲ را ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻌﺰﻳﺮات ،ﻳﻌﻨﻲ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻌﺰﻳـﺮ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه و آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺣﻜﺎم ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل ،ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺑﺮداﺷـﺖ،
ﻫﻴﭻﻳﻚ از ﺗﻌﺰﻳﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﻦ دارﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻮﺑﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدة  115ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ
ﺑﻪﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻘﻴﻬﺎن ،ﻳﻜﻲ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﺗﻌﺰﻳﺮ و ﺣﺪ در ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻫﻤﻮاره
ﻣﺴﻘﻂ ﻛﻴﻔﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻮﺑﻪ در ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺪي ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از اﺛﺒﺎت ﻣﺴﻘﻂ ﺣﺪ اﺳـﺖ )ﺷـﻬﻴﺪ اول،
ﺑﻲﺗﺎ ،144 /2 :ﻗﺎﻋﺪة 204؛ ﻣﺠﻠﺴﻲ ،ﺑﻲﺗﺎ59 :؛ ﻣﻮﺳـﻮي اردﺑﻴﻠـﻲ .(231-230 /1 :1392 ،از ﺳـﻮي
دﻳﮕﺮ ،از ﺑﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎري ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺮﻣﻲآﻳﺪ ﻛـﻪ در ﺗﻌﺰﻳـﺮات اﻧﻌﻄـﺎف ﺑﻴﺸـﺘﺮي وﺟـﻮد دارد ،و ﺑـﺮﺧﻼف
ﺣﺪود ،ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﻛﻔﺎﻟﺖ و ﺗﺄﺧﻴﺮ در اﺟﺮا در ﺗﻌﺰﻳﺮات ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺰﻫﻜﺎر را ﻋﻔـﻮ
ﻛﺮد ١.ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اوﻟﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ و ﺗﻌﻮﻳﻖ و ...ﻧﻴﺰ در ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛـﻪ

 .1ﺷﻬﻴﺪ اول در ﺗﻔﺎوتﻫﺎي دﻫﮕﺎﻧﺔ ﺣﺪ و ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺎت اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ :ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺰﻳـﺮ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﺟـﺮم ،ﻣﺠـﺮم و
ﺑﺰهدﻳﺪه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺰه ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ در
اﻳﻦ ﻣﻮارد از اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﺨﻴﺮ اﺳﺖ )ﺷـﻬﻴﺪ اول ،ﺑـﻲﺗـﺎ-142 /2 :
 ،144ﻗﺎﻋﺪة 204؛ ﻧﻴﺰ رك :ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازي35-33 :1383 ،؛ ﻣﻌﺮﻓﺖ .(106-104 :1365 ،ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﺟﻮاز
ﻋﻔﻮ در ﺗﻌﺰﻳﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ )ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ69/8 :1351 ،؛ ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﻴﻠﻲ235 :1392 ،؛ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺷﺎﻫﺮودي-206 :1378 ،
.(208
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ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻓﻘﻴﻬﺎن از اﺳﺎس ﻓﺮﻗﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﺺ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻓﺘﺎري ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪة ﻛﻠﻲ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺰﻳﺮ اﺳﺖ.
 .3واژة »ﺗﻌﺰﻳﺮ« را ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﻲ ،ﺑﺎ آﺳﺎنﮔﻴﺮي ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي »ﺑﺰه« ﻳﻌﻨـﻲ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺑﻪﻛﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ،ﭼﻨﺎنﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ،اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎ ﺧﺮدهﮔﻴﺮي ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻌﺪي
روﺑﻪرو ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﻪدرﺳـﺘﻲ در ﻣـﻮاد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،ﻣﺜـﻞ ﻣـﺎدة  14و 18
ﺑﻪﻛﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺮاد از ﺗﻌﺰﻳﺮ »ﻛﻴﻔﺮ« اﺳﺖ ،و »ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ« ﺑﻪﻣﻌﻨـﺎي »ﻛﻴﻔـﺮ ﺗﻌﺰﻳـﺮي
ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ« اﺳﺖ ،ﻧﻪ »ﺑﺰه ﻣﻨﺼﻮص«.
 .4ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﺳﺎل  1370ﻧﻴﺰ ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻖ و ﺗﺨﻔﻴﻒ و ﺗﺒﺪﻳﻞ را در ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺷـﺮﻋﻲ
ﺑﻪﮔﻮﻧﺔ ﻋﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻛﺮدن ﻋﻤﺪة ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺷﺮﻋﻲ از ذﻳﻞ اﻳﻦ ﻗﻮاﻋـﺪ ،ﺣﺘـﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﻗﺎﻧﻮن  70ﻧﻴﺰ ﮔﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ اﺳﺖ و اﻳﻦ ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻳﻜﺮد ﻗـﺎﻧﻮنﮔـﺬار در ﺳـﺎل  1392ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ
اﺳﺖ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻲ دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺟﺎي ذﻛﺮ آنﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،از اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪاي
ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ ﻛﺸﻴﺪ.
ج( ﺑﺮداﺷﺖ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺰﻳـﺮ ﻣﻘـﺪر ﺷـﺮﻋﻲ اﺳـﺖ ،ﻳﻌﻨـﻲ
ﻫﻤﺎن ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﻋﺪد ﻣﻌﻴﻦ )ﻣﻘﺪر در ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎص( ﻳﺎ اﻗﻞ و اﻛﺜـﺮ
ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .آنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻓﺤﻮاي ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﺑﺮﻣـﻲآﻳـﺪ ،ﻣـﺮاد ﻗـﺎﻧﻮنﮔـﺬار از
ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص اﻳﻦ دﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ادارة ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻧﻴـﺰ ﻣﺆﻳـﺪ اﻳـﻦ دﻳـﺪﮔﺎه
اﺳﺖ ١.ﭼﻨﺎنﻛﻪ در ﺟﺎي ﺧﻮد ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاﻫﻢ داد ،ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در ذﻳﻞ
ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ از ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻫﻤـﻴﻦ اﺳـﺖ ،ﮔﺮﭼـﻪ
ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻳﻀﺎح اﻳﺸﺎن و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪد در ﺗﻌﺎﺑﻴﺮي ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﻛﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑـﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ اﻳﻦ ادﻋﺎ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮد.
ﺑﻪرﻏﻢاﻳﻦ ،ﻣﺸﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺑﻪﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻘﻮقداﻧﺎﻧﻲ
ﻛﻪ دراﻳﻦﺑﺎره ﻗﻠﻢ زدهاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ دو دﻳﺪﮔﺎه را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪهاﻧﺪ :ﺑﺮﺧﻲ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘـﺪا ،ﺑـﻪﺳـﺮاغ ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﻓﻘﻬﻲ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻛﻮﺷﻴﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻓﻘﻬﻲ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﻴﻔﺮي )ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑـﻪﻧﻔـﻊ ﻣـﺘﻬﻢ(
ﻣﻮاردي اﻧﺪك را در زﻣﺮة اﻳﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ )ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ و ﻧﺎدريﻓﺮد110 :1394 ،؛ اﻛﺒﺮي و ﻫﺎﺷـﻤﻲ،
» .1ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺰﻳﺮاﺗﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻋﻤـﻞ ﻣﻌـﻴﻦ ،ﻧـﻮع و ﻣﻘـﺪار
ﻛﻴﻔﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ رواﻳﺎت و ﻳﺎ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ دﻳﮕﺮ ،ﺑﻪﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ و ﻣﻄﻠـﻖ ﺑـﺮاي
ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار آن ﻣﻌﻴﻦ ﻧﮕﺮدﻳﺪه ،ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼـﻮص ﺷـﺮﻋﻲ ﻣﺤﺴـﻮب ﻧﻤـﻲﺷـﻮد« )ﻧﻈﺮﻳـﺔ
ﻣﺸﻮرﺗﻲ .(92/5/28-7/92/971
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(56 :1395؛ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻟﺘـﺰام ﺑـﻪ اﺻـﻞ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑـﻮدن ﺗﻌﺰﻳـﺮات ،ﺗـﻼش ﻛـﺮدهاﻧـﺪ
ﻣﻼكﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص در ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ )رﺣﻤﺎﻧﻴـﺎن و ﺣﺒﻴـﺐزاده،
.(119-116 :1392
ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ،ﺑﺎ دو ﻣﻼك ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ؛ ﻳﻜﻢ :ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ
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
ﻣﻼك ،ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺰﻳﺮ را ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﻘـﻪ ﺟﺴـﺖ .اﻳـﻦ دو ﻣـﻼك را در دو ﺑﺤـﺚ ﭘـﻴﺶرو
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
ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶﻓﺮض ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﺔ ﻣﺎ ،ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺎﻃﻊ
اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮدن ﺗﻌﺰﻳﺮات در ﻗﺎﻧﻮن  ،1392ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺰﻳﺮ را ﺻﺮﻓﺎً در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺴﺖوﺟﻮ
ﻛﺮد .اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اراﺋﺔ ﻣﻼكﻫﺎﻳﻲ ،ﻣﻲﻛﻮﺷﻴﻢ ﻫﻤﺔ ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳـﻦ ﺗﺄﺳـﻴﺲ را از ﻗـﺎﻧﻮن اﺳـﺘﺨﺮاج
ﻛﻨﻴﻢ وﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد ،ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ آن را ﺑﻴﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد.
 .1ﻣﻼكﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﻪ ﻣﻼك ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات اﺳـﻼﻣﻲ
ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ:
اﻟﻒ( ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻼك اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻳﻚ ﺑﺰه ﺗﻌﺰﻳـﺮي را در ﺣﻴﻄـﺔ ﺗﻌﺰﻳـﺮات ﻣﻘـﺪر آورده
ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاردي ﺳﺮوﻛﺎر دارﻳﻢ ﻛﻪ ازﻳﻚﺳﻮ ،در ﻓﻘـﻪ در زﻣـﺮة ﺗﻌﺰﻳـﺮات ﻣﻘـﺪر آﻣـﺪهاﻧـﺪ و
ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺰ آنﻫﺎ را ﺟﺮماﻧﮕﺎري ﻛﺮده اﺳﺖ.
ب( ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺎب ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺰﻳﺮات اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪادهاﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ در ذﻳﻞ ﻫـﺮ ﺣـﺪ،
ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺣﺪ را ﻫﻢ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻳﺎ در ذﻳﻞ ﺣﺪ ﻗﺬف و ﺗﺤـﺖ ﻣﺴـﺌﻠﺔ اﻟﺘﻌﺰﻳـﺮ
ﻟﻜﻞ اﻣﺮ ﻣﺤﺮم ﻫﻢ ﻗﺎﻋﺪة ﻛﻠﻲ ﺗﻌﺰﻳﺮ را ﺑﻴﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻢ ﻣﺼﺎدﻳﻘﻲ را ذﻛﺮ ﻛـﺮدهاﻧـﺪ .ﺑـﻪرﻏـﻢاﻳـﻦ،
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻛﺘﺎب ﻣﻔﺼﻠﻲ را ﺑﻪ ﺗﻌﺰﻳﺮات اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود ﻫﻤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮي را در
اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻄﺮح ﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺰهﻫﺎي ﺗﻌﺰﻳﺮي را در ذﻳﻞ ﺣﺪود آورده اﺳﺖ .وﺟﻮد اﻳﻦ ﺗﻌﺰﻳـﺮات
در ﻛﺘﺎب ﺣﺪود ﻗﺮﻳﻨﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﻪ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص ﻧﻈﺮ دارد.
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ج( ﻫﻤﺔ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن در زﻣﺮة ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻘﺪر آوردهاﻧﺪ داراي ﻛﻴﻔﺮ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪاﻧـﺪ .اﻳـﻦ ﻣـﻼك
داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن ،اﺻﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻧـﻮع و ﻣﻴـﺰان ﻛﻴﻔـﺮ ﺗﻌﺰﻳـﺮي در
اﺧﺘﻴﺎر ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎاﻳﻦﻫﻤﻪ ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﺎي ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻘﺪر در ﻣﻴـﺎن اﺳـﺖ ،ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﻳـﺎ ﺑـﻪﺻـﺮاﺣﺖ ﻳـﺎ
ﺑﻪاﺳﺘﻨﺎد اﺣﺘﻴﺎط ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ،از ﻫﻤﺎن ﻣﺠﺎزات ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻼك ،اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮنﮔـﺬار
ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺑﺰه ﺗﻌﺰﻳﺮي ﺻﺮﻓﺎً ﻛﻴﻔﺮ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ روﻳﻜﺮد ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در اﻳـﻦ
ﺳﺎلﻫﺎ ﺣﺬف ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻛﻴﻔﺮ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﺪﻳﻞ ﻗﺮار دادن ﺑﺮاي آن ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸـﺎﻧﺔ آن ﺑﺎﺷـﺪ
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص روﺑﻪروﻳﻴﻢ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﺮاي ﺑﺰه ﺗﻌﺰﻳﺮي ﻛﻴﻔﺮ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ
در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻛﻴﻔﺮ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﺎ ﺑﺪﻳﻞ ﻛﻴﻔﺮ دﻳﮕﺮي ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ ،در اﻳﻦ ﺻـﻮرت
ﻧﻤﻲﺗﻮان آن را در ﺣﻴﻄﺔ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص ﺷﻤﺮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺔ اﻳﻦ ﻣﻼكﻫﺎ را دارﻧﺪ:
 .1رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻣﺎدون زﻧﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻘﺒﻴﻞ ﻳﺎ ﻣﻀﺎﺟﻌﻪ )ﻣﺎدة  637ﺗﻌﺰﻳﺮات(.
 .2ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺮدان و زﻧﺎن در ﻏﻴﺮﻣﻮارد ﻟﻮاط و ﺗﻔﺨﻴﺬ و ﻣﺴـﺎﺣﻘﻪ )ﻣـﺎدة  237و ﺗﺒﺼـﺮة 1
آن(.
 .3ﺟﻤﺎع ﺑﺎ زوﺟﺔ ﻣﺘﻮﻓﺎ )ﻣﺎدة .(222
 .4اﻗﺮار ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﺑﻪ زﻧﺎ ،ﻟﻮاط ،ﺗﻔﺨﻴﺬ و ﻣﺴﺎﺣﻘﻪ )ﻣﺎدة .(232
 .5ﺑﻪﻫﻢرﺳﺎﻧﺪن اﻓﺮادي ﺑﺮاي ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺎدون زﻧﺎ و ﻟﻮاط )ﺗﺒﺼﺮة  1ﻣﺎدة .(242
 .6رﺳﺎﻧﺪن دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮاي زﻧﺎ و ﻟﻮاط )ﻣﺎدة .(244
 .7ﻗﺬف ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ،ﻣﺠﻨﻮن ،و ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﻌﻴﻦ )ﺗﺒﺼﺮة  1ﻣﺎدة .(251
 .8اﻧﺘﺴﺎب زﻧﺎ و ﻟﻮاﻃﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺜﻞ زﻧﺎ در ﺣﺎل اﻛﺮاه ﻳﺎ ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ )ﻣﺎده .(253
 .9ﻧﻮﻋﻲ از ﺗﻜﺮار ﻗﺬف )ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﺣﺪ ،ﻣﺤﻜﻮم ﺑﮕﻮﻳﺪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺣﻖ ﺑﻮد( )ﻣﺎدة .(258
 .10ﭘﺪر ﻳﺎ ﺟﺪ ﭘﺪري ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﻗﺬف ﻛﻨﺪ )ﻣﺎدة .(259
 .11ﻫﺮﮔﺎه دو ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﻗﺬف ﻛﻨﻨﺪ )ﺗﺒﺼﺮة ﻣﺎدة .(261
 .12ﺳﺐ ﻧﺒﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻲ ﻳﺎ ﻏﻀﺐ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ دﻳﮕﺮي اﮔﺮ ﺻـﺪق اﻫﺎﻧـﺖ ﻛﻨـﺪ )ﺗﺒﺼـﺮة ﻣـﺎدة
.(263
در ﻣﻮارد دوازدهﮔﺎﻧﺔ ﻓﻮق ،ﺑﻪ ﺟﺰ دو ﻣﺎده ) 637ﺗﻌﺰﻳﺮات :ﺗﺎ  99ﺿﺮﺑﻪ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ،و ﺗﺒﺼﺮة ﻣﺎدة :263
ﺗﺎ  74ﺿﺮﺑﻪ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ(  31ﺗﺎ  74ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺗﻌﺰﻳﺮي درﺟﺔ ﺷﺶ )در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣـﺎدة  19ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات
اﺳﻼﻣﻲ( ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻣـﺎدة ) 252ﺣﻜـﻢ ﺑـﻪ ﻣﺠـﺎزات ﺗﻌﺰﻳـﺮي
ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدة  608ﺗﻌﺰﻳﺮات( ،ﺗﺒﺼﺮة ﻣﺎدة ) 266در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﺎزات ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺣـﺮام
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدة  638ﺗﻌﺰﻳﺮات( ،ﻣﻮاد  272و  276و ﺗﺒﺼـﺮة  1ﻣـﺎدة ) 278ﺣﻜـﻢ ﺑـﻪ ﻣﺠـﺎزات ﺳـﺮﻗﺖ
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ﺗﻌﺰﻳﺮي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد  651ﺗﺎ  667ﺗﻌﺰﻳﺮات( ،ﺗﺒﺼﺮة ﻣﺎدة ) 286ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮي درﺟﺔ ﭘـﻨﺞ ﻳـﺎ ﺷـﺶ
ﺑﺮاي ﺟﺮاﺋﻢ ﮔﺴﺘﺮدهاي ﻛﻪ ﻋﻨﺼﺮ رواﻧﻲ اﻓﺴﺎد ﻓﻲاﻻرض در آنﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤـﻲﺷـﻮد( و ) 288ﻣﺠـﺎزات
ﺗﻌﺰﻳﺮي درﺟﺔ  3و  5ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺑﺎﻏﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از درﮔﻴﺮي دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﻮﻧﺪ( ﻧﻴﺰ در ذﻳﻞ ﺣﺪود ﺑﻪ
ﻛﻴﻔﺮ ﺗﻌﺰﻳﺮي اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ١.ازاﻟﺔ ﺑﻜﺎرت دﺧﺘﺮ ﺑﺎﻛﺮه ﻧﻴﺰ ﻛﻪ در ﻛﻼم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﮔـﺎه ﻣﻘـﺪر ﺷـﻤﺮده
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎن ﻣﻬﺮاﻟﻤﺜﻞ اﺳﺖ )ﻣﺎدة .(658
 .2ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮات
اﮔﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ را دﻗﻴﻖﺗﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢ ،آﺷﻜﺎر ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آنﻫـﺎ
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻼكﻫﺎي ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻳﺎ ﻣﻘﺪر را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﻘﻴﻬـﺎن آنﻫـﺎ را در ﺣﻴﻄـﺔ ﺗﻌﺰﻳـﺮات ﻣﻘـﺪر
ﻧﺸﻤﺮدهاﻧﺪ ﻳﺎ دﺳﺖﻛﻢ ﻋﻤﺪة ﻓﻘﻴﻬﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ٢.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﺑﺮداﺷـﺘﻦ
ﺑﻜﺎرت ﻳﻚ دﺧﺘﺮ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ،ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﺎه اﻗﻞ و اﻛﺜﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮاي آن
ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ٣،اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺻﺮﻓﺎً ﺿﻤﺎن ﻣﻬﺮاﻟﻤﺜـﻞ ﻟﺤـﺎظ ﻛـﺮده اﺳـﺖ
)ﻣﺎدة  .(658ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺳﻊ ﻣﺎدة  69ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ،ﺑـﺮاي ﭼﻨـﻴﻦ ﻋﻤﻠـﻲ ﻛـﻪ
ﺑﻪدﻟﻴﻞ ذﻛﺮ در ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻴﻔﺮي ،ﻇﺎﻫﺮاً ﺟﺮم اﺳﺖ اﻣﺎ ﻛﻴﻔﺮي ﺑـﺮاﻳﺶ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ ،ﻣﺠـﺎزات
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﭘﺬﻳﺮش اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮدن ﺗﻌﺰﻳﺮات ،ﻧﻤـﻲﺗـﻮان
ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻘﻪ ﺑﺮاي آن ﻛﻴﻔﺮ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ) .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮض اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺼﺪاقﻫﺎي اﻳﻦ رﻓﺘـﺎر
در ذﻳﻞ ﻣﺎدة  637ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻳﺎ ﺗﺒﺼﺮة  1ﻣﺎدة  237ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻴﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ دور از ذﻫﻦ ﻧﻴﺴﺖ(.

 .1در ﻛﺘﺎب دﻳﺎت ﻧﻴﺰ دو ﻣﺎدة  567و  727ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﻳﺮي اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺣـﺪود  20ﻣـﺎده در ﻛﺘـﺎب
ﻗﺼﺎص و ﻳﻚ ﻣﺎده در ﻛﺘﺎب دﻳﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎدة  447ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﻳﺮي ﻣﺎدة  612و  614ﺗﻌﺰﻳﺮات ارﺟﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻴﭻﻳﻚ ،ﻣﻼكﻫﺎي ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص را ﻧﺪارﻧﺪ.
 .2ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد  ،232 ،222ﺗﺒﺼﺮة  1ﻣﺎدة  ،259 ،258 ،253 ،251ﺗﺒﺼﺮة ﻣﺎدة  ،261ﺗﺒﺼـﺮة ﻣـﺎدة 263
و ...را در زﻣﺮة ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻘﺪر ﻧﻴﺎوردهاﻧﺪ .رك :ﺣﻠﺒﻲ419-417 :1362 ،؛ ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ708 ،689 :1400 ،؛ اﺑﻦادرﻳﺲ ﺣﻠﻲ،
281-280 ،200،148/6 :1387؛ ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ327 /9 :1398 ،؛ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠـﻲ167 ،151 /4 :1983 ،؛ ﺧـﻮﺋﻲ/1 :1393 ،
160؛ ﺧﻤﻴﻨﻲ434-432 ،419 /2 :1379 ،؛ ﻧﺠﻔﻲ431 /41 :1981 ،؛ و...
 .3در اﻳﻨﺠﺎ در ﻛﻨﺎر ﻗﻮل ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻌﺰﻳﺮ ،ﺳﻪ ﻗﻮل ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد 30 :ﺗﺎ ) 80ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ(785 :1410 ،؛  30ﺗـﺎ
) 79ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ و ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﻲ(297-296 :1412 ،؛  30ﺗﺎ ) 99ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ699 :1400 ،؛ اﺑـﻦﺑـﺮاج523/2 :1406 ،؛
اﺑﻦادرﻳﺲ ﺣﻠﻲ .(177/6 :1387 ،اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ ) (29-28 /12 :1434ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﺑﻦﻓﻬﺪ ﺣﻠﻲ ) (7-6 /5 :1413ﻗﻮل 30
ﺗﺎ  77ﺿﺮﺑﻪ را ﺑﻪ ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
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ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮدن ﺗﻌﺰﻳﺮات ،و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﻛـﻪ ﻣـﺮاد از
ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻘﺪر ﻓﻘﻬﻲ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻏﺮﺑﺎل ﻛﺮدن ﻣﻮارد ﭘﻴﺶﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﻲﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣـﻮارد
اﻧﺪﻛﻲ از ﻛﻴﻔﺮﻫﺎي ﻣﻨﺼﻮص رﺳﻴﺪ:
اﻟﻒ( ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺮدان و زﻧﺎن در ﻏﻴﺮﻣﻮارد ﻟﻮاط و ﺗﻔﺨﻴﺬ و ﻣﺴﺎﺣﻘﻪ ﻛـﻪ  31ﺗـﺎ  74ﺿـﺮﺑﻪ
ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد )ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدة  237و ﺗﺒﺼﺮة  1آن( .ﮔﺮﭼـﻪ در ﺑـﺎب ﻣﺠـﺎزات اﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ آراي
ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻘﻴﻬﺎن اﻳﻦ ﺑﺰه را در زﻣﺮة ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻘﺪر آوردهاﻧﺪ و ﻛﻴﻔـﺮش را  30ﺗـﺎ
 99ﺿﺮﺑﻪ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ١ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ٢.درﺧﺼﻮص دو زن ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮي از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﭼﻨﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ دارﻧﺪ ،و
ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻗﺎﺋﻞاﻧﺪ ٣.ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻘﻴﻬﺎن در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮاي ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻌﺰﻳﺮ ،ﻳﻌﻨـﻲ ﻣـﺎدون
ﺣﺪ و ﺑﻪ ﺻﻼحدﻳﺪ ﺣﺎﻛﻢ ،ادﻋﺎي اﺟﻤﺎع ﻛﺮدهاﻧﺪ )ﻣﻮﺳﻮي ﺳﺒﺰواري.(313-312/27 :1388 ،
ب( ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺎدون زﻧﺎ :ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎدة  637ﺗﻌﺰﻳـﺮات» :ﻫﺮﮔـﺎه زن و ﻣـﺮدي ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ آنﻫـﺎ ﻋﻠﻘـﺔ
زوﺟﻴﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺗﻜﺐ رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻳﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﻲ ﻋﻔﺖ ﻏﻴﺮ از زﻧﺎ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺗﻘﺒﻴـﻞ ﻳـﺎ ﻣﻀـﺎﺟﻌﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻼق ﺗﺎ ﻧﻮدوﻧﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«....
اﻳﻦ ﺑﺰه اوﻻً در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺘﻮن ﻓﻘﻬﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻘﺪر آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ٤ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮردي اﺳـﺖ در
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎزات ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ دارد؛ و ﺛﺎﻟﺜﺎً ﮔﺮﭼﻪ در ﻛﺘﺎب ﺗﻌﺰﻳﺮات آﻣـﺪه اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺷـﻮاﻫﺪي
ﻣﻲﺗﻮان آن را از ﻣﻠﺤﻘﺎت ﺑﺎب ﺣﺪود داﻧﺴﺖ ،ﻣﺜﻼً ﻗﺮاﺑﺖ و ﺷﺒﺎﻫﺖ آن ﺑﺎ ﻣﺎدة .237

 .1ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ  10ﺗﺎ  99ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮدهاﻧﺪ )ﺣﻠﺒﻲ.(417 :1362 ،
 .2ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻘﻴﻬﺎن در ﺑﺎب اﻳﻦ ﺑﺰه ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮ دادهاﻧﺪ) :ﻃﻮﺳﻲ 705 :1400 ،و 707؛ اﺑﻦادرﻳﺲ ﺣﻠﻲ189/6 :1387 ،
و 197؛ ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ110-109 /13 :1417 ،؛ در ﻣﻮرد دو زن ﺑﺎ ﺗﺮدﻳﺪ :ﻣﺤﻘـﻖ اردﺑﻴﻠـﻲ112 ،110 :1417 ،؛ ﻧﺠﻔـﻲ،
393-391 ،385-384 /41 :1981؛ ﺧﻮﺋﻲ116-115 /1 :1393 ،؛ وي اﻳﻦ ﻗﻮل را ﺑﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ:
ﻫﻤﺎن( .ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻴﺎط را در اﻛﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﺳﻲ ﺿـﺮﺑﻪ )ﺧﻮاﻧﺴـﺎري (.81/7 :1364 ،و ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ اﺣﺘﻴـﺎط را در زدن 99
ﺿﺮﺑﻪ )ﺧﻤﻴﻨﻲ (429-428 /2 :1379 ،داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
 .3ازﺟﻤﻠﻪ :ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﻲ161 ،160 /4 :1983 ،؛ ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ104-103 /12 :1434 ،؛ 109-108؛ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﻲ/2 :1410 ،
.175
 .4ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً از اﺟﺘﻤﺎع دو ﻣﺮد و زن ﺑﺮﻫﻨﻪ زﻳﺮ ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ واﺣﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧـﺪ وﻟـﻲ ﮔـﺎﻫﻲ ﻧﻴـﺰ ﺗﻌـﺎﺑﻴﺮي ﭼـﻮن
»ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ و ﻳﻌﺎﻧﻘﻬﺎ« را آوردهاﻧﺪ )ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل :ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ .(373/5 :1420 ،ﻓﻘﻴﻬﺎن در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﭼﻬﺎر ﻗـﻮل دارﻧـﺪ :ﺑﺮﺧـﻲ
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺣﺪ ﻣﻲﺷﻤﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﺪ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ دارد )ﻧﻘﻞ ﺷﺪه در :ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ ،ﻫﻤﺎن؛ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠـﻲ152 /4 :1983 ،؛ ﺷـﻬﻴﺪ
ﺛﺎﻧﻲ .(29/12 :1434 ،ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮاي آن  10ﺗﺎ  99ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ درﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ )ﺣﻠﺒﻲ417 :1362 ،؛ ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ774 :1410 ،؛
ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ(29/12 :1434 ،؛ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺠﺎزات اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را  30ﺗﺎ  99ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻲداﻧﻨﺪ و اﻳﻦ ﻗﻮل را »ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻴﻦ ﻣﺘـﺄﺧﺮﻳﻦ«
ﻣﻲﺧﻮاﻧﻨﺪ )ﺧﻮﺋﻲ116/1 :1393 ،؛ ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ 110/7 :1417 ،ـ ﺑﺎ ذﻛﺮ اﺣﺘﻤﺎل(؛ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻗﻮاﻋـﺪ ﻋـﺎم
ﺗﻌﺰﻳﺮات ،ﺑﺮاي آن ﺣﺪاﻗﻞ ذﻛﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ )ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ690-689 :1400 ،؛ ﻫﻤﻮ7/8 :1351 ،؛ اﺑﻦادرﻳـﺲ ﺣﻠـﻲ:1387 ،
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ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﻓﻘﻂ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮارد ﻇﺮﻓﻴﺖ آن را دارﻧﺪ ﻛـﻪ در ﺣﻴﻄـﺔ ﺗﻌﺰﻳـﺮات ﻣﻨﺼـﻮص ﺟـﺎي
ﮔﻴﺮﻧﺪ.
 .3ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه
ﮔﺮﭼﻪ ،ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،در ﺑﺎب ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮارد اﻧﺪك ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻈـﺮات ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲ در ﻣﻴـﺎن
ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻲﺗﻮان دﻳﺪ ،اﻣﺎ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه از ﺟﻬﺎﺗﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻘﻬﻲ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﻫﻢ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ادارة ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺑﺎ ارادة ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷـﺪ
و ﻫﻢ ﺣﺮﻳﻢ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ،ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪﻧﻔﻊ ﻣﺘﻬﻢ ،را ﺑﺪون ﺧﺪﺷﻪ ﺑـﺎﻗﻲ ﻣـﻲﮔـﺬارد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻣﻮارد آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪة ﻋﺎم در ﻗـﺎﻧﻮن ،اﺳـﺘﺜﻨﺎي زﻳـﺎدي
وارد ﻧﻤﻲﺷﻮد.
ﺑﻪرﻏﻢاﻳﻦ ،از ﺟﻬﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﻲ ،دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮاي اﺧﺮاج اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺰﻳﺮات از ذﻳﻞ ﻣﻘﺮرات ﻛﻠﻲ ﺗﻌﺰﻳﺮ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن ،ﺑﻪرﻏﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻗﻞ و اﻛﺜﺮ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﺰهﻫﺎ ،آنﻫﺎ را ﻫﻤﭽﻨﺎن داﺧﻞ در ذﻳـﻞ
ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎم ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻲداﻧﻨﺪ )ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ.(29/12 :1434 ،
ب( ارادة ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛـﻪ ﺗﻌﺰﻳـﺮات را ،اﻋـﻢ از ﺷـﺮﻋﻲ و ﺣﻜـﻮﻣﺘﻲ ،از ﺣﻴـﺚ اﺣﻜـﺎم،
ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎم ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ »ﻧﻮع ،ﻣﻘﺪار ،ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺟﺮا... ،
و ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎم ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد« ﺑﺠﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ ﻋـﺰم اﺳـﺖ .ازاﻳـﻦرو ،اﺳـﺘﺜﻨﺎ
ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮي از اﺣﻜﺎم ﻋﺎم ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ اراده ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.
ج( ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮارد ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ در ﻓﻘﻪ در زﻣﺮة ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻘﺪر ﺷﻤﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣـﺎ ﻗـﺎﻧﻮنﮔـﺬار ﺑـﺮاي
آنﻫﺎ ﻛﻴﻔﺮ ﻣﻘﺪر ﻓﻘﻬﻲ را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ آنﻫﺎ را در ﺣﻴﻄﺔ ﻛﻴﻔﺮﻫﺎي ﺗﻌﺰﻳﺮي ﻋﺎم آورده اﺳـﺖ.
در ﻣﺎدة  ،237ﻛﻴﻔﺮ ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﻳﻲ زﻧﺎن و ﻣﺮدان » 31ﺗﺎ  74ﺿـﺮﺑﻪ ﺷـﻼق ﺗﻌﺰﻳـﺮي درﺟـﺔ ﺷـﺶ«
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ  30ﺗﺎ  99ﺿﺮﺑﻪ ﻛﻪ در ﻓﻘﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺟﺮاﺋﻢ ﻣـﺎدون زﻧـﺎ ﺗـﺎ 99
ﺿﺮﺑﻪ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ  30ﺗﺎ  99ﺿﺮﺑﻪ .اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﻳﻦ ﺟـﺮاﺋﻢ را ﻧـﻪ
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺔ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎم ﺗﻌﺰﻳﺮات ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
د( ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻳﺪ ﻧﻜﺘﺔ ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن در ﻫﻴﭻﻳﻚ از
ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺗﻌﺰﻳﺮي ﻣﺬﻛﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳـﻼﻣﻲ )ﻛﺘـﺎبﻫـﺎي ﺣـﺪود و ﻗﺼـﺎص و دﻳـﺎت( ﺑـﻪ
ﻣﻨﺼﻮص ﺑﻮدن اﺷﺎره ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ .در ﻻﻳﺤﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ )ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ
149 /6؛ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﻲ152 /4 :1983 ،؛ ﺧﻮاﻧﺴﺎري14-13/7 :1364 ،؛ ﻧﺠﻔﻲ291-289 /41 :1981 ،؛ ﺧﻤﻴﻨـﻲ:1379 ،
.(418 /2
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ﻣﺠﻠﺲ( دو ﻣﺎده وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن آنﻫﺎ را ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﺗﻠﻘـﻲ ﻛـﺮد ١.ﻧﻈـﺮ ﺷـﻮراي
ﻧﮕﻬﺒﺎن در ذﻳﻞ اﻳﻦ دو ﻣﺎده ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد» :از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده ،ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ
اﺳﺖ ،ﺗﻌﺰﻳﺮ درﺟﺔ ﺷﺶ داﻧﺴﺘﻦ آن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺟﻮاز ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﺷﻼق اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺧﻼف ﻣﻮازﻳﻦ ﺷـﺮع
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ) «.ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪة ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن 94 :1395 ،و  .(95ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات
اﺳﻼﻣﻲ  92در ﻣﻈﺎن ﻣﻨﺼﻮص ﺑﻮدناﻧﺪ در ذﻳﻞ درﺟﺔ ﺷﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻟﺬا ﻫﺮﻳﻚ از آنﻫﺎ اﮔـﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻨﺼﻮص ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺔ ﺷﻮرا روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﺷﻮرا در ذﻳﻞ ﻫﻴﭻﻳﻚ از ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ اﺷﻜﺎﻟﻲ را ﻣﻄﺮح ﻧﻜﺮده اﺳـﺖ .ﻣﺠﻠـﺲ اﻳـﻦ دو ﻣـﺎده را
ﺣﺬف ﻛﺮد و ﺑﺎ ﺣﺬف اﻳﻦ دو ﻣﺎده ،ﻫﻴﭻ ﻣﺼﺪاﻗﻲ از ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص در ﭼﻬﺎر ﻛﺘﺎب اول ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات
اﺳﻼﻣﻲ )ﻣﺼﻮب  (1392ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ.
ﻫـ( از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻣﺘﻦ ﻻﻳﺤﺔ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠـﺲ ﻣـﺎدهاي ﺑـﺎ
ﺷﻤﺎرة  215وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ آﻏﺎز ﻣﻲﺷﺪ» :ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺗﻌﺰﻳﺮي و ﻳﺎ ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﻛﻠﻴﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲﺷﻮد «...در اداﻣﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﻳﺮات و ﺳﺎﻳﺮ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ
ﻛﻴﻔﺮي ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻋﺪة درﺟﻪﺑﻨﺪي ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺗﻌﺰﻳﺮي )ﻣﺎدة  (19درآﻣﺪه ﺑﻮد .ﺷـﻮراي ﻧﮕﻬﺒـﺎن در دو
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ و رﺳﻤﻲ ﻫﻴﭻ اﻳﺮادي از ﺣﻴﺚ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ ﺷﺮع ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻧﮕﺮﻓـﺖ
و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﺎ اﻋﻼم ﻋﺪم ﻣﻐﺎﻳﺮت ،اﻳﻦ ﻣﺎده ﻧﻴﺰ وارد ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪ و ﺣﺘﻲ ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﺘﻦ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻌﺰﻳﺮات را ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎدة  215ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﻲ و اﺑﻼغ ﻛﺮد .ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﺠـﺪد و ﻋﺠﻴـﺐ ﺷـﻮراي
ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻗﺎﻧﻮن ،و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺠﺪد در ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ،ﻣـﺎدة ﻓـﻮق ﺑـﺎ اﻳـﻦ اﺳـﺘﺪﻻل ﻛـﻪ
»ﻣﻮﺟﺐ ازدﻳﺎد ﻣﺪت ﺣﺒﺲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺑـﺎ ﺳﻴﺎﺳـﺖﻫـﺎي ﻛﻠـﻲ
ﻧﻈﺎم ...اﺳﺖ« )ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪة ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن (87 :1395 ،از ﺳﻮي ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺬف ﺷﺪ .روﺷﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ
اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻪﻫﻴﭻوﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ﺑﺮﻧﻤﻲﮔﺮدد و در واﻗﻊ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﻫﻴﭻﻳﻚ از ﻣﺠﺎزاتﻫـﺎي ﺗﻌﺰﻳـﺮي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﻳـﺮات در ﺣﻴﻄـﺔ ﺗﻌﺰﻳـﺮات
ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ ﺟﺎي ﻧﻤﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.

 .1اﻳﻦ دو ﻣﺎده ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﻻﻳﺤﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ:
ﻣﺎدة » :231اﮔﺮ دو ﻃﺮف ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ راﺑﻄﺔ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ،دوﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺻـﻮرﺗﻲﻛـﻪ اﺟﻤـﺎﻻً اﺣـﺮاز ﺷـﻮد ﻳﻜـﻲ از
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎ ﻳﺎ ﻣﺴﺎﺣﻘﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻫﻤﺎن ﺣﺪ و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻲ و ﻳـﻚ
ﺗﺎ ﻧﻮد وﻧﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺗﻌﺰﻳﺮي درﺟﺔ ﺷﺶ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ«.
ﻣﺎدة » :236ﻫﺮﮔﺎه دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺮد از روي ﺷﻬﻮت و ﺑﺪون ﺿﺮورت ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﻫﻨﻪ زﻳﺮ ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻲ و
ﻳﻚ ﺗﺎ ﻧﻮد و ﻧﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺗﻌﺰﻳﺮي درﺟﺔ ﺷﺶ ،و در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار ﺟﺮم و اﺟﺮاي ﺗﻌﺰﻳﺮ در ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺳﻮم و ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻪ ﻳـﻚ
ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ«.

