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ـ    ن مقاالتی تدویراهنما  
  . باشندینوآور ی، مستند و دارای پژوهش ـید علمیمقاالت با 
  . شده باشدینیچ حروف کلمۀ ٩٠٠٠ تا ۶٠٠٠بین  ی ارسالۀمقال ـ
  .مشخص شود... ، و٢ـ٢، ١ـ٢، و ...، ٢ـ١، ١ـ١ها با   آنۀرمجموعیو ز...  و٣، ٢، ١ یها  با شمارهی اصلیترهایت ـ
مه یثر در ده سـطر ضـمک، حدایسیو انگل ی، عربی بحث است، به سه زبان فارسۀنما و فشرد  تمامۀنییه آک مقاله ۀدکیچ ـ

  .دیایده بکیبه دنبال هر چ) سه تا هفت واژه( مقاله یدیلکباشد و واژگان 
  .نوشته شود) صفحه/ جلدۀا شماری صفحه ۀشمار: ، سال انتشارینام خانوادگ(ن پرانتز به صورت یارجاعات در متن مقاله ب ـ
 از همـان یگریو اگر به مأخذ د) صفحه/ جلدۀشمار: ا همانیهمان ( بالفاصله به همان مأخذ باشد از یاگر ارجاع بعد ـ

  .استفاده شود) صفحه: همو، سال انتشار(سنده باشد ینو
 یو در ارجاع بعد) یسال انتشار، نام خانوادگ: جلد/صفحه(ن پرانتز ین و از سمت چپ در بین، به صورت التیمنابع الت ـ

  . نوشته شود(.Ibid)اگر بالفاصله باشد 
     : منابعترتیب ـ

ه ک یدر صورت(ا مصحح، نوبت چاپ ی، نام مترجم، محقق تابکنام ، )سندگانینو/ سندهینو(، نام ینام خانوادگ: تابک
    .خ انتشاری، محل نشر، نام ناشر، تار)ستیاز نیچاپ نخست باشد ن

 جلـد، ۀسـال، شـمار/  دوره،هینـام نـشر، »ومهیعنوان مقاله داخل گ«، )سندگانینو/ سندهینو(، نام ینام خانوادگ: مقاله
  .خ انتشاریتار

د شـود و یـ قیسیـ و انگلی بـه دو زبـان فارسـی متبـوع وۀ و نام مؤسسیا عنوان علمی ی دانشگاهۀسنده، رتبیامل نوکنام  ـ
  . ارسال گرددیکیترونک الی تلفن و نشانۀ، شماری پستیهمراه با نشان

  .ش مقاالت آزاد استیرایمجله در و ـ
  .ردیگ ی انجام م<www.razavi.ac.ir> یات به نشانیت نشریری مدۀق سامانیًت صرفا از طرافت مقاالیارسال و در ـ
    .پذیر است  امکان<razaviunmag@gmail.com>ارتباط با مدیریت مجله از طریق رایانامۀ  ـ

  اصول اخالقی مجله    
م مسئول مقاله و نیز رعایـت عـدم ها در تدوین مقاله است و لذا تعیین نا  همکاری آندهندۀ فهرست نام نویسندگان نشان ـ

  .وجود اسامی غیر مرتبط ضروری است
گونـه   عهده دارد و نیـز مـسئولیت هـرر سهم عمده را ب،مقاله... سازی و  مسئول فردی است که در تهیه، آمادهۀنویسند ـ

    .باشد  وی میۀایراد قانونی و رعایت ضوابط بر عهد
  حقوق نویسندگان و داوران    
  .شود  مجله محرمانه بوده و از آن محافظت میۀیسندگان برای عوامل اجرایی و اعضای تحریریاطالعات شخصی نو ـ
  .گردد داوری مقاالت توسط داوران، بدون اطالع از نام نویسندگان انجام می ـ
    .شود نام داوران مقاله، محفوظ است و به هیچ عنوان در اختیار نویسندگان قرار داده نمی ـ

  رایت قانون کپی    
ً آثار باشد و قبال در نشریۀ دیگری چاپ شده یا برای نـشریۀ ۀشده یا ترجم برداری از آثار چاپ ت ارسالی نباید کپیمقاال ـ

  .دیگر به طور همزمان ارسال شده باشد
دشـده در وزارت ییأت( از فصل دوم قانون حمایت از حقـوق پدیدآورنـده ٣ ۀدر صورت تخلف نویسندگان، مطابق با ماد ـ

  .رفتار خواهد شد)  و فناوری، تحقیقاتعلوم
  .گردد رایت می  درصد قابل قبول است و بیشتر از آن شامل قانون کپی١٠ نویسنده یا نویسندگان تا ۀشد همپوشانی مقاالت چاپ ـ
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  ١٣٩۶  بهار ـ تابستان،١٣ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،حقوق کیفری یها آموزه

  
  یعمد قتلی روان رکن در توجه وی آگاه

  کایآمر و رانیای حقوق نظام در
    ١یکالنتر ومرثیک  
    ٢ییرضا رضا  
    ٣یمصلح جواد  

  دهکیچ
گـاه «،»قصد «عنصر بر عالوه گذار قانون ران،یای فریک حقوق در » توجـه وی آ
ی عمد اتیجنای روان رکن ۀضابط عنوان به کشندهً نوعای رفتارها درً صرفا البته را
 رفتـار انطبـاق عدم موجب ،دو نیا از کی هر فقدان کهی ا گونه به است؛ رفتهیپذ

 عمد شبهی ها قتلی یعن آن گرید صور تحقق جهینت در وی عمد قتل عنوان بای ارتکاب
 ؛دارنـد را خـود خـاص مفهـوم دو، نیـا از کـدام هـر. گردد یم محضی خطا یا

گاه  یـاً شخـصا یاً نوعا که استی عمل به نسبتی حصول ای یذات علمی معنا بهی آ
 مرتکب به ناظر ،توجه و شود یم قتل موجب آن بر حاکم احوال و اوضاع لحاظ با
گاه وجود. باشد یمی امر به نسبت نیمع مکان و زمان در  توجه وجود بر لیدلی آ

                                                                 
 ٢١/٢/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ١۵/١٢/١٣٩۴: افتیخ دریتار.  
  .(kalantari@nit.ac.ir)) مسئول ۀسندینو( مازندران دانشگاه اریدانش. ١
  .(rezaee.reza23@gmail.com) مازندران دانشگاهی شناس جرم و جزاحقوق ی دکتری دانشجو. ٢
  .(j.moslehi@gmail.com) مازندران دانشگاهی شناس جرم و جزاحقوق ی دکتری دانشجو. ٣
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گاه وجود بر لیدل زین توجه و ستین  ۀیـرو وی فـریک مقـررات در .باشـد ینمـی آ
گاه هرچند کایآمریی قضا  جرم عموضو و قتل وقوع احتمال به نسبت مرتکبی آ

 فـاحشی تـوجه یبـ شـده، دانـستهی ضـروری عمد قتلی روان رکن تحقق جهت
 مـتهم تواند یم رفتاری احتمال جینتا و موجود احوال و اوضاع به نسبت زین مرتکب

 عنـصر معنـوی گـر،ید عبارت به. دهد سوقی عمد قتل به تیمحکومی سو به را
تـر از مقـررات فعلـی  ای گسترده الزم جهت تحقق قتل عمدی در آمریکا به گونه

گاهی بـه امکـان وقـوع قتـل،  ایران بوده، به طوری که عالوه بر قصد مجرمانه و آ
  .گیرد توجهی فاحش نیز در این حوزه قرار می بی

گاه :یدیلکواژگان    .کایآمر و رانیا ،یعمد قتل ،یروان رکن توجه، ،یآ
  مقدمه

ی عمـد قتـل ابـد،ی یمـ ارتکـابی جـسمان تیتمام هیعل کهی میجرا نیدتریشد ازی کی
 در و بشری زندگ ادوار تمام در همواره دارد کهی ذات قباحت و شناعت لیدل به کهاست 
 و شـدتی مبنـا بـر را جرمی وقتی فریک حقوقی علما. است شده حیتقب جوامعی تمام

 را قتـل شـناعتزیـر  ۀیـآ. ردیـگ  مـیقـرار صـدر در قتـل نـد،ینما  مییدنب طبقه ضعف
  :است نموده انیب نحو نیبد

 َاأل ِىف ٍادَسَف ْوَأ ٍسَْ ِْريَغِب اًسَْ َلَتَق ْنَم ی گریدی کس اگر؛ )٣٢/ مائده( اًعیَِجخ َاسَّالن َلَتَق اََّمنَأَکَف ِضْرْ
 کـه اسـت نیـا مثـل ،بکـشد کند نیزم دری فساد نکهیا بدون یا قصاص حق بدون را
  .است کشته را مردم ۀهم

 گناهـان اعظـم از کـشتن نـاحق بـه رای آدم«: دیرماف یمباره  نیا دری مجلس عالمه
ی نیب شیپ میجرا از دسته نیای برای نیسنگ مجازاتدیرباز  از لذا ؛)۶٧: تا بی( »است رهیکب

  .است شده
 از عمـد قتلی برا کهی مجازاتی اسالم انقالب از پس ران،یای فریک حقوق نظام در
ی ازا بهی جانی یعن ؛باشد یم رتکبم جرم بای مساو شد، گرفته نظر در گذار قانونی سو

 مجـازات کنـد، یمـ نیـیتع قـانون کـهی طیشـرا لحاظ با قصاص بابت ازی گرید کشتن
 اقتضا را آن انواع ریسا از عمد قتل صیتشخ در دقت ضرورتامر،  نیهم که شد خواهد

ی عمـوم مجـازات قـانون ١٧٧ و ١٧١ ،١٧٠ موادی ط انقالب از قبل گذار قانون. کند یم
 قائـل عمـد ریـغ و عمـد حکم در عمد، نیعناو با قتل ۀگان سه میتقس به ،١٣٠۴ مصوب
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 ١٣۶١ مـصوب قـصاص و حـدود قانون در بار نینخستی برا کشنده ًنوعا ِکار با قتل. بود
 تکـراری اسـالم مجازات قانون ٢٠۶ ۀماد ب بند در ًنایع ١٣٧٠ سال در که داشت وجود
 در ١٣٩٢ مـصوبی اسـالم مجـازات قانون .)۶٠/١۵٢ش :١٣٩١ زاده، یجعفـر وی کالنتر( شد
 محـضی خطـا وی عمـد شـبه ،یعمـد ِمقـس سـه هب را اتیجنای کل طور به ٢٨٩ ۀماد
 و هنمـود اعمـال رای راتـییتغ گذار قانون ،یعمد اتیجنا فیتعر در. است نموده میتقس
 زا. دساز برطرف ،بود خأل دچار سابق قانون در که رای موارد آنی حدود تا هکردی سع
گاه« موارد نیا ۀجمل  بـر فـرع ،ینیسنگ فریک نیچن اعمال لذا ٣.باشد  می»٢توجه و ١یآ
ی روانـ رکـن. اسـتی روانـ رکن احراز آن، نیرک رکن که است مرتکب سرزنش تیقابل
 ازی یکـ همواره. باشد  میآن از ثرأمتی فریک واکنش که است جرم با مجرم وصل ۀحلق

 فیـتعر قـانون که استیی ها ٶلفهم به توجه بای نروا رکن احراز ،ییقضا نظام معضالت
گاه ها مٶلفه نیا ۀجمل از. است نموده  موضوع شدن روشنی برا که باشد  میتوجه وی آ
  .باشد راهگشا تواند  میکایآمر حقوق در موضوع تیوضع به توجه ،سهیمقا مقام در

ی ی حالت ذهنروانی یعن و رکن ،ال مستلزم وجود رکن مادی یعنی رفتار جرم در کامن
گناه   شرطی اساسی جهت حمایت از افراد بی،شرط رکن روانی. به صورت توأمان است

متحمـل محکومیـت و د  نبای، اشخاصی که قصد ارتکاب رفتار مجرمانه را ندارند.است
                                                                 

1. Consciousness. 

2. Attention. 

 در تیجنا«: دارد  میمقرر است،ی عمد قتل خصوص در االجرا الزمی قانون منبع نیتر مهم که ٢٩٠ ۀماد. ٣
 یـا فـرد بـر تیـجنا رادیـا قصد ،یکار انجام با مرتکب گاه هر ـ الف: شود  میمحسوبی عمد ریز موارد
 ریـنظ یـا مقصود تیجنا هم عمل در و باشد داشته را جمع یک از نیمع ریغی افراد یا فرد یا نیمعی افراد
 گـاه رهـ ـ ب .نشود خواه بشود، آن رینظ یا تیجنا آن وقوع موجب ًنوعای ارتکاب کار خواه ؛شود واقع آن

 قـصد چنـد هـر گـردد، یمـ آن رینظ یا شده واقع تیجنا موجب ًنوعا که دهد انجامی کار ًعمدا مرتکب،
گاهی ول ،باشد نداشته را آن رینظ و تیجنا آن ارتکاب  تیجنا آن موجب ًنوعا کار آن که بوده متوجه و آ

 رای کـار و نداشـته را آن ریـنظ یا شده واقع تیجنا ارتکاب قصد مرتکب گاه هر ـ پ .شود  میآن رینظ یا
 لکـن ،شـود  نمیآن رینظ یا شده واقع تیجنا موجب ًنوعا متعارف افراد به نسبت است، داده انجام هم که
 خـاص تیوضع علت به یا و گرید تیوضع هر ای یریپ ضعف، ،یماریب علت به ه،یعل یمجن خصوص در

 نامتعارف تیوضع به مرتکب آنکه بر شروطم ،شود  میآن رینظ یا تیجنا آن موجب ًنوعای زمان ای یمکان
گاهی زمان ای یمکان خاص تیوضع یا هیعل یمجن  تیـجنا رادیا قصد مرتکب گاه هر ـ ت .باشد متوجه و آ
 تیـجنا زین عمل در و باشدی و مقصودی نیمع جمع یا فرد آنکه بدون باشد، داشته را آن رینظ یا شده واقع

  .»کندی گذار بمبی عموم اماکن در نکهیا مانند ؛شود واقع آن رینظ یا مقصود
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 کـشوری فـریک حقـوق نظـام در .(Blackstone, 2009: 365)  تعقیب جزایـی گردنـدحتی
 ،شـود شـناخته گناهکـار دینبا فرد ک یکه گرفته قرار رشیپذ مورد اصل نیا زین کایآمر
 جـرم هـر ِیروان رکنی برا الزم طیشرا با همراه که دهد انجام رای اقداماتی و آنکه مگر

  :از ندا عبارتی روان رکن ۀمتشکل یاجزا. باشد خاص
  باشد؛ داشته قصد آن ازی ناش جینتا و فعل آن به نسبت فردی یعن: عمد .١
گاه .٢ گاهی نعی: یآ  ۀجـینت تحقـق مـستلزم جرم آن اگر و ،یارتکاب رفتار تیماه بهی آ
  باشد؛ داشته شود، یم جهینت آن به منتج رفتار آن نکهیا به نسبتی واقع نانیاطم ،استی خاص
گاهانهی توجه یب: ییپروا یب .٣  آن از کـهی هیتـوج قابل ریغ و مهم خطر به نسبت آ
  باشد؛ یمی قانون متعارفی رفتارها از احشف انحراف شامل که شود یمی ناش رفتار
گاه: مسامحه .۴  از کـهی جینتـا و دارد وجود کهی مهم و ناپذیر هیتوج خطر یک ازی آ
 ؛(Robinson, 2002: 996) است موجود خطر رفع جهت اقدام عدم و شود یمی ناش خطر آن
 رکـن قتحقـ ایبـر گـرید طیشـرا لحـاظ بـا فوق میمفاه از یک هر وجود کهی ا گونه به

  .استی کافی روان
گـاه  کـهمیکن مشخصخواهیم  می نوشتار نیا در رو، نیا از  عنـوان بـه توجـه وی آ
 میمفـاه وی روانـ رکـن جـزء دو نیا معناست؟ چه به ،یعمد قتلی روان رکن ازی یاجزا
 اسـت؟ی گـاهیجا چه واجد کایآمر و رانیایی قضا ۀیرو وی فریک نیقوان درها   آنمشابه
گاه ست؟یچ قتل اقسام تحقق در آن فقدان ا یو حدوث آثار  در کیـتفک بـه توجه وی آ
  شود؟ یم اثبات چگونه کایآمر و رانیایی قضای ها هیرو

ی فـریک حقوق به توجه با و رانیای حقوق وی فقهی ها آموزه ۀمالحظ با حاضر ۀمقال
 لیـتحل وی بررسـ بـه ،ییقـضا نظـام دو نیـا در موجـودیی قضا ۀیرو نیهمچن و کایآمر

  .پردازد  میقیتحق نیا موضوع با مرتبطی حقوق مباحث

  کایآمر و رانیا دری عمد قتلی روان رکن. ١
 دری مـاد اتیـعمل ظهور صرف آن، تحققی برا که باشد یمی میجرا ۀجمل از عمد قتل
ی ارتکاب عمل بلکه کند، ینم تیکفا ،ندیگو جرم ۀکریپ آن به ًاصطالحا که خارج عالم
گاه ۀاراد ازی ناش دیبا  برداشـت نیچنـ او عمـل از نکـهیا حـداقل یا باشد مرتکب خودآ
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  باشـد  مـیاراده ،جـرم از رکـن نیـا اسـاس کـه کـرد دیکأت توان  میلیدل نیهم به. شود
(Hart, 2008: 100). زمـان در مرتکـبی ذهنـ انفعـاالت و فعـل بـه ًاصطالحای روان رکن 

 دو ۀدربردارنـدی عمـد قتـل ِیروانـ رکـن. )٨٨: ١٣٧۶ ش،یآزمـا( شـود  میگفته جرم وقوع
 بـای مـساو تـوان یمـ را عـام تیسـوءن خـاص؛ تیسـوءن و عـام تیسـوءن: است مٶلفه

 فیـتعر در. دانـست جـهینت خواسـت بـای مـساو را خـاص تیسـوءن و عمـل خواست
  :است شده گفته عام تیسوءن

 وی اسـتفان( اسـت کـرده منـع را آن قـانون دانـد یمـ مرتکـب کهی عمل انجام به ارادهـ 
  .)١/٣۶٠: ١٣٧٧ گران،ید
گاه ۀارادـ    .)٣٨٣: ١٣٨٨ ،یصانع( مجرمانه عمل ارتکاب در شخص خودآ

 میجـرا ًصـرفا منظـور که داشت ّمدنظر دیبا البته. است یکسان میجرا ۀهم عام تیسوءن
 میجرا در کهی ا گونه بهی روان رکن ،یعمد ریغ میجرا در نکهیا خاطر به ؛استی عمد
 صـرف ،یعمـد میجـرا ازی اریبـس در. ستیـن مطـرح ،باشـد یمـ بحـث مـوردی عمد
 رای جرمـ گـذار قـانون کـهی مـوارد امـا ،کند یم تیکفا جرم تحققی برا عام تیسوءن
 خـاص تیسـوءن وجود عام، تیسوءن بر عالوه ،کند یم خاص ۀجینت خواست به منوط

 دیـبا میجـرا ازی برخـ در که استی ا جهینت قصد خاص، تیسوءن «.استی ضرور زین
 »کنـد یمـ مـشخص را آن وجـود ،شـده اعـالم جـرم در خود قانون و باشد داشته وجود

 گـذار قـانونی سـو از دیـبا زیـن عـام تیسوءن نکهیا خصوص در اما .)١٨٣: ١٣٨٨ نوربها،(
  :معتقدند دانان حقوق ازی برخ ر،یخ یا شود حیتصر

 تمـام و نـدارد وجـود خـاص و عـام تیسوءن نیبی زیتما چیه مدرنی جزا حقوق در
  .)٢١١: ١٣٨۴ فلچر،( باشد شده مشخص دیبا تیسوءن انواع

 اصـل از فراتـر کـه جزاست حقوق بودنی قانون اصل از برگرفته برداشت نیا ،نظر به
 با ١٣٩٢ مصوبی اسالم مجازات قانون ١۴۴ ۀماد. ستها مجازات و میجرا بودنی قانون
  :دارد یم اشعار مسئله نیا ازی تأس

 در او قـصد دیـبا جـرم موضـوع بـه مرتکـب علـم بـر وهعـال ،یعمد میجرا تحقق در
 به منوط قانون اساس برها   آنوقوع کهی میجرا در. گردد احراز مجرمانه رفتار ارتکاب
  .شود محرز دیبا زین آن وقوع به علم یا جهینت قصد است، جهینت تحقق
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 گذار قانون توجه مورد خاص تیسوءن هم و عام تیسوءن هم است، مشهود چنانچه
  .است گرفته قرار رانیا

 کـه آنچـه بـا مطـابق رای عمد قتل در خاص تیسوءنی کل طور به ران،یا حقوق در
 دانـست ضـابطه دو از مرکـب تـوان یمـ ،انـد کـرده اشـاره آن بـه دانـان حقـوق ازی برخ

 کـه باشد یم ٢٩٠ ۀماد ت و الفی بندها واقع در نخست ۀضابط .)١۴۶: ١٣٨٨ ،یپوربافران(
ی اصـل موضـوع کـه دوم ۀضـابط. شـود یم خوانده حیصر یا میمستق تیسوءن ًاصطالحا

 اشـاره مـورد ٢٩٢ ۀمـاد ۀتبـصر و ٢٩٠ ۀمـاد پ و بی بندها درهست،  زین حاضر ۀمقال
  ١.استی ضمن تیسوءن همان نیا که است گرفته قرار

 بـه کـشنده، ًنوعـا عمل خصوص در ١٣٧٠ مصوب .ا.م.ق ٢٠۶ ۀماد ب بند مطابق
 بودنی عمد شمولی برا ،دهد انجام رای ا کشنده ًنوعا عمل ًمداع مرتکب نکهیا صرف
گاه گذار قانونی عبارت به. استی کافی ارتکاب قتل  را کـشنده ًنوعـا عمـل بـه نسبتی آ

گاه ازی صحبت بند نیا در لذا ،دانسته یم مفروض  نیـای ولـ .اسـت نکـرده مرتکبی آ
گاه عدم اثبات در مرتکب حقوقی ناف ی قانون خأل نیای ا گونه به ٢٩٠ ۀماد. نیستی آ
 باشـد،  مـیکـشنده ًنوعـا عمل از صحبت آن در کهی بند دو هر در و است نموده پر را

گاه بر عالوه  توجـه آن و اسـت گنجانـده آن کنـار در زیـن رای گـرید دیـق ،مرتکبی آ
  .میده  میقراری بررس مورد را ها آن ،ادامه در که باشد می

دو موضـوع را د  روانی ناظر بـر قتـل عمـدی بایـبررسی رکنبرای در حقوق آمریکا 
 کـه ٣ و دیگری قانون مـدل کیفـری٢ قتل عمد جناییۀ یکی قاعد؛خوبی بررسی کرد به

 تقسیمات حاالت ٤طبق قانون مدل کیفری. شوند در این خصوص مقرراتی را شامل می
                                                                 

 قـصد و دهد  میانجامی عمل خود مقصود به دنیرسی برا مرتکب که بود خواهدی زمان میمستق تینءسو. ١
 بیتخر منظور بهی شخص مثال؛ برای است مشخص ،دهد  میانجام کهی عمل به نسبت وضوح طور به او

ی زمـانی تبعـ ای یـضـمن تینءسـو. رسـد  میزین خود ۀجینت به آن انجام با و کند  مییگذار بمب به اقدام
 او کـه شـود  مـیبرداشتچنین ی وی ارتکاب عمل ازی ول ،ندارد قتل قصد ًصراحتا شخصکه  بود خواهد
 مالزمـه قتـل بـا ًعادتای ارتکاب عمل کهی زمان«ی عبارت به. باشد  میمفروض شقصد و است داشته قصد
  .)١٠۴: ١٣٧۶ ،یشمرع(» ندیگوی تبع قصد را باشد داشته

2. Felony Murder Rule. 

3. Model Penal Code. 

4. The Model Penal Code. 
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 بسیاری از این حاالت. باشد  می٣نیت سبق سوء٢، و قصد خاص١ شامل قصد عامذهنی
  .های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و مفاهیم در پرونده

قـصد، : سـازد قانون مدل کیفری اجزای رکن روانی را به چهـار قـسم محـصور مـی
گاهی، بی این قانون در برخـی موضـوعات  ٤.ولیت مطلقئ مسۀپروایی و غفلت به اضاف آ

الت ذهنـی و عینـی  تفاوت قائل شدن برای حا.١:  از جمله؛ای است دارای نکات ویژه
گـاهی٥قصد(ها  حداقل در برخی حوزه  هـستند؛ ٧ شخـصی یـا ذهنـیۀ واجـد جنبـ٦ و آ

عنی ی(گیرد  فاصل این دو قرار می  نیز حد١٠پروایی  است و بی٩ عینیۀ واجد جنب٨غفلت
گاهی شخصی نسبت به خطر موجود و هم  ینـی  عۀتـوجهی قابـل مالحظـ بیبه هم به آ

 عنصر روانـی؛ ۀزودن چند اصل تفسیری مفید در حوز اف.٢؛ )شود نسبت به آن اشاره می
و یـا بـه (تواند دفاع محسوب گـردد  که چه زمانی اشتباه یا جهل به قانون می تبیین این.٣

  ).ولیت کیفری استئعبارت دیگر رافع مس
دارد یـک  ای اسـت کـه مقـرر مـی  سـاده قاعـدهی قتل عمد جنایی در تعریفـۀقاعد

کـه توجـه و یـا قـصد  بـدون این،شود ناهکار شناخته میشخص به موجب قتل عمدی گ
                                                                 

1. General Intent. 

2. Specific Intent. 

3. Malice Aforethought. 

گاهی را جهت ارتکاب برخی جـرایم الزم نمـی. ٤  ، بـه عبـارت دیگـر.داننـد برخی قوانین آمریکا قصد و آ
گناه بیشتری در معرض تهدید  افراد بیکه گردد  این موضوع سبب می. ته شده استولیت مطلق پذیرفئمس

 »ویـد مـارتین«شرح کـه   بدین؛ای را بیان کرد  واقعهوال استریت ۀ مجل٢٠١١در سال . مجازات قرار گیرند
وی نیـز کـه کـرد  ، در حالی که گمان میفروختماهیگیر ساکن آالسکا ده ماهی دریایی را به شخصی 

ن ممنـوع اسـاکن ها به غیر  فروش این ماهی،طبق قانون حمایت از پستانداران دریایی.  ساکن آالسکاستفردی
دادسـتان .  به خاطر نقـض قـانون یادشـده دسـتگیر شـد،ًدر نهایت وی در حالی که کامال متعجب بود. است

گاهی متهم نسبت به غیر ن به دو سال حبس تعلیقـی و لذا مارتی. بومی بودن خریدار نبود فدرال ملزم به اثبات آ
  .(Baker & Haun, 2013: 24; Fields & Emshwiller, 2011: 27) یک هزار دالر جریمه محکوم شد

5. Purpose. 

6. Knowledge. 

7. Subjective. 

8. Negligence. 

9. Objective. 

10. Recklessness. 
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، مرتکـب قتـل  دیگـری داشته باشد؛ البته در صورتی که در مسیر ارتکـاب جنـایتکشتن
این موضوع فرد سارقی است که دیگری را در حین سرقت بارز  ۀنمون. انسانی شده باشد

ًگـر قتـل کـامال  حتی ا،گردد  این فرد به دلیل ارتکاب قتل عمدی محکوم می.کشد می

 مذکور را بسیار ۀهای قضایی نظری  اکثریت غالب حوزه،در ایاالت متحده. اتفاقی باشد
ًسازند؛ مثال آن را صرفا در خصوص جنایاتی می محدود می ًپذیرند که صریحا در قـانون  ً

 ورود به منزل ٣، تجاوز به عنف٢،سرقت مقرون به آزار( به آن اشاره شده باشد ١موضوعه
  .(Pillsbury, 1998: 106) )٦ربایی  و آدم٥ایجاد حریق ٤، قصد جنایتغیر به

 تـابعی کـشورها دری عمـد قتـل تحققی برا الزمی روان رکن خصوص در نیهمچن
 رانمفـسی برخـی سـو ازیی جنـا عمد قتل ۀآموز کا،یآمر جمله از ال کامنی حقوق نظام

 قـصد بای جان کهی وردم بر عالوه. )٢٩۵: ١٣٨۵ آلتمن،( است شده مطرحی فریک حقوق
 دری فـرد چنانچـه کـه اسـت آن انگریب آموزه نیا شود، یمی گرید قتل مرتکب میمستق
. شـود یم محکوم عمد قتل به شود،ی گرید مرگ سببی تیجنا ارتکاب انیجر یا شروع

ــروزه ــا ام ــده نی ــوق در قاع ــر حق ــک ه ــا از ی ــشورها نی ــا ک ــق ب ــهی ودی   اســت مواج
(Ashworth, 2006: 127) .شـده، دانـسته مطلـق تیولئمـس ازی مصداق ،نظریه نیا دهرچن 

 تحقـق اثبـات مطلـق، تیولئمـس خالف بر ،نظریه نیا در. ستین درستی برداشت نیچن
 نیا اثبات تیاهم زانیم. استی ضرور آن به نسبت مرتکبی ذهن حالت و هیاول تیجنا

 مرتکـبی ذهنـ حالـت اگـر کهی نحو به شود؛ یم آشکار آن بر ها دادگاه ودیق از حالت
. شـد یمـ آمـوزه نیـا مـشمول زین کوچک میجرا ارتکاب ازی ناش مرگ بود، تیاهم یب

 تحقـق اثبـات بـر بیـتعق مقام فیتکل مطلق، تیولئمس از مورد نیا زیتما وجه نیتر مهم
  .)٧٨/٨۵ش: ١٣٩١ شاهچراغ،( است آنی روان عنصر وی اصل تیجنا

                                                                 
1. Statute. 

2. Robbery. 

3. Rape. 

4. Burglary. 

5. Arson. 

6. Kidnapping. 
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گاه مفهوم. ٢   هم با دو نیا ۀرابط و توجه وی آ
گاه ی معنـا بـه لغـت در توجـه امـا باشـد؛ یمـ علـم  واطالع خبر،ی معنا به لغت دری آ
 ،جـزا حقـوق در. )١/٧٧: ١٣۶٠ ن،یمعـ( اسـت آمـده دادن دل و کردنی رو آوردن، یرو

گاه مفهوم  کـه اسـت مبـرهن و واضـح امـا ،ستیـن دوری لغوی معنا از چندان توجه وی آ
گاه انیم ما کشور گذار قانون  در محققان کهی موضوع است؛ شده قائل تفاوت توجه وی آ
 یشناسـ روان ۀحوز در گرفته صورت قاتیتحق همچونی انسان روان بر ناظر مقاالت و کتب
 نظر به. اند دانسته مشکل اریبس را دو نیا انیم کیتفک حداقل یا و نکردهی ا اشاره آن به
 زیـن ما کشور گذار قانون دارد، وجود تفاوت دو نیا انیمی لغو لحاظ از چنانچه رسد یم
  .استی بررس ازمندین که کرده بار دو نیا از کدام هر بر رای آثار ،لهئمس نیا به تیعنا با

گاه از منظور  بـه هـم و مجرمانـه رفتـاری امدهایپ و تیماه به هم فاعل معرفت ،یآ
 ،یفـریکی ها نظام اغلب در گذار قانون احکام به فاعل معرفت. است آن بودن نامشروع

 و علـم از مرتبه هر در شهروندان عموم که است نیا بر فرضی یعن است؛ی قانونی رضف
 تفحـص گـذار قـانون احکام در وسع قدر به و دارند اطالعی قانون احکام از ،یهوشمند
 معناست نیبد مجرمانه رفتاری امدهایپ و تیماه به فاعل معرفت ،گرید طرف از .اند کرده
 داند یم و است ریغ مال) ربودن (بردنی معنا به سرقت داند یمانسانی  مثال عنوان به که
  .باشد یم فریک و مجازات تینها در و مسروقه مال بر تسلط سرقت، امدیپ که

 اسـتی امر به مشخص مکان و زمان یک دری انسان ذهن انصراف توجه، از منظور
گـاه حـصول عـدم یـا حـصولی یعن جهینت دو تواند یم که   را موضـوع آن بـه نـسبتی آ
گاه و توجه نیب ۀرابطکه  گفت توان یم جهینت در. باشد داشته بر در  و عمـوم ۀرابط ،یآ

گاه که حیتوض نیبد است؛ وجه من خصوص  نباشـد؛یا  باشد توجه با همراه تواند یمی آ
گاه با همراه تواند یم زین توجه نیهمچن  نظر در رای شخص ،مثال؛ برای نباشدیا  باشدی آ
 جهـل امـا ،باشـد  مـیزیـن دنینوشی یعن خود کار متوجه و نوشد  میاری وانیل که دیریبگ

گاهی عبارت به ؛داردی موضوع . دارد وجـود شـراب آب،ی جـا به وانیل در که نداردی آ
  .باشد داشتهی متفاوت آثار تواند یم دو نیا از کی هر لذا

گاه ۀواژ دو گرفتن قرار  ذهـن هبـ را دیـتأک ۀشـائبهـم،  کنـار در قانون در متوجه و آ
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 دو نیـا کنـد، دیـتأک مرتکـب علمی رو بر نکهیای برا ًصرفا گذار قانونی یعن ؛رساند یم
 آن بـه فـوق در کـهیی معنای ها تفاوت به توجه با اما .است داده قرار هم کنار در را واژه
 حـرف لذا ،باشد ینم دیتأک ۀنشان هم کنار در واژه دو نیا گرفتن قرار نظر به ،شد اشاره
 و باشـد  مـیهـا آن استقالل و افتراق بر داللت ،آمده واژه دو نیا نیب زین هک »و «عطف

 گـذار قـانونکـه  گفت دیبا منظر نیا از. دارندی خاص مفهوم و معنا ،دو نیا از کدام هر
گـاه ازی متقنـ و قیـدق خاص، سطح به و دهیبرگزی ا ژهیو منظور و دقت با را ها واژه ی آ

 اسـت داشـته نظـر عمـل بـر حـاکم احـوال و اوضاع ای و رفتار تیماه به نسبت مرتکب
 ،یعمد قتل شمولی برا ها نیا ازی یک وجود صرف لذا. )١/١۴١ ش:١٣٩٢ رجـب، وی خالق(
گاه شخص نکهیا صرف به نیبنابرا. باشد ینم مقصود بهی افو  ًنوعـا او عمـل کـه باشد آ

  .بود نخواهدی کاف ،شود یم تیجنا موجب
گاه نیب ۀرابط گاه کهی شخص ًالزاما که استی ا گونه به توجه وی آ  متوجه است، آ

ی ا منطقـه دری بلنـد از نیسـنگ ئییش پرتاب که داند یمی شخص ،مثالرای ب باشد؛ نمی
 کـه لیـدل نیـا به اما شود، یمها  آن مرگ موجب ًنوعا است، ادهیپان عابر عبور محل که
ی کـار نیچن به اقدام ،نداشته توجه خود علم به نسبت که بودهی طیشرا در لحظه آن در

گـاه مرتکـب ،مثـال نیـا در نیبنابرا. است کرده . اسـت نبـوده متوجـه امـا ،داشـتهی آ
گاه ًلزوما توان می ،است متوجه کهرا ی شخص ی زمـان شـخص نکهیا خاطر به ؛دانست آ
گاه قبل از که بود خواهد متوجه گاه شخص کهی زمان. باشد آ ًمسلما ،نداردی آ  نسبت ّ

 کـه دیـریبگ نظـر در رای مـادر ،مثـالرای بـ. نداردی توجه زین آن از حاصل خطرات به
 شـدت از را خـود ۀمتولدشد تازه فرزند لذا ،است نشده فرزند صاحب دیمد یمدتبرای 
گـاه او .فـشارد می آغوش در و کرده بغل عالقه  حـد از شیبـ را بچـه اگـر کـه اسـت آ

 ذوق از نکـهیا خـاطر بـه ،اردنـد مـسئله نیـا بـه نسبتی توجه اما ،ردیم میبچه  ،فشاردب
گاه نیبنابرا. است گرفته آغوش در را بچه ،شدن فرزنددار  بودن متوجهی معنا به ًالزامای آ

فشردن  در و بکند را کودک حال تیرعای ا گونه بهی یعن ،باشد متوجه مادر اگر اما ،ستین
تبـادر م ذهـن بـه رای منطقـ ۀجینت نیاجانب احتیاط را مراعات کند،  آغوشکودک در 

گاه او کهسازد  می  شمـرگ وی خفگ موجب متولدشده تازه ۀبچ دادن فشار که است بوده آ
گاه شخص انیم نیبنابرا. شود یم  برقـرار مطلق خصوص و عموم ۀرابط ،متوجه شخص و آ
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گاه است متوجه کهی شخص گفت توان یم ریتفس نیا با .است ی عبـارت بـههـست؛  زین آ
گاه گـاه ذکـر بـهی ازین گرید ،میریبپذ را ریتفس نیا اگر اام. است توجه لوازم ازی آ ی آ
گاه توجه، که چرا ؛نداشت وجود قانون متن در  نیبنابرا. دارد همراه به خود با زین رای آ
  .ستینی گرید وجود بر ّدالی یک وجود و دارد را خود خاصی معنا ،دو نیا ازیک  هر

گاه«. ٣   یعمد لقت اختالف مورد رکن »توجه «و نیرک رکن» یآ
  :گرفت نظر در توجه عنصری برا رای مختلف فروض توان یم رانیای فریک حقوق در

گاه کنار در توجه نکهیا به تیعنا با نخست؛  گونه نیا توان یم ،است گرفته قراری آ
گاه که گفت  عواقـب و آثـار بـه مربـوط توجـه و باشد یم کشنده ًنوعا عمل به ناظری آ
 اخـتالل(ی لیهمـوفی مـاریب به مبتال ب که داند یم لفا مثال؛ برای استی ارتکاب عمل
 در خـون آمـدن بنـد عـدم ،آن از منظـور کـه دانـد یمـی حت و باشد یم) خون انعقاد در

 دسـته کی یدارو (٨ فاکتور قیتزر عدم که داند  مینیهمچن و استی زیخونر صورت
 حـال نیـا بـا اما ،شود یم ماریبمرگ  به منجر ،دیشدی زیخونر موارد در) مارانیب نیا از

 ،اسـت کـشنده هیعل یمجن به نسبت اما ستین کشنده ًنوعا کهرا ی عمل یک او به نسبت
 هـر بـه یـا نـدارد همـراه به دارو االن ماریب که ستین متوجه کهی حال در دهد، یم انجام

گـاه مرتکب ،مثال نیا در. ندارد وجود آن قیتزر امکانی لیدل  بـه نـسبتی ولـ داردی آ
 نسبتباید  مرتکب ،یروان رکن تحقق منظور به موارد نیا در. ندارد توجه دخو عمل آثار
 هیـعل یمجنـ ضـعف تیخاصـ و هیـعل یمجنـ در ضعف وجود باشد؛ عالم موضوع دو به
 بـودن کـشنده ًنوعـا بـه نـسبت مرتکب که نیهم لذا .)١٣/۶٢ ش:١٣٩۴ ،یشـهباز وی مراد(

گاه هیعل یمجن خاص طیشرا و عمل  آثـار بـه نـسبت کـه نـداردی مـلزو گـرید ،داردی آ
 دارد قراری اولدرون  دری دوم نیا نکهیا خاطر به ،باشد داشته توجه زین خود عملی بعد
  .دهد قرار توجه مورد جداگانه طور به را آن مرتکب که ستینی ازین و

گاه با رای عمل نکهیا بر عالوه مرتکب که است نیا هب ناظر توجه، دوم؛  نکهیا بهی آ
 رای انـسان او عمل که باشد داشته هم توجه دهد، یم انجام ،شود یم تیجنا موجب ًنوعا
گـاه مرتکب ،مثالرای ب رد؛یگ یم بر در  امـا ،اسـتو کـشنده ی سـم غـذا کـه داردی آ

 گفـتچنین  توان  میگرید یمثال در یا بخورد را آن است ممکنی کس که ستین متوجه
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گاه و کند یم حفر ًعمدای ا کوچه در رای قیعم چاهی شخص که  عمـل که دارد همی آ
 کوچـه آن ازی شخص است ممکن که ستین متوجه اما شود، یم تیجنا موجب ًنوعا او

  .فتدیب چاه داخل و کند عبور
 بـه ،یعمـد قتـل نخـست ۀضـابط همـان یا محض عمد در نکهیا تیاهم حائزۀ نکت
 ،دباشـ داشـته را کـشتن قـصدی عبـارتیا بـه  تیجنا ارتکاب قصد یشخص نکهیا صرف
ی عمـد تیـجنا مشمول ْتیجنا ،باشد او مقصودی نیمع جمع یا فرد نکهیا به توجه بدون
 تـوان یم گرید عبارت به .باشد  می٢٩٠ ۀماد ت و الف بند با منطبق نیا که ردیگ یم قرار

اینکه ی یعن مطلق تیسوءن. است رفتهیپذ را مطلق تیسوءن با قتل ،گذار قانونکه  گفت
 سـلب او مقصود تنها و ندارد رای مشخص و معلوم اشخاص یا شخص کشتن قصد قاتل
 ًنوعا کهی عمل اما. )٧١: ١٣٨٨ سپهوند،( باشد او نظرّمدی نیمع انسان آنکه بی ،است اتیح

 بـه نیبنـابرا .ردیـگ صـورتی خاصـ شخص به نسبت ًحتما دیبا شود یم تیجنا موجب
 توجه بدون ،گردد یم تیجنا موجب ًنوعا دهد یم انجام مرتکب کهی عمل نکهیا صرف

 در رای شخـص ،مثـال؛ بـرای بـود نخواهدی عمد نظر به ،باشدی شخص به ناظر نکهیا به
  کـهدانـد یمـ و کنـد یمـی راننـدگ بـاال سرعت با شهری اصل ابانیخ در که دیریبگ نظر

 نـسبتی تفاوت یب وی توجه یب با اما ،است کشنده ًمعموال انسان با خودرو دیشد برخورد
 قتـلدر اینجـا  .شـود یمـ او مـرگ بـه منجـر و کنـد یم تصادفی گرید با لهمسئ نیا به

ی راننـدگ ادیـز سرعت با ًعمدا راننده که است درستزیرا  ؛بود نخواهدی عمدی ارتکاب
. نیـستی کافی ارتکاب ۀجینتشمردن ی عمدی برا خطر احتمال صرفی ول ،است کرده

 تینءسـو وجود فرض با ،یمدع قتلی روان رکن ِنخست ۀضابط درشایان ذکر است که 
گـاه وجود بهی ازین گرید خاص و عام  دو نیـا چـون ؛باشـد  نمـیمرتکـب توجـه وی آ
 ،کـشنده ًنوعـا عمـل ۀعـالو بـه نخـست ۀضـابط تحقـق عدم فرض بای روان رکن ۀلفٶم

 قـصدکـه  گفـت تـوان  مـییعبارت به. گردد  میمرتکب قصد انگاشتن مفروض موجب
گاه از مجزا ،مجرمانه   .باشد  میجهتو وی آ
 ًنوعـا کـهی عملـ انجـام نیحـ در مرتکـب کـه است نیا توجه از منظور سوم؛ فرض
 متوجـهی یعنـ ؛باشـد داشته توجه ًشخصا سأالر یعل ،گردد  میآن رینظ یا تیجنا موجب
؛ باشـد مـسلطی ا گونـه بـه و باشد عملش در متمرکز حواسش و هوش و باشد خود کار
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 در و ردفش  میآغوش در را خود ۀمتولدشد تازه رزندف ،عالقه شدت ازی مادر مثال برای
گاه حال نیع  امـا ،شـود  مـیتیـجنا موجـب ًنوعا بچه به نسبت عملش که دارد زینی آ

 بـه نـسبتی تـوجه کـهشود  می باعث عالقه و عشق ،یعبارت به. نیست خود کار متوجه
 نکـهیا هـم و داردی همخـوان قـانون نـص با هم ریتفس نیا نظر به. باشد نداشته خود کار
 شـخص حواسکه  شود موجب آنچه هر لذا. داشت نخواهد دنبال بهی منطق ریغ ۀجینت

  .بود نخواهدی عمد قتل مشمول ْمرتکبگردد،  پرت
 قـرار اشـاره مـورد کـشنده ًنوعـا عمـل دری روانـ رکـن عنوان به را توجه فقهای برخ
  :دارد یم اظهار المنهاج ةتکملی مبان دریی خو اهللاةیآ. اند داده

» اً عن قصد القتل تبعّكینف ة العاد هیعل القتل بّترتی لإ االلتفات مع الفعل قصد ّنأل«
گاهی از نتیجـزیرا  ؛)٢/۴: ١۴٢٢خویی، موسوی (  مترتـب ۀقصد انجام کاری با توجه و آ

  . از قصد تبعی قتل جدا نیست،بر آن یعنی قتل

 همـو،(جه و مسبب اسـت به عبارتی قصد انجام سبب در واقع همان قصد حصول نتی
 شخص قصد تبعـی در ، منظور نویسنده این است که در این موارد،در واقع .)١/١٨۴: ١٣٩٠

گاهی ،طور که در ترجمه آمده است همان. ارتکاب جنایت ارتکابی را دارد  توجه در کنار آ
  .دها معنای خاص خود را دار از اینکه هر کدام اکی از آن است حامر که این قرار گرفته 

  :نماید اظهار میچنین  المدارک جامع خوانساری در اهللاةآی
 اًو لم یکن غالبأ للقتل اًا غالبًق العمد سواء کان الفعل موجبّلیهما لم یتحقإعدم التفات 

)١۴٠۵ :١٨۴(.  

 ،که مرتکب توجهی نسبت به عمل خود نداشته باشدنویسنده معتقد است در مواردی 
 فاضـل محمـد. نباشد، از شمول عمد خارج خواهـد بـودیا شد ًخواه عمل او نوعا کشنده با

  :است کرده فیتعر گونه نیا را عمد قتل اقسام ازی یک المسائل جامع در زینی لنکران
 ،ردیبم او و دهد انجامی انسان به نسبت است کشنده ًمعموال که رای کار توجه، با آنکه
  .)١/۵٠٣: تا یب ،یلنکرانفاضل موحدی ( باشد نداشته هم را او قتل قصد چند هر

 ًنوعـا عمـل دری روان رکن انیبی برا فقها از دسته نیا دیگرد مالحظه که طور همان
 و پـروا آوردن،ی رو«ی معنا به لغت در التفات. اند کرده استفاده التفات ۀواژ از کشنده
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گاه که است درست .)١/٣٣۶: ١٣۶٠ ن،یمع( باشد یم »توجه  کـشنده ًنوعـا بـه نـسبتی آ
 ۀالزمـ کـه بوده ّمدنظر گونه نیا دیشای ول است، نشده مشاهده فوق آثار در عمل ِنبود

گاه التفات، گاه ،التفات دل دری یعن است؛ی آ گـاهی عبارت بهو  دارد وجود زینی آ ی آ
  .است التفات لوازم از

 مرتکـب بـری عمـد قتـل شـمولی بـرای ماد رکن کنار دری روان رکن وجود صرف
 عمـل بـا و گرییکـد بـای روانـ رکـنی ها بخشی تمام انیم تقارن بلکه ،باشد  نمییکاف

ی عنـ ی؛)٨٣: ١٣٩٣ ا،ین یآقائ( استی عمد قتل تحققی برا ریناپذ اجتناب یضرورت ،مرتکب
 را) شـود  میتیجنا موجب ًنوعا کهی عمل (جرمی ماد رکن شخص کهی زمان همان در

 قبـلی ا گونه بهی روان رکن اگر نیبنابرا. باشد موجود زینی روان رکن دیبا ،دهد  میانجام
؛ دانـستی عمـد قتل مشمول را مرتکب توان ینم ،شود محقق جرمی ماد رکن از بعد ای

 ریـت اصابت از بعد  وکند رها شکارگاه دری ریت ،شکار قصد بهی شخص اگر برای مثال،
  .تدانس عامد قاتل را او توان  نمیهم باز زدم، را او بهتر چه که دیبگو ،شکاربان به

گاه خصوص در  عمد قتلی روان رکن اول ۀضابط در کهی تقارن گونه آن ،توجه وی آ
گـاه ،یعبارت به. باشد  نمیالزم ،دارد وجود  ًنوعـا عمـل از قبـل اگـری حتـ توجـه وی آ
 ،یعمد قتل نخست ۀضابط در کهی حال در ،کند  میتیکفا ،باشد داشته وجود کشنده
ی روانـ رکـن واجـد دیـبا ،دهـد  مـیانجام ار جرمی ماد رکن کهی زمان همان در شخص
ی کـس یـا هوشیب یا خواب شخص ٢٩٢ ۀماد ۀتبصر). آن از بعد نه و آن از قبل نه( باشد

گاه لحاظ با ،جهینت قصد نه دارد فعل قصد نه کهرا   قتـل مـشمول مرتکـب، توجه وی آ
 شـخص خـصوص بـه افـراد نیا است، واضح که طور همان اما .است داده قراری عمد
گـاه ،دنشو  میکشنده ًنوعا عمل مرتکب کهی زمان در هوشیب و ابخو  در توجـه وی آ
گاهی هوشیب و خواب از قبل نکهیا مگر ،ندارد وجودها  آن  کـه باشـند داشته توجه وی آ

گاه که است درست نیبنابرا. شد خواهند تیجنا مرتکب  رکـن عنـوان به را توجه وی آ
 دانـان حقـوق کـه گونه آن اما ،میداد قراری سبرر موردی عمد قتل دوم ۀضابط دری روان
  .ستین شرط نجایا در ،دانند  میالزمی روان وی ماد رکن تقارن خصوص در

گـاه  کـهاسـت ذکر به الزم  خـصوص دری حتـ مجرمانـه رفتـار از بعـد توجـه وی آ
گاه تقارن آثار انیجر سبب تواند ینم کشنده ًنوعای رفتارها  مجرمانه رفتار با توجه وی آ



  

گاه
آ

 وی 
جه
تو

 در 
کن
ر

 
روان

ی 
 قتل

مد
ع

ی
...

١٧  

 کـشور، محـاکم ازیی رأ موجب به ه کچنان باشد؛ ،استی عمد قتل انتساب همان که
گاه  سـبب ک،یـنزد ۀندیآ در هیعل یمجن قتل به رفتارش شدنی منته به متهم توجه وی آ
 دادگاه ٧١ ۀشعب ٩٣٠٠٩۶ ۀشمار ۀدادنام موجب به .است نشده دانستهی عمد قتل وقوع
 را شیخــو نــامزد ،یعمــد قتــل بــه هممــت ،١٨/۵/٩٣ خیتــار بــه تهــران اســتانی فــریک

 کـهی حـال در ،دهـد یمـ قرار جرح و ضرب موردی لفظ ۀمشاجر یک ضمن هنگام شب
گاه ،عمل آن انجام نیحی ارتکاب رفتار بودن کشنده به نسبت  قتـل قـصد و نداشـتهی آ

گاه وجود با .است دهینگرد احراز زین  شده هوشیب نامزدش نکهیا به مرتکب توجه وی آ
 مـرگ ازیی رها جهتی وی ّتقالها نیآخر از نشان که کرده یمی حرکاتی اهگ از هر و

 به شده، مرگ به منجر کهی وی مباالت یب وی اطیاحت یب لیدل به را مرتکب دادگاه بوده،
  .است نموده محکومی ریتعز حبس سال ٣ و زن یک ِکامل ۀید فقره یک پرداخت

، پرسـتار بچـه بـه خـاطر »د واردویلث علیـه وو کامن« معروف ۀدر آمریکا در پروند
لرزش شدید نوزاد و کوبیدن وی به زمین که منجر به مرگ او شده بـود، مـتهم بـه قتـل 

مـتهم نیت  سـوءبـارۀه را رهنمون داشـت کـه درت منصفئقاضی دادگاه هی. عمدی بود
گاهی داشـتهپرستار نسبت به آن این شرایطی که در که آیا  تصمیم بگیرند و نظر دهند ، آ

که رفتـار عمـدی او خطـر شـدیدی را بـرای حیـات نسبت به ایننیز خص معقول شیک 
گاهی دارد یا خیر،کند انسان ایجاد می  توجه داشته باشید که این همان معیار مـضیق ؟ آ

گـاهی ًعمدا و بـا« قابل سرزنش یعنی ِرکن روانی است که مستلزم اثبات رکن روانی » آ
گاهی است. باشد می  بنابراین شخصی که بـه راننـدگی مبـادرت .بخش مهم این معیار آ
گاه است که در یک بزرگراه شلوغ قرار دارد می احتیـاطی   بـا بـی،ورزد و در حالی که آ

کند و سبب یـک تـصادف کـشنده   کور جاده را بررسی نمیۀو نقطدهد  میتغییر مسیر 
  .تواند محکوم به قتل عمدی گردد شود، می می

ون مدل کیفری متأسفانه به طور صریح تفاوتی بین قابل توجه این است که قانۀ لئمس
گاهی قائل نشده است، در حالی که تفاوت در حقیقت وجود دارد تـوان   می وقصد و آ

ایـن تفـاوت بـه  قـضایی ۀدانان و به طور کلی دکترین حقـوقی و رویـ در نظریات حقوق
  .دست یافت

گاهی نسبت به یک خطر اساسی و غ، دیگری که وجود داردۀنکت قابـل توجیـه  یر آ
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گاهانـه بـه یـک خطـر غیـر. است قابـل توجیـه و اساسـی  این قید کـه مـتهم بـه طـور آ
ال کـه آیـا ٶ یعنـی پاسـخ ایـن سـ؛توجهی کرده است نیز در قانون مذکور مبهم است بی

گاهی نسبت به اساسی بودن یا غیر بـا هـم هـا   آنقابل توجیـه بـودن خطـر یـا هـر دوی آ
امـا در تفـسیرهایی کـه . ریح بـدان اشـاره نـشده اسـت به طور ص،ضروری است یا خیر

گـاهی ،کنند دانان آمریکایی از قانون مدل کیفری می حقوق  این نظر غالب اسـت کـه آ
 خطر ضروری اسـت و همـان بـرای ارتکـاب جـرم عمـدی ِنسبت به شرط اساسی بودن

گاهی نسبت به غیر قابل توجیه بودن آن وجـود نداشـته با کفایت می شـد کند، هرچند آ
(Pillsbury, 1998: 182).  