ات ﻮص ﺮ ﯽ ﻮن ...
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و( ﺣﺘﻲ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ و رد ﻣﺎدة  ،215ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮردي ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣـﻼكﻫـﺎي
ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﭼﻪﺑﺴﺎ ﻣﻲﺷﺪ آن را در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﻳﺮات ) ،(1375ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮد ﺟﺮم ﻣﻮﺿـﻮع
ﻣﺎدة  637اﺳﺖ .ﺑﻪرﻏﻢاﻳﻦ ،ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺻﺪور رأي وﺣﺪت روﻳﻪ ،ﺑـﻪﺻـﺮاﺣﺖ
١
ﺑﺰه ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده را ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ،ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ و ﺟﺮﺋﺖ ﻣﻲﺗﻮان ادﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳـﻼﻣﻲ )ﻣﺼـﻮب
 92و  (75ﻫﻴﭻ ﻣﺼﺪاﻗﻲ از ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص وﺟﻮد ﻧﺪارد.
د( ﺗﻌﺮﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺪود
ﺑﺎ ﻛﻨﺎر رﻓﺘﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﭘﻴﺸﻴﻦ ،دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد ﻛـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس آن ،ﺗﻌﺰﻳـﺮات ﻣﻨﺼـﻮص را
ﺑﺎﻳﺪ در ذﻳﻞ ﺣﺪود ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻛﺮد.
 .1ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﻣﻼك دﻳﺪﮔﺎه
ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن را در ﺑﺎب ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻘﺪر ﻣﺮور ﻛﺮد .ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻮاردي از
ﺗﻌﺰﻳﺮ را ﻛﻪ ﻋﺪد ﻣﻌﻴﻦ دارﻧﺪ در زﻣﺮة ﺣﺪود ﻳﺎ در ﺣﻜﻢ آن ﺷﻤﺮدهاﻧـﺪ )ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻨﺘﻈـﺮي ،ﺑـﻲﺗـﺎ4 :؛
ﺗﺒﺮﻳﺰي .(10-8 :1417 ،ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎل دادهاﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﺣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺰﻳـﺮ ﺗﻠﻘـﻲ
ﺷﺪن و ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪن از ﻗﺎﻋﺪة ﻛﻠﻲ را ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧـﺪ )رك :ﻣﺤﻘـﻖ اردﺑﻴﻠـﻲ/13 :1417 ،
99-98؛ 177-176؛ ﻧﺠﻔﻲ .(255 /41 :1981 ،ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ
ﻋﺪد ﻣﻌﻴﻦ دارﻧﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻗﺎﻋﺪه ﺗﻌﺰﻳﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،ﻛﻪ داراي اﻗﻞ و اﻛﺜﺮﻧﺪ ،درون ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻌﺰﻳﺮ
ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺰﻳﺮ در ﺑﻴﻦ دو ﻋﺪد در اﺧﺘﻴﺎر ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ و اﻳـﻦ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ ﺑـﺎ
ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺪون زﻳﺎده ﻳﺎ ﻧﻘﺼﺎﻧﻲ از ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ.(21-20 /1 :1414 ،
از ﻛﻼم ﻓﻘﻴﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد را در زﻣﺮة ﺗﻌﺰﻳﺮات و ﻧﻪ ﺣﺪود آورهاﻧﺪ ﻣـﻲﺗـﻮان ﭼﻨـﻴﻦ ﺑﺮداﺷـﺖ
ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻋﺪد ﻣﻌﻴﻦ دارﻧﺪ در ﻧﮕﺎه اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ و اﺣﻜﺎم آن ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻧﺪ ٢.اﻳﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﺑـﺎﺑﻲ

 .1رأي وﺣﺪت روﻳﺔ ﺷﻤﺎرة  770ـ  26/4/1397ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد ...» :ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﺔ ﻧﻬﻢ دﻳﻮان
ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎدة  27ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدة  637ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ
ـ ﺗﻌﺰﻳﺮات اﻋﻤﺎل ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ آراء ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮدﻳﺪ«.
 .2درﺑﺎرة اﻳﻦ ﻣﻮارد از ﺣﻴﺚ اﺣﻜﺎم ﺳﻪ دﻳﺪﮔﺎه وﺟﻮد دارد .1 :اﻳﻦﻫـﺎ در اﺣﻜـﺎم ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻌﺰﻳـﺮاتاﻧـﺪ؛  .2در اﺣﻜـﺎم ﺗـﺎﺑﻊ
ﺣﺪودﻧﺪ؛  .3ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﻓﻘﻬﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪة درأ و اﺻﻞ اﺣﺘﻴـﺎط در دﻣـﺎء و ﻧﻔـﻮس و اﺣﺘـﺮام ﺧـﻮن
ﻣﺴﻠﻤﺎن ،و اﺻﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ و ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ در ﻛﻴﻔﺮﻫﺎ و ﻧﻴﺰ اﺻﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻔـﻊ ﻣـﺘﻬﻢ ﺑﺎﻳـﺪ در ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺣﻜـﻢ ﺗﻌﺰﻳـﺮ و ﺣـﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺣﻜﻢ ارﻓﺎﻗﻲﺗﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد )اﻳﺰديﻓﺮد و ﺣﺴﻴﻦﻧﮋاد.(254-248 :1394 ،
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ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺮاي ﻗﺮاﺋﺘﻲ دﻳﮕﺮ :ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺗﻤﺎﻳﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻘﺪر را ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﺣﺪود ﻣﻠﺤﻖ
ﻛﻨﺪ و از اﻳﻦرو ،اﻳﻦ ﺗﻌﺰﻳﺮات را ﺑﺎﻳﺪ در ذﻳﻞ ﻣﺎدة  220ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻛﺮد.
ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻼكﻫﺎي زﻳﺮ را ﻣﻲﺗﻮان ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ:
اﻟﻒ( ﻣﺮاد از ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻘﺪر در ﻣﻌﻨﺎي اﺧﺺ آن اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻘﻴﻬﺎن
ﻓﻘﻂ اﻳﻦﻫﺎ را در ﺣﻜﻢ ﺣﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻪ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وﺟﻮد دارد.
ب( ﺗﻌﺰﻳﺮي ﻣﻘﺪر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻫﻤﺎن ﻛﻴﻔﺮ ﻣﻘﺪر ﻓﻘﻬﻲ را در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﺎ اﻳـﻦ
ﻣﻼك ،ﻫﻴﭻ ﺑﺰه ﺗﻌﺰﻳﺮي ﻣﻘﺪري را در ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻼك ﻣﻲﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ
ﺷﺮط ﻣﻘﺪر ﺑﻮدن ذﻛﺮ »ﻧﺸﺪن« در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ!
ج( ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﻓﺮاوان ﻓﻘﻴﻬﺎن در ﺑﺎب ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻘﺪر ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻼكﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﻬﻢ و اﺻﻞ اﺣﺘﻴﺎط و ،...ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻔﻖﻋﻠﻴﻪ ﻳﺎ دﺳﺖﻛﻢ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺴﻨﺪه ﻛﺮد.
 .2ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺪود
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻼكﻫﺎي ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ،اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻘﻴﻬﺎن اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﺣﺪ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻊ اﺣﻜـﺎم ﺣـﺪود
ﺑﺸﻤﺮﻳﻢ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺑﺘﻮان از ﻣﻴﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮردي ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﺎه و ﺑﻴﮕـﺎه ذﻛـﺮ ﻛـﺮدهاﻧـﺪ،
ﻣﻮارد اﻧﺪﻛﻲ را در زﻣﺮة ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺎ اﻳـﻦ ﻣـﻼك ذﻛـﺮ
ﻛﺮدهاﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦاﻧﺪ:
اﻟﻒ( ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن؛ ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺮاي ﻣﺮدي ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮش را در روز ﻣـﺎه
رﻣﻀﺎن درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻫﺮ دو روزهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ وادارد  50ﺿﺮﺑﻪ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﻲﻛـﻪ
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﻳﻚ ﺳﺰاوار  25ﺿﺮﺑﻪ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪاﻧـﺪ .اﻳـﻦ دﻳـﺪﮔﺎه در ﻣﻴـﺎن ﻓﻘﻴﻬـﺎن
١
ﻃﺮﻓﺪاران زﻳﺎدي دارد.

 .1از ﺟﻤﻠﻪ :ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ348 :1410 ،؛ ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ275/1 :1351 ،؛ ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ731 :1400 ،؛ اﺑﻦﺑﺮاج535/2 :1406 ،؛
اﺑﻦادرﻳﺲ ﺣﻠـﻲ288-287/6 :1387 ،؛ ﻣﺤﻘـﻖ ﺣﻠـﻲ176 /1 :1983 ،؛ ﻋﻼﻣـﺔ ﺣﻠـﻲ299 /1 :1410 ،؛ ﻓﺨـﺮاﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ،
229/1 :1389؛ اﺑﻦﻓﻬﺪ ﺣﻠﻲ6/5 :1413 ،؛ ﻣﺤﻘﻖ ﻛﺮﻛﻲ71-70/3 :1429 ،؛ ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ29-28 :1434 ،؛ ﻫﻤـﻮ:1398 ،
100/2؛ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻳﺰدي199-198/10 :1393 ،؛ ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺣﻜﻴﻢ ،ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ،ﺑﺮوﺟﺮدي ،ﺷﻴﺮازي در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺮ ﻋﺮوه در:
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻳﺰدي200-198 ،12-10/10 :1393 ،؛ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻘﻴﻬﺎن دﻳﮕﺮ .اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻪ ﻣﻄﻠـﻖ
ﺗﻌﺰﻳﺮﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ در :ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻳﺰدي.(199/10 :1393 ،
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ب( ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ؛ ﺟﻤﻌﻲ از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜـﺐ اﻳـﻦ رﻓﺘـﺎر
ﺑﺎﻳﺪ  25ﺿﺮﺑﻪ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮرد ١.ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺣﻜـﻢ ﻛـﺮدهاﻧـﺪ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﻛﺮﻛﻲ.(320/1 :1429 ،
ج( ازدواج ﺑﺎ زن ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪون اذن ﻫﻤﺴﺮ .ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از ﻓﻘﻴﻬـﺎن اﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ را ﻣﺴـﺘﻮﺟﺐ
 12/5ﺿﺮﺑﻪ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﺧﻮﺋﻲ118/1 :1393 ،؛ ﻣﺠﻠﺴﻲ ،ﺑﻲﺗـﺎ 60 :و  .(62ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻓﻘﻴﻬـﺎن از
ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎري در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ.
د( اﻓﻄﺎر روزه در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺪون ﻋﺬر؛ در رأﻳﻲ ﺷﺎذ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮوه ﺑـﻪ  25ﺿـﺮﺑﻪ ﺷـﻼق ﺑـﺮاي
ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻈﺮ داده اﺳﺖ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻳـﺰدي .(11-10/10 :1393 ،ﺑـﻪرﻏـﻢاﻳـﻦ ،ﺑﺴـﻴﺎري از
ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺰرگ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻋﺮوه ﺣﺎﺷﻴﻪ زدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ در اﻳﻦ ﻓﺮض ﺗﻘﺪﻳﺮ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و ﺗﻌﺰﻳـﺮ
ﺑﻪ ﺻﻼحدﻳﺪ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ ٢.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﺘﻘﺪم ﻧﻴﺰ در اﻳﻨﺠﺎ ذﻛﺮ ﻋـﺪد ﻧﻜـﺮدهاﻧـﺪ )ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﻋﻼﻣﺔ ﺣﻠﻲ .(299 /1 :1410 ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻣﻘﺪر ﺑﻮدن اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ،و ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل اﺻـﻞ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑـﻮدن
ﺗﻌﺰﻳﺮات ،ارﺗﻜﺎب آن ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺰﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﺮاي آن ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﻛﻴﻔﺮ در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﻴﺮد.
ﻫـ( اﺗﻴﺎن ﺑﻬﻴﻤﻪ؛ ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺎب ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺑﺎ ﺣﻴﻮان ﻧﻈﺮي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ  25ﺿﺮﺑﻪ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد اﻣـﺎ
اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻗﻮل ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻌﺰﻳﺮ ،ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ و ﻗﺘﻞ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد )رك .ﻣﺤﻘـﻖ ﺣﻠـﻲ،
174 /4 :1983؛ ﺧﻮﺋﻲ .(162/1 :1393 ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻗﺎﺋﻞاﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠـﺎ ﺗﻌﺰﻳـﺮ ﺑـﻪ ﺻـﻼحدﻳـﺪ
ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ ٣.ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﺘﻘﺪم ﺷﻴﻌﻪ ادﻋﺎي اﺟﻤﺎع ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺰﻳـﺮ ﻛﻤﺘـﺮ از
ﺣﺪ ﺣﻜﻢ ﻣﻲﺷﻮد )ازﺟﻤﻠﻪ :ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ514-513 :1415 ،؛ ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ.(383-382/5 :1420 ،
از ﻣﻮارد ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ )و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻛﻤﺘـﺮ از ﻗـﺬف :ﻣﻜـﺎرم ﺷـﻴﺮازي:1383 ،
 (106-102ﻓﻘﻂ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻧﺰد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن داراي ﺗﻌﺰﻳـﺮ ﻣﻘـﺪر اﺳـﺖ و ﺑـﺎ
آﺳﺎنﮔﻴﺮي ﺑﺴﻴﺎر ،ﻣﻲﺷﻮد ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ در ﺣﺎل ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ،و ازدواج ﺑﺎ زن ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪون
 .1از ﺟﻤﻠﻪ :ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ731 :1400 ،؛ اﺑﻦﺑﺮاج553/2 :1406 ،؛ اﺑﻦادرﻳﺲ ﺣﻠﻲ287/6 :1387 ،؛ ﻓﺎﺿﻞ ﻫﻨﺪي:1424 ،
412/10؛ ﻧﺠﻔﻲ) 226-225/3 :1981 ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮدﻳﺪ(؛ ﺗﺒﺮﻳﺰي9 :1417 ،؛ ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﻴﻠﻲ.23 /1 :1427 ،
 .2از ﺟﻤﻠﻪ :ﺑﺮوﺟﺮدي ،ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺧﻮﻳﻲ ،ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ،ﺣﻜﻴﻢ ،ﻣﺮﻋﺸﻲ ﻧﺠﻔﻲ ،ﻣﻴﻼﻧـﻲ ،ﺑﺠﻨـﻮردي ،ﻋﺒـﺪاﷲ ﺷـﻴﺮازي ،ﻫﺎﺷـﻢ
آﻣﻠﻲ ،ﻣﻬﺪي ﺷﻴﺮازي ،ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي ﺷﻴﺮازي ،ﺣﺴﻦ ﻗﻤﻲ ،ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ ،ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﺳﺒﺰواري ،ﻓﺎﻧﻲ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤـﺪاﻣﻴﻦ
زﻳﻦاﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻴﺮازي ،ﺗﻘﻲ ﻗﻤﻲ ،ﺻﺎدق روﺣﺎﻧﻲ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻳﺰدي .(12-10/10 :1393 ،اﻳﺸﺎن ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮدهاﻧـﺪ ﻛـﻪ
ﻋﺪد ﻓﻘﻂ در رواﻳﺖ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن(.
 .3از ﺟﻤﻠﻪ :ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ789 :1410 ،؛ اﺑﻦﺑـﺮاج533/2 :1406 ،؛ ﻣﺤﻘـﻖ ﺣﻠـﻲ174 /4 :1983 ،؛ ﻓﺨـﺮاﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ:1389 ،
496-495/4؛ ﺷﻬﻴﺪ ﺛـﺎﻧﻲ321/9 :1398 ،؛ ﻓﺎﺿـﻞ ﻫﻨـﺪي513/10 :1424 ،؛ ﻧﺠﻔـﻲ638/41 :1981 ،؛ ﺧـﻮﺋﻲ:1393 ،
162/1؛ ﺗﺒﺮﻳﺰي.(447 :1417 ،
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اﺟﺎزة ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن اﻓﺰود .ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺎذ اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮ ﻓﻘﻴﻬﻲ ﺑـﻪ آنﻫـﺎ ﻓﺘـﻮا
داده اﺳﺖ.
 .3ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ،در ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﺤﺪود روﺑﻪروﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺣـﺪ ﻣﻠﺤـﻖ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و در ذﻳﻞ ﻣﺎدة  220ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.
از ﻧﮕﺎﻫﻲ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﻛﻴﻔـﺮي اﻳـﺮان واﻗـﻊﮔﺮاﻳﺎﻧـﻪ ﺑﻨﮕـﺮﻳﻢ ،و ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﺳﺨﺖﮔﻴﺮي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﻘﻬﻲ ﺧﻮد ،ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺘﻮان ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﺪم ذﻛـﺮ
در ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻲﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺨﻦ رﺳـﻲ ،از ﭘﻴﺸـﮕﺎﻣﺎن
ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺌﻮﻛﻼﺳﻴﻚ ،در ﺑﺎب ﻣﻌﻴﺎر ﺟﺮماﻧﮕـﺎري اﺷـﺎره ﻛﻨـﻴﻢ .وي ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﻣـﻼك ﺑـﺮاي
ﺟﺮماﻧﮕﺎري ،ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ» :ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻘﻂ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺾ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺧﻼﻗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎ اﻓﺮاد
را ] [...ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ )ﻧﻈﻢ( ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ و اﻳﻔﺎي آن ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﺟـﺮاي
ﻛﻴﻔﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺳﺖ و ﻧﻘﺾ آن در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ اﺳﺖ ،ﺑﺰه ﺗﻠﻘﻲ ﻛﻨـﺪ«.
)ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﭘﺮادل .(77-75 :1393 ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻼك ،ﺟﺮماﻧﮕﺎري رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎي
دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﻛﻴﻔﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪيﺗﺮﻧﺪ ،ﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎل ارﺗﻜﺎب آنﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ ﻳﺎ در
ﺻﻮرت ارﺗﻜﺎب ،اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦﻛﻪ دادﮔﺎه ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ آنﻫـﺎ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨـﺪ ﺑﺴـﻴﺎر ﻧـﺎﭼﻴﺰ اﺳـﺖ ﻧﺒﺎﻳـﺪ
ﺟﺮماﻧﮕﺎري ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻼك ،رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﺎع ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻳﺎ در ﺣﺎل ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل
ﻛﺸﻒ آنﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻜﺎﻳﺖ و اﺛﺒﺎت در آنﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﺰدﻳﻚ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ،
ﺑﻪدرﺳﺘﻲ از ﺳﻮي ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺟﺮماﻧﮕﺎري ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ دﻏﺪﻏـﺔ ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﺷـﻮراي ﻧﮕﻬﺒـﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺪاري از ﺷﺮﻳﻌﺖ ،ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺣﺪود ،ﭼﻨـﺎنﻛـﻪ ﺑﺴـﻴﺎري از
ﻓﻘﻴﻬﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﻢ از دﻏﺪﻏﺔ اﻳﺸﺎن ﻛﺎﺳﺖ و ﻫﻢ ﺣﺮﻳﻢ ﻗﺎﻧﻮن را از ﺟﺮماﻧﮕﺎريﻫﺎي ﻏﻴﺮﺿﺮور ﺣﻔـﻆ
ﻛﺮد.
ﺑﻪرﻏﻢاﻳﻦ ،اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي روﺑﻪرو اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﻣﺎدة  18ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺑـﻪﺻـﺮاﺣﺖ اﺻـﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨـﺪي ﺗﻌﺰﻳـﺮات )در
ﻣﻮارد »ارﺗﻜﺎب ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺷﺮﻋـﻲ« و ﻧﻴﺰ اﺣﻜﺎم ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آنﻫﺎ( را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ
و ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﻢ درﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﻃﻲ ﺣﺪود ﺳﻪﺳﺎلوﻧـﻴﻢ ﻛـﻪ ﻣﺸـﻐﻮل
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ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده ﻫﻴﭻ اﻳﺮادي ﺑﻪ ﻣﺎدة  18وارد ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ١.اﮔﺮ ﻧﻈـﺮ ﺷـﻮرا ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ
ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص را ﻣﻲﺗﻮان در ﺧﺎرج از ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻢ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد( ﻧﻈﺮ ﻣﻲداد
ﻛﻪ اﻃﻼق ﻣﺎدة  18ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص ﺷـﺮﻋﻲ ﻧﻤـﻲﺷـﻮد .رأي وﺣـﺪت روﻳـﺔ ﺷـﻤﺎرة  770ـ
 26/4/1397ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ،ﻛﻪ ﭘﻴﺶﺗـﺮ ﻧﻘـﻞ ﺷـﺪ ،و ﻧﻴـﺰ ﻧﻈﺮﻳـﺔ ﻣﺸـﻮرﺗﻲ ادارة
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ٢ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻓﻘـﻂ در اﺣﻜـﺎم ﺗﺼـﺮﻳﺢ ﺷـﺪه از ذﻳـﻞ
ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎم ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻧﻪ در اﺻﻞ ﺟﺮماﻧﮕﺎري آنﻫﺎ.
ب( ﻣﺎدة  220ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎي اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي اﺳﺖ ،و در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ
ﻗﺪر ﻣﺘﻴﻘﻦ ﺑﺴﻨﺪه ﻛﺮد .ﻗﺪر ﻣﺘﻴﻘﻦ ﻣﺎدة  220ﺣﺪودي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑـﻮدن
آنﻫﺎ ﻗﺎﺋﻞاﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﺎﻟﺤﻲ آنﻫﺎ را در ﻗـﺎﻧﻮن ذﻛـﺮ ﻧﻜـﺮده اﺳـﺖ .ﺗﻮﺳـﻌﺔ ﺟـﺮاﺋﻢ
ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده روا ﻧﻴﺴﺖ .اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ج( اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻘﻬﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﻲ دو ﻣﻮرد از ﺗﻌﺰﻳﺮات را ﻣﻲﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺣـﺪود
ﻣﻠﺤﻖ ﻛﺮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺟﺎزهاي ﺻﺎدر ﺷـﻮد ،ﻧﻤـﻲﺗـﻮان اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﻣـﻮارد آن در
رﺳﻴﺪﮔﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺪك ﻣﻮارد ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺤﺪود ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ دادﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻈﺮات ﺷـﺎذ،
ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻪﭘﮋوﻫﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ )ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازي ،(107 ،106 :1383 ،ﺑﻪ »ﺑﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺳـﻲ« ﻣـﻮرد
ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﺣﻜﻢ دﻫﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي آﺷﻜﺎرا ﻧﻘﺾ ﻣﻲﺷﻮد.
د( ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﻧﻈﺮاﺗﺶ ﺑﻪ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص اﺷﺎره ﻛﺮده ﻓﻘﻂ ﻳﻚﺑﺎر ﻣﺼﺪاﻗﻲ
از آن را ﻣﺜﺎل زده اﺳﺖ .ﺷﻮرا در ذﻳﻞ ﻣﺎدة  39ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺮ داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼق اﻳﻦ ﻣﺎده )ﻣﻌﺎﻓﻴـﺖ از
ﻛﻴﻔﺮ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺟﻬﺎت ﺗﺨﻔﻴﻒ در ﺟﺮاﻳﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮي درﺟﺔ ﻫﻔﺖ و ﻫﺸﺖ( »ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻌﺰﻳـﺮات
ﻣﻨﺼﻮص ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﻳﺮي روزهﺧﻮاري ،ﺧﻼف ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮع ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ« )ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪة ﺷـﻮراي
ﻧﮕﻬﺒﺎن .(34 :1395 ،ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﺗﺬﻛﺮ در ذﻳﻞ ﻣﺎدة  39ﻛﻪ درﺑﺎرة ﺗﻌﺰﻳﺮ درﺟـﺔ ﻫﻔـﺖ و ﻫﺸـﺖ اﺳـﺖ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺷﻮرا ،در ﻣﺠﺎزات روزهﺧﻮاري ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻘﺪر  25ﺿـﺮﺑﺔ ﭘـﻴﺶﮔﻔﺘـﻪ
)ﻛﻪ درﺟﺔ ﻫﻔﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد( ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻌﺰﻳﺮ )ﺗﺎ  74ﺿﺮﺑﻪ( ﻛﻪ در درﺟـﺔ ﺷـﺶ
ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن )اﻓﺰون ﺑﺮ اﺷﻜﺎل ﻧﻘﺾ ﻣـﺎدة  (18ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻣﺸـﻜﻞ
ﺟﺪي روﺑﻪرو اﺳﺖ ﻛﻪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ دﻳﺪﻳﻢ ،ﻣﻘﺪر ﻳﺎ ﻣﻨﺼﻮص ﺗﻠﻘـﻲ ﺷـﺪن ﮔﻨـﺎه روزهﺧـﻮاري ﻧﻈـﺮ

 .1ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺑﺘﺪا ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ) (88/8/27و ﺳﭙﺲ در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪﻃـﻮر رﺳـﻤﻲ )ازﺟﻤﻠـﻪ88/10/29 :؛ 90/8/26؛
 (91/6/26ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ را از ﺣﻴﺚ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ ﺷﺮع و ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً در  92/2/11آن را
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮد.
» .2ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺣﻜﺎم ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ؛ ﺟﺰ ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ در ﻗـﺎﻧﻮن از
ﺷﻤﻮل اﺣﻜﺎم ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ) «.ﻧﻈﺮ .(92/11/9-7/92/2149

126

ﻦ ﺳ ﻤﺎ ﯽ

ﮋﭘو ﻨﺎ ﻮق ی  /ﺳﺎل دھﻢ ،ﻤﺎره اول ،ﮫﺎر و ﺘﺎن ) ،١٣٩٨ﺎﯿﭘﭘﯽ (١٩

ﺷﺎذي اﺳﺖ و ﻋﻤﺪة ﻓﻘﻴﻬﺎن آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺎم ﺗﻌﺰﻳﺮات آوردهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ﺷﺎذ ﻧﻤﻲﺗﻮان اﺳـﺘﺜﻨﺎي
ﻗﺎﻋﺪه را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ داد.
درﻫﺮﺣﺎل ،ﺑﺎ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق ﻳﺎ ﻣﺼﺎدﻳﻘﻲ از ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص رﺳﻴﺪ و ﺗﺮدﻳـﺪ و
دودﻟﻲ در ﺑﺎب اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ.
ﻫـ( ﺛﻤﺮات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص
ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻦﻛﻪ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺼﺎدﻳﻘﻲ از ﺗﻌﺰﻳـﺮ ﻣﻨﺼـﻮص را ﻳﺎﻓـﺖ ،رﻓﺘـﺎر ﻗـﺎﻧﻮنﮔـﺬار
ﺳﺆاﻻﺗﻲ را ﺑﺮﻣﻲاﻧﮕﻴﺰد ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎدي ﭼﻪ ﺛﻤﺮة ﻋﻤﻠﻲاي ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ؟
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺰﻳﺮات اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺴـﻴﺎر ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﻪ ﺧـﺮج
دادهاﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺟﺮﻳﺎن ﻗﺎﻋﺪة درأ در ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎﺻﺶ را در ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺘﻔـﻲ ﻣـﻲداﻧﻨـﺪ
)ﻣﻨﺘﻈﺮي ،ﺑﻲﺗﺎ ١(49 :و ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺔ ﺗﻌﺰﻳﺮات را ﺑﺎ دو ﺷﺎﻫﺪ و دو اﻗﺮار ﻳﺎ ﺣﺘـﻲ ﻳـﻚ اﻗـﺮار ﻗﺎﺑـﻞ اﺛﺒـﺎت
ﻣﻲداﻧﻨﺪ ٢اﻣﺎ از ﺟﻬﺎت دﻳﮕﺮ ،ﻫﻤﻮاره ﻛﻴﻔﺮﻫﺎي ﺗﻌﺰﻳﺮي ﺑـﺎ آﺳـﺎنﮔﻴـﺮي ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻮدهاﻧـﺪ؛
ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﺪود ،ﻋﻔﻮ ﺑﺰﻫﻜﺎر و ﻧﻴﺰ ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﻛﻔﺎﻟﺖ و ﺗﺄﺧﻴﺮ در اﺟـﺮا در ﺗﻌﺰﻳـﺮات
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ اﺳﺖ و ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻴﺰ در ﻫﺮﺣﺎل ،ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از اﺛﺒﺎت ﺟﺮم ،ﻣﺴﻘﻂ ﺗﻌﺰﻳﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪرﻏﻢ اﻳﻦ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﻲرﺳﺪ اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮنﮔـﺬار ﻧـﺎﻣﻤﻜﻦ ﻳـﺎ دﺷـﻮار اﺳـﺖ .ﺑـﺮاي
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺣﻜﺎم ﻣﺴﺘﺜﻨﺎﺷﺪه در ﺗﺒﺼﺮة  2ﻣﺎدة  115را ﻣﺮور ﻛﻨﻴﻢ.
 .1ﻣﻘﺮرات ﺗﻮﺑﻪ
در ﻣﺎدة  115در ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮي درﺟﺔ ﺷﺶ و ﻫﻔﺖ و ﻫﺸﺖ ،ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺴﻘﻂ ﻣﺠﺎزات داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮي )درﺟﺔ ﻳﻚ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ( ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ درﺻﻮرت ﺗﻮﺑﻪ و ﻧﺪاﻣﺖ ﺑﺰﻫﻜـﺎر ،ﻣﻘـﺮرات
ﻣﻮارد  37و  38را اﻋﻤﺎل ﻛﺮده ،ﻣﺠﺎزات را ﺗﺨﻔﻴﻒ دﻫﺪ ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨـﺪ .ﺑـﺎ ﻣﺴـﺘﺜﻨﺎ ﺷـﺪن ﺗﻌﺰﻳـﺮات
ﻣﻨﺼﻮص از ذﻳﻞ ﺣﻜﻢ ﺗﻮﺑﺔ ﻣﺎدة  ،115ﺧﻸ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻫﻤﺔ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻘﺪر ﻓﻘﻬﻲ ،و
ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ،ﻫﻤﺔ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺷﺮﻋﻲ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﺮ آنﻫﺎ ﺗﺎزﻳﺎﻧـﻪ اﺳـﺖ ،در ﺣﻴﻄـﺔ ﺗﻌﺰﻳـﺮات درﺟـﺔ ﺷـﺶ و
ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻣﺎدة  ،115در ﺻﻮرت ﺗﻮﺑﻪ ،اﻳﻦ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳـﺎﻗﻂ ﺷـﻮﻧﺪ

 .1اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﻋﺪة درأ در ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺮﻋﻲاش را در ﺗﻌﺰﻳﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺔ ﺣﻖاﻟﻠﻬﻲ دارﻧﺪ ﺟﺎري ﻣﻲداﻧﻨﺪ )ﻣﺤﻘﻖ داﻣـﺎد،
.(80 :1394
 .2رك .ﻃﻮﺳــﻲ690-689 :1400 ،؛ اﺑــﻦادرﻳــﺲ ﺣﻠــﻲ149 /6 :1387 ،؛ ﺷــﻬﻴﺪ ﺛــﺎﻧﻲ333 /9 :1398 ،؛ ﻫﻤــﻮ:1434 ،
143/12؛ ﺣﻠﺒﻲ.417 :1362 ،
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اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه ،در ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .درﺑﺎرة ﻣﺮﺗﻜﺒﺎن ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮي ﻣﻨﺼﻮص
ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﻲ ﻣﻲﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد؟
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺳﻪ اﺣﺘﻤﺎل در ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻒ( ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎدة  ،18ﻣﻘﺮرات ﺗﺨﻔﻴﻒ و ﺳﻘﻮط ﻣﺠﺎزات ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﻮد .ﺑـﺎ
رﺟﻮع ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮة ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳـﻼﻣﻲ درﺑـﺎرة ﺗﻮﺑـﺔ ﻣﺮﺗﻜـﺐ
ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻫﻴﭻ ﺣﻜﻤﻲ ﻧﺪارد و ازاﻳﻦ رو ،ﺗﻮﺑﻪ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻧﻬﺎد ﺷﺮﻋﻲ ،در ﺗﻌﺰﻳـﺮات ﻣﻨﺼـﻮص
ﺑﻲاﺛﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻫﻢ در ﺟﺮاﺋﻢ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود )ﻣﺎدة  ،(114و ﻫـﻢ
ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﻔﻴﻒﺗﺮ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﺰﻳﺮات )ﻣﺎدة  ،(115ﺗﻮﺑﻪ را داراي اﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ و اﻳﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﻔﻴﻒﺗﺮ از ﺣﺪ )ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص( ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
ب( ﺑﺮداﺷﺖ دﻳﮕﺮ از ﺗﺒﺼﺮه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ،ﺑﺎ اﺧﺮاج ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص از ذﻳﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻮﺑـﻪ
در ﺗﻌﺰﻳﺮات ،ﺑﻪ اﻟﺤﺎق اﻳﻦ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺑﻪ ﺣﺪود ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ .ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻣـﻼك ،در ﺗﻌﺰﻳـﺮات
ﻣﻨﺼﻮص ﻣﻘﺮرات ﺗﻮﺑﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدة  114اﻋﻤﺎل ﻣﻲﮔﺮدد .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،در ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮي ﻣﻨﺼﻮص
ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺣﺪود ﺟﻨﺴﻲ ،ﺗﻮﺑﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از اﺛﺒﺎت ﺟﺮم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲﺷـﻮد و ﻧﻴـﺰ اﮔـﺮ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺟـﺮاﺋﻢ
ﺗﻌﺰﻳﺮي ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻗﺬف را ﺑﺘﻮان ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﺷﻤﺮد ،ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻖاﻟﻨﺎﺳﻲ ﻗﺬف )ﺷـﻬﻴﺪ اول،
ﺑﻲﺗﺎ 144/2 :ـ ﻗﺎﻋﺪة  ،(204در اﻳﻦ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدة  114و  116ﺗﻮﺑﻪ ﺑـﻲﺗـﺄﺛﻴﺮ اﺳـﺖ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺬف ،ﺟﺰ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﻛﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻴﻔﺮﺷﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد )ﺣﻠﺒﻲ.(420 :1362 ،
ج( ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮداﺷﺘﻲ دﻳﮕﺮ ،در ﻣﻮرد ﻣﺮﺗﻜﺒﺎن ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮي ﻣﻨﺼﻮص ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻣﻲﺗـﻮان
ﻣﻘﺮرات ﺗﺨﻔﻴﻒ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﺎزات را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدة  37و  38اﻋﻤﺎل ﻛـﺮد؛ زﻳـﺮا ،ﻫﻤـﺎنﻃـﻮر ﻛـﻪ در
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪدرﺳﺘﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه )ﻧﻈﺮ  ،(92/11/9-7/92/2149ﺑﺮ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص ،ﺟـﺰ
در ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﺜﻨﺎﺷﺪه ،اﺣﻜﺎم ﻛﻠﻲ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ و ﺣﻜـﻢ ﻣـﺎدة  37و  38در اﻳـﻦ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﺜﻨﺎ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﺎده را ﺳﺨﺖﮔﻴﺮاﻧﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ و ﺗﻮﺑﻪ و ﻧﺪاﻣﺖ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪ ث ﻣـﺎدة  38را
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص ﻧﺪاﻧﻴﻢ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺒﺎت دﻳﮕﺮ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎدة  38وﺟـﻮد
داﺷﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ وﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﺑﺎ ﻛﻨﺎر ﻧﻬﺎدن اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺨﺴﺖ ،ﻛﻪ ﺧﻼف ﺣﻜﻤﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﻧﻴـﺰ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ،ﻫﺮﻳﻚ از دو اﺣﺘﻤﺎل دﻳﮕﺮ ،ﻫﺮﻛﺪام از ﻣﻨﻈﺮي ،ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎعاﻧﺪ.
 .2ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ارﻓﺎﻗﻲ
ﭘﻴﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻛﻔﺎﻟﺖ و ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﻋﻔﻮ و ﺗﺄﺧﻴﺮ را در اﺟﺮاي ﺣﺪ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻤﻲﺷـﻤﺮﻧﺪ اﻣـﺎ در
ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺑﺘﻮان از اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ارﻓﺎقآﻣﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻣﺪرن
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ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺣﻜﻢ و ﺗﻌﻠﻴﻖ و ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺠﺎزات و ﻋﻔﻮ ﺧـﻮد
را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ،دﺳﺖﻛﻢ در ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮي ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻲ ﺑﺎ ﺷـﺮع
ﻧﺪارد ،ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ .از اﻳﻦرو ،ﻣﺴـﺘﺜﻨﺎ ﻛـﺮدن ﺗﻌﺰﻳـﺮات ﻣﻨﺼـﻮص از ذﻳـﻞ
ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮاً ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺧﺎص از دﻳﺪ ﺑﺮﺧـﻲ ﻓﻘﻴﻬـﺎن ،در
اﺣﻜﺎم ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺣﺪودﻧﺪ و از ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺪود ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ وﮔﻮﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻧﻴﺰ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻓﻘﻬـﻲ را
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ١.ﺑﻪرﻏﻢ اﻳﻦ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻲﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.
اﻟﻒ( اﺣﻜﺎم ﺗﻌﺪد و ﺗﻜﺮار و ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﺷﺮوع ﺑﻪﺟﺮم در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻋـﺪ ﻋـﺎم
ﺗﻌﺰﻳﺮي ﻣﻲﺷﻮد ﻳﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺪ؟ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺰﻳﺮي ارﻓﺎقآﻣﻴﺰﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺤﺜﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧـﺪ ،ﭼـﻮن
اﻳﻦ ﺗﻌﺰﻳﺮات از ذﻳﻞ آن اﺣﻜﺎم ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﻼً ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﻳﺮي ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻣـﻲﺷـﻮد
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪد و ﺗﻜﺮار در ﻓﺮوﺿﻲ( ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ،اﻳﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮي در ﻗﻮاﻋﺪ ارﻓﺎقآﻣﻴﺰﺗـﺮ ﺣـﺪ ﺑﺎﻳـﺪ
ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .از اﻳﻦ رو ،ﺑﻪﻓﺮض ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﻲ ﻋﻔـﺖ
ﻣﺎدون ﺣﺪ در ذﻳﻞ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﺟﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ در اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻋﺪة درأ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘـﺮرات ﻣـﺎدة 121
ﻳﻌﻨﻲ درأ در ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎص و ﻓﻘﻬﻲ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧـﻪ ﻣـﺎدة  .120ﺣﺘـﻲ ﭼـﻪﺑﺴـﺎ ﺑﺘـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ اﮔـﺮ
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﻪ ﻟﻮازم اﻳﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺎيﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺤﺚ اﺛﺒﺎت ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﻌﺰﻳﺮات را ﺗﺎﺑﻊ اﺣﻜﺎم ﺣـﺪ
٢
ﺗﻠﻘﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
ب( ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﻣﻮاردي ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص را از اﺣﻜﺎم ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ اﺣﻜـﺎم اﺻـﻠﻲ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲاﻧﺪ .ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﻮاد  88ﺗﺎ  90ﻛﻪ درﺑﺎرة ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻘﺼﺎنﻳﺎﻓﺘﺔ اﻃﻔـﺎل و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ )و ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ را در ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮي ،ﻫﺠـﺪه ﺳـﺎل ﺗﻤـﺎم ﺷﻤﺴـﻲ
اﻋﻼم ﻣﻲﻛﻨﺪ( در ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﺸﺪه و ﻓﻘﻂ اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات ﻣـﻮاد  93و  94ﻛـﻪ درﺑـﺎرة
ﺗﺨﻔﻴﻒ و ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺗﻌﻮﻳﻖ و ﺗﻌﻠﻴﻖ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ اﺳﺖ .ازاﻳﻦرو ،اﮔﺮ ﭘﺴﺮ ﻳﺎ دﺧﺘﺮ ﻫﻔﺪهﺳﺎﻟﻪاي ﻣﺮﺗﻜﺐ
رﻓﺘﺎري ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺠﺎزات آن ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص اﺳﺖ دادﮔﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ »ت« ﻣﺎدة  89وي را ﺑﻪ ﺟﺰاي
ﻧﻘﺪي ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ راﻳﮕﺎن ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺪر ﻓﻘﻬﻲ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد  88ﺗﺎ  90ﻛﻪ ارﻓﺎﻗﻲ اﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮد ،اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ در
ﻣﺎدة  93و  94ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻲوﺟﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

 .1ﺑﻪﮔﻔﺘﺔ ﻳﻜﻲ از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ» :آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻛﻼم ﺷﺎرع ،ﺣﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻜﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔـﻲ ﺳـﻮﮔﻨﺪ و ﻋـﺪم ﻛﻔﺎﻟـﺖ و
ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻮﺑﻪ ﭘﺲ از اﺛﺒﺎت ﻓﻘﻂ درﺟﺎﻳﻲﻛﻪ ﺑﺎ اﻗﺮار و ﻧﻪ ﺑﻴﻨﻪ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ...اﮔﺮ ﻗﺮﻳﻨﻪاي در ﻣﻴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﻋﺎم
اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردي ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺪر ]= ﺣﺪ ﻳﺎ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻘﺪر[ وﺟﻮد دارد« )ﺗﺒﺮﻳﺰي.(10-9 :1417 ،
 .2ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺮاي وﺟﻮد زن و ﻣﺮدي در رﺧﺘﺨﻮاب واﺣﺪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺎدون وﻃﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻨـﺪ ،ﻣﺜـﻞ ﺗﻘﺒﻴـﻞ )ﻣﻮﺿـﻮع
ﻣﺎده  637ﺗﻌﺰﻳﺮات( ،ﺗﻌﺰﻳﺮ را ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر اﻗﺮار ﻣﻤﻜﻦ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )اﺑﻦادرﻳﺲ ﺣﻠﻲ.(149/6 :1387 ،
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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.
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
اﻟﻒ( در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﻣﺎدة  18ق.م.ا ﻫﻤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮي ،اﻋﻢ از »ارﺗﻜـﺎب
ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺷﺮﻋﻲ« و »ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺮرات ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ« را ﻫﻢ در اﺻﻞ ﺟـﺮماﻧﮕـﺎري و ﻫـﻢ در »ﻧـﻮع ،ﻣﻘـﺪار،
ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺟﺮا ،و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ،ﺗﻌﻠﻴﻖ ،ﺳﻘﻮط و ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎم ﺗﻌﺰﻳﺮ« ﻣﺸﻤﻮل اﺻﻞ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺑﻮدن ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺑﻪ دادﮔﺎهﻫﺎ اﺟﺎزه داده ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﻓﺮدي ﻛﺮدن ﻣﺠـﺎزات ،در
ﺣﻴﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻨﺪ .ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺰﻳﺮي از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص از ذﻳﻞ آن ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ب( ﻣﺮاد ﻗﺎﻧﻮن از ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﺣﺘﻲ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن
در ذﻳﻞ ﻣﻮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ روﺷﻨﻲ رﺳﻴﺪ .آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ،ﺑﻪدﻻﻳﻠﻲ روﺷﻦ ،ﻛﻪ ﺑﺮﺧـﻲ
از آنﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ،ﻣﺮاد از ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺷﺮﻋﻲاي ﻛـﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎصﺗﺮي را از آن اراده ﻛﺮد.
آﻧﭽﻪ ﻣﻲﺗﻮان از ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻈﺮات ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ دﺳـﺖ آورد اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻌﺰﻳـﺮ ﻣﻨﺼـﻮص
ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻠﻴﻖ و ﺗﻌﻮﻳﻖ و  ...ﻧﻴﺴﺖ .از ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ ،ﺗﻌﻴـﻴﻦ درﺟـﻪ
ﺑﺮاي ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﻳﺮي از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ »ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺟﻮاز ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣﺠـﺎزات ﺷـﻼق ﺑـﻪ ﻏﻴـﺮ آن اﺳـﺖ ،ﺧـﻼف
ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮع« اﺳﺖ )ﻧﻈﺮ ﺷﻮرا در ذﻳﻞ ﻣﺎدة  236ﻣﺤﺬوف( .ﺑﻪ ﺟﺰ ﻳﻚ ﻣﻮرد )ﺗﺒﺼﺮة ﻣـﺎدة  263ﻛـﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻼكﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص را ﻧﺪارد( ،ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻴﻔﺮﻫﺎي ﺗﻌﺰﻳﺮي ﻣﺬﻛﻮر در ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺣﺪود
و ﻗﺼﺎص و دﻳﺎت در ﺣﻴﻄﺔ درﺟﻪﺑﻨﺪي ﻣﺎدة  19ﻣﻲﮔﻨﺠﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻼك ﺷـﻮراي ﻧﮕﻬﺒـﺎن ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ
ﻣﻨﺼﻮص ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮﻧﺪ .از ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮ ،ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟـﻪ ﺑـﺮاي ﻫـﻴﭻﻳـﻚ از ﻣﺠـﺎزاتﻫـﺎي
ﺗﻌﺰﻳﺮي ﻛﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ )ﺗﻌﺰﻳﺮات( را ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺷﺮع ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧﻈﺮ ﺷﻮرا در ذﻳﻞ ﻣـﺎدة
 215ﻣﺤﺬوف(.
ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺬﻛﻮر در ﻗﺎﻧﻮن وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻘﺪر را
دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﺎ آﻧـﺎن ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪاي ﻧﻜـﺮده اﺳـﺖ .ﻧﻈﺮﻳـﺔ ﻣﺸـﻮرﺗﻲ و رأي وﺣـﺪت روﻳـﻪ
درﺧﺼﻮص ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺪاق ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص )ﻣﺎدة  (637ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ دال ﺑﺮ ﻏﻴﺮﻣﻨﺼﻮص ﺑﻮدن
اﻳﻦ ﺗﻌﺰﻳﺮاتاﻧﺪ .ازاﻳﻦرو ،ﺑﻪﻗﻄﻊ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص در ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات اﺳـﻼﻣﻲ ﻫـﻴﭻ
ﻣﺼﺪاﻗﻲ ﻧﺪارد.
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ج( ﭼﻪﺑﺴﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻳﻦ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ رﺟﻮع ﻛﺮد )ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در ذﻳﻞ ﻣﺎدة  39ﺑﻪ روزهﺧﻮاري اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ( .اﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎدة  18ﻧﻔـﻲ
ﻣﻲﺷﻮد؛ ﭼﻮن در اﻳﻦﺻﻮرت ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص از ذﻳﻞ ﻣﺎدة  18ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻣﻲﺷﺪ.
د( ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺑﻪﻓﺮض ﺑﺘﻮان ﻣﺼﺎدﻳﻘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻳﺎﻓﺖ ،ﺛﻤﺮة ﻋﻤﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻪﺷﺪت
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺮدﻳﺪ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻸ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﻢ در ﻣﻮاردي ﺑﺎ
اﺻﻮل اوﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ در ﻓﺮوﺿﻲ ﺑﺎ ﺷﺮع ﻫﻢ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.
ﻫـ( ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ  1392و ﺑﺮﺧﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﮕﺮ
ﻋﻤﻞ ﻟﻐﻮ ،ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﻀﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺼﺪاﻗﻲ ﻧﺪارد و ﻛﺎر را ﺑﺮاي ﻗﻀﺎت و ﺣﻘﻮقداﻧـﺎن دﺷـﻮار
ﻣﻲﻛﻨﺪ ،درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻴﻔﺮﻫﺎي ﺗﻌﺰﻳﺮي و ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻟﻐﻮ و ﻣﻀﺮ و ﻧﺎﻛﺎرآﻣـﺪ ﺑـﻮد.
ﺑﻪرﻏﻢ اﻳﻦ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﻜﻤﺖ ﻛﺮده ،ﻫﻤﺪﻻﻧـﻪ ﺑـﺮاي ﺗﻌﺰﻳـﺮ ﻣﻨﺼـﻮص
ﻣﺼﺎدﻳﻘﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﻌﺰﻳﺮات را ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧـﺪ ،ﺑـﻪ ﺣـﺪود
ﻣﻠﺤﻖ ﻛﻨﻴﻢ و ﻃﺒﻖ ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻣﺎدة  220و ﻓﺮاﺗﺮ از اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي در ﭘﻲ ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن ﺑﺎﺷـﻴﻢ .ﺑـﺎ اﻳـﻦ
ﻣﻼك ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮان از ﻣﻮاردي اﻧﺪك ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﺔ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ در روز
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،و ﺑـﺎ آﺳـﺎنﮔﻴـﺮي ﺑﺴـﻴﺎر ،ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﺑـﺎ ﻫﻤﺴـﺮ درﺣﺎﻟـﺖ ﻋـﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ و ازدواج ﺑـﺎ زن
ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪون اﺟﺎزة ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار داﻣﻦ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻲﺛﻤﺮ و ﺑﻴﻬﻮده را ،ﻛﻪ در ﻋﻤﻞ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ
ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺣﺘﻲ ﻏﻴﺮﺷﺮﻋﻲ ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ ،از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮﭼﻴﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺑﻦادرﻳﺲ ﺣﻠﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦاﺣﻤﺪ ) ،(1387اﻟﺴﺮاﺋﺮ اﻟﺤﺎوي ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﺘـﺎوي6) ،ج(؛ در :ﻣﻮﺳـﻮﻋﻪ
اﺑﻦادرﻳﺲ اﻟﺤﻠﻲ ،ج  ،13 -8ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات دﻟﻴﻞ ﻣﺎ.
اﺑﻦﺑﺮاج ﻃﺮاﺑﻠﺴﻲ ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ )1406ق( ،اﻟﻤﻬﺬب )2ج( ،ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ.
اﺑﻦﻓﻬﺪ ﺣﻠﻲ ،ﺟﻤﺎلاﻟﺪﻳﻦ اﺣﻤﺪ اﺑﻦﻣﺤﻤـﺪ )1413ق( ،اﻟﻤﻬﺬباﻟﺒﺎرع ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﺨﺘﺼـﺮاﻟﻨﺎﻓﻊ،
)5ج( ،ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ.
اﻛﺒﺮي ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد و ﻫﺎﺷﻤﻲ ،ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ )» ،(1395درﻧﮕﻲ در ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼـﻮص در ﻓﻘـﻪ
اﻣﺎﻣﻴﻪ« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎي ﻓﻘﻬﻲ و اﺻﻮﻟﻲ ،ﺷﻤﺎرة ﭼﻬﺎرم ،ص .33-59
اﻳﺰديﻓﺮد ،ﻋﻠﻲاﻛﺒﺮ و ﺣﺴﻴﻦﻧﮋاد ،ﺳﻴﺪﻣﺠﺘﺒﻲ )» ،(1394ﺗﺄﻣﻠﻲ در ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺣـﺪ و ﺗﻌﺰﻳـﺮ ﺑـﺎ
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ در ﻣﺴﺎﻟﻚ« ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻓﻘﻬﻲ ،دورة  ،11ﺷﻤﺎرة  ،2ص -258
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ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﺴﻦ و ﻧﺎدريﻓﺮد ،ﻣﺮﻳﻢ )» ،(1394ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼـﻮص ﺷـﺮﻋﻲ؛ ﻣﻔﻬـﻮم ﻓﻘﻬـﻲ و ﻣﺼـﺎدﻳﻖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ« ،ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﺔ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرة دﻫﻢ ،ص .89-112
ﭘﺮادل ،ژان ) ،(1393ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎي ﻛﻴﻔﺮي ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻠﻲﺣﺴﻴﻦ ﻧﺠﻔﻲ اﺑﺮﻧﺪآﺑﺎدي ،ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ،
ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪة ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ) ،(1395ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻈﺮات ﺷـﻮراي ﻧﮕﻬﺒـﺎن،
ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪة ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن.
ﺗﺒﺮﻳﺰي ،ﻣﻴﺮزاﺟﻮاد )1417ق( ،اﺳﺲ اﻟﺤﺪود و اﻟﺘﻌﺰﻳﺮات ،ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ :ﻣﻬﺮ
ﺣﺎﺟﻲ دهآﺑﺎدي ،اﺣﻤﺪ )» ،(1395ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﺪمﺣﺎﻛﻤﻴﺖ اﺻﻞ  167ق.آ در اﻣﻮر ﻛﻴﻔﺮي ﺑﺎ ﻧﮕـﺎﻫﻲ
ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ  ،«1392ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻓﻘﻬﻲ ،ﺷﻤﺎره  ،25ص .255-288
ﺣﻠﺒﻲ ،اﺑﻮاﻟﺼﻼح ) ،(1362اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲاﻟﻔﻘﻪ ،ﭼﺎپ اول ،اﺻﻔﻬﺎن :ﻣﻜﺘﺒﻪ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ.
ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺳﻴﺪروحاﷲ ) ،(1379ﺗﺤﺮﻳﺮاﻟﻮﺳﻴﻠﻪ 2) ،ج( ،ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛـﺎر
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ.
ﺧﻮاﻧﺴﺎري ،ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ ) ،(1364ﺟﺎﻣﻊاﻟﻤﺪارك ﻓﻲﺷـﺮح اﻟﻤﺨﺘﺼـﺮاﻟﻨـﺎﻓﻊ 7) ،ج( ،ﭼـﺎپ دوم،
ﺗﻬﺮان :ﻣﻜﺘﺒﻪاﻟﺼﺪوق.
ﺧﻮﻳﻲ ،ﺳﻴﺪاﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ) ،(1393ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻜﻤﻠـﻪاﻟﻤﻨﻬـﺎج 2) ،ج( ،ﭼـﺎپ ﭼﻬـﺎرم ،ﺗﻬـﺮان :اﻧﺘﺸـﺎرات
ﺧﺮﺳﻨﺪي.
راﻳﺠﻴﺎناﺻﻠﻲ ،ﻣﻬﺮداد )» ،(1395اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي ﺣﻘﻮق ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ رﻫﻴﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت اﺧﻴـﺮ آن در
ﺣﻘﻮق اﻳﺮان« ،در :ﺣﺴﻴﻦ ﻏﻼﻣﻲ )ﺑﻪ ﻛﻮﺷﺶ( ،ﻋﻠﻮم ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت در
ﺗﺠﻠﻴﻞ از دﻛﺘﺮ ﺳﻴﻠﻮﻳﺎ ﺗﻠﻨﺒﺎخ ،ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻣﻴﺰان ،ص .34-56
رﺣﻤﺎﻧﻴﺎن ،ﺣﺎﻣﺪ و ﺣﺒﻴﺐزاده ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ )» ،(1392ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺣـﺪود ﻏﻴﺮﻣـﺬﻛﻮر از ﺗﻌﺰﻳـﺮات
ﻣﻨﺼﻮص در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ  ،«1392ﻣﺠﻠﺔ ﺣﻘﻮﻗﻲ دادﮔﺴـﺘﺮي ،ﺳـﺎل ﻫﻔﺘـﺎدوﻫﻔﺘﻢ،
ﺷﻤﺎرة  ،84ص .103-123
ﺳﺎرﻳﺨﺎﻧﻲ ،ﻋﺎدل و ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدي ﺗﻮﻛﻞﭘﻮر )» ،(1395ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن« ،ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﺔ داﻧﺶ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺳـﺎل ﭘـﻨﺠﻢ ،ﺷـﻤﺎرة  ،14ص
.95-115
ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦﺣﺴﻴﻦ )1415ق( ،اﻻﻧﺘﺼﺎر ،ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ.
ﺷﻬﻴﺪ اول ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦﻣﻜﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ )ﺑﻲﺗﺎ( ،اﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ و اﻻﺻﻮل و اﻟﻌﺮﺑﻴـﻪ2) ،ج(،
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي ﺣﻜﻴﻢ ،ﻗﻢ :ﻣﻜﺘﺒﻪ اﻟﻤﻔﻴﺪ.
ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ ،زﻳﻦاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦﻋﻠﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ )1434ق( ،ﻣﺴﺎﻟﻚاﻻﻓﻬﺎم اﻟﻲ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺷﺮاﻳﻊاﻻﺳﻼم ،در:
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ﻣﻮﺳﻮﻋﻪ اﻟﺸﻬﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ29 ،ج ،ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ :اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم و اﻟﺜﻘﺎﻓـﻪ اﻻﺳـﻼﻣﻴﻪ ،ج12
).(28
ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ ،زﻳﻦاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦﻋﻠﻲ اﻟﻌـﺎﻣﻠﻲ )1398ق( ،اﻟﺮوﺿﻪاﻟﺒﻬﻴﻪ ﻓﻲ ﺷـﺮح اﻟﻠﻤﻌـﻪاﻟﺪﻣﺸـﻘﻴﻪ،
)10ج( ،ﭼﺎپ دوم ،ﻧﺠﻒ :ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻨﺠﻒ اﻟﺪﻳﻨﻴﻪ.
ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﻳﻲ ،ﺑﻬﺎءاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦﺣﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ) ،(1319ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺒﺎﺳﻲ 2) ،ج( ،ﺗﻬﺮان :ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ
ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦﺣﺴﻦ ) ،(1351اﻟﻤﺒﺴﻮط ﻓﻲ ﻓﻘـﻪ اﻻﻣﺎﻣﻴـﻪ 8) ،ج( ،ﭼـﺎپ اول ،ﺗﻬـﺮان:
ﻣﻜﺘﺒﻪ اﻟﻤﺮﺗﻀﻮﻳﻪ.
ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦﺣﺴﻦ )1400ق( ،اﻟﻨﻬﺎﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺮد اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻔﺘﺎوي ،ﭼـﺎپ دوم ،ﺑﻴـﺮوت:
داراﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦﺣﺴﻦ )1420ق( ،اﻟﺨﻼف ) 6ج( ،ﭼﺎپ دوم ،ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ.
ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦﺣﺴﻦ و ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﻲ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦﺣﺴـﻦ )1412ق( ،اﻟﻨﻬﺎﻳـﻪ و ﻧﻜﺘﻬـﺎ3) ،ج(،
ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ.
ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦﻧﻌﻤﺎن )1410ق( ،اﻟﻤﻘﻨﻌﻪ ﻓﻲ اﻻﺻﻮل و اﻟﻔـﺮوع ،ﭼـﺎپ دوم ،ﻗـﻢ:
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ.
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻳﺰدي ،ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ) ،(1393اﻟﻌﺮوهاﻟﻮﺛﻘﻲ )واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ(13) ،ج( ،ﭼـﺎپ اول،
ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﺴﺒﻄﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻪ.
ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﻲ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦﻳﻮﺳﻒ )1410ق( ،ارﺷﺎداﻻذﻫﺎن اﻟﻲ اﺣﻜﺎماﻻﻳﻤﺎن2) ،ج( ﭼـﺎپ اول ،ﻗـﻢ:
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ.
ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﻲ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦﻳﻮﺳـﻒ )1419ق( ،ﻗﻮاﻋـﺪاﻻﺣﻜﺎم3) ،ج( ،ﭼـﺎپ اول ،ﻗـﻢ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ اﻟﻨﺸـﺮ
اﻻﺳﻼﻣﻲ.
ﻓﺎﺿﻞ ﻫﻨﺪي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ )1424ق( ،ﻛﺸﻒاﻟﻠﺜﺎم ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪاﻷﺣﻜﺎم11) ،ج( ،ﭼﺎپ
اول ،ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ.
ﻓﺨﺮاﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ،اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦﺣﺴﻦ ﺣﻠـﻲ ) ،(1389اﻳﻀـﺎحاﻟﻔﻮاﺋـﺪ ﻓـﻲﺷـﺮح اﺷـﻜﺎﻻت
اﻟﻘﻮاﻋﺪ4) ،ج( ،ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎن.
ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ )1414ق( ،اﻟﺪراﻟﻤﻨﻀﻮد ﻓﻲ اﺣﻜﺎم اﻟﺤﺪود3) ،ج( ،ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ :داراﻟﻘﺮآن
اﻟﻜﺮﻳﻢ.

ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦﻣﺤﻤﺪ )1417ق( ،ﻣﺠﻤﻊاﻟﻔﺎﺋﺪه و اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓـﻲﺷـﺮح ارﺷـﺎداﻻذﻫﺎن،
)14ج( ،ﭼﺎپ دوم ،ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ.
ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﻲ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦﺣﺴﻦ )1983م( :ﺷﺮاﻳﻊاﻻﺳﻼم ﻓـﻲ ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﻟﺤـﻼل و اﻟﺤـﺮام4) ،ج(،
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ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ،ﭼﺎپ دوم ،ﺑﻴﺮوت :داراﻻﺿﻮاء
ﻣﺤﻘﻖداﻣﺎد ،ﺳﻴﺪﻣﺼﻄﻔﻲ ) ،(1394ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻪ )ﺑﺨﺶ ﺟﺰاﻳﻲ( ،ﭼﺎپ ﺳﻲوﻳﻜﻢ ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸـﺮ
ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﻲ.
ﻣﺤﻘﻖ ﻛﺮﻛﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦﺣﺴـﻴﻦ )1429ق( ،ﺟﺎﻣﻊاﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﻮاﻋـﺪ13) ،ج( ،ﭼـﺎپ دوم،
ﺑﻴﺮوت :ﻣﺆﺳﺴﻪ آلاﻟﺒﻴﺖ ﻻﺣﻴﺎءاﻟﺘﺮاث.
ﻣﺠﻠﺴﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ )ﺑﻲﺗﺎ( ،ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص و دﻳﺎت ،ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان :ﻣﻮﺳﺴﺔ ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﺳﻼﻣﻲ.
ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدي )» ،(1365ﺑﺤﺜﻲ در ﺗﻌﺰﻳـﺮات« ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻗﻀـﺎﻳﻲ ،ﺷـﻤﺎرة  ،8ص
.118-97
ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازي ،ﻧﺎﺻﺮ ) ،(1383ﺗﻌﺰﻳﺮ و ﮔﺴﺘﺮة آن ،ﮔﺮدآوري اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﻴﺎنﻧﮋادي ،ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ:
ﻣﺪرﺳﻪ اﻻﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑﻦاﺑﻴﻄﺎﻟﺐ.
ﻣﻨﺘﻈﺮي ،ﺣﺴﻴﻦﻋﻠﻲ )ﺑﻲﺗﺎ( ،ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺪود ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات داراﻟﻔﻜﺮ.
ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﻴﻠﻲ ،ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ )1427ق( ،ﻓﻘﻪ اﻟﺤﺪود و اﻟﺘﻌﺰﻳﺮات4) ،ج( ،ﭼﺎپ دوم ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸـﺎرات
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻔﻴﺪ.
ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﻴﻠﻲ ،ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ) ،(1392ﺣﻘﻮق و دادرﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮي در آﻳﻴﻨﺔ ﻓﻘﻪ ،زﻳـﺮ ﻧﻈـﺮ ﺳـﻌﻴﺪ
رﻫﺎﻳﻲ ،ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات دادﻧﮕﺎر.
ﻣﻮﺳﻮي ﺳﺒﺰواري ،ﻋﺒﺪاﻻﻋﻠﻲ ) ،(1388ﻣﻬﺬباﻻﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﺤﻼل و اﻟﺤﺮام28) ،ج( ،ﭼـﺎپ
اول ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات داراﻟﺘﻔﺴﻴﺮ.
ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺷﺎﻫﺮودي ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮد ) ،(1378ﺑﺎﻳﺴﺘﻪﻫﺎي ﻓﻘﻪ ﺟﺰا ،ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻣﻴﺰان.
ﻧﺠﻔﻲ ،ﺷﻴﺦﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ )1981م( ،ﺟﻮاﻫﺮاﻟﻜﻼم ﻓـﻲ ﺷـﺮح ﺷـﺮاﻳﻊاﻻﺳـﻼم43) ،ج( ،ﺗﺤﻘﻴـﻖ
ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻘﻮﭼﺎﻧﻲ ،ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ ،ﺑﻴﺮوت :داراﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ.
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راهکارهای معماری برای پیشگیری از وقوع جرم در مجموعههای مسکونی باز در سطح
ساختمان مسکونی (نمونههای مورد مطالعه :مسکن بسیجیان تالش ،مسکن مهر رشت و مسکن
5

ارکید گلسار رشت)

2

1

دکتر مهرداد جواهریان

سید امین سیدین

3

دکتر حسین آقابابایی
تاریخ دریافت9316/6/5 :

4

دکتر قادر بایزیدی

تاریخ پذیرش9311/3/22 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی و دسته بندی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در سطح ساختمان مسکونی
انجام شده است .توجه به سطوح مختلف فضای سکونتی و دستهبندی راهکارهای به دست آمده از مفاهیمی
مانند نظارت طبیعی ،قلمروپایی ،کنترل دسترسی و شنودپذیری ،میتواند گامی موثر در روشن نمودن
سازوکار تاثیرگذاری راهکارها باشد و در تدقیق نحوه ارایه و پیشبینی نتایج راهکارها ،کمک هدفمند نماید.
سطوح مختلف فضای سکونتی عبارتاند از :فضا ،واحد ،ساختمان ،مجموعه ،محله ،منطقه ،شهرک یا شهر.
روش جمعآوری اطالعات در نوشتار حاضر ،بهرهگیری از منابع کتابخانهای با ابزار فیشبرداری و نیز استفاده
از مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه است که به روشهای آماری تحلیل شدند .یافتههای پژوهش نشان
می دهند که اولویت کاربرد هر یک از اصول نظارت طبیعی ،قلمروپایی ،کنترل دسترسی و شنودپذیری در
ارایه راهکارها ،با توجه به سطح سکونتی ساختمان و باالخص گونه منتسب آن ،متفاوت است.
واژگان کلیدی :پیشگیری از جرم ،پیشگیری مکانمحور ،طراحیی محیطیی ،نظیارت طبیعیی ،قلمروپیایی،
کنترل دسترسی و شنودپذیری
 .1دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج
 .2استادیار گروه معماری دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیالن( ،نویسنده مسئول)
 .3دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیالن.
 .4استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج.
 .5این مقاله برگرفته از رساله دکترای تخصصی سیدامین سیدین در دانشیگاه آزاد اسیالمی واحید
سنندج با عنوان «دستهبندی راهکارهای معماری پیشگیری از وقوع جرم در مجموعههای مسکونی
باز با توجه به سطوح مختلف فضای سکونتی(واحد ،ساختمان و مجموعیه)» بیه راهنمیایی دکتیر
مهرداد جواهریان و مشاوره دکتر حسین آقابابایی و دکتر قادر بایزیدی است.

 m2_javaherian@yahoo.com
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مقدمه و طرح مسئله
بیش از نیمی از جمعیت جهان را در حال حاضر ،جمعیت شهری تشکیل میدهد و پیشبینی شیده
اسییت تییا س یال  2232اییین میییزان بییه  12درصیید افییزایش یابیید (.)Cozen&Love, 2015: 1
نابهنجاریهای اجتماعی و جرائم مرتبط با فضاهای شهری ،از موارد اصلی نیاامنی محییط زنیدگی و
در نتیجه مختل شدن آرامش مردم و تحمیل مشکالت مالی بر دوش جوامع هستند (ایرانی بهبهانی
و شیخی .)1333 ،از این میان جرائم مرتبط با خانه و کاربریهای مسکونی که در اینجا به وضیوح
مسکن مجموعهای مد نظر است ،محمل وقوع بسیاری از گونههای بزه و از مهمترین آمیاج جیرم بیه
حساب میآید.
فضای زندگی ،شکل دهندة پسزمینههای الزم برای سالمت و هویت ساکنین میباشید .از ایین
رو طرح باید بتواند به مفهوم حساس ایین نییاز پاسیه دهید (پنییا و پارشیال .)22 :1331 ،یکیی از
حوزههای مهم مطالعاتی در زمینة کاهش میزان وقوع جرم ،طراحی شیهری و معمیاری اسیت .فلیذا
ضرورت پرداختن به این مسئله و تالش برای تنسیق تمهیداتی پیشگیرانه در این حوزه که در اینجا
از نگاه معماری بررسی میشود ،بسیار روشن است .بهویژه که پژوهشهای بسیاری نشان دادهاند که
میزان وقوع بزه در مکانهای مختلف با یکدیگر متفاوتاند و این اهمیت و تأثیر معمیاری بیهعنیوان
ظرف وقوع رویدادها را خاطرنشان میسازد.
نظریات متعددی توسط محققین مختلف ارائه شدهاند که در آنها امکان تأثیر محیط بیر رفتیار
انسانی ثابت شده است .در حقیقت نظریهپردازان بسیاری وجود دارنید کیه بیر ایین عقییدهانید کیه
میتوان با ایجاد تغییرات هدفمند در محیط ،سبب کاهش میزان وقوع جرم در ییک مکیان خیا
شد.
در پژوهش حاضر ،چهار اصل از اصول مختلف قابل شیمارش در حیوزة مطالعیاتی پیشیگیری از
وقوع جرم که ارتباط مستقیم و نزدیکتری با فاز طراحانه و معماری این مبحث دارد ،انتخاب شیده
است .این اصول عبیارتانید از :نظیارت (روییتپیذیری) ،قلمروپیایی (تفکییک قلمروهیای عمیومی،
نیمهعمومی ،نیمهخصوصی و خصوصی) ،کنترل دسترسی و شنودپذیری.
هدف پژوهش حاضر ،بررسی اصول مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم در ارتباط با سطوح مختلف
فضای سکونتی ،دستهبندی و ارائة راهکارهای پیشگیری از وقیوع جیرم در مجموعیههیای مسیکونی
باتوجه به سطوح مختلف فضای سکونتی است که در این جا سطح ساختمان مسکونی میورد اشیاره
میباشد .در حقیقت پژوهش حاضر میکوشد مباحث مطروحه پیرامون پیشگیری از وقوع جرم را از
حالت کلی و غیرکاربردی ،به سمت دقت بیشتر و کاربرد آگاهانهتر سوق دهد .الزم به ذکر است کیه
تمرکز پژوهش حاضر بر جنبة غیرفعال بودن راهکارها است به گونهای که بدون صیرف هزینیههیای
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انسانی و مالی و تجهیزات مربوطه و تنها از طریق طراحی ،پیشبینی راهکارهای کالبدی میورد نییاز
در بحث پیشگیری از وقوع جرم انجام پذیرد.
فرآیند پژوهش
توصیف
وضع موجود

تمایالتخواهی

نظریات

(ساکنین)

نقاط ضعف

تحلیلهای آماری

چارچوب نظری

(متخص
تحلیل محتوا
صین)

قلمروپایی

نظارت طبیعی

کنترل دسترسی

شنودپذیری

زمینهیابی
انطباق  -منطق
ارایة راهکارها

تفکیک بر اساس سطوح مختلف فضای سکونتی
ساختمان مسکونی

دستهبندی راهکارها
نمودار  .1طرح شماتیک پژوهش
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 .1جرم و پیشگیری از آن
جرم در محل سکونت ،شکلهای گوناگونی به خود میگیرد :تخریب عمیدی ییا غیرعمیدی اشییا و
وسایل( ،وندالیسم) ،سرقت با شکستن حرز و ورود به ملک دیگیری (برگلیری ،)1سیرقت اتومبییل و
سرقت از آن ،جرمها ی نژادی ،سوء مصرف مواد مخدر ،مزاحمت و رفتار ضد اجتماعی علیه مردم در
مکانهای همگانی و نیمههمگانی ،خشونت خانگی ،خشونت جنسی (بهویژه تعیر زننیده و تجیاوز
جنسی) در مکانهای همگانی و نیمههمگانی برخی از این جرایم هستند(کلکوهن.)42 :1332 ،
مکان میتواند از نظر ایجاد یا تأثیر بر موقعیت جرم ،بهعنوان یکی از شیاخصهیای بنییادین در
محور تحلیلهای پیشگیری وضعی از جرم قرار گییرد (ذوالقیدر و دیگیران .)331 :1331 ،هیر نیوع
تعر به اشخا و اموال به نوعی یک رویداد فردی محیطی محسوب میشود (گلدشیتاین:1331 ،
 .)23جرم و ترس از جرم بهعنوان عوامل مهم دخیل در انتخابهای شهروندان محسوب مییشیوند
(اشنایدر و کیچن .)12 :1332 ،ترس از جرم و جنایت ،اثر فوق العاده فرسایندهای بیر تمیام افیراد و
جوامع دارد .ترس ،تمام جنبههای کیفی جوامع را به صورت منفی شکل میدهد .مردم نه تنهیا بیه
امنیت ،بلکه به احساس امنیت نیز نیازمندند (کوردنر .)3 :1332 ،یکی از مهمترین پیامدهای تیرس
از جرم ،کاهش میزان حضور اجتماعی افراد و کاهش میل به تعامالت اجتماعی است .این امر سیبب
میشود که امکان نظارت و قلمروپایی و همچنین امکان شنودپذیری و کنترل دسترسی کاهش یابد
و این امر ،عامل مهمی در کاهش میزان امکان پیشگیری از وقوع جرم است .میتوان با تمهیداتی در
هر سطح ،میزان ترس از جرم را با راهکارهای خا هر سطح ،بهبود داد به طوریکه اگر در سیطوح
باالتر میزان بیشتری ترس از جرم وجود دارد ،در سطوح پایین تر این میزان کاسته شیود .تیرس از
جرم یک ویژگی ذاتی افراد نیست بلکه چیزی است که ممکین اسیت بیایید و بیرود .تیرس از جیرم
وابسته به تجارب قبلی فرد و تحتتأثیر آن است ،بهویژه تجربههایی که در ارتباط با موقعیت فرد در
جامعه است)Abdullah&Sakip, 2010: 65( .
پیشگیری به عنوان یک مفهوم کلی و عام ،به مجموعه اقدامهایی گفته میشود که برای پایش و
جلوگیری از فعل و انفعاالت زیانآور محتمل بر فرد و گیروه بیه عمیل مییآیید ماننید پیشیگیری از
حوادث کار ،پیشگیری از بزهکاری جوانان و پیشگیری از تصادفات در جادهها و. ...
پیشگیری از جرم ،آن گونه که موریس کوسن جرم شناس کانادایی گفته است« :مجموعه اقدام
ها و تدابیر غیر قهرآمیز است که با هدف خیا مهیار بزهکیاری ،کیاهش احتمیال جیرم و کیاهش
وخامت جرم پیرامون علل جرایم اتخاذ می شود» (به نقل از ابراهیمیی .)33 :1332 ،جیرم شناسیی

 .1هتک حرز به قصد سرقت
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پیشگیری به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی کاربردی ،به معنای مطالعیه وسیایل و امکانیات
علمی پیشگیری از بزهکاری ،به دنبال تعیین موثرترین شیوه های پیشگیری از بزهکاری اسیت کیه
ممکن است در سطح یک کشور ،شهر یا محله به اجیرا درآیید( .همیان )22 :پیشیگیری از جیرم در
مفهوم جرم شناختی آن ،بهعنوان حوزه مداخله انحصاری دولت تلقی نمیشود ،بلکه امری است کیه
تمام بخشهای جامعه باید در آن مشارکت داده شیوند (میارکوس فلسیون ،رونالید کیالرک:1333 ،
.)113
پیشگیری از جرم توسط جرمشناسان به دو بخش اصلی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضیعی/
فنی تقسیم میگردد:
پیشگیری اجتماعی به دنبال تعیین عوامل بزهکاری و سازماندهی برنامه هایی به منظور مقابلیه بیا
آن و تغییر شرایط اجتماعی – اقتصیادی نامناسیبی اسیت کیه فیرد در آن زنیدگی میی کنید و منشیأ
رفتارهای ضد اجتماعی وی می شود (همان .)51 :پیشگیری وضعی /فنی جرم مدعی رهییافتی روشیی
شناختی است که فارغ از ویژگیهای فردی و روانشناختی ،به مطالعة پیرامون جیرم مییپیردازد .ایین
شیوه پیشگیری ،بدون تالش جهت تغیییر در شخصییت افیراد و تنهیا از رهگیذر تغیییر در وضیعیت و
کاهش فرصت جرم ،در مقام انصراف مجرمان بالقوه از ارتکیاب جیرم ییا حماییت از سیو ه در معیر
تهدید است( .مارکوس فلسون ،رونالد کالرک.)112 :1333 ،
یکی از اقدامات فنی در کاهش خطر بزهکاری یا حمایت از سو ه های در معر تهدیید ،اسیتفاده
از معماری مطلوب و مناسب در فضاهای ساخته شده و مسکونی است .معمیاران مییتواننید فضیاهایی
ایجاد کنند که مردم را به هم نزدیک یا از هم دور کنند .همچنین میتوانند احساس امنییت و راحتیی
را تقویت کرده ،یا اینکیه بیر شیلوغی و روان پریشیی افیراد اجتمیاع بیافزاینید (رحمیت.)24 :1332 ،
کشورهای مختلف در تحقیقات خود به این نتیجه رسییدهانید کیه تغیییر اوضیاع و احیوال محیطیی و
موقعیتهای جرمزا ،مؤثر و بلکه ضروری است .پیاکسیازی محلیههیا و خیابیانهیای متروکیه ،تغیییر
معماری ساختمانها یا بازسازی و مرتب کردن مکانهای عمومی ،تیأمین روشینایی مناسیب و نظیارت
کافی ،از جملة اقداماتی است که موقعیتهای جیرمزا را کیاهش مییدهید( .ابراهیمیی.)212 :1333 ،
مطابق آموزههای جرمشناسی وضعی /فنی ،جرم حاصل انتخاب عقالنی بزهکیار اسیت انتخیابی کیه بیا
فراهم آمدن یک موقعیت مناسب برگزیده مییشیود .از ایینرو مکیان نقیش چشیمگیری در پییدایش
موقعیت جرم ایفا میکند و میتوان آن را بستر پایدار و دائمی موقعیت جرم محسوب کیرد (ذوالقیدر و
دیگران .)332 :1331 ،مصاحبههای انجام شده با بزهکاران نشان میدهد کیه ایین اشیخا  ،بیشیتر از
خطرهای بازداشت شدن میترسند تا از عواقب دستگیری خود .بدیهی است که نگرانیی ایین اشیخا
منطقی است چراکه در صورت دستگیری ،کار زیادی نمیتوانند برای فرار از مجازات انجام دهند اما بیا
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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
میسازد (کالرک و اک.)223 :1333 ،
در پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط فیزیکی به دنبال این مسیئله هسیتیم کیه از طرییق
دگرگونی در شرایط ،هدف مورد جرم و نیز دور از دسترس قراردادن آن نسیبت بیه بیزهکیار و افیزایش
هزینة ارتکاب جرم ،وقوع جرم را به حداقل برسانیم (رحمت .)31 :1332 ،به اعتقاد برخی نویسندگان،
 32درصد از آن چه اقدامات خرابکارانه نامیده میشود از راه طراحی (معماری) قابل پیشگیری اسیت.
(گلدشتاین )23 :1331 ،به نقل از (وین مایر .)231 :1313 ،مکان مهیم اسیت زییرا هیر مکیان دارای
زمینههای اقتصادی ،اجتمیاعی ،متفیاوتی اسیت و همچنیین قیوانین حیاکم بیر میدیریت فضیا ،تیأثیر
کنترلهای غیر رسمی اجتماعی ،شرایط اطراف و نحوة چیدمان ساختمانهای در کنار یکدیگر یکسان
نیست (اک ،چینی ،کامرون ،لیتنر ،و ویلسون.)142 :1332 ،
به هر حال اگر چارچوب نظری پیشگیری وضعی از وقوع جرم را بهعنوان مبنیای نظیری پیژوهش
خود بپذیریم (کما اینکه بسیاری پژوهشهای متقن در سراسر دنیا بیر اسیاس صیحت اندیشیة مفیید
بودن ایجاد تغییرات محیطی در راستای کاهش میزان وقوع جرم استوار هستند) فلذا تبعات همهجانبه
راهکارهای طراحانه را نیز بایستی مورد بیازبینی قیرار دهییم .از جملیه آنهیا بحیث جابیهجیایی جیرم
میباشد .مطابق نظریه جابهجایی بزهکاری ،با اجرای راهکارهای پیشگیرانه ،جرم ممکن است حول پنج
محور زیر جابهجا شود ،این پنج محور عبارت است از :انتقال جرم از محلی به محیل دیگیر (بیه لحیا
جغرافیایی) ،زمان ارتکاب جرم از زمانی به زمان دیگر تغییر میکند (زمیانی) ،انتقیال سییبل جیرم بیه
آماجی دیگر (آماج) ،تغییر نحوه ارتکاب جرم (شیوه ،ترفند) ،ارتکاب جرم دیگری به جیای جیرم میورد
نظر (نوع جرم) (کالرک و اک .)33 :1333 ،نظریه جابه جایی ،فر را بر این میگذارد کیه بیزهکیاران
قطعاً مرتکب جرم میشوند ،حتی اگر هر تدبیر یا راهکار پیشگیرانهای ،مانع آنها شود (بنیابراین فیر
ارتکاب جرم قطعی است) .این فرضیه مبتنی بر گرایش باطنی بزهکار به ارتکاب جرم بوده و ایین مییل
را به قدری قوی میداند که او را مجبور به ارتکاب جرم میکند ،آن هم به همان شیوهای کیه در ذهین
بزهکار است .فرضیه دیگر این است که بزهکاران حرفهای یا معتیادان ،بیرای امیرار معیاش بایید درآمید
مکفی از ارتکاب جرم عایدشان شود (ذوالقدر و دیگران .)423 :1331 ،بایستی ییادآور شید کیه نظرییه
جابهجایی جرم همواره به صورت صد درصدی محقق نمیشود .یعنی در تحقیقات انجیام شیده ،میوارد
بسیاری وجود دارد که مثالً سرقت در مکان وقوع جرم و  ...اتفاق نیفتاده است .زمیانیکیه انجیام امیور
پلیسی مسئلهمحور ،نرخ سرقت از مجتمعهای مسیکونی جیرمخییز را در ویرجینییای نیوپیورت نییوز
کاهش داد ،این جرم به مجتمعهای مسکونی مجاور منتقل نشد (کالرک و اک.)31 :1333 ،
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 .2اصول ملحوظ در پیشگیری از وقوع جرم از طریق معماری پژوهش حاضر:
نظریة پیشگیری از جرم با طراحی محیطی در بردارندة مجموعهای از راهبردها به منظور پیشیگیری
از جرم است که از یکسو از طریق طراحی و استفادة مؤثر از محیط ساخته شده و از سوی دیگر به
واسطة تقویت همبستگی اجتماعی استفادهکنندگان از فضا ،موقعیت و فرصتهای جیرم و تیرس از
آن را از بین میبرد و در ارتقای کیفیت زندگی و افیزایش مییزان رضیایتمنیدی شیهروندان تیأثیر
بهسزایی دارد( .جاللی و سیدزاده ثانی )34 :1335 ،بدیهی است که رویکرد پژوهش حاضیر بررسیی
شاخصههای قابل کاربرد در طراحی از مفاد تعریف فیوقالیذکر از پیشیگیری از وقیوع جیرم وضیعی
میباشد .بدینمنظور اصول ذیل از مجموعة اصول مورد توجه در نظریات وضعی پیشگیری از وقیوع
جرم مورد توجه قرار گرفتند:
4
3
2
نظارت طبیعی ،1شنودپذیری  ،کنترل دسترسی و قلمروپایی .
نظارت به این معنا که افراد بتوانند ببینند و دیده شوند ،از مهمتیرین اصیول در معمیاری بیدون
جرم میباشد .رویتپذیری صرف ،نباید مد نظر معماران باشد ،بلکه آنها بایید بیه توسیعة شیرایطی
بپردازند که تحت آن ،احتمال اینکه افراد بهعنوان مراقبین ،مداخلیه و عمیل کننید ،افیزایش یابید
(رحمت .)243 :1332 ،نظارت طبیعی عبارت است از توانایی مشاهده وقایع بدون اتخاذ تدابیر ویژه.
نظارت طبیعی را میتوان با مثالً ،طراحی پنجرهها و ایجاد فضای دیید مسیتقیم و بیاز ایجیاد کیرد.
نظارت طبیعی را با حضور فعال مسئولی خا در محیط برای کنترل رفتار دیگیران نییز مییتیوان
تأمین کرد (اشنایدر .)15 :1335 ،بدون شک یک مجرم نمیخواهد در حال ارتکاب جرم دیده شود.
با داشتن دید مناسب از درون ساختمانها و با نیورپردازیهیای بهتیر ،بیه شیکل میؤثری مییتیوان
مراقبتهای طبیعی معابر ،خیابانها و حریم اطراف منازل ساختمانها را افزایش داده و میزان جیرم
را کاهش داد( .اکبری و گهرپور .)32 :1332 ،نظارت طبیعی شیامل کیاهش فرصیتهیای جیرم بیا
ساماندهی کالبدی برای به حداکثر رساندن دیید اسیت )Ryan&Pitard, 2010: 2( .اثیر نظیارت
بهعنوان یک مکانیزم کنترل اجتماعی ،زمانی افزایش میییابید کیه نیاظران ییکدیگیر را بشناسیند
(استوالرد)32 :1332 ،
کنترل دسترسی در حقیقت هدایت حرکت افراد و یا جلوگیری از ورود ایشان به فضاها باتوجیه
به مرزها است )Ryan&Pitard, 2010: 2( ..کنترل طبیعی ورود عبیارت اسیت از قیدرت محیدود
کردن ورود افراد و نیز نحوة ورود آنها به اماکن خا (اشنایدر .)11 :1335 ،البتیه همیشیه آسیان
1. Natural Surveillance
2. auditory susceptibility
3. Access Control
4. Territoriality
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نیست که در مسیرهای تأسیس شده برای مردم در فضاهای مسکونی محدودیتهایی را اعمال کیرد
(استوالرد .)15 :1332 ،بهبود نظارت و کاهش دسترسی غیرقانونی (یعنیی کنتیرل دسترسیی افیراد
برای امکان رفتن یا نرفتن به یک فضا) احتمال سرقت و غیره را کاهش مییدهید (کیالرک:1333 ،
 .)33بایستی توجه داشت که منظور از کنترل دسترسی ،میتواند کنتیرل دسترسیی بصیری باشید،
یعنی کنترل امکان دیده شدن یا نشدن یک فضا .ساختمانهایی که معمیوالً سراسیر دیوارهیای آن
شیشهای است ،دست سارقان را باز میگذارد تا بتوانند هر شخص موجود در سیاختمان را مشیاهده
کنند یا هر کاالی ارزشمند را بربایند (کالرک و اک.)152 :1333 ،
منظور از قلمروپا یی ،توانایی برقراری اقتدار بیر محییط و تعییین شیخص مسیئول در منطقیه و
کسانی که مجازند در آن حضور داشته باشند و آنهایی که اجازه حضیور ندارنید ،اسیت( .اشینایدر،
 .)11 :1335مردم را با احساس مالکیتی که نسبت به اموال و امیالک خیود دارنید ،از آن محافظیت
میکنند .قرار دادن دیوار ،حصار ،نرده ،تابلو و عالیم هشدار ،حریمهای فیزیکی مناسبی هستند کیه
حدود مالکیت را مشخص میکند .لذا با تعیین مالکیتهای شخصی میتیوان میوانعی را بیر سیر راه
مجرمین (متجاوزین) ایجاد نمود (اکبری و گهرپور .)32 :1332 ،تعریف روشنی از مالکییت فضیا بیا
استفاده از موانع نمادین و واقعی )Cozen&Love, 2015: 2( .بسییاری از سیاختمانهیای بیزر،،
امن نیستند .اُسکار نیومن در دهة  1312اثبات کرد که در آمریکا هر چه ارتفاع برجی بلندتر باشید،
به ازای هر صد نفر ساکن در آن ،نرخ جرم باالتر خواهد بود .او اظهار داشیت سیاختمانهیای بسییار
بلند ،انگیزة ارتکاب جرم را تقویت میکنند ،زیرا ساکنان ،همسایگان خود را نمیشناسیند و طیرح و
ترکیب کلی ساختمانها  ،امکان اعمیال هیر نیوع نظیارتی بیر فضیاهای عمیومی آن نظییر راهروهیا،
آسانسورها و فضاهای بازی را از آنها میگیرد (کالرک و اک.)152 :1333 ،
شنودپذیر ی که از اصول منحصر به فرد پژوهش حاضر است در حقیقت بیرای سینجش مییزان
قابلیت محیط در استفاده از صداهای کمکخواهی و پرهیز از ایجاد شرایط مناسیب بیرای مجیرم از
لحا عدم شنیدن اصوات ناشی از ارتکاب جرم ییا اسیتمداد مجیرم تأکیید دارد .بیدیهی اسیت کیه
راهکارهای اصل شنودپذیری با راهکارهای مکمل دیگر اصول ،بهویژه اصیل روییت پیذیری و نظیارت
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 این زمینه اثری خا نگذارد (اشنایدر .)15 :1335 ،تعامل نظارت و شنودپذیری را مییتیوان در
این جمله دریافت :من بالفاصله محیط اطراف بیرونی را بازرسی میکنم ،هر زمان که صدای بلنید و
یا سر و صدای مشکوک بشنوم )Abdullah&Sakip, 2010: 343( .البته واکنشهیایی نسیبت بیه
تالش برای القای قابلیت شنودپذیری به محیط قابل پیشبینی خواهد بود .در حیالیکیه بسییاری از
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اعضای یک جامعه ،عمیقاً متعهد به از بین بردن جرم عمومی و ماییل بیه مداخلیه در جهیت منیافع
مشترک در محیطهای عمومی هستند ،نسبت قابلتوجهی بر این باورند که آنچه در پشت درهیای
بسییته صییورت مییگییرد «بییه آنهییا ارتبییاطی نییدارد» و ییا فقییط ییک «اخییتالف داخلیی» اسییت.
()DeKeseredy, Shahid, Renzetti& Schwartz, 2005: 29
 .3پیشینة پژوهشهای پیرامون پیشگیری از وقوع جرم از طریق معماری:
پژوهشها ی متعددی در مراکز تحقیقاتی مختلف در راستای توسعة دانیش در زمینیة پیشیگیری از
وقوع جرم در سراسر جهان انجام شدهاند .اگر بخواهیم از پژوهشهایی که عمدتاً در حوزة تخصصیی
جرمشناسی و دربارة تعاریف بنیادین این رشته انجام پذیرفتهانید ،بگیذریم ،عمیر تحقیقیات جدیید
پیرامون روشهای مکانمحور در خصو پیشگیری از وقوع جرم و جنایت ،چندان زیاد نیست و به
بیش از پنج دهه نمیرسد.
تقریباً از دهه  1322دیدگاهها و ابزار زیادی برای فهم رابطة مکیان و جیرم مطیرح شیده اسیت.
نظریة پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی 1از جمله ایین دییدگاههاسیت( .اکبیری و گهرپیور،
 CPTED )1332یک راهبرد عملی برای کاهش فرصتها برای رفتار جنایی و نامطلوب اسیت و بیر
این ایده استوار است که امکان استفاده از طراحی محیط برای کاهش و یا جلوگیری از بروز جیرم و
جنایت علیه افراد و اموال وجود دارد CPTED .شاخهای از رهیافتهیای مکیانیکی در پیشیگیری از
جرم است که بر این باور است که مجرم ارتکاب جرم را انتخاب میکنید( .جیانکی و قیورچیبیگیی،
 )343 :1333برای هر یک از پژوهشهای انجام شیده -در غالیب کتیابهیا ،مقالیههیا ،طیرحهیای
پژوهشی و پایاننامهها -میتوان حدود و ثغور و نیز اهداف مشخصی متصور شید تیا بتیوان آنهیا را
دستهبندی کرد و نیز تفاوت میان پژوهش حاضر با آنها را تبیین نمود .مهمتیرین تفیاوت پیژوهش
حاضر و پژوهشهای انجام شده در راستای شناخت روشهای کاهش میزان وقوع جیرم در دو نکتیه
خالصه میشود:
 .1آگاهی از رابطة علی مییان ییک سیری اصیول مشیخص ماننید نظیارت طبیعیی ،کنتیرل
دسترسی ،قلمروپایی ،شنودپذیری و  ...و میزان وقوع جرم (صرف نظر از تالش برای اثبات
این رابطه و پیشفر قرار دادن آن به عنوان یک رابطه معنادار منطقیی) و تیالش بیرای
تبیین کیفیت این رابطه و تشریح چگونگی آن در بسترهای مختلف که با توجه به مقیاس
فضای سکونتی در سه سطح تعیین مییشیوند .توضییح آنکیه بیهدلییل محیدودیتهیای