گاه آثار. ۴   ها آن فقدان و توجه وی آ
گاه از گذار قانون منظور نکهیا به بسته  بـوده چهی اسالم مجازات قانون ٢٩٠ ۀماد دری آ
  :نمود تصور توان یم فرض چند خصوص نیا در .شود یم حاصلی متفاوت آثار ،است

گاه مییبگو نکهیا نخست گـاهی یعن ؛باشد یم ّمدنظر حکم به نسبتی آ  نـسبتی آ
گاه وی ارتکاب عمل ِبودن جرم به گـاه .یارتکاب عمل مجازات به نسبتی آ  نیـا دری آ

 احکـام بـه فاعـل معرفـت همـواره نکـهیا خـاطر بـه رسـد، یم نظر بهی دیبع فرض معنا،
گـاه همـواره قانون ابالغ با. باشد یمی مطلق ۀاماری عمد قتل در ژهیو به گذار قانون ی آ
 دری ریتـأث زیـن آن خـالف اثبـاتی حتـ و شـود یم دانسته مفروض قانون به سبتن مردم
ی اسالم مجازات قانون ١۵۵ ۀماد در که آنچه اساس بر مگر ندارد، فردی فریک تیولئمس

  :است شده حیتصر آن به گونه نیبد ١٣٩٢ مصوب
ی بـرا ًعادتـا علـم لیتحـص نکهیا مگر ،ستین مرتکب مجازات از مانع حکم، به جهل

  .شود محسوب عذر ًشرعا حکم به جهل یا نباشد ممکنی و

گاه لذا   .باشد ینمی عمد قتل باب در مقنن توجه مورد معنا نیا دری آ
گاه از منظور  اینکهدوم گاه ،یآ  دیـبا مرتکـبی یعنـ اسـت؛ موضـوع بـه نسبتی آ
. شود یمی روان رکن تزلزل سبب آن فقدان که باشد داشته علم جرمی ماد رکن به نسبت

 و طیشـرا. اسـتی میمفاه چه ۀدربردارندی عمد قتلی ماد رکنکه  مینیبب دیبا ابتدا ذال
 و بــودنی گــرید بــودن، انــسان شــاملی عمــد قتــل تحقــقی بــرا الزم احــوال و اوضــاع
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گاه فقدان. )۶۵: ١٣٩٢ ،یرمحمدصادقیم( باشد یم بودن الدم محقون  یک هر در مرتکبی آ
 قابـلی ا گونـه به زین فرض نیا اما. کند یم خارج مدع قتل قیمصاد از را مورد ها، نیا از
 نـوع از قتـل خروج موجبی ماد رکن به نسبت جهل که است درستزیرا  باشد؛ یم رد

گاه از گذار قانون مقصود اما بود، خواهدی عمد  نظـر بـه گونه نیا بلکه ،نیست نیای آ
 امـا ،باشد  میظرن موردی عمد قتل اول ۀضابط در ،یماد رکن به نسبت علم که رسد یم
گاه ،یماد رکن به نسبت علم بر عالوهی عمد قتل دوم ۀضابط در  ؛باشد  میشرط زینی آ
گاهی یعن  رغم علیی عبارت به .استی ماد رکن به نسبت مرتکب علم از فراتری زیچی آ
گـاهآن  بـر عالوه ،دارد علمی ماد رکن به نسبت شخص نکهیا  در کـه باشـد دیـبا زیـن آ

  .د گرفتخواه قراری بررس مورد ادامه
گاه  اینکهسوم  گـردد یمـ آن ریـنظ یا تیجنا موجب ًنوعا کار آن نکهیا به نسبتی آ

گاه و دهد انجامی عمل شخص که نیهم نیبنابرا. باشد یم نظرّمد  او عمـل کـه باشـد آ
 عمل دانستنی عمدی برا گرید طیشرا لحاظ با ،گردد  میآن رینظ ای یعمد قتل موجب
 در زیـنی المللـ نیبـی فـریک وانیـد ۀاساسـنام ٣٠ ۀمـاد ٢ بنـدطبق . استی کافی ارتکاب
گاه شخص کهی موارد  آمـد، خواهـد شیپـ حـوادثی عـیطب ریمس در جهینت که باشد آ
ی برایی ابتدا قصد مرتکبهرچند  واقع در .)۴٣: ١٣٨۶ ،یباقر عتیشر( است مفروض قصد

 قـصدش دارد، خـاصی ا جـهینت شعمل که داند  میچون ،ندارد مجرمانه عمل ارتکاب
 کهی زمان مثال؛ برای است تر کینزد عدالت و انصاف به نیا که شود  میگرفته مفروض

ی و ،باشـد داشته را او قتل قصد نکهآ بی حال نیا با ست،ین بلد شنا بکه  داند  میالف
 عامـد قاتـل الـف رد،یـبمی خفگـ اثـر در زیـن شخص و کند پرت ایدر قیعم ۀنقط به را

  .دش اشاره آن به ًقبال که ستفقها نظر با همسو فرض نیا. بود خواهد
 دادگـاه ٧١ ۀشـعب از صـادرهی رأ بـه اشـاره ،موضـوع بـه نـسبت ذهن ذیتشح جهت

 به ١٢٠٠١٨١/٨/٩٢ ۀشمار ۀدادنام موجب به. ستین لطف ازی خال تهران استانی فریک
 بـه چـاقو بـا جراحـت رادیـا خـاطر بـهرا ی عمـد قتل به متهمهدادگاه  ،٧/٨/٩٢ خیتار
 یـک ۀیـد پرداخـت به بود، شدهی و قتل به منجر که همسرش) چپی پا ران (درانیسف
 نیحـ در متهمه که استدالل نیا با، کرد محکومی ریتعز حبس سال یک و مسلمان مرد

گـاهی ارتکاب رفتار بودن کشنده به ،مجرمانه رفتارارتکاب   قـصد و نداشـته توجـه وی آ
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  :است قرار نیا از دادنامه در مندرج ستداللا ازی بخش. ستین محرز زین قتل
 ۀنقطـ نیـا بـه را جـرح رادیـا قصد زین متهمه و... نداشته کشتن قصد متهم که آنجا از

 انـسدادی بـرا آب خـتنیر و خـون شستن بری مبن اوی بعد اقدامات و نداشته حساس
 نیـا از خـود متهمـه کـه دارد نیـا از تیحکا زخمی رو حوله بستن و مربوطی مجار

 بـه متوسـل تیـنها در ،نداشـتهی ا دهیـفا او اعمال چون و بوده متعجب حاصله ۀجینت
 وارد در ًصـرفا متهمـه کـه گرفت جهینت توان یم واقع در و شده گانیهمسا از استمداد
 قرار جرح و ضرب مورد را او که داشته رای متوف از شدن جدا قصد چاقو ۀضرب کردن

 نیـا... شـده فـوت بـه منجـر و اصـابت حساس ۀقطن به ًاتفاقا جراحت نیا و داده یم
  .است بیتعق قابل عمد شبه قتل ِبزه حد در عمل مقدار

گـاه تیـفیک خصوص در کهی تفاوت  ،دارد وجـود ٢٩٠ ۀمـاد پ و ب بنـد نیبـی آ
گاه ب بند در که است صورت نیبد  تیـجنا موجب ًنوعای ارتکاب عمل نکهیا به نسبتی آ
گاه پ بند در اما ،استی کاف شود آن رینظ یا  هیعل یمجن نامتعارف تیوضع به نسبتی آ
 مـشاهده بنـد نیـا در کـه طـور همـان. اسـت شـرطی مکـان وی زمان خاص تیوضع یا
 یـک کـهی ا گونـه بـه ،اسـت داده گـسترش را بند نیا شمول ۀریدا گذار قانون ،شود یم

 یسـر یـک و ،یریـپ وی مـاریبماننـد  ،است هیعل یمجن شخص به مربوط طیشرای سر
 موجـب ًنوعا کهی مکان وی زمان طیشرا، مانند باشد یم احوال و اوضاع به مربوط طیشرا
 ًنوعای عاد حالت در کهی جراحت رادیا ،مثالرای ب گردد؛ یم آن رینظ یا شده واقع ِتیجنا

 جـهینت حـصول صـورت در ،شـود واقـع دیشدی سرما طیشرا در اگر ،باشد ینم کشنده
ی شخـص طیشرا به ًصرفا سابق قانون که استی حال در نیا. شد خواهد بند نیا مشمول
گـاه صـرف ،پ بنـد در قـانون ظاهر مطابق کهآن توجهۀ شایان نکت. بود کرده اشاره ی آ
ی عبـارت بـه .کنـد یمـ تیـکفای مکـان وی زمان تیوضع یا هیعل یمجن تیوضع به نسبت
 تیـکفا ،اسـت خـاصی مـاریب یـک بـه مبـتال هیـعل یمجنـکه  بداند شخص که نیهم
گاه بر عالوه نظر به اما .کند یم گاه دیبا مرتکب خاص، طیشرا به نسبتی آ  که باشد آ

 شـخص آن بـه نـسبت ،شـود ینمـ تیـجنا موجب ًنوعای عاد طیشرا در کهی عمل یک
 هیـعل یمجنـکـه  بداند مرتکب نکهیا صرف بهگرنه و ،شود یم آن رینظ یا تیجنا موجب

 عادالنـه آن، درمـان از نـه و اسـت مطلـع اش یمـاریبی هـا یژگـیو از نه اما ،است ماریب
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ی ارتکـاب رفتـاری روانـ رکـن کـه چـرا ؛بـدانیم عمد قتل به محکوم را او که بود نخواهد
 بند ۀکنند لیتکمی ا گونه به پ بند که گفت توان یم نیبنابرا. باشد یم مخدوش سخت

 رینظ یا تیجنا به منجر ًنوعا کهی عمل خصوص در ب بند گر،ید عبارت به. باشد یم ب
 طیشـرا و هیعل یمجن به مربوط طیشرا ًصرفا پ بند و نموده انیب را حکمش ،شود یم آن

 ب بنـد ۀکننـد لیـتکم قـتیحق در و کنـد  مـیاضافه آن به را احوال و اوضاع به مربوط
  .دیبرآ آن ازی منطق ۀجینت تا نمود ریتفسی قبل بند مطابق دیبا را بند نیا لذا باشد؛ می

گاه ١٣٩٢ مصوبی اسالم مجازات قانون هرچند که است ذکر به الزم  توجـه وی آ
 ۀکننـد سـاقط عوامـل مـورد در دو نیـا است، دانستهی عمد قتل تحقق شرط را مرتکب
 موجـب بـه چنانچـه. ندارندی ضرورت مذکور قانون ٣٠٢ ۀماد الف بند همچون مجازات
 اسـتان ١ی فـریک ادگاهد دوم ۀشعب ٩/٣/٩۴ خیتار در ٩۴٠٠٣٩ ۀشمار به صادره ۀدادنام
 الـف بند استناد به (مقتول بودن مهدورالدم به نسبت کهی حال درمتهم را  دادگاه ،تهران
گاه) ١٣٩٢ی اسالم مجازات قانون ٣٠٢ ۀماد ی روانـ رکـن وجود با و نداشته توجه وی آ
 تبرئـه هیـد و قـصاص از است، کردهی و قتل به مبادرت) جهینت قصد و فعل قصد (الزم
 مجـازات به محکوم ١٣٧۵ مصوب راتیتعز قانون ۶١٢ ۀماد باب از رای و ًصرفا و کرده
ی خـانمی دائمـ همـسر مـتهم کـه است قرار نیا از پرونده ۀخالص. است نمودهی ریتعز
 پـس. است داشتهی جنس ۀرابط) مقتول(ی پسر با ًکرارا ازدواج از قبل دوران در که بوده
 بـه دیتهد با داشته اریاخت در دو آن ۀرابط از کهی یها لمیف با سابق پسر دوست ازدواج، از

ی شـب) قتـل به متهم(ی و همسر نکهیا تا است کرده یم تجاوز زوجه به بارهاها   آنیافشا
 ًعامـدا ًعالمـا را او بـوده، همـسرش بـه تجـاوز صـدد در سـابق پسر دوست کهی حال در
  ).ستا نبوده واقفنیز ی و بودن مهدورالدم به کهی حال در (کشد یم

 آمریکا نیز عنصر معنوی قتل عمدی دارای اجـزای بـسیار زیـادی ۀدر ایاالت متحد
 ۀنیت، عمد و قصد قبلی است که در قوانین کیفـری ایـاالت متحـدهمچون قصد، سوء

 در ١مـالون هیـعل لـثیو کـامن ۀپرونـد در. ده اسـتشبینی  پیشکا و دیگر کشورها آمری
 خـان پنج او رولور. بود شده دوستش قتل به جرمنی راندازیت به متهمی فرد ١٩۴۶ خیتار

                                                                 
1. Commonwealth v. Malone (1946). 
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 نکـهیا احتمـال. دبـو دهیکـش بـار سهرا  اسلحه ۀماشاو  و بود پرها   آنازی یک که داشت
بـرای  دادگاه نظر به احتمال نیا. بود درصد ۶٠ باشد کشنده سوم باری برا ماشه دنیکش
 بـاری بـرا اسـلحه ۀماشـ کهی زمان .کرد یم تیکفای عمد قتل به فرد تیمحکوم هیتوج
 در کـه باشـد معنا نیبدد یبا سخن نیا. است  درصد٢٠ مزبور خطر شود، یم دهیکش اول
 ۀایالت آالسکا در پرونددر . است شده زیتجوی عمد ریغ قتل به تیمحکوم ،حالت نیا

 ماریـسته علیـه ۀ دیوان عالی آالسکا بـر اسـاس پرونـد١٩۶٩ در سال ١اسپیدل علیه دولت
 تأکید کرد که شرط تحقق رکن روانی جهت بر این موضوع ١٩۵٢ر سال  د٢ایاالت متحده

گاهی   .(Stern, 1984: 2) وی نسبت به رفتار ارتکابی است ٣ارتکاب رفتار مجرمانه، آ
گـاهی و توجـه صـرفا در بخـشی از مجموعـمطلب دیگر این  ۀًکه در آمریکا وجود آ

کند، در حـالی کـه  یت میدیده جهت تحقق قتل عمدی کفا رفتارهای ارتکابی علیه بزه
 در سـال ٤.سـی .پـی . فاگان علیـه امۀدر پروند. شده نیست این مطلب در ایران پذیرفته

هنگامی رفت و  متهم به طور اتفاقی و بدون قصد با ماشینش روی پای افسر پلیس ١٩۶٩
دادگـاه مقـرر داشـت کـه . از حرکت مجدد سریع خودرو ممانعـت کـردمتوجه شد  که

لذا هرچند در زمانی که آن رفتار انجـام .  رفتار مستمر است٥جم عمدیعنصر مادی تها
ارتکـاب آن، عنـصر روانـی الزم شـکل ۀ ًشده ابتدائا عنصر روانی وجود نداشته، در ادام

  . بنابراین اقتران رکن مادی و رکن روانی در این فرض نیز محقق است. استگرفته
 ند پرونده قـصد داشـتان، متهم١٩۵۴ در سال ٦.رآ تابو ملی علیه ۀهمچنین در پروند

 ی وش،ای به سـر دیده از طریق شرب مسکرات و سپس با زدن ضربه با مست کردن بزه
امـا . ندبا چنین قصدی مبادرت به آن رفتار کردمتهمان ًمتعاقبا . دنبکشدر حال مستی را 

ه اعتقاد داشتند کـه وی مـردها   آن سپس در حالی که.شدآن ضربه منجر به مرگ وی ن
ن ا متهمـگردیـد وکه این پرتاب منجر بـه مـرگ وی کردند ای پرتاب  است، او را به دره

                                                                 
1. Speidel v. State (1969). 

2. Morissette v. United States. 

3. Consciousness of Wrongdoing. 

4. Fagan v. MPC (1969). 

5. Assault. 

6. Thabo Meli v. R (1954). 
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که تقارن رکن مـادی و رکـن ن رأی به خاطر اینایاز آنان  . به قتل عمدی گشتندمحکوم
شـورای .  نزد شورای سلطنتی تجدیدنظرخواهی کردنـد،روانی قتل عمدی وجود نداشته

ای از  ن اسـت کـه ایـشان سلـسلهآن امتهمرفتار  از مزبور مقرر داشت که دیدگاه صحیح
رکن مـادی از . باشد  استمراریافته میِاند که حاکی از رکن مادی رفتارها را مرتکب شده

ً هرچند صـرفا در بخـشی از آن ،زمان زدن ضربه به سر تا پرتاب وی به دره استمرار دارد

الزم بـرای قتـل عمـدی  همان، جهت تحقق رکـن روانـی ، قصد قتل وجود داشته،رفتار
  .(Joshua, 2000: 957)کند  کفایت می

گاهی«همچنین رکن  برخـی . توان در معاونت در جرم نیز متـصور دانـست را می» آ
مقامات فدرال و ایاالت در خصوص رکن روانی معاونت معتقدند که یـک معـاون نیـاز 

 ٢ت که وی بداند بلکه کافی اس،مباشر را داشته باشد ارتکاب جرم توسط ١نیست که قصد
اند،   رکن روانی وضع شدهۀکنون قوانین فدرال که در حوز تا. شود مباشر مرتکب آن می

گاهی متهم متصور می  ٣، بکـام علیـه ایـاالت متحـدهۀدر پرونـد. دانند آن را به صرف آ
گاهی  دادگاه بخش چهارم مقرر داشت شخصی که کاالیی را می فروشد در حالی که آ

توان این رفتـار را   می،گیرد ارتکاب جنایت مورد استفاده قرار میبرای دارد که آن وسیله 
 ،توانـست بـا نفـروختن آن وسـیله کـه وی مـی  دانست؛ چرا٤مشمول معاونت در جنایت

  :داشت  دیگری اشاره کرد که مقرر میۀآن دادگاه به پروند. مساعدت به جنایت را رد کند
گاهانه بـه سـبب جـرم د  بایـ،کنـد  فـراهم مـیقـانونی را ای غیـر  وسیله٥شخصی که آ
 چند ایالت آمریکا بـه طـور ۀقوانین موضوع. ول شناخته شودئ مس،ارتکابی با آن وسیله
  .(Girgis, 2013: 468)اند   ناظر بر رکن روانی را پذیرفتهۀمشابهی این مقرر

  رکن روانی قابل سرزنش قتل عمدی در آمریکا. ۵
توان به   می،استمتنوعی در حقوق کیفری آمریکیار که دارای حاالت بسرا رکن روانی 

                                                                 
1. Intent. 

2. Know. 

3. Backam v. United States. 

4. Accomplice in Felony. 

5. Knowingly. 
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قانونی بـه  آن را به همراه رفتار غیرد  ذهنی قابل سرزنشی تعبیر کرد که دولت بایحاالت
معناست کـه صـرف ایـراد  این شرط بدین. اثبات رساند تا محکومیت کیفری میسر شود

الـت ذهنـی کند، بلکه باید ح  بدنی به غیر جهت محکومیت کیفری کفایت نمیۀصدم
  .(Serota, 2015: 33) در حین انجام یا ترک فعل به اثبات رسد ١قابل سرزنش

گـاهی، بـی، قابل سـرزنشِ رکن روانی،در قانون مدل کیفری پروایـی و   بـه قـصد، آ
در خصوص قتل نیز اذعان داشته که این رفتار در صـورتی . توجهی تقسیم شده است بی

گاهی یا بی کیفری است که فرد با قصدۀدارای جنب توجهی، مرتکب آن  پروایی یا بی  یا آ
 جرایم منجر ۀارتکاب کلیبرای لذا ممکن است بتوانیم این گونه نتیجه بگیریم که . شود

قتل عمدی نیز قـالبی از قتـل جنـایی . ضرورت دارد» توجهی بی«به مرگ، شرط وجود 
تفاوتی نسبت  یپروایانه به نحوی که ب است که شامل تسبیب مرگ دیگری به صورت بی

  .شود  می،به ارزش حیات انسانی را القا کند
 قتل عمد جنایی در حقوق آمریکا به نوعی به قتل عمدی ،با توجه به مطالب مذکور

ًتـوان ظـاهرا ارتکـاب یـک جنایـت   فاحش تبـدیل شـده، بـه طـوری کـه مـیۀپروایان بی

قتـل عمـد جنـایی پروایی فاحش دانـست و وی را بـه ارتکـاب  خطرناک را دلیلی بر بی
 قتل عمد جنایی ۀ در واقع قانون مدل کیفری قاعد،مطلب را بپذیریماگر این . محکوم کرد

  ٢.را نسخ کرده است
 ٣،محاکم سه ایالـت کـانزاس. اند  ایالت این مقرره را پذیرفته و اجرا کرده٢۵ًحدودا 
 قـصد و هـم در ایالت نیوجرسی نیز هـم. اند  قصد را الزم دانسته٥ و نیوجرسی٤میسوری

گاهی الزم شمرده شده است و محاکم ایالت میسوری در صورت وجود حالت ذهنی  ِآ
  .دندان قابل سرزنش حتی اگر قصد نیز وجود نداشته باشد، جرم عمدی را محقق می

 ۀ اعالمیـV ۀای دیگـر اسـت؛ طبـق مـاد البته این موضوع در ایالت مریلنـد بـه گونـه
                                                                 

 و در برخی دیگر بـا Blameworthy Mental States عنوان با متونی برخ در سرزنش قابلی ذهن حالت. ١
  . تعبیر شده استCulpable State of Mindعنوان 

2. See :Mayes v. People, 106 III 306 (1883) People v. Pretopappas 246 CAL (1998). 

3. Kansas. 

4. Missouri. 

5. New Jersey. 
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لذا در مباحـث . ال انگلستان هستند ل قوانین کامنساکنان مریلند مشمو ١، مریلندحقوق
 قضایی محاکم مریلند که در مسائلی بـا ۀمربوط به قتل نیز عالوه بر قوانین داخلی و روی

از جملـه .  قضایی انگلستان داشته باشیمۀنگاهی نیز به روی نیمد  بای،ابهاماتی مواجه است
م این ایالت برگرفت، رکن روانی جرم ال انگلستان در محاک توان از کامن مقرراتی که می

ای که بتوان آن را انحـراف   به گونه٢»اعتنایی توجهی و بی بی«شرح که  بدین. قتل است
های معقول از رفتار شخصی از یک انسان متعارف برشمرد که منجر به  شدید از مراقبت

یهی  بـد٣.عمدی شناخته شده اسـت گردد، رکن روانی قتل غیر سلب حیات انسانی می
گاهی در کنار قصد رکن روانی قتـل عمـدی شـناخته ،به طریق اولیکه است   توجه و آ
تفـاوتی نـسبت بـه   از رفتـار و همچنـین بـی٤توجهی نسبت به نتایج حاصله بی. شوند می

تـوجهی نـسبت بـه رفتـار ارتکـابی، رکـن روانـی قتـل  حقوق دیگران نیـز جـدای از بـی
  .(Serota, 2015: 36)باشد  عمدی در این ایالت می غیر

ای بـسیار وسـیع تفـسیر  مقررات قتل عمد جنایی در ایالت میسوری آمریکا بـه گونـه
  :پذیرند؛ بدین گونه که در حالی که سایر ایاالت این تفسیر موسع را نمیاست، شده 

گاهانه سبب مرگ شـخص .١: شود اگر  دو میۀی که مرتکب قتل عمدی درجفرد  آ
 شدید جسمانی به دیگری سبب قتل وی گردد یـا؛ ۀدمدیگری شود یا با هدف ایراد ص

 مرتکب هر جنایتی شود یا شروع به آن کند و یا در حین یک جنایت یا در حـین شـروع .٢
ایـن .  شخصی کشته شود، مرتکب قتل عمـد جنـایی شـده اسـت، آنۀبه آن و یا در نتیج

دیگر که ایاالت  آن، حالگیرد می بر ا درشود که هر جنایتی ر تفسیر از آنجا موسع شناخته می
  .(Binder, 2000: 449)کردند  آن را منحصر به جنایات مندرج در قانون موضوعه می

 ،اما از طرف دیگر. کند ایالت نیوجرسی آن را محدود به جنایات مصرح در قانون می
گاهان در حقیقت قتل عمدی در . داند  مرتکب را در ارتکاب جنایت الزم میۀکوتاهی آ

گاهی مرتکب واقع میاین ایالت  در حالی که قانون موضوعه به شـرط ،شود  با قصد یا آ
                                                                 

1. Article V of the Maryland Declaration of Rights. 

2. Heedless and Incautious. 

3. State v. Albrecht, 336 Md. 475, 500 (1994) (quoting Ins. Co v. Prostic, 169 Md. 535, 

539 (1936)). 

4. Disregard of the Consequences. 
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گاهی گاهی در محاکم این ایالت برای قتل عمدی شرط دانسته ،ای ندارد  اشارهآ  ولی آ
ولیت ئ مـس،عمـدی دیـوان عـالی نیوجرسـی بـرای مرتکـب قتـل ،با این حال. شده است

گـاهی و قـصد ( شناخته است ١مطلق در حـین ارتکـاب جنایـت دیگـر یعنی نیازی بـه آ
بینی نتایج حاصله را برای محکومیت به قتل عمدی کـافی  و صرف قابلیت پیش) نیست
گاهی نسبت به آن وجود داشته باشد چه نباشد(داند  می   ٢).چه آ

 نفـر از ۶ کیفرخواستی را علیه ٣ دادستان ایالت ماریلین موزبی،٢٠١۵سال   میدر ماه
دادستان ادعا داشت که .  منجر به بازداشت ایشان نیز گردیدافسران پلیس تنظیم کرد که

که بـارکش اتومبیـل پلـیس   چرا؛اش شده  سینهۀ متحمل صدمات کشنده به قفس٤گری
 نفـر بـه ۶ آن ۀ همـ،در ارتکـاب جنایـتهـا   آنبا توجه به نقش. ًصحیحا بسته نشده بود

عمدی  را متهم به قتل غیر نفر از ایشان ۴دادستان . ارتکاب جرایم مختلفی متهم گشتند
ن که در حرکت خودرو نقش داشـتند، مـتهم بـه ا نفر از متهم۴در واقع . ارادی کرد غیر

 ایـن ٦.ارادی  غیـریعمـد  و قتـل غیـر٥ دوۀقتل عمدی درج: اقسام مختلف قتل بودند
ِبینی  و قابلیت پیش٧اتهامات مستلزم احراز میزان باالی توجه

  . نتایج حاصله است٨
گاهانکه از آن در تعریف ـ د کیفری اثبات قص گاهی ۀسنتی به تمایل آ  ایراد صدمه یا آ

، جهت محکومیـت بـرای  ـ  تعبیر شده،گردد از رفتار به نحوی که منجر به آن صدمه می
 اشکال دیگری از حاالت ذهنی قابل سرزنش ،با این حال. کند تمامی جرایم کفایت می

گاهی و قصد ارتکاب صدمه از ج گاهی نسبت به ایجاد خطری که عادتـا غیر از آ ًمله آ

 یعمد اما رکن روانی که قتل عمدی را از قتل غیر. شود، وجود دارد صدمه را سبب می
؛ امـری کـه صـالحیت شـودجـستجو » قـصد«در عنصر د  بای،سازد ارادی جدا می غیر

  .سازد دادگاه و میزان محکومیت را دگرگون می
                                                                 

1. Strict Laibility. 

2. Ibid.: 455. 

3. Marilyn Mosby. 

4. Gray. 

5. Second Degree Murder. 

6. Involuntary Manslaughter. 

7. Attention. 

8. Predictably. 
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گاه ۀضابط.   ۶   توجه وی آ
گاه ،رانیا در  ١٣٩٢ی اسـالم مجـازات قـانون ٢٩٠ ۀمـاد پ بنـد خصوص در جز بهی آ

گاه عدم اثبات وشده  دانسته مفروض  مرگ بازگشت قابل ریغ مجازات. است متهم بای آ
 تـابگیـرد  نظـر در را جوانـب تمـام گـذار قـانونکه  است شده موجبی عمد قتلی برا

 ازی ا گونـه بـه ،دارد وجـود هـا  آنیروانـ رکن دری ا خدشه نیتر کوچک کهرا ی کسان
  .گردد یم مشاهده قانون دری خوب به مسئله نیا که کند خارج آن شمول ۀریدا

ی متهمـ اگر که داشت یم اذعان صراحت به ١ناتن مک قواعد ابتدا در زین کایآمر در
گاه عدم جهینت در وی ذهنی ماریب دچار که کند ادعا گاه عدمد یبا ،استی آ  خودی آ
 نیـا در. کـرد رییـتغ ًکـامال اثبات بار تیولئمس ٢دورهامی رأ موجب به اما. کند ثابت را

  :نوشت منصفه ئتیه بهی ارسال ۀیاتهام در ٣بازالنی قاض ،پرونده
 آن ای یـمـاریب آن دچاری و که دیباش داشته معقول شک یک از فراتر شما نکهیا مگر
 احرازد یبا شما. ستا نبودهی وی روانی ماریب محصول عمل آن نکهیا یا ستین طیشرا
گاه لیدل به متهم که دیکن   .(Fay, 1989: 64) است گناهکار جنون فقدان وی آ

گاه رای شخص نکهیای برا کرد  استفاده ریز ضوابط از توان  میم،یکن فرض متوجه یا آ
  .گردد  مییدعو اثبات بار شدن منقلب موجب و داردی متفاوت آثار،کدام هر شریپذ که

  )ینیع( ینوع ۀضابط. ١ـ ۶
 ریـنظ یا تیجنا موجب ًنوعا کهی عمل ارتکاب هنگام به که دید دیبا ضابطه نیا با مطابق

گاه نیچن متعارفی ها انسان ،گردد  میآن   .ریـخ یـا دارنـد آن بـه نـسبتی تـوجه وی آ
؛ بـرای شـود  مـییریگ میتصم ،احوال و اوضاع و ملموسی ارهایمع به توجه بای عبارت به

آنکـه  بـی ،کند  میب دست مچی ها انیشر قطع به اقدام برنده ۀلیوس یک با الف ،مثال
گـاه الـف ،ینـوع ۀضابط مطابق نجایا در .باشد داشته را او قتل قصد  فـرض متوجـه و آ
گاه واقع به شخص نکهیا ،ضابطه نیا در. شود می  ،ستین شرط ،باشد داشته توجه وی آ

                                                                 
1. M’Naughten Rules. 

2. Durham Decision. 

3. Judge David Bazelon. 
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 از نیـا کـه شـود  مـیبـار رتکـبم بر ،شود برداشت احوال و اوضاع از که آنچه هر بلکه
 خـاطر بـه ؛کنـد  میدوری علم حالتاز  را آن کهی ا گونه به باشد  میضابطه نیا وبیع
کـه  اسـت ممکـن ،داننـد  مـیکشنده ًنوعا رای عمل مردم نوع کهی موارد دری حت نکهیا

  .کند  مینیتضمی خوب به رای اجتماع دفاع ،ضابطه نیا. نباشد مطلع آن از مرتکب

  )یشخص( یذهن ۀابطض. ٢ـ ۶
 ارتکاب زمان در مرتکب ایآ نکهیای یعن. شود  میدیتأکی درون مسائلی رو بر ضابطه نیا در

گاه واقع به عمل گاه نجایا در مالک ر؟یخ یا بوده متوجه و آ  مرتکـبی شخص توجه وی آ
ی ا گونـه بـه ضـابطه نیا در. شود ی نمیرونیب مسائل و احوال و اوضاع بهی توجه و باشد می
 تیـاهم حـائز ،گـردد  میتیجنا موجب ًنوعا کهی عمل انجامی برا مرتکبی شخص لیتما
 اگـر ،مثـال؛ برای دارندی ارتکاب عمل ازی قضاوت چه مردم نوع نکهیا از نظر صرف ،باشد می

گاه ،شود  میاو مرگ به منجری گرید به هوا آمپول قیتزر نکهیا خصوص دری شخص  وی آ
یی رهـای عمـد تیـجنا بـه شدن محکوم از تا بود خواهدی فکا نیهم ،باشد نداشتهی توجه

گـاه نکـهیا خـاطر بـه ،باشـد  مـیتیـواقع به تر کینزد ضابطه نیا ،نظر به. ابدی  توجـه وی آ
ی خـوب بـه مـتهم حقوق ،ضابطه نیا با مطابق نکهیاافزون بر . استی شخص ًکامال ای همسئل
 ارتکـاب از بعـدی افراد بسا چه و شود ینم نیتضمی خوب به جامعه منافع اما ،گردد یم نیتأم

گاه عدمی ادعا ،مجرمانه عمل  دیبا مورد هر در که استیی قضا ستمیس نیا و کنند یمی آ
گاه اثباتی برا   .گردد ی میدادرس ۀاطال موجبی موارد در که کند اقدام فرد توجه وی آ

  )یشخص  ـینوع( مختلط ۀضابط. ٣ـ ۶
 قـرار زین گذار قانون توجه موردی ا گونه به واست  یقبل ۀضابط دو ازی بیترک ،ضابطه نیا

ی ارتکـاب عمـل اگـر ضـابطه نیا با مطابق. ندارد رای قبل ۀضابط دو وبیع و است گرفته
گاه ْمرتکب بدانند، کشنده ًنوعا رای عمل نیچن مردم نوع که باشدی ا گونه به  متوجه و آ

 ًنوعـا عمـل. شـود یمـ میتقـس خاص و عام نوع دو به کشنده ًنوعا عمل. شود یم فرض
 ۀتبـصر. است کشنده همه به نسبتی ارتکاب عمل که باشد  میصورت نیبد عام ۀکشند

 یعملـ خـاص ۀکـشند ًنوعـا عمـلاز  منظور. استی نوع ۀضابط بر منطبق ،٢٩٠ ۀماد ١
 مـردم نـوع چون و باشد  میکشنده خاص طیشرا در یا افراد ازی بعض به نسبت کهاست 
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گـاه عـدم بـر اصل ندارندی اطالع عمل نیا از ًمعموال . باشـد  مـیمرتکـب توجـه وی آ
 نـسبتی ارتکاب عمل ،یموارد در. باشد  مییشخص ۀضابط بر منطبق ٢٩٠ ۀماد ٢ ۀتبصر
 آن از مـردم ًمعمـوال که بیآس موضع ِادیز تیحساس علت به اما باشد  میکشنده همه به

 نکـهیا علت. است داده قرار یشخص ۀضابط بر منطبق را آن گذار قانون ،ندارندی اطالع
ی قـیدقی مرزبند که است نیا میده  میقراری بررس مورد مختلط ۀضابط لیذ را موارد نیا ما
ی نـوع ۀضـابط از نکـهیا رغـمبه  عام ۀکشند ًنوعا عمل در مثال؛ برای ندارد وجودها   آننیب

گاه بر اصل و شده استفاده  اثبـات قابل آن خالف اما ،است گرفته قرار مرتکب توجه وی آ
 را هیـاول فرض بلکه ،است نکرده هیتکی نوع ۀضابط به ًصرفا گذار قانونی عبارت به. است
 نیـا لذا. کند ثابت را آن خالف تواند  میمرتکب اما ،است کردهی زیر هیپا آن اساس بر
گاه صیتشخ. باشند  میمنطبق گرییکد بری ا گونه به ضابطه دو  بـا ،مرتکب توجه وی آ
 و کارشـناس بـای ارتکـاب ِعمـل بـودن کـشنده ًنوعـا صیتـشخ اما ،باشد یم ییقضا مقام

  .کنند یم عرضهی قاض به را خود نظر ،جهات عیجم لحاظ با که است مربوطه خبرگان

  یریگ جهینت
گـاه بـه دیـمق ،رانیـای فـریک حقـوق در عمـد قتلی روان رکن دوم ۀضابط  توجـه وی آ

 بـهی عمـد قتـلی روانـ رکـن دوم ۀضـابط بابت از گذار قانون تیحما. باشد  میمرتکب
 ظرافـت بـا گـذار قـانون. باشـد  مینخست ۀضابط به نسبت ها قتل از نوع نیا وعیش لیدل

 دو نظر ،منظور نیهمه ب و داده قرار توجه مورد را کشنده ًنوعا عملی روان رکن ،یخاص
گـا ربـ ًصـرفا کهرا یی فقها نظر همی یعن ؛است نموده جمع را فقها از گروه  دیـکأتی هآ
 را نیـا علت. اند داشته دیکأت توجه رب که رای گروه نظر هم و هنمود نیمأت ،بودند کرده

 کـشنده ًنوعـا عمـل مـوارد دری روانـ رکن به نسبت گذار قانون یبجا تیحساس توان یم
گـاه امـا ،شـود  مـیمرتکـب رای ا کشنده ًنوعا عملی شخص بسا چه رایز دانست؛  وی آ
 عامـد قاتـل همچون که ستین سزاوار موارد نیا در و است خدوشمی ا گونه به او توجه

 کـم قـصاص مستوجب ِیعمد قتل شمول ۀریدا ،دیق دو نیا لحاظ با. شود برخورد او با
گـاه از ما فرض. استی ا دهیپسند اقدام نیا که شده  نیـا از شـخص بـودن مطلـع ،یآ
گـاه صـرف بـه امـا ،گـردد یمـ قتـل بـه منجر ًنوعای ارتکاب عمل که باشد یم مسئله ی آ
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 زیـن خـود کـار متوجـه دیبا مرتکب آن بر عالوه بلکه ،نمود عمد قتل به حکم توان ینم
 کـهی ا گونـه بـه اسـت مرتکـب بـر نـاظر که استی تسلط و تمرکز آن از منظور و باشد
گاه. باشد داشته خود کار بررا  الزم کنترل یـک  هـر و گرندییکد از منفک توجه وی آ

گاه ۀضابط نییتع در. دارد را ودخ خاص شمول ۀریدا  ازی ارتکـاب عمـل اگر توجه وی آ
گاه صیتشخ باشد، عام ۀکشند ًنوعا عمل قیمصاد  ینـوع ۀضابط بر منطبق ،توجه وی آ
 بـه توجـه با اما .استی شخص ۀضابط بر منطبق ،خاص ۀکشند ًنوعا عمل در و باشد می
 لـذا ،شـدند منطبـق گرییکـد بـر ضـابطه دو نیا ،ندارد وجود قانون دری قیدق مرز نکهیا

گاه مالک مختلط ۀضابط گـاه تقـارن. باشـد  میتوجه وی آ  ًنوعـا عمـل بـا توجـه وی آ
ی ا گونه به ،ندارد وجود ،است مطرحی عمد قتل نخست ۀضابط در که گونه آن کشنده

گـاه کـشنده ًنوعـا عمل از قبل مرتکب اگرکه   مـوارد ماننـد ،باشـد داشـته توجـه وی آ
 عمـل ارتکـاب زمـان در نکهیا رغم به ٢٩٢ ۀماد ۀتبصر مطابق مرتکب یهوشیب و خواب
گاهلذا  است هوشیب یا خواب گـاه امـا ،نداردی توجه وی آ  مرتکـبی قبلـ توجـه وی آ
گاه تقارن همان اصل البته .کرد خواهد تیکفا   .باشد  میکشنده ًنوعا عمل با توجه وی آ

 رکـن ۀریـدا ،کـشور نیا در موجودیی قضا ۀیرو ویی جنا مدل قانون استناد به کایآمر در
 بـه اسـت؛ رانیای فریک مقررات در شده شناخته ۀحوز از تر گسترده اریبسی عمد قتلی روان
 واجـد حاصـله ۀجینت وی ارتکاب عمل به نسبت قتل مرتکب کهی صورت بر عالوه کهی طور
 نیـا بـه تنـسب و کنـد یمی نیب شیپ را قتل وقوع امکان مرتکب کهیی جا در باشد، یم قصد

گاه موضوع  و اوضـاع و شیخـو رفتار به نسبت مرتکب کهی موارد در نیهمچن و داردی آ
 توجه یب و تفاوت یب شود، یم حاصلی و عمل از ًنوعا کهی جینتا نیهمچن و موجود احوال
 طـرف از. دهند یم قراری عمد قتل عنوان مشمول رای رفتار نیچن کشور نیا محاکم باشد،

 شـرط که جرم ارتکاب نیح در آن از حاصل ۀجینت وی ارتکاب عمل به مرتکب توجه گر،ید
 قتـل بـه تیـمحکوم شـرط کـایآمر در شده، شناخته رانیا دری عمد قتل به تیمحکوم
 فقـدان گـر،ید عبارت به .استی عمد قتل به تیمحکوم سبب بلکه باشد، ینمی عمد

 در کـهی حـال در شـود، یمـی عمـد قتل انتساب امکان سلب موجب ،رانیا در »توجه«
 وجـودی ولـ گردد، ینمی عمد قتل انتساب امکان سلب موجب »توجه «فقدان ،کایآمر
  .دهد یم جهینت رای عمد قتل به تیمحکومی گرید شرط چیه بدون و ًمایمستق آن
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  ١٣٩۶  بهار ـ تابستان،١٣ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،حقوق کیفری یها آموزه

  
  ت رانندگانیولئ مسیسنج نسبت

  بر پایۀ درجۀ تقصیر آنان
  ١ابراهیم قدسی  سید  
    ٢شهروز نوروزی  

  دهکیچ
ن حـوادث یتـر عی، شـایموتـوریـۀ  نقلۀلی وسـی و تـصدی از راننـدگیحوادث ناش

تـصادفات در  بـرای تعیـین میـزان مـسئولیت. شـوند سوب مـیر محـی اخیها سال
) بندی مسئولیت ورود به پذیرش درجه(پردازان میزان تقصیر  رانندگی، برخی نظریه

. هـستندتعیین مسئولیت به میزان مساوی قائل به و برخی دیگر را مالک قرار داده 
ن تقـصیر و رویکـرد دخالـت میـزا(از این رو، دو رویکرد تعیـین میـزان مـسئولیت 

در فرض اشـتراک در تحقـق حـوادث راننـدگی مـورد ) رویکرد تساوی مسئولیت
ن و مقرراتی ی وضع قوان،های اخیر تالش قانون در سال. بررسی قرار خواهد گرفت

زا  لکن مسئله مشی تحقق ایبرا اما آنچه. اساس عدالت در این حوزه بوده است بر
دانـان، فقهـا   بـین نظـرات حقـوق مشخص و مـورد وفـاق دریاریبوده، فقدان مع

                                                                 
 ١/٩/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/٨/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(ghodsi@umz.ac.ir) دانشیار دانشگاه مازندران. ١
 )نویـــسندۀ مـــسئول(شناســـی دانـــشگاه مازنـــدران  دانـــشجوی دکتـــری حقـــوق جـــزا و جـــرم. ٢

(sh.norozi@hotmail.com).  
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از این رو، هـدف از ایـن تحقیـق، . باشد  قضایی میۀو حتی روی) خرتأ و ممتقدم(
تعیـین مـسئولیت در فـرض اخـتالف در میـزان تقـصیر در ۀ یک نظام عادالنۀ ارائ

اعم از دیه و خسارات (گذار در تعیین مسئولیت  قانون .باشد تصادفات رانندگی می
امـا پـژوهش . اغلب از رویکـرد تـساوی پیـروی کـرده اسـت) ناشی از تصادفات

 ِ نـسبتِتعیین مسئولیت مبتنی بر رویکرد دخالتۀ طور کلی به نفع نظریه حاضر، ب
  .تقصیر استدالل نموده است

تصادفات رانندگی، تقصیر، مسئولیت مبتنی بر رویکرد تـساوی،  :یدیلکواژگان 
  .تقصیر مسئولیت مبتنی بر رویکرد دخالت نسبت

  مقدمه
است تعیین مسئولیت ۀ برانگیز در عرص رانندگی از مباحث بسیار بحث موضوع تصادفات

کـه در  همـراه بـوده اسـت؛ چنـان گذاری نیز با تغییراتـی زیـادی های قانون  در دورهکه
 ،اجبـاریۀ چون قانون مجازات اسالمی، قانون مـدنی و قـانون بیمـهمبسیاری از قوانین 

 زمینی در مقابل شخص ثالث، مـوادی را ِ موتوریۀ وسایل نقلیمسئولیت مدنی دارندگان
فقهـا نیـز در کتـاب . اند خواهیم یافت که در مورد این حوادث به اتخاذ تصمیم پرداخته

تقنـین ۀ گذار در عرص  راهنمای قانونیاند که گاه دیات در مبحث تصادم به آن پرداخته
غیر عمـدی دانـست کـه   اغلبِز جرایمباید ا تصادفات رانندگی را. نیز قرار گرفته است

. دهـد تـشکیل مـی) مبـاالتی احتیـاطی و بـی بـی(عنصر معنوی این نوع جرایم را تقصیر 
: ١٣٧٧دهخـدا، ( اسـت» سـستی ورزیـدن کوتـاهی کـردن و«تقصیر در لغـت بـه معنـای 

کـارگیری فکـر و اندیـشه، ه عـدم بـ«تقصیر جزایـی در اصـطالح بـه معنـای  .)۶٨٧٩/٣
تقـصیر یـا خطـا در  .)٢١٨: ١٣٩۴نیـا،  آقایی(است »  زیانبارۀبینی نتیج یت پیشرغم قابل علی
ًی خاص خـود، عنـصر روانـی جرایمـی اسـت کـه اصـطالحا غیـر عمـدی نامیـده معنا

رفتار ارتکابی به هیچ وجـه ۀ شوند؛ چه در تمام موارد مذکور، فاعل در تحصیل نتیج می
اتـومبیلی کـه بـر اثـر ۀ راننـددر مـورد  ،لبـرای مثـا ؛)١/٣۵٣: ١٣٩۵اردبیلـی، ( عامد نیست

رسـاند، تقـصیر بـه  توجهی به خط عابر پیاده، رهگذر را سـرنگون و بـه هالکـت مـی بی
  .است  مجرمانهۀ علت مستقیم نتیج،احتیاطی صورت بی
 به تعریـف ی نیزگذار تقصیر را تعریف نکرده و تنها به ذکر مصادیق آن و گاه قانون

  :دارد  مقرر می١٣٩٢ مصوب .ا.م. ق١۴۵ ۀ مادۀتبصر .تمصادیق بسنده کرده اس آن
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مسامحه، غفلت، عـدم مهـارت و عـدم .  استیمباالت ی و بیاطیاحت ی اعم از بتقصیر
 یمبـاالت یا بی یاطیاحت یق بیحسب مورد، از مصاد ها  و مانند آنیت نظامات دولتیرعا

  .شود یمحسوب م

از  ،٧١۴ۀ بخش تعزیرات در مـاداز قانون مجازات اسالمی همچون  در موادی دیگر
مباالتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهـارت راننـده سـخن بـه  احتیاطی یا بی بی

طـور کلـی قتـل غیـر عمـد را قتلـی دانـسته کـه  همین قـانون بـه ۶١۶ ۀده و مادممیان آ
ه یا به مباالتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشت احتیاطی یا بی  بیۀواسط هب

در بخـش دیـات نیـز در بـسیاری از مـواد از . سبب عدم رعایت نظامات واقع شده باشد
 نیـز بـرای آن ذکـر .)ا.م.ق ۵١٩مـادۀ (انگـاری  تقصیر نام برده شده و مصادیقی چون سهل

. کند مصادیقی از تقصیر را تعریف می ٩۵٢و  ٩۵١ ۀتنها قانون مدنی در ماد. شده است
  :ون مدنیقان ٩۵١ ۀبه موجب ماد

  .تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن و متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری

  :قانون مدنی ٩۵٢ۀ و به موجب ماد
تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف، بـرای حفـظ مـال 

  .غیر الزم است

نون قـا ١۴۵ۀ مـادۀ مبـاالتی در تبـصر احتیاطی و بی تعدی و تفریط معادل تعریف بی
تـوان تعریـف ذیـل را از  این مبنا و از جمع این مواد مـیبر پایۀ . مجازات اسالمی هستند

  :تقصیر ارائه داد
بایست از آن پرهیـز کنـد یـا  داد یا عرف میم دادن کاری که شخص به حکم قرارانجا

  .)١/٣۵۶: ١٣٩٣کاتوزیان، ( خودداری از کاری که باید انجام دهد

 برای ،مورد معیار شناسایی تقصیر از جمله در تصادفات رانندگیدر حقوق امروز در 
نوعی و اجتماعی دارد و گـاه تقـصیر ۀ شوند که جنب تقصیر مفهومی جدیدی را قائل می

 با تقصیر بـه مفهـوم امعن بدین تقصیر .)٧۵: ١٣٩٢ رحیمی، وصفایی (شود  مدنی نیز نامیده می
درک و تمیز عامل و قابل ۀ پردازد و با قو سنتی که به ارزیابی درونی و روانی شخص می

تقصیر به مفهوم جدید هنگامی محقـق . متفاوت است سرزنش بودن عمل مالزمه دارد،
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خالف رفتار یک شخص متعارف در همان شـرایط و اوضـاع و  رفتاری برفرد  که است
 مفهـوم نظر در ایـن عرصـه، ان صاحبدان حقوقکه بسیاری از   چنان؛احوال داشته باشد

 ایران بیشتر سازگار و از نظـر مـصلحت ۀ تقصیر را با فقه اسالمی و حقوق موضوعِنوعی
دیگر منحصر بـه  نی،ااز این رو عنصر رو .)همان( دانند اجتماعی هم بیشتر قابل قبول می

 ؛دهـد  بلکه تقصیر جزایـی نیـز قـسم دیگـر رکـن روانـی را تـشکیل مـی،باشد عمد نمی
 از آن تقـصیر تـر  و ضـعیف،رکـن روانـی عمـدۀ  و مرتبـین مصداقتر گونه که قوی بدین

  .)۴/٢٠٧ش: ١٣٩١ فانی،  وفخر(جزایی است 
 ١اسالمی مجازات قانون ۵٢٨ۀ آنچه از مادکه تبیین مفهوم تقصیر باید گفت  به رغم

 اما ایـن . خطر و استناد عرفی استۀگذار به نظری  گرایش قانون،آید میبر ١٣٩٢مصوب 
سـببیت بـه آن اشـاره ۀ  احراز تقصیر نیست؛ زیرا در باب احراز رابطبه معنای عدم نیاز به

 ،اگـر یـک طـرف مقـصر باشـدکـه دارد   مذکور مقرر میۀماد از همین رو. شده است
: ١٣٩٢، هاشمی(شود و فقط او مسئول جبران خسارت است  خسارت به او نسبت داده می

ی بـرای تعیـین مـسئولیت گـذر در ایـن مـاده از رویکـرد تـساو قانونآنکه حال  ،)٢/۵ش
ایـن مـاده در واقـع . رانندگان با هر درجه و میزان متفاوتی از تقصیر استفاده نموده است

  :دارد باشد که مقرر می می ١٣٧٠قانون مجازات اسالمی سال  ٣٣٧ ۀتکرار ماد
 در ،نان گردنـدیشته شـدن سرنـشکـه در اثر برخورد با هم باعث ی نقلۀلیگاه دو وس هر

نان ی تمـام سرنـشیۀ ضامن نصف د،هی نقلۀلیسیک از دو و هر ۀ رانند،مدصورت شبه ع
 تمـام یـۀدار نـصف د دام عهـدهکـ هـر ۀ عاقل، محضیخواهد بود و در صورت خطا

 محـض ی خطـایگـری از آن دو شـبه عمـد و دیکیاگر برخورد  باشد و ینان میسرنش
  .مان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد ض،باشد

یراز نظر امام خمینی در  مذکور برگرفته ۀماد هر یک از ایشان  .باشد  میالوسیله تحر
  .)۴/٣۶۶:  ١٣٨٧خمینی، موسوی ( داند نصف ارزش مرکوب دیگری می متصادمین را مسئول

                                                                 
ها کشته شوند یا آسـیب   زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنۀ نقلیۀگاه در اثر برخورد دو وسیل هر. ١

  مقابل و سرنشینان هر دوۀ رانندۀمسئول نصف دییک  رت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر درصو،ببینند
 ۀسـوم دیـ یک از رانندگان مسئول یک  هر، نقلیه با هم برخورد کنندۀوسیلۀ نقلیه است و چنانچه سه وسیل

 بیشتر محاسبه ۀنقلیباشد و به همین صورت در وسایل   نقلیه میۀهای مقابل و سرنشینان هر سه وسیل راننده
  .ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است به گونه ،گاه یکی از طرفین مقصر باشد شود و هر می
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 قـدری ،سفانه برخی مقـرراتأاما مت. با قانون یکی باشدباید عدالت  ، طور اصولیبه
قـانون .  همـین مقـررات فـوق اسـت، یکی از این موارد.شوند از موازین عادالنه دور می

ل فقهـی ئ بـا تکـرار مـساًو صرفا انعطاف سابق مجازات اسالمی با نگارشی خشک و بی
 ها، قواعد فـوق را قـانونی کـرده بـود و در قـانون جدیـد جایگاه آن بدون در نظر گرفتن

بسا با صراحت بیشتری بر موضع  نیز وضع به شکل سابق باقی مانده و چه ١٣٩٢مصوب 
کید شده استیقبل در رویکرد تساوی مسئولیت، مسئولیت بین راننـدگان مقـصر بـا  . تأ

شده در تـصادم   نظری که با روایت گفته؛متفاوت از تقصیر مساوی خواهد بودۀ هر درج
یردر و نظرات فقها از جمله امام خمینی   نیز همخوانی دارد و همین نظـر در الوسیله تحر
 هـر راننـده مـسئول نیمـی از ، کـه در ایـن حـوادثمواد مذکور وارد شده است؛ چنـان

 هـر راننـده ،پس اگر راننـدگان سـه نفـر باشـند. خسارت طرف مقابل دانسته شده است
باشـد و بـه همـین صـورت در  نقلیـه مـییلۀ  هر یک از سه وسِسوم خسارات مسئول یک

فقهـای ان و مـشهور دانـ حقوقاقلیت که باید گفت . گردد  بیشتر محاسبه میۀنقلیۀ وسیل
قانون مجازات اسالمی بدون توجه به میزان تقصیر، هر یک  ۵٢٨ۀ  مستفاد از ماد،متقدم
کـه دانند و اعتقاد دارند  ن یا رانندگان را ضامن نصف خسارات طرف مقابل میااز راکب

. تـساوی مـسئولیت اسـتۀ در این خصوص نباید وارد بحث تقصیر شد و مالک قاعـد
 )٨٩٠٩٩٧۵١١٣٠٠٠٩٧٠ـ٨٩/٨/١١ ۀ شمارۀدادنام(  حقوقی مشهددادگاه عمومی ـ ٣۵ۀ ی شعبأر

 بیانگر کامل عمـل بـه ،صادر شده ١٣٧٠که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسالمی 
  :ستها این معیار در بسیاری از دادگاه

نفره، خوانده و خواهان هر کدام  ۵ت ئ هیِنظر کارشناسیکه حسب اظهارنظر به این ...
 بـه هـر دو نفـر شـوند و حادثـه راننـدگی محـسوب مـیۀ امل حادثبه عنوان یکی از عو
دیده، از  این از نظر تحلیل حقوقی، عامل زیان به همراه اقدام زیانمنتسب است و بنابر

کـدام بخـشی از خـسارت را  شـوند کـه اقتـضا دارد هـر اسباب حادثـه محـسوب مـی
دکترین حقـوقی ۀ قیددار شوند و نظر به اینکه بر اساس مبانی مسئولیت مدنی، ع عهده

 ٣۶۵و  ٣٣۶معتبر و رویکردهای فقهی و آخرین تحوالت قـانونی کـه بـه شـرح مـواد 
ای منتـسب بـه فعـل چنـد شـخص  قانون مجازات اسالمی ذکر شده است اگر حادثـه

مـساوی  صـورته نظر از درصدهای دخالت و تقصیر باید خـسارت را بـ  صرف،باشد
  .)٢٨٨ ـ٢/٢٨۶: ١٣٩٠بخشی، خدا( ...ها توزیع نمود بین آن
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پاسخ به این صدد  گذار، در  توجه به توضیحات مذکور و بیان رویکرد غالب قانونبا
گونه حوادث چیست؟  برای تحقق عدالت در این ترین رویکرد یم که مطلوبستال هٶس

ن توجه ایک از متصادم تقصیر هر آیا در تعیین مسئولیت متصادمان باید به نسبت و میزان
 بـه توزیـع مـساوی ،متـصادمان در تقـصیر و سـهم یـد بـدون توجـه بـه آورده؟ یا بادنمو

  مسئولیت بین آنان مبادرت نمود؟
 متناسب با میزان ،نااین نوشتار در سه مبحث مجزا به بررسی تعیین مسئولیت متصادم

و در ) االجـرا عنـوان نـص الزمه ب(و در قانون ) عنوان منبع قوانینه ب( ها در فقه تقصیر آن
  .پردازد می) نمای قوانین تمامۀ عنوان آینه ب(  قضاییۀروی

  تقصیر در فقه مسئولیت به نسبت .١
هدف ایـن اسـت   در رویکرد تعیین مسئولیت مبتنی بر تقصیر،،طور که معلوم شد همان

 طـور کلـی،ه ب. که متصادمان مقصر با توجه به میزان تقصیر خود دارای مسئولیت باشند
صـورت مـصداقی در   رویکردهـای متعـددی را بـه،مـسئولیتفقها نیز در بحث توزیـع 

مطـرح ) تـصادم در همـین قـسم مطـرح گـشته اسـت(مباحث غصب، قصاص و دیـات 
توان سه عنوان و رویکرد را اسـتخراج نمـود کـه  با دقت در نظریات فقهی می. ندا هنمود

  :ند ازا عبارت
قابل استنباط از فقها که از نظریات بسیاری » قدر عمل«توزیع مسئولیت بر اساس . ١
  :اند که گفته  چنان؛باشد می» ثیر در تعیین مسئولیتأرویکرد میزان ت«باشد و معادل  می

دو ضامن هستند با توزیع  اگر دو شخص شریک بودند در حفر چاه در غیر ملک، هر
  .)٣٧۶: ١٣٨۵،  فومنیبهجت(کدام  دیه یا قسمت به قدر عمل هر

ۀ درجـتوجـه بـه  نظر به توزیع آن با ،سیم مسئولیتبرخی فقها نیز در خصوص تق. ٢
ال که برای تعیین مسئولیت کارفرما و کارگر ٶبرای مثال در پاسخ به این س؛ تقصیر دارند

  : استثیر باید مالک قرار گیرد یا تقصیر گفته شدهأتۀ آیا درج
مبـاالتی، خـود موجـب   چـون تقـصیر و بـی؛ به نسبت تقصیر باید محاسبه شـودًظاهرا
درصد مقصر است و اگر ایـن تقـصیر را  ۶٠مان است و در نتیجه کارفرما به نسبت ض

  .)١/٢٨١: ١٣٨۴صانعی، ( درصد بیشتر نبود ۴٠ تقصیر ،کارفرما نکرده بود
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فقهـای پیـشین در . استه رویکرد مشهور آن توزیع مسئولیت به میزان تساوی که .٣
؛ هماننـد ر به تساوی مـسئولیت دارنـد نظ، خواه میان دو نفر یا بیشتر باشد،مورد اشتراک

افتـد  و شخصی در حفره میکنند  ای که برای شکار شیر حفر می  زبیه یعنی حفرهۀمسئل
گیرد و این شخص نیز نفر سوم و به همین ترتیب افراد دیگری را گرفتـه  و دیگری را می

 مـام علـیاین مسئله مبتنی بر قـضاوت ا. برد کشاند و شیر نیز همه را از بین می و می
ها وجود دارد، نقـل شـده اسـت  است که از طریق دو روایت با تفاوتی که در مدلول آن

 سـوم  وای کـه نفـر اول، دوم هرچنـد در مـورد میـزان دیـه .)١۴/٣٨٨: ١٣٩٣،  جبعیعاملی(
 بر اسـاس دو روایـت، اخـتالف ،نسبت به افراد بعد از خود و نسبت به نفر چهارم دارند

یـا در . تـساوی حـاکم اسـتۀ  اهمیت اینکه در تمام حاالت، قاعد حائزۀ اما نکت،است
 در زمان تصادم بـین دو اسـب و ایـراد جنایـت بـر راکبـان یـا خـود المنهاج مبانی تکملة

 باشـد راکبان مسئول نصف جنایت بر اسب یا راکب طرف مقابل مـیاز یک   هر،حیوان
  :است دهآم الکالم جواهر در همچنین .)٢/٢٢٩: ١۴٢٢ خویی،موسوی (

 یتهـا علـی واحدة منهما بجناّلکة ی سقط نصف د،سقطتا وماتتاأولو تصادم حامالن ف«
؛ )۴٢/۶٨: ١۴١٧نجفـی، ( »ما لو تـصادم الـرجالنی کة األخریوضمنت نصف د نفسها

ها سقط شـود و بمیرنـد، نـصف  اگر دو زن باردار با یکدیگر برخورد کنند و جنین آن
بـه دلیـل سـهمش از [ایتی که بر خودش داشـته اسـت ها به دلیل جن یک از آن  هرۀدی

کـه  باشد؛ چنان دیگر تصادم می طرف ۀعهد بر دیگر نصف و شود  ساقط می]جنایت
  .ست اجاری حکم همین نیز یکدیگر با مرد دو تصادف در

اسـت و  تنـصیف در قـانون، نظـر مـشهور فقهتساوی مسئولیت وکه اما باید دانست 
سـنجی  ت قریب به اتفـاق علمـای عـصر حاضـر بـه نـسبتاقلیت فقهای متقدم و اکثری

  ومکارم شـیرازی، فاضل لنکرانیبهجت،  ،ای خامنهات عظام  آی.مسئولیت اعتقاد دارند
 مسئولیت ْ شده، به صراحتناش در پاسخ استفتایی که از محضر وندا گرامی از آن جمله
  :اند تقصیر اعالم نموده ن را به نسبتاهر یک از متصادم

نـشینان ، تعـدادی از سر نقلیـهۀاینکه چنانچه در اثر تـصادم دو یـا چنـد وسـیل :سٶال
  : بیان فرماییدً لطفا،مصدوم یا کشته شوند و خسارت به وسیله هم وارد شود

، مـسئولیت در صورتی کـه میـزان تقـصیر هـر یـک از راننـدگان مـشخص نباشـد. ١
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  ها چقدر است؟ یک از آن هر
 بـه عنـوان مثـال ، یک از رانندگان مشخص باشـددر صورتی که میزان تقصیر هر. ٢
 درصد، میزان مسئولیت هر یـک از راننـدگان در پرداخـت ٣٠ درصد و دیگری ٧٠یکی 

  خسارت چقدر است؟
  :ها پاسخ
  : بهجتاهللاةآی) الف

  . دم مصالحه کنندی اولیا.١
  .شود و اگر اطمینان حاصل شود به آن به نسبت تسهیم می. ٢

  :لنکرانی فاضل اهللاةآی )ب
 هـر یـک بـه ،هر گاه حادثه مستند به هر دو طرف باشد و عبور برای هر دو آزاد باشد

  . باید دیه را بپردازد،مقدار درصدی که مقصر است

  :مکارم شیرازیةاهللا آی) ج
  .شود ها به صورت مساوی تقسیم می  دیه در میان آن.١
  . مسئولیت هر کسی نسبت به دیه، به مقدار تقصیر اوست.٢

  : گرامیاهللاةآی) د
 بایـد ً قاعـدتا،مقـصرند دانید کـدام دانید یکی مقصر است و نمی  اگر می.بسمه تعالی

اگـر مقـصر و میـزان .  تقسیط یعنی تقسیم بـه نـسبت شـود،طبق قانون عدل و انصاف
شود؛ مثال مقصر هفتاد صدم به نـسبت   طبق همان نسبت عمل می،تقصیر معلوم است

  . سه دهم رایگریدهد و د ی را م خسارتۀهفت دهم هم

یـه، نقلۀ  منتظری در پاسخ اینکه چنانچه در تصادم چنـد وسـیلاهللاآیة بهجت و اهللاةآی
 در ، نقلیه هـم وارد شـودۀنشینان مصدوم یا کشته شوند و خسارت به وسیلتعدادی از سر

 ییـامصالحه بـین اولبه صورت مشخص نبودن میزان تقصیر هر یک از رانندگان، حکم 
  .)درگاه اینترنتی: ٧/١٢/١٣٩۴اعظمی، (اند  دم داده

گردد که در صورت مشخص  ی این دسته از فقها استنباط میااز مفهوم مخالف فتاو
نیست و هر یک از برخوردکننـدگان، الزم بودن میزان مسئولیت، مصالحه بین اولیای دم 
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 بـه عبـارتی. د دارد میزان تقصیر خود مسئولیت پرداخت دیـه را بـه طـرف مقابـل خـوبه
گـذاری را در برابر میـزان تقـصیر و تأثیرفقهای مذکور میزان مسئولیت هر یک از طرفین 

بـا تصادم «فرض  ها قرار داده و در واقع در مقام تأسیس یک نظام تعیین مسئولیت در آن
  .اند  بوده»اختالف تقصیر

بندی کـردن   درجهۀ این است که ورود به حوزآید میه از نظرات فقهای عظام برآنچ
 عقالیـی حکمی ؛باشد  مبتنی بر میزان تقصیر می،مسئولیت متصادمان و توزیع مسئولیت

گـاه آن از فقهـا بـود چنـین اگـر کـه (گذاری قانون ِشرعی اصول با منافات بدون و  تـر آ
همچون اصل تناسب بین جرم ( ها با قواعد حقوقی و اصول حاکم بر مجازات که )بودند

  . سازگارتر استنیز) و مجازات
بـا ) گـذاری قـانون( تفاوت راکب زمان شارع ، مهمی که نباید از آن غافل ماندۀنکت

اسب، شتر، (مان شارع خصوصیت موجود در راکب ز. است) زمان فعلی(زمان متشرعه 
) ، هواپیمـا، قطـار و موتورسـیکلتخـودروکشتی، (با راکب زمان متشرعه ) قاطر و االغ

وجه به عدم امکان تعیین میـزان تقـصیر در راکـب زمـان شـارع، متفاوت است و لذا با ت
در . ه اسـتحکم تساوی مسئولیت به سبب نفس استناد تصادم به طرفین صـادر گردیـد

نظر کارشناسان ممکن نباشد، حکم تساوی مـسئولیت و تقـصیر زمان فعلی هم که اظهار
 عـدول از ،ود داشـته باشـدتوانایی بر تعیین میزان تقصیر طرفین وجاگر اما  .شود داده می

شـاید ایـن  . مورد تأیید فقه نخواهـد بـود،متناسب ساختن میزان مسئولیت با میزان تقصیر
بـه نظـر . نگرش در مبانی احراز مـسئولیت و ضـمان دانـست اختالف را باید در تفاوت

 بـا جنایـت یا ضرر میان عرفی انتساب صرف بعد از او، فقهای و شارع زمان در رسد می
 احـراز در نیـز را معیار همین و شده ارتکابی برای احراز مسئولیت کافی دانسته می رفتار

 زمـان این در راکب تفاوت به توجه با اینکه حال. ندا بسته می کاره ب متصادمان مسئولیت
 عرفـی اسـتناد از غیـر معیاری توان می مسئولیت، تعریف و جوهره در اساسی تغییرات و

عقالیی و مطابق با بسیاری از اصول عادالنه در بحـث  مبنایی عنوان به را تقصیر همچون
الی در مـورد ٶکـه یکـی از فقهـا در پاسـخ بـه سـ چنـان؛ تعیین میزان مسئولیت قـرار داد

نقلیه و نظـر کارشناسـی مبنـی بـر درصـدهای متفـاوت اعـالم داشـته ۀ تصادف دو وسیل
  :است
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 ۶٠پس اگر یک نفر . ستیک به میزان و نسبت سهمشان در ضرر و زیان ا  هرضمان
: ١٣٨۴صـانعی، (باشـد  کدام به همان نسبت ضامن مـی درصد، هر ۴٠درصد و دیگری 

١/٢٧۴(.  

بندی و مسئولیت   ایشان نظر کارشناسی را معتبر دانسته و همچنین درجه،در این نظر
  .مدرج در تصادفات رانندگی را پذیرفته است

 أ و مبـدأاجعـه بـه متـون فقهـی کـه منـشدر این مبحث اینکه با مرپایانی  مهم و ۀنکت
 چنین حکمی که خواه میـزان تقـصیر مـساوی باشـد یـا نباشـد، ،دنباش قوانین جاری می

 وجود ندارد؛ چون در متون مختلف فقهی مربوط به بحث که تمامی شـقوق یـک ًاصال
عـدم تـساوی  سـخنی از میـزان تـساوی و های مختلف بیـان نمـوده، تصادم را از جهت

یر شده در چنان که در نظر مطرح ؛ه استتقصیر نشد ، از تساوی یا غیر مساوی الوسیله تحر
 یـا در )۴/٣۶۶: ١٣٨٧خمینـی، موسوی : ک.ر( بودن تقصیر طرفین سخنی به میان نیامده است

 نگاهی افتراقی بین تصادم همـراه بـا درجـات تقـصیر نـشده اللمعه شرح باب تصادم در
 بـه شـدت و ،گـر همچـون اشـتراک در جنایـت در ابـواب دی ثانیهرچند شهید، هست

  .)١۴/٣٢: ١٣٩٣،  جبعیعاملی(نموده است ضعف یا به تعبیری به میزان تقصیر التفات 

  تقصیر در حقوق مسئولیت به نسبت .٢
قـوانین کیفـری و مـدنی، رویکـرد دخالـت ۀ از معیارهای رایج تعیین مسئولیت در حـوز

أثیر و در این نظریه بدون توجه به میزان ت. باشد مسئولیت میۀ میزان تقصیر در تعیین انداز
در ایـن نظریـه . باشـد شده، فرد مرتکب بـه میـزان تقـصیر خـود مـسئول مـیخطر ایجاد

 مـسئولیت بیـشتری خواهـد داشـت؛ هرچنـد کـه ،کس تقصیر بیشتری مرتکب شـود هر
ران نیـز البته در ایـ. است رویکرد مبتنی بر تساوی ،رویکرد غالب در تدوین قوانین ایران

جزایی و حقوقی به این معیار توجـه شـده و ۀ در بسیاری از قوانین و مواد قانونی در حوز
. اعتنـا بـوده اسـت طور کامل بی به رویکرد گذار ما به این نباید چنین پنداشت که قانون

به موادی که بر اسـاس ایـن معیـار  مبنی بر پذیرش معیار تقصیر، ای اینک به عنوان اماره
گـذار در بحـث حـوادث   قانونۀو سپس آخرین اراد اشاره خواهیم کرد ،اند هتدوین شد
  . را مورد بررسی و نقد قرار خواهیم داد)١٣٩٢ مصوب .ا.م. ق۵٢٨ ۀماد( رانندگی
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  گذار به تعیین مسئولیت مبتنی بر تقصیر  توجه قانونۀپیشین. ١ـ٢
 نـوعی ،»یـت تقـصیراهم«گـذار بـا ذکـر عبـارت   قـانون،قانون دریایی ١۶۵ۀ در ماد .١

بندی را با توجه به شدت و ضعف و میزان تقـصیر پذیرفتـه و دادگـاه را مکلـف بـه  طبقه
  .تعیین مسئولیت با معیار مذکور ساخته است

اجباری مسئولیت مـدنی دارنـدگان وسـایل ۀ اجرایی قانون بیمۀ نام آیین ۶ۀ در ماد .٢
بندی مسئولیت را پذیرفتـه   درجهگذار موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانونۀ نقلی

هـا  مـسئولیت آنۀ خسارت را بـا توجـه بـه تقـصیر و درجـکه و دادگاه را مکلف ساخته 
  .احتساب کند

» قابـل اغمـاض«قانون مسئولیت مدنی در مواردی که غفلت  ۴ۀ از ماد ٢ در بند .٣
دگـاه شـود، دا پذیر است و جبران زیان ناشی از آن سبب تنگدسـتی مقـصر مـی یا توجیه

گـذار بـا ذکـر  بینـیم کـه قـانون در این ماده می. تواند میزان خسارت را تخفیف دهد می
از حیث شدت و ضعف پذیرفتـه را بندی تقصیر   به نوعی درجه،»قابل اغماض«عبارت 

  .و به دادگاه اختیار کاهش مسئولیت را به نسبت شدت و ضعف تقصیر داده است
گذار به شدت و ضـعف تقـصیر و   توجه قانونمواردی نیز وجود دارد که نشانگر .۴

قـانون مجـازات  ٢٩٠ۀ  در مـادًباشـد؛ مـثال برخوردی متناسب با آن اندازه از تقصیر مـی
 ً ب و پ را کـه اصـوالهایگذار بند  قانون،باشد اسالمی که در مورد جنایت عمدی می

 ،یر عمـد دانـسته و متناسـب بـا همـان شـدت تقـصْ به دلیل شـدت تقـصیر،عمد نیستند
  .ها در نظر گرفته است مجازاتی سنگین را برای آن

 هها نیـز تمایـل بـ در قوانین سایر کشورها و نظریات حقوقی آنکه الزم به ذکر است 
 جایگـاه ،سنجی مسئولیت و توجه به میزان تقصیر مسببان در خـسارت یـا جنایـت نسبت
یـین مـسئولیت بـه سـهم به عبارتی در حقوق بسیاری از کشورها قبل از تع. ای دارد ویژه
ده و سـپس شـیک از عوامل اعم از شریک یا خود بزهدیـده یـا سـایر عوامـل توجـه  هر

امـروزه ایـن . گردیده است به تعیین مجازات و مسئولیت اقدام ،متناسب با نسبت تقصیر
 در ،مباحث در بسیاری از ابعـاد دیگـر حتـی در جـرایم جنـسی و سـایر جـرایم کیفـری

 مـشارکتی ۀدانان، بحث مسامح که حقوق  چنان؛مایان کرده استحقوق انگلستان رخ ن
دیده و نـوعی شـراکت از جانـب او در  یا خطای مشترک را به عنوان نمودی از نقش بزه
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یـک  سنجی و سهم هر  به نسبت،سازند و در هنگام تعیین مسئولیت  مطرح میدیدگی بزه
  .نمایند از عوامل توجه می

کـه بـا مـسامحۀ خـود اسـت متی از آسیب به شخصی ای در مورد قس  مسامحهرفتار
  .(Matthiesen & Lehrer, 2010: 1)  یا خسارت بر خود شده استسبب ایراد جراحت

 ١مـیالدی ١٩۴۵  در سـالکر مشتریب قانون تقصیتوان به تصو پیرو همین دیدگاه می
  :ن قانونی ا١ ۀ از ماد١به موجب بند  .اشاره کرد

ان بـه او دخالـت یـ در ورود زیگـریر دیده به همراه تقصید انیر زیه تقصک یدر مورد
د با توجه بـه یه باک بل،ندکر او رد یده را به استناد تقصید انی زید دعوایدارد، دادگاه نبا

داند، خسارت  یه عادالنه و منصفانه مکان، آن طور یده در ورود زید انیز زان تقصیریم
  ٢.ندک میان تقسین او و عامل زیرا ب

 ، به شکل خاص در هنگام تصادف بین دو کـشتی٣»های دریایی نوانسیونک«قانون 
ۀ  درجـیو مقـرر داشـته کـه خـسارت بـر مبنـا به تعیین و توزیع میزان مسئولیت پرداخته

دانـان  که در همین زمینه یکـی از حقـوق چنان ؛شود یم میتقس ر هر یک از طرفینیتقص
  :دارد بیان می

د توجه قـرار و مهم است که در تمام موارد باید مور عمده یتقصیر عاملۀ درجتردید  بی
ت و بگیرد و دادرس باید به بهترین وجه طبق قانون مذکور، متناسب بـا میـزان مـشارک

  .(Rogers, 1997: 176) یک از عوامل حکم به تعیین مسئولیت کند هر تقصیر

  گذار عنوان آخرین ارادۀ قانون  قانون مجازات اسالمی به ۵٢٨  نقد مادۀ. ٢ـ٢
  :دارد  مذکور مقرر میۀماد

                                                                 
1. Law Reform Contributory Negligence Act 1945. 

2. Where any person suffers damages as the result partly of his own fault and partly of the 

fault of any other person or persons, a claim in respect of that damages shall not be 

defeated by reason of the fault of the persons, a claim in respect of that damages shall 

not be defeated by reason of the fault of the person suffering the damages but the 

damage recoverable in respect thereof, shall be reduced to such extent as the court 

thinks just and equitable having regard to the claimant’s share in the responsibility for 

damage. 

3. Maritime Convention Act 1911. 
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هـا  نان آنیا سرنـشیـ، راننـده ییا هوای ی، آبینی زمیۀ نقلۀلیگاه در اثر برخورد دو وس هر
  یـکصورت انتـساب برخـورد بـه هـر دو راننـده، هـر  در،نندیب ببیا آسیشته شوند ک

نقلیـه اسـت و چنانچـه سـه ۀ لینان هـر دو وسـی مقابل و سرنـشۀ رانندیۀمسئول نصف د
 یهـا یـۀ راننـدهسوم د یک از رانندگان مسئول  یک هر،نندکه با هم برخورد ی نقلۀلیسو

شتر یبیۀ ل نقلین صورت در وسایباشد و به هم یه می نقلۀلینان هر سه وسیمقابل و سرنش
ه برخـورد بـه او کـ یا  بـه گونـه،ن مقصر باشدی از طرفیکیگاه  شود و هر یمحاسبه م

  .مستند شود، فقط او ضامن است

نظر گرفتن گذار در تصادفات رانندگی بدون در   قانونۀاین ماده به عنوان آخرین اراد
تقصیر متصادمان، رویکرد مبتنی بر تساوی را به عنوان معیار تعیین میـزان مـسئولیت بـین 

 ؛نگریـست اقتـصادیۀ ایـن رویکـرد را گـاه بایـد از پنجـر مبنای. دکن طرفین لحاظ می
 از بـسیاری از تـوان مـی نامتـصادم مـسئولیت تـساوی بـر تنیمب رویکرد با که شرح بدین

از طـرف . آن خالصـی یافـت بـه مربوط های هزینه و دادرسی فرایندهای های پیچیدگی
 دیگر، تسریع در رونـد رسـیدگی نیـز دلیـل مهمـی بـرای دفـاع از ایـن رویکـرد قلمـداد

 سـوی از (نطـرفی تقـصیر میـزان حکـم، مبنـای کـه مـواردی در ًمعمـوال زیـرا شـود؛ می
 همـین و گرفـت خواهد قرار دیگر طرف اعتراض مورد حکم این ،باشد) امر کارشناسان

  .روند دادرسی خواهد شدۀ اطال باعث امر
بـر  پذیرش رویکرد مبتنـی مذکور درۀ های وارد بر ماد اشکال ترین به هر تقدیر، مهم

  :ند ازا تساوی مسئولیت عبارت
که تصادم دو انسان به یکدیگر را مورد توجـه قـرار  قبل ۀگذار در ماد اینکه قانون .١
نقلیـه ۀ  ولی در تصادم دو یا چند وسیل،سنجی مسئولیت توجه داشته است  به نسبت،داده

 آورد کـه وجـود مـیه از این حکم عدول کرده و این برخـورد دوگانـه ایـن پرسـش را بـ
مـادۀ (و برخورد دو انسان  )۵٢٨مادۀ (نقلیه ۀ راستی چه وجه تمایزی بین برخورد دو وسیل به

را  وجود دارد که در اولی رویکرد تساوی مـسئولیت و در دومـی نـسبت مـسئولیت )۵٢٧
 عقالنی در نظام تعیـین مـسئولیت در ۀاین خود نشانگر عدم وجود یک ضابط .پذیرد می

  .باشد در این برخورد افتراقی می این حوزه و
صـدق تـصادم، مجـازات کیفـری اینکه با فرض قبول تساوی مسئولیت به جهت  .٢
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 مقصر نیز مساوی خواهد بود و حال آنکه تعیین مجازات مضاعف برای فـردی رانندگان
. باشـد  خالف عدالت، عقل و انـصاف مـی،که میزان تقصیر وی کمتر از دیگری است

 اما عیـب آن نگـرش ،اند البته حسن این معیار را سهولت تقسیم و توزیع مسئولیت دانسته
کـه یکـسان دیـدن دو نفـر کـه یکـی مرتکـب  در حـالی. همۀ مـسببان اسـتیکسان به 

 مرتکب تقصیر قابل اغماضی شده است، چندان قابل توجیـه ی سنگین و دیگریتقصیر
اول اینکه آن سببی کـه : شود رو می در این روش تقسیم با دو مشکل عمده روبه. نیست

متی از بار مسئولیت دیگران را تأثیرش در وقوع جنایت یا خسارت کمتر از بقیه بوده، قس
دوم اینکه سببی . هاست کشد و این خالف اصل شخصی بودن مجازات نیز بر دوش می

 بخـشی از مـسئولیت ناشـی از ی، از ایفـاهکه تأثیرش در وقوع خسارت بیشتر از بقیه بود
  .شود و این مغایر با عدالت و انصاف است دلیل معاف می بیناحق و ه عمل خود ب

 جنایـت یـا خـسارات ،قـانون مجـازات اسـالمی ۵٢٨ۀ ه با قبول رویکرد ماداینک .٣
اینکـه مانند خسارت دیگری باشد؛  چندین برابرکه از طرفین ممکن است یکی وارده به 
 ن از نـوع مـدل پـایین و اتومبیـل دیگـری از نـوع مـدل بـاال وااز متـصادمی یکـخودرو 
تر خواهد شد که خسارت بیشتر بـر این مفسده و کراهت زمانی شدید. قیمت باشد گران

  .ای بار شود که تقصیر کمتر را نیز مرتکب شده است دوش راننده
 از قانون مجـازات ه تفاوت مبنایی بین چند ماد،ای که در اینجا باید اشاره گردد نکته

 ۀبا ماد ١اسالمی قانون مجازات ۵٢۶ۀ ماد در گذار است؛ از جمله برخورد متفاوت قانون
 و مباشـر بین مسئولیت میزان تعیین در گذار قانون ۵٢۶ ۀماد در. باشد مینون این قا ۵٢٨

 اما در صـورت ،تساوی مسئولیت گذارده است ًمتعاقبا و تأثیر تساوی بر را اصل ،مسبب
کم بایـد در تعیـین  ن است یا دستآکه میزان تقصیر نیز از مصادیق ( تفاوت تأثیر رفتاری

 مسئولیت را به همـان نـسبت میـان عوامـل قابـل تـسهیم ،)تأثیر رفتاری به آن توجه نمود
تـدوین  حقـوقی مـسلم قواعـد مطـابق که  رامجازات قانون ۵٢۶ ۀماد اگر حال. داند می

                                                                 
و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عـاملی گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت  هر. ١

طـور مـساوی   بـه، ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشـد،که جنایت مستند به اوست
یک به میزان تأثیر رفتارشان   مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر،باشند ضامن می

هـا  ممیز یا مجنون و مانند آن اختیار، جاهل، صغیر غیر ورتی که مباشر در جنایت بیدر ص. ول هستندئمس
  . ضامن استْ فقط سبب،باشد
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 در بحث تصادفات راننـدگی ۵٢٨ ۀ ماد، به عنوان یک اصل در نظر بگیریم، استگشته
ایـن . ن دانـستامرتکبرا باید خالف اصل تناسب میزان مسئولیت با میزان تقصیر و تأثیر 

 و سـردرگمی باعـث ،کنـد ن دفاع نمیآبرخورد دوگانه که دلیل عقالنی محکمی نیز از 
نظام تعیین مسئولیت از یـک چـارچوب منـضبط خواهـد  خروج و محاکم در آرا تفاوت
  .شد

ن اکند در صـورتی کـه میـزان تقـصیر متـصادم حکم می اینکه عدالت و انصاف .۴
 درصد مسئولیت داشته ۵٠ص و نامعلوم باشد، هر یک به میزان قابل تشخیغیر مساوی یا 

 متفـاوت امـا ، کارشناسـیۀمیزان تقصیر هر یک بر اساس دالیل و نظریولی اگر . باشند
احـوال مـسلم قـضیه نداشـته باشـد، تـساوی  معلوم باشد و این نظر مغایرتی بـا اوضـاع و

  .مسئولیت آنان بر خالف انصاف و عدالت است
 به ظاهر مـواد ًد غافل ماند و صرفاینیز نبا ر احکام متعدد از نصوص قانونیاز تباد .۵

 قانونی دارای احکام متعددی ۀگردد که متن یک ماد در مواردی مشاهده می. نگریست
 این تبادر مانع .باشد است که متبادر از احکام موجود به ذهن خواننده، فرد اکمل آن می

فیـه یعنـی  در مـانحن . قانونی نادیده گرفتـه شـودۀماداز آن نیست که سایر احکام از آن 
اطــالق حکــم تــصادم دو راننــده،  ١٣٩٢قــانون مجــازات اســالمی مــصوب  ۵٢٨ۀ مــاد

انصراف به فرد اکمل خود دارد و ناظر به موردی اسـت کـه میـزان تقـصیر و مـسئولیت 
 )کننـدگانبرخورد(ان در صورتی کـه میـزان تقـصیر هـر یـک از متـصادم. مساوی باشد
 ویـژه  به؛گردد قانونی استنباط میۀ  این حکم دیگری است که از این ماد،متفاوت باشد

هیچ گونه ذکری از اینکه میزان تقصیر راننـدگان مـساوی  ۵٢٨ۀ گذار در ماد که قانوناین
افرادی که اعتقاد به رویکرد دخالت میزان تقصیر . یا متفاوت باشد، به میان نیاورده است

دارنـد کـه مـواد مربوطـه   در تقابل با رویکرد تساوی بیـان مـی،ت دارندمسئولیۀ در انداز
ن مساوی است و در بیان یک اشود که تقصیر طرفین یا مرتکب  مواردی را شامل میًصرفا

یـا بتـوان اخـتالف در میـزان  پس در زمانی که تقصیر مـساوی نباشـد . استاصل بوده
 عمـل بـه اصـول و یاقتـضا. ماند ی وجهی برای رویکرد تساوی نم،تقصیر را ثابت کرد

در وقوع ) یا تأثیرش( تقصیرش استار آن است که هر سبب به اندازۀقواعد حقوقی نیز خو
 ظـاهر آن اسـت کـه یا ، در هر حادثهربه عبارت دیگ .گرددجنایت یا خسارت محکوم 
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ر آن ، فـرض بـی ایـن ظـاهراند و بـر مبنـا برابر بوده) یا تأثیر( آن حادثه در تقصیر مسببان
دیده را جبران کند؛ مگـر آنکـه خـالف آن  باید نیمی از خسارت زیانیک است که هر 

 ۀ یعنی ثابت شود که میزان تقصیر هـر سـبب در وقـوع حادثـه بـه انـداز؛ظاهر ثابت شود
مـسئول میـزان جنایـت  کـس بایـد نبوده است که در این صورت هـر سبب دیگر تقصیر

  .ناشی از تقصیرش باشد
، تـساوی مـسئولیت را در ۵٢٨ ۀقانون مجازات اسالمی در مادکه ست الزم به ذکر ا

ۀ در حـالی کـه در الیحـ ؛تصادفات رانندگی به عنوان رویکرد خود انتخاب کرده اسـت
  :آمده بود ۴١۶ـ٣٧ۀ در ماد پیشنهادی قانون مجازات

هـا  ن راننـده یـا سرنـشینان آ،زمینی، آبی یا هواییۀ نقلیۀ گاه در اثر برخورد دو وسیل هر
 در صورت انتساب برخورد بـه هـر دو راننـده و مـساوی یـا ،کشته شده یا آسیب ببیند

 مقابـل و سرنـشینان ۀثیر، هر یک مسئول نصف دیه یا ارش راننـدأنامعلوم بودن میزان ت
 هر یـک از ، نقلیه با هم برخورد کنندۀچنانچه سه وسیل.  نقلیه خواهد بودۀهر دو وسیل

 نقلیـه ۀهـای مقابـل و سرنـشینان هـر سـه وسـیل  یا ارش رانندهرانندگان مسئول ثلث دیه
گاه یکی از  شود و هر  بیشتر محاسبه میۀخواهد بود و به همین صورت در وسایل نقلی

  .، ضامن خواهد بودای که برخورد فقط به او منتسب باشد طرفین مقصر باشد به گونه

  :داشت و در تبصره مقرر می
 با تشخیص کارشناس، هر یک به میزان ،برخورد متفاوت باشد ِثیر طرفینأچنانچه میزان ت

  .ثیر ضامن خواهد بودأت

ثیر و أمیـزان تـ پیشنهادی با قیـد مـساوی یـا نـامعلوم نبـودنۀ  الیح،بینیم که می چنان
هرچنـد (سنجی و مدرج بودن مـسئولیت اشـاره دارد   مذکور، به نسبتۀبا تبصر همچنین

 اما مهم اینکه مسئولیت مـدرج را پذیرفتـه کـه ، را پذیرفتهثیرأبندی با میزان ت  درجهۀالیح
  .) تقصیر استۀبر مبنای درج  پذیرش مسئولیت مدرج البته،هدف ما در این حوادث

با تصویب آیین دادرسی کیفری در فصل سوم از بخـش اعتـراض  ١٣٩٢در سال  .۶
آن  ۴۶۴ ۀد در مـا،که اختصاص به کیفیت رسـیدگی در دیـوان عـالی کـشور دارد به آرا

  : در بند الف آن مقرر شده است.خواهی ذکر شده است موارد فرجام
  .ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او
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ماده، هر امری که مربوط به تقصیر مرتکب بوده و به نوعی این رسد طبق  نظر می به
پوشی  ولی مورد چشم ،شده  میرسیدگی و صدور مجازات مورد توجه واقعۀ باید در مرحل

که اگر فـردی در  چنان. باشد خواهی می یا غفلت دادگاه قرار گرفته، جهتی برای فرجام
 ،باشـد و در حکـم صـادره یک جنایت یا خسارت که ناشی از تقصیر چند مرتکب مـی

 ،خواهی تواند با درخواست فرجام میباشد، بیشتر از میزان تقصیر خود مسئول قلمداد شده 
همین امـر دلیلـی بـر  .تقصیری که مرتکب شده بخواهدۀ وجه مرجع مذکور را به اندازت

ف قاضی بـر توجـه ی و تکل،مسئولیتۀ دخالت میزان تقصیر در تعیین انداز پذیرش معیار
توان عـدم توجـه بـه  به عبارت دیگر می. باشد صدور حکم میۀ میزان تقصیر در مرحلبه 

ن ا در فرضی که میزان تقصیر از طرف مقـصر رائولیترویکرد میزان تقصیر در تعیین مس
  .خواهی دانست  از جهات فرجام،باشد متفاوت می

عبـارت دیگـر  بـه .باشـد تقـصیر مـیۀ دلیل دیگر، خود مسئولیت بر مبنـای نظریـ .٧
برابر با این نظریه برای مسئول دانسته شدن بایـد بـه احـراز تقـصیر  طور که گفتیم، همان

: دارد مقـرر مـی ١٣٩٢مصوب  قانون مجازات اسالمی ۵٢٩ۀ بنا مادبر همین م. پرداخت
 است، دادگـاه موظـف اسـت یفرکیا ی یر موجب ضمان مدنیه تقصک یمواردیۀ لکدر 

 پس با توجه بـه مفهـوم مـسئولیت .دیب را احراز نماکر مرتی حاصله به تقصۀجیاستناد نت
  :توان گفت شده میۀ ذکرمبنای تقصیر و ماد بر

  . تقصیر است، مسئولیت نیز هستهر جا) الف
صورت با فرض مسئولیت بیشتر  مسئولیت باید به میزان تقصیر باشد؛ در غیر این) ب

ی خـود را از دسـت امـسئولیت بـر مبنـای تقـصیر، معنـۀ نسبت به تقصیر شخص، قاعد
  .دهد می

  قضاییۀ تقصیر در روی مسئولیت به نسبت .٣
نـوان یکـی از منـابع حقـوق بـه شـمار ع بـهقضایی ۀ ها، روی  کشورۀدر اصول حقوق هم

رویکـرد مبتنـی بـر . ثر باشـدٶگیری قضات در محاکم مـ تواند در تصمیم د که میرو می
 اما در عمل ،گذار در تصادفات رانندگی پذیرفته نشده با اینکه توسط قانون میزان تقصیر

 هـای  از شـعبه بـسیاری،به عبارت دیگـر. ها واقع شده بود مورد تبعیت بسیاری از دادگاه
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 از ،خالف نص ماده که نظر بر تسهیم مـسئولیت بـه میـزان مـساوی داشـت  برها دادگاه
مسئولیت پیروی کرده و مسئولیت راننـدگان ۀ تقصیر در تعیین انداز معیار دخالت نسبت

در حال حاضر با تصویب قانون  ١.نمودند می را بر حسب نسبت و میزان تقصیر مشخص
این چنین آرایی بود . ها اذعان داشت  دادگاهۀن به این رویکرد دوگانتوا نیز می ١٣٩٢سال 

هیئت عمومی  ۶/٢/١٣٩٠ـ٧٧١ۀ شمارۀ ی وحدت رویأباعث صدور ر ١٣٩٠که در سال 
  :دارد دیوان عالی کشور شده بود که مقرر می

گـاه برخـورد دو یـا چنـد   هـر،قانون مجازات اسـالمی ٣٣٧ ۀحسب مستفاد از ماد بر
ولیت هـر یـک از ئهـا گـردد، مـس  منتهی به قتل سرنشین یـا سرنـشینان آن، نقلیهۀوسیل

بود، بنـابراین  به هر میزان که باشدـ به نحو تساوی خواهد رانندگان در صورت تقصیر ـ

                                                                 
کـه در زمـان ) ٢/۴/٩۴ ۀمورخ ٩۴/١٠١/۶٢ ۀ شمارۀدادنام( ساری دادگاه عمومی جزایی ١٠١رأی شعبۀ . ١

وص اتهــام خــانم در خــص «:دارد  مقــرر مــی، صــادر گــشته١٣٩٢ مــصوب .ا.م. ق۵٢٨ ۀحاکمیــت مــاد
 آزاد ، مجـرد، محکومیـت کیفـریۀ فاقد سابق، ایرانی، شیعه، ...مقیم  اهل و، باسواد، ساله۶١ ، ...مینیس

به علت عـدم ...  انتظامیۀاحتیاطی در رانندگی با خودروی سواری پژو به شمار  دایر بر بی،به قید کفالت
 ۀبه موجب کیفرخواسـت شـمار... م رضوان بدنی غیر عمدی به شاکیه خانۀ منجر به صدم،توجه به جلو

دادگـاه بـا عنایـت بـه محتویـات پرونـده و از ساری، انقالب  دادسرای محترم عمومی و.../../...  ـ٣۵
کـه مـصون ( افسر کارشناسی فنی تصادفات ۀنظری و موجود از جمله گزارش نیروی انتظامی ۀتوجه به ادل

 ، گـواهی پزشـکی قـانونی،) درصـدی مـتهم۴٠ و  درصـدی شـاکی۶٠، مبنی بـر تقـصیر از تعرض مانده
 لـذا .رسـد  بزه انتسابی محرز به نظر می،امارات موجود اقاریر متهمه در دادسرا و سایر قرائن و اظهارات و

 در جراحات وارده ۀ دیبه شصت صدم دیه از جانب شاکی ۀ خصوصی بزه با توجه به مطالبۀنسبت به جنب
  .»نماید حق شاکی محکوم می

 در زمـان که) ٣١/٢/١٣٨۵ مورخ ٣٧١٩ ۀ شمارۀدادنام( دادگاه عمومی جزایی تبریز ١٠٧ ۀشعبأی ر ـ    
بـه «: دارد مقـرر مـی)  فعلـی۵٢٨ ۀمـاد( صـادر شـده ١٣٧٠ قانون مجازات اسالمی ٣٣٧ ۀحاکمیت ماد

، هنگـام حرکـت از  ...سواری پیکان بـه راننـدگی آقـای خودرو، ٨٢/٢۶۵٩ ۀ کالسۀداللت اوراق پروند
 وانـت ۀ راننـد،تصادف نموده است که در اثـر ایـن سـانحه... ر، با وانت مزدا به رانندگی آقایبریز به اهت

. انـد ها مجروح شده  فوت و تعدادی دیگر از سرنشینان آن،نفر دیگر از سرنشینان وسایط نقلیه مزدا و یک
 و  درصد٨٠را ) ...آقای( پیکان سواری ۀ تصادف، رانندۀکارشناسان تصادفات بدون تصریح به علت تام

 را در ... آقـایاز ایـن رو بزهکـاری. انـد  مقصر تشخیص داده درصد٢٠را ) ...مرحوم( وانت مزدا ۀرانند
ًعمدی نسبت به هفت نفـر دیگـر مـستندا   غیرۀ و ایراد صدم... و قادر...، اقدم ...عمدی حسن قتل غیر

هـای پزشـکی و اقـاریر موجـود در   و گواهی دم و مصدومین حادثهیبه نظرات کارشناسی، شکایت اولیا
سه فقره هشتاد صدم او را به پرداخت  ،) درصد٨٠(  احراز و به نسبت تقصیر وی در وقوع تصادف،پرونده

 جراحـات وارده در ۀ هر یک از مقتوالن و هـشتاد صـدم دیـِ کامل یک مرد مسلمان در حق اولیای دمۀدی
  .»نماید میرعایت نظامات دولتی محکوم حق مجروحان دیگر و تحمل حبس از جهت عدم 
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شده، به اکثریـت   بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادرۀ شعبرأی
قانون آیین دادرسی  ٢٧٠ ۀین رأی طبق مادا. گردد آرا موافق قانون تشخیص و تأیید می

های عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیـوان عـالی  دادگاه
  .االتباع است ها الزم  دادگاهۀکشور و کلی

در  ١٣٩٢ مذکور نیز نتوانست به اختالفات پایـان دهـد و در سـال ۀرأی وحدت روی
 ۀر بازنویسی شد و به ایجاد اختالفـات بیـشتر در رویـای دیگ این رأی به گونه ،۵٢٨ ۀماد

 وضع را در عمل با ابهام ،از طرفی وجود نصوص و قوانین خاص دیگر. قضایی دامن زد
رسیدگی به تخلفات قانون  ١۴ ۀماد ٣ ۀتبصردقت در  با ً مثال؛رو نموده است هبیشتری روب

سـایر علـل بایـد  ن وامتصادمدرخواهیم یافت که در موارد اشتراک تقصیر بین  ١یرانندگ
 در نظـر گرفـت تـا بتـوان بـین ایـن ینیز سهم نابرای دیگر عوامل مقصر غیر از متصادم

در عمـل نیـز وقتـی افـسران .  تجمیـع حاصـل نمـود،قانون مجـازات ۵٢٨ ۀمقرره و ماد
یـک از   درصـد تقـصیر هـر،یابنـد رانندگی در محل وقوع حادثه حضور مـیو راهنمایی 

هـایی کـه معتقـد بـه رویکـرد دخالـت میـزان   دادگاهًکنند و معموال کر میرانندگان را ذ
تقصیر هستند، نظر کارشناسان و افسران را مناط اعتبار قرار داده و حکم خود را با توجه 

هـا  رانندگی و تـأثیر آنو نظر کارشناسان و افسران راهنمایی . کنند ها صادر می نظر آن به
قابـل توجـه ، الخـصوص در تـصادفات  قضایی علـیۀیدر صدور رأی قضات و ایجاد رو

  :شود  این مهم دیده می،الی که در نشست قضات قم مطرح گردیده استٶدر س. است
گـاه از طـرف  های مربوط بـه صـدمات ناشـی از تـصادفات راننـدگی، هـر در پرونده

درصـد  ٨٠درصـد و طـرف مقابـل بـه میـزان  ٢٠کارشناس مربوطه، مصدوم به میـزان 
ی بدهد یا طبق أ کارشناس رۀقوع حادثه اعالم شوند، آیا دادگاه باید طبق نظری وِمقصر

درصـد مقـصر  ۵٠قانون مجازات اسالمی، هر کـدام از مـصدوم و طـرف مقـابلش را 
 سـبب مقـصر ،بداند؟ نظر اقلیت این بوده است که اگر سـبب، اقـوی از مباشـر باشـد

 ،ست و اگر اسباب متعدد باشـنداست و اگر مباشر اقوی از سبب باشد، مباشر مقصر ا
اما نظر اکثریت این . طور مساوی جبران خسارت شوده باشند و باید ب هر دو مقصر می

 همان استناد به نظـر افـسر کـاردان فنـی در ،باشد معمول میۀ بوده است که آنچه روی
                                                                 

 نقلیه، مٶثر در علت تصادفات باشد، ۀلیا وسیارشناسان تصادفات، نقص راه کاساس نظر  ه برک یدر صورت. ١
  .ربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد ان ذییحسب مورد متصد
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کاردان فنـی  هر حال مالک عمل، نظر افسر باشد و در  مربوط به تصادفات میمسائل
  .)٢/۶ش: ١٣٩٢هاشمی، (باشد  عیین میزان تقصیر میدر ت

های قضایی نیز داللـت بـر  های مشورتی و همچنین نظرات بسیاری در نشست نظریه
 بـر ایجـاد ،ها نظر قضات محترم تقسیم مسئولیت متناسب با میزان تقصیر دارند که در آن

نظـرات قـضات آنچـه از . باشـد  مستقیم میزان مـسئولیت و تقـصیر متـصادمان مـیۀرابط
  :استچنین  شود ها استنباط می  مشورتی آنیمحترم و آرا

هـا  یـک از آن تساوی مسئولیت در صدمات وارده در فرضی است که میزان تقصیر هر
اما در فرضـی . نسبت در ایجاد حادثه نقش داشته باشند مساوی باشد و هر دو به یک

ها با توجه به مقـررات  آن قصیرها در ایجاد تصادف متفاوت بوده و میزان ت که نقش آن
ک به همان نسبت مسئول صـدمات  هر ی، و رانندگی متفاوت باشدیمربوط به راهنمای

  .)١٧/١٣٩: ١٣٨۴های قضایی،   نشستهمجموع(شده است وارد

 )٨۶/١٢/۶ۀ مورخ ٨۶٠٩٩٧۵١١۵۶٠١٩٠٩دادنامۀ شمارۀ ( جزایی مشهد دادگاه ١٠١ۀ رأی شعب
 قانون مجـازات ٣٣٧ ۀ قضایی که در زمان حاکمیت مادۀاز روینما  ای تمام عنوان آینهه ب

 هـا بـه بیانگر کامل اعتقـاد قـضات دادگـاه)  فعلی۵٢٨ ۀماد( صادر شده ١٣٧٠اسالمی 
  :دارد می بیان مذکور رأی. باشد می تصادفات بحث در تقصیر میزان بر مبتنی رویکرد

 تساوی مسئولیت، نه ،د بودتقصیر خواهۀ  تقسیم مسئولیت بر اساس درج،به نظر دادگاه
 چـون ؛اسـت) تساوی مسئولیت( قانون مجازات اسالمی ٣۶۵ۀ  منصرف از مادْو مورد

 ولـی ،این ماده ناظر به موردی است که چند نفر با هم سبب واحدی را به وجود آورند
 ًها متعدد و مربوط به دو یا چنـد نفـر باشـند و نتـوان جنایـت را منحـصرا گاه سبب هر

، مـسئول انـد  هر یـک بـه نـسبت تقـصیری کـه داشـته،ها دانست یکی از آننسبت به 
  . ...خواهد بود

 اخـتالف حاصـل بـین ۀیح مناط و اکتشاف و استخراج نظرات و همچنین امارقاز تن
  آرا، صــدور در راننــدگیو  راهنمــایی کارشناســان نظــر تأثیرگــذاری و هــا شــعب دادگــاه

 ۀثریـت قـضات در هنگـام رسـیدگی بـه پرونـداک نظرکه  گفت توان می مبالغه یاندک با
 تقصیر بر مبتنی مسئولیت میزان تعیین بر ،ها کم نظر بسیاری از دادگاه تصادفات یا دست

  .باشد می
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  گیری نتیجه
اصلی ۀ باعث تحوالتی شده است که ریش  تعیین مسئولیت،ۀحوز  نو دریها ایجاد ارزش

 اصول حقـوقی ی و عدالت در اجراا و تحوالت، لزوم مصالح اجتماعیه این ارزشۀ هم
 وجـود قـانون صـحیح و ،البته نخستین گام در تأمین عـدالت اجتمـاعی. و قوانین است

  .طـور یکـسان تـضمین کنـد مردم را بهۀ  همی و معنوی است که مصالح مادیا عادالنه
 رسیدن به عدالت اجتماعی ی برایا به همین منظور، کاوش در قوانین و مقررات، مقدمه

 از اهمیت اساسی ، در بحث تصادفات رانندگی نیز بحث تعیین و توزیع مسئولیت.است
 در فرض اشتراک و همراه با تقـصیر بـه وقـوع ً حوادثی که معموال؛برخوردار خواهد بود

  .دار هستند به نسبتی در تقصیر سهام یک از رانندگان نیز ه و هرتپیوس
ی موجود به عنوان منبعی مهم که خارج از قوانین موجود در این حوزه و نظرات فقه

 بایـد اصـولی چـون ، تقسیم مسئولیت به میزان مساوی در بین راننـدگان هـستندهمعتقد ب
ها و عدالت و انصاف و مقتـضیات زمـان و شـرایط حـاکم بـر  تناسب جرایم و مجازات

ال ٶگـویی بـه ایـن سـ این نوشتار نیز در صدد پاسـخ. در نظر گرفتعدالت اجتماعی را 
ه در مقام توزیع و تعیین مسئولیت بین رانندگان باید حکم بر تنـصیف و تـساوی است ک

  مسئولیت نمود یا باید مسئولیت را به نسبت تقصیر هر یک از رانندگان تعیین کرد؟
نظر قرار بگیـرد کـه روشـی ّ زمانی مد، حکم به تساوی مسئولیت بایدبه طور اصولی

ز مسببان در حادثه یا جنایت وجود نداشـته یک ا برای تشخیص نسبت تقصیر یا تأثیر هر
 نفـر ارتکـاب چنـدبنابراین طبیعی است در زمانی که یک جنایـت توسـط دو یـا . باشد
 بـه ،هـا ها پرداخت و متناسـب همـین نـسبت یک از آن  به تعیین سهم تقصیر هر،یابد می

یک  م هرالبته در زمانی که احراز و تشخیص سه. تعیین مجازات و مسئولیت اقدام نمود
سئولیت به میزان نصف، ثلـث یـا  تعیین م،ن در حادثه یا جنایت مشخص نباشدااز مقصر

دلیل است که قضات محترم محاکم دادگستری شاید به همین . عادالنه خواهد بود... ربع
 ِ ارزش زیادی را بـرای نظـرات کارشناسـی،های تصادف رانندگی در رسیدگی به پرونده

یـک از راننـدگان را مطـابق  ستند و اغلب میزان محکومیت هرِخبرگان تصادفات قائل ه
چنین آرایی را باید منطبق با نظرات فقهای معاصر . کنند نظرات کارشناسان مذکور تعیین می
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  .ها دانست روح قوانین و همچنین در جهت اصولی چون اصل تناسب بین جرم و مجازاتو 
های تخصـصی و تـدوین و تـصویب  هشده باید به تشکیل دادگا نیل به هدف گفتهبرای 

قانون خاص حوادث رانندگی پرداخت، به نحوی که در رسیدگی به تصادفات از یک منبـع 
و مرجع خاص استفاده شود و مانع سردرگمی کارشناسان و مراجع قـضایی وهمچنـین مـانع 

مانند البته نباید از این امر غافل ماند که گاهی تشخیص میزان تقصیر، . اتالف دادرسی شود
هـا یـا ترکیـدن  نامناسـب در قـوس هـا، دور نقص شیب عرضی یـا طـولی جـاده نقص فنی،

ها یـا عـدم رعایـت قـوانین کـه باعـث  احتیاطی ها یا تعیین میزان سهم بی الستیک یا انحراف
در حالـت عـادی بـرای کارشـناس کـه فـردی متعـارف بـوده و  شـوند، حادثۀ رانندگی مـی

در . نداشته، مـشکل خواهـد بـود  نیز برای شناسایی موضوعرا تجهیزات فنی و آموزش الزم
شود که سازوکاری برای اظهارنظرهای فنی به وجـود آیـد؛ ماننـد  ها نیز پیشنهاد می این زمینه

اینکه برای قضاوت درست و اعـالم نظـر قـاطع، دقیـق و صـحیح در خـصوص تـصادفات 
  . فنی و حقوقی تشکیل شودرسیدگی متشکل از کارشناسان ِهای کارشناسی رانندگی، هیئت
 های راه دیگر و کارشناسی نظرات طریق از تقصیر میزان تعیین که زمانی در مجموع

 چنـین در وپذیرفتـه نیـست  مـسئولیت تـساوی بـه حکـم ،باشد می مقدور اطمینان مورد
 ای منطقـی را بـین نـسبت و رابطـه شـدوارد  مسئولیت سنجی نسبتۀ حوز به باید مواقعی

 رویکـرد مبتنـی بـر تـساوی را بایـد ،از طرف دیگر. ان مسئولیت ایجاد نمودتقصیر و میز
سنجی  یا نسبتو میزان تقصیر به یک اندازه و مساوی است یا مختص زمانی دانست که 

از ایـن رو . گیـری نیـست آوری قابـل تعیـین و انـدازه طریق اطمیناناز تقصیر متصادمان 
 نظـام تعیـین مـسئولیت را ،هـا  جایگـاه آنیک از رویکردهـا متناسـب بـا کارگیری هر هب
بندی همۀ این مطالب  به عنوان جمع. داد چه بیشتر عدالت سوق خواهد سوی اجرای هر هب

  : باید گفت،آید در تصادفات رانندگی در فرضی که بحث تقسیم مسئولیت پیش می
ت خواهند ی مسئولی به تساویکن صورت هر یدر ا: ستیر مشخص نیزان تقصیم. ١
  .تداش
  :ر مشخص استیزان تقصیم .٢
  . مسئول هستندی به تساو یکن صورت هری در ا: استیر مساویزان تقصیم. ١ـ٢
  .باشند ر مسئول مییتقص  به نسبت یکهر: استر متفاوت یزان تقصمی. ٢ـ٢
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  ١٣٩۶  بهار ـ تابستان،١٣ ۀشمار ،ی رضویه علوم اسالمدانشگا ،حقوق کیفری یها آموزه

  
  در نظام کیفری ایران موقعیت داشتن تعقیب

  با نگاهی تطبیقی
  ١آبادی   محمدعلی حاجی ده  
  ٢  محمدخلیل صالحی  
  ٣آباد   محسن مرادی حسن  

  دهکیچ
 کند که در صورت اثبات اتهام،  متهم را وارد فرایندی می،دستگاه عدالت کیفری

گاهی ایـن وضـعیت دگرگـون . آورد ًغالبا محکومیت و مجازات وی را در پی می
 به جای صـدور ،رفتار مجرمانه شده و مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب

. سـازد  اتهـامی را بایگـانی کـرده و یـا تعقیـب را معلـق مـیۀکیفرخواست، پروند
 تعقیب در تعارض قانونی بودن  با معیار،اعطای چنین اختیار بزرگی قبل از محاکمه

نظام کیفری ایران به جهت ابتنا بر . است مدار بوده و حاکی از رویکردی موقعیت
ایـن . معیار قانونی بودن تعقیب، اقبال زیادی بـه ایـن رویکـرد نـشان نـداده اسـت

های   نظامرویکرد در این ۀنوشتار جستاری است در تبیین خاستگاه، مبانی و گستر
                                                                 

 ١/٩/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ١/٢/١٣٩۶: افتیخ دریتار.  
  .(dr_hajidehabadi@yahoo.com)دانشیار دانشگاه قم . ١
  .(mohamad.salehy@gmail.com) استادیار دانشگاه قم. ٢
  .(mmorad.2009@gmail.com)) نویسندۀ مسئول(شناسی دانشگاه قم  دکتری حقوق جزا و جرمدانشجوی . ٣
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ی با رویکردی تطبیقی نـسبت بـه حقـوق کـشورهای آلمـان، فرانـسه،  ایرانکیفری
مـدار  رویکـرد موقعیـتکـه دهد  نتایج تحقیق نشان می. انگلستان، آمریکا و ایران

 اقبال بیشتری نسبت بـه ، داشته و کشورهای پیرو این نظامال کامنگرچه ریشه در 
ز بـه سـمت پـذیرش نوشـته نیـ های حقـوقی اند، لیکن به تدریج نظام آن نشان داده

مـدار بـر مبـانی  رویکـرد موقعیـت. انـد هایی از ایـن رویکـرد حرکـت کـرده جلوه
گانه شـامل ی چهارردکارکح، ی صحیگرایانه استوار است و در صورت اجرا فایده
 و یفــرکیاهش تابعــان کــ، یزنــ  از برچــسبیری، جلــوگی دادرســۀنــیاهش هزکــ

نظـام .  به همراه خواهـد داشـت در دادگاه رایدگی قابل رسیها  پروندهیغربالگر
 چهارگانـه را یایـن مزایـتوانـد ا  بیشتر ایـن رویکـرد، مـیۀکیفری ایران نیز با توسع

  .دست آورد به
اقتضای تعقیب، قانونی بـودن تعقیـب، اجبـاری بـودن تعقیـب،  :یدیلکواژگان 

  .دادستان، عدالت کیفری
  مقدمه

 بـه طـوری کـه ؛شـود  مـیسـاز های عدالت کیفری نسبت به جرم مشکل گاهی واکنش
هـا را   دادرسـی کیفـری و اعمـال مجـازاتِقابـل تـأمین های غیـر افزایش پرونده و هزینه

گذارد و حتی  ثیر بسیار کمی بر روند کاهش جرم به جا میأدنبال آورده و در نهایت ت به
 اصرار بر عبور دادن متهم از مراحل مختلف ،از سوی دیگر. زاست ای موارد جرم پارهدر 
ایـن امـر . گـردد دیـده نیـز مـی ادرسی و اجرای مجازات، مانع از جبـران خـسارت بـزهد

آورد و  آمـوزی را نیـز در پـی مـی ن از حیث میزان خطرناکی و عبـرتابرابرانگاری متهم
هـای  هـای نظـام  از ضرورت١.کند هدف را تعبیه می سیاستی یکپارچه و در عین حال بی

یی را بـا ااست که کمترین هزینـه و بیـشترین کـارهایی   به کار بردن روش،کیفری نوین
های مدیریت  ترین شیوه مدار یکی از برجسته رویکرد موقعیت. خود به همراه داشته باشد

ن و اجرم است که سعی دارد با نگاهی گزینشی به نوع جرم و شخصیت متفـاوت متهمـ
یـن رویکـرد اعطـای ا. دیده، نظام قانونی بـودن تعقیـب را تعـدیل کنـد ها با بزه  آنۀرابط

دهد پـیش   اختیاراتی که به دادستان اجازه می؛طلبد اختیاراتی وسیع به مقام تعقیب را می
                                                                 

نگری در برابر قانون، رعایـت اصـل تفکیـک  از جمله یکسان ؛البته اجباری بودن تعقیب مزایایی نیز دارد. ١
د، بازدارنـدگی عـام و جلـوگیری از اسـتبداد ئـهـای زا مقام صدور رأی، کاهش هزینـهو بین مقام تعقیب 
  ).٢/٧٨ش: ١٣٩۴، و نورپورجعفری بجنوردی  جوان: ک.ر (مقامات قضایی
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 اتهامی را بایگانی کند و یـا بـه حالـت تعلیـق درآورد و نقـش داور و ۀ محاکمه، پرونداز
تـوان از آن بـه   موضـوعی کـه مـی؛قـرار شـودا ایفا نمایـد تـا سازشـی پایـدار برمیانجی ر

پذیرش این میزان از اختیـارات بـرای مقـام تعقیـب در . شدن دادسرا نیز یاد کرد وتیقضا
 نظـام دادرسـی در کـشورهای ۀ امـا سـاختار و شـاکل.ال چندان دشوار نیست نظام کامن

  .کند ای است که در برابر این نوع اختیارات مقاومت می نوشته به گونه حقوق دارای
مـدار در   و علل توسـعه و رواج رویکـرد موقعیـتنوشتار پیش رو سعی بر شناخت مبانی

مـدار را شناسـایی کـرده و   رویکـرد موقعیـتِشـمول تا عناصر جهانرد برخی کشورها دا
ٶال سـ. ایران نیـز جـستجو گـردد  راهی برای ارتقای نظام دادرسی کیفری،این اساس بر

نظـری قابـل بنیان کدام  بر اساس ،که رویکرد اقتضای تعقیباساسی عبارت است از این
جهت برآورد گرایش یک نظـام را های بارزی   چه شاخصه،توجیه است و از سوی دیگر

 تحقیق حاضر این است که ۀفرضی. توان برشمرد حقوقی خاص نسبت به این رویکرد می
مـدار تعقیـب داشـته و از سـوی   تناسب بیشتری با رویکـرد موقعیـت،گرایانه مبانی فایده

های اصـلی   شاخصهِ کلیۀتوان در دو دست ن رویکرد را میهای پذیرش ای  شاخصه،دیگر
  .یک جای داد های فرعی بر اساس میزان اهمیت هر و شاخصه

پردازیم؛ موضـوعی  های موقعیت داشتن می در ادامه به بررسی مبانی نظری و چالش
د در نظـام دادرسـی کیفـری  این رویکرۀکه ضرورت پرداختن به آن به لحاظ لزوم توسع

 بـه بررسـی موقعیـت داشـتن ،سپس به عنوان مبحث اصـلی مقالـه. چندان استوایران د
ــدین ــه و ب ــران پرداخت ــر اســتخراج شاخــصه تعقیــب در حقــوق ای هــای  منظــور ســعی ب

یک از  در قبال هررا مداری تعقیب داشته و رویکرد نظام دادرسی کیفری ایران  موقعیت
 یار بررسی موضع حقوق ایران، بـدر کنار. ها مورد بررسی قرار خواهیم داد این شاخصه

  .نمونه به قوانین برخی کشورهای دیگر نیز خواهیم پرداخت

  مدار بودن تعقیب تیهای رویکرد موقع  مبانی نظری و چالش.١
بر پایه و اساس قعیت داشتن تعقیب، ورویکرد مکه ضروری است ابتدا بررسی این امر در 

هایی جهت بسط  این رویکرد با چه چالش ثانی، ۀو در وهل چه مبانی نظری استوار است
  .باشد رو می هو توسعه روب
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   نظریمبانی
گرایانۀ بنتام و جان استوارت میل  فایدههای  به لحاظ فلسفی با اندیشه مدار رویکرد موقعیت

 گرایان، از منظر فایده.  نگاه این اندیشمندان به مجازات نگاهی ابزاری است.خورد پیوند می
صورتی قابل توجیه است که کارکردی مثبـت بـرای ارعـاب و اصـالح مجازات تنها در 

 ،مند نیـستسـودکار کیفـری در جـایی کـه از این رو سازو. ن در پی داشته باشدامجرم
البتـه نگـاه سـودمندانگارانه بـه . و امری بیهوده و حتی زیانبار است فاقد توجیه عقالنی

گـر   بلکـه گـاه توجیـه،دنبال نداردها را به  ً لزوما کاهش یا حذف مجازات،نظام کیفری
 ،آنچه در این دیـدگاه بـر همـه چیـز اولویـت دارد. هایی سخت و سنگین است مجازات

 اعمـال مجـازات تـا جـایی کـه کـارکردی مثبـت دارد و .کارکرد مثبت مجـازات اسـت
ثیر أ امــا در جــایی کــه تــ،پــذیر اســت  توجیـه،شــود موجـب پرهیــز از ارتکــاب جــرم مــی

 بایـد بـه دنبـال ،شـود باعث افزایش جـرم مـییا حتی ش جرم ندارد گیری در کاه چشم
اختیـار مقـام .  نیـستاتعقیب متهم نیز از این قاعـده مـستثن. هایی مطلوب بود جایگزین
 بردبتواند کارایی نظام تعقیب را باال  ن به نمایندگی از جامعه میاگزینش متهم تعقیب در

(Fletcher, 1998: 207).که خطری برای جامعه ندارند، امکان تعقیب نی ا رهاکردن مجرم
 کـاهش ِبـه هـدف آورد و نظام کیفری را در نیل ن خطرناک را فراهم میاهدفمند متهم

نگاه ابـزاری و در کنار جان استوارت میل . رساند جرم با صرف کمترین هزینه یاری می
 در برابـر قـدرت ها سودگرایانه به نظام تعقیب و مجازات، اصل آزادی افراد و دفاع از آن

. )۵٠: ١٣٨۵اسـتوارت میـل، : ک.برای مطالعۀ بیشتر ر( کید قرار داده استأحاکمه را نیز مورد ت
 دفاع از حقوق مـتهم را بـر ،اند ثیر پذیرفتهأهای میل ت  کشورهایی که از اندیشه،این پایه بر

ودن دار بـ رویکـرد موقعیـتکه شود  این امر سبب می. دهند اعمال حاکمیت ترجیح می
 اصـل قـانونی بـودن تعقیـب، ِ و در مقابـل؛غلبه کندآن  بر رویکرد قانونی بودن ،تعقیب

به این ترتیـب . علم کند دار بودن تعقیب یا اصل تشخیص مقام تعقیب قد اصل موقعیت
 بر اجرای یکسان عـدالت و اجـرای مـداوم قـانون اصـرار ،اگر اصل قانونی بودن تعقیب