1. CPTED
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موجود ،در مرحلة تشریح کیفیت رابطه ،تنها برای دستیابی به اولویتبنیدی در رابطیه بیا
انتخاب راهکارها میان اصول چهارگانة مطروحه پرداخته میشود.
 .2عدم توجه به اختالف تأثیرگذاری راهکارهای برآمیده از هیر ییک از اصیول میورد نظیر در
پیشگیری از میزان وقوع جرم از طریق طراحی نسبت به ویژگیهیای بسیتر (کیه از بیین
آنها در اینجا تنها به ویژگیهای مرتبط با مقیاس و سطح سکونتی آن مییپیردازیم و از
سایر خصوصیات زمینهمند آن صرفنظر میکنیم).
در اینجا ،به طور اجمالی چند پژوهش مرتیط با اهداف مقاله حاضر ،با تاکید بر پژوهشهای داخل
کشور ارائه میگردد:
ردیف

عنوان پژوهش
ارزیابی پیرو ه مسیکن
مهر شهرستان بجنورد
از منظیییییر نظرییییییه
پیشییگیری از جییرم بییا
طراحی محیطی

پژوهشگر
جاللیییی و
سییییدزاده
ثانی

2

ارزیابی طیرح مسیکن
مهییر رشییت از منظییر
پیشگیری محیطیی از
جرم

3

طراحییییی مجموعییییه
مسکونی در تهیران بیا
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مفهوم نوین فضای سکونتی
از حدود سال  ،2222ضرورت پرداختن به موضوع زندگی در شهرها در زمینة معماری و برنامهریزی
شهری به موضوعی کامالً بدیهی تبدیل شده است( .گل و اسوار )4 :1334 ،در انتهای قیرن بیسیتم،
مفهوم جدیدی برای فضای سکونتی بیان شد که نسبت به قبل کاملتر بود ،گسیترة بیشیتری را در
برمیگرفت و فعالیت و کاربریهای متفاوتی را در خود جای میداد .در ایین مفهیوم ،عمیالً جایگیاه
ویژهای برای طراحی مسکن ایجاد شد ،که از یک سیستم سلسله مراتبی که ییک طیرف آن جهیان
اشیاء در زندگی خانوادگی (وسایل) و طرف دیگیر آن اقامتگیاه ییا سیکونتگاه بیه معنیای کیالن آن
میباشد (مثالً شهر) .در ایین دوره ،معمیاران زییادی تیالش نمودنید میرز طراحیی را تیا مبلمیان و
تجهیزات گسترش دهند و در بسیاری از پرو ههای سالهای بعد ،ارائه خدمات اجتماعی -معیشیتی
را در داخل یا خارج مسکن مدلسازی کردند و عرصههای عمومی و خانوادگی را مشیخص کردنید و
نیز در مسائل مسکن به شهرسازی (طراحی شهری) توجه بیشتری معطوف گردید ،به طوری که در
دهههای  12-22قرن بیستم کلمیه مسیکن گسیتره بیشیتری را بیه خیود اختصیا داد و مفهیوم
دقیقتری با عنوان «فضای سکونتی» متولد شد (جواهریان و سییدین .)3 :1332 ،در قیرن بیسیتم،
شمار کثیری از معماران ،بر این نظر بودند که طراحیی ییک شیهر ،صیرفاً بخشیی از ییک پیوسیتار
طراحی است که در کلیه مقیاسهیا گسیترش میییابید :از طراحیی ییک بنیا گرفتیه تیا شیهرها در
بزر،ترین مقیاس و دستگیرههای در ،در کوچکترین مقیاس (دانستر .)1 :1335 ،سیطوح مختلیف
فضای سکونتی عبارت اند از :فضیا ،واحید ،سیاختمان ،مجموعیه ،محلیه ،منطقیه ،شیهر ییا شیهرک.
(جواهریان و سیدین .)3 :1332 ،با محور قرار دادن انسان و مقیاس انسانی ،تقسیمات کالبدی شهر
از خرد تا کالن جای خویش را مییابد (زیاری.)34 :1333 ،
 .4مجموعة مسکونی( :گروه مسکونی یا کوچه)
این ردة کالبد سکونتی  32-222خانوار و با دامنه نوسان شعاع دسترسی  122-152متر اسیت کیه بیا
عنصر شاخص توقفگاه جمعی مشخص و بر پاییه چگیونگی دسترسیی بیه عنصیر شاخصیش متشیکل
میگردد .هر گروه مسکونی با راستة پیادة مسکونی و شبکة سوارة درونمحلیهای از کیویهیای مجیاور
جدا میگردد (حبیبی و مسایلی .)3 :1332 ،بایستی توجه داشت کیه سیطح سیکونتی میورد نظیر در
پژوهش حاضر ،ساختمانی است متشکل از واحیدهای مسیکونیای کیه در سیه تیا شیش طبقیه قیرار
گرفتهاند .این ساختمانهای مسکونی ،در یک مجموعة مسکونی با تراکم متوسط جانمایی شده است.
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شکل  :Iنمونه کار دانشجویان طراحی  5دانشگاه گیالن با موضوع مجموعه مسکونی.

از منظر پیشگیری وضعی از وقوع جرم ،مجموعههای مسکونی به دو گونیة بیاز و بسیته تقسییم
میشوند .در یک مجموعة مسکونی باز ،راهکارهای ایجاد امنیت از طریق طراحی معماری ،بهصیورت
غیرفعال است و برخالف مجموعههای مسکونی بسته ،از کنترلهای فیزیکیی و راه حیلهیای فعیال
برای پیشگیری از وقوع جرم ،استفاده نمیشود.
 .1.4گونههای کاربردی ساختمانها در مجموعههای مسکونی
در اینجا به ذکر گونههای متداول ساختمانهای مسکونی قابل استفاده در مجموعههای مسکونی با
تراکم متوسط ،میپردازیم .محدودة آشنایی با این گونههیا ،بررسیی نحیوة کیاربرد و بررسیی نتیایج
راهکارهای هر یک از اصول چهارگانة نظارت طبیعی ،قلمروپایی ،شنودپذیری و کنترل دسترسیی در
هر کدام از آنها (گونهها) میباشد .در حقیقت به این بحث تا آنجایی پرداخته میشیود کیه بتیوان
اولویت اختصا راهکارها ی هر یک از اصول مورد بحث در پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی
در هر یک از گونههای ساختمانی را بهدست آورد.
بر اساس آنچه گفته شد ،میتوان گونههای زیر را بیرای ییک سیاختمان مسیکونی بیا طبقیات
متوسط که در یک مجموعه مسکونی قرار گرفته است ،تعریف کرد:
 .1 .1.4گونههای انشعابی
گونها ی از ساختمان مسکونی است که در آن دسترسی به واحدهای مسکونی از طرییق ییک داکیت
ارتباطی عمودی (پله و آسانسور) که از طبقة همکف (مجاور معبر) بیه پیاگرد طبقیات (کیه فضیایی
محدود است) انجام میپذیرد .نکتة پراهمیت این است که [در حالت عمومی] در گونة انشیعابی ،در
هر انشعاب (پاگرد و پله) بین یک تا چهار واحد قابل جانمایی میباشد.
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اصول مختلف پیشگیری از وقوع جرم ،قابلییت ارائیة راهکیار در گونیة انشیعابی سیاختمانهیای
مسکونی را دارا میباشند که از جملة آنها در قسمت نتیجهگیری مقاله ،ذکر شیده اسیت .بایسیتی
توجه داشت که از نظر شاخصههای اصل قلمروپایی در کاهش مییزان وقیوع جیرم ،ییک سیاختمان
مسکونی با گونة ان شعابی در بهترین شکل متصوره از نظر انتخاب گونه قرار دارد .یعنی گونة انشعابی
برای تحقق اهداف قلمروگرایانه ،بهترین انتخاب در میان سایر گونههای سیاختمان مسیکونی اسیت.
این به آن خاطر است که تعداد محدود و مشخصی واحد در هر انشعاب حول یکدیگر قرار گرفتهانید
که این خود سبب میشود بسیاری از فضاهای اشیتراکی ،دارای تعیداد اسیتفادهکننیدگان بیا تعیداد
مناسب و محدود باشند .لکن با بررسی ادبییات موضیوع ،هیم از جنبیه امکیانپیذیر بیودن طراحیی
راهکارهای متنوع و هم از نظر مییزان تاثیرگیذاری آنهیا ،در حالیت کلیی ،اصیول نظیارت طبیعیی،
قلمروپایی و کنترل دسترسی در فضاهای نیمهعمیومی طبقیات در سیاختمانهیای مسیکونی گونیه
انشعابی [که از مهمترین قسمتهای ساختمان مسکونی به شمار میرود و در صورت محافظیت ،بیه
شدت میتواند سبب افزایش میزان پیشگیری از وقوع جرم گردد چرا که سایر قسمتهای ساختمان
مانند طبقات همکف و زیرزمین غالباً هدف تمهیدات غیرفعال قرار میگیرند] کفایت الزم در کاهش
میزان وقوع جرم و بزه را نمینمایند.
مهمترین اصل مورد توجه پژوهش حاضر در افزایش میزان پیشیگیری از وقیوع جیرم از طرییق
طراحی در این گونه ساختمانی ،شنودپذیری میباشد ،چرا که باید توجه داشت که از آنجیایی کیه
در گونه انشعابی هرگونه اقدام جهت بازدارندگی از دسترسی بزهکار به طبقات ،الجرم سیبب اخیالل
در دسترسی ساکنین نیز میشود (راهکارهای ذیل اصل دسترسی مانند کنترل دسترسیی احتمیالی
بزهکار از بام به ساختمان در اینجا مورد بحث نمیباشد) .همچنین به جز مواقعی که پلکان طبقات
در نمای ساختمان است ،در سایر مواقع ،سیستم دسترسیی عمیودی بیه طبقیات و پیاگرد ،قابلییت
نظارت از خارج را ندارند و از تیررس چشمانی که غالباً کار را برای انجام بزه سخت میسازند ،خارج
هستند و نیز امکان کاربرد راهکارهای قلمروگرایانه بهینهتر نیز در ساختمانهای انشعابی بیا طبقیات
متوسط (مانند نمونههای مورد مطالعه پژوهش حاضر) چندان وجیود نیدارد و بیه علیت تعیداد کیم
واحدها در هر ساختمان ،محلی از اعراب ندارند (چنانچه پیش از این نیز به آن اشاره شد .).توضیح
اضافه اینکه اگرچه راهکارهای اصل قلمروپایی ،طبق آنچه در کتب پیشگیری وضعی از وقوع جیرم
و خصوصاً در تحقیقات اسکار نییومن گفتیه شیده اسیت در حیوزههیای تالقیی فضیاهای عمیومی و
خصوصی (یعنی فضاهای نیمهعمومی و نیمهخصوصی) مانند مشیاعات داخیل سیاختمان مسیکونی،
این اصل در گونه انشعابی ساختمان ،محلی از اعراب نیدارد ،چیرا کیه در ییک سیاختمان مسیکونی
ایدهآل که بر پایه دانش طراحی مسکن شکل گرفته شده است و به ویژگیهای بستر علیالخصیو
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اقلیم ،پاسه مناسبی داده شده است (مثالً برای اقلیم نمونههای میورد مطالعیه پیژوهش حاضیر کیه
اقلیم گیالن میباشد ،نورگیری و تهویه ،مهمترین تدابیر طراحی را شامل میشود) تعبیه غالباً بییش
از دو واحد مسکونی در هر انشعاب ،مغایر با اصول صحیح طراحی میباشد (چرا کیه میثالً در اقلییم
گیالن ،با کاهش جبهههای نورگیری و عدم امکان تهویه مستقیم ،بهداشت فضاها مورد خدشه واقیع
میشود) .فلذا ساختمانهای مسکونی موجود در مجموعههای مسکونی با تراکم متوسط ،نهایتیاً 12
الی  12واحد مسکونی را شامل میشوند ،حال آنکه مباحیث قلمروگرایانیه و راهکارهیای آن ،طبیق
نظریات اسکار نیومن ،برای فضاهایی با مشیترکین و اسیتفادهکننیدگانی بییش از ایین تعیداد ،شیان
حضور مییابند .در حقیقت تفکیک فضاها بر حسب تعداد مشترکین برای ایجاد امکان آشنایی میان
آنها هنگام استفاده از فضا و ایجاد تعامل اجتماعی منجر به حفاظت از فضا و القیای حیس مالکانیه
نسبت به فضا در این گونة ساختمانی ،ضرورتی نخواهد داشت.
باتوجه به آنچه گفته شد و نیز نتایج حاصل از پرسشنامهها و همچنین مصیاحبههیایی کیه بیا
متخصصین حوزة انتظامی (در راستای تدوین رساله دکترای اینجانب) و آمارهیای بیه دسیت آمیده
مبنی بر تأثیر شنیدن سر و صدای ناشی از بزه توسط افراد ،راهکارهیای اصیل شینودپذیری ،اعیم از
کلیة تمهیداتی که بتواند سبب تسهیل در شنیده شدن صداهای ناشی از ارتکاب جرم از واحدی بیه
واحد دیگر و یا در طبقات گردد ،توصیه میگردد.
 .2 .1.4کریدوری
گونها ی از ساختمان مسکونی که در آن دسترسی ساکنین به واحدهای مسکونی از طریق صیعود از
داکت ارتباطی عمودی غالباً گوشهای (پلکان و آسانسور) به طبقات صورت میگیرد که به یک راهرو
یا کریدور در هر طبقه منتهی میگردد که دسترسی به واحدها از طریق این راهرو صورت میگییرد
و در دو طرف این راهرو ،واحدهای مسکونی جانمایی شدهانید .از ویژگییهیای واحیدهای مسیکونی
ساختمانهای کریدری این است که اغلب آنها (به جز واحدهای گوشهای ،دوبلکس یا فوقانی) تنها
امکان نورگیری از یک جبهه را دارا میباشند .در حقیقت این واحدها همزمان بر دوسوی سیاختمان
(حیاط و مجموعه) را دارا نمیباشند .عر (عمق) ساختمانهای کریدوری نیز از دیگر ویژگیهیای
خا این گونه ساختمانی میباشد.
 .3 .1.4گونة ایوانی
گونها ی از ساختمان مسکونی است مشابه گونة کریدوری با این تفاوت که واحدهای مسیکونی ییک
طرف راهروی موجود در طبقات  -که دسترسی ساکنین به واحدها از طریق آن صورت میگییرد –
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به نفع نورگیری راهرو ،حذف شدهاند .این راهیرو مییتوانید بیاز ییا بسیته باشید .عیر
ساختمانی ایوانی ،از ویژگیهای خا آن میباشد.
مزیت گونه ایوان ی نسبت به کریدوری ،قابلیت نظیارت بیر راهیرو از طرییق جبهیة شیفاف آن از
فضاهای خارجی میباشد  .در صورتی که راهروی مذکور باز باشد ،قابلیت شنودپذیری آن فضیا نییز،
امکانپذیر میگردد .لکن به جهت تعدد واحدهای مسکونی موجود در هیر دوی ایین گونیههیا (کیه
میتواند به تعداد زیادی افیزایش پییدا کنید) در طبقیات ،نییاز بیه طراحیی راهکارهیای ذییل اصیل
قلمروگرایی ،به شدت احسیاس مییگیردد .چیرا کیه در ایین گونیههیا (بیاالخص گونیه سیاختمانی
کریدوری) ،به دلیل تعداد زیاد واحدها در هر طبقه و در نتیجه افزایش تعیداد اسیتفادهکننیدگان از
فضا ،حساسیت ساکنین برای محافظت از فضا در برابر حضور بیگانه ،کمرنگ میگیردد .راهکارهیایی
که منجر به تفکیک مشاعات بهویژه راهروها جهیت کیاهش تعیداد واحیدهای منتفیع از آن (تیا 12
واحد) شود و تمهیداتی که منجر به مرزبندیهیای فیزیکیی ییا حسیی و بصیری (از طرییق کیاربرد
نشانهها) گردد .مثالً جانمایی داکت عمودی در وسط به گونهای که راهرو را به دو راهروی بیا طیول
کمتر تقسیم نماید ،افزایش تعداد باکسها پله و یا راهکارهایی ازین دست .بایستی توجه داشیت کیه
در اینجا نیز گاهی راهکارها ی ذیل اصل قلمروگرایی ،برای تحقق اهداف قلمروگرایانه ،از ویژگیهای
راهکارهای کنترل دسترسی بهره میبرند .مانند قطع ارتباط راهروها با تعبیة در جداکننده.
دانش طراحی بایستی در کلیه وضعیتها به همراه ارایة راهکارهای میرتبط در راسیتای کیاهش
پیشگیری از وقوع جرم ،جوانب مختلف دیگر را نیز مانند آتشنشانی ،تهویه ،سرانههیا و  ...مید نظیر
قرار دهد لکن در پژوهش حاضر تنها به متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر میزان وقوع جرم در راستای
کاهش آن از طریق طراحی میپردازد.

شکل - IVفرم کلی گونة
انشعابی

شکل - IVفرم کلی گونة ایوانی

شکل - IVفرم کلی گونة کریدوری
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 .5روش پژوهش
پژوهش پیشرو ،از نوع تحلیلی-توصیفی است که در مرحلة اول به یافتن زمینههای تأثیرگذاری بیر
پ یشگیری از وقوع جرم از طریق معماری و انتخاب اصول مرتبط بیا آن پرداختیه شید و در مراحیل
بعدی ،تبیین ارتباط معنادار میان این اصول و میزان پیشگیری از وقوع جرم انجام شید .در نوشیتار
حاضر ،از منابع کتابخانهای با ابزار فیشبرداری در مرحلة جمیعآوری اطالعیات پیرامیون نظرییات
ارائه شده درباره پیشگیریهای مکانمحور متناسب با سطح هدف پژوهش (سیاختمان) بهیرهگییری
شده است .برای تکمیل حوزة نظری مطالعات پیژوهش حاضیر و بیرای بررسیی علیل نارسیاییهیا و
چگونگی تأثیر راهکارهای طراحانه ،اقدام به تنظیم و توزیع پرسشنامهای هدفمند در میان سیاکنین
مجموعههای مسکونی «مسکن مهر رشت» و «مسکن بسییجیان تیالش» و «مسیکن ارکیید گلسیار
رشت» شد .استفاده از مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه که برای امکان تظبیق و قیاس میان سیه
مکان مورد مطالعه با وضعیت مختلف از نظر میزان وقوع جرم در هر یک از آنها میباشد .در توجیه
تعدد نمونههای مورد بررسی در پژوهش حاضر ،لیندا گروت در کتاب خیود تحیتعنیوان روشهیای
تحقیق در معماری مینویسد :در مواردی ،پژوهشگر ممکن است پرسش نظریای را تنظیم کند که
محدودة کوچکتر ی داشته باشد و در آن عوامل مهم از موردی بیه میورد دیگیر متفیاوت باشید ،در
چنین شرایطی ،پژوهش «چندموردی» میتواند ارجح باشد (گروت و وانگ.)1331 ،
در انتها با تحلیل نتایج حاصل از مطالعات نظری و میدانی بهدست آمده که بر پایة پییدا کیردن
مصداقها و نیز روشهای تحلیل آماری استوار بود ،کاربرد یافتههای پژوهش استخراج میگردد و به
تبع آن راهکارهایی متناسب با سطح ساختمان ارائه میگردد .هرچند تأکید این نوشتار ،بر لزوم نگاه
عمیق به سطوح مختلف فضای سکونتی و گونههای مختلف آن ،جهت ارائة راهکارهیای تخصصیی و
مرتبط و دقیق میباشد .یافتههای پژوهش نشان میدهند که اولویت کاربرد هر یک از اصول نظارت
طبیعی ،قلمروپایی ،کنترل دسترسی و شنودپذیری در اراییه راهکارهیا ،باتوجیه بیه سیطح سیکونتی
ساختمان و باالخص گونة منتسب آن ،متفاوت است.
 .6طراحی و توزیع پرسشنامه
اولین تصمیمگیریها در هر پرسشنامهای ،درباره تعداد و ترکیب نمونة میوردی اسیت .بایید دربیارة
اینکه چه تعداد از هر گروه به شما نمونهای از دیدگاهها را به دست خواهد داد ،تصمیمگییری شیود
(چری .)113 :1333 ،جامعه آماری پیمایش فوق ،شامل کلیة ساکنین مجموعههای مسکونی شیهر
رشت و در مرحله بعدی شهر تالش در نظر گرفتیه مییشیود .از آنجیایی کیه در تعرییف مجموعیه
مسکونی ،آن را میتوان با مقیاس تقسیم "کوچه" در شهرهای امیروزی میا در نظیر گرفیت ،طبیق
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جدول مورگان به حجم نمونه کلی مورد نظر دست یافته شید .بیه ایین صیورت کیه از مییان کلییه
مجموعههای مسکونی رشت و تالش ،این سه مجموعه به صورت هدفمند انتخاب شدند و سیپس در
مرحله بعدی و پیس از انجیام دورههیای مشیاهده و عکیسبیرداری و بررسییهیای رفتارشناسیانه و
محیطگرایانه ،به صورت تصادفی و البته با عنایت به اصل «در دسترس بودن و مقدور بودن» ،حدود
هزار پرسشنامه توزیع شد که  253عدد از آنها جمعآوری و قابل اسیتفاده در پیژوهش بودنید .در
هریک از سه مکان مورد نظر ،تقریباً پس از بررسی نیمی از پرسشنامههای جمیعآوری شیده ،بیروز
وضعیت اشباع نظری و مشابهت پاسهها مشاهده شد .تقریباً یک سوم پرسشنامیههیای جمیعآوری
شده ،در حضور پرسشگر آموزشدیده و با ارائه توضیحات ،پاسه داده شدهاند .برای سینجش اعتبیار
پایایی و روایی ،پرسشنامه به سمع و نظر متخصصین موضوع و روش پژوهش رسید و پس از اعیالم
نظر و تصحیح ،مورد تأیید ایشان قرار گرفت .همچنین پس از انجام پییشآزمیون و رفیع مشیکالت
جزیی ،آلفای کرونباخ آزمون انجام شده برای سؤاالت که اغلبشان را طیف لیکرت تشکیل میدادند،
بیش از  2.3ارزیابی شد که مورد قبول میباشد.
این پرسشنامه محققساخته ،دارای  21سؤال میباشد که تالش دارد فرضیههای دوم و سیوم و
چهارم رساله دکترای پژوهشگر تحتعنوان «دستهبندی راهکارهای معماری پیشگیری از وقوع جرم
در مجموعههای مسکونی بیاز بیا توجیه بیه سیطوح مختلیف فضیای سیکونتی (واحید ،سیاختمان و
مجموعه)» را تعقیب کند .بر این اساس تحلیل سؤاالت  12تا  24و نیز سیؤاالت  52تیا  ،22مبیین
متغیرهای مستقل پژوهش و مربوط به فرضیه سوم رساله مذکور تحت عنیوان« :بیه نظیر مییرسید
عواملی همچون میزان رویت پذیری و قابلیت نظارت ،مییزان تفکییک قلمروهیای خصوصیی ،نیمیه
خصوصی ،نیمه عمومی و عمومی ،میزان دسترسی و نفوذپیذیری و مییزان شینودپذیری ،بیر پییش
گیری از وقوع جرم در مجموعههای مسکونی در سطح ساختمان ،موثرند ».میباشیند کیه در مقالیه
حاضر بررسی و راهکارهای آن ارائه میشود .متغیر وابسته پژوهش ،میزان وقوع جرم میباشد کیه در
اینجا در سطح ساختمان مسکونی بررسی میشود و در سؤال  52سنجش شده است.
 .7تجزیه و تحلیل دادهها
در تحلیل پاسههای داده شده به پرسشهای مندرج در پرسشنامه ،بعد از تحلیلهای آماری میورد
نیاز که توسط نرمافزار  SPSSانجام گرفت و فراوانیهای معتبیر بیه همیراه جیداول و نتیایج دقییق
استخراج گشت ،دو رویة مشخص اتخاذ شد .رویه اول امکان مقایسه درونگروهی است .یعنی میزان
وجود یک پدیده با کیفیات مورد نظر که حاصل پاسهدهی به یکی از پرسشها میباشید ،بیهعنیوان
متغیر مستقل ،به چه میزان بر وقوع جرم بهعنوان متغیر وابسته تاثیرگذار اسیت .روییه دوم ،امکیان
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مقایسه گویهها میان سه مکان مختلف میباشد که سبب بررسی مییزان تیأثیر و چگیونگی کیارکرد
راهکارهای به کار رفته میباشد .الزم به ذکر است که درصدهای بیان شده ،از نوع معتبیر و بیا کسیر
پاسههای گمشده (اشتباه و خالی) میباشند.
به این ترتیب مشخص شید کیه حیدود  22درصید (تراکمیی از گزینیه زییاد و بسییار زییاد) از
پاسهدهندگان ساکن مسکن بسیجیان تالش ،دچار ترس از وقوع جرم در سطح ساختمان مسیکونی
خود میباشند  .این در حالی است که این میزان در مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسیار رشیت
به ترتیب عبارت است از  33درصد و  13.4درصید .مییزان تیرس از وقیوع جیرم در پارکینیگهیای
ساختمانها ی مسکونی در مسکن بسیجیان تالش ،مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشت به
ترتیب عبارت است از 12.5 :درصد 31.1 ،درصد و  13.2در صد .وفور این میزان نگرانی در مسیکن
بسیجیان تالش ،حتی منجر به استفاده از راهکارهای فعال (با توجه به سطح درآمید پیایین در ایین
مکان به طوری که  55.1درصد واحدها دارای درآمد کمتر از یک میلیون تومان در ماه مییباشیند)
در محافظت از پارکینگ مانند نصب دوربینهای مداربسته که روی ماشین هر شخص هیدفگییری
شده ،گردیده است.
نگرانی از وقوع جرم در یک فضای مشاع مانند پارکینگ ،با توجه به ماهیت نیمیهعمیومی فضیا،
مشخص میسازد که فضا نیازمند راهکارهای قلمروگرایانه جهت تقویت مراقبت ساکنین میباشد .بر
این اساس تقسیمبندی فضاهای مشاع از طریق شمارهگذاری و ییا تفکییک راههیای دسترسیی کیه
میتواند به کاهش تعداد استفادهکنندگان از فضاها و تفکیک یک فضا بر حسیب اسیتفادهکننیدگان
آن ،میتواند راهگشا باشد .در ورودی ساختمان که غالباً به صورت دروازه [های] ورودی برای سیواره
و پیاده به همراه دیوارهایی طراحی میشوند ،رتبه دوم را در میزان نگرانی ساکنین از وقوع جرم بیه
خود اختصا میدهند 12.5 .درصد 12.3 ،درصد و  31.1درصید آمیار مربیوط بیه مییزان نگرانیی
ساکنین نسبت به وقوع جرم در سطح ساختمان مسکونی بیه ترتییب در مسیکن بسییجیان تیالش،
مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشت در قسمت در ورودی میباشد .برای حفاظیت از ایین
قسمت ،غالباً راهکارهای فعال به کار برده میشود مانند سخت کردن آمیاج جیرم از طرییق کیاربرد
متریال مستحکم و  . ...همچنین طراحی سردر به نحیوی کیه میانع تسیهیل در ورود بییاجیازه بیه
ساختمان شود (مثل ایجاد حالتهایی که منجر به سهولت در صعود از آن میگردد) میتوانید ثمیر
بخش باشد .لکن راهکارهای اصل قلمروپایی به میانجی ایجیاد حیس تشیخص سیاختمان از طرییق
طراحی سردر به گونهای که با ورودی سایر ساختمانهای مجاور ،متفاوت و قابیل تشیخیص باشید و
نیز قابلیت نظارت طبیعی بر ورودی ساختمان از طرییق واشیوهای واحیدهای مسیکونی سیاختمان،
عامل بسیار مهمی در کاهش میزان وقوع جرم از طریق نفوذ از در ورودی ساختمان میباشد .حیاط
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پشتی ساختمان ،دیوار محوطه و راهپله نیز از دیگر محملهیای نگرانیی سیاکنین از وقیوج جیرم در
سطح ساختمان مسکونی به حساب میآیند که همگی ذیل راهکارهیای اصیل نظیارت طبیعیی قیرار
میگیرند  .در حقیقت با افزایش امکان نظارت طبیعی از طریق ایجاد بازشیوها و افیزایش اسیتفاده از
آنها (با طراحی مناسب آنها و بهبود کارکرد آنها در رفع نیازهای متنوعتیر) مییتیوان منجیر بیه
کاهش میزان وقوع جرم در این قسمتها شد .در ادامه به برخی از این امکانات پرداخته میشود.
الزم به ذکر است که از میان تنوع جیرمهیایی کیه میورد اشیاره سیاکنین بیوده اسیت ،سیرقت
پرشمارترین بزه متصوره بوده است .به این ترتیب که در مسکن بسیجیان تالش ،مسکن مهر رشت و
مسکن ارکید گلسار رشت  42.1درصد 51.1 ،درصد و  15.3درصد ساکنین ،سیرقت و دزدی را بیه
عنوان بزهی که نگران وقوع آن در سطح ساختمان مسکونی خود هستند و احتمال وقوع آن از سایر
جرمها بیشتر است ،معرفی نمودهاند .دلیل قلت میزان اشاره بیه نگرانیی از سیرقت توسیط سیاکنین
مسکن بسیجیان تیالش بیه نسیبت دو مکیان دیگیر ،انحیراف بسیتری موضیوع در حیوزه بیزههیای
درونساختمانی است .به این ترتیب که در مسکن بسیجیان تیالش ،نارضیایتی بسییاری نسیبت بیه
بزهکار بودن همسایهها و وقع جرم از سوی آنها وجود داشت .بزههایی مانند استعمال میواد مخیدر،
درگیری و ضرب و شتم ،آزار و اذیت و  ...کیه غالبیاً در فضیاهای مشیاع سیاختمان مسیکونی اتفیاق
میافتاد ،نگرانی بیشتری از سرقت را که معموالً از سوی فردی خارج از یک محل (طبیق مطالعیات
نظری) روی میدهد ،به خود اختصا داده است .در ارتباط با محافظت از دییوار حییاط سیاختمان
مسکونی ،راهکارها ی اصل کنترل دسترسی نیز گاهی بایستی مد نظیر قیرار گییرد .وجیود عناصیری
مانند درختان ،تیرهای برق ،لولههای گاز و  ...جنب دیوارها و حصارها ،سبب امکان نفوذ بزهکیار بیه
داخل حیاط یا صعود از نما میگردد (نکتهای که هم در مصاحبههیای انجیام شیده بیا متخصصیین
پلسی به آن اشاره شد و هم از سوی پاسهدهندگان به پرسشنامهها مورد اشاره قرار میگرفت و هم
در مشاهدههای میدانی ،مصادیق آن ثبت گردید).
در مسکن بسیجیان تالش ،مسکن مهر رشت و مسیکن ارکیید گلسیار رشیت بیه ترتییب 32.2
درصد 13.3 ،درصد و  44.3درصد ورودی ساختمانهیا از طرییق واشیوهای نمیا (واحیدها) قابلییت
نظارت و دیده شدن را دارند .کمترین این میزان متعلق به مسیکن مهیر اسیت .چیرا کیه اساسیاً در
مسکن مهر به دلیل اینکه ساختمانها فاقد حیاط نیمیهعمیومی و حصیار و در ورودی مییباشیند،
طبیعتاً امکان نظارت بر ورودی ساختمان که در حقیقت ورودی پلکیان منتهیی بیه طبقیات اسیت،
بسیار کاهش مییابد (مگر در مواقعی که ساختمان دارای پاسیو به گونهای است که امکیان نظیارت
ورودی راهپله از همکف از طریق واشوهای نورگیر امکانپذیر باشید) .بیه هرحیال کیم بیودن مییزان
امکان نظارت طبیعی بر ورودی ساختمانها در نمونههای نامناسب و حتیی مناسیب ،کیه مییتوانید
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ناشی از علل مختلفی از جمله تعداد واحدهای هر طبقه که بیر امکیان نیورگیری و تعبییه واشیو در
جهات مختلف واحد (ساختمان) تاثیرگذار است ،باشد ،سبب میزان بیاالی تیرس از وقیوع جیرم در
سطح ساختمان مسکونی در مخصوصاً در مسکن بسیجیان تالش میباشد.