 سودمندی تعقیب و حفظ حقوق متهم ۀپای دار بودن بر ورزد، در عوض اصل موقعیت می
 عـدالت و سـزامندی کـانتی و ۀ بـر پایـ،اگـر اصـل قـانونی بـودن تعقیـب. ست ااستوار

مداری هگل و هایدگر بنا شـده و در حقـوق اروپـای بـری ریـشه دارد، اصـل  حاکمیت
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ال   بوده و کامنواراستخواهی میل  سودمندی بنتام و آزادیهای  پایهداشتن نیز بر  موقعیت
  . خود قرار داده استۀسلط را زیر

مدار در قوانین دادرسـی کـشورهایی ماننـد آلمـان،   رویکرد موقعیتۀپذیرش و توسع
ثیر پذیرفتـه أ از دو جریان عام و خاص تـ،نوشته هستند فرانسه و ایران که مبتنی بر حقوق

 و ،عنـوان جریـان عـام بـه ال کامنهمگرایی و نزدیکی تدریجی دو نظام نوشته و . است
نوشته  حقوقهای  نظامکه کنترل و مدیریت جرم به عنوان جریان خاص سبب شده است 

در ایـن میـان، . اقتضای تعقیب از خود نـشان دهنـد های مبتنی بر تمایل بیشتری به شیوه
شکست روش اصالح و درمـان . پذیری را تندتر کرده است ثیرأ آهنگ این تْجریان دوم

پـیش . گفتارانه برای مقابله با جرم را در هم پیچیـد های تک ، تومار اندیشه هفتادۀدر ده
 نظـام  وهـا هـا، نظـام فـردی کـردن مجـازات  شاهد شکست نظام ثابـت مجـازات،آن از

روش اصالح و درمان به عنوان . ایم مینی برای مبارزه با حالت خطرناک بودهأاقدامات ت
ای رسید که   جرم پس از حدود دو دهه به نقطهگفتارانه برای مقابله با  تکۀآخرین نسخ

 شاهد آغـاز نهـضتی هـستیم کـه تـالش ،از آن پس. یاد شد ١»اثر صفر درمان« از آن به
 هـای ترکیبـی، جـرم را بـه بهتـرین و کارآمـدترین شـیوه دارد با استفاده هدفمند از روش

هفتاد، چهـار ۀ ههای کیفری پس از د چه به ظاهر نظامبه این ترتیب اگر. مدیریت نماید
 عـدالت آمـاری و جـرم زدایـی را ، عدالت ترمیمی، عـدالت اسـتحقاقیِجریان متفاوت
  ارتکـاب آن وۀهـای متفـاوت بـه اقتـضای نـوع جـرم، شـیو انـد، ایـن روش تجربه کرده

اسـتفاده . اند آمدهز فرایند رسیدگی به مورد اجرا در در مراحل خاصی ا،شخصیت مجرم
تـر مـدیریت جـرم   ترکیبی جملگـی نمـودی از رویکـرد عـامهای متفاوت و از این روش

. ودشـ مـیشـمرده گرایـی  تـرین نمـود فایـده  رویکردی که تکامل یافته؛روند شمار می به
ها، نهاد قضایی را به مانند دیگر  رویکرد مدیریتی با تکیه بر خردورزی و اقتصاد مجازات

 بـاالترین ،کمترین هزینـه د که بادان هایی می نیازمند برنامه، نهادهای رسمی و اجتماعی
ری دسـتگاه کیفـری زمـانی بـه بـاالترین حـد و بهره. را داشته باشندوری  و بهرهبازدهی 

 باالترین سطح امنیـت اجتمـاعی ،خواهد رسید که با صرف کمترین وقت، هزینه و نیرو

                                                                 
1. Nothing work. 
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 تمـامی اهـداف حقـوق کیفـری از ارعـاب و ،از ایـن منظـر. ندکن یمأت در برابر جرم را
سزادهی گرفته تا اصالح و بازپروری مجرم باید در چارچوب مدیریت جـرم سـاماندهی 

ال  مـدار بـا ایـن نـوع نگـاه مـدیریتی اگرچـه از دل نظـام کـامن یـتعرویکرد موق. شوند
اگـر . نوشته نیز باز کنـد ثر از حقوقأهای مت  توانسته است جای خود را در نظام،برخاسته
ن و ا طیفـی از متهمـ،به واکنش نسبت بـه جـرم بنگـریممدیریت فرایند کیفری از منظر 

 که به لحاظ میزان خطرناکی و نوع جرمی کـه انجـام نیم ترسیم کیمتوان بزهکاران را می
نیل به کمتـرین هزینـه و بیـشترین کـارایی . گیرند های متفاوتی قرار می  در رتبه،اند داده

رل دادرسی کیفری را به عهـده کنت مقام تعقیب در همان مراحل آغازین،که اقتضا دارد 
های گزاف تعقیب مـتهم بکاهـد و نیـز بـا  گیرد و از شمار تابعان حقوق کیفری و هزینه

نی را ا روند رسیدگی به اتهام آن دسته از مجرم،های نوین عدالت ترمیمی ترکیب با شیوه
رم دیـده از جـ هـای بـزه رود و حاضر به جبـران خـسارت ها نمی آن که بیم تکرار جرم در

 ١دادرسی  در این حالت، نهاد تعقیب به نهادی پیشاگرچه. زد متوقف و یا معلق سا،هستند
سود آن بر زیان تعقیب قانونی غلبه ، (Jehle & Wade & Elsner, 2008: 95) شود تبدیل می

هـا در نتیجـه تبعیـت سـفت و   به دادگاهها ها و درصد ورود آن  حجم باالی پرونده.دارد
ها در نظام عدالت کیفری را در پـی  اری بودن تعقیب، افزایش هزینهسخت از روش اجب

دارد؛ امری که خود به دلیل محدودیت منابع مالی و انسانی، آثـار نـاگواری بـرای نظـام 
به نظام عدالت کیفری نبایـد در قالـب  هرچند نگرش نسبت. کیفری به بار خواهد آورد
ی به منابع، بـا توجـه بـه اینکـه نظـام  محدودیت بودجه و دسترس،بنگاهی اقتصادی باشد

مین منابع مالی، وابسته به نهادهای دیگر است، رویکرد اقتـصادی نـسبت أعدالت برای ت
  .ناپذیر ساخته است به آن را اجتناب

 اتهـام را بـه ۀکـه دیـوان عـالی ایـاالت متحـده معاملـ  زمانی، پیشۀحدود چهار ده
  : اظهار داشتگونه  در توجیه تصمیمش این،شناخت رسمیت می

ها و دولت فـدرال بایـد   ایالت، کاملی قرار گیردۀاگر هر اتهام کیفری موضوع محاکم
  .(Ma, 2002: 22) تعداد قضات و امکانات را چندین برابر کنند

                                                                 
1. Judge before judge. 
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وجود محدودیت در منابع اقتصادی و کمبود نیروی انسانی و امکانـات در  واقع با به
 مورد ْ این امکان که تمامی جرایم،ها پروندهنسبت حجم ورودی  نظام عدالت کیفری به
ً عمـال وجـود ،دن تحقیقات آغازین و محاکمه در دادگاه قرار گیرۀبررسی دقیق در مرحل

هـا و  ها، زنـدان ها، بازداشتگاه افزایش پرسنل دادگستری و فضای فیزیکی دادگاه. ندارد
دالت کیفـری تحمیـل های فراوانـی را بـر عـ تواند هزینه سسات اصالحی و تربیتی میٶم

  .کند
ها در دستگاه عدالت از نظر مـدیریتی  ورودی پروندهآن تبع ه حجم باالی جرایم و ب

 برای ،از نظر اندیشمندان .تواند بر کارایی نهاد عریض و طویل عدالت اثرگذار باشد می
ــا شناســایی وضــعیت کنــونی و بررســی نقــا  ضــعف، طمــدیریت مناســب الزم اســت ب

مقـام تعقیـب در چنـین . )٢٣: ١٣٩٠نیـازپور، ( ای صـورت پـذیرد ینانـهب گذاری واقـع هدف
 ،در چنـین شـرایطی. گیرد تر منافع عمومی قرار می شرایطی در خدمت تأمین هرچه تمام

گیری در خصوص آغاز تعقیب، شبیه ایـن  نفی اختیار و صالحیت دادستان برای تصمیم
 ها را در آن واحد صادر کند جبههاست که ژنرالی نظامی دستور حمله به دشمن در تمام 

(Lafave, 1970: 534) . مــدیر تعقیــب «ۀواژکــه بــر همــین اســاس شــاید بتــوان گفــت «
 وی در ۀ چـرا کـه وظیفـ؛آیـد به نظـر مـی» دادستان«یا » مقام تعقیب «ۀتر از واژ مناسب

ًها و نه صرفا تعقیب تمام جرایم اسـت و انتخـاب  عدالت کیفری، نوعی مدیریت پرونده

های کیفری، گویای نقش فعال و پویای وی در مواجهه بـا  ای در برخی نظام ین واژهچن
از . باشـد های مختلـف و سـنجش منفعـت تعقیـب مـی  مجرمانه، برآورد وضعیتۀپدید

گرایانـه، مالحظـات دیگـری از قبیـل  رسـد در کنـار مبـانی فایـده سوی دیگر به نظر می
 فرایند دادرسی کیفری و ممانعت از تکـرار ۀکنند ثار بدنامآجلوگیری از برچسب زنی و 

مطلوب این رویکرد مطرح بوده  جرم نیز به عنوان مالحظاتی فرعی و به عنوان پیامدهای
 باشـند  عدالت کیفری جوانان و نوجوانان واجد اهمیت بـسیاری مـیۀو به ویژه در عرص

  .)٢/٩۶ش: ١٣٩۴جعفری بجنوردی و نورپور،  جوان(

  مدار تعقیب  موقعیتردیکهای رو  چالش.٢ـ١
 دعـوای ۀ اقامـۀکه اگـر دادسـتان بـه نماینـدگی از جامعـه، وظیفـمطرح است ال ٶاین س
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تواند دستور یا ضمانت اجرایـی را در قالـب برخـی   چگونه می، را به عهده داردعمومی
هـا در آیـین  متهم تحمیل کند؟ امروزه سخن از برابری سـالح اشکال اقتضای تعقیب بر

پس چگونه دادستان . شوند ادستان و متهم تا حد امکان برابر فرض مید. دادرسی است
ًغالبـا کـه تـوان گفـت  تواند ضمانت اجرا را بـر مـتهم تحمیـل نمایـد؟ در پاسـخ مـی می

ایراد دیگر .  لذا از این حیث اشکالی وارد نیست،موافقت متهم در این فرایند شرط است
یفری تداوم داشته بـه ایـن ترتیـب کـه فرض برائت در طول فرایند دعوای ک آن است که

و این فرض است  تحقیقات مقدماتی را نیز در بر گرفته ۀ محاکمه، مرحلۀعالوه بر مرحل
: ١٣٩٣پـرادل و دیگـران، ( پـذیرد تنها پس از طی مراحل قطعیت حکم محکومیت پایان مـی

 اقتضای ۀنال اساسی این است که آیا اعطای اختیاراتی به دادستان در زمیٶحال س. )۵٣٩
شـود و آیـا  تعقیب و تحمیل برخی تدابیر بر متهم، خدشـه بـر فـرض برائـت تلقـی نمـی

کـه   چـرا؛تواند چنین موضوعی را توجیه نماید؟ پاسخ اولیه منفی است رضایت متهم می
. طـرف اثبـات شـود  مگر اینکه جرمشان نزد دادگاهی بـیاست، افراد یگناه بیاصل بر 

 نیز این دیدگاه را تأیید کرد و نهاد دستور کیفری را مخـالف شورای قانون اساسی فرانسه
  : با این استدالل که،قانون اساسی دانست
 دعـوای عمـومی و ۀ اقامـِهـای مـسئول هـا و جنایـات، تفکیـک مقـام  جنحـهۀدر زمین
کند و با توجـه بـه اینکـه  کننده، به حمایت از آزادی فرد کمک می های رسیدگی مقام

... ًتواند ماهیتا بـه آزادی فـردی لطمـه بزنـد وع دستور کیفری می موضِبرخی اقدامات
هایی حتی با موافقـت شخـصی کـه ممکـن اسـت از نظـر  صدور و اجرای چنین اقدام
 دعوای عمـومی صـورت ۀ اقامِبر ابتکار مقام مسئول تواند بنا کیفری تعقیب شود، نمی

را ) قاضـی دادگـاه( کننـده  مقـام رسـیدگیۀ مداخلـ،گیرد، بلکه مطابق قـانون اساسـی
  .طلبد می

 ٢٣ اتخـاذ شـد، مجلـس طـی قـانون ١٩٩۵ فوریه ٢در واکنش به این تصمیم که در 
: ١٣٩۵الزرژ، ( برای صدور دستور کیفـری الزم دانـسترا یید قاضی دادگاه أ ت١٩٩٩ژوئن 
  .)١۵۵ ـ١۵۴

هم  سوءاسـتفاده را فـراۀاین موضوع که پذیرش قدرت مانور باال برای دادستان، زمین
ایـن اسـت کـه باره در این  ها ترین ابهام یکی از مهم. هاست  نیز از دیگر چالش،آورد می
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زنی دادستان و متهم برای رسیدن به توافـق، فراینـدی آزادانـه و داوطلبانـه   فرایند چانهآیا
هـای  هـا در دهـه آید؟ برخی اعتقاد دارند که بـا افـزایش اختیـارات دادسـتان  میشمار به

ن را در این اگیرد تا بتوانند متهم  ایشان قرار میۀ مختلفی مورد استفادهایشگردگذشته، 
تواند هـم شـامل   تفهیم چند اتهام در ایاالت متحده که می، برای مثال؛فرایند وارد کنند

 ًهایی که قانونـا متوجـه فـرد نیـست ًهایی باشد که قانونا متوجه فرد است و هم اتهام اتهام
(Ma, 2002: 26) .مـتهم در موضـع ضـعف  اسـت کـه ده از چند اتهام به این منظوراستفا

 آزادانـه بـودن ، اتهام شود کـه حـداقل در چنـین مـواردیۀو وارد فرایند معاملیرد قرار گ
که ممکن است دو مجـرم این موضوع مهم دیگر .ال استٶرضایت متهم به شدت زیر س

دو  اتی کـه در مـورد هـر برابر، جرم مشابهی را مرتکب شـده باشـند و اطالعـیشرایطبا 
نفر اول به جرمش اقرار کرده و با که حال فرض کنید . آوری شده نیز یکسان باشد جمع

 امـا نفـر ،شـود نظر می  از تعقیبش صرفشده است،توافقی که بین او و دادستان حاصل 
شـود و  دوم اقرار نکرده و با تکمیل پرونده و صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده مـی

آیـا چنـین تفـاوتی از نظـر سیاسـت کیفـری . شود  سال حبس محکوم می٢ایت به در نه
لیکن . این رفتار نوعی تبعیض به حساب آیدکه معقول است؟ در بادی امر ممکن است 
در .  به عـدالت کیفـری کمـک کـرده اسـت،باید توجه داشت که نفر اول با اقرار خود

 اصـالحی نـسبت بـه خـود کمـک و آن را عمال تـدابیرِواقع وی با اقرار خود به فرایند ا
تسریع کرده، تمایلش را بر پذیرش مسئولیت رفتارش نشان داده و با اقرار خود به تعقیـب 

 سـزاوار چنـین ، و به همین دلیل(Lafave, 1970: 545-546) است دیگران نیز یاری رسانده
  .باشد نرمشی نیز می

 تبعیض ۀقتضای تعقیب، زمینآن است که پذیرش سیستم ارابطه دیگر در این  مشکل
دادسـتان از تعقیـب افـراد کـه گاه ممکن است . آورد قانونی میان افراد را فراهم می غیر

 درگیـر ،نظر کند و یا اشخاصی را که مـستحق چنـین بخشـشی هـستند خطرناک صرف
کـه میـزان   چـرا؛چنین ایرادی بیشتر در ایاالت متحـده مطـرح شـده. فرایند تعقیب کند

 نسبت به کشورهای اروپایی بـسیار ،گیرد ها صورت می بر اختیارات دادستاننظارتی که 
این ایراد به نفس سیـستم اقتـضای که  از این رو باید گفت .(Ma, 2002: 45) اندک است
  . اعمال این اختیارات و میزان آن مرتبط استۀ بلکه بیشتر به نحو،گردد تعقیب برنمی
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: ک.ر( ر عدالت کیفـری را مخـدوش سـازد عالوه چنین نظامی ممکن است اقتدابه
که بـا تبعیـت از   چرا؛رسدباین ایراد منطقی به نظر شاید از جهتی . )٨٨ ــ ٨۶: ١٣٩٠نیازپور، 

 لـیکن پـذیرش اقتـضای ،ای از جرایم تعقیب نشوند پارهکه چنین سیستمی ممکن است 
هـت تعقیب بر اساس اذعان بـه محـدودیت منـابع در دسـترس عـدالت کیفـری و در ج

اقتضای تعقیب بـه کـاهش قاطعیـت . پذیرد افزایش سرعت و کارایی سیستم صورت می
عکس هدف این است که قاطعیت و سرعت عمـل دسـتگاه شود، بر عدالت منتهی نمی

پـذیرش  .ترین جرایم افزایش یابـد ن و مهماترین مجرم عدالت کیفری در برابر خطرناک
 ،ن و جرایم استاالزام به تعقیب تمام مجرم ۀچون و چرای نظام اجباری بودن به منزل بی

 دسـتگاه ،در ایـن صـورت. حتی کسانی که خطر چنـدانی بـرای منـافع جامعـه ندارنـد
عدالت با انبوهی از پرونده مواجه خواهد بود، کارکردهای مفید آن مختل شـده و طـول 

در نتیجـه اقتـدار و . رسیدگی و صدور احکام نیـز افـزایش چـشمگیری خواهـد داشـت
  .گاه عدالت کاهش خواهد یافتتعت عمل دسسر

  داشتن تعقیب  های موقعیت  شاخصه.٢
نوشته و نانوشته  های بزرگ حقوقی  در کنار ایران، کشورهایی از خانواده،در این قسمت

  .گیرند مورد بررسی قرار می
 ۀن مطالعـیـ ایبـرا ال امنکـا از یکـ و انگلستان و آمر،نوشته آلمان و فرانسه از حقوق

شتاز یجهت انتخاب شد که به صورت سنتی پ حقوق آلمان بدان .ده شدندی برگزیقیتطب
ــودن تعقیــب شــناخته شــده  رد یکــرش روی پــذ،ثیــن حیــو از ااســت نظــام اجبــاری ب

انتخاب فرانسه به عنوان یکی . ار استیت بسین نظام حائز اهمیب در ایمدار تعق تیموقع
ثیر أعلت صورت گرفـت کـه همـواره تـ شده بدین  شناختهِهای حقوقی ترین نظام از کهن

، از سـوی دیگـر.  جا گذاشته استهنوشته ب فراوانی بر سایر کشورهای تابع نظام حقوقی
نانوشـته   تـابع نظـام حقـوقیِ دو کـشور شـاخصۀانگلستان و ایاالت متحده نیز بـه مثابـ
ال ارائه  های تابع کامن انداز مناسبی از نظام ها چشم برگزیده شدند که بررسی وضعیت آن

  .خواهد کرد
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  اصلیی رهایمتغ. ١ـ٢

   جرایم تحت شمول اصلۀدامن. ١ـ١ـ٢
 مقررات کنونی ایران، نظام اجباری بودن یا قانونی بودن تعقیب در مرحلۀ شروع به تعقیبدر 
پـیش از . ًو تعلیق تعقیب نیز اصوال محدود به جرایم خاصی گردیده اسـتفته شده پذیر

ب یـق تعقیـ تعل،ای از قوانین دادگـستری قانون اصالح پاره ٢٢ ۀ به موجب ماد،این قانون
 نظام عدالت کیفـری ایـران از ۀ بهر،از سوی دیگر. رفته شده بودیای پذ م جنحهیدر جرا
 دادسراها ۀنام آیین ٢۶ ۀن مادیهمچن. ًمدار صرفا تعلیق تعقیب بود های نظام موقعیت جلوه

قیب را به جـرایم خفیـف یـا امـور خـالف  روحانیت، اعمال تعلیق تعۀهای ویژ و دادگاه
ن یـی قـانون آ٨٠ ۀمـاد. شأن محدود نموده که این ماده کماکان به قوت خود پابرجاست

 هفـت و هـشت ۀ بایگـانی کـردن پرونـده را در جـرایم تعزیـری درجـی،فـرکی یدادرس
 نیز تعلیق تعقیـب را در ارتبـاط بـا جـرایم تعزیـری ٨٢ و ٨١بینی کرده است و مواد  پیش
 هرچنـد ١.رفتـه اسـتی پذ،ه مجازاتشان قابـل تعلیـق باشـدک ی شش، هفت و هشتۀرجد

ران یـ ایفـرکی یبار وارد نظام دادرس نی نخستیردن پرونده را برای کگانی با،دیقانون جد
ِچرا که سـابقا جـرایم ٢ است؛ب را محدودتر ساختهیق تعقی نهاد تعل،ن حالی در عکرده،

ً 
                                                                 

 به تعبیر برخی اساتید، منتهی به قضاوتی شدن نقش دادسرا شده است ادهایی از این دست بنابینی نه پیش. ١
  ).١/١٨۶: ١٣٩۵آشوری، : ک.ر(
که آیا اعمال نهادهایی از قبیل تعلیق تعقیب و بایگانی کردن پرونـده در جـرایم ٶالی که مطرح است اینس. ٢

 شـرط اعمـال ایـن ،ه آیـا گذشـت شـاکیقابل گذشت قابل تصور است؟ در پاسخ باید بررسـی کـرد کـ
 از ، قـانون آیـین دادرسـی کیفـری٨١ ۀ در ارتباط با نهاد تعلیق تعقیـب بـر اسـاس مـاد؟نهادهاست یا خیر

شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یـا خـسارت وارده جبـران گردیـده «:  استعبارت زیر استفاده شده
تـوان   بر ایـن اسـاس مـی.»دت مشخصی داده شوددیده ترتیب پرداخت آن در م باشد و یا با موافقت بزده

 امـا خـسارت وی ،فرضی را در جرایم قابل گذشت تصور نمود که طی آن شاکی گذشت نکـرده باشـد
 هرچند شـاکی گذشـت نکـرده و ، در این صورت.پرداخت شده و یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد

: ک.ردر تأییـد ایـن دیـدگاه ( وجـود دارد امکان صدور قرار تعلیـق تعقیـب ،جرم نیز قابل گذشت است
شـاکی «: اسـت در ارتباط با نهاد بایگانی کردن پرونده بیان داشـته ٨٠ ۀ اما ماد.)١/٢٩۴: ١٣٩۵، خالقی

اعمال نهاد بایگانی کردن پرونده تنهـا که دهد   این عبارت نشان می.»وجود نداشته یا گذشت کرده باشد
 ، اگـر شـاکی گذشـت نمایـد،را که در جرایم قابل گذشـت چ؛قابل گذشت ممکن است در جرایم غیر

 جهات قانونی بـرای شـروع ،قرار موقوفی تعقیب صادر گردد و اگر شاکی وجود نداشته باشدباید الجرم 
  .به تعقیب موجود نیست
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 اما بر اساس قـانون ،شدند مشمول این نهاد می) ها هجنح(  حداکثر سه سال حبسدارای
شـود و از سـوی  یمتـر مـک دو سـال و یهـا ب تنها شامل حـبسیق تعقید، نهاد تعلیجد

گیرند و   هفت و هشت در صالحیت مستقیم دادگاه قرار میۀدیگر، جرایم تعزیری درج
  .باشد را دارا می امکان استفاده از این نهاد ،ًعمال دادسرا در طیف محدودی از جرایم

 برخورد قضات بـا ایـن نهـاد ۀ گرچه اطالعات دقیقی از نحو، قضاییۀ رویدیدگاهاز 
 در مواردی شاهد کاهش تمایل قضات در خصوص استفاده از نهادهـا ،در دست نیست

 ۀ دادسرای عمومی و انقالب مشهد در حالی که در بـاز۶ ۀنمونه در ناحی؛ برای ایم بوده
 یعنـی قبـل از اجـرای قـانون جدیـد آیـین دادرسـی ٢٩/١٢/١٣٩٣ تا ١/١/١٣٩٣زمانی 

 زمـانی مـشابه در ۀ مورد قرار تعلیق تعقیب مورد استفاده قرار گرفته، در بـاز۶٣کیفری، 
 مـورد از ایـن ١٩ یعنی بعد از اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفـری، تنهـا ١٣٩۵سال 

 مـشمول ایـن ِ جـرایمۀ کاهش دامنـتواند  آن نیز میۀعلت عمد. قرار استفاده شده است
 ،١٣٩٢توضیح آنکـه قبـل از اجـرای قـانون آیـین دادرسـی کیفـری مـصوب . نهاد باشد

ای از قــوانین   قــانون اصــالح پــاره٢٢ ۀ مــاد، صــدور قــرار تعلیــق تعقیــبِمــستند قــانونی
بعد از تصویب . ای بودن اتهام انتسابی را به همراه داشت دادگستری بود که شرط جنحه

بندی جرایم به جنحه، جنایت و خالف معنا نداشت  ًن مجازات اسالمی عمال تقسیمقانو
هـا بـر   تطبیـق جنحـهۀ قضایی در خصوص امکان صدور قرار تعلیق تعقیب و نحوۀو روی

به باید رفع این مشکل که برای برخی بر این باور بودند . قوانین جاری تردیدهایی داشت
 چرا که در ؛نایات بر اساس قوانین سابق توجه نمودها و ج تفاوت مرجع تحقیق در جنحه

هـا دادیـار و دادسـتان  ًجنایات صرفا بازپرس حق انجام تحقیقات را دارا بوده و در جنحه
در زمان اجرای قـانون آیـین دادرسـی ( در حال حاضراز این رو  .نیز چنین حقی داشت

 جرایمی که در صالحیت نیز آن دسته از) های عمومی و انقالب در امور کیفری دادگاه
 بر اساس این .)١/٣٩: ١٣٨٧خالقی، : ک.ر( قابل تعلیق هستند  غیر،دنانحصاری بازپرس باش

 در طیف وسیعی از جرایم تعزیـری امکـان صـدور قـرار تعلیـق تعقیـب وجـود ،برداشت
 مراجعه به میزان مجازات قانونی جنحه در قانون مجازات عمومی ،حل دیگر راه. داشت

 ریال ۵٠٠١ جرایم مستوجب جزای نقدی ،قانوناین  ٩ ۀبر اساس ماد. بود ١٣۵٢مصوب 
 جنحه محسوب شده که تـا حـدود ، روز تا سه سال۶١به باال و جرایم متوجب حبس از 
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ها که مـورد  کدام از برداشت هر.  امکان انطباق آن بر قوانین جاری وجود داشتزیادی
در جـرایم را ان صدور قرار تعلیق تعقیـب ً عمال امک،گرفت  قضایی قرار میۀپذیرش روی

 ،بینـی شـده  پـیش١٣٩٢چه در قانون آیین دادرسی کیفـری مـصوب  به آنبیشتری نسبت
  .آورد فراهم می

 جـرایم تحـت شـمول نظـام ۀال دامنـ ًدر مقام مقایسه غالبا در کـشورهای تـابع کـامن
. ار گـسترده اسـت اختیارات دادستان بسی، بلکه در هر مورد،مدار محدود نشده موقعیت

تعقیب نیست و اگر جامعـه ۀ  سرویس تعقیب پادشاهی ملزم به آغاز یا ادام،در انگلستان
توانـد   قانون تعقیب جرایم، دادستان مـی٢٣ ۀنفعی در تعقیب نداشته باشد، بر اساس ماد

 ٣.۴ ۀطبق مـاد. و یا در صورت شروع تعقیب، آن را متوقف سازدند تعقیب را شروع نک
یابد که پرونده  شود یا تداوم می های پادشاهی، تعقیب در صورتی آغاز می ستانقانون داد

ارزیـابی نفـع عمـومی کـه در . عبـور کـرده باشـد» نفع عمـومی«و » ادله«از دو معیار 
گیرد، محدود به نوع خاصی از جـرایم نبـوده و  مدار صورت می  موقعیتنظامچارچوب 

 مالک بـرای ١۴ به منظور ارزیابی نفع عمومی، .ها اعمال شود در مورد تمام پروندهباید 
شـدت بـزه . کردن از تعقیب ذکـر شـده اسـت نظر مالک برای صرف ٨ تعقیب و ۀادام

 ۀ کیفری متهم و خطـر احتمـالی تکـرار بـزه در زمـرۀیافتگی آن، پیشین ارتکابی، سازمان
تعقیـب  اعـراض از ۀکنند در میان عناصر توجیه. شرایط واجد اهمیت برای تعقیب است

توانـد   تعقیـب مـیۀ نـاگواری کـه ادامـاحتمالینیز شدید نبودن بزه، کهنگی آن و نتایج 
  .)٩١:  ١٣٨۶اسپنسر، ( قابل توجه است ،دیده یا خود متهم و امنیت ملی داشته باشد برای بزه

 حق اعمال اختیارات متنـوعی ،ها دادستان در ایاالت متحده در ارتباط با تمام پرونده
و طرح پرونده در دادسرا، دادستان باید تصمیم بگیرد که آیا پرونـده تعقیـب در بد. دارد

در صورت تـصمیم بـه . معروف است» غربالگری نخستین«این تصمیم به . شود یا خیر
بعد از آغاز تعقیـب نیـز دادسـتان . ها را مشخص کند تعقیب باید نوع اتهام و یا تعداد آن

گـذار  قـانون.  اتهام شـودۀند معاملیید و یا وارد فرانظر نما  تعقیب صرفۀتواند از ادام می
از حقوق انگلستان است، دخالـت نکـرده و برگرفته ها که  ًغالبا در اعمال این صالحیت
 ؛ها اعمال شده است هایی برای دادستان گاه محدودیت. کند محدودیتی بر آن وارد نمی

نمایـد در مـورد  موظـف مـیهـای محلـی را  مانند قانونی در ایالت مینسوتا کـه دادسـتان
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 جنسی یـا فیزیکـی از کـودک یـا مـسامحه کـردن در مـورد ۀاستفاد نکردن سوءگزارش
محیطـی، تعقیـب را آغـاز   جنسی خاص و تخلف از مقـررات زیـستۀرفتارهای مجرمان

 اختیـاری بـودن تعقیـب در ۀ قاعد، در واقع.(Krug, 2002: 647) ندککرده و تفهیم اتهام 
بـرای اطالعـات ( ردیـگ یمـ  و خاص تمام جـرایم را در بـرییارد استثنااین کشور جز در مو

البتـه . )Worrall & Nugent-Borakove, 2008: ک.بیشتر در مورد نقش دادستان در ایاالت متحـده ر
هـای حقـوقی مطـرح  ی عمومی و تداوم آن در این نظاماقید منافع عمومی در طرح دعو

ایمی که تعقیبشان نفع عمومی اندکی به دنبـال ًها مسلما در خصوص جر بوده و دادستان
  .کنند  اختیاراتشان را اعمال می،خواهد داشت
 ۀهـای تعقیـب، از جملـ  جـایگزینگیریکـار  بایگانی کردن پرونـده و بـه،در فرانسه

 ۀمـاد. انـد روند که به جرایم خاصی محدود نشده های اقتضای تعقیب به شمار می جلوه
 یزمانی که دادستان شهرستان در مقام اجرا: گوید فری می قانون آیین دادرسی کی۴٠ـ١

هـایی کـه بـه اطالعـش   مالحظـه کنـد واقعیـتیفـرکی ین دادرسـیی قانون آ۴٠ـ١ ۀماد
 جرمی است که توسط شخصی با هویت و اقامتگـاه مـشخص ارتکـاب یافتـه و ،رسیده

گیرد کـه   میهیچ مانع قانونی برای اعمال کنشی دولتی در مورد او وجود ندارد، تصمیم
 آمده ۴١ـ٢ و ۴١ـ١واد گونه که در م  یا جایگزینی را همان.٢ ،پرونده را تعقیب کندیا  .١

 بـه شـرطی ،گونه اقدام دیگری ببنـدد  یا پرونده را بدون انجام هر.٣ ،است به کار گیرد
 ۴١١ــ١ ۀمـاد.  این اقدام را توجیه نماید،که اوضاع و احوال خاص مرتبط با ارتکاب جرم

  :دارد یاشعار مباره این در 
دیده را جبـران کـرده یـا بـه اخـتالل  ًاگر به نظر آید چنین اقدامی احتماال خسارت بزه

کنـد، دادسـتان شهرسـتان  دهد یا به احیـای مجـرم کمـک مـی ناشی از جرم پایان می
ًتواند مستقیما یا با استفاده از افسر پلیس قضایی یا نماینده یا میانجیگری کـه بـرای  می

 تعهدات و تکالیف ناشـی از قـانون را بـه مرتکـب .١: کنند ادستان شهرستان کار مید
ای هـدایت   مرتکـب جـرم را بـه مرکـزی درمـانی، اجتمـاعی یـا حرفـه.٢یادآور شود؛ 

هـا   از مرتکب درخواست کند که امور خود را مطـابق قـانون و آیـین نامـه.٣ ؛...کند
ارات وارده از ارتکـاب جـرم را بهبـود  وی را ملزم کند کـه خـس.۴ ؛فصل نماید و حل

                                                                 
: ک.بـاره ر بیـشتر در ایـن ۀبـرای مطالعـ (شود های ترمیمی گفته می  جایگزین،به نهاد موضوع این ماده. ١

  ).١٧٧ـ١/١٧٣: ١٣٩۵ی، آشور
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دیـده   به میانجیگری بـین مرتکـب و بـزهی، در صورت رضایت طرفین دعو.۵ ؛بخشد
علیه فرزند خود یـا فرزنـد یا ...  در مورد جرمی که یا علیه همسر یا.۶ ؛...اقدام نماید
اقامـت ز اقامتگاه همسر  مرتکب را ملزم کند که دور ا،ارتکاب یافته باشد... همسر یا
  . ...گزیند

 محـدود بـه جـرایم ،گونـه اقـدامات  اتخـاذ ایـن،ورک مـذۀگرچه حسب اطالق ماد
م و یرسد دادستان تنهـا در جـرا ی به نظر م،به تأیید دادگاه نیاز ندارند اند و خاصی نشده

 یهـا نیب سـقط جنـیـ مانند عـدم تعق، اقتضا داردیه منافع عمومک خاص یها تیموقع
 نهـاد تعلیـق ،ن حـالیدر ع. ورزد ی میب خودداریاز شروع به تعق ، توسط مادریاریاخت

 نهادهـای ،۴١ــ٢ ۀمـاد.  تعقیب در این کشور، محدود به جرایمی خـاص اسـتِمشروط
هـم ادغـام کـرده   کیفری را در قالب تعلیق مشروط تعقیب درۀدستور کیفری و مصالح

  :بر اساس این ماده. است
 یـک شـخص ۀوسـیله ًتوانـد مـستقیما یـا بـ یدادستان قبل از شروع دعوای عمومی مـ

دار، تعلیق مشروط تعقیب را بـه شـخص بـالغی پیـشنهاد دهـد کـه ارتکـاب  صالحیت
ها جریمـه بـوده یـا از پـنج سـال تجـاوز  هایی را پذیرفته که مجازات آن جنحه یا جنحه

  . : ...که این پیشنهاد شامل یک یا چند دستور زیر است... ١کند نمی

بـه عـالوه بـر اسـاس . پذیر اسـت ها نیز امکان عقیب در مورد خالفتعلیق مشروط ت
و در مـورد   سـال١٨ تعلیق مـشروط تعقیـب در مـورد افـراد زیـر ،۴١ـ٢ ۀقسمت ذیل ماد

  .گیرد جرایم مطبوعاتی، سیاسی و قتل غیر عمد صورت نمی
اط صـورت یـمـدار بـا احت تی چرخش عدالت کیفری به سمت نظام موقع،در آلمان

مـدار  رد موقعیـتیکـنـوعی از رو هـا شور تنها در خصوص جنحهکن یدر ا. تگرفته اس
  : آلمانیفرکی ین دادرسیی قانون آ١۵٣بر اساس قسمت . خورد یچشم م به

اهمیتـی بـوده و  ای موضوع رسیدگی باشد و تخلف متهم واجد طبیعت کـم اگر جنحه
وانـد بـا تأییـد ت  تعقیـب عمـومی مـیۀنفع عمومی در تعقیب وجود نداشـته باشـد، ادار

  .نظر نموده و پرونده را بایگانی نماید دادگاه از تعقیب صرف
                                                                 

های تنبیهی به لحاظ تحمیل ضمانت اجرای کیفری بر متهم هم یاد  اعمال این نهاد که از آن به جایگزین. ١
 ، سـال اسـت۵ای که مستوجب جـزای نقـدی و یـا حـبس تـا   جرایم جنحه وشود، در جرایم خالفی می

  .)١٧٨: همان( باشد پذیر می امکان
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 هیچ گونه شـرط یـا ضـمانت اجرایـی بـر مرتکـب جـرم تحمیـل ، اساس این مادهبر
هـای مربـوط بـه   الف همین قـانون در پرونـده١۵٣ ۀبه عالوه بر اساس ماد. نخواهد شد
تکـب و دادگــاه صـالح از ایــراد توانـد بــا رضـایت مر  تعقیـب عمــومی مـیۀجنحـه، ادار

. نظر کرده و شـرایط و دسـتورهایی را بـر مـتهم تحمیـل نمایـد های عمومی صرف اتهام
قبیل انجام خدمتی خاص به منظـور جبـران زیـان ناشـی از ارتکـاب جـرم یـا  مواردی از

 مواردی هستند که ذیل ایـن ءجز... ای غیر انتفاعی و سسهٶپرداخت مبلغی به خزانه یا م
در . کنـد دادستان برای اجرای این شرایط و دستورها، مدتی معـین مـی. اند  آمدهقسمت
نظـر کـردن از تعقیـب در   صـرف، آلمان.ک.د.آ. ق١۵٣ ۀماد f و c ،d ،e یها قسمت

بینـی  پـیش... هـای سیاسـی ارتباط با جرایم ارتکابی در خارج از آلمان یا با لحاظ زمینـه
پیـشنهاد ایـن . ین ارتباط، نهاد دستور کیفری استاختیار دیگر دادستان در ا. شده است

شود، تنها در ارتباط با   توسط دادستان تهیه می.ک.د.ا. ق۴٠٧ ۀدستور که بر اساس ماد
در این پیشنهاد باید به پیامدهای قانونی خاص اشـاره شـود . باشد پذیر می ها امکان جنحه

فع حاصـل از جـرم، اعـالن نامـه و ضـبط منـا که مواردی از قبیل جریمه، تعلیق گـواهی
  .ردیگ یم تصمیم را در بر

  اعطای اختیارات به پلیس. ٢ـ١ـ٢
 مقتـضی بـودن تعقیـب عبـارت اسـت از اعطـای میزانـی از ۀهای عمـد یکی از شاخصه

ن دادگـستری پـس از طـرح ادر مقررات جاری ایران، ضابط. اختیارات به مقامات پلیس
کـردن آن  راستای مختومه نمودن یا بایگانیشکایت یا اطالع از وقوع جرم، اختیاری در 

) حـسب مـورد( هـا و شـکایات بـه دادسـرا یـا دادگـاه نداشته و مکلف به ارسال گزارش
  .باشند می

 تعقیـب ۀای در زمینـ  پلیس انگلستان به صورت سنتی اختیـارات گـسترده،در مقابل
 ۀ، وظیفـ١٩٨۵ به نحوی که این نهاد قبل از تشکیل سرویس تعقیـب پادشـاهی در ؛دارد

گیری سـرویس تعقیـب  با وجود شکل. دار بود تعقیب و ارسال پرونده به دادگاه را عهده
 خاتمــه دادن ۀً، پلــیس هنــوز هــم اختیــارات نــسبتا وســیعی در زمینــ١٩٨۵پادشــاهی در 
  :هایی از این قرار مواجه است پلیس در پایان تحقیقات با وضعیت. تحقیقات دارد
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اشته که در مورد جرایم خرد صدق نمـوده و بـه طـور موضوع اهمیت چندانی ند. ١
  .ماند معمول فاعل جرم نیز ناشناخته می

 آغاز نمـودن تعقیـب کـه در ایـن صـورت پلـیس پرونـده را بـه سـرویس تعقیـب .٢
  .دهد پادشاهی ارجاع می

این هشدار به معنـای . cautionو صدور هشداری تحت نام   احضار رسمی متهم.٣
 ۀپلیس ثبـت شـده و در صـورتی کـه فـرد در پرونـدبایگانی در  ولی ،محکومیت نیست

اسپنسر، ( آورد  محکومیت قبلی به حساب میۀرا به مثاب  دادگاه آن،دیگری محکوم گردد
  .)٨۶ـ ٨۵: ١٣٨۶

های پادشـاهی در جرایمـی کـه   قانون دادستان٧.۵البته در حال حاضر بر اساس بند 
 صـدور ۀتوانـد اجـاز  تنها دادسـتان مـی،دگیرن قرار می تحت صالحیت دادگاه پادشاهی

  ١.هشدار را به پلیس بدهد
ای کـه در ارتبـاط بـا  تواند بر اساس صـالحیت گـسترده در ایاالت متحده پلیس می

ًهای جزئی را نادیده بگیرد که غالبا این صالحیت را بـا   اتهام،کنار گذاشتن تعقیب دارد

. (Cole, 2005: 97) کند  جرایم خرد اعمال میو در ارتباط باتمرکز بر طبیعت رفتار مجرمانه 
ًاین وضعیت در انگلستان و ایاالت متحده احتماال به قـدمت پلـیس در ایـن کـشورها و 

رنـگ پلـیس در ، نقـش پربـه واقـع. عدم وجود دادسرا مگـر در دوران معاصـر برگـردد
جرایم درگیـر ًها، به لحاظ تاریخی این نهاد را مستقیما با موضوع مدیریت  هدایت پرونده

عکس در بـر. مداری ایجاب کرده اسـت کرده و اعمال اختیاراتی را در راستای موقعیت
 پلیس ملزم به اجرای اصل قـانونی بـودن اسـت و ،و آلمان و ایران ٢نظام دادرسی فرانسه

در ایـن .  از ورود پرونده به دادسرا جلوگیری کنـد،تواند با صدور هشدار یا امثال آن نمی

                                                                 
١ .cautionها و بـه ایـن  ها از نظام دادگاه  ابزاری در جهت خارج کردن آنۀد نوجوانان به مثابً اصالتا در مور

 لیکن به تدریج .سب مجرمانه، عملکرد بهتری صورت پذیردچاند که بدون استفاده از بر امید به کار رفته
  .ها گسترش چشمگیری داشته است  کاربرد آنۀگستر

دو فراینـد مربـوط بـه . نمایـد فرایند کیفـری ایفـا مـی ۀ تغذیای در ًعمال پلیس قضایی فرانسه نقش عمده. ٢
فرایندهای مختلف در ( ها و توزیع آن)  از این فرایندها ها یا خارج کردن آن حفظ پرونده( ها پروندهانتخاب 
 مربوط بـه تحقیقـات پلـیس ، آنۀپذیرد که نخستین مرحل ًعمدتا در دو مقطع زمانی صورت می) رسیدگی

  ).٩٩: ١٣٩۵الزرژ، : ک.ر (شود ضمنی تعقیب یا ارجاع آن به مقام قضایی منتهی میاست که به ترک 
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گیـری اختیـارات گـسترده بـرای پلـیس وجـود   شـکلۀلحاظ تـاریخی زمینـ از کشورها
، نهـاد دادسـرا موجـود ١٧٨٩ب که به ویژه در فرانسه همواره از صدر انقال  چرا؛نداشته

 ارسال پرونده به دادگاه ۀًبوده و نتیجتا پلیس فرانسه از اختیارات پلیس انگلستان در زمین
  .برخوردار نبوده است
تـوان پـنج کـشور مـورد مطالعـه را   مـی، گفتـیمترر اصلی کـه پیـشبر اساس دو معیا

گیرند و   نخست قرار میۀ انگلستان و ایاالت متحده در رتب،بر این اساس. بندی کرد رتبه
  .های بعدی قرار خواهند گرفت پس از آن به ترتیب فرانسه، آلمان و ایران در رتبه

  معیارهای فرعی. ٢ـ٢

   اختیارات دادستانمیزان نظارت نسبت به. ١ـ٢ـ٢
گیرد،  سازی دادستان در مورد عدم تعقیب صورت می میزان نظارتی که نسبت به تصمیم

گـذار بـه دادسـتان   این سیستم و به عبارتی گویـای میـزان اعتمـاد قـانونۀنشان از گستر
این مالک در ارزیابی نهایی ما تنهـا بـه عنـوان مالکـی فرعـی مـورد توجـه قـرار . است
م، ی قـانون آیـین دادرسـی کیفـری قـد مکرر۴٠ ۀ مادحقوق ایران بر اساسدر . گیرد می

در سـال لـیکن . نمـود ارسال میبایست پرونده را برای اظهارنظر نزد دادگاه  دادستان می
ای از قــوانین  در قــانون اصــالح پــاره عملــی، ایــن شــرط تبــا توجــه بــه مــشکال ١٣۵۶

ییـد دادگـاه أق تعقیب، نیـازی بـه ترو صدور قرار تعلی  از اینحذف گردید ودادگستری 
 البتـه .همین رویه در قانون جدید آیین دادرسی نیز مورد تأیید قرار گرفته اسـت. نداشت

 این قانون، قـرار بایگـانی کـردن پرونـده و قـرار ٨١ ۀ مادۀ و تبصر٨٠ ۀبر اساس مفاد ماد
ی از قبیـل در مقـام مقایـسه در کـشورهای. تعلیق تعقیب قابل اعتراض دانسته شده اسـت

 بـه ایـن ؛انگلستان و ایاالت متحده، آزادی عمل بیشتری به مقام تعقیب داده شده است
ًمعنا که تصمیم عدم تعقیب یا کنار گذاشتن تعقیب معموال از سوی دادگاه مورد بازبینی 

ها به ندرت در تـصمیم دادسـتان  گذار و دادگاه  قانون،در ایاالت متحده. گیرد قرار نمی
شرط  و قید ینتیجه دادستان از استقاللی ب کنند و در دم تفهیم اتهام دخالت میمبنی بر ع

در ارتباط با موردی که تفهیم اتهام از سوی دادستان صورت پذیرفتـه و . برخوردار است
 .ًکند نیز اصوال نظـارت قـضایی وجـود نـدارد گذاشتن تعقیب می سپس تصمیم به کنار



  

یب
تعق

تن 
داش

ت 
وقعی

م
 

ظام 
در ن

ران
ی ای

یفر
ک

قی
طبی
ی ت

گاه
 با ن

٧۵  

در این  ًها اصوال اند که دادگاه قاضی را شرط دانسته تأیید ،های قضایی  برخی حوزهلیکن
تـصمیم مبنی بـر تعـارض آشـکار ای   مگر اینکه ادله،کنند تصمیم دادستان دخالت نمی

 ،در فرانسه و آلمـان. (Krug, 2002: 645-648) دادستان با منافع عمومی وجود داشته باشد
در . گیـرد تان صـورت مـیهـای دادسـ میزان نظارت و بازبینی بیشتری نسبت به تـصمیم

، )تنبیهـی هـای جـایگزین(  در ارتباط با تعلیق مشروط تعقیـب۴١ـ٢ ۀاساس ماد فرانسه بر
کـردن پرونـده و  لیکن در مورد بایگـانی. موافقت دادگاه با تصمیم دادستان شرط است

 و ١۵٣بـر اسـاس مـواد . باشـد های بدیل، چنین موافقتی شرط نمـی دادرسیگیری کار به
١۵٣a  قانون آیین دادرسی کیفری آلمـان نیـز موافقـت دادگـاه در مـورد بایگـانی ۴٠٧و 

کردن پرونده، تحمیل شروط و دستورهای جایگزین تعقیب و نیز در مـورد نهـاد دسـتور 
  .کیفری شرط است

   مراحل اعمال اختیارات بعد از ورود پرونده به دادسرا.٢ـ٢ـ٢
تواند ادامه  از ورود پرونده به دادسرا میبحث پیرامون اعمال اختیارات در سه مرحله بعد 

مدار در بدو ورود پرونـده بـه دادسـرا، اعمـال آن  سیستم موقعیتبه کارگیری . پیدا کند
سیستم مزبـور بعـد گیری بعد از تصمیم به تعقیب و قبل از صدور کیفرخواست و به کار

اننـد مـورد تو ای هـستند کـه مـی از صدور کیفرخواست و ارسال به دادگـاه، سـه مرحلـه
  .بررسی قرار گیرند

  مداری قبل از شروع تعقیب موقعیت:  نخستۀمرحل
 امکان ارزیابی تعقیب در بدو ورود پرونـده بـه دادسـرا ،اساس قوانین موجود در ایران بر

» اقرار مـتهم« شرط ،ای از قوانین دادگستری  قانون اصالح پاره٢٢ ۀدر ماد. وجود ندارد
داد تعلیـق تعقیـب بعـد از آغـاز تعقیـب صـورت  ان مـیذکر شده که به طور ضمنی نـش

کـه  قانون مبارزه با مواد مخدر مقـرر داشـته اسـت ١۶ ۀ ماد٢ ۀ تبصر،به عالوه. گیرد می
گـذار حـاکی از آن  ادبیـات قـانون.  تعقیب را معلـق کنـد،دادستان با اخذ تأمین مناسب

 ؛یق تعقیـب وجـود نـدارداست که در بدو ورود پرونده به دادسرا، امکان صدور قرار تعل
 فرع بر آغاز ،که صدور قرار تأمین که یکی از شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب است چرا

جدیـد آیـین دادرسـی کیفـری نیـز امکـان  در قـانون. باشد تعقیب از سوی دادستان می
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بینـی نـشده و حتـی در مـورد  مدار قبل از آغـاز تعقیـب پـیش  از سیستم موقعیتاستفاده
ً نیز مقرر شده که لزوما اتخاذ این تصمیم بایـد پـس از ٨٠ ۀدن پرونده در مادبایگانی کر

به عبـارتی در قـوانین کنـونی ایـران در بـدو ورود پرونـده بـه . تفهیم اتهام صورت پذیرد
امـا پـس از . گـردد  اجباری بودن تعقیب در مورد تمام جرایم اعمـال مـیۀدادسرا، قاعد

قیقات مقدماتی، امکان اعمـال ایـن سیـستم تـا حـدی آغاز تعقیب و در فرایند انجام تح
  .وجود دارد

های پادشـاهی، دادسـتان در صـورتی   قانون دادستان٣.۴ ۀدر انگلستان بر اساس ماد
دهـد کـه پرونـده از دو معیـار ادلـه و نفـع  کند یا تعقیب را ادامه مـی اقدام به تعقیب می

سـتفاده از معیـار نفـع عمـومی اکـه دهد  این عبارت نشان می. عمومی عبور کرده باشد
  .نظر دادستان قرار گیردّغاز تعقیب و هم در ادامه باید مد هم در آ،برای تعقیب جرایم

تواننـد   به نحوی کـه مـی؛های آمریکایی نیز وجود دارد چنین اختیاری برای دادستان
ستان ترین اختیارات داد  از محوریی یک،در این کشور .نظر نمایند کلی از اتهام صرف به

عبارت است از غربالگری نخستین برای اتخاذ این تصمیم که آیـا تفهـیم اتهـام صـورت 
خـالف بـسیاری از  کـه در ایـن کـشور بـرۀ جالـب ایننکتـ. (Ibid.: 645)؟ بپذیرد یا خیر

 بلکه به طور کلی ،بینی نشده است های تعقیب پیش کشورها امکان استفاده از جایگزین
  .نظر نماید  دارد که دادستان از تعقیب صرفاین موضوع مورد پذیرش قرار
 قانون آیین دادرسـی کیفـری در بـدو ورود پرونـده بـه ۴٠ـ١ ۀدر فرانسه بر اساس ماد

نظـر نمـودن از   یـا صـرف،غـاز تعقیـبآدادسرا، دادستان توانایی اتخاذ تـصمیم پیرامـون 
  .های تعقیب را دارد از جایگزین  و یا استفاده، خاصیتعقیب با شرایط

که دادستان در بـدو ورود جود در آلمان صراحتی در خصوص اینر اساس قوانین موب
قانون ) a(١۵٣ ۀکه به استناد مادهمچنان  ؛ وجود ندارد،نظر کند فپرونده از تعقیب صر

 ۀ ادار،ای در آن مطرح اسـت هایی که جنحه آیین دادرسی کیفری این کشور، در پرونده
هـای عمـومی   از ایراد اتهـام،رتکب و دادگاه صالحتواند با رضایت م تعقیب عمومی می

مواردی از قبیل انجام . نظر کرده و شرایط و دستورهایی را بر مظنون تحمیل نماید صرف
خدمتی خاص به منظور جبران زیان ناشی از ارتکاب جرم یا پرداخت مبلغی به خزانه یـا 

  .اند سمت آمده مواردی هستند که ذیل این قءجز... ای غیر انتفاعی و سسهٶم
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  مدار بعد از آغاز تعقیب امکان استفاده از سیستم موقعیت:  دوممرحلۀ
 ِ امکـان تعلیـق تعقیـب١۶ ۀ مـاد٢ ۀ بـر اسـاس تبـصر،در قانون مبارزه با مواد مخدر ایران

  :بر این اساس. شخص معتاد وجود دارد
 موضوع ی گواهۀن مناسب و تعهد به ارائیمأ بار با اخذ تیک یتواند برا ی مییمقام قضا

 از یکیب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به یق تعقیلن قانون، نسبت به تعی ا١۵ ۀماد
انه گزارش رونـد یند ماها ور موظفکز مذکمرا. دی نمای مزبور معرفۀز موضوع مادکمرا

د درمـان و ییـأدر صـورت ت. نـدی ارائـه نمای وۀندیا نمای ییدرمان معتاد را به مقام قضا
 این یاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیرترک اعت

تمدیـد مهلـت موضـوع ایـن تبـصره بـا . شـود صورت طبق مفاد ایـن مـاده اقـدام مـی
  .گر بالمانع استی دۀماه  سهۀ دوریک یربط برا یز ذکدرخواست مرا

یـان آمـده و اخـذ  سخن از اخذ تأمین متناسب بـه م،صدر این تبصره از آنجا که در
رسد در ارتباط با این   فرع بر تفهیم اتهام و به عبارتی آغاز تعقیب است، به نظر می،تأمین

. مـدار بعـد از تـصمیم بـه تعقیـب وجـود دارد جرم، امکان اسـتفاده از سیـستم موقعیـت
 امکان صدور قرار ،ای از قوانین دادگستری  قانون اصالح پاره٢٢ ۀهمچنین بر اساس ماد

تـوان  از مـواد مـرتبط قـانون جدیـد نیـز مـی. ق تعقیب در طول تعقیب وجود داشـتتعلی
 امکان استفاده از تعلیق تعقیب و میانجیگری بـرای ،استنباط کرد که بعد از آغاز تعقیب

  .دادستان وجود دارد
 تعقیب نـام بـرده یهای اقتضا  یکی از جلوهۀنیز به مثاب» قرار ترک تعقیب«گاهی از 

 نـوعی ۀ حال آنکه اقتـضای تعقیـب بـه مثابـ،)٣/١۵٣ش: ١٣٩٢دی و نوریـان، جمشی( شود می
 .اندیشی از سوی دادستان و ارزیابی منـافع عمـومی در تعقیـب کیفـری اسـت مصلحت

لیکن در فرایند صدور قرار ترک تعقیـب، دادسـتان ابتکـار عمـل را در دسـت نداشـته و 
دیده فراینـد تعقیـب   بلکه بزه،گیرد  وی صورت نمیۀاندیشی از ناحی گونه مصلحت هیچ

  .کند ًگذشت موقتا متوقف می را در جرایم قابل
نظر ّتواند بعد از شروع تعقیب نیز مد مدار می در انگلستان استفاده از سیستم موقعیت

 ، تعقیب موجه نباشـدۀ چنانچه ادام،های موجود در پرونده قرار گیرد و بر اساس واقعیت
بـرای دادسـتان ) مانند هـشدار مـشروط( خارج از دادگاه های امکان استفاده از دادرسی
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  :های پادشاهی مقرر داشته است  دادستان٣.۵ ۀماد.  داردوجود
 دادسـتان بایـد ،رود گونـه کـه پرونـده پـیش مـی ای مداوم است و همـان بازبینی رویه

  . ...دهد، به حساب آورد که در شرایط رخ میرا گونه تغییری  هر

تواننـد حتـی بعـد از  ها مـی ت متحده نیز وجود دارد و دادستانچنین امکانی در ایاال
. مدار دست زنند ای در راستای سیستم موقعیت آغاز تعقیب، به اعمال اختیارات گسترده

  تواننــد در هــر زمــان کــه خواســتند تعقیــب را متوقــف کننــد هــا مــی در واقــع دادســتان
(Worrall & Nugent-Borakove, 2008: 8).  