نمودار  -1شما و اعضای خانواده تان ،به چه میزان نگیران وقیوع جیرم (سیرقت ،ورود بییاجیازه ،آدم ربیایی،
درگیری و ضرب و شتم ،آزار و اذیت ،قتل و  )...در ساختمان مسکونی (ورودی ،پارکینگ ها ،حیاط ،پاگردها،
پیلوتی ،البی ،اتاق انتظار ،فضاهای خدماتی و  )...خود هستید؟

یکی از چالشیرانگیزترین فضاهای ساختمانهای مسکونی که در برخی از کشیورها آمیار وقیوع
برخی بزهها در آنها بسیار زیاد است ،پلکان و آسانسور میباشد .تعبیه پلکان در نمای ساختمان بیه
گونهای که دارای جدارها ی شفاف باشد و امکان نظارت طبیعی از خارج ساختمان را (از محموعیه و
یا از حیاط) فراهم نماید –ذیل اصل نظارت طبیعی و امکیان روییتپیذیری – مییتوانید در کیاهش
میزان وقوع جرم مؤثر باشد .بهویژه در ساختمانها ی با تراکم متوسط که میزان استفاده از پله برای
دسترسی ب ه طبقات ،کم نیست ،عنایت به حفاظت از پله به عنوان محل وقوع جرم ،از اهمیت باالیی
برخوردار است .استفاده از آسانسورهای شیشهای نیز راهکار دیگری اسیت کیه در ایین رابطیه ارائیه
میگردد .نتایج به دست آمده از پرسشنامهها حاکی از آن اسیت کیه در مسیکن بسییجیان تیالش،
مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشیت بیه ترتییب  3.3درصید 11.1 ،درصید و  3.2درصید
ساختمانها دارای پلکان دسترسی طبقات که در نمای ساختمانشان جانمایی شده است ،بودنید .در
حقیقت اکثر نمونههای مورد بررسی ،از این مزیت بیبهره هستند.
در مسکن بسیجیان تالش ،مسکن مهر رشت و مسیکن ارکیید گلسیار رشیت بیه ترتییب 35.5
درصد 33.3 ،درصد و  51درصد میزان محافظت ساکنین هر واحد از پیاگرد طبقیه خیود (نظافیت،
نظم ،کنترل عبور و مرور ،کنجکاوی ،توجه به وارد مشیکوک و  )...مییباشید .کیاهش معنیادار ایین
درصدها به سمت نمونههای نامناسب پژوهش ،نشانه تاثیرگذار بودن شاخصههای اصل قلمروپیایی و
کنترل تعداد استفادهکنندگان از یک فضا دارد و نزدیک بودن دو گزینه اول یعنی مسکن بسییجیان
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تالش و مسکن مهر رشت ،و حتی عدم وجود تفاوت فاحش بیا مسیکن ارکیید گلسیار ،مبیین تیأثیر
عوامل مهم دیگری همچون اصول نظارت طبیعی و شنودپذیری بهعنوان شاخصههیای پراهمییتتیر
میباشد .همانطور که پیشتر هم گفته شد ،وضعیتهای مختلف با توجه بیه ویژگییهیای مخیتص
خود ،نیازمند بهرهگیری از روشهای متنوعتری در اراییه راهکارهیا از اصیول مختلیف دارد .بیه ایین
ترتیب که با وجود سه تیپ مختلف پالن (مسکن بسیجیان تالش با پالن انشعابی :در هر طبقه اغلب
دو واحد ،مسکن مهر رشت با پالن انشعابی :در هر طبقه غالباً چهار واحد ،مسکن ارکید گلسار رشت
با پالن انشعابی :غالباً یک تا دو واحد) آمار حاصل از بررسی میزان موفقیت اقدامات قلمروگرایانه ،در
بازه نزدیکی نسبت به هم قرار دارند و این به آن خاطر است که به دلیل محیدودیت تعیداد واحیدها
در هر طبقه –طبق آنچه پیش از این اشاره شد -راهکارهای منتج به قلمروپایی و حس تعلق جهت
محافظت از فضا ،به جهت کم بودن تعداد استفادهکنندگان ،بهصورت پییشفیر در حید مناسیبی
رعایت شدهاند و در حقیقیت سلسیله اقیدامات بیرای بهبیود وضیعیت فضیاها از طرییق راهکارهیای
قلمروگرایانه و مرزبندی ،نتایج بهینهتری را به دنبال نخواهد داشت.
بیشترین فراوانی تعداد واحد در هر طبقیه در مسیکن بسییجیان تیالش  11.3درصید دو واحید،
مسکن مهر رشت  54.5درصد چهار واحید و مسیکن ارکیید گلسیار رشیت  42.3درصید دو واحید
میباشد .الزم به ذکر است که در مسکن مهر رشت به دلیل استفاده از پاگردهای غیرضروری وسییع
در طبقات ،گاهی در بعضی ساختمانها از این پیاگرد بیرای افیزایش تعیداد واحیدها در هیر طبقیه
استفاده شده است .به طوریکه در مسکن مهر رشت ،حدود  22درصد فراوانی ساختمانهایی اسیت
که بیش از چهار واحد در هر طبقه دارند .نکته قابل توجه دیگر ،وجود فراوانی  13.3درصد طبقیات
تکواحده در مسکن ارکید گلسار رشت است که میزان باالی رفتارهای قلمروگرایانه سیاکنین آن را
توجیه میکند.
دیگر رفتارهای شاخص قلمروپایی مانند محافظت از پارکینگ بیه ترتییب در مسیکن بسییجیان
تالش ،مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشت عبارت اسیت از 41.3 :درصید 35.2 ،درصید و
 51درصد که این فراوانیها برای محافظت از حیاط در ترتیب فیوق عبیارت اسیت از 33.3 :درصید،
 24.1درصد و  51درصد .به جیز فراوانیی کمتیر در مسیکن مهیر در مییزان محافظیت از حییاط و
پارکینگ (به دلیل عدم محصور بودن همکف که به عنوان پارکینگ پیلوتی مورد استفاده است و نیز
عدم وجود حیاط) ،سایر فراوانیها نتایج پیشین را تأیید میکنند .میزان استفاده از حیاط در مسکن
بسیجیان تالش و مسکن ارکید گلسار رشت به ترتیب برابر اسیت بیا 13.1 :درصید و  42.3درصید.
میزان کم استفاده از حیاط در نمونهها ی مورد مطالعه به صیورت کلیی و مییزان بسییار کیم آن در
مسکن بسیجیان تالش ،ناشی از نقصانهایی است که برطرف نمودن آنها مستلزم راهکارهیای ذییل
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اصول چهارگانه میباشد که در قسمت نتیجهگیری لیست شدهاند .کوچک بودن حیاط (خصوصیاً در
مسکن بسیجیان تالش) ،عدم وجود امکانات برای مقاصد مختلف مانند بازی کودکان ،فضای سیبز و
 ...از مشکالت اساسی و مانع استفاده مداوم از حیاط ساختمان است که در صورت تحقق آن ،امکان
نظارت طبیعی افزایش مییابد .به طوریکه  22.1درصد از ساکنین مسکن ارکید گلسار گفتهاند که
درصورت وجود آن امکانات ،استفاده مداوم آنها از حیاط ،افزایش خواهد یافت.
اهمیت راهکارهای ذیل اصل شنودپذیری در پاسهگویی سیاکنین سیه مکیان میورد مطالعیه در
بررسی فراوانی سؤال زیر مشخص میگردد .در مسکن بسیجیان تالش ،مسکن مهر رشیت و مسیکن
ارکید گلسار رشت به ترتیب  13.3درصد 51.1 ،درصد و  15.3درصد از پاسهگوییان ،بیر ایین نظیر
هستند که در صورت شنیدن صدای مشیکوک ،وادار بیه پیگییری موضیوع مییشیوند .ایین اصیل و
راهکارهای آن و حساسیت ساکنین نسبت بیه صیداها ،زمیانی پراهمییتتیر بیه نظیر مییرسید کیه
راهکارهای قلمروگرایانه رنگ باخته و امکان نظارت طبیعی نیز وجود ندارد.
میزان تشخص سردر ورودی ساختمانها- ،که از راهکارهای قلمروگرایانه هم در سطح ساختمان
و هم در سطح مجموعه میتواند عمل کند -در سه مکان میورد مطالعیه مسیکن بسییجیان تیالش،
مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشت به ترتیب برایر است بیا  32.2درصید 22.4 ،درصید و
 51.1درصد .قراوانی نزدیک به هم در دو نمونه مورد مطالعه اول ،ناشی از یکدست بودن حصارها و
دروازهای صرف بودن ورودیهای ساختمانهای مسکونی در مسکن بسیجیان تاش و نیز عدم وجود
سردر مشخص در ساختمانهای مسکن مهر رشت میباشد .حال آنکه در مسکن ارکید گلسار ،هیر
ساختمان ،کم و بیش دارای سردر منحصر به فردی میباشد.
میزان وقوع جرم بهعنوان متغیر وابسته در ساختمانهای مسکونی در سه مکیان میورد مطالعیة
مسکن بسیجیان تالش ،مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشت به ترتیب برابر است بیا 15.1
درصد 42.1 ،درصد و  31.2درصد کیه در هیر سیه مکیان ،سیرقت پرشیمارترین بیزه اتفیاق افتیاده
میباشد.
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نمودار  -1آیا تاکنون ساختمان مسکونی شما (ورودی ،حیاط ،پارکینیگ هیا ،پاگردهیا ،پیلیوتی ،البیی ،اتیاق
انتظار ،فضاهای خدماتی و  )...مورد جرم و بزهای خا (سرقت ،ورود بیاجازه ،آدم ربایی ،درگیری و ضرب و
شتم ،آزار و اذیت ،قتل و  )...قرار گرفته است؟

نتیجهگیری
پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی در سیطح سیاختمان مسیکونی ،نیازمنید ارائیه راهکارهیای
آگاهانه با عنایت به اصول مورد کاربرد جهت نیل به اهداف مورد نظر است .با توجیه بیه گونیههیای
متصوره برای طراحی ساختمانهای مسکونی که معیار انتخابشان سیستم دسترسی میباشد ،بیرای
هر یک از گونههای سهگانه انشعابی و کریدوری و ایوانی ،طبق پژوهشهیای نظیری انجیام شیده از
طریق مطالعه ادبیات موضوع و نیز پژوهش میدانی انجام شده در نمونههای مورد مطالعیه از طرییق
ابزار پرسشنامه ،به ترتیب اولویت با راهکارهای اصیول شینودپذیری ،قلمروپیایی و نظیارت طبیعیی
میباشد .البته گذار راهکارها از اصلی به اصل دیگر ،امری است که طراح برای تکمیل اهیداف اصیلی
خود ،یعنی افزایش میزان پیشگیری از وقوع جیرم و کیاهش تیرس از وقیوع آن در مییان سیاکنین،
ناگزیر از استفاده آن است .بایستی توجه داشت که اصل قلمروپایی که راهکارهای منتج به موفقییت
تحقق آن ،غالباً تأثیر بسزایی بر افزایش میزان موفقیت پیشگیری از وقیوع جیرم از طرییق طراحیی
میگردد ،از آنجایی که هم از نظر فیزیکی و هم از نظیر القیای حیس مالکییت ،حفاظیت از فضیا را
توسط استفادهکنندگان آن فضا سبب میشود ،در قسمتهایی که بحث قلمروهیای نیمیهعمیومی و
نیمهخصوصی به میان میآید ،راهکارهای بسیار قدرتمندی ارائه میدهید کیه حتیی گیاه بیه تحقیق
اهداف اصول دیگر نیز میانجامد (مثالً آنجا که راهکارهای قلمروگرایانه به تعییین صیریح قلمیرو از
طریق کشیدن دیوار منجر میشوند و در نتیجه دسترسی فیزیکی و یا حتی بصیری نییز بیه فضیای
مورد نظر مسدود میشود).
بهطور کلی ،تعدد واحدهای مسکونی کیه سیبب افیزایش تعیداد واشیوها در جیدارههیای نمیای
ساختمان میشود ،به شرطی که از حد مورد نظر اصل قلمروپیایی تجیاوز نکنید ،مییتوانید موجیب
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افزایش میزان نظارت طبیعی بر فضاهای نیمهعمومی ساختمان مانند حییاط گیردد کیه ایین عامیل
سبب افزایش میزان پیشگیری از وقوع جرم در سطح ساختمان مسکونی میگیردد .بایسیتی توجیه
داشت که این افزایش تعداد واحد ،اگر بیشتر از حید مجیاز مطروحیه در مباحیث قلمروپیایی انجیام
گیرد ،سبب افت شاخصههای قلمروگرایانه و تأثیر منفی بر میزان پیشگیری از وقوع جرم میگردد.
در اینجا پارهای از راهکارها ی متناسب با سطح ساختمان مسکونی با توجه بیه اصیول میورد نظیر،
ارائه میگردد .الزم به تذکر است که آگاهی از ویژگیهای هر راهکار با توجه به سطح تاثیرگیذاری و
تعلق به یک اصل از اصول پیشگیری وضعی از وقوع جرم ،هدف اصلی ارایه این راهکارها میباشد .در
حقیقت با شناخت نسبت به این دو نکته ،در هر زمان و مکان ،میتوان با توجه به ویژگیهای مسأله
و شاخصههای بستر ،اقدام به خلق ،تغییر یا جرح و تعدیل راهکارها با آگاهی از نحوه اثربخشی آنها
نمود.


هر ساختمان مسکونی ،دارای یک ورودی مجزا نسبت به سایر ساختمانهای مجاور خیود
داشته باشید( .پرهییز از انتخیاب گونیههیایی از سیاختمان مسیکونی کیه دارای فضیاهای
اشتراکی مانند ورودی یا حیاط مشترک میباشند( ).قلمروپایی)



در کلیه گونههای مسکونی ،بایستی توجه داشت که کاهش تعداد واحدها در هیر طبقیه و
نیز کاهش تعداد طبقات ،به علت آنکه سبب کاهش تعداد استفادهکننیدگان از فضیاهای
اشتراکی میگردد ،سبب تقویت حس قلمروپایی میگردد( .قلمروپایی)
عییدم تعبیییه در ورودی دوم از جبهییههییای دیگییر سییاختمان حتییی در صییورت وجییود
دسترسی های مناسب شهری ،مگر در مواردی که هدف تقسییم اسیتفادهکننیدگان بیرای
استفاده از ورودیها مدنظر است( .کنترل دسترسی)
عدم ایجاد حالتهای میانبر به گونهای که سبب کاهش استفاده از مسیر اصلی پیشبینی
شده در طراحی گردد( .کنترل دسترسی)
قرار دادن تسهیالت انباشیت زبالیه وجمیعآوری زبالیه در قسیمتی امین و روییتپیذیر در
ساختمان که قابل نظارت از بازشوهای واحدها میباشند.
استفاده از درهای بسته شونده بیرای تفکییک فضیایی راهروهیا و اختصیا آن بیه تعیداد
کمتری از ساکنین در ساختمانهای کریدوری و ایوانی( .قلمروپایی)
استفاده از گونه س اختمانی ایوانی از نوع باز آن چرا که هم امکان افزایش نظارت راهیرو از
فضای خارج را دارا می باشد و هم در صورت وقوع اتفاق ،سر و صدای آن در فضای بییرون
قابل شنیدن است( .شنودپذیری و نظارت طبیعی)
افزایش تعداد دسترسیهای عمودی (باکس پله و آسانسور) در ساختمانهای کرییدوری و
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ایوانی که سبب کاهش تعداد استفادهکنندگان از هر یک از آنها میگردد( .قلمروپایی)
 جانمایی دسترسیهای عمودی در ساختمان های کریدوری و انشعابی ،طیوری کیه سیبب
کاهش تعداد استفادهکنندگان از راهروها میگردد( .قلمروپایی)
 جداسازی فضاهای مختلف طبقه همکف (پیلوت و حیاط پشیتی ییا پیلیوت و حییاط) در
ساختمانهایی که ابتدا به بنا وارد میشویم ،با جدارههای شیشهای( .کنترل دسترسی)
 توجه به ضوابط یکسان و رعایت دقیق آن در میزان جلوآمدگیها در طبقیات بیه گونیهای
که سبب مسدود شدن دید و مزاحمت برای امکان نظارت طبیعی بر فضیاهای همسیایگی
نگردد( .نظارت طبیعی)
پرهیز از جانمایی سایبانها ،ناودانیها ،درختان ،تسهیالت انباشت زباله ،لولههای گاز و آب ،تیرهیای
برق و ( ...شکل  )VIIIدر حیاط ساختمان مسکونی به گونهای که سبب سهولت در صیعود از نمیا و
دسترسی به پنجرهها و بالکنهای طبقات شود( .کنترل دسترسی)

شکل : Vمسکن بسیجیان تالش








پنجرههای خدمات دهنده کوچک –مانند پنجرههای سرویسهای بهداشتی ،حمام ،انباری
و  -...که معموالً دارای ارتفاع کفپنجره ( )OKBزیادی هستند و امکان نظارت طبیعی را
فراهم نمیکنند ،حتی المقدور نبایستی در نمای اصلی ساختمان مسکونی قرار گیرند ،چرا
که مانع جانمایی فضاهایی در این جبهه میشوند که میتواننید قابلییت نظیارت فضیاهای
اشتراکی ساختمان را از طرییق دارا بیودن پنجیرههیای مطلیوب داشیته باشیند( .نظیارت
طبیعی)
پرهیز از طراحی نماها و سردرهایی که پیشآمدگیها و عقبرفتگیها و خلیل و فیرج آن،
سییبب تسییهیل در صییعود و نفییوذ بییه سییاختمان از طریییق ایجییاد حالییت نردبییانگونییه
(پیشآمدگیهای افقی در ارتفاعهای مختلف) میگردد( .کنترل دسترسی)
عییدم طراحییی بییالکن در طبقییات اول و دوم بییدون تمهیییدات پیشییگیرانه جهییت کنتییرل
دسترسی در نمای اصلی (جبهه مجاور معبر)( .کنترل دسترسی)
جانمایی دسترسیهای عمودی خصوصاً ساختمانهای انشیعابی ،در نمیای اصیلی (شیکل
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 )IXکه سبب افزایش امکان نظارت طبیعی از فضای بیرون میگردد( .نظارت طبیعی)

شکل :نمونه کار دانشجویان طراحی  5دانشگاه گیالن با موضوع مجموعه مسکونی







ترجیح گونه انشعابی به سایر گونهها به دلیل دارا بودن خصوصیات ذاتی منطبق با اهیداف
قلمروگرایانه خصوصاً در ساختمانهای با طبقه متوسط( .قلمروپایی)
عدم طراحی فرورفتگی و بیرونزدگی در راهروهای سیاختمانهیای کرییدوری ییا اییوانی.
(نظارت طبیعی)
عدم وجود دسترسی یا امکان نفوذ در گونههای ساختمانی کریدوری و ایوانی از راهیرو بیه
بالکن واحدها( .کنترل دسترسی)
تالش در راستای نورگیر بودن راهرو از طریق انتخاب گونه ایوانی یا نورگیرهای سقفی در
طبقه فوقانی یا وید و ( . ...نظارت طبیعی)
افزایش تعداد ورودیهای ساختمان و ملزومات آن (دروازه ،البیی ،حییاط ،پارکینیگ و )...
در صورت افزایش تعداد واحدهای ساختمان بیش از حد مجاز اصل قلمروپیایی بیا هیدف
تقسیم شدن تعداد استفادهکنندگان از فضاهای اشتراکی( .قلمروپایی)

منابع
ابراهیمی ،شهرام ( ،)1332جرم شناسی پیشگیری ،چاپ اول ،تهران :میزان.
ابراهیمی ،شهرام ( ،)1333مجموعه رویههای بین المللی پیشگیری از جرم ،چاپ اول ،تهیران:
میزان.
استوالرد ،پیل ( ،)1332پیشگیری از جرم از طریقق طراحقی مسقکن ،سییدمناف هاشیمی و
سیدعلی حسین پور ،تهران :طهان.

اشنایدر ،ریچارد و کیچن ،تید ( ،)1332برنامهریزی شهری )برای پیشگیری از جقرم) ،فیرزان
سجودی ،تهران :سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا.

اشنایدر ،تاد ( ،)1335پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی در مراکقز آمقوزش،
چاپ اول ،سروش بهریز ،تهران :دانشگاه علوم انتظامی.

112

سید امین سیدین ،مهرداد جوارهیان ،حسین آاقبابایی و اقردبازییدی

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

اک ،جان ای ،اسپنسر چینی ،جمزجی کامرون ،میشل لیتنیر و رونالیدای ویلسیون ( ،)1332تهیقه
نقشه برای تحلیل بزهکاری ،محسن کالنتری و مریم شکوهی ،زنجان :آذر کلک.
اکبری ،الهه و محمد زهدی گهرپیور ( ،)1332مقدمهای بر تحلیل مکقانی جقرم و جنایقا بقا
استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ،چاپ اول ،سبزوار :سینا کتاب.
ایرانی بهبهانی ،هما و سبا شیخی (« ،)1333پیشگیری محیطی از جرائم و آسیبهای اجتمیاعی در
پارکهای شهری» ،فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم ،دوره دهم ،شماره ،33

31-3

پنیا ،ویلیام ام و استیون ای پارشال ( ،)1331مبانی برنامقهریقزی معمقاری ،چیاپ دوم ،محمید
احمدی نژاد ،اصفهان :خاک.
محمودی جانکی ،فیروز و مجید قیورچیبیگیی (« ،)1333نقیش طراحیی محییط در پیشیگیری از
جرم» ،فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسقی ،دوره سیی و نیه ،شیماره ،2
.312-345

جاللی ،محدثه و سیدمهدی سیدزاده ثانی (« ،)1335ارزیابی پرو ه مسکن مهر شهرستان بجنورد از
منظر نظریه پیشگیری از جرم با طراحی محیطی» ،پژوهشنامه حقوق کیفقری ،دوره هفیتم،
شماره ،2

.52-33

جوان جعفری ،عبدالرضا و سید مهدی سیدزاده ثانی ( ،)1331رهنمودهای عملی پیشقگیری از
جرم ،تهران :میزان.
جواهریان ،مهرداد و سیدین ،سییدامین (« ،)1332اصیول پاییه در شیکل گییری مسیکن ایرانیی»،
نخستین همایش ملی مسکن ایرانی .شیراز :دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز.
چری ،ادیت ( ،)1333برنامهریزی برای طراحی (از تئوری تا عمل) ،شیهناز پورناصیری ،تهیران:
مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
حبیبی ،سیدمحسن و صدیقه مسایلی ( ،)1332سرانه کاربریهای شهری ،تهیران :نشیر سیازمان
ملی زمین و مسکن.
دامارت ،لوسیا و دیگران ( ،)1333جامعه و احساس امنیا ،چاپ اول ،حسین بهیروان ،قیم :ائمیه
(ع).
دانستر ،دیوید (« ،)1335جان کالم طراحی» ،عباس مخبر ،مجله معمار ،شماره ،33

23-22

ذوالقدر ،محمدباقر و دیگران ( ،)1331رهیافاهای نوین پیشگیری از جرم ،تهران :میزان.
رحمت ،محمدرضا ( ،)1332پیشگیری از جرم از طریق معمقاری و شهرسقازی ،تهیران :بنییاد
حقوقی میزان.
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راسه ،قربان پور و بابایی ،محمد علی (« ،)1331ارزیابی طرح مسکن مهر رشت از منظیر پیشیگیری
محیطی از جرم» ،پژوهشنامه حقوق کیفری ،دوره هشتم ،شماره پیاپی ،15

.222-235

زیاری ،کرامتا ،)1333( ...برنامهریزی کاربردی اراضی شهری ،چیاپ ییازدهم ،تهیران :دانشیگاه
تهران.
قاسم زاده ،مسیعود ( ،)1331معیارهای ابعادی و مالحظات طراحی فضاهای واحقد مسقکونی
شهری ،چاپ اول ،تهران :مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی.
کالرک ،رونالد وی ( ،)1333پیشگیری از جرم مطالعه موردی سرقا خودروهقا و سقرقا از
خودروهای داخل پارکینگ ،مهدی مقیمی و مرتضی مقیمی ،تهران :روناس.
کالرک ،رونالد وی و جیان اک ( ،)1333جرم شناسقی پیشقگیری  66رویقه و راه کقار بقرای
پیشگیری از جرم ،چاپ اول( ،مهدی مقیمی و مهدیه تقیزاده ،تهران :سازمان زرد.
کلکوهن ،ایان ( ،)1332طراحی عاری از جرم؛ ایجاد مناطق امن و پایقدار ،حمیدرضیا عیامری
سیاهویی و مهرداد رایجیان اصلی ،تهران :نشر میزان.
کوردنر ،گری ( ،)1332کاهش ترس از جرم ،اسماعیل حسنوند و احسان حسنوند ،تهیران :جامعیه
شناسان.
گروت ،لیندا و دیوید وانگ ( ،)1331روشهای تحقیق در معمقاری ،علیرضیا .عینیی فیر ،تهیران:
دانشگاه تهران.

گلمحمدی خامنه ،علی ( ،)1332پیشگیری از جرائم ،چاپ دوم ،تهران :جهان جام جم.
گل ،یان و بیگیت اسوار ( ،)1334بررسی زندگی فضاهای عمومی ،چاپ اول ،محمدسعید ایزدی،
سمانه محمدی و سمانه خبیری ،تهران :نشر اول و آخر.

گلدشتاین ،آرنولد ( ،)1331روان شناسی تخریب گری (رفتار مخرب) ،چیاپ اول( ،جهیانبخش
نیکوپور ،تهران :سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا.
فلسون ،مارکوس و رونالد کالرک (« ،)1333اخالق پیشگیری وضعی از جرم» ،فصلنامه مطالعقات
پیشگیری از جرم ،مجید قورچیبیگی ،سال چهارم ،شماره ،12

.133-112

محمد نسل ،غالمرضیا ( ،)1333پیشگیری از جرم از طریق طراحقی محیطقی (از نظریقه تقا
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ژپوهشناهم حقوق کیفری
سال دهم ،شماره اول ،بهار و اتبستان 9318
شماره ایپپی 91

مبانی و موقعیت وکالت از متهم در اسناد بینالمللی و نظام عدالت کیفری ایران
1

دکتر مرتضی عارفی

2

دکتر جلیل امیدی
تاریخ دریافت9396/5/29 :

تاریخ پذیرش9391/2/99 :

چکیده
آیین دادرسی کیفری نظام تضمین حقوق دفاعی متهم در برابر خودسری نهادهای اجرای عدالت کیفری
است .یکی از هنجارهای این نظام ،حق دسترسی متهم به وکیل مدافع است .اهمیت این هنجار به اندازهای
است که اسناد بینالمللی و قوانین داخلی ضمن شناسایی چنین حقی ،در مواردی دخالت وکیل به نفع
متهم را الزامی اعالم کردهاند .این مقاله در مقام پاسخ به دو سؤال است :مبانی توجیهی وکالت از متهم
چیست؟ اسناد بینالمللی و نظام عدالت کیفری ایران چه اندازه به این مبانی توجه داشته و به آنها وفادار
ماندهاند؟ یافتهها نشان میدهد که بنیادهای حقوق بشر ،راهبردهای سیاست جنایی و آموزههای جرم
شناسی حق دسترسی متهم به وکیل مدافع را توجیه میکنند .در سالهای اخیر تحول مثبتی در رویکرد
نظام عدالت کیفری ایران نسبت به حق برخورداری متهم از وکیل رخ داده است .با این همه ،مقررات محدود
کنندهای مثل تبصره ماده  84قانون آیین دادرسی کیفری ،عدم پیشبینی ضمانت اجرای نقض حق موضوع
ماده مورد اشاره و اعتباربخشی به تحقیقاتی که با سلب حق مورد بحث صورت گرفته است از جمله موارد
قابل نقد محسوب میشوند.
واژگان کلیدی :وکیل ،وکالت از متهم ،حقوق دفاعی متهم ،اسناد بین المللی ،دادرسی عادالنه
 .1دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ،دانشگاه تربیت مدرس.
(نویسنده مسئول)

 .2استاد دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران.

 arefi1368@gmail.com
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مقدمه
طرح مفهوم یا نظام حقوق بشر از اواخر سده هجدهم و توسعه آن در پیی تصیویب اعالمییه جهیانی
حقوق بشر در سالهای میانی سده بیستم ،در حوزة حقوق کیفری موجب توجه هیر چیه بیشیتر بیه
ضرورت ایجاد معیارهای بینالمللی برای حفظ حقوق دفیاعی متهمیان گردیید .از ایین روسیت کیه
حقوق بشر را بهعنوان مبنائی برای توسعه و بهبود استانداردهای حقوق کیفیری قلمیداد مییکننید
(امیدی .)811 :1141 ،در میان انبوه موضوعات حقوق بشری که در نسلهیای مختلی ایین نظیام
حقوقی مطرح میگردند( ،نجفی ابرندآبادی )551 :1141،آنچه باعث شده اسیت بیه موضیوع آییین
دادرسی کیفری بسیار پرداخته شود ،این است که امکان تضییع حقوق اشخاص در این زمینه بیشتر
از سایر حوزههاست .این سخن از ماریو پاگیانو 1گوییای همیین امیر اسیت « :چنانچیه بیه کشیوری
ناشناخته گام نهید و مشتاق اطالع از حدود و ثغور حمایت از آزادیهای مدنی باشید به قانون آئیین
دادرسی کیفری آن مراجعه کنید »(آَشوری .)131 :1131 ،بر این اساس سیعی بیر آن اسیت کیه از
حیث تشریفات دادرسی ،قوانینی وضع گردند که نهادهیای اجیرای عیدالت کیفیری نتواننید حقیوق
دفاعی متهم از جمله حق برخورداری از وکیل و دفاع متهم در برابر اتهام انتسابی را مخدوش کنند.
بر اساس گزارش کمیته بین المللی صلیب سیرخ جلیوگیری از حیق انتخیاب و مشیورت بیا وکییل
انتخابی یا هر وکیل دیگر یکی از اساسیترین تخلفات مربوط به حق دسترسی به دادرسی منصیفانه
در بسیاری از محاکمات جنائی پس از جنگجهانی دوم بوده اسیت (هاشیمی .)118 :1111 ،بیدون
تردید یکی از تضمینها ی مهم دفاع در دادرسیی کیفیری ،همیراه داشیتن وکییل در کلییل مراحیل
دادرسی و در مواردی تعیین وکیل تسخیری برای اوست.
دغدغه پژوهش حاضر پرداختن به دو پرسش و ییافتن پاسیخی موجیه بیرای آنهاسیت :نخسیت
مبانی توجیهی حق برخورداری متهم از خدمات وکیل مدافع و دوم میزان وفاداری اسناد بینالمللی
و نظام عدالت کیفری ایران به مبانی مذکور و موقعیتی که برای برخورداری متهم از حق مورد بحث
ایجاد کردهاند .اجماالً اسناد بین المللی و منطقهای در سطح فراملی و قانون اساسی ایران در سیطح
ملی حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا را به صورت کلی به رسمیت شناختهاند 2این آمیوزه کیه
از آوردههای دوران مدرن است ،امروزه در سطحی جزئییتیر در قیوانین آییین دادرسیی کیفیری بیا
تفصیل بیشتر و با ذکر موارد الزام به اعمال چنین حقی و با پیشبینی ضمانت اجرای تخلی از آن،
1. Mario Pagano
 .2مطابق اصل سی و پنجم این قانون :در همه دادگاهها ،طرفینِ دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند . ...بند1
ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا نیز در حکمی هماهنگ با این اصل بییان مییدارد « :اصیحاب دعیوا حیق
انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل میشوند مکل به پذیرش وکیل میباشند».
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مطرح میگردد .متناسب با این دو پرسش ،مقاله در دو بخش به مبانی وکالیت از میتهم در دعیاوی
کیفری و نقش وکیل مدافع متهم در مراحل مختل دادرسی بر مبنای اسناد بینالمللیی و مقیررات
نظام عدالت کیفری ایران میپردازد.
بخش نخست -مبانی وکالت از متهم در دعاوی کیفری
یکی از پرسشهای مطرح در نظام عدالت کیفری این است که مبانی یا عللِ توجیه کننیده دخالیت
وکیل مدافع متهم در رسیدگیهای کیفری چیست؟ به دیگر سخن چیه دالیلیی مییتواننید توجییه
کننده این امر باشند که یک شهروند متهم به نقض قانون از آغازین مراحل فرآینید عیدالت کیفیری
تا پایان آن از حقّ همراهی شخصی دارای دانش و تجربه حقوقی و قضایی بهرهمند باشد .پاسیخ بیه
این سؤال را میتوان در مبانی و معیارهای حقوق بشر ،اصول راهبردی سیاست جنایی و آمیوزههیا و
آوردههای جرم شناسی به نحوی که از آنها بحث میکنیم ،جستجو کرد.
 .1. 1بنیادهای حقوق بشر
حقوق بشر1به عنوان یک رشته مطالعاتی مستقل با رشتههای مختل حقوق نظییر حقیوق اساسیی،
حقوق اداری و حقوق کیفری در تعامل است و در جهتدهی و شیکلگییری تحیوالت آنهیا ایفیای
نقش میکند .در اسناد بین المللی حقوق بشری مقررات قابل مالحظهای هست که با نظیام عیدالت
کیفری ارتباط مستقیم دارند .مسائل و موضوعاتی چون قانونمندی جرائم و مجازاتها ،برابری افیراد
در برابر قانون ،منع عط قوانین نامساعد به گذشته ،منع شکنجه و آزار ،حق رسیدگی بیه اتهیام در
مدت زمان معقول ،حاکمیت فرض برائت ،منصفانه بودن محاکمه و برخورداری از دیگر تضمینهیای
دفاعی متهم از جمله جنبههای گوناگون جزایی نظام حقوق بشر محسوب میشوند (امیدی:1142 ،
 .)114بر این اساس میتوانیم از این اسناد حقوق بشری ،هیم قرائیت جیرم شناسیانه و هیم قرائیت
حقوق کیفری داشته باشیم (نجفی ابرندآبادی.)4 :1141 ،
حقوق دفاعی متهم بهطور عام و حق برخورداری از وکیل به نحو خاص بهعنوان حقی از حقیوق
بنیادین بشر ،به لحاظ ماهیتی در تقسیم چهارگانه هوفلد 2از حیق (قیاری فیاطمی ،)23 :1144 ،در
زمره حق -ادعا 1قرار میگیرند .بر این اساس مییتیوان الزمیه پاسداشیت چنیین حقیی در مراحیل
مختل فرآیند دادرسی کیفری را تکلی دولتها به تضمین آن دانست .از حیث تقسیمبنیدی حیق
به حقوق سلبی و ایجابی نیز میتوان گفت حق برخورداری از وکییل موضیوعی ذو جنبتیین اسیت.
1. Human Law
2. Hohfeld
3. Claim- right
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یعنی تضمین این حق در مواردی با مداخله دولت به نفع متهم محقق میشیود نظییر پییش بینیی
لزوم دخالت وکیل تسخیری به نفع افرادی که توانائی انتخاب وکیل را ندارند (تبصره  2ماده  111و
ماده  184ق.آ.د.ک  )1112در مواردی نیز دولیت بیا فیراهم آوردن بسیترهای الزم و عیدم مداخلیه
محدود کننده خود میتواند به تضمین این حق کمک کنید .محیدودیتهیای پییشبینیی شیده در
تبصره ماده  84قانون آیین دادرسی کیفری نمونهای است از مداخله منفی دولت و مغیایر بیا جنبیه
اخیر موضوع یعنی لزوم انتخاب آزاد و حضور فعال وکیل مدافع متهم در فرآیند دادرسی کیفری .در
هر حال از نظر موازین حقوق بشر ،میتوان بنیادها و معیارهای زیر را به عنوان مبانی نظری وکالیت
از متهم در دعاوی کیفری مطرح کرد:
 .1 .1. 1فرض برائت متهم
فرض بیگناهی 1که جزء حقهای بنیادین محسوب میشود ،مبنیائی مشیترک بیا سیایر حیقهیای
اساسی بشر دارد .از بین نظریههای توجیه کننده حیقهیای بنییادین بشیر از قبییل نظرییه حقیوق
طبیعی ،قرارداد گرائی و حقوق الهی شاید متقنترین آنها نظریهای است که بیر حیثییت و کرامیت
ذاتی 2آدمیان تأکید میکند (فرحبخش .)121 :1145 ،از این رو بیشتر اسناد بین المللیی از جملیه
کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پس از اشاره به حیثیت ذاتی ،حقوق برابیر و غیرقابیل
انتقال کلیه اَبنای بشر در مقدمه خود ،به صراحت تمام اعالم میکنید کیه « ایین حقیوق ریشیه در
کرامتِ ذاتیِ افراد بشر دارند» (.)McCrudden, 2008: 667
یکی از مهمترین آثار اصل برائت آن است کیه میتهم از حیق حضیور وکییل در سراسیر مراحیل
فرآیند کیفری برخوردار باشد .وکیل مدافع به لحاظ احاطه بیر اصیول آییین دادرسیی و اشیراف بیر
مقررات قانونی میتواند با تکیه بر فرض بیگناهی متهم ،در برابر ادعا و دالیل شیاکی و دادسیتان از
وی دفاع کند و مانع از تضییع حقوق و محکومیت غیر موجیه او گیردد .از ایین رو در دنییای امیروز
رعایت حقوق متهم و تضمینات دفاعی وی به طور کلی نه تنها در دادگاهها بلکه در مراحل انتظیامی
و تحقیقات مقدماتی هم ،الزم تلقی میگردد و از آثار فرض یا اصل برائت قلمداد میشیود (آشیوری،
 .)188 :1131بنابراین میتوان گفت از آنجا که اَمارات و ادله جمع آوری شده علیه متهم ،فرض بی
گناهی وی را در معرض نقض قرار میدهند ،در صورت عدم مداخله وکیل ممکین اسیت مقامیات و
مامورین دادسرا یا دادگاه چنین فرضی را در برابر ادله اتهیامی کنیار بگذارنید .بیه چیالش کشییدن
اصالت و داللت ادله توسط وکیل و در نتیجه تغییر موازنه به نفع برائت میتهم مییتوانید سرنوشیت
1. Presumption of innocence
2. Inherent dignity
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دعوا را تغییر دهد .افزون بر این از آنجا که متهم نوعاً فردی عادی است و با قواعد حقوقی و قضیایی
و روشهای نقد و جرح ادله و در مجموع با فنون دفیاع آشینایی نیدارد ،حضیور فیردی برخیوردار از
آگاهیها ی حقوقی و تجربیات عملی در دفاع از وی ضروری و موجه تلقی میگردد .کار وکیل البتیه
اثبات بی گناهی متهم نیست .وظیفه او چنان که گفته شد ایستادن در سینگر برائیت میتهم و دفیع
داللت ادله نارسا و امارات موهومی است که بیجهت می خواهند چنین سنگر مستحکمی را در هیم
بریزند و فرد بی گناهی را زیر تیغ مجازات ببرند سینگری کیه تنهیا بیا دالییل میتقن و از راه اقنیاع
وجدان انسانی مقام تحقیق و رسیدگی می توان در آن رخنه کرد و از پیش پای عدالت برداشت.
فرض بیگناهی متهم در بسیاری از اسناد بین المللی و منطقهای حقیوق بشیر بیه طیور مطلیق
پذیرفته شده است .در سطح بینالمللی به بند  1ماده  11اعالمیه جهانی حقوق بشر کیه اُمُّ الکتیاب
اسناد حقوق بشری است ،میتوان اشاره کرد 1.در سطح داخلی نیز عالوه بر اصیول  15و  13قیانون
اساسی و پیوستگی معنایی آن دو ،قانون آیین دادرسی کیفری پس از این که در ماده  8بیه تبییین
این موضوع پرداخته که اصل ،برائت است ،بالفاصله در ماده  5به بهرهمنیدی میتهم از کلییه حقیوق
دفاعی از جمله حق دسترسی به وکیل اشاره کرده است .تیوالی و پیوسیتگی ایین دو حکیم قیانونی
منطقاً مشعر به این معناست که حق برخورداری متهم از وکالیت وکییل مبتنیی بیر فیرض برائیت و
مستظهر به آن است.
 .2 .1. 1اصل تساوی سالحها
نظام دادرسی تفتیشی که از حیث تاریخی ابتیدا در عملکیرد دادگیاههیای کلیسیائی و سی س از سیده
چهاردهم به بعد در بسیاری از کشورهای اروپائی مورد استقبال قرار گرفت دارای ویژگیهائی است کیه
از جمله آنها غیرترافعی بودن دادرسی است .در ایین نظیام بیه واسیطه عیدم حضیور وکییل میدافع و
بیاطالعی متهم از مفاد اتهامات و کیفیت توجه آنها ،وی به نسبت مدعی العموم در وضعیت نیامتوازنی
قرار میگرفت .با تحوالت صورت گرفته از سالهای میانی سده بیستم به بعد این ویژگی تعدیل یافته به
نحوی که امروزه سخن از اصل برابری سالحها به میان میآید .بر این اساس امروزه یکیی از معیارهیای
مسلم دادرسی عادالنه 2اصل تساوی سالحها 1است .مقصود از این اصل آن است کیه میتهم بتوانید بیه
میزان و کیفیتی کیه مقامیات تعقییب ،تحقییق و رسییدگی از امکانیات و ابزارهیای قیانونی و قضیایی
برخوردارند وی نیز از فرصت مواجهه با ادله اتهامی و جرح و ردّ آنها و ارائه دالیل دالّ بیر بییگنیاهی
 .1بند  2ماده  1کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،بند  2ماده  4کنوانسیون آمریکایی ،بند  1ماده  3منشور آفریقایی و
بند  5ماده  11اعالمیه اسالمی حقوق بشر نیز به مفاد اصل برائت تصریح کردهاند.
2. Fair trial
3. Equality of Arms
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خود بهرهمند باشد تا از این رهگذر موازنه قوا حاصل شود .به عنوان نمونیه از نظیر کمیسییون اروپیایی
حقوق بشر حضور نماینده دادسرا و عدم دعوت از متهم یا وکیل او در مرحله تجدیدنظر در مواردی که
رسیدگی ماهوی صورت گرفته و حکم صادر شده است ،نقض آشکار اصیل برابیری سیالحهیا و نادییده
گرفتن منصفانه بودن محاکمه است (امیدی.)121 :1142 ،
یکی از راههای تحقق تساوی طرفین در فرآیند کیفری ،حق اسیتفاده میتهم از خیدمات قضیایی و
تخصصیی وکیالی دادگسیتری اسیت ( .)Van Dijk and Van Hoof, 2006: 436در واقیع وکیالی
دادگستری با توجه به تخصص خود میی تواننید موقعییت میتهم را در برابیر دادسیتان و شیاکی کیه از
امکانات عمومی و خصوصی برخوردارند و در قید قرارهای تأمین کیفری هم نیسیتند ،بهبیود ببخشیند
( .)Jayawickrama, 2002:493مصداقی دیگر از اصل تساوی سالحها را میتوان در امکان دسترسی
یکسان طرفهای درگیر در پرونده به اطالعات تأثیرگذار در فرآیند کیفری دانست .امروزه میتوان حق
دسترسی آزاد به اطالعات پرونده را به عنوان جزئی از اصل تساوی سالحها مطرح نمود .بر این اسیاس
در مواردی که ادله مورد استناد دادسرا و دادگاه به بهانه محرمانه بودن آنها یا امنیتیی بیودن اتهیام از
متهم و وکیل مدافع وی مکتوم میماند ،بی تردید باید گفت که اصل تساوی سالحهیا بیه زییان میتهم
نقض شده است .فراتر از این در اینگونه موارد اساساً حقوق دفاعی متهم به طیور کلیی نقیض و نادییده
گرفته شده است .چرا که حق دفاع ،در برابر ادله اتهام معنا و موقعیت اجرا پیدا میکند .عدم ارائه ادله،
مجال اعمال چنین حقی را از متهم و وکیل وی سلب میکند .چنین است کیه قیانون آییین دادرسیی
کیفری ایران در موارد متعدد مثل ماده  5و ماده  81صریحاً یا ضمناً بر لزوم آگاهی متهم از ادلیه اتهیام
و نقد و بررسی و ارزیابی آنها تاکید کرده است.
از جمله مستندات اصل برابری سالحها ،ماده  11اعالمیه جهانی حقوق بشر است که حیق برابیری
کامل طرفین دعوا در یک دادرسی منصفانه و علنی را پیشبینی نموده است .قانونگذار داخلی نییز بیا
پیشبینی حقوقی نظیر حق برخورداری از مشاوره حقوقی در مراحل مختل دادرسیی کیفیری و حیق
مطالعه پرونده ،تقاضای ارجاع امر به کارشناس ،احضار شیاهد ییا مطلیع سیعی در ایجیاد تیوازن مییان
طرفین دعوا دارد .مفاد مواد  251 ،218 ،155 ،11و  112قانون آییین دادرسیی کیفیری هیم گوییای
ضرورت پاسداشت چنین اصلی میباشد.
 .2. 1راهبردهای سیاست جنایی
مدلهای مترقی سیاست جنایی دارای ابعاد و اصول راهبردی متعددی هستند .از جمله آنهیا  -تیا آنجیا
که به بحث وکالت از متهم مربوط میشود  -اجتناب از اشتباهات قضیائی و محکومییت بییگناهیان 1و
توسل به برنامههای عدالت ترمیمی 1و توسعه فرهنگ صلح و سازش است.
1. Innocent convictions
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 .1.2.1اجتناب از اشتباهات قضایی
هدف اصلی از فرآیند عدالت کیفری ،اجرای عدالت است یعنی برخورد قانونی ،منصفانه و متناسب با
کسی که قرائن و امارات معقول او را در مظان اتهام نقض قانون جزایی قرار دادهاند .از این رو ضروری
است هر ابزاری که به ایجاد و تقویت عدالت کمک میکند توسط قانونگذاران پیشبینی و از سوی
دست اندرکاران نظام عدالت کیفری اجرا شود .در این راستا اهمیت نقش وکیل هنگامی که در مقام
دفاع از فردی است که مظنون به ارتکاب جرم محسوب میشود آشکار میگردد .در این عرصه وی
میتواند در کنار سایر کنشگران دستگاه عدالت کیفری از محکومیت افراد بیگناه و صدور احکام
کیفری ناعادالنه و نامتناسب جلوگیری نماید .محکومیت بیگناهان مهمترین مصداق اشتباهات قضائی
و سوء اجرای عدالت تلقی میشود که گاه در معنای محکومیت فرد ناکرده بزه (بیگناه واقعی) و گاه
در معنای صدور حکم علیه بزهکاری است که از رهگذر نقض تشریفات دادرسی عادالنه نظیر سلب
حق برخورداری از وکیل یا عدم تفهیم این حق محکوم شده است (غالملو و فرجیها .)11 :1111 ،به
نظر میرسد که پیش بینی وکالت از متهم و الزامی بودن آن در برخی از مراحل مهم دادرسی مانند
آنچه در تبصره  2ماده  11و ماده  184قانون آیین دادرسی کیفری آمده است در همین راستا قابل
تحلیل باشد.
 .2.2.1برنامه های عدالت ترمیمی
برنامهها و سازوکارهای عدالت ترمیمی در مجموع میخواهند از راه مواجهه و گفتگو میان طرفهیای
درگیر در واقعه مجرمانه و با تکیه بر عناصری مثل صدمات مادی و تألمات روحی وارد بر بزهدییده،
اذعان بزهکار به خطای خود  ،پوزش و اظهار تأس  ،تعهد به جبران زیانهای وارده و ترمیم خرابیهای
به بار آمده ،واقعه مجرمانه را فیصله دهند و از اِعمال مدل عیدالت اسیتحقاقی کیه مسیتلزم اعمیال
ضمانت اجراهای رسمی و تحمل هزینه ها و پیامدهای نامطلوب آنهاست ،جلیوگیری نماینید .وکییل
متهم به عنوان یکی از کنشگران فعال عدالت کیفری ،بیتردید در این زمینیه نقیش بسییار میؤثری
می تواند ایفا کند .در شرایطی که ادله و امارات تقصیر متهم به اندازهای قوی هستند که محکومییت
وی در فرایند عدالت استحقاقی تقریباً حتمی است ،وکیل میدافع وی مییتوانید ابتکیار عمیل را بیه
دست گیرد و با آوردن پرونده به مسیر سازش ،زمینه اعمال سازوکارهای عیدالت ترمیمیی را فیراهم
آورد .از نظر سیاست جنایی ایفای چنین نقشی چنید فاییده مشیهود دارد :برداشیتن بخشیی از بیار
سنگین اجرای عدالت از دوش نهادهای رسمی ،جلوگیری از اعمال ضمانت اجراهای رسمی و تحمل
هزینهها و پیامدهای نامطلوب آنها ،جبران مسالمتآمیز زیانهای مادی و معنوی وارد بیر بزهدییده و
1 . Restorative justice
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سرانجام اصالح رفتار و بازاجتماعی شدن بزهکار .تجربه نشیان داده اسیت بزهکیاری کیه در فراینید
سازش خطای خود را پذیرفته و از بزهدیده دلجویی کرده و خرابیهای به بارآمده را با طییب نفیس
ترمیم نموده است ،در قیاس به محکیومین نظیام عیدالت اسیتحقاقی شیانس بسییار کمتیری بیرای
برگشت به بزهکاری دارد .چنین نتایج مطلوبی میتواند لزوم حضور وکیل متهم را در فرایند کیفری
توجیه نماید و از مبانی موجهه آن به شمار آید.
 .3.1آموزههای جرم شناسی
آموزههای جرم شناسی هم حق بر خورداری متهم از وکیل در دعاوی کیفیری را توجییه مییکننید.
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
بازپرورانه دارد و مانع از آن میشود که به جامعیه بیه دیید دشیمن و محیطیی کیه وی قربیانی بیی
عدالتیهای آن شده است نگاه کند (نجفی ابرندآبادی.)1 :1141 ،
بازپذیری اجتماعی بزهکار از جمله اهداف نظام عدالت کیفری است .تبیین این هدف عیالوه بیر
بُعد بین المللی در حقوق داخلی نیز مورد تأکید قرار گرفته است .با این توضییح کیه «قواعید پکین
راجع به عدالت کیفری ویژه اطفال و نوجوانان» و «قواعد حداقل سازمان ملیل متحید دربیاره نحیوه
رفتار زندانیان» نمونه ای از سیاست جنائی سازمان ملل متحد است کیه ضیرورت توجیه بیه هیدف
بازپروری از سوی دولتها را بیان مییکنید .در بُعید داخلیی نییز بنید  5اصیل  151قیانون اساسیی
جمهوری اسالمی ایران « ،اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین» را از وظای
قوه قضائیه اعالم کرده است .در این راستا ،ماده  5آئین نامه اجرائیی سیازمان زنیدانهیا و اقیدامات
تأمینی و تربیتی کشور مصوب « ،1148/1/21بازپروری و بازسازگاری محکومان» را از جمله اهداف
اجرای مجازات دانسته است .سیاست اصالح و درمان یک سیاست انسانی و حقوق بشری است چیرا
که بر اساس مبانی حقوق بشر ،دولتها ضمن حق اعمال مجازات موظ به رعاییت کرامیت انسیانی
متهمان و محکومان نیز هستند (نجفی ابرندآبادی .)28 :1141،این سیاست هر چنید در ربیع آخیر
سده بیستم تا حدی به واسطه ظهور بحثهای مرتبط با کیفرشناسی نو 1به ویژه انتشار مقاله رابرت
مارتینسون و همکارانش 2در سال  1138مورد تشکیک واقع شد ولی به واسطه ایرادات وارد بر ایین
پژوهش و نتایج پژوهشهائی که بعداً در نفی نتایج پژوهش مارتینسون انجام شد میتیوان اصیالح و
درمان را همچنان یکی از اهداف و آرمانهای نظامهای عدالت کیفری دانست.
1. New penology
2. Robert Martinson, D.Lipton and J. Wilks