مـدار بعـد از آغـاز   امکان استفاده از سیستم موقعیت،ین موجود فرانسهبر اساس قوان
، وی کنتـرل بـر پرونـده را از بر آغاز تعقیبدادستان تصمیم بعد از . تعقیب وجود ندارد
 که ، بعد از آنۀ و دو ماد۴٠ـ١لحن مواد . تواند تعقیب را متوقف سازد دست داده و نمی

  .کند اه را تأیید می نیز این دیدگ،پیش از این ذکر شدند
درخواست صـدور دسـتور   قانون آیین دادرسی کیفری،۴٠٧ ۀدر آلمان بر اساس ماد

 دسـتور ه،مـادطبـق ایـن . شـود کیفری بعد از آغاز تعقیب از سوی دادسـتان صـادر مـی
 تحقیقـات، ۀگـرفتن نتیجـ شـود کـه دادسـتان بـا در نظـر کیفری در صورتی صـادر مـی
 ،بـه عـالوه بـر اسـاس قـسمت ذیـل ایـن مـاده. م نـشماردرسیدگی اصلی دادگـاه را الز

دهـد ایـن  درخواست دستور کیفری باید مشتمل بر عناوین اتهامی باشـد کـه نـشان مـی
  .شود دستور بعد از آغاز تعقیب صادر می

  مدار بعد از ارسال پرونده به دادگاه امکان استفاده از سیستم موقعیت. ٣ـ٢ـ٢
تواند از این نظام  واست و ارسال پرونده به دادگاه نیز میآیا دادستان بعد از صدور کیفرخ

اصل بر این است که ارسال پرونده به دادگاه، کنترل دادستان بر پرونـده  استفاده نماید؟
در حقوق ایـران . پردازد طرف به قضاوت می را کاهش داده و دادگاه به عنوان مقامی بی

 امکـان صـدور قـرار تعلیـق ،نین دادگستریای از قوا  قانون اصالح پاره٢٢ ۀاساس ماد بر
لـیکن .  نخست دادرسی وجـود داشـتۀتعقیب بعد از ارسال پرونده به دادگاه و تا جلس

 قانون جدید آیین دادرسی کیفری تنها این اجازه را به دادستان داده که بعد از ٢٨٣ ۀماد
عـی شـاکی، صدور کیفرخواست و قبل از ارسال پرونده به دادگاه و به شرط رضایت قط
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رسـد بعـد از ارسـال  بـه نظـر مـی.  کیفرخواست عدول نموده و تعقیب را معلق نمایـداز
تواند اعمال چنـین   و نمیردگونه نقشی در این زمینه ندا پرونده به دادگاه، دادستان هیچ
  .نهادهایی را درخواست نماید

هـا  دادسـتانًدر حقوق انگلستان و ایاالت متحده آمریکا ظاهرا چنین اختیاری بـرای 
شـود کـه  ها تا زمانی اعمال مـی در این کشورها اختیارات دادستان. است بینی نشده پیش

تواند بـر اسـاس اختیـارات  در حقوق فرانسه نیز دادستان نمی .تعقیب جریان داشته باشد
مدار دست به چنین اقدامی بزند؛ چرا که با قابل تعقیب اعالم شدن  موقعیتناشی از سیستم 

 مطـرح بـوده و دیگـر قـدرتی بـر یهـای دعـو  دادستان به عنوان یکـی از طـرفپرونده،
  .گیری در مورد متوقف کردن تعقیب نخواهد داشت تصمیم

بینـی   این امکان پیش، آیین دادرسی کیفری408aدر حقوق آلمان بر اساس قسمت 
شده که دادستان حتی بعد از شروع رسیدگی در دادگاه نیـز درخواسـت صـدور دسـتور 

پس از موافقت دادگاه، دستور کیفری بـه اجـرا درخواهـد . فری را تقدیم دادگاه کندکی
  . مگر اینکه متهم ظرف دو هفته اعتراض کند،آمد

مـدار   نـسبت بـه سیـستم موقعیـتال کـامنکشورهای تابع که هرچند توان گفت  می
ا را بـه  اقتضائات فراروی عدالت کیفـری، سـایر کـشوره،اند تری نشان داده تمایل افزون

پذیرش اقتضای تعقیب سوق داده است؛ به طوری که مقتضی بودن تعقیـب بعـد از جنـگ 
تـری   از محبوبیـت افـزون،هـای کیفـری دوم جهانی و ظهور مشکالت عدیده در نظـام

این اصل بـا توجـه بـه . برخوردار گشته و اصل قانونی بودن تعقیب را تعدیل کرده است
 شـمول بـدل به اصـلی جهـان ،های عدالت کیفری مشترک بودن مشکالت فراروی نظام

 در مورد نقش دادستان ٢٠٠٠نامۀ سال  گشته تا جایی که کمیتۀ وزیران شورای اروپا در توصیه
های   جایگزینپیرامونگیری   تصمیم راکارکردهای دادستاندر نظام عدالت کیفری، یکی از 

 ایـن .(Committee of Ministers of the Council of Europe, 2000: 4) دانسته استتعقیب 
  لـیکن بـه نظـر،هـم در سـطح شـورای اروپاسـت  آن،نامـه مورد هرچند در قالب توصیه

صدد تبیین و ترسیم معیارهای نظام دادرسی اروپایی است که در آن اقتـضای تعقیـب  در
  . برآمده از آن برای مقام تعقیب به رسمیت شناخته شودِو اختیارات وسیع
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  گیری نتیجه
نظر کردن از تعقیب یا متوقف کردن آن وجود دارد که به نظر  نی مختلفی برای صرفمبا
هـای عـدالت  سو افزایش هزینـه از یک. ها دالیل اقتصادی و مدیریتی باشد ترین آن مهم

تـرین  تر جـرایم و سـعی در تحـصیل مهـم کیفری و از سوی دیگر لزوم مدیریت مناسب
ند که هر سه نظام اسالمی، نوشته و نانوشـته های مشترکی هست اهداف عدالت، دشواری

های اخیر  در دهه. اند  اخیر همزمان با افزایش جرایم با آن مواجه بودهۀدر چند دهویژه به 
 کنار گذاشـتن ۀها در زمین با وجود شکست گفتمان اصالح و درمان، اختیارات دادستان

.  به فزونی نیز نهـاده اسـت بلکه رو،ن نه تنها کاهش نیافتهاتعقیب برخی جرایم و مجرم
 بـا افـزایش اختیـارات دادسـتان سـعی در افـزایش نگـذارا شاید طرح این ادعا که قانون

کـه   چـرا؛ اندکی دشوار باشد،اند سازی عدالت داشته توانایی عدالت کیفری برای فردی
به نظـر در چنـد . سازی بوده است گذاشتن فردی در دوران معاصر، کنار گفتمان غالب

هـا   را به سوی پـذیرش یـا افـزایش اختیـارات دادسـتاننگذارا خیر مبنایی که قانون اۀده
تـر  های مربوط به آن و لزوم مدیریت مناسب  افزایش پرونده و هزینهۀسوق داده، مالحظ

دیـده نیـز  سازی نهاد تعقیب و حمایت از حقوق بـزه هرچند فردی، عدالت کیفری باشد
اقتـضای تعقیـب از ایـن رو . نظر بـوده اسـتّم مـدعنوان مالحظاتی فرعی و دست دو به
 بخشی از رویکـرد مـدیریت خطـر بزهکـاری و ابـزاری در ایـن راسـتا در اختیـار ۀمثاب به

زدایـی قـضایی نیـز سـتای سیاسـت تمرکزمقتضی بودن تعقیب در را. گذاران است قانون
سیاسـت  چرا که ایـن نظـام، نمـودی از ؛نماید کمک شایانی به نظام عدالت کیفری می
شـود کـه  مـیده مقـام تعقیـب ایـن اختیـار دابه جنایی مشارکتی واکنشی بوده و طی آن 

نهـادی کـه خـارج از دسـتگاه قـضا  های مردم اهمیت را به سازمان فصل جرایم کم و حل
  .)٨١ـ ٢/٨٠ش: ١٣٩۴جعفری بجنوردی و نورپور،  جوان(  واگذار نماید،کنند فعالیت می

هایی از اقتـضای  کشورهای مختلف حداقل جلوهکه  مبانی از این دست باعث شده
 ایـن ،هـای اسـالمی، نوشـته و نانوشـته بـا درجـات مختلـف در نظـام. تعقیب را بپذیرند

توان تمام جرایم را تا آخرین مرحلـه و صـدور حکـم  موضوع مورد پذیرش است که نمی
 ،حقـوقی نانوشـتههـای  گونه اختیارات در نظام  پذیرش اینۀالبته زمینه و سابق. پیش برد
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گونه کشورها اختیارات  تر بوده و به صورت سنتی پلیس و دادستان در این  و عمیقبیشتر
در مقابل در کشورهای . ها نیز کمتر تحت نظارت قرار دارد و اقدامات آنرند وسیعی دا

کـه ً لـیکن اوال سـعی شـده فته شده،گونه اختیارات پذیر نوشته هرچند این دارای حقوق
 نظـارت بـر رفتـار ،ال و اشـکال آن از قبـل مـشخص شـود و از سـوی دیگـر اعمـۀنحو

  .بینی شده است ها در این ارتباط با دقت بیشتری پیش دادستان
ای از قـوانین   قانون اصـالح پـاره٢٢ ۀنظام دادرسی کیفری ایران گرچه بر اساس ماد

 سیـستم هـا را در شـمول  گـام بلنـدی را ایـن زمینـه برداشـت و جنحـه،دادرسی کیفری
سو با از بین رفتن تقسیم جرایم به جنحه، جنایـت و   لیکن از یک،مدار قرار داد موقعیت

نگریـست و از سـوی  خالف، نظام قضایی ایران با شک و تردید نسبت به این نهـاد مـی
 قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز تعلیق تعقیب را تنها در ارتبـاط بـا تعزیـرات ،دیگر
  . آن بسیار محدود استۀشت پذیرفت که دامن شش، هفت و هۀدرج

 مقام قـضایی اختیـار چنـدانی در ،الناسی هستند از منظری دیگر در جرایمی که حق
در ایـن جـرایم، تعقیـب بـا . نظر کردن از تعقیـب نـدارد ارتباط با شروع تعقیب یا صرف

و بـا گذشـت وی نیـز در راسـتای قـانونی بـودن تعقیـب، شود  میشکایت شاکی شروع 
اللهی و  اما در ارتباط با جرایم حق. نظر کند دادستان مکلف است از تعقیب جرم صرف

  :توان چند مالحظه را مطرح نمود  می،گردند  عمومی تلقی میۀجرایمی که واجد جنب
توانـد عفـو یـا  مـیقاضـی که است ده و گفته شده گردی توصیه به عفو اهللا در حق. ١

  .)٣٠/۵٧۵: ١۴٢٩، وجردیطباطبایی بر :ک.ر( مجازات نماید
 میزان و نوع تعزیر به نظر قاضی واگذار شده و تعزیر نیز اعم از وعـظ و تـوبیخ و .٢

شده که قاضی تعزیر را به نحوی از سوی دیگر گفته . ضرب و امثال آن دانسته شده است
  .)٢/۶٢٧: ١۴١٧مراغی، حسینی ( ثیر دهدأکند که احتمال ت تعیین می

امکـان انان محترم بوده و تا حـد ه جان و مال و عرض مسلم اصل بر این است ک.٣
  :برخی معتقدند. متعرض آن شدنباید 

 مـستفاد از ِیلـّ است و بـر اسـاس اصـل اویگریمجازات دخالت در محدودۀ سلطۀ د
 ی مگـر در مـوارد،ستیز نیت او جای بدون رضایگریعقل و شرع، تصرف در سلطۀ د

 حـدود یز اجرایر و نک از منیبه معروف و نه امرمثل ... ز نمودهیه شارع آن را تجوک



 

وزه
آم

 
ری

کیف
وق 

حق
ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۶

 / 
رۀ 
شما

١٣

٨٢  

قن آن ی قدر متـ،راتیاما در مورد تعز. ها  از آن یکط و ضوابط هریت شرای با رعاالهی
ر یـتوانـد او را تعز ی بر مجرم سلطه دارد و مـییط تا جای واجد شراِم شرعکه حاکاست 

ص یان مربوطـه تـشخارشناسـکن اگر ی بنابرا. باشدیب و اصالح ویه در راه تأدکند ک
 از شـرع و یلـیب و اصالح نمـود، دلیتوان مجرم را تأد ی میفیه با مجازات خفهند کد

  .)١١٠: ١۴٢٩آبادی،  منتظری نجف( د وجود نداردیعقل بر جواز مجازات شد

 باید ،اگر بتوان بدون تمسک به کیفر به این هدف دست یافتکه توان گفت  آیا می
   که به کیفر توسل نشود؟این اختیار وجود داشته باشد
  :گوید  میجواهردر همین راستا صاحب 

 آمده است که وجـوب تعزیـر در صـورتی اسـت کـه از طریـق نهـی و اللثام کشفدر 
 ،اما اگـر بـدون ضـرب بـه رفتـارش پایـان داد. ندهد توبیخ و امثال آن به رفتارش پایان
  .)۴١/۴۴٨: ١۴٠۴نجفی، ( دلیلی بر وجوب تعزیر وجود ندارد

 آمده، توبیخ و نهـی و امثـال آن اللثام کشف خالف آنچه در بته تعدادی از فقها برال
ثیر أ پذیرش این دیدگاه کـه بـا احتمـال تـ،در هر صورت. اند به حساب آورده» تعزیر«را 

تواند اختیارات بسیار وسیعی را برای عـدم   می،توبیخ و نهی و وعظ، تعزیر واجب نیست
  .ها ترسیم کند ی برای دادستانتمسک به مجازات و کیفرزدای

 ۀنیاهش هزک و یزن ، برچسبیفرکیاهش تابعان ک یران برای ایفرکی ینظام دادرس
. نـدکب تجربـه یدار بودن تعق تیق با نظام موقعی را در تطبیشتریرات بییتغباید  یدادرس

 تحـت شـمول ِ جـرایمۀبه عنوان پیشنهاد کاربردی شایـسته اسـت در کنـار افـزایش دامنـ
بینـی شـود تـا  مدار، نوعی غربالگری در بدو ورود پرونده به دادسرا پیش تم موقعیتسیس
های تعقیب یا عدم   دادستان در مورد جرایم مستوجب تعزیر از آغاز با گزینه،اساس آن بر

شاید راهکار اساسی در خصوص جلـوگیری از تبعـیض و نـابرابری  .تعقیب مواجه باشد
بینی نظام دقیقی از شرایط تعقیب باشـد کـه طـی آن در   پیش،در اعمال چنین نهادهایی

 ۀ جــرم، فقــدان ســابقۀاساســی از قبیــل درجــعامــل  خــاص و بــا لحــاظ چنــد یشــرایط
، ...خاص و جبران خسارت وی، شرایط سنی ،ثر کیفری، گذشت شاکیٶمحکومیت م

 هاعمال نهادهایی از قبیل تعلیق تعقیب مفروض تلقی شده و چنانچـه دادسـتان تمایـل بـ
 دالیلـی ۀ تصمیمش را توجیه کرده و در صـدد ارائـناگزیر ،تداوم امر تعقیب داشته باشد
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چنین نظـامی ضـمن کـاهش آثـار نـامطلوب تـصمیمات .  تداوم امر تعقیب برآیدجهت
تعقیب را نیـز تـا حـد زیـادی حفـظ  آمیز، قدرت عمل و مانور مقام یضعخودسرانه و تب
امکان صدور قرار تعلیق تعقیب حتی بعـد از که  شود عالوه پیشنهاد میه ب. خواهد نمود

 ۀ دامنـۀ توسـع،همـه تـر از مهـم. ارسال پرونده به دادگاه برای دادستان وجود داشته باشد
تـوان امکـان صـدور قـرار تعلیـق  باشد؛ به نحوی که مـی جرایم تحت شمول این نهاد می

تـا سـه سـال بـا ) ۵ ۀو یا حتـی در جـرایم تعزیـری تـا درجـ(در جرایم تعزیری را تعقیب 
  .شرایطی پیشنهاد داد
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  ١٣٩۶  بهار ـ تابستان،١٣ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،حقوق کیفری یها آموزه

  
  موانع سیاسی و اقتصادی

  پیشگیری اجتماعی از جرم
    ١سعید قماشی  
    ٢مرتضی عارفی  

  دهکیچ
هـای پیـشگیرانه  پیشگیری اجتماعی از جرم، راهبردی است که در جریـان آن، برنامـه

اختن حقوق بنیادین فرهنگـی، اقتـصادی و اجتمـاعی شـهروندان توأم با به رسمیت شن
 ۀتوان از آن به پیشگیری از رهگذر توسـع این قسم از پیشگیری که می. شود اعمال می

 از وقـوع ، در تالش است تا با برقراری عـدالت اجتمـاعی،اجتماعی نیز تعبیر کرد
تـأمین . ی دارد اقتـضائات و مـوانع،تحقق پیشگیری اجتمـاعی. بزه پیشگیری کند

حقوق اساسی همچون حق بر اشتغال، حق بر مسکن، حـق بـر تـأمین اجتمـاعی، 
 ِامـا در مقابـل، سیاسـی شـدن.  این اقتضائات اسـتۀاز جمل... وحق بر آموزش 
هـای پیـشگیری  های اقتصادی بر سیاست  اندیشهۀی از جرم و سلطمفهوم پیشگیر

 دولتمـردان بـا رویگردانـی از ،ربنـابراین در عـصر حاضـ. این موانع است ۀدر زمر
                                                                 

 ١/٩/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ١۵/١٠/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(saeedqomashi@yahoo.com) کاشان دانشگاه اریاستاد. ١
ــشجو. ٢ ــری دان ــوقی دکت ــریک حق ــرم وی ف ــ ج ــشگاهی شناس ــترب دان ــدرس تی ــسئول( م ــسندۀ م  )نوی

(arefi1368@gmail.com).  
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 رفـاه در سـازی آوری به تجـاری  سیاست و رویۀ در عرصمدار انسان رویکردهای
  .اند رو کرده ه اجتماعی را با چالش روبۀپیشگیران تدابیر ۀ امکان توسع، اقتصادۀعرص

 تحلیـل ، موانـع اقتـصادی، موانـع سیاسـی،پیشگیری اجتمـاعی :یدیلکواژگان 
  .رمشدن پیشگیری از ج سیاسی ،اقتصادی

  مقدمه
 دولـت ۀ فعاالنـۀاز تدابیر پیشگیرانه است که بـا مداخلـای   گونه١»پیشگیری اجتماعی«
در محیط زندگی اجتماعی عمومی افـراد و اهتمـام ) نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی(

ز شهروندان را ا ِکرامتتوأم با ی اجتماعی، بستر زیستن ها ی جرم و آسیبیبه علل زیربنا
بـه دیگـر . آورد  مـیرهگذر پاسداشت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان فراهم

گیرد که به منظور کاهش بیکـاری،   میی را در بریها سخن، پیشگیری اجتماعی فعالیت
ی اجتماعی مشابه، علل بنیادین ایجـاد رفتـار ها آموزش و پرورش ناکارآمد، فقر و آسیب

در نگـاه . (Lab, 2014: 353; Grant, 2015 :4)دهنـد  ی مـمنحرفانـه را مـورد توجـه قـرار
 بزهکار شخصی است که قربانی کمبودهای ناشی ،طرفدار پیشگیری اجتماعی ِشناسان جرم

بـا . (Crawford, 2009: 167)  ساختاری است ـی شخصی و شرایط اجتماعیها از ویژگی
 و ٢»شــدمدار ریریشگیــپ «ۀ بــه دو گونــی اجتمــاعیریشگیــ پ،فیــن تعریــت بــه ایــعنا

  ٤.)٢٠۶: ١٣٩١آبادی،  ابرندنجفی(شود   میمی تقس٣»مدار طی محیریشگیپ«
بنـدی   در یـک تقـسیم،ُکه ماهیتی کنشی دارنـدرا تدابیر پیشگیرانه در معنای مضیق 

.  وضـعی تقـسیم نمـودۀ اجتمـاعی و تـدابیر پیـشگیرانۀتوان به تـدابیر پیـشگیران  میکلی
ی ارتکـاب هـا صدد کاهش فرصـت یت موقعیت درکه با مدیر پیشگیری وضعی از جرم

 ۀ زودبـازده بـودن، مـورد اسـتقبال فزاینـدۀاسـت کـه بـه واسـطای   گونـه،آید میجرم بر
 امـا ماهیـت پیـشگیری اجتمـاعی و .ی حقوقی در اکثر کشورها قرار گرفته استها نظام
گـذاری  رمایهی مرتبط با آن به نحوی است که دیربازده و در بادی امر نیازمند سها برنامه

                                                                 
1. Social crime prevention. 

2. Developmental crime Prevention/ Early prevention. 

3. Environmental crime prevention. 

 ،کیـنزد ۀندیآ درکه  دارند دیام سندگانینو. کند  مییبررس را مدار طیمحی ریشگیپ موانع حاضر، ۀمقال. ٤
 و اطفالی بزهکار از مدار کرامتی ریشگیپ موانع «عنوان باای  مقاله قالب در را رشدمداری ریشگیپ موانع

  .کنند نییتب »نوجوانان
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 در هـا  به تأمین مـالی برنامـهها  دولت،بر این اساس. استی کالن ها  بودجهو اختصاص
 این امر باعـث. کنند  میگذاری نگاه  پیشگیری اجتماعی به دید هزینه و نه سرمایهۀحوز
ی هـا سـو بـه برنامـه  کـه از یـکهـا  سیاسـتمداران و دولـت،گـذاران شود که سیاست می

 دولـت در اقتـصاد گـرایش ۀ کمینـۀ و از سوی دیگر به مداخلـ،مدت اهگرا در کوت نتیجه
گاهان،دارند  حقوق بنیادین اقتصادی، اجتمـاعی و سیاسـی ۀ با نادیده گرفتن عامدانه و آ

منـد  شهروندان، اصالت را به سـود بدهنـد و انـسان، کرامـت انـسانی و حیـات کرامـت
کـه  امـروزه شـاهدیم ،ر ایـن اسـاسبـ. شهروندان را در پای منافع اقتصادی قربانی کنند

ًپیشگیری اجتماعی از جرم غالبـا بـه حاشـیه رانـده شـده و پیـشگیری وضـعی در اکثـر 

سو پیشگیری از جـرم ارزش و هـدفی  از آنجا که از یک ١. بر صدر نشسته استها حوزه
زودبـازده «و » سـودمندی«، »کـارایی«مطلق نیست تا بتوان با تمـسک بـه عللـی همچـون 

 وضعی را اخالقی و مطلـوب جلـوه داد و از سـوی دیگـر کرامـت ۀدابیر پیشگیران، ت»بودن
 فارغ از جنس، نژاد، مـذهب، ملیـت، موقعیـت ،انسانی به عنوان وصف انسان بما هو انسان
های اجتماعی به طور عام و  در تدوین سیاستد اقتصادی و اجتماعی موضوعی است که بای

 ،از جرم به نحو اخص مورد اهتمام قرار گیـردی به نحو خاص و پیشگیری یسیاست جنا
 اجتماع بدون لحاظ کـردن ایـن ۀمشی در عرص گونه خط تدوین هرکه پذیرفت د بایلذا 

  . نادرست و محکوم به شکست خواهد بود،وصف، هم به لحاظ نظری و هم در عمل
که پیشگیری اجتمـاعی بـا تـضمین حقـوق است این نکته در پی تبیین  حاضر ۀمقال

تـرین راهبـرد در  توانـد مهـم  مـیدین شهروندان و برقراری عدالت اجتماعی در عملبنیا
شتر ی بی اجتماعیریشگیسو پ یک چرا که از ؛مدار از جرم باشد تحقق پیشگیری کرامت

شـود   مـی مـردم در سـطح جامعـه محقـقی و فرهنگی اجتماعی،ن حقوق اقتصادیبا تأم
 در چـارچوب مفهـوم هـا  حـقۀ مجموعـ،گـری دی و از سـو)۵۶٩: ١٣٨٩آبادی،  ابرنـدنجفـی(

ی یـبـه رغـم همگرا. انـد  انسان به وجـود آمـدهیمند رامتک پاسداشت یحقوق بشر برا
 آن بـرای تـضمین حقـوق ۀ پیشگیری اجتماعی با کرامت انسانی و ظرفیت گستردِبیشتر

                                                                 
 قاچـاق ،یستیـترور جـرایم بـا مقابلـه همچـونی یها حوزه دری وضعی ریشگیپ تقدم که است ذکرشایان . ١

 ،شـود لیتبد رانهیشگیپ ریابتد ِغالب وجه به ر،یتداب قسم نیا آنکه اما ،است هیتوج قابل مخدر مواد و کاال
  .است انتقاد مورد
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مدار از   شهروندان، امروزه شاهد آن هستیم که تحقق پیشگیری اجتماعی کرامتبنیادین
در قالـب هدف جستار حاضـر، تبیـین ایـن موانـع  .روست ه در عمل با موانعی روب،جرم

 و توجیهات ها  اندیشهۀسلط« و »ی پیشگیری از جرمها  گفتمان سیاسی بر سیاستۀغلب«
  .است» ی پیشگیری از جرمها اقتصادی بر سیاست

  ی پیشگیری از جرمها  گفتمان سیاسی بر سیاستۀغلب. ١
  ) پیشگیری از جرمسیاسی شدن مفهوم(

بـه ...  فرهنگـی، امنیتـی و،ی مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعیها  در حوزهها دولت
زنند که از آن به سیاسـت اقتـصادی، اجتمـاعی و   میی دستیها یشیاند تدبیرها و چاره
 بخـشی ،ییپیشگیری از جرم نیز به عنوان جزئی از سیاست جنـا. شود  میفرهنگی تعبیر

ی مختلـف ها توان حوزه  میدر واقع. دهد  می را شکلها یشی دولتاند  چارهجورچیناز 
ی هـا ایـن حـوزه. گذاری را مانند جزایری دانست که به همدیگر پیوسته هستند سیاست

؛ بـرای شـوند  مـی هدایت و مـدیریت،مختلف تحت یک الگوی مشخص از زمامداری
ی سیاسـی، ها  گسترهۀشه همی نئولیبرالیستی، این اندیها نمونه در صورت پذیرش اندیشه

 دبـر ایـن اسـاس بایـ. اشتغال، تأمین اجتماعی، امنیت و فرهنگ را متأثر خواهد سـاخت
  انجـامها ی پیشگیری از جرم با مدیریت و راهبری دولتها سو سیاست گفت که از یک

 لـذا .ی سیاسـی هـستندها ً خود عمیقا متأثر از اندیشهها  و از سوی دیگر دولت١پذیرد می
 امری دور از ذهن نخواهـد بـود و تفـاوت ،ی سیاسی در تدابیر پیشگیرانهها ذ گرایشنفو

گردانی از یـک گونـه راهبـرد پیـشگیرانه، محـصول انتخـاب ها در گزینش یا روی دولت
ۀ نـین سـخن گـسن در زمیـتـوان در ا  مـین مطلب رایصحت ا. سیاسی استای  اندیشه
  :دارد  میبیانوی . دید  در فرانسهیارک از بزهیریشگیاست پیتحول س

ان یـ قـدرت مِر به حسب چرخشیه در ربع قرن اخک است ییشورهاکفرانسه از جمله 
ۀ نـی در زمیبـا تحـوالت متعـدد) مـدار تیـامن(و راسـت ) مدار یآزاد(دو جناح چپ 

  .)۴٩/٢۵٢ ـ۴٨ش: ١٣٨٣( مواجه بوده است یارک از بزهیریشگی پهای استیس
                                                                 

 اجتماعی در ۀتثبیت و اجرای تدابیر پیشگیراندر برابر ترین مانع  شناسان، عمده از جرمای   پارهۀبنا به عقید. ١
  .(Bruce & Gould, 2009: 16) ضعف دولت این کشور بوده است ،جنوبیآفریقای 
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کید بر سیاست جنایی فرانسه شناسان ب  برخی جرم،ین اساسا بر ابعاد که  معتقدندا تأ
 ۀگوناگون این موضوع از جمله امنیت، پیـشگیری از جـرم و کنتـرل بزهکـاران در زمـر

ی هــا مــواردی اســت کــه هــر نــامزد انتخابــات در کــشورهای غربــی، در دوران فعالیــت
کید ها   آنانتخاباتی بر طور واضـح تنظـیم ی خود را در این حوزه به ها و برنامهکند  میتأ

  .)٢٢/۴٣ش: ١٣٧٧نجفی ابرندآبادی، (رساند   می به اطالع شهرونداننموده،
 یف را بـرایالک از حقوق و تی متفاوتۀ گون، هر جامعه به انسانِتیمکنوع نگرش حا

حـداقل در مـورد  ـ از جـرم یریشگیـ پهـای ه روشکـاز آنجا . دینما  مینییشهروندان تب
ت بـه یمکنوع نگاه حا ١،باشد  می شهروندانهای ی آزادۀنندک محدودـ ی وضعیریشگیپ

ن حقـوق ی در تـدوی اساسـهـای لفـهٶه از مکـ اسـت ی امری، ویموضوع انسان و آزاد
ی هـر هـا توان گفـت کـه ظرفیـت  میبر این اساس. شود  می از جرم محسوبیریشگیپ

ندان و کاری در تضمین حقـوق بنیـادین شـهرو نظام سیاسی از جمله لیبرالیسم و محافظه
 کـشورها، ۀیکی از موضوعات مورد ابـتال در عمـد. متفاوت استها   آنکرامت انسانی

 سیاسـی ۀی سیاسی و پیونـد آن بـا یـک برنامـها ی پیشگیری به نزاعها وابستگی سیاست
انگلـستان بـه لحـاظ گـرایش آن بـه «تـوان در   مـیخاص است، این موضوع را آشـکارا
ِبن مـ”تمرکز چریسم و همچنین رویکرد وضعی و سیاست نئولیبرال تا  پیـشگیری  بـر“ُزنُ

  .)۴٠: ١٣٨٨ابراهیمی، ( »ی سوسیالیستی مالحظه کردها اجتماعی و سیاست
ط ی از محـیبـه عنـوان جزئـ ـ یاسی نظام س، از جرمیریشگی تدوین حقوق پۀنیدر زم
دهـد   می نشانیاسی سهای شهیخ اندیتار.  نقش ممتازی بر عهده داردـ ی عمومیاجتماع

ۀ ننـدک نیـی تب،بیبه عنوان رق ٣»یباور جمع« و ٢»سمیبرالیل« ِیرکفۀ که همواره دو نحل
 ۀپـس از ارائـ. انـد بـوده) دولـت(یف فـرد و جامعـه الک ناظر به حقوق و تیاصول اساس

                                                                 
 نیبـ در کیـبلژ در جـرم ازی ریشگیـپی هـا استیسی ریگ شکل ربی اسیسی ها شهیاند ریتأث نمونه،رای ب. ١

 ۀشیاند از برخوردار دولت رییتغ با ،ها سال نیا طول در که است ملموسی نحو به ٢٠٠٧ تا ١٩٨۵ی ها سال
 کنـد  میدایپ رییتغ زین جرم ازی ریشگیپی ها استیس ،یستیبرالینئول ۀشیاند بای دولت بهی دموکراس الیسوس

(Crawford, 2009: 177-193)اسـتیس تیـموقع بری اسیسی ها یدئولوژیا ریتأث شاهد ما کهی نحو به ؛ 
  .(Ibid.: 178) میهستی یجنا استیس چارچوب در جرم ازی ریشگیپ

2. Liberalism. 

3. Collectivism. 
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 پیـشگیری از ۀدر حـوزهـا   آن مختصر از هر کدام از این دو نظریه، بـه الزامـاتتعریفی
  .شود  میخاصی از راهبردهای پیشگیرانه اشاره ۀجرم و اقبال هر یک به گون

  سم و سازگاری با پیشگیری اجتماعییبرالی ل.١ـ١
 یاسـی سهـای  نظـامِی و نظـری فلـسفیه از آن به عنوان مبناکسم یبرالیف لیتعرۀ نیدر زم
  : آمده است،شود  میادیغرب 

سـو  یک از هک است هایی یدئولوژی و اها استی سها، روشۀ سم به عنوان مجموعیبرالیل
 یعمال قدرت اجتماعِ از ایگریال دکَجاد اشی به دنبال ا، از قدرت خودسرانهیزاریبا ب

ومت قانون ک خواستار حی،د شخصیعقاۀ ان آزادانید بر بکیگر با تأی دیاست و از سو
  .)٢٨٠: ١٣٨٠آشوری، (  استینیاست و امور دیسۀ نیدر زم

ی خـصوصۀ ن حوزیی تعیه از آغاز در پکد شو  میادای ی شهیسم به عنوان اندیبرالیاز ل
 مـشروط و ِ بوده و همـواره از دولـتیدر برابر اقتدار دولت) ی اقتصادی، خانوادگی،فرد(
  .)١١: ١٣٩٠بشیریه، ( رده استک دفاع ی و حقوق مدنی فردهای ید به قانون و آزادیمق

 ِموجـود در مقـام یشـأن و شـرف آدمـۀ ، الزمی فردیسم، آزادیبرالیبر طبق اصول ل
 و ١»یکالسـکبـرال یل«ش ی، دو گـراین در خـصوص مفهـوم آزادیکل. خردمند است

 را ی آزادیک،السـکبـرال یش لی گرا.رندیگ  میگر قراریدیک، در مقابل »یبرال رفاهیل«
  .)٩۵: ١٣٧۵ برلین،(نهد   می نامی منفیند و آن را آزادک  میریتفس» نبود مانع «یدر معنا
 و یی و توانـای اعمال خودمختـاری را در معنای منفی آزاد،نیا برلیزای آ،ن اساسیبر ا

ــ ــدون مداخل ــانور ب ــدرت م ــل بۀ ق ــیعوام ــیرون ــد ی م ــی در تبیو. دان ــین آزادی   ی منف
  :دیگو می

 ۀ به همان انداز، باز دارند،گران مرا از آنچه بدون دخالت آنان انجام خواهم دادیاگر د
  .)١٠٨: همان( ام  خود را از دست دادهی آزاد]گرانیدخالت د[

                                                                 
 ۀهم هک را اصل نیا رفاه دولت که و معتقدند دارند یدشمن رفاه دولت با ،یکالسک سمیبرالیل طرفداران. ١

 بـه یابیدست چارچوب در اغلب را خود مطالبات و گذارد یم پا ریز باشند، خود رفاه مشغول دل دیبا افراد
. نـدک یمـ انیـب) ستندیـن قائـل شیبرا یچندان یمعنا ،یکالسک یها برالیل هک یآرمان (یاجتماع عدالت
 و خـود شـهروندان رهگـذر، نیـا از و دهند  میخود استمدارانیس بهی فراوانی ها قدرت ،رفاهی ها دولت
  ).٢۶٢٩ش :١٢/٢/١٣٩١ ان،یر (ندنک  میوابسته ،است دولت تابع شان یبهروز که رای کسان
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ن یـمطـابق ا.  خـود بـودن اسـتِاریـ صـاحب اختی مثبت بـه معنـای آزاد، مقابلدر
در د یـ انـسان با،عـالوه بـر آن و ستی فقدان مانع نی تنها به معنای واقعی آزاد،برداشت

 از یه ناشـک نه آن،ند به واقع منتخب او باشدک  میه آنچه را انتخابکرد ی قرار گیطیشرا
توان   نمی زیر فشار فقر راِدیدگان  این تفسیر، ستمۀبر پای.  باشدیاجتماع و یفشار اقتصاد

نظر ّ مــدِ دیگــر دولــت کوچــک و حــداقلی،بــر ایــن اســاس. ی آزاد دانــستهــا انــسان
 بلکه به دولتی نیاز است که در راسـتای ، راهگشا نخواهد بود،ی کالسیکها لیبرالیست

گیری بهینه   برای بهره،ی و اجتماعیگسترش رفاه و فراهم کردن شرایط مطلوب اقتصاد
 منطبـق بـا ،ایـن برداشـت از آزادی. )٢۴/١۵۴ش: ١٣٨٩قماشـی، (از آزادی نیز تالش کنـد 

وی در ایـن . کند  می تبیین٢ آزادیۀتوسعه به مثاب در کتاب ١سن آمارتیاای است که  ایده
 عنــوان و آزادی را بـهدانــسته  ی اساسـیهـا بــه مفهـوم گــسترش آزادیرا کتـاب توسـعه 

شـمرده هـا  از سـلب توانمنـدیای   و فقر را جلـوهها برای کیفیت زندگی انسانای  سنجه
 دولت ی،ن برداشت از آزادی در ا،گر سخنی به د.)١٣٨٩ سن،: ک.ر شتریب اطالعی برا(است 

  انتخاب را گـسترشی قلمرو آزادی،طی افراد جامعه و در شرایسو و در قبال برخ یکاز 
 و ی اقتــصادیگــر در قبــال اشــخاص منفعــل و متــأثر از فــشارهاید یدهــد و از ســو مــی

ن افراد در صورت انتخـاب یرا ای ز؛ندک  می را محدودیانتخاب فردۀ  محدودی،اجتماع
 »یستیـدولـت بهز«ا ی ٣»دولت رفاه«ظهور . ش عمل خواهند نمودیان خوی به ز،آزادانه

ارگر در کـ بار حزب نیرا نخست» یستیدولت بهز« اصطالح .ن نگاه استیمحصول هم
ت و یـ مسئول حماْ دولت،ن اساسی بر ا.ار گرفتکبه  ١٩۵٠تا  ١٩۴۵ یا در سالهایتانیبر
امکانات درمانی، ن یتأمۀ فی شهروندان خود است و وظیستی و بهزی اجتماعیمنیُشبرد ایپ
  .)١۶۴: ١٣٨٠آشوری، (را بر عهده دارد .. .ن وکمسیۀ  تهی، بازنشستگی،اریکبۀ میب

ن یـ منطبـق بـا ا،مـدار از جـرم طی اجتمـاعی محـیریشگیپکه توان گفت   مینیبنابرا
 عـدالت ،در ایـن چـارچوب.  و در چارچوب دولت رفاه اسـتیبرداشت مثبت از آزاد

  .شود  می یکی از راهبردهای اصلی پیشگیری از جرم محسوبۀاجتماعی به مثاب
                                                                 

1. Amartya Sen. 

2. Development as freedom. 

3. Welfare state. 
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شگیری ؛ رجحان پیشگیری کیفری و پیـ)ییگرا جمع(کاری  محافظه .٢ـ١
  وضعی
 و یات اجتمـاعینظرۀ همۀ بردارند و در٢یاست در برابر فردباورای  شهی اند١ییگرا جمع
 :همان(داند   میت و منافع فردیت و منافع جامعه را مقدم بر واقعیه واقعک است یاقتصاد
ه در چـارچوب کـ یرک فیها  از گروهیکی به عنوان ٣یارک ان، محافظهین میدر ا. )١١٠
از ای   مجموعــهی بــر مبنــا،)٢۴/١۵۶ش: ١٣٨٩قماشــی، (گنجــد  یی مــیــگرا جمــعۀ شیــاند
ازموده اسـت، یـدار را از آنچه نـو و ن شهیهن و رک یه نهادهاک است یاسی سیها شهیاند

 و یاط در نـوآوریـ احت،ت قـانون و نظـمیـ بـر اهم،یارکـ محافظـه. داند  میارزشمندتر
  .)٢٩٨: ١٣٨٠آشوری، (ند ک  میدکی تأیت سنن اجتماعیاهم

توان بر نوع بینش و دریافت از سرشت انـسان اسـتوار   می سیاسی راۀاساس هر اندیش
 ها کاران بر خالف لیبرالیست محافظه.  نیستاکاری نیز از این امر مستثن محافظه. دانست

هاسـت،  ضـامن آزادی آنهـا   آنمندند و خردمندی  از خرد بهرهها که اعتقاد دارند انسان
  آن فراتر از این تجـاربۀاعتبار عقل در چارچوب تجارب است و دامندارند که   میبیان
ًعمیقا به طبع بشر و امکان اصالح آنان به کمک عقل ها   آن.)۶٠: ١٣٨۵قـادری، (رود  نمی

منطبق با همین برداشت از . )١٧٠: ١٣٩٠بشیریه، ( دانند  می و عقل را اسیر شهواتاند بدبین
ًه انـسان اساسـا کـ اعتقـاد دارد ،استگر  فیلسوفان عملۀ که در زمر٤انسان، ویلیام جیمز

مـردم . از تمدن و فرهنگ پنهان شده اسـتای  ه در پس پردهک ددمنش است یموجود
  .شـوند  مـیسالتکـم دچـار مـالل و یـ و از صـلح و آرامـش داانـد ًاساسا جنگ طلـب

 ٧»دیگر همـه در برابـر یکـِجنـگ« از ٦لویاتان نیز به همین نحو در کتاب ٥توماس هابز

                                                                 
1. Collectivism. 

٢ .Individualism: یاجتمـاع عمل تیغا را فرد ییامرواک هک است یاخالق و یاسیس یا هینظر یفردباور 
  .)٢۴۴ـ٢۴٣: ١٣٨٠ ،یآشور :ک.ر شتریب اطالعات یبرا (داند یم یزندگ و

3. Conservatism. 

4. William James. 

5. Thomas Hobbes. 

6. Leviathan. 

7. The war of all against all. 
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ــهســخن ــان  ب ــیمی ــوانی  م ــه و حی ــع کری ــدگی اجتمــاعی را در واق ــیآورد و زن ــد  م   دان
(Smith & Natalier, 2005: 12) .طور عمیقی  نظم به ۀکاران دربار درک و دریافت محافظه

 آنان میـان نظـم و قـانون ،بر همین اساس.  انسان استۀمتأثر از این نگرش بدبینانه دربار
 کنند و باور دارند که بدون وجود قانون و کیفـر، آدمـی سـر بـه راه ی مپیوند ذاتی برقرار

 بـه عنـوان ،در همین راستا از گفتمان قانون و نظـم. )٢۴/١۵٨ش: ١٣٨٩قماشـی، (شود  نمی
 ۀی سیاسـی و اقتـصادی نئـولیبرال نظیـر ایـاالت متحـدها  غالب نظامِایدئولوژی کیفری

 بـه جنـاح راسـت مربـوطهـا   آنسیاسـیگیری  شود که جهت  میآمریکا و انگلستان یاد
 جـرم و ۀافسان در کتاب خود با نام ١شینگلد. (Cavadino & Dignan, 2006: 441)شود  می

 شهروندان ۀ شاهد ترکیب عواملی چون ترس فزایند١٩٨٠ ۀدهکه دارد   میبیان ٢مجازات
سـوی تـری از  گیرانـه ی سـختهـا بار و پاسـخ  خشونتجرایم خیابانی، افزایش جرایماز 

و ای  وی اثرات این تعـامالت میـان تـرس شـهروندان، پوشـش رسـانه. گذاران بود قانون
دارد کـه   مـیکنـد و بیـان  مـی جرم و مجـازات تـشریحۀفضای سیاسی را به عنوان افسان

است که تعارض میان خـوبی و بـدی   جرم و مجازات، یک نمایش اخالقی سادهۀافسان
 وجود افراد بد، این جهان، جهـان خـشونت و ۀواسط چرا که به ؛آورد میرا به نمایش در
 سـازی  و سیاستمداران از این افسانه به عنوان راهی برای سـادهها رسانه. ُپر از خطر است

 نـرخ ۀدارد کـه بـه واسـط  مـیوی اظهـار. کننـد  میبرداری  خیابانی بهرهجرایمخطرات 
 بـه جـرم، هـا  رسـانهۀینـددیدگی و توجـه فزا  خشن، ترس رو به رشد از بزهجرایم ۀفزایند

 اقلیت به ویژه جوانـان ِی جوانان مردها  در قالب٣»بیگانگان غارتگر«بزهکاران به عنوان 
 جرم و مجازات چیـزی بـود کـه ۀپاسخ جامعه به افسان. شوند  میپوست معرفی مرد سیاه

کنـد کـه   مـیی قانون و نظـم تعبیـرها  یا سیاست٤» جرمسازی سیاسی«شینگلد از آن به 
  .(Scheingold, 1995: 158)ی شدید است ها  مجازاتۀبردارنددر

 نظـام ۀگیرانه در عرصـ ها از ماهیت انسان و رویکرد سخت کاران با این برداشت محافظه

                                                                 
1. Scheingold. 

2. Myth of crime and punishment. 

3. Predatory strangers. 

4. Politicization of crime. 
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 ١روبرت وایـت. اند  کیفری، ساحت پیشگیری از جرم را نیز تحت تأثیر قرار دادهعدالت
 و دورنماهـای هـا ؛ الگوهـا، روشتعیین وضعیت پیشگیری از جـرم« خود با نام ۀدر مقال
کارانه به عنوان یکی از الگوهـای پیـشگیری از جـرم در کنـار   از مدل محافظه٢»سیاسی

کارانه  وی مفهوم کلیدی در الگوی محافظه. کند  میالگوی لیبرال و الگوی رادیکال یاد
ایـت و. کند  میداند و کاهش فرصت را راهبرد اصلی این الگو معرفی  میرا کنترل جرم
کیـد » کالسیکِشناسی ۀ جرمنظری«دارد که این الگو مبتنی بر دو   میدر ادامه بیان  با تأ

است که باور دارد رفتار آدمـی »  انتخاب عقالنیۀنظری« و بر مسئولیت شخصی بزهکار
کـار  الگـوی محافظـه. (White, 1996: 101) عمـل اسـت ّتابعی از سنجش منافع و مـضار

ۀ  در راستای نظریـ؛کند بینی می  دو گونه راهبرد پیشگیرانه پیشلفه،ٶمتناسب با این دو م
َبرد و  شناسی کالسیک، پیشگیری کیفری را با هدف بازدارندگی مجازات پیش می جرم

ی ارتکـاب جـرم و کـاهش هـا  انتخاب عقالنی و به منظور افزایش هزینهۀمنطبق با نظری
  .دهد  میاد وضعی را پیشنهۀی مجرمانه، تدابیر پیشگیرانها فرصت

ن نگاه ی محصول هم،یشناس ات جرمیدر قلمرو نظر ٣» راست نویشناس جرم«ظهور 
 بـا مفـروض یشناسـ دگاه در جـرمیـن دیـطرفداران ا. جرم استۀ دیارانه به پدک محافظه

 از ،با ابزار مجازات و نه اصالح و درمـاند یه باک اراده اعتقاد دارند یدانستن اصل آزاد
شناسی بیشتر در پی قرار دادن مسئولیت  این قسم از جرم.  نمودیریمجرمانه جلوگۀ دیپد

کید مجدد بر اهمیت مجازات در قبال بزهکاری است ۀمستقیم جرم بر عهد  بزهکار و تأ
از نویسندگان با ذکر دو وجه تمـایز ای  پاره. )٢٨٩: ١٣٨۵؛ وایت و هینز،  ٨٠: ١٣٩٠نجفی توانا، (

 بیـان) ت اعـدام، بـاالترین نـرخ حـبس در جهـانوجـود مجـازا( آمریکـا ۀایاالت متحد
ی یدارند که همزمانی این دو خصیـصه بـا ایـن تغییـر در ایـدئولوژی کیفـری آمریکـا می

 از رویکرد اصـالح و بـازپروری بزهکـاران د نظام عدالت کیفری بایۀهمراه شد که ادار
 ٤»گرا ی عوامسختگیر«و نظم و ًدور باشد و در جهت آنچه اصطالحا ایدئولوژی قانون  به

                                                                 
1. Robert White. 

2. Situating crime prevention: models, methods and political perspectives. 

3. New right criminology. 

4. Populist punitiveness. 



  

دی
صا
 اقت
ی و

یاس
ع س

موان
 

جرم
 از 
عی

تما
 اج
ری

شگی
پی

٩۵  

بـا د این ایدئولوژی مبتنی بر این باور است که مجرمان بایـ.  حرکت کند،شود  مینامیده
) اسـتحقاقی( خواه این سختگیری با رویکرد مجازات بایسته ؛شدت زیاد مجازات شوند

بر ایـن اسـاس  .(Cavadino & Dignan, 2006: 436) خواه با کنترل بهتر جرم توجیه شودو 
 ی،فـرکی یریشگیـرانه بـه سـه قـسم پیشگیـر پی تدابیبند با تقسیم ١تیبرااست که جان 

اسـت یرا همان س یفرکی یریشگی پی، وضعیریشگی و پیا اجتماعی ی اصالحیریشگیپ
 یردیکن رویه چنکدارد   میانیرد بیکن رویح ای در توضیو. داند  میارک حزب محافظه

ارانه شهرت ک محافظهیۀ ا نظریاست ی به سیفرشناسکی و یشناخت ل در آثار جرمین دلیبه ا
 ییربط قضا ی ذهای د قانون و مجازات توسط دستگاهیه طرفدار اعمال شدکافته است ی

 و یفـرکی مقـررات ید بازدارندگیی اصرار بر تأ،دگاهین دی ای نظریمبنا.  استییو اجرا
ن ابـکرت میری دستگی اعمال مجازات برایعنی برخورد با جرم ِیا قانونی ی رسمهای روش

در همـین  .)٣۴/٢٧٧ــ٣٣ش: ١٣٨٠صـفاری، (  اسـتییس و دسـتگاه قـضایت پلی تقویعنی
ی علیه مهاجران و ایجاد سیاست کنتـرل جـرم سـختگیرانه و پویشتوان از ایجاد   میراستا

سرکوبگر یاد کرد کـه در بلژیـک متعاقـب پیـروزی حـزب سیاسـی راسـت افراطـی در 
ی بعـد هـا در سال. ت پارلمانی این کشور تدوین شد در انتخابا١٩٩١  نوامبر٢٩انتخابات 

 در ٢)١( و احزاب سبز در دولت ورهوفستدها  سوسیالیستها، با ایجاد ائتالف میان لیبرال
.  خیابانی تقویت شدجرایم سیاست امنیتی از طریق مبارزه با ِ جزء نئولیبرال،١٩٩٩ژوئن 

 اخالقـی ۀکارانـ ظهتر و محاف رگرایانهاقتداٶلفۀ م سیاسی بر یک ۀ ابتنای اراد،در این دوره
 خیابـانی و برهکـاری اطفـال جـرایمدر چارچوب یک سیاست امنیتی یکپارچه در قبال 

  .(Crawford, 2009: 181)مشهود است 
ی هـا  وضعی نظیر نصب دوربینۀکاران، تدابیر پیشگیران دیگر راهبرد مطلوب محافظه

 شناسان  برخی جرم،اساسبر همین . مداربسته و پیشگیری از طریق طراحی محیطی است
کارانـه  ی محافظـهها با گرایش ٣ حکومت مارگارت هیلدا تاچرۀدارند که در دور  میبیان

  :ی وضعی در انگلستان گسترش یافتها  توسل به فناوری،و نئولیبرالیستی
                                                                 

1. John Bright. 

٢ .Verhofstadt I: م٢٠٠٨ ـ١٩٩٩( چهل و هفتمین نخست وزیر بلژیک .(.  
3. Margaret Hilda Thatcher. 
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 پیـشگیری از ۀ درصد از بودج٧٨ نود، وزیر کشور انگلستان نزدیک به ۀ اواسط دهدر
آمیـز  بنـابراین اغـراق. ی اختـصاص دادیی مراقبـت ویـدیوهـا ًصرفا بـه سیـستمجرم را 

 ۀیم کـه پیـشگیری وضـعی در انگلـستان بـه ابـزاری بـرای اشـاعینخواهد بود اگر بگو
  .)۴٣: ١٣٨٨ابراهیمی، (  بزهکاری تبدیل شدۀایدئولوژی تاچریست در زمین

 توجهی به ،کارانه فظه پیشگیری در پرتو الگوی محا،شود  میگونه که مالحظه همان
 برخورد کیفری ِ اهتمام خود را مصروف افزایش شدت عملۀی جرم ندارد و همیعلل زیربنا

 ْدارد که جـرم  می چون این نکته را مفروض؛کند  میی ارتکاب جرمها و کاهش فرصت
 لذا باید با ابزار کیفـر و ،ی بزهکارانه استها محصول انتخاب شخص بزهکار و فرصت

 وضـعی، ۀی پیـشگیرانهـا ازدارندگی به انتخاب وی پاسخ داد و با کاربرد برنامـهبه امید ب
در دنیای کنونی که نئولیبرالیسم بـا . های آن را کاهش داد های ارتکاب جرم و هزینه فرصت

 بزهکاری را پیگیری ۀپدید  اجتماعی، رویکرد امنیتی بهۀحوز کارانه در اتخاذ رویکرد محافظه
  .رو شده است ه اجتماعی بیش از پیش با مانع روبۀ تدابیر پیشگیرانۀ امکان توسع،کند می

توان شواهدی مبنی بر سیاسی شدن مفهوم جرم و پیـشگیری از   میًدر ایران نیز اخیرا
 گورخـوابی ۀ و همچنـین واقعـ١٣٩۶ انتخابات ریاست جمهوری سال ۀآن را در دو واقع

ی انتخاباتی خود کـه از ها ها در کلیپ برخی نامزد،نمونه؛ برای در شهریار مشاهده کرد
 با به تصویر کشیدن زندگی برخی افراد فقیر جامعه یا تعطیلی ،شد  میصدا و سیما پخش

 دولـت ِی اقتـصادی و اجتمـاعیهـا سعی در ناکام جلوه دادن سیاستها  هبرخی کارخان
ایش حقوق از افزای   نمونهۀدر مقابل، رئیس جمهور دولت یازدهم با ارائ. حاضر داشتند

 اقـشار تحـت پوشـش ِ دریـافتیۀکارمندان و کارگران با نرخ تورم، چند برابر شدن یارانـ
 و سازمان بهزیستی و همچنین افزایش حقوق بازنشـستگان سـعی نمـود تـا ١ امدادۀکمیت

  .پذیر جامعه نشان دهد  حمایت از اقشار آسیبۀولت خود را در حوزاهتمام د
گـذاری،   سیاسـتۀی اجتمـاعی کـشور کـه وظیفـوزیر کشور به عنوان رئیس شـورا

ــا   پــیشۀکارهای اداری در زمینــهمــاهنگی و تنظــیم ســازو ــه ب بینــی، پیــشگیری و مقابل
 مـذکور و ۀ پدیـدسـازی  بـا سـاده٢،ی اجتمـاعی را داردهـا ، معضالت و آسیبها پدیده

                                                                 
1. <http://donya-e-eqtesad.com/news/1096942>. 

  .رانیوز ئتیه ٣٠/٨/١٣٨٠ مصوب کشوری اجتماعی شورا لیتشکنامۀ  نییآ ١ ۀماد. ٢
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  :دارد  می در راستای مجرم دانستن این افراد این گونه اظهارتالش
  پناهها  به گورستان،ط به معتادانی است که از ترس بازداشت یا برخوردگورخوابی مربو

  ١.برند تا دیده نشوند می

خانمانی در تالش است تا این نکته را پررنگ کند کـه  ۀ بیبا تغییر ماهیت پدیدوی 
العمـل  شوند که عکـس  میمحسوب) معتاد متجاهر( اول بزهکار ۀچنین افرادی در درج

ۀ ان بـا فروکاسـتن پدیـدایـش در واقـع .بازداشت و مجازات است ،ها  آنقانونی در مقابل
 رو بـبـردارد تا بار مسئولیت را از دوش دولـت است  اعتیاد در صدد ۀخانمانی به مقول بی

ا مـورد دیگر نیز این پدیده رای  توان به گونه  میدر حالی که. فکنددوش خود شخص بی
خانمان و بیکارند و تکلیـف دولـت اسـت  یکه چنین افرادی بمالحظه قرار داد و آن این

 و تـأمین ٣ اشـتغال٢،هـا  مسکن متناسب با نیاز آن، شهروندانۀ اول برای کلیۀکه در درج
  . فراهم کند٤اجتماعی

  :دارد  میدر همین راستا یکی از اقتصاددانان بیان
ب جمهوری بیانگر این مطلـ  ریاستۀ دوازدهمین دورِهای انتخاباتی به نظر من مناظره
.  تبـدیل بـه یـک گـرداب سیاسـی شـده اسـت،فقر و نـابرابریئلۀ بود که توجه به مس

ًاگرچه این موضوع از ابتدا به همین نحو بود، ولی این تصور که صـرفا بـا ایجـاد رشـد 

هاست که اعتبار خود  های پایین جامعه غلبه کرد، مدت توان به نابرابری و فقر گروه می
  ٥.را از دست داده است

 انـسان و نیازهـای وی در گـرداب ،در سـالیان اخیـرکه توان گفت   می اساسبر این
                                                                 

1. <http://www.isna.ir/news/95100805357>. 