مبانی و موقعیت وکالت از متهم رد اسناد ...

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

131

بازپروری بزهکاران اقتضائاتی دارد که از جمله آنها آموزش کارگزاران و دست اندرکاران عدالت
کیفری است .فرآیند بازپروری بزهکاران از هنگام ورود آنان به فرآیند عدالت کیفری آغیاز مییشیود
(نیازپور .)115 :1145 ،بخش عمده این آموزش در زمینه حقوق کیفری ،حقیوق بشیر ،علیوم جیرم
شناختی ،روان شناختی ،جامعه شناختی و غیره باید متوجه مجریان عدالت کیفری باشد .ولی بایید
دانست که دستیابی به این هدف مهم مستلزم همراهی و همگامی کلیه کنشیگران منظومیه عیدالت
کیفری است .وکیل متهم یکی از این کنشگران است .بنابراین برگزاری دورههای آموزشی برای وکال
در دعاوی کیفری با هدف آشناسازی آنان با ضرورت و اهمیت بازپروری بزهکاران از جمله اقیداماتی
است که الزم است در دستور کار اتحادیه سراسری کانونهای وکالی دادگستری قرار گیرد.
بر اساس آموزههای جرم شناختی ،وکالت از متهم به عنوان یکی از ساز وکارهای اجرای عیدالت
کیفری ،سبب آموزش هنجارهای تقنینی و ارزشهای اجتماعی به بزهکیاران و در نتیجیه اصیالح و
تربیت آنان میشود (نیازپور .)111 :1111 ،در میان کارگزاران دستگاه عدالت کیفری ،وکیل میتهم
دارای تصویری مثبت در ذهن بزهکار است .به دیگر سخن به لحاظ آنکیه وکییل نقیش نماینیدگی
بزهکار را در فرآیند کیفری ایفیا مییکنید در مقایسیه بیا دادسیتان و قاضیی کیه در جبهیه مقابیل
ایستادهاند ،دارای کارکردی مؤثرتر در جهت بازپروری بزهکاراست.
بر این اساس شخصی که متهم به نقض مقررات جزایی شده است هنگامیکه خود را در شیرایط
بهره مندی از حضور و دفاع یک شخص متخصص در مقررات قانونی و مجرّب در فنون دفیاع ببینید،
نوعی احساس عدالت در وی به وجود میآید و در نتیجه روحیه جامعه سیتیزی و سیوق ییافتن بیه
سوی بزهکاری در او شکل نمیگیرد .این کارکرد جرم شناسانه حضور وکیل مدافع ،حتی در فیرض
محکومیت متهم نیز اثربخش است .با همراهی وکیل حتی در فیرض محکومییت ،میتهم خیود را در
معرض اجرای عدالت و نه قربانی بیدادگری نهادهای عدالت کیفری میداند .در واقیع در ایین بسیتر
این قناعت وجدان برای وی حاصل میشود که او آگاهانه هنجارهای قانونی جامعه را نقیض کیرده و
عادالنه در معرض تحمل پیامدهای جزایی آن قرار گرفته است .راهنماییهای قانونی وکیل افزون بر
اینکه میتواند سرنوشت کیفری متهم را تغییر دهد ،میتواند از راه مشاورههای قانونی ،سنگینی بیار
روانی واقعه مجرمانه را نسبت به وی و خانواده او تقلیل دهد .مالقات وکییل بیا میتهم ییا محکیوم و
خانواده وی ،مطلع کردن آنها از فرآیند رسیدگی و امکیان تمسیک بیه نهادهیای ارفیاقی از جملیه
عواملی است که میتواند در بازپروری محکوم و القای احساس عدالت در او مؤثر باشد .بنابراین الزم
است در کنار تقسیمبندی نوینی که از سه روش وکیالتی بییان شیده اسیت -وکییل میدافع ،وکییل
تصالحی و وکیل ترمیمی (نجفی ابرندآبادی -)831 :1115 ،بر این نکته نیز تأکید گردد که آشینایی
وکال با لوازم و اقتضائات بازپروری موکلِ بزهکار ،از ضروریات آموزش جامعه وکالیت اسیت .بیر ایین
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اساس میتوان در فرض محکومیت متهم ،بازپروری وی را به عنیوان مبنیایی جیرم شناسیانه بیرای
توجیه حق برخورداری از وکیل معرفی کرد.
بخش دوم  -موقعیت وکالت از متهم در فرایند اجرای عدالت کیفری
نظام عدالت کیفری مشتمل بر فرآیندها و نهادهایی است .پس از توجه اتهیام ،مراحیل تحیت نظیر،
تحقیقات مقدماتی ،رسیدگی کیفری و در نهایت اجرای حکم طی میشود .پلیس ،مقامات قضیایی و
وکال بهعنوان کارگزار ،عهده دار اجرای این فرآیندها هستند .در این بخش ،موقعییت وکییل میدافع
متهم را در این مراحل بررسی میکنیم1.
 .1. 2در مرحله تحتِ نظر
پس از وقوع جرم یا در جریان ارتکاب آن ضابطان دادگستری در چارچوب ضیوابط قیانونی اقیدامات
الزم را جهت حفظ آثار و دالیل جرم و شناسائی و دستگیری متهم انجام میدهند .در جرائم موسوم
به جرائم مشهود عالوه بر اجازه دستگیری مظنون ،ضابطان ازاین اختیار را هم برخوردارند است کیه
در صورت اقتضای امر متهم را نگهدار ی کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطیالع
دادستان برسانند (ماده  81ق.آیین دادرسی کیفری) .نگهداری میتهم توسیط ضیابطان دادگسیتری
برای مدت محدود قانونی را اصطالحاً مدت یا مرحله تحت نظر مینامند .میدانیم که رسالت عمیده
آئین دادرسی کیفری ،برقراری توازن میان منافع جامعه و حقوق و آزادیهای فیردی اسیت .مصیالح
جامعه ایجاب میکند تا آزادی رفت و آمد شخص تحت نظر به صورت موقت سلب شیود .در همیان
حال الزم است سایر حقوق وی به طریق مطمئنی حفظ شود زیرا تا زمان صدور حکم قطعی وی در
پناه اصل برائت قرار دارد و همین امر ایجاب میکند تا کسی بهعنوان وکیل مدافع در معییت میتهم
باشد تا با اتکا به دانش و تجربه حقوقی خود او را از حقوق و امتیازاتی که از آن برخوردار است آگاه
سازد و چارچوبها و محدودیتها ی قانونی وظای و اختیارات دیگر کنشگران اجرای عدالت کیفری
را تذکر دهد .امروزه مقررات ناظر به مرحله تحت نظر تحت تأثیر الگیوی دادرسیی عادالنیه متحیول
شده است .به نحوی که این مرحله جزئی جداییناپذیر از فرآیند کیفری محسوب میشود (سیاقیان،
.)118 :1111
 . 1وکالت بعد از قطعیت حکم محکومیت متهم در مسایلی مثل تقاضای تعلیق اجرای حکم ،تقاضای آزادی مشروط و
استدعای اعاده دادرسی موضوع مواد  81و  54قانون مجازات اسالمی و مواد  838تا  842قانون آیین دادرسی کیفری و
حضور وکیل هنگام اجرای بعضی از مجازاتها هم موقعیت اجرایی دارد ولی به واسطه محدودیت بحث و اینکه دخالت
وکیل در این مرحله از شمار حقوق «متهم» محسوب نمیشود ،از تحلیل آن صرفنظر میکنیم.
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برابر بند  1ماده  11اعالمیه جهانی حقوق بشر« :هر کس به بزهکاری متهم شده باشد بیگنیاه
محسوب میشود تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی متضمن کلیه تضمینهیای دفیاعی الزم،
تقصیر او قانوناً محرز گردد» .همچنین بر اساس مفاد قسمت دوم و چهارم از بند  1ماده  18میثیاق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی« :هر کس حق دارد با تسیاوی کامیل ،از حیداقل حقیوق تضیمین
شده زیر برخوردار گردد :ال  -باید وقت و تسهیالت کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکییل
منتخب داشته باشد» «ب -شخصاً و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کیرده اسیت از خیود دفیاع
کند و اگر توانایی انتخاب وکیل ندارد در صورتی که مصالح عدالت اقتضا کند بدون پرداخت هزینیه
برای او وکیل تعیین گردد»« .اصول اساسی راجع به نقش وکال »1نیز در بند  4در بخش «تضمینات
ویژه در موضوعات کیفری» در این باره مقرر میدارد« :افراد دستگیر ،بازداشیت ییا زنیدانی شیده از
فرصت و تسهیالت کافی برای مالقات و ارتباط و مشورت با وکیل ،بدون تأخیر ،دخالت و سانسیور و
با قید کامل محرمانه بودن برخوردار خواهند بود .این مشورت در معرض دید ولی در فاصیله ای کیه
حرفها توسط ضابطین شنیده نشود صورت خواهد گرفت» .دیوان اروپایی حقیوق بشیر در دعیوای
آرتیکو علیه دولت ایتالیا ،تضمین پیش بینی شده در قسمت سوم بند  1ماده  1کنوانسیون اروپیایی
حقوق بشر 2را از اساسیترین شاخصهای مفهوم محاکمه منصفانه تلقی کرده است .نماینیده دولیت
ایتالیا در این دعوا بر این نکته تأکید داشته است که نقض تضمین مورد بحث محیدود بیه میواردی
میشود که متهم به واسطه عدم حضور در دادگاه یا عیدم برخیورداری از همراهیی وکییل ،متحمیل
زیانی شود .اما کمیسیون با این استدالل که چنین تفسیری نه در منطوق عبارت قسمت سیوم بنید
 1ماده  1کنوانسیون میگنجد و نه در منطق و مفهوم آن ،مفاد مقره میورد بحیث را متضیمن ییک
تضمین مطلق از تضمینهای دفاع در برابر اتهام بر شمرده است (امیدی.)111 :1142 ،
با نگاهی به قوانین داخلی پی میبریم که مسأله مهم حضور وکیل در مرحله تحت نظر ،تا پیش
از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1112مغفول مانده بود .از این رو قانونگیذار در میاده
 84قانون جدید مقرر نمود« :با شروع تحت نظر قرار گرفتن ،متهم میتواند تقاضیای حضیور وکییل
نماید .وکیل باید با رع ایت و توجه به محرمانه بیودن تحقیقیات و میذاکرات ،بیا شیخص تحیت نظیر

1. Basic Principles on the Role of Lawyers
 .2بند  1ماده  1کنوانسیون اروپاییِ حقوق بشر نیز در همین خصوص بیان میدارد :هر شخصیی کیه میتهم بیه ارتکیاب
جرم کیفری میشود از حداقل حقوق زیر برخوردار است :زمان و امکانات کافی برای تدارک دفاع از خیود داشیته باشید،
شخصاً از خود دفاع نماید یا از طریق مشاور حقوقی به انتخاب خود و در صیورتی کیه امکیان پرداخیت هزینیه مشیاور را
ندارد در صورتی که مصالح عدالت ایجاب میکند وکیل تسخیری برای وی تعیین شود.
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مالقات نماید .وکیل میتواند در پایان مالقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشید مالحظیات
کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد».
حداکثر مدت تحت نظر به موجب ماده  81قانون آیین دادرسی کیفری بیسیت و چهیار سیاعت
است .قانونگذار در ماده  84یک ساعت از این بیست و چهار ساعت را به مالقات میتهم بیا وکییلش
اختصاص داده است .بر این اساس باید گفت چنانچه چند شخص در ارتباط با یک پرونده تحتنظیر
باشند ،هر یک از آنان حق دارد یک ساعت با وکیل خود مالقات و مذاکره کند .حتی اگر وکیل همه
آنان یک نفر باشد.
به رغم این نوآوری و در حالیکه در مراحل ابتدائی تدوین الیحه در قیوه قضیائیه ،محیدودیتی
برای حضور وکیل در این مرحله پیشبینی نشده بود ،قانونگذار در تبصره ماده  84در خصوص چند
جرم خاص به تأخیر یک هفتهای حضور وکیل نظر داد .این تبصره در این باره مقرر میداشت« :اگر
شخص به علت اتهام ارتکابِ یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلیی ییا خیارجی
کشور ،سرقت ،مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (ال )( ،ب) و (پ) ماده  112ایین
قانون تحت نظر قرارگیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن امکان مالقات بیا وکییل را
ندارد» .نمایندگان مجلس به محدودیت یک هفتهای نیز قیانع نشیدند و سیرانجام در جلسیه میورخ
 1118/1/5کمیسیون قضائی و حقوقی طرحی به تصویب رسید که در میاده  8آن آمیده بیود« :بیه
انتهای تبصره ماده  84قانون عبارت زیر اضافه شود« :در جرائم علییه امنییت داخلیی ییا خیارجی و
همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنهیا مشیمول میاده  112ایین قیانون اسیت در صیورت
ضرورت به پیشنهاد بازپرس و تأیید دادستان ،تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام میشیود.
قرار صادره در این خصوص ظرف مهلت ده روز قابل اعتراض در دادگاه صیالح رسییدگی کننیده بیه
اصل اتهام است» .شورای نگهبان در جلسه مورخ  1118/1/21درباره این ماده به این نحو اظهار نظر
کرد« :ماده  8موضوع اصالح ماده  84مغایرِ اصل  15قانون اساسی است».
با وجود نظر روشن شورا ،اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس دیگر بیار در جلسیه میورخ
 1118/1/28در قالب ماده  8مقرر داشتند« :تبصره ماده  84قانون حذف و تبصره زیر جیایگزین آن
میشود« :در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنهیا
مشمول ماده ( )112این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکالی خود
را از بین وکالی رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد انتخاب مینمایند .اسیامی
وکالی مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعالم میگردد».
بدینسان محدودیت دسترسی متهم به وکیل مدافع بعد از تغییر نوع محدودیت ،از مرحله تحیت
نظر به مرحله تحقیقات مقدماتی تعمیم یافت و جرائم موضوع این محدودیت ،جرائم علیه امنییت و

مبانی و موقعیت وکالت از متهم رد اسناد ...

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

133

جرائم سازمان یافته معرفی شد .از قید «در مرحله تحقیقات مقدماتی» مندرج در تبصره مورد بحث
نمیتوان چنین استفاده کرد که محدودیت دسترسی به وکیل در مرحله تحت نظر وجود ندارد .چرا
که مرحله تحت نظر هم با اندکی مسامح و در مقایسیه بیا مرحلیه رسییدگی در دادگیاه ،بخشیی از
مرحله تحقیقات مقدماتی محسوب میشود .قید مورد اشاره تنها محدودیت دخالت وکیل در دادگاه
را رفع میکند.
ماده  84و تبصره آن ابهامات و اشکاالت فراوانی دارند .از جمله اینکه آیا وکیل در مرحله تحیت
نظر از حق مطالعه پرونده اتهامی برخوردار است؟ پاسخ به این سؤال مستلزم توجه به ایین موضیوع
است که قواعد آیین دادرسی کیفری به دو قسم «اصول راهبردی» و «اصول فنی» تقسیم میشوند.
اصول راهبردی مقررههایی هستند که در موارد ابهام در قواعد فنی ،آنها را تفسیر میکنند .مواد 1
تا  3قان ون آیین دادرسی کیفری از اصول راهبردی هستند .بر این اساس میتیوان گفیت هیر چنید
مفاد ماده  84و تبصره آن در این خصوص حکمی را بیان نکردهاند ولی با عنایت به اصول راهبیردی
دادرسی کیفری به ویژه مفاد مواد  2و ( 5ساقیان )111 :1111 ،و با توجیه بیه میاده  11کیه مقیرر
داشته « :تمامی اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشید
که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است» و نظر به اینکه حق مطالعه پرونده برای میتهم و وکییل وی
در ماده  111این قانون در مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته شده اسیت بایید گفیت در
مرحله تحتنظر نیز این حق به رسمیت شناخته شده است.
ابهام دیگر در مبنای تأیید وکال توسط رئیس قوه قضائیه نهفته است .رئیس قوة قضیائیه وکیالی
مورد نظر خود را با کدام مبنا یا معیار بایید تأییید نمایید .بیا مبنیای اخالقیی ،علمیی ،اعتقیادی ییا
سیاسی؟ صالحیت اخالقی یا علمی وکالئی که بتوانند در خصوص تبصره ماده  84وکالیت کننید بیا
چه مالکی احراز میشود ؟ افزون بر این در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور که عرصه بارز
هماوردی متهم از یک سو و دولت از سوی دیگر است چرا باید وکیل متهم ،مورد تأیید طرف دیگیر
دعوا یعنی حکومت باشد .مفاد این مقرره آشکارا با اصل تساوی ابزارها و هنجارهای ترافعی طیرفین
در فرآیند دادرسی کیفری در تعارض است .منظور از عبارت «طرفین دعوا» در تبصره ماده  84هیم
مشخص نیست .ماهیت جرائم علیه امنیت و جرائم سازمان یافتیه بیه نحیوی اسیت کیه نمییتوانید
بزهدیده شخصی داشته باشد لذا همواره یک طرف آن ،متهم و در طرف دیگر حکومت اسیت .ابهیام
دیگر در قید «که مجازات آنها مشمول ماده  112این قانون است» نهفته است .معلوم نیسیت قیید
مذکور تنها به جرائم سازمان یافته مربوط است یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را هم محدود
میکند .از نظر اصولی مسأله راه حل مورد اتفاقی ندارد ولی دو قاعده تفسیر شیک بیه نفیع میتهم و
تفسیر موسع قانون شکلی ،مقتضی سرایت قید مذکور به هر دو طیی از جیرائم هسیتند ( امییدی،
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 )118 :1113مهمتر از اینها تبصره مورد بحث حق انتخاب آزادانه وکیل از سوی متهم را نقیض و
بر استقالل وکیل و نهاد وکالت نیز لطمه وارد مییکنید و وکیال را بیه سیوی محافظیه کیاری سیوق
میدهد .محافظه کاری وکیل موجب میشود که وی در عمل نتواند آزادانه و با شیجاعت حقیوقی از
موکل خود دفاع کند .در نتیجه تضمینات دفاعی متهم تضعی میشود 1.در هر حال باتوجه به متن
فعلی تبصره ،بحث در باره جرائم موضوع آن را به مرحله بعد موکول میکنیم.
 .2. 2در مرحله تحقیقات مقدماتی
اهمیت حقوق دفاعی متهم از جمله حق برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقیات مقیدماتی از ایین
جهت است که اعمال حقوق مزبور در این مرحله میتوانید موجبیات صیدور قیرار منیع ییا موقیوفی
تعقیب یا دست کم استفاده از نهادهای ارفاقی و یا تغییر عنوان اتهام به نفع متهم را فیراهم آورد ییا
زمینه برائت یا اعمال ارفاق و تخفی مسئولیت او را در دادگاه ایجاد کنید .از جملیه نهادهیایی کیه
بهطور جدّی موارد نقض حقوق دفاعی متهم بهویژه حیق برخیورداری از وکییل را پیگییری و اعیالم
نمودهاند ،کمیسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر است .به عنوان نمونه این نهیاد در پرونیده "John
" Murrayاعالم کرده از آنجایی که مقامات قضایی ،تا  84سیاعت بعید از دسیتگیری میتهم اجیازه
برخورداری از وکیل را به وی ندادهاند ،مفاد کنوانسیون نسبت به متهم نقض گردیده اسیت ( John
.)Murray V. United Kingdom
در قانون آیین دادرسی کیفری  1112پیش از اصالحات سال  1118نشیانی از محیدودیتهیای
تبصره ماده  124ق.آ.د.ک  11342به چشم نمیخورد و به نوعی شاهد فاصیله گیرفتن قانونگیذار از
نظام تفتیشی و نزدیک شدن به نظام اتهامی در مرحله تحقیقات مقیدماتی بیودیم .میاده  111ایین
قانون گویای این نکته بود که« :میتهم مییتوانید در مرحلیه تحقیقیات مقیدماتی ،ییک نفیر وکییل
 .1قوه قضاییه به محدودیت مقرر در تبصره ماده  84قانون آیین دادرسی کیفری که از آوردههای خود وی بود اکتفا
نکرد و در بند پنجم از متن موسوم به استجازه مورخ  21مرداد  1113مفاد تبصره مورد بحث را به دادگاههای ویژه
رسیدگی به اتهامات مفسدان و اخاللگران در نظام اقتصادی کشور هم تعمیم داد .این تعمیم به سهم خود زاویه انحراف
از اصول دادرسی منصفانه را بازتر میکند .با این هم کمسیون قضایی مجلس در اردیبهشت  1114در صدد اصالح
تبصره مرقومه برآمده و تقسیم نامیمون وکال به اقلیت مورد اعتماد رئیس قوه قضاییه و اکثریت غیر قابل اعتماد را برهم
زده است .با تصویب نهایی این اصالحیه بند پنجم متن استجازه هم خود به خود از بین خواهد رفت.
 .2قابل ذکر است که پس از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری  ،1134ماده واحده قیانون
احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال  1142در بند  1بیا صیراحت و بیدون هیید قییدی پییش
بینی میکرد :محاکم و دادسراها مکل اند حق دفاع متهمان ...را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکییل ...را بیرای آنیان
فراهم آورند.
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دادگستری همراه خود داشته باشد .این حق باید پیش از شروع تحقییق توسیط بیازپرس بیه میتهم
ابالغ و تفهیم شود ...وکیل متهم میتواند با کسب اطالع از اتهام و دالییل آن ،مطیالبی را کیه بیرای
کش حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون الزم بداند ،اظهار کنید .»...همیان گونیه کیه مالحظیه
میشود عالوه بر حذف عبارات «بدون مداخلیه در امیر تحقییق» و «پیس از خاتمیه تحقیقیات» در
مقایسه با ماده  124قانون پیشین ،عبارت «وکیل متهم میتواند با کسب اطالع از اتهام و دالییل آن
مطالبی را...اظهار کند» افزوده شده بود .این تغییر رویکرد قانونگذار با اصیالحات بیه عمیل آمیده در
تبصره ماده  84و الحاق عبارت «تحقیقات مقدماتی» به متن تبصره به شیرحی کیه پیشیتر گفتییم،
منتفی شده است .در نتیجه همچنان شاهد محدودیت مداخلیه وکییل میدافع متهمیان بیه ارتکیاب
جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت هستیم.
اینکه وکیل بتواند «با کسب اطالع از اتهام و دالیل آن» اظهارات خود را بیان کند ،بیدون شیک
ظهور در حق مطالعه پرونده دارد .این برداشت عالوه بیر سیازگاری بیا اصیول دادرسیی منصیفانه از
عبارات و الفاظ به کار رفته در متن ماده  111قابل اسیتنباط اسیت« :چنانچیه بیازپرس مطالعیه ییا
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
آنها را صادر میکند .»...به این ترتیب اصل ،وجود حق مطالعه پرونده است مگیر آنکیه محظیورات
مذکور در ماده  111در میان باشد که در چنین شرایطی مقیام تحقییق بیا ذکیر دلییل ،قیرار عیدم
مطالعه پرونده را صادر میکند .صرف صدور قرار عیدم دسترسیی ،میتهم و وکییل او را از ایین حیق
محروم نمیکند بلکه امکان اعتراض به قیرار میذکور وجیود دارد .دادگیاه در ایین خصیوص تصیمیم
گیرنده نهائی است ...« :این قرار ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است .»...گرچه در عمل
اینگونه اتفاق میافتد که یا تصمیم مقام تحقیق در دادگاه تأیید می شیود و ییا بیه واسیطه طیوالنی
شدن جریان رسیدگی ،تا برگشت نظر دادگاه به دادسرا ،تحقیقات مقدماتی احتماالً به پایان رسییده
و این مرحله مهم از فرایند دادرسی بدون مداخله مؤثر وکیل متهم خاتمه یافته است .افزون بر ایین
ابهامات دیگری نیز در وجود دارد از جمله اینکه ضابطه «ضرورت کشی حقیقیت» نیامفهوم اسیت.
دیگر آنکه اگر بعد از تأیید قرار عدم دسترسی در دادگاه ،این وضعیت منتفی گردد تکلی چیسیت؟
قرار عدم دسترسی تا چه مدت و به تشخیص چه مقامی اعتبار خواهد داشت؟(فرهودی نیا و موسیی
زاده.1)814 :1112،
 .1قابل ذکر است که در پروندههای موسوم به پروندههای امنیتی ،گاهی دالیل اتهام از میتهم و وکییل وی مکتیوم نگیه
داشته میشود و بر خالف نص صریح مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از جمله ماده  5و میاده  81آن ،بیدون ابیالغ و
حتی ارائه دالیلی که علیه متهم جمع آوری شده است ،جریان تحقیقیات و رسییدگی طیی مییشیود و قیرار جلیب بیه
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برابر اصل  21از مجموعه اصول اساسی راجع به نقیش وکیال نیاظر بیه ایین حیق و در راسیتای
تضمین اصل برابری سالحها« :این تکلی مقامات ذی صالح است که شرایطی فراهم آورند تا وکیال
به منظور ارائه معاضدت حقوقی مؤثر به موکلین خود ،به اطالعات پروندهها و اسنادی که در اختییار
یا کنترل آنهاست برای مدت زمان کافی دسترسی داشیته باشیند .ایین دسترسیی بایید در اولیین
فرصت مقتضی فراهم شود».
نوآوری دیگر قانون آیین دادرسی کیفری لزوم تعیین وکیل تسخیری برای بعضیی از متهمیان در
مرحله تحقیقات مقدماتی است .به حکم تبصره  2ماده « :111در جرائمی که مجازات آن سلب حیات
یا حبس ابد است ،چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننمایید ،بیازپرس
برای وی ،وکیل تسخیری انتخاب میکند».
نکتهای که ذکر آن الزم به نظر میرسد آن است که باید میان حق برخورداری از وکیل و اعیالم
این حق تفکیک قائل شد .ماده  124قانون آییین دادرسیی دادگاههیای عمیومی و انقیالب در امیور
کیفری  1134و بند  1قانون «احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» صرفاً گوییای
حق برخورداری از وکیل بودند بی آنکه اعالم آن را از شمار تکالی مقام قضائی بدانند .این در حالی
است که طبق اصل هفدهم از « مجموعه اصول به منظور حمایت از کلیه اشخاصیی کیه تحیت هیر
گونه بازداشت یا حبس قرار دارند »1مصوب  1144مجمع عمومی سیازمان ملیل متحید« :هیر فیرد
بازداشت شده حق استفاده از معاضدت مشاور حقوقی را خواهد داشت .مقامیات صیالح بایید بعید از
دستگیری ،این حق را به اطالع او برسانند و تسهیالت معقولی را برای استیفای آن فیراهم آورنید».
این خأل قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری  1112برطرف شده اسیت .هیم ضیابطین در مرحلیه
تحت نظر (ماده  )52و هم بازپرس در مرحله تحقیقیات مقیدماتی (میاده  )111مکلی بیه اعیالم و
تفهیم این حق شدهاند .در همین راستا گفته شده است حق متهم به داشتن وکیل از چنان اهمیتی
برخوردار است که بازپرس نباید به فرض آگاهی همگان از قوانین اعتماد کند (خالقی.)134 :1115،

دادرسی ،کیفرخواست و حتی حکم محکومیت به استناد دالیلی صادر میشود که میتهم و وکییل وی از حیق اطیالع از
مفاد آنها و اصالت و داللتشان محروم ماندهاند .در نهایت پرونده با محکومیت متهم به اسیتناد ادلیه مکتومیه ،مختومیه
می گردد! این وضعیت تخل آشکار از مفاد قانون و نقض فاحش حقوق دفاعی متهم است .مقامات قضایی بعضیاً در برابیر
پافشاری وکال بر لزوم رعایت قانون و حقوق متهم ،از سر استیصال به تبصره  2ماده  141قانون آییین دادرسیی کیفیری
ناظر به اکتفا به اطالع ذینفع و استنساخ از مفاد رأی و عدم تسلیم نسخهای از آن که آن هم خالف اصول است ،متوسیل
میشوند .بطالن چنین قیاس ناصوابی بینیاز از شرح و تبیین است.
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
ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی و مجازات انتظامی درجه هشت و سه.1
درباره تعداد وکالی متهم در جریان تحقیقات مقدماتی با وجود قید «یک نفر» مندرج در میاده
 ،111به قرینه عبارت «وکیل یا وکال» مذکور در تبصره ماده  84و قید «تمام امور کیفری» در ماده
 ،181میتوان گفت که تعداد وکال در مرحله تحقیقات محدود به ییک نفیر نیسیت .از سیوی دیگیر
منظور از «همراهی» در ماده  111برخورداری متهم از خیدمات و حماییتهیای حقیوقی و قضیایی
وکیل است نه صرف حضور منفعل و غیر مؤثر وی .بنابراین ایجاد هر نوع محیدودیت بیرای وکییل و
سلب آزادی عمل از او نقض مفهوم همراهی و نتیجتاً نقض قانون محسوب میشود.
به حکم بند «د» از بند  1ماده  18میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که نیاظر بیه اعیالم
این حق است« :هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل الاقل حق تضمینهیای ذییل را
خواهد داشت ...در صورتی که وکییل نداشیته باشید حیق داشیتن وکییل بیه او اطیالع داده شیود».
همچنین اصل  5از مجموعه اصول راجع به نقیش وکیال در میورد اعیالم ایین حیق بییان مییکنید:
«دولتها اطمینان حاصل خواهند نمود که کلیه افراد بیه فورییت توسیط مقیام ذی صیالح از حیق
استفاده از کمک وکیلی که خودشان انتخاب مینمایند به محض دستگیری ییا بازداشیت ییا میتهم
شدن به ارتکاب جرائم جزایی ،مطلع شوند».
محدودیت مداخله مؤثر وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی ،صرفاً در چارچوب اتهام به دو طیی
جرائم سازمان یافته 2و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور 1قابل اعمال است .ایین سیاسیت
 .1پیش از اصالحات سال  ، 1118ضمانت اجرای مورد اخیر بی اعتباری تحقیقات اعالم شده بود .نکته قابل تأمل آن
است که این ضمانت اجرای جدید چه نفعی برای متهم دارد؟ متهمی که میتوانست در پرتو همراهی یک وکیل ،از خود
بهتر دفاع کند اکنون میتواند صرفاً مجازات انتظامی سالب حقِ خود را به نظاره بنشیند .این در حالی است که پیشتر
تبصره  2ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال  1131سلب حق
همراهی وکیل از سوی متهم را افزون بر مجازات انتظامی موجب بی اعتباری حکم صادره از سوی دادگاه میدانست.
 .2در قوانین کیفری داخلی ،جیرم سیازمان یافتیه تعریی نشیده اسیت لییکن در تبصیره  1میاده  111قیانون مجیازات
اسالمی«گروه مجرمانه» ذیل عنوان سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته ،معرفی شده است .الزم به ذکر اسیت کیه در
حقوق فرانسه نیز در مورد جرایمی چون شرکت در گروههای بزهکاری و یا سیرقت و تخرییب بیا شیرکت در گیروههیای
سازمان یافته ،مداخله وکیل تنها پس از سی و شش ساعت و در جرائم تروریستی و جرائم مواد مخیدر پیس از هفتیاد و
دو ساعت امکان ذیر است (ساقیان.)111 :1111 ،
 .1ذکر عبارت کلی «جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور» بدون احصای مصادیق میتواند موجب تضیییع حقیوق
متهم شود .در حقوق ایران جرائم مذکور در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی بخش تعزییرات مصیوب 1135
تحت عنوان جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی قرار گرفتهاند .ابهام در جرائم مذکور در فصل هشتم و نهم از بخیش دوم
کتاب دوم قانون مجازات اسالمی  1112است که ذیل عنوان «محاربه» و «بغی و افساد فیی االرض» آمیدهانید و نییز در
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میتواند در راستای سیاستهای سخت گیرانه در خصوص جیرائم خیاص و بزهکیاران خطرنیاک بیر
مبنای کیفرشناسی نو و سیاست مدیریت خطر ارزییابی شیود (فرهیودی نییا و موسیی زاده:1112 ،
 .)851چنین است که بعضی از جرم شناسان از ظهور حقوق کیفری امنیت مدار یاد کردهاند .با این
توضیح که در حال حاضر و در خصوص برخی جرائم تروریستی و سازمان یافته میا از ییک سیاسیت
جنایی کالسیک و شهروند مدار که حاصل حدود نیم سیده تیالش و مبیارزه اسیت بیه سیمت ییک
سیاست جنائی امنیت مدار و دشمن محور در حال تحول هستیم (نجفی ابرندآبادی.)121 :1111 ،
 .3. 2در مرحله رسیدگی
پس از خاتمه تحقیقات و اخذ آخرین دفاع و اعتقاد مقام تحقیق به جرم بودن عمل ارتکابی و وجود
ادله کافی برای انتساب آن به متهم ،قرار «جلب به دادرسی» 1صادر میشود .دادستان مکلی اسیت
ظرف مهلت سه روز نظر خود را نسبت به قیرار میذکور اعیالم کنید .در صیورت موافقیت دادسیتان،
کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال میشود .نهایتاً قضات دادگاه درباره اتهام وارد بر میتهم
اتخاذ تصمیم مینمایند .حضور و نقش آفرینی وکییل در مرحلیه رسییدگی از آن درجیه از اهمییت
برخوردار است که دیوان اروپایی حقوق بشر موردی را که دادگاه پس از اسیتماع میدافعات میتهم و
وکیل وی ،اقدام به قرائت حکمی کرده که متن آن قبالً تنظیم و امضا شده اسیت ،2نقیض منصیفانه
بودن محاکمه اعالم کرده است (امیدی.)128 :1142 ،
در نظام عدالت کیفری ایران ماده  118قانون آیین دادرسی کیفری  1211حضور حیداکثر سیه
وکیل را در دادگاه پیش بینی کرده بود .اما ماده  145قانون آییین دادرسیی دادگاههیای عمیومی و
انقالب در امور کیفری  1134در این زمینه فاقد صراحت بود .این در حالی بیود کیه میاده  124آن
قانون ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی ،حضور تنها یک وکیل را درکنار متهم پیش بینی مییکیرد.
در حال حاضر بر اساس ماده  145و تبصره  181قانون آیین دادرسیی کیفیری میتهم مییتوانید در
جرائم داخل در صالحیت دادگاه کیفری یک ،حداکثر سه وکیل و در غیر آنهیا ،حیداکثر دو وکییل
همراه داشته باشد .در کنار اینها مواد  184 ،183و  815نیز نسبت به بعضی از متهمان و در برخی
از جرائم لزوم تعیین وکیل تسخیری برای متهم را پیش بینی کیرده اسیت .در زمینیه لیزوم تعییین
جرائم مذکور در قوانین متفرقه ای که واژه «امنیت» در عنوان آنها ذکر شده یا نیوع جیرائم پییش بینیی شیده در ایین
قوانین به گونه ای است که نتایج آن علیه امنیت است همچون ماده  1قانون مجازات اخالل کنندگان در تأسیسیات آب
و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب .1151
 .1در ماده  215ق.آ.دک  ،1112از «قرار جلب به دادرسی» ،به عنوان جایگزین قرار مجرمیت در قیانون آییین دادرسیی
کیفری سابق یاد شده است.
)2. Satharasinghe v. Jurianz (Supreme Court of Ceylon
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وکیل تسخیری برای متهم در مرحله رسیدگی تبصره  1ماده  141قانون  1134بیان میداشیت :در
خصوص جرائمی که مجازات قانونی آن قصاص نفس ،اعدام ،رجم و حبس ابد میباشد ،تعیین وکیل
تسخیری الزامی است .بنا بر رویه قضائی تشکیل جلسه بدون حضور وکییل قیانونی نبیود و تجدیید
جلسه الزم تلقی میشد .در شرایط فعلی ماده  184قانون آیین دادرسی کیفری عالوه بر جرائم فوق
الذکر ،در خصوص جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو است و جنایات عمدی با میزان حداقل
ثلث دیه کامل و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه پنج و باالتر ،تعیین وکیل تسخیری را الزامیی
دانسته است .دو ماده  183و  815نیز تعیین وکیل از سوی دادگاه بیه ترتییب بیرای متهمیان فاقید
تمکن مالی و اطفال و نوجوانان متهم به ارتکاب جرائم داخیل در صیالحیت دادگیاه کیفیری ییک و
جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل را پیش بینی کردهاند .در شق اخیر در
موارد اتهام به ارتکاب جرائم تعزیری درجه هفت و هشت خود نوجوان ییا سرپرسیت قیانونی او هیم
میتواند بدون تعیین وکیل از خود دفاع کند .این اختیار البته نافی حق معرفی وکیل نیست.
دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان که در بند  8ماده  18کنوانسیون بین المللی حقوق میدنی و
سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است بر این نکته تأکید دارد که «آییین دادرسیی در خصیوص ایین
گروه از افراد باید مطیابق سین ،مصیلحت و بیازپروری آنیان در نظیر گرفتیه شیود» .افیزون بیر آن،
کنوانسیون حقوق کودک در قسمت چهارم ماده  13چنین اشعار میدارد« :هیر کیودکی کیه آزادی
وی سلب شده است باید حق دسترسی فوری بیه مشیاور حقیوقی مناسیب و سیایر مسیاعدتهیای
مقتضی داشته باشد».
از حیث تطبیقی میتوان به ماده  151قانون آئین دادرسی کیفری ترکیه اشاره کرد .ایین میاده
در خصوص متهمینی که دارای وضعیت خاص هستند شرایط ویژهای را در نظیر گرفتیه اسیت« :در
صورتیکه مظنون و متهم کمتر از هجده سال سن داشته باشد یا در صورتیکه صغیر ییا الل باشیند
یا اینکه معلولیت متهم به حدی باشد که توانائی دفاع از خود را نداشیته باشید بیدون درخواسیت او
یک وکیل مدافع تعیین میگردد»(افشار راد.)111 :1141،
در حقوق جزای بین الملل ماده  13اساسنامه دیوان بین المللیی کیفیری در ایین رابطیه مقیرر
می دارد که متهم از این حق برخوردار است که با رعایت مقررات این اساسنامه بیه صیورت علنیی و
منصفانه و بیطرفانه و با رعایت حداقل تضمینات زیر در مساوات کامل محاکمه شود :ب .وقت کیافی
و امکانات الزم به او داده شود تا دفاع خود را تدارک کند و آزادانه و محرمانه با وکییل میدافعی کیه
خود انتخاب میکند ،ارتباط داشته باشد .همچنین با رعایت بند  2ماده  11و به منظیور انجیام امیر
دفاع شخصاً و یا از طریق مشاور حقوقی انتخابی خود در محاکمه حضور یابد و مطلع شود که اگر از
مشاورت حقوقییی بهره مند نیست ،حییق دارد از مساعییدت مشیاور حقوقی که دییوان در صیورت
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ضرورت و در راستای اجرای عدالت فراهم میکند ،بهیره منید گیردد حتیی اگیر تیوان میالی بیرای
پرداخت هزینههای مربوطه را نداشته باشد .همانگونه که بعضی از نویسندگان گفتهاند در اساسینامه
دیوان تضمین حق برخورداری از وکیل از مراحل اولیه شکلگیری پرونده کیفری شیروع مییشیود.
زیرا بر اساس بند «د» ماده  55بازجویی از میتهم بایید در حضیور وکییل او صیورت گییرد( .صیابر،
)281 :1144
در سطح ملی با توجه به افتراقی بودن شیوه رسیدگی در دادگیاه وییژه روحانییت بیه شیرایط و
محدودیتهای حضور وکیل در این دادگاه اشاره میکنیم .در آیین نامه دادسراها و دادگاههای وییژه
روحانیت مصوب مردادماه  1111در خصوص حضور وکیل مقررهای وجود ندارد .هیر چنید بیه نظیر
نمیرسد عدم اشاره به این موضوع ،مانعی برای حضور وکیل در معیت متهم باشد .زیرا اصول قیانون
اساسی ،ماده واحده قانون رعایت حقوق شهروندی و معیارهای دادرسیی منصیفانه ،رعاییت حیداقل
حقوق دفاعی متهم از جمله حضور وکیل را ضروری میدانند .افزون بر این ،تبصیره  1میاده واحیده
قانون «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا» مصیوب  1131/3/11مجمیع تشیخیص مصیلحت نظیام
بالصراحه میگوید« :اصحاب دعوا در دادگاه ویژه روحانیت نییز حیق انتخیاب وکییل دارنید ،دادگیاه
تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص میکند تا از میان آنان به انتخاب متهم ،وکیل
انتخاب گردد ».این تبصره خالی از ایراد نیست ،چرا کیه میتهم مجبیور بیه معرفیی وکییل از مییان
وکالیی است که توسط دادگاه انتخاب شدهاند .شبیه به این محدودیت در ماده  125آیین دادرسیی
کیفری  1112در بخش مربوط به آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح هم وجود دارد .مطیابق ایین
ماده« :در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطالعات سیری و بیه
کلی سرّی است و رسیدگی به آنها در صالحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است ،طرفین دعوا،
وکیل یا وکالی خود را از بین وکالی رسمی دادگستری که میورد تأییید سیازمان قضیائی نیروهیای
مسلح باشد ،انتخاب مینمایند» .بر همین اساس است که برخی حقوقدانان با انتقیاد از ایین مقیرّره
گفتهاند ایجاد محدودیت در انتخاب وکیل در پروندههای خاص ،آن هم از سوی مرجعی که باید بیی
طرفی را در واقع و در ظاهر رعایت نماید اقدامی قابل دفاع نیست (خالقی.)121 :1111 ،
مواردی از این قبیل به وضوح نقض حق انتخاب آزادانه وکیل محسوب میشوند حقیی کیه بیه
کرّات مورد تأکید اسناد بین المللی و منطقهای حقوق بشر قرار گرفته است .بر همین اسیاس اسیت
که کمیته حقوق بشر سازمان ملل ،مواردی را که فردی بر خالف میل متهم به عنوان وکیل میدافع
وی انتخاب میشود ،نقض قسمت چهارم بند  1ماده  18میثاق بین المللی حقوق میدنی و سیاسیی
اعالم کرده است (امیدی .)111 :1142 ،در این موارد در واقع در عین اختیار نوعی اجبار وجود دارد
و این امر ،استقالل و بیطرفی وکیل را مخدوش میکند .اشکاالت وارد بر تبصره میاده  84در اینجیا
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هم قابل طرح است .این در حالی است که اصول اساسی ناظر به نقیش وکیال ،در بخیش «وظیای و
مسئولیتها» ،در بند  11تضمین ایفای وظای حرفهای وکال بدون مداخلههای ناصحیح را از جملیه
وظای دولتها دانسته است .در واقع عدالت کیفیری اقتضیا مییکنید در جیرائم علییه امنییت کیه
حاکمیت ،خود یک طرف دعواست رسیدگی باید به گونهای باشد که شائبه عدم رعایت حقوق متهم
و برهم خوردن موازنه قوا به زیان وی به ذهن متبادر نشود.
جمعبندی ،نتایج و پیشنهاها
وکالت از متهم از جمله حقوق یا تضمینات دفاعی اوست حقی کیه مبتنیی بیر مبیانی و معیارهیای
حقوق بشر ،اصول سیاست جنایی و دست آوردهای جرم شناسی است .اسناد بینالمللی و منطقیهای
حقوق بشر چنین حقی را به عنوان هنجاری غیر قابل نقض پذیرفتهاند .نظام عیدالت کیفیری اییران
چنین هنجاری را پذیرفته است .قانون اساسی ،قانون احترام به آزادیهیای مشیروع و حفیظ حقیوق
شهروندی و قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان آخرین قوانین موضیوعه در ایین زمینیه ،از حییث
سازگاری با مبانی و الزامات حق برخورداری متهم از وکیل مدافع ،متضمن تحیوالت و نیوآوریهیای
قابل مالحظهای هستند و نظام عدالت کیفری ما را در این زمینیه تیا حیدود زییادی بیه معیارهیای
جهانی و منطقهای نزدیک کردهاند .لزوم آگاه کردن میتهم از حیق برخیورداری از وکییل میدافع در
آغازین مراحل فرایند اجرای عدالت کیفری ،تعیین ضمانت اجرا برای سلب حق همراه داشتن وکیل
یا عدم تفهیم این حق ،اجازه حضور فعال و مؤثر وکیل در جریان تحقیقات ،پیشبینی حیق مطالعیه
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
دعوا پیشبینی شدهاند ،از شمار این تحوالت و نوآوریها هستند.
با این همه قانونگذار و دستگاه قضا از راه مقرراتی مثیل تبصیره  1میاده واحیده انتخیاب وکییل
توسط اصحاب دعوا ،تبصره ماده  ( 84اصالحی  ،) 1118ماده  125آیین دادرسیی کیفیری و بنید 5
متن موسوم به استجازه (  ) 1113در خصوص بعضی از متهمان و برخی از اتهامیات ،تیا حیدودی از
موجهات و اقتضائات حق برخورداری متهم از وکیل مدافع و اصل برابری سیالحهیا فاصیله گرفتیه و
دایره اعمال چنین حقی را تضییق کردهاند .ایجاد چنین محدودیتهایی که مغایر با عمیوم و اطیالق
اصل سی و پنجم قانون اساسی محسوب می شوند ،گویای آن است که متولیان نظام عدالت کیفیری
ما هنوز آنگونه که باید ،به نهاد وکالت و وکالی دادگستری اعتماد ندارد .این عدم اعتماد نشیانههیای
عملی و تجربی دیگری هم دارد .بر این اساس پیشنهادهای ذیل به عنوان اقداماتی قیانونی و قضیایی
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برای تضمین هر چه بهتر حقوق متهم و هماهنگی مقررات داخلی با هنجارهای جهیانی و منطقیهای
ارائه میگردد:
 .1حذف تبصره  1ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا و تبصره ماده  84قانون آییین
دادرسی کیفری.
 .2رفع ابهام از مفهوم کش حقیقت و معیار جرم امنیتیی میذکور در میاده  111قیانون آییین
دادرسی کیفری ،برای جلوگیری از سوء تفسیر قانون و اعمال سلیقه در صدور قرار عدم دسترسی به
پرونده.
 . 1تعیین ضمانت اجرای نقض حق برخورداری از وکیل در مرحله تحت نظر موضیوع میاده 84
قانون آیین دادرسی کیفری.
 .8پیش بینی دوباره ضمانت اجرای بطالن تحقیقات مقدماتیِ مقرون به سلب حق برخیورداری
متهم از وکیل مدافع به نحو مقرر در متن اولیه تبصره  1ماده  111قانون آیین دادرسی کیفری.
منابع
آَشوری ،محمد ( ،)1131عدالت کیفری (مجموعه مقاالت) ،تهران :گنج دانش.
افشارراد ،محمد ( ،)1141حقوق متهم در قوانین ایران و ترکیه ،پاییان نامیه کارشناسیی ارشید،
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تجاوز جنسی و تعارض جنسیتی
1

اکبر نوروزی
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دکتر حسن عالیپور
تاریخ دریافت9016/0/03 :

تاریخ پذیرش9011/2/99 :

چکیده
نگرشهای زبانی و فرهنگی به پدیده تجاوز جنسی سبب شده این پدیده به مثابه یک عنوان مجرمانه واقعیی
در نظام حقوقی ایران شکل نگیرد .عنوانهای مجرمانه پس از قلمرو سیرزن پی یری ،بیا عنیوانی جیدا ،وارد
حیطه قانونگ اری شده و با دیدگاهی ویژه ،در فرآیند قضایی نمیود میییابنید .تجاوزجنسیی از ایین فرآینید
مرحلهای دور افتاده و در همان گام نخست یعنی سرزن پ یری بیا چیاش هیایی همیراه اسیت یه همیین
چاش ها ،در قلمرو قانونگ اری نیز مشاهده مییشیود  .نییروی واگگیانی زبیان فارسیی در م بیوم بخشیی بیه
تجاوزجنسی ،م و ارزشها ی مورد حمایت در قبیا ایین پدییده ،زییاد اسیت .دشییل بنییادین آن ،تعیار
جنسیتی است .تعار جنسیتی در این نوشتار م بومی عام در قبا رویکردهای تعار گونه اجتماعی است.
نگرشهای مختل ی ه از تعار جنسیتی صورت گرفته باعث شده تا ساخت حقوقی تجاوزجنسی در نظیام
حقوقی ایران شکل نگیرد و پی آمدهایی همچون رفتارهای خشن جنسی و پیوندهای جنسی سلطه گرایانیه
به دنبا داشته است.
واژگان کلیدی :تجاوز جنسی ،زنای به عنف ،عمل جنسی به عنف ،تبعیی

جنسییتی ،رویکردهیای فرهنگیی و

اجتماعی
آموخته ارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشیگاه اصی بان (نویسینده