. اسـتی رانـیا ۀخـانواد و فـرد هـر حـق از،یـن با متناسب مسکن داشتن«: یاساس قانون یکم وی س اصل. ٢
 ،کـارگران و نانیروستانـش خـصوص بـه ازمندترند،ین کهها   آنیبرا تیاولو تیرعا با است موظف دولت

  .»کند فراهم را اصل نیای اجرا ۀنیزم
 گونـاگون مـشاغل بـه جامعـه ازین تیرعا با است موظف دولت... «: یاساس قانون هشتم و ستیب اصل. ٣

  .»دینما جادیا مشاغل احرازی برا رای مساو طیشرا و کار به اشتغال امکان افراد ۀهمی برا
 ،یریـپ ،یکـاریب ،یبازنشـستگ نظـر ازی اجتماع نیتأم ازی برخوردار«: یاساس قانون نهم و ستیب اصل. ٤

 قـانون ١ ۀمـاد :ک.بـاره ر نیـا در نیهمچنـ (»...یهمگـان استی حق... وی سرپرست یب ،یازکارافتادگ
  .)١٣٨٣ مصوبی اجتماع نیتأم و رفاه جامع نظام ساختار

5. <http://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-202769>. 
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 سیاستمداران به جـای توجـه بـه تـأمین نیازهـای بنیـادین . سیاسی گمشده استمباحث
 انـزوای ۀکنند، زمینـ  میپناه رها  وی را بی، شأن و شخصیت آدمی استۀانسان که الزم

 را از بابـت رفتارهـای منحرفانـه و گـاههـا   آنند و آنگـاهساز  میرا فراهمها   آناجتماعی
  .کنند  میمجرمانه بازخواست

 و حقـوق پیـشگیری از ، نگاه سودآوری اسـتۀدر بخش بعد به دومین مانع که غلب
به صورت کلی و پیشگیری اجتماعی از جرم را به نحو خاص تحـت تـأثیر قـرار را جرم 

  .پردازیم  می،داده است

  های پیشگیری از جرم  اقتصادی بر سیاستها و توجیهات اندیشه ۀ سلط.٢
 ۀاقتـصادی در عرصـ ـ علمی و سیاسیۀ  ظهور دو اندیشۀی اخیر به واسطها در طول دهه

 ،تحلیل اقتصادی حقوق.  پیوند حقوق و اقتصاد بیش از پیش تقویت شده است،جهانی
 ،افـزون بـر آن. وری اقتـصادی نهادهـای حقـوقی اسـت رویکردی علمی با هدف بهـره

ً اقتصادی اسـت کـه عمیقـا  ـ میالدی، تفکری سیاسی١٩٨٠ ۀنئولیبرالیستی از دهۀ دیشان

 اقتصادی ـ  علمی و سیاسیۀهر دو اندیش. ی حقوقی را تحت تأثیر قرار داده استها نظام
 ایـن ،در ذیـل. انـد  پیـشگیری از جـرم نیـز سـرایت کـردهۀ در حوزها گذاری به سیاست

 ۀسـیطر« و » نظـام پیـشگیری از جـرمِحلیـل اقتـصادیت« ِتأثیرات را در قالب دو بخـش
  .کنیم  میبررسی» ی نئولیبرالیستی بر نظام پیشگیریها اندیشه

   نگاه زودبازدهی و پیشگیری وضعیۀپیشگیری؛ غلبتحلیل اقتصادی . ١ـ٢
 مطالعات ۀ دوم قرن بیستم پا به عرصۀنگرشی جدید است که از نیم، تحلیل اقتصادی حقوق

در این نگرش، با مفروض انگاشتن عقالنیت فردی و ارزیابی سود و . استحقوقی گذاشته 
 اثـر قیمـت بـر عرضـه و ۀزیان عمل ارتکابی، نقش ضمانت اجراها در نظام حقوقی به مثابـ

طور که افزایش یا کـاهش قیمـت کـاال بـر رفتـار   همان؛شود  میتقاضا محسوب و بیان
ت اجراهای حقوقی هم رفتار شهروندان گذارد، ضمان  میکننده اثرکننده و تولید مصرف
حقوق  ۀرویکرد به حوز این ،با گذشت زمان. )۶٢/٩١ش: ١٣٨٢بادینی، (سازند   میرا متأثر

ی انگاری، ضمانت اجراهای کیفری و به طور کل  به نحوی که جرم؛کیفری نیز راه پیدا کرد
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رویکـرد تحلیـل   مطالعه و پژوهش اندیشمندان با استفاده ازۀعرص،  عدالت کیفرینظام
  .(Cf. Schmidt & Witte, 1984; Posner, 1999; Cohen, 2005) اقتـصادی شـده اسـت

  :دارند  می برخی نویسندگان بیان،در همین راستا
تـوان   مـیاز اقتصادی بـودن آن نیـزاند  کارآمدی نظام عدالت کیفری را از چشمۀمسئل

ثر ٶ نظـام قـانونی مـۀن گـسترتحلیل کرد که این به معنای آن است که اقتصاد در تعیـی
  .)٣٧٠: ١٣٨٧نوبهار، (است 

ی حقـوق کیفـری بـه هـا  پیشگیری از جرم در مقایسه با دیگر حوزهِتحلیل اقتصادی
ی هـا  امروزه از دو رویکرد برای ارزیابی اقتصادی برنامه،بر این اساس ١.مراتب نوپاست

 ٣.» فایده ـتحلیل هزینه«و  ٢» اثربخشی ـتحلیل هزینه«: شود  میپیشگیری از جرم استفاده
ال اسـت کـه یـک برنامـه چـه مقـدار ٶ اثربخشی در مقام پاسخ به این س ـرویکرد هزینه

ی برنامـه و هـا هزینـهربـارۀ ایـن رویکـرد، اطالعـاتی را د. ثر واقع شودٶَبرد تا م  میهزینه
کند و سپس یک ارتباط عددی روشـن میـان ایـن   میآوری جمع) برونداد آن(اثربخشی 

چه مقدار پول صرف شده است تا ایـن نتـایج که کند تا ارزیابی کند   میو متغیر برقرارد
  .(Marsh et al., 2008; Levin & McEwan, 2001)به دست بیاید 

 ضـعف ایـن تحلیـل آن اسـت کـه هـیچ ۀدارنـد کـه نقطـ  میمنتقدان این شیوه بیان
شده از سـوی جامعـه  گذاری یا مقدار پول ذخیره اطالعاتی در خصوص برگشت سرمایه

 ۀبـه واسـط. (Welsh & Farrington, 2000: 348)دهد   نمی پیشگیری از جرم ارائهۀبه واسط
 ـ تر، رویکرد دوم یعنی تحلیل هزینه  ضعف و برای رسیدن به درک کاملۀوجود این نقط

  ـی هزینـههـا  فایـده یـک گـام فراتـر از تحلیـل ـتحلیل هزینـه. فایده مطرح شده است
  :شوند  میاالت مطرحٶرود و در آن این س  میاثربخشی

  ی پیشگیری و کاهش جرم چگونه از لحاظ اقتصادی کارآمد هستند؟ها  برنامه.١
 پیــشگیری بــه خــوبی صــرف شــده اســت؟ ۀیافتــه بــه برنامــ  آیــا مبلــغ اختــصاص.٢

(Dossetor, 2011: iii; Marsh et al., 2008; Zedlewski, 2009).  
                                                                 

  .۴٩۴ـ١/۴٨٨ :١٣٩٣ ر،یکنیو و تیرا: ک.ر ،یدگید بزه و جرمی اقتصادی ها نهیهز لیتحلبارۀ در. ١
2. Cost-effectiveness analysis. 

3. Cost-benefit analysis. 
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. تـر اسـت تـر و عمیـق االت این تحلیـل بنیـادیٶ س،شود  میگونه که مالحظه همان
کـه صـدد آن اسـت   در، فایده اسـت ـ که موسوم به تحلیل هزینه١ فایده ـارزیابی هزینه

ی منـتج از آن هـا ی یـک مداخلـه در قبـال منـافع یـا خروجـیهـا ارزیابی کند آیا هزینـه
 به رغم نقـاط مثبـت، نگرش اقتصادی به پیشگیری .(Lab, 2014: 345)پذیر است؟  توجیه

 ابتنـای تحلیـل اقتـصادی ۀ بـه واسـط،گونه که مالحظه شـد همان. واجد ایراداتی است
گیری کیفری و تشبیه   تصمیمِی همچون الگوی انتخاب عقالنییها فرض حقوق بر پیش

 پیـشگیری از جـرم در دو ۀی کـه در حـوزیهـا ضمانت اجراها به قیمـت در بـازار، مثـال
.  بیشتر ناظر به پیشگیری وضعی است، فایده شاهدیم ـبخشی و هزینه اثر ـرویکرد هزینه

 است تحلیل ٢»مطالعات پیگیر در زمان«از آنجا که پیشگیری اجتماعی از جرم از سنخ 
 به ندرت موضوع ، بر همین اساس.مدت استهای بلند ریزی اقتصادی آن نیازمند برنامه

 پیشگیری از المللی حالی است که مرکز بیناین در . گیرد  فایده قرار می ـمطالعات هزینه
یی نسبی اقدامات مختلف پیشگیرانه ا کار طی تحقیقی که در مورد بررسی و ارزیابی،جرم

مدار و یافته است که تدابیر پیشگیری رشد در،از پیشگیری اجتماعی تا زندان انجام داده
 برابر زندان بوده ۵/١ وبرابر  ٧ اقتصادی ِترتیب دارای یک بازدهی  به،حمایت از اشتغال

همچنین نتایج حاصل از یک طرح پژوهشی، موسـوم بـه . )١/١۴١: ١٣٩٠ابراهیمـی، (است 
تبار انجام   آفریقاییِ کودک فقیر آمریکایی١٢٣ که با تمرکز بر »دبستانی پری طرح پیش«

 ١۴/١۶ باعـث ،دهد هر دالری که در این برنامه خرج شـده اسـت  می نشان،شده است
  .)٢/٩١٣: ١٣٩٣شواین هارت، (است گردیده ی جامعه ها جویی در هزینه فهدالر صر

دهـد و بـر ایـن   مـی تغییر مفهومْافزون بر آن، در نگرش اقتصادی به حقوق، عدالت
: ١٣٨٢بـادینی، (وری اقتصادی داشته باشد  شود که بهره  میاساس عملی عادالنه محسوب

ی یوری و کارا  تابعی از بهرهْادالنه بودن در پرتو این نگرش، ع،به دیگر سخن. )۶٢/٩١ش
 حقـوق کیفـری در ۀتوان در عرصـ  میظهور و بروز این نوع نگرش را. آید  میحساب به

ی ناشـی از رسـیدگی هـا ی، کـاهش هزینـهیافزایش کـارا.  دید٣»ییگرا مدیریت«بحث 
                                                                 

1. Cost-benefit evaluation. 

2. Follow Up Studies. 

3. Managerialism. 
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محـوری و افـزایش  ، پـردازشسـازی ی، خـصوصییـزدا تمرکز، حرکت به سمتکیفری
: ١٣٩۴فرجیهـا و قاسـمی کهریزسـنگی، (ی اسـت یـگرا هـای مـدیریت  که از ویژگـیاثربخشی

کیفیت رسـیدگی، عادالنـه بـودن آن و پـرداختن بـه بـستر که شود   می موجب،)٩/٣٠ش
بـا که رود   می پیشگیری از جرم نیز بیم آنۀدر حوز.  حقوق نادیده گرفته شودِاجتماعی

 ۀهمچنـین غلبـ. ی به فراموشی سـپرده شـود تحلیل اقتصادی، عادالنه بودن پیشگیرۀغلب
رف به رویکرد اقتصادی و نادیده گرفتن سـایر ِنگاه اقتصادی به نظام حقوقی و توجه ص

 حقوقی از قبیل اخالقی بودن آن، حقوق کیفری و نظام پیشگیری از جرم ۀعناصر قاعد
ی یـگرا راط همـین افـۀبه واسـط. کند  میًرا عمال به ابزاری برای سیاست اقتصادی تبدیل

 نظام حقوقی و حقـوق پیـشگیری از جـرم، جـای سازی است که امروزه شاهدیم انسانی
  .داده است)  پیشگیری وضعیۀغلب( نگاه اقتصادی و زودبازده ۀخود را به غلب

  ی نئولیبرالیستی بر نظام پیشگیریها  اندیشهۀسیطر. ٢ـ٢
  پـی،یر نگاهی بینـدازیمی سیاسی و اقتصادی در طول یک قرن اخها اگر به سیر اندیشه

ی فوق، عالوه بـر توسـعه و تـضییق نقـش ها بریم که ظهور و افول هر یک از اندیشه می
گذاری کیفری به نحو خـاص  گذاری اجتماعی به نحو عام و سیاست ، سیاستها دولت

ی مارکسیستی، دولـت ها لیبرالیسم کالسیک، اندیشه. را تحت تأثیر خود قرار داده است
 مداخله ۀنی بر محدود کردن حوزت هر یک با رویکردی مب،هایت نئولیبرالیسمرفاه و در ن

 حیـات سیاسـی، اجتمـاعی، اقتـصادی و ۀیا گسترش آن، شـهروندان خـود را در عرصـ
 حکمرانی در ۀدولت رفاه و دولت نئولیبرال که دو جریان عمد. اند فرهنگی متأثر ساخته

ًا یا ضمنا واجـد رویکـردی ایجـابی یـا  هر یک صراحتروند، شمار می اخیر به ۀطول سد ً

در بستر دولت رفاه، تضمین عدالت اجتمـاعی . سلبی نسبت به پیشگیری از جرم هستند
 ۀدر واقـع، در حـوز. تواند از وقوع جـرم جلـوگیری کنـد  می راهبردی پیشگیرانهۀبه مثاب

وق ی رفـاهی، رفـاه مـردم و در نتیجـه تـأمین و تـضمین حقـها  دولت،پیشگیری از جرم
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان را برای کنترل و کاهش بزهکاری یعنـی پیـشگیری 

  .)١٠: ١٣٩۴نجفی ابرندآبادی، (دهند   میاجتماعی در اولویت قرار
سـازی  های نئولیبرال که منتهی به ظهور رویکرد تجـاری اما گذار از دولت رفاه به دولت
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رعایـت حقـوق اقتـصادی و . دگردی جرم  منجر به تضعیف پیشگیری اجتماعی از، شدرفاه
 طرفداران مکتب دفاع اجتماعی ۀ نخست قرن بیستم سرلوحۀاجتماعی شهروندان که در نیم

گاهانـه بـه دسـت ، نـوینِ دوم قرن بیستم و با ظهور مکتب نئوکالسیکۀ در نیم،نوین بود  آ
 ، به فرد دولتپذیرسازی شهروندان از نهاد منحصر بار مسئولیت جامعه. فراموشی سپرده شد

سازوکارهای پیـشگیری اجتمـاعی در چـارچوب .  دولت و شهروندان منتقل شدۀبه مجموع
 به نحوی کـه در ؛ وضعی دادۀ جای خود را به تدابیر پیشگیران، فراگیر اجتماعیِسیاست

 شاهد گذر از پیشگیری اجتماعی مبتنی بر عدالت اجتماعی بـه پیـشگیری ،حال حاضر
گاهسازی وضعی مبتنی بر مسئول یدگان بـالقوه در د  و آموزش افراد جامعه و بزهسازی ، آ

ی مراقبتی در ها  صنعت امنیت خصوصی، نصب دوربینۀ فزایندۀ بزهکاری و توسعۀزمین
  .)١۶/٢٧۶ـ١۵ش: ١٣٨۴زاده،  کاشفی اسماعیل(هستیم ... معابر و اماکن عمومی و خصوصی

و رونـق بـزرگ اقتـصادی در مکتب دفاع اجتمـاعی در دامـان دولـت رفـاه و در پرتـ
 بهزیستی حداکثری و عـدم رفـاه حـداقلی ۀ دوم قرن بیستم بر پایمۀاروپای غربی طی نی

 ۀشناسی نو کـه از حیـث اقتـصادی بـه اندیـش این در حالی است که در جرم. متولد شد
 ر بـ١کـاری نزدیـک اسـت  نومحافظـهۀنئولیبرال و از حیث اخالقی و فرهنگی بـه اندیـش

 هـا  مجـازاتۀ، گزینش رفتار مجرمانه در پرتـو ایـن آزادی و نقـش بازدارنـدآزادی اراده
کید ی رفـاهی هـا ی راست نو، اندیشهها گیری حزب با قدرت، شود و بر همین مبنا  میتأ

کید بر مسئولیت . )٧٠  و۶۶: ١٣٩٢ ایروانیان،(مورد تردید جدی قرار گرفتند  نئولیبرالیسم با تأ
کید بر حفظ سنت محافظهو نو ،ییگرا  رفاهفردی در مقابل  و برقراری نظـم ها کاری با تأ

: ١٣٩٢قاسـمی مقـدم، (شناسی نو را فراهم آورده است  گیری جرم  موجبات شکل،و امنیت
حزب راست «ی پرخطر در گفتمان ها بر همین اساس، راهبرد تفکیک گروه. )۶/١٧٧ش

 در بلژیـک ها مسیحی اتکار و دموکر ی محافظهها و تا حدی لیبرال ٢»افراطی والم بلک
  .(Crawford, 2009: 192)شود   میمشاهده

                                                                 
ی به مطالبـات یگو  در تالش برای پاسخها  دولتکه دارند  میانیب شناسان جرم ازای  پاره ،اساس نیهم بر. ١

 نئـولیبرال را ۀی اندیشها لفهٶی پرخطر اجتماعی، مها ی بزرگ تجاری برای تحقق امنیت و گروهها شرکت
 ۀ میالدی نیز در حال توسع٩٠ ۀکنند و از اواخر ده  میان تقویتی پیشگیری از جرم خودشها در سیاست

  .(Crawford, 2009: 192)  اخالقی هستندکارانۀ یک رویکرد اقتدارگرایانه و محافظه
2. Extreme right-wing Vlaams Blok. 
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.  تمهیــدات رفــاهی در میــان کــشورها وجــود داردۀ عظیمــی در گــسترهــای تفــاوت
دولت ای  کشورهای اسکاندیناوی با مقاومت در برابر تغییرات اقتصادی، به نحو گسترده

دوران مرخـصی زایمـان، تـرین  همچنـین سـوئد گـسترده. اوم بخشیدند فراگیر را تدِرفاه
 افراد شاغل و افزایش بودجه ِ فرزندانۀهزین نگهداری از عضو بیمار خانواده، افزایش کمک

معناسـت  این بدین. آورد دبستانی و به طور کلی مراقبت عمومی را فراهم می ۀ پیشبرای دور
ین یا بـا نـرخ بیکـاری پـهـا که سوئد کشوری با امنیت بازار شغلی باال و در بیشتر بخـش

همچنین ایـن کـشور در میـان دیگـر کـشورها، سـهم کمتـری از نیـروی کـار بـا . است
 بـسیار ِ درآمدیِ محدودی دارد و نابرابریۀفقر در این کشور گستر. پرداخت کم را دارد

  :کند  میگونه که گرینبرگ استدالل همان. کمتری را در مقایسه با دیگر کشورها دارد
گیری نـسبی و   هلند و کشورهای اسکاندیناوی، سهلتوان در نظام عدالت کیفری می
 ،ین نـابرابری اقتـصادیی پـاۀ نابرابری اقتصادی را مالحظـه کـرد کـه درجـِینی پاۀدرج

ایـن . انـد ی رفاهی است که به نحو گسترده تأمین اعتبـار شـدهها ًاساسا محصول نظام
منـدی  دلی و دغدغـهی توأم با همـیی از شناسایها  نابرابری اقتصادی، جلوهِینی پاۀدرج

  .نسبت به رفاه دیگران است

تـوان در   مـی آن راۀاز سوی دیگر، رویکردهای بـازار آزاد بـه دولـت رفـاه کـه نمونـ
  حداقل تمهیدات رفاهی را بـرای شـهروندان فـراهم، آمریکا مشاهده کردۀایاالت متحد

بـرای شـرایط سـختی  ١،»فرهنـگ وابـستگی« نگرانی از ایجاد یک ۀبه واسط. کنند می
دریافت خدمات رفاهی و همچنین محدودیت زمانی در طول مدت دریافت رفاه وجود 

کید بسیار زیادی. دارد بر وارد شدن مردم به بازار کار به جای پیشگیری از فقر وجـود  تأ
توزیع منـابع و امکانـات و  زیـادی در مـورد بـازۀ آمریکا، دغدغۀدر ایاالت متحد. دارد

از شـهروندان در سـال  ٢»مالیات دریافتی«. تلف وجود نداردن طبقات مخبرابری در میا
نـرخ را در میـان تـرین   آمریکا پس از ژاپن و کـره جنـوبی پـایینۀ در ایاالت متحد٢٠٠٠

 ۀو در نتیجه در این کشور هزینـ دارد ٣»سازمان توسعه و همکاری اقتصادی«کشورهای 

                                                                 
1. Culture of dependency. 

2. Tax wedge. 

3. OECD: Organization for Economic Co-operation and Development. 



 

وزه
آم

 
ری

کیف
وق 

حق
ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۶

 / 
رۀ 
شما

١٣

١٠۴  

  .(Greenberg, 1999: 216)  باالسترفاهی
که ایاالت متحده در ردیف چند کشور نخستی است که دسـتمزد آور نیست  تعجب

وقـت   درصد از کارگران تمام٢۴درآمد . کند و پراکندگی درآمد دارد  میکمی پرداخت
وقــت در میــان دیگــر  ســوم میــانگین درآمــد کــارگران تمــام در ایــن کــشور، کمتــر از دو

ین شـمولیت نـرخ بر این اسـاس ایـن کـشور، بـاالتر. کشورهای عضو این سازمان است
نـسبت دهـک .  کشور عضو سـازمان داشـت٢۵ در میان ٢٠٠٠ین دستمزد را در سال یپا

 است که بـر ایـن اسـاس، ایـن کـشور بعـد از ۶۴/۴ دهم به دهک اول درآمد در حدود
ترین   گستردهِ دومۀ در مرتب، است٩٢/۴ مجارستان که نرخ دهک دهم به دهک اول آن

ین شـاخص یی کـه در پـایهـا ی شـاخص پرداخـت و آنی که در باالیها شکاف میان آن
است،  ١» بازنده ـفرهنگ برنده«کشوری که تجسم برای . واقع است ،پرداخت قرار دارند

رسـند و   مـیبه موفقیـتها   آن گروه کوچکی از.نابرابری در میان شهروندان زیاد است
 دولت ِر بخشندگی دها  درک این نکته که چگونه تفاوت.مانند  می کثیری از آن بازۀعد

تنهـا شـهروندان  یک دولت رفاه بخشنده نه.  دشوار نیست،شود  میرفاه به حبس مربوط
 حـس ،کنـد، بلکـه افـزون بـر آن  میرا در برابر فقر و کمبود درآمد و دستمزد محافظت

 کمتر ِاز سوی دیگر، یک دولت رفاه. دهد  می افراد افزایشۀبرابری و امنیت را برای هم
تر در میان شـهروندان و مـشکالت اجتمـاعی متعاقـب آن  ا نابرابری گستردهسخاوتمند ب

تنهـا در  ی آشـکاری در خـصوص شـهروندان ایـن کـشورها نـههـا تفـاوت. روسـت هروب
ًبلکه افزون بـر آن در برداشـت از عـدالت و نهایتـا در همبـستگی ، استانداردهای زندگی

  .(Downes & Hansen, 2006: 141)اجتماعی و ثبات جامعه وجود دارد 
 کـشور ١٩ دولت رفـاه و نـرخ حـبس در میـان ۀ میان گسترۀ رابط،در پژوهشی دیگر

.  مورد بررسی قرار گرفته اسـت١٩٩٨عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 
 نرخ حبس اعـم از اشـخاص بازداشـتی و اشـخاص محکـوم بـه حـبس ،در این پژوهش

 ٢»المللـی سرشـماری دفتـر ایـاالت متحـده  بینیها پایگاه داده«عیت از آمار جم. است
ی عمـومی در هـا ی مربوط به مخارج رفاه که شـامل هزینـهها داده. استخراج شده است

                                                                 
1. Winner/loser culture. 

2. US bureau of the census international database. 
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ــای از وطیــف ــه مزای ــای نقــدی خــانواده، ســیعی از خــدمات از جمل ــادگی، مزای کارافت
ایگـاه  از پ،شـود  می...ی بیکاری، بهداشت، مسکن وها ی بازار کار فعال، بیمهها برنامه
ازمان توســعه و همکـاری اقتــصادی ی عــضو سـهـا  دولــتِی مخــارج اجتمـاعیهـا داده
 کـه ١»تولید ناخالص داخلـی«ی مربوط به ها به همین طریق، داده. دست آمده است به

  درصـد تولیـد ناخـالص داخلـی کـه صـرف رفـاهۀهمراه با مخارج رفاهی برای محاسـب
 در کنـار درصـد ،شانبق بـا نـرخ حبسـ کشورها مطا١در جدول .  به دست آمد،شود می

در سـال هـا   آن٢»معـدل رفـاهی«شـود و   میکه صرف رفاهها   آنتولید ناخالص داخلی
کـرد   همبستگی میان دو متغیر نرخ حبس و نسبت هزینهۀرابط. اند بندی شده  دسته١٩٩٨

 رف تولیـدَمیـزان صـه به این معنا که هر چـ.  است-۵۶/٠تولید ناخالص داخلی به رفاه 
از هفـت . تـر خواهـد بـود ینی نـرخ حـبس پـا، رفاه بیشتر باشدۀناخالص داخلی در حوز

 )لند، انگلـستان، کانـادا، اسـپانیا، اسـترالیای آمریکا، پرتغال، نیوزۀایاالت متحد(کشوری 
شـان بـه   همگی نسبت مصرف تولیـد ناخـالص داخلـی،ترین نرخ حبس را دارندکه باال
ترین نرخ حـبس را  ینی در حالی که هشت کشوری که پا.تتر از میانگین اس ینیا پ،رفاه
.  بـاالتر از میـانگین اسـت،شـان بـه رفـاه کرد تولید ناخـالص داخلـی  میزان هزینه،دارند
ی ی دانمـارک، سـوئد و فنالنـد از کـشورها،شـود  مـیطور که در این جدول دیـده همان

 رفاه و در عین حال ۀزکرد تولید ناخالص داخلی در حو هستند که باالترین نسبت هزینه
در آن سـو، ایـاالت متحـده کـه کمتـرین نـسبت تولیـد . ترین نرخ حبس را دارنـد ینیپا

 ۀ بـاالترین نـرخ حـبس را در میـان بقیـ،کنـد  مـی رفـاهۀناخالص داخلی را صرف حـوز
.  نیز اتفاق افتاده است٢٠١٣ و ٢٠٠۶بندی در سال  این رتبه. کشورهای مورد مطالعه دارد

القاعده باالترین نرخ حـبس را دارنـد و  خوردار از اقتصاد نئولیبرالیستی علیکشورهای بر
کـه از دولـت رفـاه قدرتمنـدی ) نظیـر فنالنـد و سـوئد( اسـکاندیناوی ۀکشورهای حوز

بلکـه ، شان افـزایش نیافتـهتنهـا نـرخ حبسـ  نـه٢٠١٣ تـا ٢٠٠۶ی هـا  سالطی ،برخوردارند
  .)٢جدول (عکس کاهش داشته است رب

                                                                 
1. GDP: Gross Domestic Product. 

 رفـاه در ۀ تولید ناخـالص داخلـی در حـوزۀنسبت هزین: گیری شده است معدل رفاهی به این نحو اندازه. ٢
  .ورها کشۀکشوری خاص در مقایسه با میانگین هم
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  ١٩٩٨ زندان، تولید ناخالص داخلی و رفاه در میان کشورها در سال بارۀآمار توصیفی در: ١ جدول
(Downes & Hansen, 2006: 121)  
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 -٢/٨ ۶/١۴  ۶۶۶ ١ آمریکاۀایاالت متحد

 -۶/۴ ٢/١٨ ١۴۶ ٢ پرتغال

 -٨/١ ٠/٢١ ١۴۴ ٣ لندینیوز

 -٠/٢ ٨/٢٠ ١٢۴ ۴ انگلستان

 -٨/۴ ٠/١٨ ١١۵ ۵ کانادا

 -١/٣ ٧/١٩ ١١٢ ۶ اسپانیا

 نئولیبرال

 -٠/۵ ٨/١٧ ١٠۶ ٧ استرالیا

 ٢/٣ ٠/٢۶ ٩۵ ٨ آلمان

 ٠/۶ ٨/٢٨ ٩٢ ٩ فرانسه

 -٧/٠ ١/٢٢ ٩٢ ١٠ لوکزامبورگ

 ٣/٢ ١/٢۵ ٨۶ ١١ ایتالیا

 ٧/١ ۵/٢۴ ٨۵ ١٢ هلند

 ٣/۵ ١/٢٨ ٧٩ ١٣ سوئیس

 ٧/١ ۵/٢۴ ٧٧ ١۴ بلژیک

 ٠/٧ ٨/٢٩ ۶٣ ١۵ دانمارک

 ٢/٨ ٠/٣١ ۶٠ ١۶ سوئد

 ٧/٣ ۵/٢۶ ۵۴ ١٧ فنالند

دموکرات،  سوسیال
کار،  گرای محافظه رسته

 ١گرای شرقی رسته

 -١/٨ ٧/١۴ ۴٢ ١٨ ژاپن

، نـرخ حـبس در بیـشتر کـشورها در حـال ) بـه قبـل٢٠١۵از (  سال اخیـر٢٠ول در ط
 در خصوص حبس رو بـه افـزایش بـوده ١٩٩٠ ۀگرایش کلی در ده. افزایش بوده است

                                                                 
ی گـرا رسـته دمـوکرات، الیسوسـ برال،ینئـول ۀدسـت چهـار بـه ًمعموال را کشورها ،یاسیس اقتصاد ۀحوز در. ١

 کننـد  مـیمیتقس (oriental corporatist) یشرقی گرا رسته و (conservative corporatist) کار محافظه
(Cavadino & Dignan, 2006: 435-456) .است  یاسیس علوم اتیباد از مقتبس »گرا رسته« اصطالح

  .)١۶۵ :١٣٨٠ ،یآشور: ک.برای اطالعات بیشتر ر(
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 درصـدی را در نـرخ حـبس شـاهد ٢٠ افزایش حدود ، و اکثر کشورها در این دههاست
هـا  این افـزایش. اند جربه کردهتنها سوئد و فنالند نرخ حبس رو به کاهشی را ت. اند بوده
 چـرا کـه در اکثـر کـشورها، نـرخ ؛ تبیین شودجرایم تغییرات در نرخ ۀتواند به واسط نمی

 ۀکننـد بـه عـالوه، عوامـل تعیـین.  ثابت و حتی رو به کـاهش بـوده اسـتْارتکاب جرم
مربوط بـه جـرم ...) تعداد افراد، جنسیت، سن، درآمد و( اقتصادی و آماری  ـاجتماعی

عامـل کـه کنـد   مـی استدالل١بر همین اساس، والمسلی. اند یز تغییر خیلی کمی داشتهن
 ۀشـود کـه اسـتفاد  مـی به تغییرات در سیاست مربـوط،مهم در جمعیت کیفری زندانیان

تـر را در دسـتور کـار خـود قـرار داده  ی طـوالنیها گسترده از حبس و تحمیل مجازات
 درصـد افـزایش ۵٠ در حـبس ِالدی، تعداد افراد می١٩٩٠ ۀدر بریتانیا در طول ده. است

 ١٠درصـد افـزایش بـه اسـتفاده از ضـمانت اجـرای حـبس و  ۴٠یافتند که در این میان، 
  .(Walmsley, 2000)شود   میدرصد به افزایش در میانگین طول مدت حبس مربوط

  

  ٢٠١٣ و ٢٠٠۶ های در سال)  هزار نفر١٠٠در هر (نرخ حبس کشورها : ٢جدول 
(Walmsley, 2006, 2013)  

  
  
  
  
  
  

 نام کشور اقتصادی سیاسی نوع نظام 
  نرخ حبس 

 )٢٠١٣در سال (
  نرخ حبس 

 )٢٠٠۶در سال (

  ٧٣٨ ٧١۶ ایاالت متحده آمریکا
 ٣٣۵ ٢٩۴ آفریقای جنوبی

 ١٨۶ ١٩٢ نیوزلند

 ١۴٨ ١۴٨ انگلستان و ولز

 نئولیبرال

 ١٢۶ ١٢٨ استرالیا

 ١٢٨ ٨٢ هلند

 ١٠۴ ١٠۶ ایتالیا

 ٩۵ ٧٩ آلمان

 ٨۵ ٩٨ فرانسه

 ٨٢ ۶٧ سوئد

 ٧۵ ۵٨ فنالند

  دموکرات، سوسیال
کار،  محافظهگرای  رسته

 گرای شرقی رسته

 ۶٢ ۵١ ژاپن
                                                                 

1. Walmsley. 
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 یـۀ تأمین خدمات رفاهی بـه نحـو قابـل تـوجهی بـا سیاسـت و روۀ در حوزنوسانات
 ١»طلبی کیفری هتوسع« به نحوی که کاهش خدمات رفاهی در واقع ؛کیفری ارتباط دارد

 کـه انـد مصلحان کیفری در حال حاضر به این نکته ایمان پیدا کرده. کند  میرا ایجاب
  سیاست اجتماعی به طور کلـی برخـی تـأثیرات را بـر سیاسـت کیفـری بـر جـایۀحوز
تـر   سال اخیر قابل توجـه٢۵، ٢٠رفاه و نرخ حبس در طول ۀ ارتباط میان حوز. گذارد می

 معکوس میان تعهد ۀی سازگار از یک رابطها که یافتهباور کنیم  دشوار است. شده است
وجود یک دولت رفـاه قـوی، یـک اصـل . ًبه رفاه و شاخص حبس واقعا تصادفی باشد

توانـد پـشتیبان کـاملی در برابـر توسـل بـه حـبس گـسترده در عـصر   نمیچند هر،است
 ٣»د سیاسی نئولیبرالصبح کاذب اقتصا« از آن به ٢ گرایکه جان و روزگاری سازی جهانی

  .(Gray, 1998) باشد ،کند  مییاد
شناسانه  گرا و آسیب  محیطِ به کلی متمایزِیافت دو ره،در برخورد با مسائل اجتماعی

توان ترکیبـی از   می در سطح مدیریت کالن اجتماعی، همواره٤.توان مشاهده کرد  میرا
 ی سیاسـی از یکـدیگرهـا  نظامدر واقع آنچه به تفکیک. این دو رویکرد را مشاهده کرد

 ِمبانی نظـری. گفته بیش از محور دیگر است  تکیه بر یکی از دو محور پیش،انجامد می
 مـسئول و ْمـدار، دولـت در رویکـرد رفـاه. دولت رفاه بر رویکرد محیطـی اسـتوار اسـت

بـه هـا   آنکار به آسانی بـا واگـذاری ی محافظهها شود که نظام  می مشکالتیگوی پاسخ
در . پردازنـد هـا مـی  آنی سرکوبگرانه به مقابله باها خصوصی و نیز اتخاذ سیاستبخش 

 ۀکوشد تا مجرمیت و کژروی را بـر پایـ  میمدار ۀ رفاهسطح نظام عدالت کیفری، اندیش
  .)۶۵ :١٣٩٢ ایروانیان،(منطق محیطی ارزیابی کند 

یم که در بستر هست ٥»دولت نظارتی جدید«در جوامع نئولیبرال شاهد ظهور اکنون ما 

                                                                 
1. Penal expansionism. 

2. John Gray. 

3. False dawn of the neo-liberal political economy. 

 نـامطلوب طیشـرا و هـا عامـل چـارچوب در رای اجتمـاعی هـا بیآسـ و مـشکالت ،گـرا کرد محیطروی. ٤
 ،یطـیمح عامـل گونـه هـر بـه توجـه بـدون شناسـانه بیآسـ رهیافـت آنکه حال ،کند  میریتفس یاجتماع

  ).۶۵: ١٣٩٢ ان،یروانیا (داند  میاشخاصی ها یکاست و ها یفتاررکژ معلول رای اجتماعی ها بیآس
5. The new regulatory state. 



  

دی
صا
 اقت
ی و

یاس
ع س

موان
 

جرم
 از 
عی

تما
 اج
ری

شگی
پی

١٠٩  

 یک گونـه ۀ راهبردی که دربردارند؛پدید آمده است ١»سازیپذیر راهبرد مسئولیت«، آن
 کنـشگران و نهادهـای ، شـهروندان،از تفکر است که در آن دولت بـه صـورت فعاالنـه

خواند و از ایـن رهگـذر، مـسئولیت کنتـرل رخـدادهای   میدولتی را به مشارکت فرا غیر
هـا   آنرا میـان خـود و)  و انحرافات اجتمـاعیها ، آسیبجرایمظیر ن( ناخواسته ِاجتماعی

 مـسئول امنیـت خودشـان ْبه دیگـر سـخن، شـهروندان. (Aas, 2007: 135)کند   میتوزیع
 نقش دولـت بـه حمایـت از شـهروندان در راسـتای انجـام ،شوند و در مقابل  میشناخته

ی پلـیس ها یدگان و افزایش گشتد  امنیتی، حمایت از بزهۀ مشاورۀیشان، ارائها مسئولیت
  .(Crawford, 2009: 179) شود  می محدودها در خیابان

قطبـی شـدن ت اجتمـاعی شـهری، دو موجبات گسس، اقتصاد نئولیبرالِجهانی شدن
 در هـا سـو دولـت  از یک،در این میان. جامعه، نابرابری و تضادهای فرهنگی شده است
جای   موفقی از خود برۀ کارنام،فرهنگیتحقق همبستگی اجتماعی، انسجام و همگونی 

ی متعـدد هـا  شـعبهۀی بزرگ تجاری که به واسطها  شرکت، و از سوی دیگراند نگذاشته
 ۀ به جـای مطالبـ،ندا  وابستهها  کمتر به دولت،پذیری باال در کشورهای مختلف و تحرک

ی هـا  خدمات رفاهی، خواهان تحقق امنیت و کنتـرل گـروهۀهمبستگی اجتماعی و ارائ
 را مختـل یـا تهدیـد کننـدهـا   آنی اقتصادیها پرخطری هستند که ممکن است فعالیت

(Ibid.: 192) .دو راهبـرد را ،ی امنیتـی خـودهـا  در سیاسـتهـا مطابق نظر گارلند، دولت 
ی هـا  نظیـر برنامـه،مشارکت پیـشگیرانه از جـرمۀ گرایان  یک راهبرد عمل؛اند توسعه داده

ی نظـام هـا ور این راهبرد را بـه منظـور غلبـه بـر محـدودیتکه وی ظه ٢»نگهبان محله«
 توجه و تمرکز بـیش ،ردبدر این راه. داند جرایم میعدالت کیفری در مقابله با برخی از 

. اسـت) دیـده، تـرس از جـرم بـزه( بر نتایج و پیامدهای جرم ،از آنکه بر علل جرم باشد
 میالدی بر ضرورت تفکیک ٩٠ ۀ دهراهبرد دوم راهبردی اقتدارگرایانه است که از اواخر

کیـدهـا گروه  ِی هـدف در راهبـرد تفکیـکهـا گـروه. کنـد  مـیی پرخطـر اجتمـاعی تأ
، فقرا، معتـادان مـواد ها ی نژادی، فاحشهها جوانان اقلیت: ند ازا خطر عبارتهای پر گروه

  .(Garland, 2001: 184)قانون  مخدر و اشخاص بی
                                                                 

1. Responsibilization strategy. 

2. Watch neighborhood. 
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  گیری نتیجه
شناسـی در   از جمله حقوق کیفری و جرمها از علوم و دانشی ا چه به ظاهر مجموعهاگر

 در عصر حاضر در واقع انسان بمـا هـو انـسان ،اند قرار گرفته» علوم انسانی«ذیل عنوان 
کـه موضـوع اصـلی ایـن علـوم اسـت، حقـوق و کرامـت وی در پـای منـافع سیاسـی و 

.  شده استربانیقداری و حتی نخبگان سیاسی و اقتصادی  اقتصادی کشورهای سرمایه
ی بـه نحـو خـاص و ی مطالعات علمی به نحو عـام و علـوم جنـاۀانسان، غریب و گمشد

 پیـشگیری اجتمـاعی از ِبه حاشیه رانده شـدن. باشد  میپیشگیری از جرم به نحو اخص
 و ،جرم نیز که جوهر آن پاسداشت حقوق اقتـصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی شـهروندان

شود که انـسان نادیـده   می از همین امر ناشی،ی استرسالت آن، تحقق عدالت اجتماع
 ۀ نیازمند عـزم و اراد،رسد اقبال به پیشگیری اجتماعی از جرم  میبه نظر. شود  میگرفته

 مـسائل اجتمـاعی ۀواقعی دولتمردان و سیاستمداران و داشـتن نگـاه بلندمـدت در حـوز
ای سـرکوبگرانه پیـروی ی و راهبردهیپیشگیری از جرم بیش از آنکه از منطق قضا. است
 آیـا دولتمـردان .ی را مورد توجه قرار دهدیی است که علل زیربنای نیازمند راهبردها،کند

نظـر کننـد و انـسان را در کارزارهـای  مدت خود صـرف حاضرند از منافع سیاسی کوتاه
  بر صدر بنشانند؟ی خود ها انتخاباتی و برنامه
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  ١٣٩۶  بهار ـ تابستان،١٣ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،حقوق کیفری یها آموزه

  
  یسیپلی ها برنامه ۀناخواستی امدهایپ
  مخدر مواد فروش و دیخری بازارها کنترل

    ١هایفرج محمد  
    ٢یصادق آزاده  

  دهکیچ
 مـواد ۀعرضـ کـاهش هـدف بـای فـریک عـدالتی نهادها ازی یک عنوان به سیپل

 تـا دهـد یمـ انجام مواد فیتوق زانیم و متیق شیافزای برا رایی ها مداخله مخدر،
 هـا مداخلـه نیـا. کند جادیا اختالل مخدر مواد بهی دسترس ندیفرا در آن ۀواسط به

 مورد ها برنامه نیتدو در که دنشوی ا ناخواستهی امدهایپ بروز موجب است ممکن
 ۀناخواسـتی امـدهایپ تیـماهی بررسـ حاضر، قیتحق پرسش. اند نگرفته قرار توجه
ی اثربخش زانیم نییتعی راستا در ها آن تیاهم زانیم و مواد بازاری سیپلی ها کنترل
 طـور بـه وی فـیکی هـا روش از ،قیتحق پرسش بهیی گو پاسخی برا. استه برنامه
 در مخـدر مـواد کنندگان مصرف و فروشندگان از نفر ۶٨ با قیعم ۀمصاحب خاص
 از نفـر ٢٠ و) کننـده مـصرف ۴١ و فروشـنده ٢٧ (مـواد فـروش و دیـخری بازارها

                                                                 
 ١/٩/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/١٢/١٣٩۵: افتیدرخ یتار.  
  .(mohammadfarajiha@gmail.com) مدرس تیترب دانشگاه اریدانش. ١
ــشجو. ٢ ــری دان ــوقی دکت ــریک حق ــرم وی ف ــ ج ــشگاه یشناس ــترب دان ــدرس تی ــسئول (م ــسندۀ م  )نوی

(sadeghiazade@yahoo.com).  
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 اسـتفاده) شوش و غار دروازه ةمحل( مخدر مواد فروش و دیخری ها محله ساکنان
 بـازار کنتـرلی سیـپلی هـا نامـهبر کـه داد نـشان پژوهش نیای ها افتهی. است شده

 مرتکـب شیخـو ازیـن مورد مواد تأمینی برا کنندگان مصرفکه  دنشو یم موجب
 تیــرعا عــدم علــت بــهی سیــپلی هــا مداخلــه نیهمچنــ. شــوندی مختلفــ میجــرا

 مـرگی حتـ وی بهداشـتی هـا بیآسـ بـروز موجـب ،بیآسـ کاهشی ها مداخله
  .شوند یم کنندگان مصرف

 کاهش ،یبهداشتی امدهایپ جرم، شیافزا مخدر، مواد یبازارها :یدیلکواژگان 
  .مصرف

  مقدمه
. است مواد مصرف کاهش ،مخدر موادی بازارها دری سیپلی ها مداخله هدف نیتر مهم
 زانیـم کنند یم تالشی سیپل گوناگونی ها برنامهی اجرا با سیپل رانیمد سبب، نیهم به

 کنندگان مصرف ۀزیانگ آن تبع به و شیافزا را مواد بهی دسترس زمان و فیتوق بازداشت،
های پلیسی منـوط بـه تحقـق  بنابراین اثربخشی برنامه. دهند کاهش را مواد مصرفی برا

س أهای مقابله با عرضـه و در ر بر این پایه، سیاست. کنندگان است کاهش میزان مصرف
و هـای کـاهش تقاضـا   اهمیت بیشتری در مقایـسه بـا سیاسـت،های پلیسی ها مداخله آن

  .دنیاب کنندگان می پیشگیری از اعتیاد و همچنین سالمت مصرف
ً مواد، ممکن است لزومـا یهای پلیسی برای کنترل بازارها با وجود این، اجرای طرح

 عنی قیمت و میزان توقیف مواد افزایشینداشته باشد؛  مواد مخدر را به دنبال ۀکاهش عرض
حتـی فراتـر از . دست آورنده رد نیاز را بکنندگان به آسانی مواد مخدر مو  و مصرفبدنیا

. های کنترل بازارها حاصل آیـد ممکن است نتایجی نامطلوب به دنبال اجرای برنامهآن، 
های پلیسی که برای رسیدن به اهداف مذکور طراحی شـدند،  در واقع، بسیاری از برنامه

تـرین  مهـمکـی از یبـه همـین جهـت، . ثیر بگذارنـدأتوانند بـر اهـداف دیگـر نیـز تـ می
  . پیامدهای ناخواسته استۀ مطالع،ها موضوعات برای تحلیل میزان اثربخشی سیاست

 خاص طراحی شده که برای تعیین یای برای رسیدن به اهداف  هر برنامه،به طور کلی
. شـود  در میزان نیل به اهداف ارزیابی مـی،ثیر تدابیر موجود در برنامهأمیزان اثربخشی، ت

ی گـاهی ولـ. شـود  اثربخش شناخته میْه اهداف، برنامه یا سیاستدر صورت دستیابی ب
 ءجـز کـه شـود یمـ جـادیای گـرید جینتـا آن،ی جـا بـه یا اهداف تحقق کنار در اوقات
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 نیا. کند مواجه چالش با را برنامهی اثربخشکه  است ممکنی حت و نبوده برنامه اهداف
 ناخواسـتهی امدهایپ ندارند، را جیتان آن جادیا قصد ها برنامه طراحان که امدهایپ از دسته
ی مفهـوم ،ناخواسـتهی امـدهایپ ب،یـترت نیـا بـه. (Chouvy, 2013: 6) شـوند یمـ دهیـنام

  .است انتظار مورد اهداف بهی دسترس عدم از متفاوت
ی نـیب شیپـ قابـل ریـغ ای یـنـیب شیپـ قابلی امدهایپ است ممکن ناخواسته یامدهایپ
 شتریـب پژوهـشگران،ی برخـ زعـم بـه مخدر موادی ارهابازی سیپل کنترل ۀحوز در. باشند

 کـه هـستندیی امـدهایپ کننـدگان، مصرفی سو از جرم شیافزا رینظ ناخواستهی امدهایپ
گـاه آن ازی سیپلی ها طرحی اجرا و نیتدو هنگام به سیپل رانیمد  نیبنـابرا و دارنـدی آ
  .(Reuter, 2009: 153) اند ینیب شیپ قابل

 امکـان کـه ابـدی یمـ تیـاهم چنـان آن گـاه ها برنامه در خواستهنای امدهایپ نیا بروز
ی ابیدسـت. سازد یم رو هروب ابهام با را )خواستهی امدهایپ( انتظار مورد اهداف بهی ابیدست
 مخـدر مواد همچونی اجتماع مشکالت و ها دهیپد خصوص در قیعم و جامع درک به
ی منفـ و مثبـت جینتـاکـه  اسـت آن دازمنـین آن، با مقابلهی برای علمی راهکارها ۀارائ و

ی سیـپلی هـا برنامـهی اجـرا مختلـف مراحـل دری ابیـارز قـاتیتحق اساس بر ها مداخله
گاه مستلزم مشکالت حل ،واقع در. دنشوی بررس  تـالش و هـا برنامه ضعف نقاط ازی آ
 فـراهم را امکـان نیـا ١یابیـارزی هـا پـژوهش. )٢/٢٨: ١٣٨۴ ها،یفرج( استه آن حلی برا
 مـورد اهـداف تحقـق زانیـم ازی جـدا ،مـواد بـازار دری سیپلی ها مداخلهکه  دنزسا یم

  .شوندی بررس زین ناخواستهی امدهایپ ثیح از انتظار،
به طور خاص، بررسی پیامدهای ناخواسته بـرای مـدیران پلـیس از دو جهـت دارای 

                                                                 
ی هـا اسـتیس جملـه از وی شناسـ جـرمی ها وهشپژ در واال یگاهیجای ابیارزی ها پژوهش ،یکل طور به. ١

ی ابیـارز وی اثربخش اجرا، ه،ینظر از،ینی ابیارز همانند آن مختلفی ها گونه که چنان دارند، محور تجربه
 آن،ی منف و مثبت آثار سنجش و ،استیس یا برنامه قوت و ضعف نقاطیی شناسا با توانند یم دهیفا ـ نهیهز
 و انـهیگرا عوام ،یعلم ریغی ها یریگ جهینت از و دهیبخشی فزون را محور تجربه یها هیرو بر ها برنامهی اتکا

 مختلـف مراحـل دری ابیـارزی هـا پـژوهش از اسـتفاده امکـان واقـع، در. بکاهندی شخصی اظهارنظرها
ی گـذار اسـتیسی ابزارهـا نیتـر مهم ازی یک ۀمثاب به را آن ،هیپا نیا بری تجرب ۀادل ۀارائ وی گذار استیس

ی طراح همچونی عوامل است؛ی ابیارز اصول تیرعا مستلزم ،یجینتا نیچنی وانگه. است درآوردهی نعقال
 زمان در یابیارز انجام ،یابیارزی برا نادرست انیمجر گماردن ناقص،ی اجرا ،یابیارزی ها برنامه فیضع

  .دنساز یم ریپذ بیسآ رای ابیارز از حاصلی ها یافته... آن انجام دری علم ریغ اهداف وجود و نامناسب
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ل بازار های پلیسی کنتر نخست آنکه این نتایج باید در هنگام تدوین طرح:  استاهمیت
تـدابیر الزم بـرای بـه حـداقل  آنکـه دوم. و سپس چگونگی اجرای آن شناسـایی شـوند

 ،ابی بـه موضـوع مـذکوریدسـت. ثیر سوء این پیامدهای ناخواسـته اتخـاذ شـودأرسانیدن ت
ثیرگذار در وقوع، و ابعاد گوناگون این پیامـدها أنیازمند شناخت این پیامدها، متغیرهای ت

بـه همـین جهـت، پـژوهش حاضـر بـر آن . (Reuter, 2009: 153) تدر بازارهای مواد اس
های پلیسی کنترل بازار مواد در ایران را از حیـث میـزان نتـایج ناخواسـته  برنامهکه است 

بـرای تجزیـه و تحلیـل پیامـدهای  ١ عمیقۀبر این اساس، از روش مصاحب .ارزیابی نماید
  :وه مصاحبه انجام شدبدین منظور، با سه گر. ناخواسته استفاده شده است

ها به فعالیـت در  کنندگانی که در زمان انجام مصاحبه نخست، فروشندگان و یا توزیع
 و روش ٢از ایـن رو، بـر اسـاس اشـباع نظـری.  توزیع و فروش مواد مشغول بودنـدۀحوز
  . عمیق صورت گرفتۀ فروشنده مصاحب٢٧ با ٣، برفیۀگلول

 یـا روزانه مصرفی برا را ازین مورد خدرم موادکنندگان مواد مخدر که  دوم، مصرف
 اساس بر. ندینما یم تأمین بازار در کنندگان عیتوز ریسا یا و فروشندگان از شیخوی هفتگ
  .گرفت صورت قیعم ۀمصاحب کنندگان مصرف از نفر ۴١ بای نظر اشباع

 و) یهرنـد (غار دروازه ۀمحل دو در که مواد فروش و دیخری ها محله ساکنان سوم،
                                                                 

 بـه را مختلـف موضوعات... و ها یژگیو ابعاد، ،محققتا  کند یم فراهم را امکان نیای فیکی ها پژوهش. ١
 را دهیپد هر مختلفی ها هیال و رگذاریثأت عوامل و رهایمتغ نیب روابط و نمودهی کالبدشکاف قیعم صورت
ی بـرا (in depth interview) قیـعمۀ مـصاحب از تا شد تالش مناسبت، نیهم به. دینما نییتب ویی شناسا
 بـه ،یکلـ حاتیتوضـ و هـا پرسـش ۀارائـ بـا روش نیـا در. شـود اسـتفاده موضـوع مختلـف ابعاد کشف
 در ودهـد  حیتوضـ را خـودی هـا پاسـخ و هـا دگاهید آزاد صورت به تا شود یم داده اجازه شونده مصاحبه
  .کند یم مطرح رسد، می نظر بهی ضرور ها آن طرح که رای االتٶس ،مصاحبه ندیفرا در پژوهشگر ضمن

 نییتع (point of saturation) ینظر اشباع اساس بر مواردی اریبس دری فیکی ها پژوهش دری ریگ نمونه. ٢
 تکـرار آن از فراتـر کـه برسـدی سـطح بـه اطالعـاتی آور جمـع ،پژوهـشگر اعتقاد بهچنانچه . گردد یم

  .ردیپذ یم انیپا مرحله نیا شود، مشاهده
 مطالعـه مـوردی هـا دهیـپد به راجع قیعم درک بهی ابیدست و اطالعات کسبی فیکی ها پژوهش رسالت. ٣

 گونـۀ بـه ،موضـوع نیهمـ ازی سأت با زین ها نمونه انتخاب مناسبت، نیهم به. یّکم اطالعات ۀارائ تا است
 بـهیی گـو پاسـخی بـرا رپژوهـشگ نگـاه از را الزم اتیخصوصکه  شوند یم انتخابی صورت به و هدفمند
 مواد فروش و دیخری بازارها در ها نمونه انتخابی برا. باشند دارا ها دهیپد شناخت و پژوهشی ها پرسش

 و فروشـنده یـا کننـده مصرف یک با گفتگو از پس که صورت نیبد. دیگرد استفادهی برف ۀگلول روش از
  .نمود یمی معرف رای بعد ۀشوند مصاحبهاو  ،وی اعتماد بجل
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 ۀمـصاحب آنـان از نفـر ٢٠ بـا جهـت نیهمـ به و دارند اشتغال یا و کردهی زندگ وشش یا
   ؛اســت بــوده لیــدل دو بــه شــوش و غــار دروازهی هــا محلــه انتخــاب .شــد انجــام قیــعم
ــا ،ســو یــک از  و فروشــندگان هــا، محلــه نیــای اجتمــاعی نابــسامانی ژگــیو بــه توجــه ب

 انجـامی برا ها آن بهی دسترس جهینت در و هستند ها محله نیا دری اریبس کنندگان مصرف
 نیا دری گوناگونی سیپلی ها مداخله گر،یدی سو از. است بوده ریپذ امکان پژوهش موضوع
 بـه و بـود شده اجرا کنندگان مصرف و کنندگان عرضه تیفعال ازی ریجلوگی برا ها محله
  .است حطر قابل خاص طور به ها مداخله نیا ۀناخواستی امدهایپ موضوع جهت، نیهم

 طـور به. است مخدر مواد کنندگان مصرف به معطوف ،ناخواستهی امدهایپ ازی برخ
 از جرم ارتکاب شیافزا نیهمچن وی بهداشتی امدهایپ خصوص در موضوع نیا خاص،

 و ستیـن کنندگان مصرف به محدود تنها جرم ارتکاب لکن. شود یم مشاهده آنانی سو
 ۀعرضی جا به ،یسیپلی ها مداخله شدت شیفزاا به توجه با است ممکن زین فروشندگان

 موجـود مطالعـات اکثـر اساس بری ول. اورندیبی رو گرید میجرا یا سرقت به مخدر مواد
ی رفتارهـا ،یسیـپلی هـا طـرحی اجـرا از پـس میجـرا نـرخ شیافـزا علت نه،یزم نیا در

  .است کنندگان مصرف ۀبزهکاران
 شیافـزا کـه ناخواستهی امدهایپ نیتر مهم ازی یک نخست، بخش در جهت نیهم به

 دوم، بخش در و ادامه در. شود یمی بررس است، کنندگان مصرفی سو از جرم ارتکاب
 انـواع از گـریدی یکـ عنـوان بـهی سیـپلی هـا طـرحی اجـرا ازی ناشـی بهداشتی امدهایپ
 ریثأتـ تحـت اسـت ممکـنی کلـ طـور بـه گـروه دو. شود یم لیتحل ناخواستهی امدهایپ

ی هـا خانواده و کنندگان مصرف: رندیگ قرار بیآس معرض در ،یسیپلی ها برنامهی اجرا
ی برا سیپلی روهاینی قانون اراتیاخت از سوءاستفاده و فساد شیافزا ن،یا ازی جدا .آنان

 اهـداف کـه ناخواستهی امدهایپ ازی یک عنوان به پژوهشگرانی سو از ،موادی بازارها کنترل
 قـسمت در رو، نیـا از. اسـت شـده عنـوان کند، یم همواج چالش با را ها مداخلهیی نها

  .شود یم حیتشر مخدر موادی بازارها عملکرد بر آن ریثأت و سیپلی روهاین فساد سوم،

  جرم ارتکاب شیافزا. ١
نظمـی و جـرم در جامعـه   یکی از عوامل ایجاد بـی،بازارهای خرید و فروش مواد مخدر
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است تا بـا تمرکـز بـر بازارهـای مـواد، به همین جهت، تالش بر این . شوند  میمحسوب
کننـدگان کـاهش  های ارتکاب جرم توسط بزهکاران مانند فروشندگان و مصرف فرصت
 مواد مخدر در جامعه، میزان مصرف کاهش یافته و از این طریـق، ۀبا کاهش عرض. یابد

ین بر ا. شود  میتأمینامنیت و آرامش شهروندان نیز به موازات کاهش میزان مواد مخدر 
کننـدگان و اخـتالل در دسترسـی بـه  اساس، نیروهای پلیس با افزایش خطر برای عرضـه

 امنیـت در جامعـه و کـاهش مـصرف تـأمین به دنبال ،کنندگان مواد برای آنان و مصرف
  .)٢۵/۴۴ ـ٢۴ش: ١٣٩۴یدی، ٶم( مواد هستند

نظـر  فهای پلیسی ممکن است صر ها بیانگر آن است که برنامه های برخی پژوهش افتهی
حتی فراتـر .  به افزایش ارتکاب جرم بینجامد،از تحقق یا عدم تحقق اهداف مورد انتظار

های  شدت مداخله ها ارتباط معناداری میان افزایش این، بر اساس نتایج برخی پژوهشاز 
ای کـه بـا افـزایش   بـه گونـه؛پلیسی در بازارهای مواد و افزایش نرخ جـرایم وجـود دارد

  .(Burrus et al., 2007: 77) ابدی ی میزان جرایم در بازار مواد افزایش میهای پلیس مداخله
تدابیر پلیسی کنترل بازارهای خریـد و فـروش مـواد مخـدر ممکـن اسـت بـه جـای 

چنـد در واقـع، هر. رمانـه را فـراهم کنـدهـای افـزایش رفتارهـای مج  زمینه،کاهش جرم
قیمت مواد مخدر افزایش یابـد و  ،های پلیسی ممکن است به دنبال افزایش شدت برنامه

توانــد در تغییــر رفتارهــای  هــا اثــربخش شــناخته شــوند، ایــن امــر مــی در نتیجــه مداخلــه
کننـدگان  ثیرگذار باشد و موجب افـزایش احتمـال بزهکـاری مـصرفأکنندگان ت مصرف

 آوردن منابع مالی دسته  برای ارتکاب جرم بی اصلۀانگیزبر این اساس، . مواد مخدر شود
 کنندگان، ارتکابی مصرفی تأمین مصرف مواد است و به همین جهت بیشترین جرایم برا

کنندگان مرتکب  ًدر میان جرایم علیه اموال، اصوال مصرف. جرایم علیه اموال خواهد بود
همچنین ممکن است برخی از آنان . شوند که نیاز به تخصص خاصی ندارد جرایمی می

. های مواد مخدر به روسپیگری روی بیاورنـد  هزینهنتأمی برای ،کننده مانند زنان مصرف
کنندگان   در اولویت مصرف،بار بنابراین توسل به از خشونت و یا ارتکاب جرایم خشونت

 مـواد، کمتـر تـأمین مالی برای ۀدر واقع، بیشتر با توجه به وجود انگیز. قرار نگرفته است
 مـواد را از تـأمیند پول الزم بـرای روند و تنها در مواردی که نتوانن سراغ جرایم خشن می

بـه همـین . آورنـد  کنند، به سرقت مقرون بـه آزار روی مـیتأمینهای ساده  طریق دزدی
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ــل ــهدلی ــای ارائ ــر اســاس آماره ــوال توســط  ، ب ــه ام ــرایم علی ــزان ارتکــاب ج ــده، می ش
  . استبار کنندگان بیشتر از جرایم خشونت مصرف

 ،مخدرهای روزافزون مواد   هزینهتأمینی کننده برا افزون بر این، ممکن است مصرف
ــد و فــروش مــواد شــودۀوارد چرخــ ــد انتظــار داشــت .  خری برخــی کــه از ایــن رو، بای
صـدد  در...  مانند جرایم علیه اموال، روسـپیگری ویبا ارتکاب جرایم گانکنند مصرف

 ورانمأمـ واقـع، در. (Benson et al., 1992) سازگاری با افزایش قیمت و دستگیری برآینـد
 در میجـرا زانیـم از ،مـواد کننـدگان عرضـه تیفعال ازی ریجلوگ با کنند یم تالش سیپل

 تـأمینی بـرا کننـدگان مـصرفکـه  شـود یمـ موجب ها آن عملکردی ول بکاهند، جامعه
... وی گریروسـپ مـواد، فـروش سـرقت، ریـنظی مـیجرا مرتکب ،مخدر موادی ها نهیهز

 بزهکارانـهی رفتارهـا وقوع احتمال که دهد یم نشانی علمی ها پژوهشی ها یافته. شوند
 شیافـزا. اسـت کننده مصرف ریغ افراد از شتریب برابر چهار تا سه کنندگان مصرف توسط
  .است شده دییأت زین مطالعات ریسا در مواد ۀنیهز تأمینی برا بزهکارانهی رفتارها احتمال

هـای خریـد و فـروش و  محدود بـر کنتـرل بازارِهمچنین تمرکز منابع انسانی و مالی
انگـاری در  کننـدگان ممکـن اسـت بـه سـهل تالش برای افزایش میزان بازداشـت توزیـع

کنترل مناسب سایر جرایم منتهی شود؛ توجه بیش از اندازه به بازار مواد، نیروهای پلیس 
های بیـشتری را  مستقیم فرصت داشته و به طور غیر  مناسب با سایر جرایم بازۀرا از مقابل

نتـایج برخـی . (Baveja et al., 2004: 8) آورد بار فراهم مـی خشونت بزهکاران جرایم برای
دار میان افزایش شدت برخورد نهادهای عـدالت کیفـری در ا معنۀها بیانگر رابط پژوهش

نظر گرفتن عدم  جرایم مواد مخدر با افزایش جرایم خشن است؛ چرا که بزهکاران با در
 ؛رونـد تر سراغ این جـرایم مـی  با خیالی آسوده،ایر جرایمتوجه کافی مقامات پلیس به س

آیا افزایش جرم ناشی از مواد است «ای با عنوان  برای نمونه، بنسون و راسموسن در مقاله
، به تشریح این موضوع به هنگام اجرای رویکردهای سـختگیرانه در »یا عملکرد پلیس؟

هـا، بـه هنگـام افـزایش شـدت  نبـر اسـاس نتـایج پـژوهش آ .انـد شهر فلوریدا پرداختـه
به باور آنان، تمرکز بـیش . یابد های پلیسی، میزان جرایم نیز در جامعه افزایش می مداخله
 به سـایر رفتارهـای ن موجب عدم توجه کافی آنا، پلیس بر بازارهای مواد مخدرۀاز انداز

گـاهی از عملکـرد پلـی. شـود بزهکارانه مـی س، در واقـع، بزهکـاران بـا حـسابگری و آ
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 یابـد شوند و در نتیجه میـزان جـرایم افـزایش مـی  جرایمی غیر از مواد مخدر میمرتکب
(Benson et al., 1992).  