 .1دان
مسئو )
 .2استادیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تبران
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مقدمه
نظام حقوقی هر شور دو نق اساسی دارد :یکی نق سامان بخشی و تنطیم نندگی روابی بیین
اشخاص و پدیدهها و دیگری نق حمایتی از ارزشها و هنجارها .به همین دشیل حوزهاییی وابسیته
به حوزههای دیگر در یک جامعه است .این وابستگی نخست از این جبت است ه بایید حیوزههیای
دیگر جامعه در میان باشند تا سامان بخشی م بوم داشته باشد و دوم از این جبت ه باید ارزشهیا
و هنجارهایی در سطح جامعه وجود داشته باشند تا چبره حمیایتی حقیوق برجسیته شیود .از بعید
نخست یعنی چبره سامانبخشی به همه حوزههای جامعیه ،نظیام حقیوقی نیاگزیر اسیت یه بیرای
ببرهمندی از م اهیم و ساختار این حوزهها ،از تمام توان خود است اده ند.
در نظام حقوقی همانند بیشتر حوزهها ،هم بررسیهای نظری و هم بررسیهای اربردی شیا له
آن را نمود میدهند .در بررسیهای میانرشتهای ،برخیی دانی هیا ماننید فلسی ه ،بیزهشناسیی ییا
جامعهشناسی بر حوزة اربردی نظام حقوقی جبت میدهند یا حتی ساختار آن را شکل میدهنید.
این بررسیها در حوزة نظری و اربردی نظام حقوقی ،یکی از شیوههای مبم پوییایی نظیام حقیوقی
دانسته میشود ه اگر از ظرفیتهای آن ببره گرفته نشود ،نه تنبا حوزه نظیری در قیاشبی مدیدود
گرفتار میشود بلکه حوزه اربردی نیز مجاشی برای پیشرفت و بببود نخواهد یافت.
برای ارزیابی میزان وابستگی و نیازمندی دو حوزه نظیری و حیوزه یاربردی و انیدازه وابسیتگی
آنها به رهیافتهای میانرشتهای ،بررسی جامعی انجام نشده وشی از میان برخی م بومهای لیدی
میتوان بخشی از این ارزیابی را بهدست آورد ه در این میان «تجاوز جنسی» از همیه برجسیتهتیر
است .تعبیر ناآشنای «تجاوز جنسی» از دید نظام حقوقی ایران وشی پر اربرد و تعبیر معروف "زنیای
به عنف" از دید قانونگ ار وشی م اربرد در حوزه عمومی در همین گام نخست ،چاش های نظیری
و اربردی نظام حقوقی ایران را برجسته می ند .مسأشه نخست این است ه چگونه تعبییر حقیوقی
"زنای به عنف" در حوزه عمومی و در زبان مردم جا نمییافتید وشیی تعبییر رییر حقیوقی " تجیاوز
جنسی" به عنوان تعبیری جانشین به ار میرود و چرا قانونگ ار ایران از این تعبیر پر یاربرد ببیره
نگرفته است؟
در گام دوم ،نظام حقوقی بهعنوان یک نظام سامان ده ه ارتباط وی با حوزههای دیگیر بیشیتر،
از جبت چبره حمایتی است ،در قبا پدیده تجاوز جنسی از چه ارزشی حمایت می نید؟ از جسیم
بزهدیده ،از روان وی یا از جنسیت وی یا اینکه ع ت و اخالق اعتباری جامعه برای وی مبیم اسیت؟
آیا نظام حقوقی میتواند از چندین ارزش در قبا یک پدیده آن هم به طور همزمان حمایت ند؟
در گام سوم ،اساس نظام حقوقی بهویژه در حقوق ی یری بیر معرفیی شی اف و روشین عناصیر
شکلدهنده به ضد ارزش یا همان پدیده مجرمانیه اسیت .عناصیر شیکلدهنیده بیر دو ر ین میادی
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بهعنوان جسم جرم و ر ن روانی بهعنوان روح جرم استوار است و به همراه پی بینی قیانونی و نییز
ضمانت اجرای آن ،تدت ییک عنیوان مجرمانیه هوییت میییابید .زنیای بیه عنیف از جبیت عناصیر
تشکیلدهنده نیز سردرگم است و م بومی متکی بر جنسیت است .به این دشیل ه ناروشنی عناصر
تشکیل دهنده در متن قوانین باعث شده ه تنبا عنوان زنای به عنف آن هم بهصورت یک میادهای
مستقل مطرح شده و عنوان تجاوز جنسی در متن قانون جرم انگاری نشود و این میتواند نمیادی از
تعار جنسیتی تلقی شود .بنابراین از این دید ،چرا قانونگ ار عمل جنسی بیه عنیف را بیه جیای
زنای به عنف به ار نبرده است؟
در گام چبارم ،رویه قضایی در شورهای قانونمدور نوان یک ابزار آگاه و پویا برای اجرای قانون
به شمار میروند  .در ایران رویه قضایی به ویژه در برابر پدیده تجاوز جنسی ،جروی آشیکار دارد .از
یک سو دادگاهها نگران ی ر سنگین و برگشتناپ یر ی یه جیرم زنیای بیه عنیف بیه دنبیا دارد،
وششی بسیار برای دوری از ی ر قانونی این جرم دارند .از سوی دیگر در راستای توجه به بزهدیده
گاه به ضمانت اجراهای ریر قانونی و حتی سنتهای عرفی دست مییازند .ازجمله ضمانت اجراهای
اعدام ه ناشی از جلوه دادن ی ک زنای ساده به یک زنای به عنف شدید در اثر رسانه ای ردن ایین
اقدام و تدریک احساسات عمومی در قبا این پدیده ه در پی دارد را میتوان اشاره رد.
بررسی این چبار مسئله در قاشب چبار عنوان زیر نشان خواهد داد یه مییزان و گسیتره تعامیل
حوزه نظری و اربردی در نظام حقوقی ایران در این زمینه چگونه است؟
 .1چالش واژگانی
م اهیم و واگگان مرتب درحوزه جنسی به همراه جیان و داراییی ،از قیدیمیتیرین و ابتیداییتیرین
واگگان هر جامعه ای به شمار میروند؛ وشی بر خالف تعابیر مرتب با جان و میا یه همیه ایینهیا
متعلقات اوشیه هر انسان است ،تعابیر حوزه جنسی و ناموسی بیه دشییل اهمییت وییژه آن بیر تعیابیر
مرتب با جان و ما اوشویت پیدا رده است .اما واگگان حوزه جنسی به دشیل اببیام آمییز بیودن آن
چاش برانگیز است و باعث شده یکسری چاش ها در زمینه امور جنسی بیه حیوزه قیانونگی اری و
قضایی شور وارد شود .آنچه در ای نجا اهمیت دارد؛ پاسخ به این پرس است ه این اببام را نظیام
حقوقی به جامعه تزریق می ند یا جامعه آن را برای قانونگ ار ایجاد رده است؟
«زنا به معنی ج ت گردیدن زن و مرد به طور نامشروع» (معین )11 :1131 ،و از دید فقبا «زنیا
داخل ردن آشت تناسلی مرد باشغ و عاقل در فرج زن است؛ بلکه مطلیق جینس مثنیث میراد اسیت،
خواه از قبل باشد یا از دبر ،به طوری ه آن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکیاح ییا شیببهای
ه موجب اعتقاد به حال بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنهگاه فرو رفتیه باشید در حیاشی
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ه علم به تدریم این عمل داشته و در انجام آن مختار بوده است» (داد میرزی« .)595 :1131،زنیا
آن است ه مرد باشغ از روی علم و اختیار به اندازه سر آشت خود را در فرج زنی ه بر او حرام است،
داخل ند ،بدون آنکه عقد نکاح یا ملکیت یا شببه در ار باشد( ».شبید او  )219 :1135 ،و «زنیا
آن است ه مردی ذَ َر خود را در فرج زنی از پی یا پس فرو بَرَد به قدری یه ختنیه گیاه پنبیان
شود و آن زن بر او حرام بوده و عقد یا شبه عقد و یا ملکیتی در بین نباشد» (مجلسی.)51 :1131 ،
«زنا از دیدگاه حقوقدانان عبارت است از جماع ریر مشروع خواه در جبت آشت تناسلی باشید خیواه
نه .برای تد قق زنا عالوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه و عمد شرط است ه زانی باشغ باشد اگرچه
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
ال اقل بقدر حش ه باشد .هم چنین گ ته شده است ه علم به جرم بودن زنا شرط تدقق ایین جیرم
است» (شنگرودی« .)111 :1131 ،عمل جنسی با سانی ه از نظر قیود اخالقی و مبانی می هبی و
قوانین اجتماعی ممنوع شناخته شده است انجام میگیرد .شایعترین این اندراف ،رواب جنسی بین
برادر با خواهر یا پدر با دختر میباشید»(تیاج زمیان دانی  .)11 :1131 ،از دییدگاهی دیگیر زنیا را
اینگونه تعریف ردهاند «جنسیت یا تمایل جنسی ه از معنای زنا میباشید ،در ییک معنیا فعاشییت
شبوانی است ه موجب ج ب یک جنس در مقابل جینس دیگیر شیده و در معنیای دیگیر م بیوم
زیستشناسی جنسیی در بیر مییگییرد ؛ یعنیی همیان انیدام جنسیی مردانیه ییا دسیتگاه تناسیلی
زنانه (».جباف« )12 :1131،عنف ،در شغت به معنای مدارا نکردن» (ابن منظور 1111 ،ه.ق 251 :و
جوهری 111 :1111،ه.ق ،و فراهیدی1111،ه.ق« )151 :شدت ،خشونت و است اده از زور در عمیل
است»( .آذرنوش )1132،141،و در اصطالح «عنوانی است برای جرایمی ه توأم بیا آزار و اعمیا و
رفتار خشن و تند و ارلب با سلب اراده و باوجود مقاومت بزهدیده و به ضرر او ارتکاب میییابنید یه
ممکن است به هر وسیله ممکن اعما شود» (ایمانی .)111 :1132،و «نیز به معنی عمیل آمیختیه
با تجاوز و در هم شکستن مقاومت شخص بیه طیور ارادی و بیه ضیرر او اسیت» (گیودرزی ،ییانی،
 .)41 :1135واگه «عنف» و زنای به عنف در الم فقبیا بیه یار نرفتیه اسیت و بیه جیای آن از واگه
«رصب» است اده شده است و این امر ریشه در روایاتی دارد ه در مورد زنیای بیه عنیف وارد شیده
است به طوری ه در تب حدیثی قدیم بابی به این نام اختصاص یافته است .مرحوم شییخ لینیی
در تاب اشکافی بابی را ذ ر رده است به نام« :باب اشرجل یغتصب اشمیرأه فیرجهیا» .مرحیوم شییخ
م ید در مورد زنای به عنف میفرماید« :من رصب امرأه علی ن سها وطئبا مکرها شبا ضیربت عنقیه
مدصنا ان أو ریر مدصن» « .زنی را به زور در اختیار خود قرار داده و با ا راه با او وطی رده باشد
ه مجازات او شتن است خواه مدصن باشد یا ریر مدصن» تعبیر دیگری یه فقبیا بیرای تبییین
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زنای به عنف به ار گرفتهاند «ا راه» است« :و ا یقتل من زنی بامرأة مکرها شبا بال خیالف أجیده
فیه ،بل اإلجماع بقسمیه علیه» (نج ی 1111 ،ه .ق 115 :و امام خمینی 1111 ،ه.ق )141 :بیا ایین
ه در الم ا ثر فقبای متأخر و معاصر از واگه ا راه است اده شده است ،اما این بیه معنیای اندصیار
عنف در این تعبیر نیست چنان ه یکی از فقبا این معنیا را متی ر شیده اسیت« :ثیم انیه ال وجیه
الختصاص اشدکم باشمکره ،اذ اشم ور فیاشدادیث و فتاوی ا ثر اشقدماء االصداب هو رصیب اش یرج و
هو اعم من اال راه ،ششموشه علی اشزنا باشنائمه و اشسکری ،و اشمغماه علیبا اشمسیلوبه االختییار»«هیی
مبنایی برای قضاوت در مورد حکم ا راهی وجیود نیدارد ،همیانطور یه در احادییث و فتیاوی ا ثیر
پیشینیان گ ته شده ،آن رصب فرج به اجبار است ه شامل زنا در خواب و در حا مسیت بیودن و
در حاشت بیاختیاری میباشد» (موسوی اردبیلی 1121 ،ه.ق )111 :دشیلیی بیرای اختصیاص حکیم
زنای به عنف (اعدام) فق به مورد ا راه نیست چون آنچه ه در احادیث و فتاوای بیشیتر فقیبیان
قدیم آمده است تعبیر «رصب فرج» است و این عبارت اعم از ا راه است چون زنای با فرد خیواب و
مست و بیبوشی ه مسلوباالختیار است را نیز شامل میشود .در ایین تعری یی یه از زنیا صیورت
گرفته و رصب فرج را به عنوان مصداق آن بیان نموده نویسنده تنبا شیوه آمییزش جنسیی را بیرای
تجاوز ذ ر رده است و تجاوزاتی ه به شیوههای دیگری ه ممکن است ات اق بی تد دوری رده و
تنبا رابطه جنسی را معیاری برای تجاوز جنسی قلمداد رده است.
تجاوز جنسی به معنی انجام نزدیکی جنسی با فیرد ،بیدون رضیایت اوسیت .تجیاوز جنسیی در
حقیقت تنبا یک حمله فیزیکی و جنسی نیست؛ بلکه در عین حا حمله معنوی و حملیه بیه شیأن
انسان است ه در آن قربانی از حق خود مدروم میگردد .این خشونت ،هر چند همیشه قتیل را بیه
همراه نداشته باشد ،عموماً تبدید به قتل را به همراه دارد .تجاوز نوعی خشیونت جنسیی اسیت یه
عمدتأ شامل آمیزش جنسی است ه از طریق آشت تناسلی صورت مییگییرد و آن هیم علییه انیدام
زنانه یک زن رخ میدهد ه این نمود یکی از تعارضات جنسی است ه حمایت خود را در قاشب این
پدیده به این شکل بیان می ند و باعث چاش هایی در این زمینه شده است .این عمل مییتوانید بیا
اجبار فیزیکی ،تبدید ،سوءاست اده از مسئوشیت یا با فردی ه ناتوان ییا زییر سین قیانونی اسیت رخ
دهد.
تعریف تجاوز« ،در بسیاری متون قضایی ،آمیزش (مقاربت) جنسی و یا انواع دیگر رواب جنسی
است ه بدون رضایت فرد قربانی ،از سوی شخص متجاوز بر او تدمیل میشیود» 1در ایین تعری یی
ه از تجاوز جنسی صورت گرفته تجاوز را نوعی آمیزش جنسی دانسته اسیت و صیرفأ آن را نیوعی
دخو آشت تناسلی همراه با خشونت بیان رده و یا بدونه رضایت فرد دانسیته اسیت و از تجیاوزاتی
1. http//legal-dictionary.thefreeditionary.com
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ه به مراتب خشنتر است اما از طریق رابطه جنسی صورت نمیگیرد مصداقی بیرای بییان تعرییف
تجاوز جنسی نیاورده است ه باعث چاش های در ارتکاب این جیرم شیده یه ناشیی از رویکیرد و
دیدگاهی است ه به پدیده تعار جنسیتی و حمایت از اندامهای زنانه و تجیاوزاتی یه از طرییق
رابطه جنسی در قبا این جرم صورت میگیرد میباشد .دادگاه جنیایی بیین اشمللیی روانیدا ،1993
تجاوز 1را «تجاوز فیزیکی با ماهیت جنسی ،ه به یک شخص تدت اجبار اعما میشیود» ،تعرییف
می ند .در بعضی متون قضایی اصطالح تجاوز با اصطالحاتی همچون «رفتار خشونتآمیز جنسیی»
و یا «رفتار جنایت آمیز جنسی ،جایگزین شده است .اما بسیاری از متون قضایی شورها ،تجاوز را
هم چنان آن دسته از اعماشی ه شامل ن وذ آشت مردانه به واگن و سایر رفتارهیای جنسیی میرتب ،
همراه با اعما خشونت جنسی میدانند .به عنوان مثا در برزیل ،قانون ،تجیاوز جنسیی را ،سیکس
واگینا بدون رضایت فرد تعریف می ند؛ بنابراین ،تجاوز به مرد ،تجاوز آنا (مقعدی) و تجاوز اورا
دهانی ،مشمو این تعریف نمیشوند .اداره تدقیقات فدرا و یا پلیس فدرا آمریکا تعریف ذییل را
برای تجاوز جنسی در گزارش جنایی ساالنه خود آورده اسیت :ارضیای جنسیی زن بیا اعمیا زور و
برخالف میل او .2در این تعریف ،تجاوز ،مقاربت (شامل ن وذ به واگن یا مقعد و یا دهان توسی آشیت
تناسلی مرد یا سایر اندامهای بدن و یا یکشی) ،با اجبار و عدم رضیایت زن ت سییر مییشیود تجیاوز
جنسی طبق یک تعریف سنّتی ،عبارت است از دسترسی شبوانی به زنی ریر از همسر با اسیت اده از
زور و برخالف خواسته آن زن در این تعریف سنّتی تجاوز جنسی دارای مثش ههایی است ه امیروزه
در اثر تدوالت اجتماعی دیگر نمیتوان عناصر تجاوز را مندصر در آنها دانست .این مثش هها شامل:
 )1است اده از زور؛  )2فقدان رضایت بزهدیده؛  )1زن بودن بزهدیده و  )1دخو آشت تناسلی مرد بیه
آشت تناسلی زن است (مجتبی جع ری .)114-121 :1191،در این رابطه هم باید این مطلب را بیان
نمود ه این احتما وجود دارد در تجاوز از زور است اده نشود یا بزه دیده رضایت ناقص داشته باشد
و همچنین زن مدور بودن بزهدیده ه یکی از نمادهای تعار جنسیتی میباشد باعث میشود یه
گستره زنای به عنف به حیطه زن مدور بودن مددود شود .اما در مورد «در رابطه بیا عنصیر فقیدان
رضایت باید گ ت اگر مردی تصمیم داشته با شد ه اقدام به برقراری رابطه جنسی با یک زن نمایید
در حاشی ه می داند آن زن راضی به این ار نیست تا آنجا ه بتوان قصد وی را در این زمینه احراز
نمود باید گ ت وی مرتکب جرم جنسی شده است .اما باید دید آییا وی نسیبت بیه فقیدان رضیایت
بزهدیده نیز علم داشته یا خیر؟ اگر این علم احراز شود الجرم باید گ ت وی مرتکب جرم شده است.
اشبته این ه ما حاشت ذهنی فردی را عنصر روانی عمل فرد دیگر بدانیم خود مسیأشه قابیل انتقیادی
1. rape
تجاوز_جنسی#آمریکا2. http://fa.wikipedia.org/wiki/
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است و نشان می دهد ه حقوق ی ری نتوانسته مرزهای دقیقی بین عنصر روانی و فضای خیارج از
ذهن مرتکب ترسیم ند .بنابراین فقدان رضایت یک وضعیت عینی یه شزومیاً بزهکیار از آن اطیالع
قبلی داشته باشد نیست .بلکه وضعیتی امالً ذهنی است ه در یک شدظه در ذهن بزه یار ایجیاد و
از بین میرود می توان گ ت این فقدان رضیایت ابتیدا در ذهین مرتکیب شیکل گرفتیه و آنگیاه یه
درشدظه اقدام از ذهن او خارج میشود به ذهن بزهدیده وارد میشود و پس از وقوع جیرم تجیاوز در
ذهن فردی ه مورد تجاوز قرار گرفته وارد میشود» (مجتبی جع ری .)114-121 :1191 ،در تمام
اظبار نظرات مربوط به تجاوز جنسی ،عدم رضایت فرد قربانی ،مورد توجه بسیار است .نیازی نیست
ه رضایت حتماً بیان شود بلکه می تواند از طریق شکل رابطه طرفین و ییا زمینیه شیکلگییری آن
درک شود .اما عدم مخاش ت مشخصاً به معنی رضایت نیست .عدم رضایت ممکن است نتیجه اجبیار
زیاد شخصی باشد ه مرتکب تجاوز میشود ،و یا نتیجه ناتوانی فرد قربیانی در اعیالم رضیایت خیود
باشد (مانند زمانی ه فرد خواب است ،یا حاشت عادی ندارد (مست) و یا ناتوان ذهنی اسیت) .قیانون
همچنین ممکن است رضایت را در آمیزشهای جنسی افراد زیر سن قیانونی یه قانونیاً مییتواننید
راضی به چنین روابطی با افراد بزرگسا تر از خود باشند ،رد می ند .چنین مواردی گیاهی «تجیاوز
قانونی» یا «آمیزش جنسی ریر قانونی یا نامشروع» خوانده میشوند .1صرف نظر از این یه آییا ایین
رواب همراه با رضایت فرد زیر سن قانونی صورت می گیرد ،چنین افرادی از نظر قانون در رابطیه بیا
شخص متجاوز ناتوان از اعالم رضایت برای رابطه جنسی هستند .ممکن است با وجودی ه فیرد در
ابتدا رضایت خو د را برای سکس اعالم داشته ،رضایت را پس بگیرد ،ه در این صیورت هیر عمیل
جنسی ه بعد از پس گرفتن رضایت صورت گیرد ،تجاوز مدسوب میشیود .تجیاوز خا سیتری بیه
رابطه جنسی گ ته میشود ه رضایت آن مشخص نیست (« .)shira tarrant, 2009: 105شیکلی
از درگیری جنسی است ه «جایی میان رضایت و ممانعت» واقع میشود ،زمانی ه «هیر دو طیرف
مطمئن نیستند ه هر یک دقیقاً چه میخواهند» و میزان شیوع گستردة آن نتیجه فقدان آگاهی و
درک درست نسبت به م بیوم رضیایت اسیت» ) .)Laura Sessions Stepp, 2007: 22در واقیع
درصد زیادی از افراد مورد تجاوز قرار میگیرند چرا ه آنها دقیقاً نمیتوانند بیه متجیاوز ب بماننید
ه از این ار رضایت ندارند ،از سوی دیگر ارلب متجاوزان فکر می نند (یا ترجیح مییدهنید فکیر
نند) ه فردی ه به او تجاوز می نند مخاش تی با این ار ندارد و علیررم ممانعت ظاهری ،باطنیاً
راضی است .با بررسیها ی صورت گرفته از معناهای مختلف از واگگان جنسی هر دام بیه نیوعی بیه
مقوشه ارتباط یک مرد با یک زن و به صورت دخو آشت تناسلی و آنبیم بیه شییوههیای مختل یی از
1. Rape and sexual violence: Human rights law and standards in the International Criminal Court.
Amnesty International September 30, 2011
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جمله ارادی و ریرارادی صدبت میشود اما در این راستا این اصطالحات با چاش های در این زمینه
مواجه است ه ممکن است دستگاه قضایی با آن مواجه شیود .در قیانون مجیازات اسیالمی مصیوب
 1192در تبصره ( )1ماده  222در مورد تدقق زنا بیان میدارد «جماع با دخو اندام تناسیلی میرد
به اندازه ختنهگاه در قبل یا دبر زن مدقق شود» .بنابرین اگر سی بیدون اینکیه بیا شیخص میورد
تجاوز نزدیکی جنسی داشت ه باشد اما اعما قبیح دیگری را نسبت به فرد حتی با عنف و ا راه انجام
دهد نمیتوان گ ت زنای به عنف و ا راه بوده بلکه این اعما را میتیوان تدیت عنیاوین دیگیری از
قبیل تقبیل یا مضاجعه به استناد ماده  413قانون مجازات اسالمی بخی تعزییرات مصیوب 1115
مجازات رد .در تعر یف زنا آنچه ه از دیدگاه فقبا بیان شد عبارت است از دخو آشیت تناسیلی در
قبل یا دبر زن ،بنابراین با آوردن لمه آشت تناسلی در زنای به عنف ،تجاوز به وسیله اندامهای دیگر
بدن و اشیا مصنوعی از تعریف زنای به عنف خارج میشوند .مورد دیگر ،در زنای به عنف دخو باید
تد قق یابد بنابراین با آوردن لمه دخو تقبیل و مضاجعه و ریره از مصداق زنیای بیه عنیف خیارج
است .در زنای به عنف تجاوز در قبل یا دبر مجنی علیه صورت میگیرد بنابراین مناف دیگر مجنیی
علیه شامل موارد زنای به عنف نمیباشد و باید تدت عنوان دیگری قابل مجازات دانست.
نکته دیگر درباره تجاوز خنثی است« ،اگر خنثی به اندازه حش ه آشت خود را در فرج زنی داخیل
ند زنا میشود ،در حاشی ه ار خنثی زنا نیست چون احتما دارد آنچه در فرج زن داخیل یرده
باشد عضو زائد باشد .همچنانکه رسل بر او واجب نمیشود» (شط ی .)419 :1133 ،نزدیکی بیا افیراد
خردسا و ود ان حتی با رضایت آنها تجاوز مدسوب میگردد و رضیایت ایین افیراد تیاثیری در
عدم تدقق عنوان تجاوز به عنف به شمار نمیآید چون ود ان به قوه ادرا ی نرسیدهاند و به عنوان
یکشی در دست افراد متجاوز قرار میگیرند .دشیل دیگر شاید بتوان گ یت بیهدشییل حماییت بیشیتر
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
متجاوزین ندارد .اما در مورد تجاوز جنسی در اسناد بیناشمللی به این شکل تعریف شیده «مرتکیب،
به جسم شخصی از طریق عملی ه منجر به دخو هرچند به مقداری اندک از آشت تناسلی بیه هیر
ند ،یا این تعر با دخو هر چیزی به مقعد یا فرج یا هر نقطه از بدن
نقطه از بدن قربانی تعر
قربانی صورت گیرد»(عالمه )141 :1135 ،همان طور ه از تعاریف زنای به عنف گ ته شد تعیاری ی
است ه بیشتر به رویکرد زن مدور بودن قربانی اشاره دارد و نگاه عرفی جامعه را به سوی حماییت
از اندامهای جنسی زن متمایل می ند و رویکرد تعار جنسیتی در باب تعیاری ی یه از تجیاوزات
جنسی گ ته شد رویکردی زن مدور است اما در مقررات دیوان بیناشمللی ی ری سیطره و وسیعت
تعاریف گ ته شده در متون قانونی در باب تجاوزات جنسیی و تعیار جنسییتی فراسیوی نگیاه زن
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مدورانه و اندامهای جنسی وی میباشد« .تجاوز به عنف را در شماره یک از جیزء دوازدهیم بنید ب
پاراگراف ( )2ماده  3به این صورت بیان رده :جنایات جنگی از طریق تجاوز به عنف به ایین شیکل
ه مرتکب با عمل منجر به دخو وشو جزئی به بدن قربانی یا خود ،هر قسمت از بیدن ییا مقعید ییا
مبمل وی را به وسیله هر شیء یا هر عضوی از بدن میورد تجیاوز قیرار داده باشید» (مدمید نسیل
 )242 :1135در ا راه وعنف بودن دخو آشت تناسلی حاشتی ممکن اسیت رخ دهد یه باعیث ییک
سری تردیدها در تجاوز جنسی میشود و آن حاشتی است ه مرتکب به عنف و ا راه با قربانی رابطه
جنسی برقرار ند ،اما قربانی در حین عمل و یا بعد از آن رضایت دهد ،در این باره گ ته شده « یه
رضایت چه در وس عمل زنا ا راهی و چه بعد از عمل زنای ا راهی صیورت بگییرد ،چیون موضیوع
حد یعنی زنای به عنف و ا راه مدقق شده و رضایت بعدی زن رافع آن نیست ،رایة االمیر رضیایت،
رفع ید از حق خود است و در این گونه حدود حقی برای زن نیست بلکه حیق ا فقی مییباشید»
(آیت آ ...صانعی )93 :1131 ،در فرضیههای مطرح شده از این گ تار حتی رویکیرد فقبیی در میورد
تعارضات جنسیتی حمایت خود را به نگاه زن مدوری سوق میدهند.
با توجه به رویکردهای گوناگون فقبی ،قانونی ،عرفیی و تطبیقیی دربیاره تجیاوز جنسیی ،یامالً
مشخص است ه این پدیده هر چند به نظر همانند قتل عمد و سرقت ،در زمره جیرائم طبیعیی ییا
فطری است؛ وشی با توجه به تعاریف بیان شده از تجاوز جنسی به اندازهای است ه نمیتیوان آن را
همانند یک بزه طبیعی واقعی به شمار آورد .دشیل اصلی آن همانا تعار جنسیتی است .نگرش بیه
تجاوز جنسی از نگرش به زنانگی گرفته میشود ه سبب میشود ،تعریف آن در پیکره رصیب فیرج
زن مددود گردد .دیدگاه تعار جنسیتی ه بیشتر به حمایت از زن و اندامهای جنسی وی توجیه
دارد؛ باعث شده ه نگاه عرفی جامعه و به دنبا آن رویکرد قانون گ اری از تجاوزاتی یه درحیطیه
اندام جنسی زن قرار نمیگیرد وشی همچنان آثار مخرب بیه دنبیا دارد؛ رافیل بمانید و بیا تعیاریف
دیگری در قانون مواجه شود.
 .2چندگونگی ارزش مورد حمایت
زنای به عنف در نظام حقوقی ایران در زیر حدود آمده ه در زمره بزههای ضید حیق ا مییباشید.
ارزش پشتیبانی شده نیز در این نگاه ،اراده اشبی یا ارزشهای آسمانی است .در نظام ی ری پی از
انقالب ،تجاوز جنسی بیانی از ضدیت با نظم عمومی و به طور ویژه ضدیت باع ت و اخیالق عمیومی
دانسته شده است .همین ارزش در مقررات نونی نیز پنبان است؛ چرا یه وقتیی پیونید نامشیروع
مادون زنا در زمره بزههای ضد ع ت و اخالق همگانی است ،تجاوز جنسی نیز به طریق اوشی در ایین
چبارچوب جای میگیرد .تجاوز جنسی به طور آشکار بر ضد حقوق بشر نیز است ،جایی ه نیاموس
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و یا آزادی تن و حتی تمامیت جسمانی بزهدیده تبدید میشود .دشیل ایین چنیدگونگی ارزش میورد
حمایت گاه در نار وضعیت ویژه بزهدیده ه نق فعاشی در بزه دیدگی بیازی میی نید ،یم رنی
میشوند و گاه عرف و رویه به سمت مرتکب تدریک شده گام برداشیته و ارزش پشیتیبانی شیده را
نادیده میگیرند.
در هر حا  ،در تجاوز جنسی قانون گ ار صرفاً با اتکا به عنصر قیانونی بیه حماییت از بیزه دییده
پرداخته است ه این ممکن است باعث شود ه بزهکار از این خألهای قیانونی بیه ن یع خیود ببیره
برده و سیستم قضایی ما برای مقابله با بزهکاران با چاش های از جمله اصیل قیانونی بیودن جیرم و
مجازات برخورد نند ه این برای بزه دیده ناخوشایند و جامعه را در معر آسیبهای جدیتیری
فراتر از اصل قانونی تجاوز جنسی مورد حمایت قانونگ ار قرار میدهید و حتیی باعیث سیوق دادن و
تجری افراد در ارتکاب این جرم میشود.
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
منت سب به شخص تدریک ننده است یا نه و مجازات زنای ا راهی را آیا میتوان بیرای وی اعمیا
نمود؟ برای پاسخ به این پرس ها باید گ ت ه زنا به استناد ماده  41قانون مجازات مصیوب 1111
و ماده  221قانون مجازات مصوب  1192تنبا توس مرد تدقق مییابد و عنوان زنا به حیوان طبیق
قانون و نظر فقبا ممکن نیست ه زنا را جماع مرد با زن دانستهاند ،و با توجه به ایین یه زنیا طبیق
قانون و فقه دخو آشت تناسلی مرد در قبل یا دبر زن مدقق دانسیتهانید بنیابراین در ایین میورد از
طرف مرد تدریک ننده دخوشی صورت نگرفته ه بتیوان ایین عمیل را زنیای ا راهیی منتسیب بیه
شخص تدریک ننده دانست .اما برای مجازات تدریک ننده باید گ ت اگر اقدام س در تجیاوز بیه
زن باعث مرگ زن شود ،شخص تدریک ننده به استناد ماده  511قانون مجازات مصوب  1192بیه
قصاص مدکوم میشود و اما در ریر این صورت وی را تنبا میتوان به استناد میاده  124بیه عنیوان
معاون جرم به مجازات تعزیری مدکوم نمود و همینطور میتوان وی را به استناد ماده  211قیانون
مجازات مصوب  1192به پرداخت آرش اشبکاره و مبراشمثل مدکوم نمود ه این مورد نیز قانونگی ار
برای موردی پی بینی نموده ه تجاوز توس مرد باشد نه حیوان و تسری این ماده بیه ایین میورد
خاشی از اشکا نمیباشد .بنابراین جا دارد قانونگ ار هم در زمینه مجازات فرد تدریک ننده و هیم
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
نیست تجاوز نماید و مرد در اثر این تبدید ،به زن تجاوز نماید .سواالتی یه در ایین زمینیه ممکین
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است مطرح شود این است ه زنای انجام شده ا راهی هست یا نه ،انتساب زنای ا راهی به دامیک
مدقق است و نیز مجازات زنا آیا بر فرد تبدید ننده بار میشود یا فرد مرتکب؟ برای پاسخ بیه ایین
سثاالت باید گ ت ه در این مورد نه زنای ساده صورت گرفته چون شخص مرتکب و قربانی راضیی
به این عمل نبودهاند و اما زنای ا راهی نیز نمیباشد ،چون زنای ا راهی در صورتی است ه شخص
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
فاقد اختیار بودن در ارتکاب جرم بنابراین مجازاتی بر وی بار نمیشود .اما شخص تبدید ننده نییز
به استناد ماده  124به عنوان معاون جرم به مجازات تعزیری مدکوم میشود .اما در میورد خسیارت
حاصله نیز شخص تبدید ننده را میتوان به استناد ماده  221قانون مجازات مصوب  1192به آرش
اشبکاره و مبراشمثل در صورت با ره و ریر این به مبراشمثل مدکوم رد تا بیه نیوعی هیم مجیازات
تشدید شود و هم جنبه بازدارندگی نسبت به سانی ه در صدد این ار هستند داشته باشد.
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
جنسی برقرار ند .سواالتی ه در این زمینه ممکن است مطرح شود این است یه آییا ایین عمیل
زنای ا راهی هست یا نه و اگر هست منتسب به مرد تبدید ننده هست یا زن راضی به زنیا ییا هیر
دو و در مورد مجازات چگونه با آنها رفتار میشود؟ برای پاسخ به این سثاالت بایید گ یت یه ایین
عمل در صورتی ه زن و مرد تبدید ننده با هم تبانی رده باشند برای این اقدام مییتیوان گ یت
ه زنای ا راهی هست اما نه نسبت به زن بلکه نسبت به مرد ا راه صیورت گرفتیه و همیانطور یه
گ ته شد نظر فقبا هم بر این است ه «در خصوص مرد هم ا راه بر زنا مدقق است»(ترجمه شیرح
شمعه شط ی .)451 :1133 ،پس بنابراین در اینجا حدی بر مرد مرتکب نیست ،حد تنبا بر زن راضیی
به زنا آن هم حد زنای ساده ه همان صد ضربه تازیانه است جاری میشود نه مجازات اعیدام چیون
آنچه از قانون استنباط میشود و نظر فقبا مجازات اعدام بر زن جاری نمیشود .اما در مورد مجازات
فرد تبدید ننده همان طور ه قبالً گ ته شد بهعنوان معاون جرم تعزیر میشود .و چون زن راضیی
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.
موردی ه مردی ،مرد دیگر را تدریک به زنای ا راهی نمایید و مرد در اثیر آن تدرییک بیه زن
تجاوز نمایید در اینجا آیا میتوان زنای ا راهی را با توجه به اینکه منشأ اقدام از ناحیه او بیه وسییله
تدریک صورت گرفته به زنای ا راهی مدکوم رد و عمل مرتکب در این زمینه چیه عنیوانی دارد و
آیا میتواند برای توجیه عمل خود به تدریک متوسل شود و یا میتواند از ی یات مخ ه برخیوردار
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شود؟ برای پاسخ باید گ ت هر چند منشأ اقدام از ناحیه تدریک ننده بوده اما نمیتیوان وی را بیه
زنای به عنف مدکوم رد تنبا مجازاتی ه برای وی در نظر گرفته میشود همان معاونت بیه صیرف
تدریک است و تعزیر میشود .اما مرتکب نمیتواند به صرف اینکه تدریک شده این مورد را توجییه
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
ی یات مخ ه باید گ ت ه تدریک توس شخصی ریر از مجنی علیه از علل و موجبیات ی ییات
مخ ه به شمار نیامده و حتی اگر هم این مورد جزء ی ییات مخ یه بیود نمییتیوان بیه ی ییات
مخ ه استناد رد ،چون این ی یات مخ ه برای جرائم تعزیری است نه حیدی .و میادهای هیم در
مورد تخ یف این جرم پی بینی نشده ،بنابراین مرتکب نمییتوانید در ایین میورد نییز درخواسیت
تخ یف مجازات بکند.
نتیجتاٌ باید گ ت ه نسبیت ارزش پشتیبانی شده در تجاوز جنسی از تعیار جنسییتی ناشیی
میشود ه جایگاه زن و اندام جنسی وی به عنوان ارزشی نسبی از خصوصیترین بخ زنیدگی زن
گرفته تا به عمومیترین حوزههای جامعه شیده میشود .این ارزش نسبی بیشتر گرای بیه ح ی
حریم و ع ت خصوصی زن را در پی دارد و حمایت خود را در حیطه تجاوزات جنسی به زن سوق
میدهد و ارزش خود را به تجاوزات صورت گرفته علیه مرد باز میدارد ه این نمونیه ای از تعیار
جنسی است .به سخن دیگر ،در تجاوز جنسی ،بزهدیدگی زن مدوریت دارد و حتی بزهدییدگی میرد
در اببام است .بزهدیدگی زن نیز بر مبنای ع ت و ناموس جامعه اسالمی تعبییر مییشیود و گ شیت
بزهدیده تنبا این ضمانت اجرا را تغییر میدهد وشی ارزش ع ت و اخالق عمیومی در هیر حیا پاییه
قضاوت درباره ارزش در تجاوز جنسی است.
 .3ناروشنی عناصر حقوقی تشکیلدهنده
تجاوز جنسی از جبت ار ان تشکیل دهنده ،ناقص و ناروشن است و دگرگونیهای قیانونی در اییران
نشان از همین وضعیت دارد .بزه تجاوز جنسی به عنوان فصیلی مسیتقل و تشیریح شیده در قیانون
مجازات اسالمی بیان نشده است و تنبا تعاری ی ه از این بزه بیان شیده در تیب فقبیی و توسی
فقبا صورت گرفته .در قانون مجازات اسالمی تنبا به ذ ر عباراتی از قبیل عنف و ا راه بسنده شیده
است ه این باعث چاش ها ی در این زمینه شده است .بزه تجاوز جنسی در قانون فعلیی بیه شیکل
یک حقیقت عرفی بیان شده و آن هم بیشتر به عنوان تجاوز ییک میرد بیه ییک زن آمیده اسیت و
قانونگ ار نیز به این امر صده گ اشته است .ناروشنی عناصر تشکیل دهنده باعث شده یه حماییت
قانونگ ار از بزهدیدگان این جرم به مراتب متر و مدیدودتر باشید و افعیاشی یه توسی متجیاوزان
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صورت میگیرد و حتی آثاری مخربتر از این عنوانی ه در حیا حاضیر قانونگی ار تصیریح یرده،
داشته باشد اما بهدشیل این ه در مددوده قانونگ اری جای نمیگیرد باعث مییشیود یه قضیات بیا
استناد به اصل قانونی بودن از آن چشمپوشی رده و از مجرمانه بودن آن عمل خودداری ننید .در
عنصر قانونی ،تنبا مادهای ه قانونگ ار به شکل نیاقص بیه ایین جیرم پرداختیه میاده  221قیانون
مجازات اسالمی مصوب  1192است ه در بند (ت) مقرر میدارد «زنای به عنیف و ا یراه از سیوی
زانی ،ه موجب اعدام زانی است» در قانون مجازات مصوب  1111مادهای با عبارت در حکیم زنیای
به عنف و در چه صورتی فعل مرتکب مصداق زنای به عنف است پی بینینشده است اما در تبصره
 2ماده  221قانون مجازات اسالمی مصوب  1192اعماشی را در حکم زنای به عنف بر شمرده ه در
جای خود قابل چاش میباشد «هرگاه سی با زنی ه راضی به زنای با او نباشد در حیا بیبوشیی
خواب یا مستی زنا ند رفتار او در حکم زنای به عنف است .در زنیا از طرییق ار یا و فرییب دادن
دختر ناباشغ یا از طریق ربای  ،تبدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم
فوق جاری است» قانون گ ار در عنصر قانونی عناصر تشکیل دهنده یک جرم را به روشنی در میورد
بزه زنای به عنف به ار نبرده و برای این جرم از عبارات زنای به عنف است اده رده و بیا ذ یر ایین
عبارت برای اینکه اعما مجرم در حیطه این ماده قرار بگیرد و با توجه به مواد  221قانون مجیازات
اسالمی مصوب  1192و تبصرههای آن میتوان گ ت ه باید رابطه جنسیتی با بزهدیده آن هیم بیه
صورت دخو آشت تناسلی داشته باشد تا درحیطه این ماده قرار بگیرد و اعماشی خارج از این مقوشیه
یا اصالً درحیطه عنصر قانونی بودن جرم قرار نمیگیرد و یا اگر عنوان عنصر قانونی بیه خیود بگییرد
مجازات به مراتب متری نسبت به این ماده در انتظارشان هست و با آثیار مخیربتیری نسیبت بیه
عمل زنای به عنف در انتظار بزهدیده بنابراین جا دارد قانون گ ار در این زمینه ارتکاب اعمیاشی یه
در خارج از مددوده رواب جنسی قرار میگیرد و آثار به مراتیب مخیربتیری را در پیی دارد ،مثیل
اینکه یک شخص با اشیایی به یک زن حمله ند و با همان اشیا او را مورد تجاوز جنسی قرار دهید،
جرم انگاری رده و مجازاتی متناسب با آن را در نظر بگیرد و یا از عبیارت تجیاوز جنسیی اسیت اده
ند ه مقوشهها ی خارج از زنا را هم به گونه ای در برگیرد و این همان از مقوشیه تعیار جنسییتی
نشآت میگیرد ه تنبا درصدد حمایت از اندام جنسی زن ه توس یک مرد از طریق دخو آشیت
تناسلی مورد تعر و تجاوز قرار میگیرد .در عنصر مادی ،رفتار مجرمانه در ماده  221صریداٌ بیان
نشده و آنچه از تبصره ماده فبمیده میشود این است ه رفتار مرتکب باید بیه شیکل افعیا میادی
مثبت و باشمباشره صورت بگیرد بدث چاش برانگیز رفتار مجرمانه این است ه اگر اعما زنای بیه
عنف و در حکم زنای به عنف به صورت باشتسبیب صورت بگیرد و حتی آثار مخربتری بر بزهدیده و
نیز جامعه داشته باشد باید در دام مقوشه و در دام میاده قیانون مجیازات جیای بگییرد تیا بتیوان
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مرتکبان را مجازات رد .این خأل قانونی باعث میشود یه مجرمیان مییل و رربیت بیشیتری بیرای
ارتکاب این جرائم داشته باشند  .در موضوع جرم ،او اینکیه ایین جیرم بیشیتر علییه زنیان ارتکیاب
مییابد و این یکی از نمادهای تعار جنسیتی است .رویکرد قانونگ ار در ایین مقوشیه بیشترجسیم
شخص بزهدیده و اندام تناسلی بزهدیده میباشد ه توس اشخاص بزهکار صورت میگیرد و اعماشی
از قبیل خشونتهای جنسی و آزار جنسی را در برنمیگیرد و در حا حاضر شاهد ارتکاب جرمهای
خشونت جنسی و آزار جنسیتی فراوانی هستیم ه به دشیل خالء قانونی در این زمینه یا نمییتیوان
مرتکب را مجازات رد یا مجازات به مراتب خ ی ی در انتظار مرتکب میباشد ه این باعث جریحتر
شدن مرتکبان و میل و اشتیاق را به ارتکاب این جرمها بیشتر می ند .وسیله مجرمانه در این مقوشه
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
به فرد بزهدیده تجاوز ند در دام مقوشه جرم زنای به عنف قیرار مییگییرد ایین ناروشینی عناصیر
تشکیلدهنده جرم باعث میشود ه قضات به سادگی از نار این گونه افعا عبور یرده و آن را در
حیطه جرم زنای به عنف قرار ندهند و دستاویزی برای رهایی مجرمان فراهم می نند .و همان طور
ه قبل از این گ ته شد این ناشی از رویکرد تعار جنسیتی به نگیاه زن مدورانیه و آشیت تناسیلی
وی میباشد .برای اینکه بتوان شخص بزه ار را مجازات رد باید حتماً عمل زنا صورت گرفته باشید
بنابراین زنای به عنف یک جرم مطلق نیست بلکه نیاز به نتیجه و ارتکاب عمل است .در باب عنصیر
معنوی هم مرتکب باید سوءنیت عام داشته باشد یعنی اینکیه مرتکیب بیا علیم و آگیاهی دسیت بیه
ارتکاب این جرم بزند .بنیابراین اگیر در حیا مسیتی و ییا در حاشیت جنیون و ییا حتیی در حاشیت
هیپنوتیزم دست به ارتکاب این اعما بزند نمیتوان گ ت ه مرتکب جرم زنای به عنف شده است.
سوء نیت خاص در این بزه مورد تجاوز قرار دادن قربانی میباشد بنابراین اگیر قصید تجیاوز نداشیته
باشد نمیتوان گ ت ه تجاوز به عنف صورت گرفته اسیت .انگییزه در ایین مقوشیه بییتیأثیر اسیت
بنابراین اگر بزه ار بنابر دالیل شخصی از جمله اعما رر ورزی یا حسادت و یا انتقام دسیت بیه
این ار بزند باعث نمیشود ه از مجازات معاف شود یا حتی از اعمیا ی ییات مخ یه برخیوردار
شود .موردی ه در این جا قابل بدث است این است ه اگر تدریکات زن برای ارتکیاب ایین جیرم
مثثر باشد یا این ه با است اده از شباسهای نامتعارفی ه توس بزهدیده صورت مییگییرد و باعیث
تدریک بزه ار میشود و به دنبا آن تجاوز ات اق میافتد آیا در این میورد مییتیوان ایین اقیدامات
بزهدیده را مورد توجه قرار داد و موجبات تخ یف مجازات بزهکار را فراهم رد؟ در جواب باید گ ت
این از عنوان تعار جنسیتی و حمایت از نوامیس زن نشأت میگیرد ه با توجه به عناصر ناروشن
تشکیلدهنده جرم ،قضات نباید این اعما جروی بزهدیده را در حکم خود در نظر بگیرند و حتیی
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از اعما ی یات مخ ه است اده نند چون قانونگ ار در این مقوشه بیشتر عداشت ی ری را در نظیر
داشته تا رویکرد بزهدیده مدور بودن ،این همان دیدگاه تعیار جنسییتی و حماییتهیای رویکیرد
تعار جنسیتی به نگاه زن مدورانه است ه باعث شده قانونگ ار از یک سری اعماشی یه ناشیی از
تدریکات قربانی و به نوعی بزهدیدگی قربانی است چشم پوشی ند .اشبته جا دارد قانونگ ار در این
زمینه تدابیری بیندیشد چون باعث میشود قضات در صدور ی ر در اثر یک سری اعما سلیقه ییا
احساسات ،ی ری به مراتب بیشتر از آنچه ه در خور مرتکب است اعما نند و رفتیار ناشایسیت
بزهدیده را در نظر نگیرند.
 .4رویه قضایی سرگردان
رویه قضایی ایران در قبا تجاوز جنسی به طور امل از بایستههیای نظیم عمیومی و حتیی امنییت
ملی ،ع ت و اخالق عمومی ،اقتضائات مدیطی و بومی ،شرای خانواده بزهکار و بیزهدییده و شیرای
خود آنها تأثیر میپ یرد .به همین جبت تعیین ضمانت اجراها در دادگاهها از همه این عاملها یه
خود تابعی از تعار جنسیتی است ،از خ یفترین حاشت (اجرای رسم عرفی ازدواج میان بزهکیار و
بزهدیده) تا شدیدترین آنها (اعدام) در نوسان است.
در بدث زنای به عنف با-توجه به ی ر سخت اعدام ه برای این جرم درنظر گرفته شیده اسیت
باعث شده ه شیوه اثبات این جرم هم برای قربانی سختتر شود و در مقابل هم یک جرم به ظیاهر
زنای ساده در اثر یک سری رفتارهای نابجای قربانی و آثار مخربی ه در ارتکاب آن به وجود میآید
باعث میشود ه زنای به عنف تلقی شود و مرتکب را به پای چوبه دار بکشاند ،مثل رسانهای ردن
این جرم یا صدنه سازیهای ه توس بیزهدییده در ایین زمینیه صیورت مییگییرد .بیا توجیه بیه
نا ارآمدی ادشه اثبات جرم در بدث زنای به عنف باعث میشود ه قضیات بیا برداشیتهیای یه از
شیوه ارتکاب این جرم به دست میآورند موجب میشود ه بزهکار از مجازات رهایی یابید و قربیانی
این جرم بیشتر در مظان اتبام قرار گیرد و آثاری از قبیل بیاعتماد ردن قربانیان جرم بیه دسیتگاه
قضا و یا تمان نگه داشتن این جرم میشود ه به نوبه خود باعث میل و رربت بیشتر بزهکیاران و
جریحتر شدن آنان به ارتکاب این اعما شنیع میشود .قضات شاید به دشیل یک سری انگییزههیای
ه بزهکاران این جرم بیان می نند و نیز باتوجه به سوابق قربانی و بزهکار و رابطههای دوسیتانهای
ه با هم داشتهاند ،تمایل چندانی برای اعما این ی یر ندارنید و باعیث مییشیود یه بسییاری از
بزهکاران برای رهایی از این مجازات سنگین با اعماشی از قبل طراحی شده خود را به قربانی نزدییک
رده و از طریق تماسهای تل نی و یا پیامکهای ه بینشان رد و بد شده دستاویزی برای توجیه
ردن عمل خود قرار دهند و قضات را تدت تأثیر خود قیرار داده و از اعمیا ی یر سینگین اعیدام
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رهایی یابند .در این رابطه میتوان به رأی صادر شده ه توس قاضی شعبه  23دیوان عیاشی بیه آن
ایراد نموده اشاره رد .شعبه او دادگاه ی ری استان خراسان جنوبی در پرونیده السیه 254/34
طی دادنامه شماره  115/15مورخ  25تیر ( ،1134عباس -ه) را به جرم ارتکاب زنای به عنف نسبت
به (حکیمه  -ب) به شرح مندرج در دادنامه مزبور با استناد به مواد  41و بنید (د) میاده  32و میاده
 115قانون مجازات اسالمی به مجازات اعدام از طریق آویخیتن بیه دار مدکیوم یرده بیود .حجیت
االسالم و اشمسلمین سید علی اصغر حسینی ،رئیس شعبه  23دیوان عاشی شور گ ت :آنچه قضیات
دادگاه بیدوی بیرای حیصیو بیه علم به آن استناد ردهاند ،اگر منظورشان حصو علیم بیه اصیل
زناست ه ظاهراً نظرشان این است .در این خصوص اما حرفیی نیداریم ،حصیو علیم مییشیود .از
مدتویات پرونده نیز علم حاصل میشود؛ وشی اگر نظرشان زنای به عنف است ،از آنچه به آن استناد
ردند ،برای اثبات زنای به عنف ،عنف ثابت نمیشود .بنابراین ،رأی دادگاه ی ری اسیتان خراسیان
ردیم ،حرف ما هم همین است.
جنوبی را ما به این دشیل نق
وی بیان داشت :شا ی با متبم دوست بوده و در ببمن ماه  1135این ات اق افتاده و بعد از  1ماه
اعالم شکایت می ند؛ آن هیم بیه دشیییل ایین یه دوسیت میتبم ،ه رقیب او بوده و نمیخواسیته
او با فرد مورد نظر ارتباط داشته باشد و دوست و هم اتاقی شا ی بیه پلییس  111تلقین زده اسیت.
همچنین اگر شما قاضی پرونده باشید ،اطمینان پیدا می نید ه متبم واقعاً به عنف به شا ی تجاوز
نکرده است .همانطور ه میدانید مجازات این جرم اعدام است .طبق قانون ما در این جایگاه هستیم
ه واقعاً رسیدگی نیم و نظارت نیم و اگر مشاهده ردیم پرونده مطابق با مقررات شرعی نیست،
بتوانیم برای نجات متبم راهحل بیندیشیم .حیجیت االسییالم و اشیمیسیلییمین سیید مدمید بیاقر
حسینی ،قاضی دیوان عاشی شور بیان داشت :این دختر ،یک دختر عقب افتاده نبیوده تیا نتوانید از
خود دفاع ند .در شبر بوده است و در جایی بوده ه به پلیس و دادسرا دسترسی داشته است .وی
اظبارداشت :پدر و مادر شا یه را به شبری دور فرستادهاند ه درس بخوانید او ییک معشیوق پییدا
رده و دنبا این حرفها رفته است و ممکن است ه دست به خود شی هم زده باشد ،از ارهای
پشیمان شده؛ وشی اینها دشیل نمیشود ه متبم با او زنای به عنف رده باشد.
در مواردی هم قضات در رابطه با این ه آیا تجاوزی صورت گرفته یا نه به نظریه پزشکی قیانونی
استناد می نند « اگر پزشک قانونی تشخیصی در خصوص آثار و عالیم ضرب و جرح مشاهده نمیود
در این صورت بزه تجاوز را مدرز میدانند و در ریر این صورت اگر عالئمی دیده نشیود آن را تجیاوز
به عنف نمیدانند .یا این ه قربانی به دشیل ناآگاهی ییا مشیکالت ناشیی از عیدم صیالحیت دادگیاه
رسیدگی ننده نتوانسته سریعآ به پزشکی قانونی ند و آثار ضرب و جرح از بین رفتیه و قضیات بیا
استناد به اشبینه علی اشمدعی این را مکل شخصی قربانی تلقی رده و موجبات برائت متبم را فراهم
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می نند» «فرجیها و آذری »)115 :1133 ،در حاشی ه باید بیان نمود ه تجاوز به عنیف تنبیا از
طریق ضرب و جرح حاصل نمی شود بلکه تبدیدهای ه در این زمینیه صیورت مییگییرد از جملیه
تبدیدهای مبنی بر افشای رابطه دوستی و ریره می تواند رضایت قربانی را مخدوش رده و به زور و
عنف با بزهکار همبستر شود .در این رابطه میتوان به نظر یکی از قضات دییوان عیاشی در خصیوص
ه
رأی اصراری شماره  1/34مورخ  11دی  1134دادگاه ی ری استان مستقر در قاین در  2بخ
در این زمینه این گونه تبدیدها را به دشیل ارتباط قبلی با متبم به عنف ندانسته اشاره نمود:
عربنیا ،قاضی دیوان عاشی شور عنف را در این پرونیده تدقیق یافتیه ندانسیت و بییان داشیت:
شکایت اوشیه شا یه ه قرائت شود ،مشخص هست ه بار او این آقا شماره تل ن را به این دختر
خانم داده و او هم زن نزده است .بار دوم دوباره رفته و پس از سوار ردن بیه او گ تیه اسیت مین
همان سی هستم ه شماره تل ن به تو دادم .شا یه با دوست بوده و زمینه ارتبیاط ایجیاد شیده
است .وی با اشاره به اظبارات زوجه متبم گ ت :زوجه میگوید شا یه بارها به منز ما زن میزد و
مزاحم میشد و همه اینها دالشت بر این دارد عدم رضایت ه اشاره می نید ،مطرح نبوده است .در
ابتدای ار وی با رضایت ارتباط را برقرار رده و بعد هم دیگر نتایج و تبعات این ارتباط اوشییه بیوده
ه مسائلی ه در پرونده مطرح شده است .به نظر من رأی شعبه دیوان عاشی شور موافق با احتیاط
هست و زنای به عنف در اینجا ثابت نیست.
در مواردی «تدقیقات نشان داده ه ارلب پروندههای مورد رسیدگی با استناد به انکیار میتبم و
گزارش پزشکی قانونی و نبایتاً عدم حصو علم رأی برائت دریافت نموده و پرونیده بیرای رسییدگی
به سایر موارد منافی ع ت به دادگاه صاشح عودت گردییده» (فرجییهیا و آذری .)114 :1133 ،عیدم
حصو علم از سوی قاضی در رابطه با بزه خطرناک تجاوز به عنف و به دنبا آن حکم برائیت بیرای
یک متبم خطرناک ،ه زمینه ساز نابودی بنیان یک خانواده میشود و حتی تبعات بسییار سینگین
دیگری هم ه به دنبا دارد در رویه قضایی ایران بسی جای تأمیل اسیت .در رابطیه بیا روییههیای
قضایی مت اوتی ه در این زمینه صادر میشود میتوان به جنبه حق اشلبی بزه تجاوز به عنف اشیاره
رد « بزه تجاوز به عنف از مصادیق حدود است و تعمیم نابه جای قضات دادگاه ی یری اسیتان بیه
قاعده تدرء اشددود با اششببات موجب تضیع حقوق شا ی و نادیده گرفتن بعد حق اشناسی ایین بیزه
شده است .زیرا قضات دادگاه ی ری استان در برخی موارد صرفاً به بعد حق اشلبی توجه یرده و از
انجام تدقیقات گسترده منجر به شف حقیقت امتناع میورزند .در برخی پروندهها ظاهر نامناسیب
قربانی وسابقه ی ری جنسی وی به عنوان ابزاری برای تبرئه متبم یا مدکومیت او به مجازات متر
است اده میشود .درحاشی ه به نظر میرسد ظاهر نامناسب قربانی نه تنبا عامل بسیار مبم در اتخیاذ
تصمیم مجرمانه مدسوب نمیگردد ،بلکه دشیلی بر رضایت قربیانی تلقیی نمییگیردد و قضیات بایید
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مالکها ی مبم دیگری را برای رضایت یا عدم رضایت در نظر بگیرنید( ».فرجییهیا و آذری:1133 ،
.)111
دست آورد
ش ناخت حقوقی تجاوز جنسی در حقوق ی ری ایران بدون بررسی عرف و بایستههیای اجتمیاعی از
یک سو و پروندههای موردی از سوی دیگر شدنی نیست .بهدشیل این یه قیانون تعرییف مشیخص و
معینی از معیار عنف ارائه نداده است و بیشتر مصداقهایی از آن را به عنیوان تجیاوز جنسیی ییا در
حکم آن برشمرده است ،باعث شده قضات در خصوص جرم انگاری یک سری رفتارهایی ه به عنف
صورت میگیرد قاعده درء را بیشتر به تجاوز جنسی ترجیح دهند و زنای به عنف را بیه ییک زنیای
ساده تبدیل نند .این پدیده بهطور پررن جنبه جمعی و فیردی را بیه طیور یکجیا بیا هیم ییدک
می شد .با آن ه این پدیده ،حساسترین هنجارشکنی در نیزد جامعیه اسیت وشیی از سیوی دیگیر،
تجاوز جنسی از پروندهای به پرونده دیگر فرق دارد و هر ییک شیرای وییژهای داشیته و بیه فرجیام
مت اوتی میانجامد .ه ناشی از نارسایی ادشه اثبات ویژه ومشخصی برای این جرم از سوی قانونگ ار
میباشد ه باعث میشود قضات از این نارسایی قانونگ ار بیه ن یع میتبم اسیت اده ننید و از رفتیار
صورت گرفته به عنوان عنف خودداری نند .این سایه نسبیت ،به راستی از تعار جنسیتی و نگاه
زنمدورانه به پدیده تجاوز جنسی ناشی میشود .میزان سرزن پ یری تجاوز جنسی در نزد قضات
به م یزان وا ن جامعه در برابر آن پرونده است .تعدد متجاوز ،سن پایین بزهدیده و یا م هبی بودن
شخص مورد تجاوز میتواند عاملی برای درک حساسیتهای جامعه باشد وشی تجاوز جنسی میادون
دخو جنسی یا تجاوز جنسی به زنی ه قبل از آن به گونهای وا ین معنیادار نشیان داده اسیت،
میتواند بیرون از دایره این پدیده قرار بگیرد .بنابراین در تجاوز جنسی زن مدوری از دیید اجتمیاع
شداظ میشود تا از دید رضایت و خواست خود وی .بیا آنکیه بعید جمعیی تجیاوز جنسیی در نظیام
حقوقی ایران مدوریت دارد وشی از دید رفتار مجرمانه ،قانونگ ار در رونید قانونگی اری بیا عبیاراتی از
قبیل زنای به عنف بیشتر بر جسم بزهدیده و عمل دخو مدیور مرتکیب تا یید میی نید و بیشیتر
حمایت خود را منظر جسم بزهدیده اعالم می ند؛ بنابراین از رفتارهایی ه باعث میشیود اخیالق و
ع ت و یا حتی بعد روحی بزهدیده را جریدهدار ند چشم پوشی رده ه جا دارد در این زمینه در
روند قانونگ اری تجدید نظر شود و اعماشی را ه به مراتب خطرناکتر از بدث رواب جنسیی اسیت
جرمانگار ی ند و یا از عبارت تجاوز جنسی ببره بگیرد ه این اعما را هم به نوعی تدیت پوشی
خود قرار دهد .در بدث عناصر تشکیل دهنده ،جا دارد قانونگ ار یک فصل را به این بیزه اختصیاص
دهد و عناصر تشکیل دهنده آن و تأثیر انگیزه و ادشه اثبات ننده آن را تشریح رده ه هیم باعیث
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شود قضات با قاطعیت با این بزه برخورد نند و هم رویه قضایی ما در برخورد با این بزه قیاطعتیر و
از اعما یک سری سلیقهها توس قضات در برخورد با این جرم و نیز دور زدن قانون توس مجیرم
برای رهایی از ارتکاب این جرم جلوگیری شود .در بدث اعالم جیرم ،قانونگی ار بایید بیین اقیرار در
جرائم منافی ع ت به عنف و ساده ه دارای شا ی نمیباشد ت کیک قائل شیود و دسیتاویزی بیرای
رهایی متبمان به عنف از مجازات نشود .یکی دیگر از نارساییهای ه میتوان به آن اشاره رد عدم
است اده از ظرفیت مجازاتهای تعزیری در مواردی ه مجازات حدی این جرم به نیوعی قابیل اجیرا
نباشد ه جا دارد در این مورد هم قانونگ ار با پی بینی مجازاتهای تعزیری از ایین نارسیاییهیا
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 farreaching 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
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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.
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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
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A Comparative Study on Conspiracy in International Criminal
Courts
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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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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
Dr. Elham Heidari1
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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
Mohammadmehdi Barghi1
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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 5 th 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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