 مواد مخدر نیز ممکن ۀکنندگان به دلیل افزایش ریسک عرض همچنین تغییر رفتار عرضه
گاهی ا عرضه. ثیرگذار باشدأنظمی ت است در افزایش جرایم و بی ز کنندگان ممکن است با آ

 جرم، ارتکاب جرایم جایگزین همچون انواع خطرهای سختگیرانه و در نتیجه افزایش  کنترل
این موضـوع کـه در میـان  .را در اولویت قرار دهند... بری و های مختلف، جیب سرقت
هـای  مداخلهکه شود  جایی جرم مطرح شده است، موجب می هشناسان به عنوان جاب جرم

  مرتکـب جـرایم دیگـری شـوندْنده نداشته باشد و بزهکارانپلیسی در نهایت آثار بازدار
افزون بر این، افزایش منازعه برای حفـظ جایگـاه و کـسب  .)٨٠٣: ١٣٩١نجفی ابرندآبادی، (

 پلـیس، بـه خـشونت بـازار ۀهای سـختگیران کنندگان در پی کنترل قدرت از سوی عرضه
های  ندگانی که در اثر مداخلههمچنین فروش. سازد تر می و آن را گسترده ١مواد دامن زده
 و جـذب  قلمـروۀ ممکن اسـت بـرای توسـع،آورند های دیگری روی می پلیسی به مکان
  . با فروشندگان آن بازار خرید و فروش مواد مخدر درگیر شوند،مشتریان جدید
کننـدگان در  شده در ایـن پـژوهش نـشان داد کـه برخـی مـصرف های انجام مصاحبه

های پلیسی اغلب مرتکـب رفتارهـای بزهکارانـه ماننـد  داخلهواکنش به افزایش شدت م
زیـر در نمـودار . شـوند  مواد مخدر میۀگری برای عرض سرقت، فروش، داللی و واسطه

  .های پلیسی کنترل بازار مواد ترسیم شده است کنندگان به طرح واکنش مصرف
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سرقت جرايم مواد مخدر   رفتارهاي مجاز
                                                                 

کنندگان بـرای حـل و فـصل  توزیعکه گردد  های قانونی مصرف مواد موجب می به طور کلی، ممنوعیت. ١
رسـمی و مجرمانـه بـه حـل آن  اختالفات خویش از سازوکارهای قانونی استفاده نکـرده و بـه طـور غیـر

  . آن وجود خشونت در بازارهای مواد مخدر خواهد بودۀبپردازند که نتیج
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 تـأمینی بـرا سـرقت بزهکننده به ارتکاب   مصرف۴١ نفر از ٨اساس نمودار فوق،  بر
 انیـب ،دارد ادیـاعت شهیـش و نییهـرو به که ٢٣ ۀشمار ۀشوند مصاحبه. نمودند اشاره مواد
 ار مـواد دیـبا اولی ولـ ،موبری آشپز سراغ دارم دوست. کنم ی میدزد یگوش«: دارد یم

 مـرد .»دزدم یمـ روز هـر ناآل مـثال ؛دزدم یمـ روز هـر بـشود ناگـری وقت. بگذارم کنار
 مینـستاتو یمـ ًقبال«: دیگو یم جرم ارتکاب علت به پاسخ در زین ٨ ۀرشما ۀکنند مصرف

ی لـیخ م،یریـبگ موادکمی  ها متیق نیا با میهخوااگر ب ناآلی ول ،میبخربه یک نحوی 
 چنـان .»مانند آن وی دزد قالپاق نیهم حد در ؛کنم یمی دزد نیهمبرای . شود یم ادیز
 به کنندگان مصرف شتریب شیگرا موجب مخدر مواد متیق شیافزا شود، یم مشاهده که
  .شود یم ردُخی ها جرم ارتکاب وی دزد دله

 تـأمینی بـرای داللـ یا مواد حمل خصوص دریی ها پرسش به پاسخ در ن،یا بر افزون
 مرتکـب ،ازیـن مورد مواد تأمینی برا اوقاتی گاه که نمودند انیب زین گرید نفر ١١ مواد،
 را مـواد ۀنیهز یا موادبتوانند  تا شوند یمی گر واسطه ای مواد حمل ،یدالل چون ییرفتارها
 اسـت، معتـاد نییهـرو بـه و دارد سن سال ۴٠ که ٢٩ ۀشمار ۀکنند مصرف. ندینما تأمین
 گـرم ٢ ً؛ مـثالمدبر یم جنسنوبت  ۶ یا ۵فقط  .ستمین خالف اهل من«: دارد یم اظهار

ی لـیخو  دمیترس ینم و تمگذاش یمی ورزش فیکیا  لونیناداخل  نییهرو گرم ۵ و شهیش
ی خرجـ و مـوادبـرای  هـم ناتومـ ١٠٠ و جـنس پـولتومـان  ٢٠٠ من به. بردم یم راحت
 ازی اریبـس ۀیـرو کننـدگان، مـصرف و فروشـندگانی برخـ اظهـارات اساس بر .»داد می

 ۀفروشـند. اسـت ازیـن مـورد مواد بهی ابیدستی برا مواد حمل وی دالل ،کنندگان مصرف
 هـم هـا خـواب کـارتن االن کـه اسـت نیا کار اشکال«: دیگو یماره این ب در ١١ ۀشمار

 ار شهیـش و) نییهـرو( دوا یراحتـبـه  هـا غروب. میندار موادفروش مای یعناند؛  فروشنده
 بـه واکـنش در مـواد بـازار در هـا نقـش گونـه نیـا روزافـزون شیافـزا .»کنند یم حراج
 کـاهش موجـب آنکـهی جا به و ساخته ممکن را بازار اتیح ۀادام ،یسیپلی ها مداخله

  .شود یم گرید ۀمجرمانی رفتارها بروز موجب شود، میجرا
 دیتـشد بـه واکـنش در) درصـد ٣۴/۴۶( کنندگان مصرف نصف ًبایتقر مجموع، در
. شـدند داده سـوق بزهکارانهی رفتارها سمت به ،مخدر مواد متیق شیافزا و ها مداخله

ی داللـ و سـرقت ماننـدیی هـا بـزه ارتکاب احتمال ،شوندگان مصاحبه اظهارات اساس بر
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 شتریـب مخـدر مـواد مـتیق شیافـزا آن تبـع بـه وی سیپلی ها برنامه دیتشد مواقع در... و
 کرد، یمی دالل کنندگان عیتوزی برا اوقاتی گاه که ۴٠ ۀشمار ۀکنند مصرف. گردد یم
 مـواد مـتیق یوقتـ«: دیـگو یمـ بزهکارانهی رفتارها بر مواد متیق شیافزا ریثأت مورد در
 طرح کههنگامی ی ول .برد شیپتوان کار را  یم عاتیضاآوری  جمع ناهم با د،باش نییپا
ی داللـ دنبالبه  دیبا و کردی کارتوان  نمی رود، یم باالناگهان  موادقیمت  و گذارند یم
  .»میبرو مانند آن و

 یـک چیه که داد نشان کنندگان عرضه با مصاحبه از حاصلی ها یافته ن،یا ازی جدا
 میجـرا ارتکـاب سـراغ بهی کل طور بهی سیپلی ها مداخله شدت شیافزامتعاقب  آنان از
 کـاهش ،منظر نیا از و دادند ادامه مخدر مواد فروش بههمچنان  بلکه. نرفتند نیگزیجا

 آنـان ازی برخـامکان داشـت کـه  البته. است نداده رخ ها مداخله دنبال به جرم ارتکاب
  .دهند انجامنیز  سرقت مخدر، مواد فروش با زمانهم

 فـروش و دیـخری بازارهـا در دیشدی سیپلی ها کنترل که موضوع نیا ن،یا بر افزون
 اسـاس بـر. روسـت هروبـ دیـترد بـا شود، یم جامعه در تیامن سطحی ارتقا موجب ،مواد

 زانیـم مـت،یق شیافـزا و هـا یریـگ سـخت شیافـزا زمـان از ،سـاکنانی برخـ اظهارات
 خـصوص، نیـا در. اسـت شده گذشته از شتریب آزار به مقرونی ها قتسر و ها مزاحمت

 پاسـخ در) ۶ ۀشمار ۀشوند مصاحبه( مواد فروش و دیخر بازاری ها محله ساکنان ازی کی
 تیـامن احساس عدم ت،یامن احساس وی سیپلی ها برنامه انیم ارتباط ی مبنی برپرسش به
 سیپلـ کـهی زمـان از«: کند یم حیتشر ١٣٩۴سال  دری سیپلی ها طرحی اجرا از پس را

 زمـان آن از. بردنـد پنـاه هـا کوچه داخل به نامعتاد ازبسیاری  ،کرد اجرا ار دیجد طرح
  ونـدارد وجودقبل  تیامن آن گرید واست  شده ادتریز ها یدزد تعدادکه  رسد یم نظر به

 جـودو عـدم. »کـنم جمـعی لـیخ ار حواسـم دیـباهنگام رفتن به کوچه یا ورود به خانه 
 مـشهود زیـن) ٨ ۀشـمار ۀشوند مصاحبه( محل ۀکسب ازی یک اظهارات در تیامن احساس
ــد« :اســت ــ روز چن ــا کوچــه ازی یکــدر  شیپ ــار دروازهی ه ــددکارا ازی یکــ ،غ  ار نم
 کمتـر هـا اتفـاق نیـا از ًقـبال. دنـدیدزد ار لشیموبـا و ها پول تمام و کردندی ریگ خفت

  .»ستا معتاداز  پر رفت؛ ها کوچهن به توا نمی ًاصال که ها غروب. افتاد یم
نیـاز  مـورد مـواد تـأمینی براگان کنند مصرفی برخ، شاید متیق شیافزا اثر بری حت
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ی دگیـد بـزه ۀتجرب ٢٣ ۀشمار ۀکنند مصرف. ندینمای دزدگان دیگر کنند مصرف از خود
 نیبـی دزد ،اجـرا شـده طـرح کـه یوقتـ چنـد نیـادر «: دهد یم حیتوضچنین  را خود
 یمعتـاد ،بـودم دهیـخواب پـارکهنگامی کـه در  بار کی.  استشده ادیزبسیار  دانمعتا

دو نفر معتـاد در کوچـه، تمـام پـول و مـوادی را کـه  همدیگر  بار کی. دیدزدرا  کفشم
 رحـمهـم  گریدیکـی هـا لباس بهی حتها  آن. همراه داشتم با تهدید چاقو از من گرفتند

ی هـا برنامـه شـدت شیافزا دنبال به مخدر مواد متیق شیافزا ث،یح نیا از. »کنند ینم
  .دهد یم قرار ریثأت تحت زین را کنندگان مصرف ،یسیپل

ثیر أجدای از این، در گفتمان مـدیران نهادهـای عـدالت کیفـری نیـز شـواهدی از تـ
 اظهـارات بـر بنـاکه  چنان. شود های پلیسی در افزایش برخی جرایم مشاهده می مداخله
 وقوع شیافزادالیل  نیتر مهم ازی یک ،سرقت ۀژیوی دادسرا رستسرپ و دادستان معاون
 ۀبزهکارانی رفتارها مخدر، مواد متیق شیافزا به توجه با ١٣٩۴ سال در خردی ها سرقت
 ۀقـوی اجتمـاع ۀادار سابق سیرئ ۀگفت به نی همچن١.است مواد ۀنیهز تأمینی برا معتادان
  ٢.است یافته شیافزا زینی دزد و سرقت مخدر، مواد متیق شیافزا از پس ،هییقضا

 یکـی از ،موران پلیس برای ایجاد اختالل در بـازارۀ مأهای سختگیران بنابراین مداخله
هرچنــد ممکــن اســت . آیــد ثیرگــذار بــر افــزایش میــزان جــرایم بــه شــمار مــیأتعوامــل 
 اثربخش شناخته شوند، ، تحقق شاخص افزایش قیمت موادۀهای پلیسی به واسط مداخله
کننـدگان، دسـتیابی بـه هـدف  کنندگان و توزیـع شده از سوی مصرفهای اتخاذ واکنش

ی بـرا کننـدگان مـصرف ۀبزهکارانـی رفتارهادر واقع، . سازد رو می هنهایی را با تردید روب
 مـصرف کـاهش ت،یـنها در کـه شـود یمـ موجـب آن ازی ناشـی امدهایپ و مواد تأمین
  .فتدین اتفاق زین ها مداخلهیی نها هدف عنوان به

                                                                 
1. <http://www3.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=81907840>. 

ی هـا پرونـده شیافزا با مخدر مواد متیق شیافزا وندیپ به اشاره با هییقضا ۀقوی اجتماع ۀادار سابق سیرئ. ٢
 دری تـوجه انیشـای هـا تیـموفق ،یانتظـامی روین دری تیریمد راتییتغ به توجه با« :داشت اظهار سرقت

ی صـنعت وی سـنت مخـدر مـواد مـتیق شـده باعـث موضـوع نیا اما .میا داشته مخدر مواد اتیکشف ۀنیزم
 در نسبت همان به زینی دزد و سرقت آمار ،کشور در مخدر مواد متیق شیافزا از پس. کند دایپ شیافزا

 هـستند گرییکـد بـا ارتبـاط در وسـتهیپ صـورت به هموارهی اجتماع میجرا رایز ؛است یافته شیافزا جامعه
<http://www.tabnak.ir/fa/news/511502>.  
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  یبهداشت یامدهایپ. ٢
 اســت ممکــن مخــدر مــواد فــروش و دیــخری بازارهــا کنتــرل دری سیــپلی هــا مداخلــه
ی طراح در که باشد داشته دنبال به جامعه و کنندگان مصرفی برا رای بهداشت مشکالت

  .شود یم پرداخته آن به لیذ در است و نگرفته قرار توجه مورد ها برنامه

ی هـا بیآسـ و کنندگان مصرفی اجتماع سالمت افتادن مخاطره به .١ـ٢
  جامعهی برای بهداشت
ای را بـا هـدف   رویکـرد سـختگیرانه،های پلیسی بـرای کنتـرل بـازار مـواد مخـدر برنامه

میـل  مواد و بیبه  اختالل در بازارهای خرید و فروش مواد مخدر و جلوگیری از گرایش
در راستای این برخـورد . اند فتهگر کنندگان به تهیه و مصرف مواد در پیش کردن مصرف
 آنان تفاوتی میان مصرف و عرضه قائل نشده و بـه طـور جـدی بـا نهادهـا و ،سختگیرانه

تمرکـز بـر افـزایش میـزان . کنند د مخدر مقابله میاهای خرید و فروش مصرف مو جلوه
کننـدگان و  نـسبت بـه سـالمت مـصرفموران پلـیس أمکه شود  توقیف مواد موجب می

آنان بـا که حتی ممکن است . توجه باشند بی ١های کاهش آسیب ص سیاستطور خا به
گاهی از وجود وسایل مصرف مواد کننـدگان، بـه  در میان مـصرف...  و مانند سرنگ،آ

دنبال بازداشت کسانی باشند که وسایل مذکور و مواد مخدر را برای مصرف نگهـداری 
  .کنند می

هـا در شـرایطی کـه پلـیس  ط آن مصرف مـواد توسـۀکنندگان و شیو واکنش مصرف
  :دهد های پلیسی را در معرض نقد قرار می ًصرفا به دنبال توقیف مواد است، مداخله

جملـه تزریـق، استنـشاق  از(نخست آنکه نیازمندی به سرعت بیشتر در مصرف مواد 
احتیاطی و مصرف بـیش از  بیکه گردد   ناگهانی پلیس، موجب میۀدر اثر مداخل...) و

  .مصرفی، آسیب جسمانی و حتی مـرگ شـود اد، منجر به مشکالتی نظیر بیش موۀانداز
                                                                 

 عنـوان بـه بیآسـ کاهش« :است شده فیتعر گونه نیا پژوهشگران انیم در بیآس کاهشی ها استیس. ١
ی امـدهایپ مقابـل دری و از تیـحمای پـ در مواد ۀکنند مصرف بهی ارزش ضد نگاه بدونی مش خط یک

 ،آن ۀیـثانو اهـداف نینـهمچ. اسـت جامعه و فرد سالمت تیوضع بهبود آن ۀیاول هدف و بوده عمل نیا
 تیـنها در و مـرتبط میجـرا کاهش ،یروان تعادل به کننده مصرف بازگشت جامعه، با شتریب چه هر انطباق
  ).٣/٨٩ش: ١٣٩۵ ،دیگران و پور یمیرح( »باشد یم مواد مصرف زانیم کاهش
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هـای پلیـسی و  هـا از وجـود رابطـه میـان مداخلـه های برخی پژوهش  طور خاص، یافتهبه
  :مصرفی در بازارهای مواد حکایـت دارنـد کـه خـود بـه چنـد دلیـل اسـت افزایش بیش

 افزایش فشار پلیس بـر بازارهـای .٢ ،کند را محدود میدیگران  کمک ، ترس از بازداشت.١
 شـود مصرفی می خرید و فروش مواد مخدر، موجب مصرف در انزوا و افزایش احتمال بیش

(Green et al., 2013: 681). ترس مصرفی نیز برخی از آنان به خاطر  حتی در صورت بیش
ب همچنـین ایـن مـسئله موجـ. کننـد  از رفتن به مراکز بهداشتی امتناع مـی،بازداشتاز 
 صـدماتی را بـه رگ و بـدن ، با عجلـهِکنندگان تزریقی در اثر تزریق مصرفکه شود  می

  .(Aitken et al., 2002: 200-201) شود شان می در مواردی منجر به مرگکنند کهخویش وارد 
هــای   مــواردی همچــون اجتنــاب از حمــل ســرنگ و اســتفاده از ســرنگ آنکــهدوم

کننـدگان بـرای  هـای مـشترک میـان مـصرف ز سرنگها یا استفاده ا جامانده در پارک به
هـای  تواند افـزایش احتمـال بیمـاری موران پلیس، میأپیشگیری از پیامدهای مواجهه با م

 کنندگان به دنبال داشـته باشـد واگیردار و عفونی همچون ایدز و هپاتیت را برای مصرف
(Small et al., 2006)هـای  زایش شدت برنامه اف،شده  برای نمونه بر اساس پژوهش انجام؛
زا همچـون  در اسـترالیا موجـب بـروز بـسیاری از رفتارهـای آسـیب ١پلیسی در کابراماتـا
هـا  دیـدگی رگ های عفونی، آسیب یهای مشترک، شیوع برخی بیمار استفاده از سرنگ

در شهر ونکـور کانـادا نیـز . ها گردید ، و در عین حال امتناع پلیس از کمک به آن...و
کننـدگان بـه دلیـل اسـتفاده از  های پلیسی، بسیاری از مـصرف  شدت برنامهپیرو افزایش

شـده در  بـر اسـاس پـژوهش انجـام. ایدز مبتال گردیدندبیماری های مشترک، به  سرنگ
کننده، افزون بر اظهار نـاراحتی آنـان بـه خـاطر   مصرف۴٣ عمیق با ۀمکزیک و مصاحب

 پلیس موجـب شـد ۀورد سختگیرانموران پلیس، برخأهای متعدد از سوی م ضرب و شتم
                                                                 

آمـد کـه  الیا به حساب میکابراماتا به عنوان یکی از مناطق آلوده به مواد و بازار مواد در شهر سیدنی استر. ١
مقامـات . به دنبال ابراز نگرانی شدید مردم، به کـانون اجـرای تـدابیر کیفـری سـختگیرانه تبـدیل گردیـد

زمـان آن رسـیده اسـت کـه بـه پلـیس . زمان سختگیری آغاز شده اسـت«: کیفری با شعارهایی همچون
 در اختیـار پلـیس ِ به منـابع،»داده شودقدرت و اختیار الزم برای متوقف نمودن تجارت مواد در کابراماتا 

بـر همـین اسـاس، . افزودند تا بتوانند بـه مقابلـه بـا بازارهـای خریـد و فـروش مـواد در کابراماتـا بپردازنـد
های مخفیانه و حمالت ناگهـانی  های مستمر، خرید و فروش زنی  مانند گشتیای از تدابیر پلیس مجموعه
کننـدگان و سـاکنان منطقـه و در  ض بهداشتی در میـان مـصرفاین موضوع موجب بروز عوار. انجام شد

  .(Maher & Dixon, 2001: 5-6) نتیجه ناخرسندی آنان شد
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جامانده  های به  استفاده ننموده و از سرنگبهداشتیهای  کنندگان از سرنگ مصرف که
ایـن موضـوع موجـب افـزایش احتمـال ابـتال بـه . ها یا مـشترک اسـتفاده کننـد در پارک
  .(Miller et al., 2008) شود های واگیردار و عفونی می بیماری
 ِتزریـق ماننـدی مشکالت وجود انگریب ،پژوهش نیا در ها همصاحب از حاصلی ها افتهی

شـونده  کننـدگان مـصاحبه مـصرفی در میـان مـصرف با عجله و آسیب جسمانی، و بیش
 مـصرف ۀموران پلیس بـر شـیوأثیر منفی رفتار متأیید أ با ت١٧ ۀ شمارۀکنند مصرف. است

سـرنگ را  ،س پلـیس از تـر،کـردم ن تزریق مـیدر خیابا بار که داشتم کی«: بیان نمود
 ۀکننـد همچنـین مـصرف. » ماه با عصا راه رفتم۶سیاهرگ به سرخرگ زدم که جای  به

خریدم، روزم  چندمصرف شیشه برای مقدار بیشتری  بار کی «: نیز بیان نمود١۶ ۀشمار
حـالم بـد شـد و جا  جا در پارک بلعیدم که همان ها را یک ۀ آن هم،مورانأولی از ترس م

  .»ارستان بستری بودمبیمدر چند روز 
ثیر تـدابیر انتظـامی أکننده نیز تحت تـ کنندگان، فروشندگان مصرف افزون بر مصرف

شوندگان در دورانـی کـه بـه  دو نفر از مصاحبه. ها شوند ممکن است دچار همین آسیب
هـای   در هنگام مواجهه با پلیس دچار مـصدومیت،کردند  مواد مصرف می، تزریقۀشیو

ا دیـدن  بـار بـکیـ«: دارد  بیـان مـیبارهدر این  ١٨ ۀ شمارۀشوند مصاحبه. جدی شدند
بیمارسـتان در  چند روز که در رگم ماند و شکست سرنگ  ورگم آسیب زدممأموران به 

سرنگ را به جای رگ در زیر پوستم  ،را دیدم  هم وقتی پلیسر بار دیگکی. دمشبستری 
 ١۴ ۀ شـمارۀفزون بر این، فروشـند ا.»ریزی کرد و به درمانگاه رفتمخونتزریق کردم که 

 ۀ گـرم هـرویین در اثـر مـشاهد۶نیز یک بار در دوران مصرف مواد، بـه خـاطر خـوردن 
  .پلیس چند روز در بیمارستان بستری شد

گاهی و عدم اطالعـات کـافی مـ به گواهی پژوهش  ِموران انتظـامیأهای موجود، ناآ
 یکـی از ،هـای کـاهش آسـیب های مبارزه با بازار مواد در خصوص مداخله مجری طرح

ن قـانون، افرهنگ پلیسی که در آن بازداشت ناقـض. دالیل وجود چنین مشکالتی است
های مبتنی بر کاهش آسیب را ناممکن  برداری از رویه شود، بهره اجرای عدالت تلقی می

موران پلیس دچار نوعی سـردرگمی و أدر مواردی محتی ها،  بر اساس پژوهش. سازد می
 بازداشت ،ای را که در حال مصرف مواد است کننده شوند که آیا مصرف  میبالتکلیفی
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گاهی دهند؟ یا خیرکنند   ؟ و اینکه آیا به آنان در خصوص استفاده از سرنگ بهداشتی آ
هـای اجتمـاعی   بخـشی از سـرمایهْکننـدگان در این راستا، این موضـوع کـه مـصرف

هـای کـاهش  عملـی پلـیس بـه برنامـهثیر زیادی در تدوین و التزام أشوند، ت محسوب می
در ) ماننـد نالکـسون(ثیرگـذار أبرای نمونـه، در برخـی کـشورها داروهـای ت؛ آسیب دارد

 از آن ،مـصرفی لی مانند بیشئگیرد تا هنگام مواجهه با مسا قرار می اختیار نیروهای پلیس
 ۀین، بر پایافزون بر ا. گونه پیامدهای منفی بهداشتی را کاهش دهنداین و کنند استفاده 

 نتایج بسیار مطلوبی را ١محور گیری از پلیس اجتماع در این حوزه، بهره ها برخی پژوهش
در واقـع . (Green et al., 2013: 681-682)  استبه دنبال داشتهدر کاهش پیامدهای منفی 

 به این معنـا نیـست کـه ،تواند موجب آسیب شود های پلیسی می این موضوع که مداخله
برقـراری  هـا، بر اساس نتایج برخی پژوهش. ن برای کاهش آسیب استفاده کردنتوان از آ

 نقش مهمی در ، و آموزش به افسران پلیس،میان نهادهای بهداشتی و پلیس ارتباط بیشتر
  .(Miller et al., 2008: 329-330) های پلیسی دارد  برنامهۀکاهش پیامدهای ناخواست

یفری ایران تا پیش از اصالح قـانون مبـارزه این در حالی است که در نظام عدالت ک
هـای  ، نوعی تعارض میان گفتمـان پلیـسی موجـود و برنامـه١٣٨٩با مواد مخدر در سال 

 ،بـودن اعتیـاد موران پلیس با توجه به جـرمأکه م کاهش آسیب وجود داشت، به طوری
اهش آسـیب های کـ دیدند و التزام به برنامه کنندگان می خود را ملزم به بازداشت مصرف

  .دانستند را مخالف اجرای قانون می

                                                                 
 جـهینت در و جـرم کنتـرلی برا اجتماع دنیگردان کیشر با سو یک از محور اجتماع سیپلی فکری الگو. ١

 دری ا عمـده سـهم آنـان، بـربرا در سیپلـ شتریب کردن ریپذ تیمسئول گریدی سو از و آنان تیحما کسب
 ازیـی تمرکززدا ازمنـدین ،اول گـام در محـور اجتماع کردیروی اجرا. است داشتهی کنونی سیپلی ها برنامه

 بـر افـزون. شـود یمـ نمـودار متوسط ۀرد افسران به شتریب اراتیاخت دادن شکل به که است سیپل سازمان
 بـا کـه اسـت جرم مشکل حلی برا اجتماعی ازتوانمندس مستلزم ،سیپل کنار در اجتماعی همجوار ن،یا

یی توانـا ب،یـترت نیـا بـه. شـود یمـ حاصل آنان به الزم آموزش وی سیپلی ها طرح در آنان دادن مشارکت
 و سیپلـ انیـم کیـنزد ارتبـاط ۀواسـط بـه زیـن جامعـهی ازهـاین بهیی گو پاسخ و میجرا کنترلی برا سیپل

 دیـام روهـاین نیـا تیـقابل ویی کـارا بـه سیپلـ کنـار در ضورح با زین جامعه. شود یم شتریب محلهی اعضا
 س،یپلـی هـا تیـفعال بـودنی کنـش اجتمـاع، با سیپل کینزد ارتباط ،مجموع در. داشت خواهدی شتریب
 سیپلـ مهمی ها شاخص از ،یعملکرد وی سازمانیی تمرکززدا و جامعهی فرهنگ تکثر شناختن تیرسم به

  ).١٣٩٣ نژاد، یعابد (شوند یم محسوب محور اجتماع
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ــهدر ــرد تجرب ــوع، رویک ــور  مجم ــت ١،مح ــدهای ناخواس ــاهی از پیام گ ــضی آ  ۀمقت
گونـه  هایی برای کاهش آثار منفـی ایـن حل  تدوین راه،های کیفری و به تبع آن مداخله
رل  کنتـِهای انتظامی این امر مستلزم آن است که طراحان و مجریان طرح .استه مداخله

بازارهای خرید و فروش مواد، سالمت و بهداشـت عمـومی جامعـه را در اولویـت قـرار 
شـده و  افـزاری ماننـد میـزان مـواد مخـدر کـشف های سخت کید بر شاخصأداده و با ت

  .آن را به فراموشی نسپارند ،گانشدتعداد دستگیر

  ها و جامعه های بهداشتی به خانواده  آسیب.٢ـ٢
جـایی  ه جاب،های پلیسی کنندگان به مداخله کنندگان و مصرف عهای توزی کی از واکنشی

 به این ترتیب که ممکـن اسـت ؛مکانی و تغییر مکان بازارهای خرید و فروش مواد است
 ،به مکان جدیدورود آنان .  دیگر بروندۀها و یا از یک منطقه به منطق ها به کوچه از پارک

ماهر و دیکـسون . ید به وجود آورد جدۀمشکالت بهداشتی را در منطقکه ممکن است 
های پلیسی برای اختالل در بازار مواد مخدر در کابراماتا بیان داشتند کـه  با بررسی برنامه

 موجب افزایش ،های جدید ها با انتقال بازارهای خرید و فروش مواد به مکان این مداخله
  .(Maher & Dixon, 2001: 5-6) ها در مناطق جدید شدند مشکالت بهداشتی و بیماری

 بیـانگر ،های بـازار خریـد و فـروش مـواد  محلهِهای حاصل از مصاحبه با اهالی یافته
ــه ــشکالت و دغدغ ــین م ــر اجــرای طــرح وجــود چن ــر اث ــایی ب ــسی اســت ه . هــای پلی

منفـی  ثیرأ تـبـارۀغـار اسـت، در  دروازهۀ محلـۀ که یکی از کسب٢ ۀ شمارۀشوند مصاحبه
کردنـد  ها زندگی می پارکن در ، معتاداطرح اجرای  ازقبل«: گوید های پلیسی می طرح

 ندا همدآها  کوچهداخل بینید که  ن می ولی اآل،کردند مصرف میمواد جا هم  ناهمدر و 
. هــا هــم ببینیــد کوچــهانــد، در  کــرده کــه مــصرف اهــایی ر توانیــد ســرنگ شــما مــیو 

. »خطرنـاک اسـتو ایـن خیلـی کنند  عبور میها  هر روز از این کوچهآموزان نیز  دانش
کنـد، اظهـار   شوش فعالیـت مـیۀ تاکسیرانی محلۀ که در پایان١٧ ۀ شمارۀشوند مصاحبه

حـضور دارنـد و مـواد جا  ن همه ولی اآل،بودندجمع  جا کیدر  نًقبال معتادا«: دارد می
آمـوزان در مـسیر  دانـش. جـا هـست های شکسته و آلوده همه سرنگ. کنند مصرف می

                                                                 
1. Evidence based approach. 
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هـا  آنکـه مثـل کننـد  هوس مـیند و نبی میها را   و آنشوند  میپارک ردداخل از  مدرسه
انـد، رهـا  کرده که استفاده یین جااها را هم  سرنگ،از ترسن نیز معتادا. سیگار بکشند

  .»؟شود  میه بردارد، چاها ر سرنگای آن  بچهاگر . سازند می
 به بدن ازین یکسر جبرانی برا قیتزر به استنشاق از مصرف ۀویش رییتغ ن،یا بر افزون

 احتمال ،جامعه در مواد ۀعرض کاهش وی سیپلی ها مداخله شدت شیافزا لیدل به ،مواد
 آن تبـع بـهو ... وی عفـونی ها یماریب ت،یهپات دز،یا روسیو به کنندگان مصرفی ابتال
 به شیگرا ،همکاران و اکینی هور١.کند یم شتریب را جامعه وان آنی ها خانواده به بیآس
 ۶٨٨ بــا مــصاحبه اســاس بــر(ی سیــپل دیشــدی هــا مداخلــهی پــ در را ایســترالا در قیــتزر

 آنـان، بـاور بـه. کردنـدی بررس ٢٠١٠ تا ٢٠٠٨های  سال نیب در) ملبورن در کننده مصرف
 نیـا کـه شـود برابـر دو مواد قیتزر به شروع زانیمکه  ه بودشد موجب ها مداخله دیتشد

 کننــدگان، مــصرف انیــم در خطرنــاکی مارهــایبی بــرای خطــر زنــگ خــود موضــوع
  .(Horyniak et al., 2015: 48-49) است جامعه وان آنی ها خانواده
ی سیپلی ها مداخله شدت شیافزاکه  دهد یم نشان رانیا در موجود مطالعاتی بررس

 بـه شهیـش مـصرف از معتـادان ازی اریبـسکـه  است شده موجب ١٣٩۴ سال از رانیا در
 ،رداریواگی ها یماریب احتمال شیافزا به توجه با ضوعمو نیا. ورندآی رو نییهرو قیتزر
 ستادی سخنگو اظهارات نه،یزم نیا در. شود یم محسوب جامعه سالمتی برای دیتهد

 ،یقـیتزر نییهـرو بـه شهیـش از مـصرفی الگـو رییتغ خصوص در مخدر مواد با مبارزه
ی اهــ خــانواده انیــم در و جامعــه در موضــوع نیــای منفــی امــدهایپ ۀدهنــد نــشان
  ٢.است کنندگان مصرف
ی هـا سرنگ از استفاده  وقیتزر مانند کنندگان مصرف پرخطری رفتارها مجموع، در
 قـرار الـشعاع تحـت را مواد کمبود و متیق شیافزا بر ناظری ها برنامهی اثربخش ،مشترک

 ۀناخواسـتی امـدهایپ عنـوان به جامعه و ها خانوادهی بهداشتی ها بیآس که چرا ؛دهد یم
  .کند یم مواجه دیترد و شک با رایی نها ۀجینت اهداف، نیا بهی دسترس زای ناش

                                                                 
1. <http://www.mizanonline.ir/fa/news/93751>. 

2. <http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-450798>. 
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 کنترل در سیپلی قانون اراتیاخت از سوءاستفاده و فساد شیافزا .٣
  مخدر مواد بازار

 ارتکـاب ،حوزه نیا دری سیپلی ها مداخلهی اثربخشی برا مهم اریبسی ها چالش ازی کی
 و فـساد وقـوع امکـان .اسـتی سیـپلی هـا یرویـن انیم دری رفتاری ها یناهنجاری برخ
 ویی راهنمــا تخلفـات جملــه از و میجـرا ازی اریبــس در رشـوه افــتیدر خـاص طــور بـه

ی جینتا وقوع لحاظ به سیپل فساد آثار ،مخدر مواد میجرا در کنیل دارد، وجودی رانندگ
 شیافـزا آن تبـع بـه و مـصرف شیافـزا جـهینت در و مخـدر مـواد عیـتوز شیافزا همچون
. (Stinson et al., 2013) داردی شتریب مراتب به تیاهم جامعه، دری نظم یب و جرم احتمال

 ،یفروشـ عمـده خـاص طـور بـه وی فروشـ خـرده سـطح در فساد وجود امکان واقع، در
  .کند یم دوچندان را آن از اجتنابی ها راه و سیپل مورانأم فساد عواقب
 خـود اراتیـاخت از ،درآمد کسب فهد با سیپل مورانأم است ممکن اساس، نیا بر
ی رفتارهـای ریناپـذ تیٶر. ندینما سوءاستفاده مواد فروش و دیخری بازارها کنترلی برا
 را نیقـوان کـه دهـد یمـ امکـان هـا آن بـه مـوادی بازارها کنترل هنگام در سیپل مورانأم
 طور به. کنند کسب درآمد ،کنندگان عیتوز بای همکار قیطر از و نموده نقضی آسان به

 ۀرتبـ ًعمومـا کننـد، یمـ اجـرا موادی بازارها در رای سیپلی ها طرح کهی مورانأم خاص،
 بـه توجـه بـا آنـانی بـرا فساد ارتکابی ها نهیزم جهت، نیهم به و دارند نییپای سازمان
  .است تر فراهم عملی آزاد داشتن
 اد،مـو ۀعمـد عیـتوز درویـژه  بـه مخـدر مـواد میجرای باالی سودآور ،یکل طور به
 دعـوت مخدر مواد عیتوز ندیفرا در مشارکت به را سیپل مقاماتی برخکه  است ممکن
 جـهینت در و مـوادی هـا محمولـه کـشف عـدم دری نـشدنانکار ینقـش موضوع نیا. کند

ی بـرا مـواد کننـدگان عیـتوز از رشـوه افتیدر ١.داردی سیپلی ها برنامهی اثربخش کاهش
                                                                 

 مبارزه با مواد مخدر در جنوب استرالیا به دلیل شرکت ۀ رئیس حوز(Barry Moysen) برای نمونه، بری میسون. ١
در ایاالت متحده نیز به دنبـال اتهـام همکـاری .  سال حبس محکوم گردید٢٧تحمل  به ،در توزیع مواد مخدر

 مواد مخدر، قانونی مبنی بر ممنوعیت دخالت پرسنل نظـامی در کـشف و ۀسای ارتش با شبکٶیکی از ر
 ، دیگـرای ههمچنـین در پرونـد. )٢٢١: ١٣٩٠ زکریایی،(های مرتبط با مواد مخدر تعیین گردید  دستگیری
خـاطر همکـاری و   بـه٢٠١١ن پیشگیری از جرم در سال دستیار کمیسیو (Mark Standen) تاننمارک اس

  .(Wodak AM, 2014: 195-196) محکوم شد سال حبس ٢٢به دریافت پول از باندهای مواد مخدر، 
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 به کهی ا گونه به ؛استی رفتار یها یناهنجار هممی ها جلوه ازی کی ،ها آن با یهمکار
 هـاللی کـشورها در مخـدر مـوادی اصـل مـشکل موضـوع نیا ،پژوهشگرانی برخ باور
  .(Talpur & George, 2014: 34-35) شود یم محسوب رانیا همچونیی طال

که  کند مجاب را سیپلی روهاین ازی برخ است ممکن شهیاند نیهم گر،یدی سو از
 گونـاگونی هـا وهیشـ بـه شـده ضبط ِمخدر مواد فروش به ،شیخوی رسم شغل کنار در

 هـا، فروشـنده از پـول یـا موادی دزد مانندیی رفتارها قیطر از ها آن نیهمچن. کنند اقدام
ــحما وی همکــار ــا شــبکه از تی ــفروشــ خــردهۀ عرضــی ه ــ وی فروشــ عمــده ای ی  ۀارائ
 موضـوع نیا. دهند کاهش را یسیپلی ها برنامهی اثربخش توانند یم نیدروغی ها گزارش

ی هـا برنامـه دیتـشد بـا ،ایاسترال دری رسمی ها گزارشی برخ اساس بر که استیی جا تا
 مـوادی بازارهـا ۀحـوز در کـهی سیـپل مورانأمـ فـساد با مرتبطی ها پرونده تعداد ،یسیپل

 و داشته شیافزا درصد ۴٨ به درصد ٣٣ از ،١٩٩٧ تا ١٩٩٣ سال از ،اند فعال بوده مخدر
 بـه درصـد ۴۶ از زین اند بوده مواد ۀحوز با مرتبط که سیپل افسرانی ها تیمحکوم تعداد
  .(Coffin & Dixon, 1999: 481) است دهیرس درصد ۵٣

 و باال سطحی بازارها در سیپل فساد ازی قیمصادی بررس به زین همکاران و نسونیاست
 ،یامیـم ورک،یـوین ریـنظ متحـده االتیـا مختلـفی شـهرها در مخدر مواد ِنییپا سطح

ی هـا یناهنجـار انیـم ارتبـاط ۀدهند نشان آنان قاتیتحق جی نتا١.پرداختند... و کاگویش
 میجـرا در سیپلـ فساد تیماه کهی طور به بود؛ موادی بازارها عملکرد و سیپلی رفتار
ی ها نهیهز شتر،یب سود به توجه با هم و بود تر خشن ،میجرا ریسا با سهیمقا در مخدر مواد
 مـدرن ِفـساد دیـجدی الگـو عنـوان به آن از سبب نیهم به و داشت جامعهی برای ادیز
 در را رشـوه ۀمـسئل همکاران و لریم. (Stinson et al., 2013: 496-498) کردند ریتعبی سیپل

 شـهر دو در مخدر مواد ۀکنند مصرف ۴٣با  قیعم ۀمصاحب اساس بری فروش خرده سطح
 افتیدر و نابهنجاری رفتارها مذکور، پژوهش اساس بر. کردندی بررس کیمکز مختلف
 .شد یم محسوبی سیپلی ها مداخله ۀناخواستی امدهایپ ازی یک ،کنندگان مصرف از رشوه

                                                                 
 ژهیـوی ونیسیکمکه  شد موجب مواد ۀحوز در ورکیوین سیپل سازمان در فساد ،ها آن قاتیتحق اساس بر .١

 (Mollen Commission) مولن ونیسیکم عنوانبا  ورکیوین سیپل سازمان در موضوع نیا بهی دگیرسی ابر
  .شود لیتشک
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 کنندگان، مصرف انیمی مال ۀرابط وجود به کنندگان مصرف نصف ًبایتقر خاص، طور به
  .(Miller et al., 2008: 327-330) نمودند اشاره سیپل مورانأم و فروشندگان

 در اسـتمرار ،نابهنجـاری رفتارهـا نیا مهمی ها صهیخص ازی یک ،پژوهشگران باور به
 ۀمـصاحب اسـاس بـر کـارتر. اسـتی ا چرخـه حالت وجودی برخ ریتعب به یا و زمان طول
 دری سیـپل مورانأمـ فسادی چگونگ ویی چرا ،متحده االتیا در سیپل افسر ٣٢ با قیعم
 مخـدر مـوادی بـاال سـود کـه دیرسـ جـهینت نیـا به و نمودی سبرر را مواد با مقابله ۀحوز

 آن زانیـمی حتـ و شده لیتبد الگو یک به اراتیاخت از سوءاستفادهکه  شود یم موجب
 بـه فرصـت ساختار مانندی عوامل نقش از یجدا. (Carter, 1990: 87-88) یابد شیافزا زین

 وی تـیامن یکـدها مـواد،ی بازارهـا در آنـان حـضور و سیپل مورانأم عمل ِیآزاد سبب
 زیفـسادآمی رفتارهـا وقـوع در رگذاریثأتی رهایمتغ ازی ک یزین سیپل سازمان در ١سکوت
 چـالش کـه دهد ینم اجازهی سازمان فرهنگ وی شغلی ها تیموقع ،آن اساس بر. است

 ممکـنی حتـ. شـود مطـرح سـازمان طیمح از خارج در مورانأمی رفتاری ها ینابهنجار
 قـرار زیـن سیپلـ افـسران سـرزنش مـورد ،مسئله نیایی بازگو خاطر به اشخاصکه  است
 در شـود یمـ موجـب ...و سیپلـ همکـاران تخلفـات برابـر در سکوت فرهنگ. رندیگ

 محـدود ِافـسر چنـد یـا یک به تنها موضوع نیا شود، می ثابت مورانأم فساد کهی موارد
 سیپل مورأم چند یا یک دوجو از فراتر ،فساد ۀمسئلبسا  ، در حالی که چهشود داده نسبت
 استمرار موجب زین سیپل سازمان دری کافی ساختار نظارت عدم ن،یا بر افزون. باشد فاسد
 فقـدان فساد، ضدی ها برنامه کمبود یا و فقدان .شود یم رفتارها نیا کشف عدم و فساد
 یها تالش تا شود یم موجب... و زیفسادآم یرفتارها کشفی برا قیتحقی واحدها وجود
  .(Ibid.: 88-92) ردیگ صورت سیپل سازمان در فساد کنترلی برای اندک

  یریگ جهینت
 اهـداف نیـیتع گرو در ،مخدر موادی بازارها کنترل ِیسیپلی ها برنامهی اثربخش سنجش
 در موجـود گفتمـان از کـه گونـه همان ،یاثربخش اگر که بیترت نیا به. استه مداخله

                                                                 
1. Code of silence. 
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 تعـداد مواد، فیتوق وی ریدستگ زانیم شیافزا صرف شود، یم برداشتی رسم یها مقام
 بـهیی گـو پاسـخ گـرید باشـد، مـردمی هـا درخواست تحقق و یافته تیمحکوم بزهکاران

 کـه یهنگـام ب،یـترت نیهمـ بـه. داشت نخواهدی تیاهم ناخواسته،یا  خواستهی امدهایپ
 و هــا مــرگ باشــد،ی سیــپلی هــا مداخلــه ِنخــست تیــاولو و هــدف ،مــصرف کــاهش

ی بـرایی جـو چـارهی حتـ و شده مواجه اغماض با کنندگان مصرفی بهداشتی ها بیآس
  .شود یم رو هروب مقاومت با زین آن حل
ی اثربخـش سـنجش دری مهمـ ریـمتغ ،ناخواسـتهی امـدهایپ کـه اسـتی حال در نیا
ی معنا بهیی نهای اثربخش اگر. شوند یم محسوب موادی بازارها کنترل ِیسیپلی ها برنامه
 ۀویشـ باشـد، ناخواسـتهی امـدهایپ کـاهش بـا همـراه انتظـار مـورد هـدافا بـهی ابیدست
 گـاهیجا دیـبا ناخواستهی امدهایپ نیبنابرا. کند یم رییتغ مواد بازار کنترل وی ریگ میتصم
 مخـدر مـواد بـه مربوطی ها استیسی اجرا وی گذار استیس ۀحوز دری ادیز تیاهم و

گاه امدهایپ نیا به گذاران استیسکه  ستا ازین سبب نیهم به. باشند داشته  و افتـهی یآ
 اهـداف کـه ابنـدی یمـ تیـاهم چنـان آن گاه امدهایپ نیا. ندینما تالش آن کاهشی برا
. دنساز یم معنا یب را اهداف آن بهی ابیدست گاه و دهند یم قرار الشعاع تحت زین رای اصل
 اهـداف مـصرف، کـاهش آن دنبال به و مخدر مواد متیق شیافزا با نکهیا منظر، نیا از
 اسـت ممکـن کـه چـرا ؛ستنیـ نانـهیب واقـع گردد، یم محققی فریکی ها مداخلهیی نها

 میجـرا ارتکـاب بـا زیـن هـا کننـده مـصرف و شـده نیگزیجـا میجرا مرتکب گانفروشند
 در میجـرا نـرخ ،قیـطر نیـا از و نـدینما تـأمین را مواد متیق شیافزای ها نهیهز ،متعدد
 در سیپلـ مورانأمـ ۀسوءاسـتفاد و فـساد شیافـزا گـر،یدی سـو از. یابـد شیافـزا جامعه

  .گذارد می ریثأت اهداف بهی ابیدست زانیم بر بلندمدت
 اسـت ممکن تنها نهی سیپلی ها سازمان در فساد وجود انکار استیس خاص، طور به

 ،بلندمـدتی نـدیفرا در بلکـه باشـد، نداشـته هـا مداخلـه آثـار بهبـود بـری مثبت ریثأتکه 
 وجـود. سـازد دار خدشـه رای عمـوم اعتمـاد و داده کـاهش را سیپل ازمانس تیمشروع

 انتظـار مـورد اهـداف بـهی ابیدسـت از سیپلـکه  شود یم موجبی ا ناخواسته امدیپ نیچن
ی بهداشتی امدهایپ گر،یدی سو از. برود الٶس ریز ها مداخلهیی نهای اثربخش و بازمانده
 مـواد بازار کنترل موجودی ها وهیش است ممکن زین کنندگان مصرف به نسبت ها مداخله
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ی ها طرح نیتدوی برا است ستهیشا نیبنابرا. ببرد الٶس ریز مطلوبی ها وهیش عنوان به را
ی هـا طـرح جینتـا از طراحـان ۀاستفاد زانیم مواد، فروش و دیخری بازارها کنترل ِدیجد
 موجـب روش نیـا از اسـتفاده. شـودی بررسـ ناخواسـته یـا خواسـته جینتـا از اعم نیشیپ

گاه ی هـا پژوهش جینتا بر اندازه چه تا ها یریگ میتصم در که شود یم موضوع نیااز ی آ
 با توجه ،معتادان مرگ وی مصرف شیب کاهش ۀحوز در نمونه،ی برا ؛شود یم هیتکی علم

 مـواردی اریبـس در کننده مصرف با برخوردکنندگان نیاول عنوان به سیپل افسرانبه اینکه 
ی داروهـا از اسـتفاده جمله از و بیآس کاهشی ها برنامه خصوص در توانند یم هستند،

  .ردیگ قرار آنان اریاخت دری درمان ۀیاول امکانات ببینند و آموزش رگذاریثأت
 ۀحـوز دری فـریکی هـا مداخلـه تـالش تمـام زینی الملل نیب سطح در ن،یا ازی جدا
 مـواد، کـشت مـزارع بـردن نیبـ از رینظ گوناگونی ها وهیش از استفاده با عرضه با مقابله
 مخـدر مـوادی جهـان ۀعرضـ کـاهش بـر... و مرزهـا کنترلی برا مشترک نظارت اعمال
 یابد، کاهش مخدر موادی جهان ۀعرض کهی صورت در اساس، نیا بر. است شده متمرکز

 دری فریکی ها مداخله کنون تاآیا  نکهیای ول دهد، یمی روی کمتر ۀناخواستی امدهایپ
 نـزاع محل خود ر،یخ یا داشتهی موفق ملکردعرضه ع کاهشی برا عرضه با قابلهم ۀحوز
  .است
 کـاهشی بـرا مخـدر مـوادی سـاز یقـانون توانـد یمـ نیگزیجـای ها حل راه ازی کی

 توسـط مخـدر مـواد ۀعرضـ کنترل به توجه با صورت، نیا در. باشد ناخواستهی امدهایپ
 زین جرم ارتکاب زانیم وی بهداشت گوارنای امدهایپ و دهد یمی روی کمتر فساد دولت،
ی اجـرا فـرض در مخـدر مـواد نییپـا مـتیق بـه توجـه بـا کـه چـرا ؛بـود خواهـد کمتر

 یـا ارتکـاب آن تبـع بـه و مـصرف بـه ازیـن آن،ی دولت ۀعرض وی ساز یقانونی ها استیس
  .شود یم کمتر زین جرمیی جا هجاب

 میترسـ مختلـف ابعاد از را راه ۀنقش تواند یمی سیپلی ها مداخلهی ابیارز مجموع، در
 رگـذاریثأت عوامـل ویی نها هدف از برنامهی اجزا ازی برخ انحراف ،آن اساس بر و دینما
 ،آن جینتـای مبنا بر و شود مشخص ها برنامه ۀناخواستی امدهایپ و آثار و موضوع نیا در
  .دگرد اقدام موجودی ها استیس میترم و اصالح یا ناموفقی ها برنامه حذف به
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  ١٣٩۶  بهار ـ تابستان،١٣ ۀشمار ،یو رضیدانشگاه علوم اسالم ،حقوق کیفری یها آموزه

  ۀکنند تبرئهدالیل  حق آگاهی متهم از
  از الگوی سادۀ دیوان عالی ایاالت متحده( در اختیار دادستان

  )المللی های کیفری بین تا تکامل مقید در دادگاه
  ١  جواد صالحی  

  دهکیچ
گاهی متهم از دال دادرسـی هـای  ه در اختیار دادستان از بایـستۀکنند تبرئهل یحق آ

 ی مکلـف بـه افـشا، دادستان قبل از شروع محاکمـه،بر این اساس. استعادالنه 
 الگـوی دیـوان ،برای اولین بـار.  در اختیار خویش به متهم استۀکنند ل تبرئهیدال

آن اسـت تـا حـدی کـه عالی ایاالت متحده حاکی از شناسایی این حق و اهمیت 
 ، منجـر بـه صـدور حکـم از سوی دادسـتانکننده به متهم ل تبرئهیدال یافشاعدم 

آوری و افـشای ایـن دالیـل در  المللـی، جمـع اما در سطح بـین. شود میتبرئۀ وی 
 مـانع از المللـی یوگـسالوی سـابق تـا حـدی مجـاز اسـت کـه دادگاه کیفری بین

 حفــظ ،از ایــن منظــر .ل بــا دادســتان نــشودیــهمکــاری منــابع اطالعــاتی ایــن دال
گاهی متهم از این دال،اولۀ در مرحلل یمحرمانگی منابع دال ۀ ل در مرتبـیـ و حق آ

المللی تا حـد  لیکن این وضعیت در مقررات دیوان کیفری بین. گیرند دوم قرار می
کننده بـه مـتهم اسـت،  ل تبرئهی دالیدادستان ملزم به افشا.  یافته است ارتقازیادی

                                                                 
 ١/٩/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/١٢/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(javadsalehi@pnu.ac.ir) دانشگاه پیام نوراستادیار . ١
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 ،بـر ایـن اسـاس. باشـد متناقض دیگری را در این زمینه پذیرفته ِ اینکه تعهداتولو
کننـده بـه مـتهم  ل تبرئهی دالیتعهدات ثانوی چیزی از مسئولیت دادستان در افشا

  .کاهد نمی
المللی یوگسالوی  عالی ایاالت متحده، دادگاه کیفری بین  دیوان:یدیلکواژگان 

گاهی متهم، دال بین، دیوان کیفری سابق کننـده، دادرسـی  ل تبرئـهیـالمللی، حق آ
  .عادالنه

  مهمقد
شود   می عادالنه در راستای ضمانت رعایت حقوق دفاعی متهم باعثی دادرسیارهایمع

 یعـیرد که از حقـوق طبیگن قرار یتیدر موقع ،که وی در زمان تشکیل پرونده در دادگاه
گاه. خود محروم شود  از یکـی ،ار دادسـتانیـدر اخت کننـدۀ تبرئه دالیل متهم از یحق آ

 یربنـایز«است که در پرتو اصل حاکمیت قانون به عنـوان   عادالنهی دادرسیابعاد مترق
زاده،  حبیـب(»  حقوق بـشرهای شرط تحقق شاخص شی و پیافته سازمان یجاد نظام حقوقیا

ِگرو وضع « تحقق الزامات دادرسی عادالنه در ،از این منظر. شود  می محقق)١٣۵: ١٣٨۶
»  مـشخص کنـدیحـو مقتـضرا بـه نهـا   آنارات مجریانی است که حدود و اختینیقوان

: ١٣٨٨زاده و صالحی،  موسی(»  با مردمیفریتعامل دستگاه عدالت ک« تا )١٧٩ :١٣٨٣آشوری، (
  . شکل گیرد)۴/١٠٩ش

 یاطالعـاتۀ ان او و دادسـتان موازنـیـالزم است که مها   سالحیبه موجب اصل برابر
ار یـ در اختیـلکـه دال است یضرور.  موجود له یا علیه متهم برقرار شوددالیلنسبت به 

 در ،نکه متهم در مقام دفاع از خودید تا ابرسدادستان و مطرح در پرونده به اطالع متهم 
از  ی،ریپـس از دسـتگمـتهم کـه چـرا  ؛ردیاز دادستان قرار نگتر  فیموضع نابرابر و ضع

جـرم خـود ۀ دهنـد فیـا تخفیـ کننـده  تبرئـهدالیلبتواند به ست که ی برخوردار نیامکانات
 در برابـرمقاومت تاب متهم شود که   میاین وضعیت نابرابر باعث. داشته باشد یدسترس

بـه مراتـب  ،قانونی از امکانات و قدرت یدادستان با برخوردار. داشته باشدندادستان را 
  .دارد متهم قرار ازتر  قوی یدر موضعث ین حیاز ا

. اسـت ید نابرابراز ابعا یکیه متهم، یه و علَ لدالیل آوری جمع دادستان در وضعیت
 کـه دارنـد دالیلی آوری جمع به گرایشها  دادستان«دهد که   می نشانمیدانیقات یتحق

. (Burke, 2010: 79-83)» ن ببـردیرا از بـاتهامـات مـتهم  ۀکننـد ل تبرئـهیـفرض وجـود دل
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 دالیـلالـزام دادسـتان بـه افـشای ۀ تجرب اولین ۀ دیوان عالی ایاالت متحده در ارائالگوی
 دادستان بدون هـیچ ،بر این اساس. بندی نیستننده به متهم، حاکی از هیچ قیدوک تبرئه

 به متهم است، وگرنه محکومیت متهم به دلیـل عـدم دالیلمحدودیتی مکلف به افشای 
المللی،  بینلیکن در سطح . شود  میدادرسی عادالنه نقضهای  مٶلفهبرخورداری وی از 

حـاکی از ) یوگسالویدادگاه پس  زین(وی سابق ی یوگسالالملل بیندادگاه کیفری ۀ روی
ه مـتهم َ لـدالیـل نـسبت بـهه مـتهم یـ علدالیل آوری جمع اولویترفتار دادستان در  ییدأت

 اثبات یدهد که برا  میحی را ترجیاقداماتانجام شتر یبدادگاه یوگسالوی دادستان . است
 ،ش بـردن پرونـدهی دادسـتان در پـ، از ایـن منظـر است کهیعیطب. ثر استٶمتهم مجرم 

در دادگاه یوگسالوی بـر فـرض . درجرم نداۀ دهند فیا تخفی کننده  تبرئهدالیل به یازین
 در اختیار دادستان قرار گرفته باشد، دادستان با رعایت محرمانگی کننده ی تبرئهدالیلکه 

ًقطعا ایـن .  استدالیل مجاز به افشای ، اول و سپس رعایت حقوق دفاعی متهمۀدر مرتب

 بـه ضـرر مـتهم و منجـر بـه عـدم دالیـل،حفظ محرمانگی منبـع بر اساس بندی  لویتوا
پس دیـوان یـا  زین(ی الملل بین یفریکوان یدلیکن مقررات . شود  می به ویدالیلافشای 

فـارغ از  دادسـتان نکـهیاصه را برطرف سـازد تـا ین نقیتالش کرده است ا) دیوان کیفری
کـسان بـه یقـات بـه نحـو یتحقۀ در مرحلـًاوال  باشـد کـه بنـدی مکلـف لویـتونوع ا هر

در را هـا   آن،د اتهـامییـأتۀ قبـل از مرحلـًثانیـا ه متهم بپردازد و یه و علَ لدالیل آوری جمع
  .ار متهم قرار دهدیاخت
 در اختیار کنندۀ  تبرئهدالیل یکه آیا افشاهاست  الٶبه این سدر پی پاسخ ن نوشتار یا

 مـانع ،دالنه است؟ آیا دیگر تعهدات متناقض دادسـتانتحقق دادرسی عاۀ  الزم،دادستان
 دالیـل ی بـه مـتهم اسـت؟ فـرض بـر ایـن اسـت کـه افـشاکننـده  تبرئـهدالیل یاز افشا
تحقـق دادرسـی عادالنـه اسـت و دیگـر تعهـدات ۀ  الزمـ، در اختیار دادستانکنندۀ تبرئه

 بـه مـتهم کننـده  دالیـل تبرئـهی مـانع از تکلیـف افـشا،دادستان ولو متناقض با این تعهد
ت و یـل ماهیـح و تحلی به تشر،چوبردر این چاکه از این رو محقق بر آن است . نیست

گاهضرورت  بـا الهـام از در سـطح داخلـی  ،ار دادسـتانیـ در اختِدالیل متهم از یحق آ
 و تکامـل آن یوگسالویی در دادگاه الملل بینالگوی دیوان عالی ایاالت متحده تا سطح 

المللـی   و قواعد آیین دادرسی و ادلۀ دیـوان کیفـری بـین)پس اساسنامه زین( ُرماساسنامۀ در 
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بر این . مطرح اثبات یا رد شوندهای  بپردازد تا در پرتو آن فرضیه)  آیین دادرسیپس زین(
گـاهی مـتهم از « در این پژوهش ابتـدا بـه ،اساس  در اختیـار کننـدۀ  تبرئـهدالیـلحـق آ

 از پروندۀ بریدی«و سپس به تشریح سیر تحوالت »  ویاز حقوق دفاعیای  دادستان؛ جلوه
تکامـل «ۀ بـه مطالعـو آنگاه  »یوگسالویدادگاه االت متحده تا الگوی یا ی عالوانیددر 
 و در نهایت» ها ها تا راه حل کننده در اساسنامه و آیین دادرسی؛ از چالش تبرئه دالیل یافشا

  .های هر یک مشخص شوند نوآوریها و  شود تا نقیصه گیری پرداخته می به نتیجه

گاهی متهم از . ١    در اختیار دادستان؛کنندۀ  تبرئهدالیلحق آ
  وی یاز حقوق دفاعای  جلوه

گـاه .  مـتهم اسـتی از ابعـاد حقـوق دفـاعیکـی ، اتهـامکننـدۀ  زائـلدالیـل از یحق آ
 در ی از امکانـات قـانونی برخـورداربـادهد که متهم   می اجازهیحقوق دفاعهای  مٶلفه

 ی قانونییارهای متهم، متضمن معیحقوق دفاع. جدال با اتهامات به دفاع از خود بپردازد
 یینظـام قــضا«ک یـ المللـی بــینا یـو ای  ، منطقـهی اسـت کـه در ســطوح ملـییو قـضا
 و با هدف یفری کیدگیک رسی و در سرتاسر )١٧/١٠٨ش: ١٣٨٩صالحی، (» محور عدالت

 یژگی وین حق دارایا.  منظور شده است)١۴۴ :١٣٧۶آشـوری، (»  عادالنهیمیاتخاذ تصم«
انـسان . )١/١۶٧: ١٣٨٨سـیدقاری فـاطمی، (اسـت » قابـل سـلب ری و غی، ذاتیشمول جهان«
 المللـی بینن برخوردار است که در اسناد یادیبنهای  حق «ی از برخیخاطر کرامت ذات به

متهم در چـارچوب  یحقوق دفاع«از این منظر . )۴٢/۵ش: ١٣٨۵راسخ، (» اند افتهیبازتاب 
اصـل « که مبتنی بـر )۵٧/١١٩ــ ۵۶ش: ١٣٨۵بخش،  فرح(» گیرد  میقرارای   عادالنهیدادرس
یـاوری، (»  باشـدی جهـانیالگـو« و متـأثر از )٨: ١٣٨۶نجفـی ابرنـدآبادی، (» ها  سالحیبرابر
 یاسـی و سی حقوق مدنالمللی بینثاق یمیۀ  که بر پای جهانین الگویا. )٢/٢۵٣ش: ١٣٨٣

، دادن یان دادرسی تا پایقات مقدماتیتحقۀ  در مرحلی کردن دادرسیترافعیۀ بر پااست، 
.  اسـتیر در پرونده و تحقق معیارهای نظام اتهامیدرگهای  طرفیۀ امکانات برابر به کل

یـۀ  و بـر پایش به الزامـات نظـام اتهـامیز با گرای نیفریوان کی مقررات د،ن اساسیبر هم
  .اند م شدهین الگو تنظیهم
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قابـل درک ای  وهید به شی به متهم بایی مقام قضای عمل مجرمانه از سوی رسماعالم
د موضـوع جـرم یبلکه با«کند،   نمیتیِصرف ذکر عنوان مجرمانه کفا.  متهم باشدیبرا

ا رد اتهـام یـدفـاع مـتهم در دفـع ۀ الزمـ. )۶/١١٢: ١٣٨۵آخوندی، (» م شودیبا صراحت تفه
گاه«منتسب به وی،  . )٨٧: ١٣٨٢آشـوری، (» ِ موجد آن اسـتدالیل اتهام و  از موضوعیآ

 ناظر بر اتهام و مـستندات آن نیـز یمواد قانون«م اتهام مستلزم آن است که یضرورت تفه
 دالیلجهل نسبت به موضوع و «نکه ی تا ا)٣/٩ش: ١٣٨٧آشوری و بهمنی قاجار، (» اعالم شود

اصـل برائـت، . )۴/٩ش: ١٣٨۵، زادگـان ذنٶمـ(»  موجب خدشه به اصل برائت نـشود،اتهام
حاکمیـت . )٢/١٣۵: ١٣٨۵آشـوری، (» ِهای حقوقی ملل مترقی است میراث مشترک نظام«

: ١٣٧۵خزائی، اردبیلی و نجفـی ابرنـدآبادی، (» االتباع الزم«دعوی  اختتام فرض برائت از ابتدا تا
 شـک بـه ریه مـتهم، تفـسیل علیدلۀ ارائ« به ییف مقام قضای و موجد تکل)١٧/۴۶٨ـ١۶ش

: ١٣٨٨صــالحی، (»  اســتی و حــق ســکوت ویــین جزایق قــوانیر مــضینفــع مــتهم، تفــس
تواند منجـر بـه  یم« است که هر گونه خدشه به آن ین اصول تا حدیت ایرعا. )٣/۶٩ش

ن یکـه اهمیـت تـأم  چـرا؛)۴٣/١٣۵ش: ١٣٨۵اردبیلـی، (» ه متهم باشـدیقات علیبطالن تحق
بنـابراین دفـاع از منـافع جامعـه نبایـد . معـه نیـستمین منـافع جاأ کمتر از تـ،منافع متهم

  .)١/١١: ١٣٨٨آشوری، (» ده گرفتن حقوق دفاعی متهم باشدی نادی برایمستمسک«
ز از یـنهـا   آن معتبـر اسـت کـه مخاطـبی زمـان،زننده بـه افـراد  اتهامدالیلاستناد به 

افـراد ۀ محاکمـ که اگرچه تردیدی نیست. امکانات برابر در دفاع از خود برخوردار باشد
 ،ستیـ عادالنـه ممکـن نیت دادرسـیـساز آن در پرتو حاکم نهی زمدالیلبدون اطالع از 

ه مـتهم بـا یـ علدالیـل آوری جمـعن اسـت کـه دادسـتان در زمـان یـبحث بر سر الیکن 
حـق مـتهم . اسـت اتهامـات وی کننـدۀ و زائل که به نفع متهم شود  می مواجهیمستندات

متهم در برخـورداری حق ا یآ ست؟یار دادستان چیدر اختکنندۀ  تبرئه ِدالیلن ینسبت به ا
  بـه وی نیـزکننـده تبرئـه دالیلاین  یاحق افشۀ رندی دربرگ، عادالنهیدادرساز معیارهای 

 دالیـل یبه افشاک موظف یبه تفکی الملل بیندر محاکمات کیفری دادستان باشد؟  می
 ؟سـتچه کسی اۀ عهد بر کننده ئه تبردالیلتشخیص ماهیت  اما ١.استه متهم یه و علَل

                                                                 
1. Prosecutor v. Brđanin and Talić, Decision, Case No. IT-99-36-T, 30 October 2002, 

Available at: <http://www.icty.org/x/cases/brdanin/tord/en/020215.pdf>, Para. 30. 
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محـاکم  قـضات . اسـتکننـده  تبرئهدالیلص ی مرجع تشخ،دادستان این است که پاسخ
نکه ثابت شود دادسـتان ید، مگر انص دادستان نداریتشخاین  در یچ دخالتیهی الملل بین

و ضـرورت  کننـده  تبرئـهدالیـلن یـیدر تع ١.اسـتت خود سوءاستفاده کـرده یاز مسئول
د از قبل ی که دادستان بایدر حال ٢.برای دادستان وجود ندارد یتیچ محدودی هنآ یافشا

 ،متهمۀ محاکمۀ در مرحلد که ی عادالنه مشخص نمایدادرس یارهایمعن یمأبه منظور تو 
در این دادستان اگر  ٣.دبه وی دار کننده  تبرئهدالیل را به عنوان دالیل کدام یافشاقصد 

قضات ۀ عهد ف برین تکلی ا،اعالم نکندرا ه متهم یه و علَ ل شدهآوری جمع دالیلمرحله 
 دالیـل از کننـده  تبرئـهدالیـلک یـرد کـه بـه تفکیـگ  مـیقـرار به پرونده کننده رسیدگی

  را نیـز در اختیـارکننـده  تبرئـهدالیـل و به دادستان دستور دهند کـه دن بپردازکننده متهم
  .قرار دهدمتهم 

 از یپوشـ ا چـشمی کردن یارزش تلق  را به کمتان دادس،دالیل یافشاالزام دادستان به 
بـسا مـتهم را از اتهامـات  یست و چهت متهم نید مجرمیٶ که ممنتهی کرده است دالیلی

 را الزم در پرونـدهقات ی که دادسرا تحقاست ی در حال این وضعیت.سازد  میمطرح رها
شـده  ای وی احـرازبرت متهم یمجرم، دالیلبدون توجه به دیگر «ل کرده است و یتکم
 مـتهم کننـدۀ  تبرئـهدالیـل ثانوی در قلمرو دالیلاین . (Yaroshefsky, 2010: 343)» است
 شـوند و سـپس در اختیـار مـتهم آوری جمعًگیرند که اتفاقا باید توسط دادستان   میقرار

 بـر یش کمتر به انجام تعهد خوالمللی بین یفری کمحاکمهای  دادستانولی . قرار گیرند
 ِمیبـر وقـوع جـراهـا   آنتیـ ذهن.ل دارنـدیـتما کننـده تبرئـه دالیـل یافـشا و وریآ جمع
ت یـ امنیا شـورایـعـضو های   دولتی از سویالملل بین کیفری وانیشده به د داده ارجاع

                                                                 
1. Prosecutor v. Kvočka et al., Decision, Case No. IT-98-30/1-A, 22 March 2004, 

Available at: <http://www.icty.org/case/kvocka/4>, Para. 3. 

2. Prosecutor v. Krstić, Judgement, Case No. IT-98-33-A, 19 April 2004, Available at: 

<http://www.icty.org/x/cases/krstic/acjug/en/krs-aj040419e.pdf>, Para. 190. 

3. Prosecutor v. Mrkšić et al., Order Setting a Time-Limit for Disclosure Pursuant to Rule 

66(A)(ii), Case No. IT-95-13/1-PT, T. Ch. II, 24 November 2004, Available at: 

<http://www.icty.org/x/cases/mrksic/regdec/en/041215e.htm>, Para. 3; Prosecutor v. 

Krajišnik, Decision, Case No. IT-00-39 & 40-PT, 19 July 2001, Available at: 

<http://www.icty.org/case/krajisnik/4>, Para. 2. 
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مراجع کیفـری  که در یکسان ،از این منظر. شکل گرفته استبه طور قاطع  ملل سازمان
 ی هستند که موجب نگرانـیمین به جراا از متهم،رندیگ  میب قراریتحت تعقی الملل بین
 دادسـتان ،تین وضعی ا.انجام شودها   آناست و لذا نباید کاری به نفع المللی ۀ بینجامع

ا مـسئول شـناختن یـت یـ را در محکومیاقـدامات جـد«دهد که   میرا تحت فشار قرار
ه نفـع مـتهم یـا  بـدالیـل آوری جمـع و از (Robinson, 2008: 929)»  دنبال کندعوامل آن
  . محاکمه خودداری کندۀبه وی در مرحلها   آنافشای

از آن برخـوردار مـدافع وی ل یـوکمـتهم و  برخوردار است که یاراتیدادستان از اخت
بـرای جلـوگیری از تبرئـۀ مـتهم، خـود را موظـف بـه «در عـین حـال دادسـتان . یستندن

حالی که در . (Burke, 2006: 11)» داند  نمی به ویکننده  تبرئهدالیل یو افشاآوری  جمع
صالحیت دادستان در رابطه با تحت تعقیب قـرار چرا که «باید اصالح شود؛ این نگرش 

دادسـتان از . (Vorenberg, 1981: 11)» سـت گـسترده ای بـه چـه اتهـامو  چه کسیدادن
 آوری جمـعنظر و ّمـدهـای  قات در رابطـه بـا پرونـدهی در تحقن قضاییاضابطخدمات «

و  مـتهم ،ن امکانـات گـستردهیـا. (Zacharias, 1991: 11)» برخـوردار اسـتها  آندالیل 
  قـرار اتهامـات مطـرح تـدارک دفـاع ازی برایتر فیموضع ضع«را در وکیل مدافع وی 

  انیـ میادیـ زی نـابرابرمنجـر بـهت ین وضـعیا ،در نهایت. (Green, 1999: 11) »دهد می
ایـت مغلـوب شـدن مـتهم در برابـر دسـتگاه در پیشبرد پرونـده و در نهمتهم و دادستان 
 ، حـال آنکـه هـدف از تـشکیالت دسـتگاه عـدالت کیفـری.شـود  مـیعدالت کیفری

برابـر قـانون و در چـارچوب معیارهـای هـا  ۀ آنمحکوم کردن افرادی است کـه محاکمـ
دادرسی عادالنه صورت گرفته باشد، وگرنه دیگر چه نیـازی بـه محاکمـه و طـی کـردن 

  د؟بو  میمراحل آن

  االت متحدهیا ی عالوانیدبریدی در ۀ از پروند. ٢
  یوگسالویدادگاه تا الگوی 

از سوی  ٢لندیه ماری عل١اولین بار در پروندۀ بریدیکننده برای  تعهد به افشای دالیل تبرئه
                                                                 

1. Brady. 

2. Maryland. 
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ن پرونـده یـ در ایوان عـالیـدقضات  ١.به رسمیت شناخته شدایاالت متحده  عالی یواند
توانـد منجـر بـه   مـی به نفـع مـتهمدالیل یافشا دادستان از خودداریکه  ندح کردیتصر
 از بـا ایـن رویـه تالش کرد االت متحدهی ایوان عالید ٢. شودویت ی محکومیأ رنقض

ۀ قاعـد«با اتکا به . دینان حاصل نمای عادالنه در حق متهم اطمی دادرسیارهایتحقق مع
ار باشـد کـه او را از  برخـورددالیلـی ی از افـشابریـدیکـه قـضات خواسـتند  ٣»یدیبر

 بـه یتعهـد دادسـتان حتـاین رویه باعـث شـد کـه . دکن  میا مجازات تبرئهیت یمحکوم
کـه  اسـت دادسـتان موظـف .یابـد ی تـسرن قضاییاضابطشده توسط  آوری جمع دالیل

گاه« اساس  بر ٤.»دی را کسب نمایین قضااار ضابطی در اختدالیلالزم نسبت به های  یآ
یت مسئول. شدل یکا تشکی آمری کانون وکالیاز اعضاای  تهی کم١٩٩٧ سالدر رویه  این

 ای  رفتار حرفهۀتغییر در محتویات قانون نمون پیشنهادهایی جهت ۀبررسی و ارائاین کمیته، 
 »ت خـاص دادسـتانیمـسئول«تحت عنوان  این قانون ٨/٣ ۀقاعد. ود ب)١٩٨٣( دادستان

میتـه پیـشنهاد دادنـد کـه مـسئولیت  ایـن کیاعـضا. ته قرار گرفتین کمی ایمورد بررس
 ،ن قانونی ا٨/٣ ۀ مادdبند بر اساس  .گسترش یابد به نفع متهم دالیل یدادستان به افشا

 ۀا تبرئیت ی دادستان که منجر به محکومیشده برا اسناد و اطالعات مشخصیۀ کل«باید 
  .»ردیار متهم قرار گیدر اخت، شود  میمتهم

                                                                 
های   در دادگاه١٩۵٩ به اتهام سرقت خودرو و قتل در سال (Boblit)بریدی و همدست وی با نام بابلیت . ١

 ،تحقیقـات مقـدماتیۀ  مرحلـِمتعـددهـای  متهمان در بـازجویی. ایاالت متحده تحت تعقیب قرار گرفتند
 اقرار به قتل و نفی اتهـام قتـل ،پنجمۀ را مطرح کردند تا اینکه بابلیت در بازجویی مرتبمتناقضی رات اظها

مقدماتی را ۀ  دریافت رونوشت اقرار متهمان در مرحل،وکیل بریدی قبل از شروع محاکمه. از بریدی کرد
ز رونوشـت آخـرین اقـرار جـه  بـها  بازجوییۀ دادستان رونوشت کلی،بر این اساس. از دادستان تقاضا کرد

بـه هـا   آن منتهی به صدور حکم اعـدام بـرای،متهمانۀ محاکم. بابلیت را در اختیار وکیل بریدی قرار داد
ی أ از این ر، آخرین اقرار بابلیتۀلیکن بعدها با آشکار شدن صورتجلس. اتهام شراکت در قتل عمدی شد

 کننـده  تبرئـهدالیلدالنه در برخورداری بریدی از  الزامات دادرسی عاِبا استدالل نقض. خواهی شد فرجام
مجـدد وی صـادر و در نهایـت وی از سـوی دیـوان ۀ از اتهامات، حکم اعدام وی نقض و مجوز محاکم

  .دادرسی عادالنه در حق بریدی تبرئه شدهای  مٶلفه ِعالی ایاالت متحده با استدالل نقض
2. Brady v. Maryland, 373 U.S. 83, Case No. 490, 13 May 1963, Available at: 

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/373/83/case.html>. 

3. Brady Principle. 

4. Brady v. Maryland, Op. cit. 
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 مـتهم َلـه و علیـه دالیـل توأمـان ی به افـشادادستان نویدبخش تکلیف ، دو اتفاقاین
 وانیـدقـضات . (Weeks, 1997: 878)» فاقد ضمانت اجرا بـود«لیکن این تکلیف . دبودن
 تحت فـشار قـرار دادن دادسـتان ی برایآور تیچ ابزار مسئولی، هیدی برۀ در پروندیعال

 رفتـار ۀقـانون نمونـ.  بـود خـألین لحـاظ دارایـ از ایدیـبرۀ قاعـد. ندار نداشـتیدر اخت
بعـد هـا  تـا مـدتها  دادستان.  اخالقی بودیدادستان نیز متکی بر ضمانت اجراای  حرفه

، تا اینکه  نداشتنددالیل ی از افشای خودداریب قرار گرفتن برای از تحت تعقیچ ترسیه
 ؛ برطـرف شـدی تا حدودیوگسالویدادگاه  حقوق بشر و المللی بین در دادگاه ن خألیا

 کـه یی عادالنه اسـت تـا جـای دادرسی عنصر اصل،ل مدافعیبه وک دالیل یافشاکه  چرا
بـه مـتهم  ی حـق دسترسـتـوأم بـاافشا این . دهد  میالشعاع قرار گر مالحظات را تحتید

ق اعم از ی تحقینظر قاضّاطالعات مدیۀ کل«ن پرونده شامل یااست و ات پرونده یمحتو
  .(Ambos, 2009: 556)» باشد می متهم ۀکنند ا محکومی کننده تبرئه دالیل

 مصرح در اسـناد ین اصول حقوقیتر  از مهم،ل مدافعی به وککننده  تبرئهدالیل یافشا
 حقـوق المللـی بـینثـاق ی و م)١١)١(مـادۀ (  حقوق بشریجهانیۀ  از جمله اعالمالمللی بین
  نیـزیووگـسالیدادگـاه در  کننده  تبرئهدالیل یافشا ١. است)١۴)١(مادۀ ( یاسی و سیمدن

  هرفتــی پذ(Swoboda, 2008: 449)» المللــی بــین حقــوق بــشر یهمــسو بــا اســتانداردها«
                                                                 

ه بلژیک علی  جسپرزپروندۀ   در   بشر  حقوق دادگاه اروپایی.  این تعهد پایبند استهبنیز المللی حقوق بشر  دیوان بین .١
(Jespers v. Belgium, Commission Decision, Case No. 8403/78, 15 October 1980, 

Available at: <http://ms.gov.pl/pl/orzeczenia-etpcz/download,192,1.html>, p. 61)  
  از این منظر،.هاست  ناشی از اصل برابری سالح،متهممفید به حال  ِ دالیلیکه تعهد به افشااست ه اعالم کرد
 به متهم پرداختـه کننده برئهت دالیل یبه افشاقبل از شروع محاکمه، ای عادالنه است که دادستان  محاکمه

 دادستان باید این دالیل را در اختیار دادگاه قـرار دهـد است، منافع دیگراین افشا در تعارض با  اگر. باشد
(Rowe and Davis v. United Kingdom, Judgment, Case No. 28901/95, 16 February 

2000, Available at: <http://www.law.qub.ac.uk/schools/SchoolofLaw/Research/ 

ResearchProjects / PublicInterestinUKCourts / FileStore / Filetoupload , 212028 , en . pdf  > )  
. شـود  مـتهم نقـض مـیی از حقـچـه ، دالیلید که با عدم افشاندادگاه به بررسی این موضوع بپردازقضات تا 

دادگاه اروپایی حقوق بشر گیری با هیچ محدودیتی مواجه نیستند، اما رویۀ قضایی  اگرچه قضات در این تصمیم
دالیل به وکیل متهم به بهانۀ حمایت ی  برای عدم افشاهنوز هیچ توجیه قانونی رادهد که این دادگاه  نشان می

 .Chahal v. the UK, Judgment, Case No) عمومی نپذیرفته استاز حقوق اساسی افراد دیگر یا منافع

27052/95, 15 November 1996, in: Eckes, Christina, EU Counter-Terrorist Policies and 

Fundamental  Rights: The Case of Individual Sanctions, Oxford University Press, 2009, p. 325).  
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 بـه دالیـل یافـشابـر را   اولویـت،هـا پرونده از یبرخ  دریوگسالویدادگاه  ١. استشده
 بـر به متهم دالیل یدر رابطه با افشاای  ف گستردهیدادستان وظا ٢.ه استدقائل ش متهم

ل یـ دالیکند کـه دادسـتان بـه افـشا  میحکمها   سالحیابراصل بر. عهده گرفته است
د ییـأد قبـل از تیـدادسـتان با. نظـر از منبـع آن بپـردازد  صرف،ار خودی در اختۀکنند تبرئه

ن یـ کـه در ایدر صـورت. نان کسب کـرده باشـدی به متهم اطمدالیل ی از افشا،اتهامات
 کـه اسـتد، دادسـتان موظـف  به مـتهم افـشا نـشده باشـکننده  تبرئهیۀ دالیل کل،مرحله

بـه فهرسـت ن یایۀ ته. دی را در دادگاه ارائه نماکننده  و متهمکننده  تبرئهدالیل از فهرستی
  ٣.د اتهامات باشدییأتۀ د قبل از شروع جلسیهمراه مستندات آن با

 یوگـسالوی دادگـاه ین دادرسـیـی آi)(a(۶۶(ۀ دادستان نسبت به متهم به استناد مـاد
ن حـضور مـتهم در دادگـاه، رونوشـت مـستندات ی روز از اول٣٠ موظف است که ظرف

ۀ  دادسـتان بـه موجـب مـاد،نیـعـالوه بـر ا. ار متهم قـرار دهـدیفرخواست را در اختیک
)ii)(a(۶۶۶٠ظـرف مهلـت کـه  موظـف اسـت ، سابقیوگسالوی دادگاه ین دادرسیی آ 

 در یوگـسالویه دادگـا. دیـشهود را افـشا نمایۀ  اظهارات کل،روز قبل از شروع محاکمه
 اظهـارات ۀتعهد بـه ارائـ«:  اظهار داشته است٤گرانیک و دیه کوردیدادستان علۀ پروند

بـه منظـور کمـک بـه  یوگسالوی دادگاه ین دادرسیی آii)(a(۶۶(ۀ شهود به موجب ماد
نکـه یتا ا (Knoops, 2007: 159) »ه متهم استیل مدافع در فهم موضوعات پرونده علیوک

  .(Cryer, 2010: 381-382) وظ بماند محفموکل ویحقوق 
ل یدر زمان مناسب به وکو  آوری جمع را کننده  تبرئهدالیلد یبا قاتیدادستان در تحق

 دادگـاه ین دادرسـیـی آi(۶٨(ۀ دادستان متعهد است که به موجب ماد. مدافع افشا کند
                                                                 

1. Prosecutor v. Brdanin and Talic, Public Version of the Confidential Decision on the 

Alleged Illegality of Rule 70, Case No. IT-99-36-T, 23 May 2002, Available at: 

<http://www.icty.org/x/cases/brdanin/tord/en/020215.pdf>, Para. 19. 

2. Prosecutor v. Milosevic, Order, Case No. IT-02-54-T, 30 November 2004, Available at: 

<http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/jud_supplement/supp50-e/milosevic.htm>. 

3. Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo Chui, Decision, Case No. ICC 01/04-01/07, 20 

June 2008, Available at: <http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/ 

cases/Pages/cases%20index.aspx>, Para. 123. 

4. Kordic, et al. 
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 دهدهنـ فیا تخفی یگناه مٶید بیل یهر دل«، به محض فراهم شدن امکانات یوگسالوی
 ِی هـر نـوع مـانع احتمـالدادستان بایـد. دیل مدافع افشا نمایرا به وک» ت متهمیدر مجرم

ــه موجــب مــاددالیــل ی از محرمــانگیناشــ ــی آ٧٠)b(ۀ  مــذکور ب  دادگــاه ین دادرســی
نکـه موضـوع یا اید ی را جلب نمادالیلن آن ات مخبریرا برطرف سازد و رضا یوگسالوی

 از یکـیدادسـتان . ان بگـذاردیـدر مو قـضات ع ل مـدافیـ وکان را بـات مخبریعدم رضا
 است که المللی بین یفری از ارکان دستگاه عدالت کیکیست، بلکه او ی نیاطراف دعو

 دالیلد تمام جوانب پرونده اعم از یت متهم باشد، بلکه او باید فقط به دنبال محکومینبا
قــت و ی کــشف حقرا درشــعبه نکــه یتــا ا  را در محــضر دادگــاه ارائــه کنــدکننــده تبرئــه
  . درست کمک کرده باشدیریگ میتصم

د بـه همـان یـ باکننـده  تبرئـهدالیـلدهد که   می نشانیوگسالوی دادگاه ییقضایۀ رو
دادسـتان . دنـریل مدافع قـرار گیار وکیکاست در اخت و کم ی بو شده آوری جمعصورت 

ل مدافع قـرار یکار ویشده در اخت  ثبتِقیبه همان طرنیز ملزم است که اظهارات شهود را 
نگــارش ویــرایش و ت اصــول و ضــوابط یــاخــذ اظهــارات شــهود ولــو بــدون رعا. دهــد

ی زیـچبه وکیل مـدافع ها   آن محتویاتیدر افشات دادستان یاز مسئولنیز ها  صورتجلسه
نظـر از شـکل و منبـع آن  ار دادسـتان صـرفی اظهارات شهود در اختی افشا١.کاهد نمی
وجود داشته باشد، شهود  ی اضافیان اظهاراتی در مکننده  تبرئهدالیلاگر  .است یضرور

 ِ اطالعـاتۀارائـ. دشـول مدافع افـشا ی وکهکامل ببه طور نیز الزم است که آن اظهارات 
 مـرتبط، قابـل فهـم و قابـل یکـافۀ ازاند به... « موجه است که یشده تنها زمان خالصه

  ٢.»دند و خارج از موضوع نباشناستفاده باش
 یکـافۀ ازانـد استناد کند که بـهای  کننده د به آن دسته از اطالعات تبرئهیدادستان با
وجود موجود در اختیار دادستان  دالیلصحت یید أی مبنی بر تاگر اخبار. قابل اعتمادند

                                                                 
1. Prosecutor v. Niyitegeka, Appeal Judgement, Case No. ICTR-96-14-A, 9 July 2004, 

Available at: <https://www1.umn.edu/humanrts/instree/ICTR/NIYITEGEKA_ICTR-

96-14/NIYITEGEKA_ICTR-96-14-T.html>, Para. 35. 

2. Prosecutor v. Sesay et al., Decision, Case No. SCSL-04-15-T, 9 July 2004, Available at: 

<https://www.unodc.org/tldb/pdf/International_Jurisprudence/Adhoc_Tribunals/SCSL 

_Sesay_Kallon_Gbao_Appeal_Judgement.pdf>, Para. 34. 
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کننـده   تبرئـهدالیـل کـه یتـا زمـان. دنـریار متهم قرار گیدر اختباید ز ی اخبار ناین ،دارند
 بـودن یرد، توسل به احتمال قابل دسترسـیل مدافع قرار نگی در دسترس وکواقعیطور  به
 ی در صورتتنها ١.کاهد نمیت دادستان یاز مسئولی زی چ،ل مدافعیل با تالش وکین دالیا

ت ید، مـسئولن باشـیشـده و قابـل دسترسـ ل مدافع شناختهی وکی براکننده  تبرئهدالیلکه 
ار داشـته یـ در اختدالیلـیدادسـتان اگـر  ٢. اسـتیمنتفها   آنیدادستان در الزام به افشا

نیز باید ل ین دسته از دالی است، ای از اخبار استنادی برخنبودنموثق  حاکی ازباشد که 
  ٣.دگیرنار متهم قرار یدر اخت
حفـظ «ا یـ » بـه مـتهمدالیـل یافـشا «ِ کـه دادسـتان در معـرض دو انتخـابیزمان
 دادگـاه.  دهـدهـا اولویـت ن آ ازیکـید بـه یـبا، ردیـگ  مـی قـرار»لیـ منبع دلیمحرمانگ

چ وجـه ی به هدالیل یافشا ،در برخی موارد که ه است به صراحت اعالم کردیوگسالوی
د کـه دادسـتان نـخواه ی نمـیوگـسالویدادگـاه  قـضات ،در این شـرایط ٤.ستی نیعمل
ــر حفــظ محرمــانگرا  دالیــل یافــشا ــعیب ــ هــا اولویــت  آن منب دادســتان پــس از . دده
 عـضو نـاتو کـسب یرا از کـشورهاای   و محرمانهیعات نظامکوزوو اطالهای  یریدرگ
 ٥.دکننفشا اقضات ل مدافع و یبه وکرا ها   آنن اطالعات و منبعینکه ای مشروط بر ا،کرد

ــ دادگــاه قــضات .  را نمودنــددالیــل یدرخواســت افــشامــتهم  مــدافع یم وکــالیامــا ت
از  یولـ. نـدوافقـت کردن درخواست می با ا،دالیل یه بر اصل افشای با تک نیزیوگسالوی
 عـضو نـاتو در ی کشورهای همکارِی قطع احتمالِیم موجب نگرانین تصمی که اییجاآن

                                                                 
1. Prosecutor v. Blaškić, Judgement, Case No. IT-95-14-A, App. Ch., 29 July 2004, 

Available at: <http://www.icty.org/case/blaskic/4>, Para. 296. 

2. Prosecutor v. Brđanin, Decision, Case No. IT- 99-36-A, 7 December 2004, Available at: 

<http://www.icty.org/x/cases/brdanin/tord/en/020215.pdf>, Para. 4. 

3. Prosecutor v. Blaškić, Decision, Case No. IT-95-14T, 30 January 1998, Available at: 

<http://www.icty.org/case/blaskic/4>, Para. 15. 

4. Prosecutor v. Blaskic, Judgment, Case No. IT-95-14-A, ICTY, 29 July 2004, Available at: 

<http://www.icty.org/case/blaskic/4>, Para. 266. 

5. Prosecutor v. Milutinovic et al., Decision, Case No. IT-05-87-AR108bis.2, 12 May 2006, 

Available at: <http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/jud_supplement/supp45-e/ 

milutinovic.htm>, Para. 46. 
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ن یـی آ٧٠ و ۶٨مواد  ،٢٠٠۴  سال دریوگسالویدادگاه قضات د، بو به دادگاه  دالیلارائۀ
 بـه موجـب دالیل منبع یتا حفظ محرمانگند را اصالح کرد یوگسالوی دادگاه یدادرس

 یهمکـارۀ ت داشـته باشـد و ادامـیـ ارجحکننـده  تبرئـهدالیل ی بر افشا،اتن اصالحیا
رسـد   مـیبه این ترتیب به نظـر. الشعاع قرار ندهد را تحت عضو ناتو با دادگاه یکشورها
 مـتهم در وقحقـاول و رعایت  اولویت را در دالیلحرمانگی  حفظ میوگسالویدادگاه 

  .ه استدوم قرار دادۀ ر مرتب عادالنه را دیدادرسهای  مٶلفه از یبرخوردار

   در اساسنامه و آیین دادرسی؛کننده  تبرئهدالیل یتکامل افشا. ٣
  ها تا راه حلها  از چالش

ۀ فـین وظیاولـ. پـردازد  مـیقیـتحقۀ ف دادسـتان در مرحلـی اساسنامه بـه وظـاi(۵۴(ۀ ماد
 دیـفـه، دادسـتان باین وظیـبه موجب ا. قت استیق، کشف حقیتحقۀ دادستان در مرحل

ط یع مـرتبط بـا موضـوع پرونـده و شـرایوقـایـۀ قات را تـا آنجـا ادامـه دهـد کـه کلیتحق
  ن منظـر دادسـتانیـاز ا. کسان شامل شودیجرم را به نحو کنندۀ  دیدهنده و تشد فیتخف

 یطرفانه را در دستگاه عدالت باز ی بید نقشیرد، بلکه بایگ  می قرارینه فقط طرف دعو
کـه   چـرا؛ از دادسـتان دادگـاه موقـت متفـاوت اسـتیفـری کوانیـدلذا دادستان . کند

ملزم  یفریک وانیددادستان . شد ی می تلقیک طرف دعویشتر یدادستان دادگاه موقت ب
 کـه دادسـتان یجرم است، در حالۀ دهند فیا تخفی کننده  تبرئهۀ دالیلنیق در زمیبه تحق

ن یدر امخصوص  ِقیه تحقو ن یاتفاقکنندۀ  تبرئه دالیل یدادگاه موقت فقط ملزم به افشا
 یفی وظـا،کننـده  تبرئهدالیلدر رابطه با کشف . (Wouters et al., 2009: 378) نه استیزم
شتر یقات بیف در طول تحقین وظای مشخص شده است که ایفری کوانید دادستان یبرا
موقت های  دادگاهۀ دن به تجربی تکامل بخشیفه در راستاین وظی اییشناسا. شود  میهم
ل یـش بـه دلی اتهام خوۀکنند  تبرئهدالیل آوری جمعکه متهم در   چرا؛نه استین زمیدر ا

  .ناتوان استدولت متبوع  ی مقامات رسمیعدم همکار
 ،باید قبل از محاکمهح کرده است که متهم ی اساسنامه تصر۶٧)١(ۀ ماد ،در این راستا

 و امکانـات یوقت کـافات مطلع شود و یً اتهام فورا و با جزئیات، سبب و محتویاز ماه
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 ،ستیـسر نیـن امر میاکن یل. ل مدافع داشته باشدی تدارک دفاع و ارتباط با وکی براالزم
 در تـا بتوانـده خود مطلـع شـده باشـد یشده عل آوری جمع دالیلًنکه متهم قبال از یمگر ا

 ، دادستاندالیل یاعتبار یا بیف در مجازات یافت تخفیا دری خود یگناه یمقام اثبات ب
ت یـار دادسـتان هـستند و ماهیـز در اختیـنهـا   آنً کـه اتفاقـا استناد کندیگریل دیبه دال
 :ک.ربـاره بـرای مطالعـۀ بیـشتر در ایـن ( در اتهامات وی دارند یدهندگ فیا تخفی یکنندگ تبرئه
  .)۵١/١٨٧ش: ١٣٩٣ صالحی،  وفاخری

 یدسترسـۀ ازد به درخواسـت مـتهم، اجـی باین دادرسیی آ٧٧ۀ دادستان بر اساس ماد
 مرتبط با اتهامات متهم است او وا کنترل یار یکه در اختبدهد  ی را به اسناد و مدارکوی
ن یـ مـتهم بـه ایدسترسـتـشریفات . دکنـاستناد ها   آن قصد دارد در دادگاه بهاونکه یا ای

شـده از   درخواسـتدالیـلاگـر  ١. استین دادرسیی آ٨١ۀ  موضوع ماد،اسناد و مدارک
 بـه درخواسـت مـتهم یدگیرسـ ٢،دن باشـیجلسات محاکمه قابل دسترس متهم در یسو
اوقـات نـسبت بـه تعهـد ۀ  است که دادستان در همـیضرورث ین حیاز ا ٣. استیمنتف

 ی به افـشایجی در طول زمان و به صورت تدراو باید. دیتالش نما دالیل یخود بر افشا
 روندن یدر ا.  باشدمتهم میسر یثر بر منابع براٶ مینکه دسترسیمداوم مدارک بپردازد تا ا

  .نظر دادستان باشدّ عدالت مدیفقط اجرانباید 
نکه دادستان ی اول ا:م استی به متهم به دو صورت قابل تقسکننده  تبرئهدالیل یافشا
به مـتهم شده شناسایی و  آوری جمع دالیلرا در میان  کننده  تبرئهدالیلص خود یبه تشخ

. شتر را داشــته باشــدیــ بدالیــل یدرخواســت افــشاۀ ازنکــه مــتهم اجــیم اود. افــشا کنــد
 یبـدوۀ شـعب« قابل استنباط است کـه ین دادرسیی آ٨۴ۀ  دوم از عبارت مادیبند میتقس
مـدارک ۀ ا ارائـیـنـشده ًقـبال افشا ِا اطالعـاتیـ اسـناد ی افشاید دستورات الزم را برایبا

                                                                 
1. Prosecutor v. Rutaganda, Decision, Case No. ICTR-96-3-A, 12 December 2002, 

Available at: <https://www1.umn.edu/RUTAGANDA/RUTAGANDA_ICT-96-3-T.htm>. 

2. Prosecutor v. Musema, Decision, Case No. ICTR-96-13-A, 18 May 2001, Available at: 

<http://sim.law.uu.nl/sim/caselaw/tribunalen.nsf/ae8b14e4f811c6b7c12571b5003803bb/ 

1039fa23d8a29b8ac12571fe004fa37a>. 

3. Prosecutor v. Rutaganda, Decision, Case No. ICTR-96-3-A, 28 June 2002, Available at: 

<https://www1.umn.edu/RUTAGANDA/RUTAGANDA_ICT-96-3-T.htm>, Para. 3. 
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نفع   مگر اینکه ذیکند، مین له دخالتئًابتدائا در این مس یبدوۀ  شعب.» صادر کنداضافی
 در ِدالیـل ۀیـ موارد ممکن است دادستان کلبرخیدر .  را ارائه کرده باشدیدرخواستآن 
 طرق مختلف از از متهم  واطالع باشد یاز آن بهم وان یا کنترل را افشا نکند و دیار یاخت
 رفـع یبـراوان اقدامات الزم را ی دتاد ی و نسبت به آن اعتراض نماشودت مطلع ین وضعیا

  .آن انجام دهد
 تومـاس ۀدر پرونددادستان .  مسبوق به سابقه است، قضایی دیوانۀله در رویئاین مس
 میرا به دو گروه تقسبه متهم نشده  افشاۀکنند  تبرئهدالیل) پس لوبانگا زین( لوبانگا دیالو

 یگنـاه یا بیت یوان نسبت به مجرمیم دی که بر تصمیا کننده  تبرئهدالیل )الف :دکن می
  .ر داشته باشدیثأ که ممکن است تیا کننده  تبرئهدالیل )ب ؛ر نداردیثأمتهم ت

 :دهـد  مـی است که نـشاندالیلیاول شامل ۀ  دستۀکنند  تبرئهدالیل ،از نظر دادستان
 خـود یایـا از طـرف اولیـ انـد وسـتهیمسلحانه پهای  سربازان داوطلبانه به گروه ک کود.١

هـای  گـر گـروهیا دیـ ١ندوِل ینظامهای  گروهسربازان توسط  کودک .٢ ؛اند فرستاده شده
ــام ــدهینظ ــه ش ــدمت گرفت ــه خ ــد  ب ــ .٣ ؛ان ــال خالوبانگ ــهی اعم ــق ای  رخواهان در ح
رام کـردن آ بـا هـدف یاسـیت سیـ بـا ماهییهـا تیـفعال .۴ ؛سربازان داشته است کودک
گرفتـه صـورت  تحـت امـر لوبانگـا ینظـامهای   گروهی از سو٢یتوریاۀ در منطقاوضاع 
  .است

ا یـت یـوان بـر مجرمیـم دیدوم کـه ممکـن اسـت بـر تـصمۀ  دسـتۀکننـد  تبرئهدالیل
 یماری بالوبانگ .١: دهد  می است که نشاندالیلیرگذار باشد، شامل یثأ متهم تیگناه یب

 بر رفتار خود کنترل نداشته اسـت؛ ی بر اثر اختالالت روانالوبانگ .٢ داشته است؛ یروان
 تحـت الوبانگـ .۴ص نـداده اسـت؛ ی خود را تشخی بودن رفتارهاینونقا ری غالوبانگ .٣

 بـه منظـور دفـاع از خـود بـوده ا لوبانگـی از رفتارهـایبرخ .۵فشار و اکراه بوده است؛ 
  سـربازان انجـام داده اسـت؛  مرخص کردن کـودکی برایادیزهای  او تالش .۶ است؛

   شـده اسـت،ی تلقـالوبانگـ کـه از اتهامـات انـد  را مرتکب شـدهی که جرائمیافراد .٧
گـر ی تحـت کنتـرل اوگانـدا، روآنـدا و د،ینظـامهای  گروه .٨ ؛اند تحت فرمان او نبوده

                                                                 
1. Lendu. 

2. Itori. 
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  ١.اند  بودهکشورها
 اظهارشده ۀکنند کند که در هر دو گروه از دالیل تبرئه  با اطمینان اعالم میلوبانگاکن یل
ت یـ ماهیرد کـه دارا وجـود دایگـریدۀ  افشانـشدۀکننـد  تبرئـهدالیل دادستان، یاز سو
ت کـه ین وضـعیا. دیاقدام نماها  ی آند نسبت به افشای هستند و دادستان بایکنندگ تبرئه

 ی بـه مـتهم خـوددارکننـده  تبرئـهدالیـل یدهد که از افشا  می قراریدادستان را در مقام
ان حقـوق یـ م حفظ تعـادلیبراوان ید. گذارد ی میر منفیثأ تیت دادرسیکند، بر مشروع

 دادسـتان یت ضرورت اتکای عادالنه در مقابل واقعی از دادرسیبر برخوردارمبنی متهم 
وان یـدن رو یـاز ا. دهـد  مـیواکنش نـشان ،طور محرمانهه شده ب آوری جمعبه اطالعات 

 ۀکننـد  تبرئـهیـۀ دالیـلت جوانب موضـوع بـه دادسـتان دسـتور داد کـه کلیمنظور رعا به
دادسـتان در واکـنش بـه دسـتور  ٢.ان قرار دهـدویار دی در اختینشده را جهت بررسافشا
 یهـادکه شـروط قراردا  چرا؛وان را اجرا کندیتواند دستور د نمیدارد که   میوان اظهارید

 که قـادر بـه کند  میاذعاندادستان . دارد ین کار بازمیرا از ا او ،نابا مخبر ی وۀمحرمان
 ی بـازنگریتواند اسناد را بـرا  مینیگزی به عنوان جای ول،نیست وانین دستور دی ایاجرا

 را بـدون کننـده  تبرئـهدالیـلرد که یوان بپذینکه دیوان قرار دهد، مشروط به ایار دیدر اخت
 ،نیـبـا وجـود ا. ردیپـذ  مـین شـرط رایـوان ای د٣.سازمان ملل افشا نسازدپرسنل ت یرضا

 ،دکننـ  مـیوان در اسـناد مخالفـتیـ دیسـازمان ملـل متحـد بـا بـازنگربرخی از پرسنل 
  کن برخـی دیگـر از پرسـنلیلـ .رفتـه باشـدیت عـدم افـشا را پذیوان محـدودینکه دیا ولو

  تین رضـایـنـد کـه اده  مـیتیوان رضـایـاطالعـات بـه دۀ  خالصـۀسازمان ملل به ارائ
 کـه ممکـن اسـت منجـر بـه استن خالصه اطالعات ی از اییها مشروط به حذف نشانه

                                                                 
1. Prosecutor v. Lubanga, Prosecution Submission on Undisclosed Documents Containing 

Potentially Exculpatory Information, Case No. ICC-01/04-01/06-1248, 28 March 2008, 

Para. 15. 

2. Prosecutor v. Lubanga, Order on the Prosecution’s Submission on Undisclosed 

Documents Containing Potentially Exculpatory Information, Case No. ICC-01/04-

01/06-1259, 3 April 2008, Para. 3. 

3. Prosecutor v. Lubanga, Defendant’s Response to the “Prosecution’s Submissions on 

Undisclosed Documents Containing Potentially Exculpatory Information”, Case No. 

ICC-01/04-01/06, 22 April 2008. 
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  ١.گرددها   آنشناسایی
 دالیلد یوان بای که دکند  میسازمان ملل اعالمپرسنل  یریگ ضعن مویمتهم در قبال ا

 یه ویـ علدالیلـی منجر به کشف رویهن ینکه ای ولو اکند، ی مرتبط را بازنگرۀکنند تبرئه
 محرمانه را مـورد ی و قراردادهاکننده  تبرئهدالیل که کند  میوان تقاضای متهم از د٢.شود
ه یـزان ضـرورت و توجیـراردادهـا تـا چـه من قیـاکـه  قرار دهد تا مشخص شـود یبررس
ت بتوانـد یـدر نهاوان یـد ن هـدف اسـت کـهیـن تقاضا به دنبـال ایا ابلوبانگو . اند داشته

ن یی قانون آ٧٧ۀ  و ماد۶۴)٢(ۀ  به موجب مادیوکه بر حقوق را ای   محرمانهیقراردادها
  .دی باطل اعالم نما، گذاشته استیر منفیثأ تیدادرس

ص یممکن است دادستان بنا به تشخکه   چرا؛نحو نیست  بدینلیکن وضعیت همیشه
ا کنتـرل خـود نباشـد و اقـدام بـه یـار یـ در اختِدالیل از ی برخیکنندگ خود قائل به تبرئه

ۀ  اساسـنامه و مـاد۶٧)٢(ۀ ط دادستان به موجب مادین شرای در ا.دی ننمادالیل آن یافشا
 کننـده رسـیدگیۀ شعبرا از ای  نبهجا کۀ یل جلسید درخواست تشکی باین دادرسیی آ٨٣
 اشـکاالت یدارارویـه ن یـکن ایلـ. دشـونه مـشخص ین زمیف در اینکه تکلید تا ایبنما
 دالیـل یکننـدگ ت تبرئـهیـ که دادستان قائل بـه ماهیینکه در جایانخست  : استیعمل

ص یتـشخ هوان را متوجـیـ دی چـه کـس، کـرده اسـتیخوددارها   آنی و از افشانیست
ست؟ یـار دادستان مطلـع نی در اختِدالیلت ی که از ماهی در حال،دیتان نما دادسنادرست
 ،دنـن را ندارآ حق شرکت در یل مدافع ویا وکیجانبه که متهم  کۀ ینکه در جلسیدوم ا

ا کنترل خود را مطرح کنـد؟ یار ی در اختیۀ دالیل وجود دارد که دادستان کلینیچه تضم
 وجـود یگـرینفع د ی قضات و دادستان چه فرد ذر ازی غ،جانبه کۀ ینکه در جلسیسوم ا

ر مخالف با نظر دادستان و قضات ی به طرح تفاس،دالیل یکنندگ ت تبرئهیدارد که در ماه
                                                                 

1. Prosecutor v. Lubanga, Prosecution’s Updated Information on Documents That Were 

Obtained by the Office of the Prosecutor from the United Nations Pursuant to Article 

54(3)(e) on the Condition of Confidentiality and Solely for the Purpose of Generating 

New Evidence and That Potentially Contain Evidence That Falls Under Article 67(2), 

Case No. ICC-01/04-01/06-1387-Conf, 10 June 2008. 

2. Prosecutor v. Lubanga, Prosecution’s Application for Authorization to Disclose and 

Rely on Incriminating Evidence for Which Article 54(3)(e) Restrictions Have Been 

Lifted, Case No. ICC-01/04-01/06-1129-Conf, 24 January 2008, Paras. 44-48. 
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  ؟باشندت ی منطبق با واقعاین تفاسیرًاتفاقا ممکن است  که بپردازد
 یص و بـه تبـع آن افـشایت تـشخید که صالحنریگ  میتئنجا نشین اشکاالت از ایا
 به صرف .دادستان قرار گرفته استۀ عهد  آن بری از افشایا خودداری کننده  تبرئهدالیل

وان یـ بـا دیریـگ میتـصم... دیـدر صورت ترد«نکه ی بر ایمبناساسنامه  ۶٧)٢(ۀ ل مادیذ
در اسـرع ... توانـد  مـیدادسـتان« کـه ین دادرسیی آ٨٣ۀ ن طور مادیو هم» خواهد بود

ن یتضمتوان   نمی،»دی بنماکننده یدگیرسۀ  از شعبراای  جانبه کۀ یوقت درخواست جلس
 دالیـل شـوند و ییطـور کامـل شناسـاه ا کنتـرل دادسـتان بـیـار یـ در اختدالیلکرد که 

توان بـه حـق مـتهم   می فقطیتین وضعیدر چن. ًقتا به متهم افشا شوندیآن حقکنندۀ  تبرئه
مول بر صحت بـودن وان اکتفا کرد که در صورت محیخود به دهای   درخواستۀدر ارائ
 ؛اما اصل ادعا با اشکال مواجه اسـت. (May & Wierda, 2007: 77)هستند  یدگیقابل رس

 مـورد ادعـا در دالیـل. ستیـار او نیـ را اثبات کنـد کـه در اختیزید چیکه متهم با چرا
 نش و افـشایگـزرا هـا  آن ،ص خـودیا کنترل دادستان است و دادسـتان بـه تـشخیار یاخت
نـشده هـم کـه قابـل دالیـل افشاستند و یـشده کـه مـورد اعتـراض ن افشادالیل. ندک می

 چـرا دادسـتان قائـل بـه اینکـه بـه رنـدیاعتـراض قـرار گ نکـه مـوردیستند تـا ای نییشناسا
 یو متقاضها   آنتید در ماهینکه چرا دادستان قائل به تردیا ای؟ یستنها  ی آنکنندگ تبرئه
  ست؟یجانبه ن کۀ یل جلسیتشک
 دالیـل دادستان در کنتـرل گـرفتن یی انحصارگرای ما را به سو،یتیوضعن یچنۀ جینت

 . ممکن است به برائت متهم از اتهامات منجـر شـوداین دالیل ی افشا.سازد  میرهنمون
 در دادسـتان. کنـد  نمـیرا افـشاهـا   آنست ویـنهـا  ی آنکننـدگ  دادستان قائل به تبرئهاما

وان در یـف دین تکلیی تعیل جلسه برای تشکیتقاضد ندارد و میتردنیز ها  ی آنکنندگ تبرئه
دانـد کـه   نمیت جرم همِثبُ را مدالیلن یادادستان ن حال یدر ع. باشد  نمینه همین زمیا

ا احـضار مـتهم در یـ جلـب ی الزم برایرا جهت اخذ مجوزهاها   آنازفهرستی بخواهد 
  .ندازدا  میت متهم را به خطریت موقعین وضعیا. وان قرار دهدیار دیاخت

ت یـشـده توسـط دادسـتان از ماه آوری جمـع دالیـل اطالعـات و تحت ایـن شـرایط
از   آن دسـتهی فقـط بـه افـشاینـشی دادستان به صورت گز.شوند  میمحرمانه برخوردار

 :ک.ربـاره بـرای مطالعـۀ بیـشتر در ایـن ( از داردینها   آن اثبات اتهام بهیپردازد که برا دالیل می
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ت یــدهــد کــه مــتهم در رعا  مــی نــشانیت بــه خــوبی وضــعیــنا. )١٨ش: ١٣٩٣صــالحی، 
ا یـار یـدر اختکننـدۀ   تبرئـهدالیل بر وجود یش مبنی الزم جهت اثبات ادعایاستانداردها

 بـه دالیـلاین  ی دادستان از افشا. قرار داردیتر فیکنترل دادستان چقدر در موضع ضع
هـا   آن بـهیگریق دیچ طریت خود از هیز بنا به موقعی کرده است و متهم نیخوددار وی

  . نداردیدسترس
 عادالنـه یمعیارهـای دادرسـ از ین دادرسـیـیآ ٨٢)١(ۀ مـاد صـراحت ،نیـا وجود با
 در  اساسـنامه۵۴)٣)(e(ۀ مـاد موجـب بـه را مستند دالیل دیبا دادستان .کند  میتیحما
 سـتد از محاکمـهۀ جلـس در راهـا   آنبه استناد حقوگرنه  دهد، قرار مدافع لیوک اریاخت
 الزم اقدامات که است موظف یاحتمال ۀکنند تبرئه دالیلبرخورد به  با دادستان. دهد می
 دنبـال مـذکور به مـتهم یافشا در تیمحدود رفع منظور آن به نامخبر با مذاکره یبرا را

، از جانــب دالیــل آوری جمــع ی اوقــات بــرایگــاه. )١١/۶٨ش: ١٣٩۴، همــو: ک.ر(کنــد 
نـه را یشـود کـه زم  میمیگر تنظیا اشخاص دها ی نه با سازمان محرماییدادستان قراردادها

شه فرصـت برابـر را در یـهمسـازوکار ن یـا. برد  مینی محرمانه از بدالیلن ی ای افشایبرا
 نیا در شهیهم دادستان که است نیا لهئمس. دهد  نمیل مدافع قراریار دادستان و وکیاخت
 یسـو از تیمحـدود رفـع رشیپـذ معـد ای رشیپذ که چرا ؛شود  نمیموفق یریگ عموض
 بـه کـه اسـت یاراتیـاخت  از)١٠۵ش: ١٣٩۵، همـو :ک.ربـاره برای مطالعۀ بیـشتر در ایـن (ن امخبر

 درخواست بهها   آنپاسخ ًالزاما و است شده داده نامخبر به محرمانه یقراردادها موجب
ت دادسـتان یت از مسئولین وضعی ا،با این همه. ستین مثبت دالیل یافشا یبرا دادستان
  .کاهد ی نمیزی به متهم چکننده  تبرئهدالیل یدر افشا
 به لحاظ قرارداد محرمانه، دادسـتان را در کننده  تبرئهدالیل ی دادستان از افشایناتوان

ت یت از مـسئولین وضـعیـا. دهـد  مـی از آن قـراریمعرض قصور از افـشا و تبعـات ناشـ
 دالیلا متناسب ساختن آن با ید ی جدۀدکنن  تبرئهدالیلدادستان به خاطر قصور از کسب 

در عـین حـال کـه . کاهـد  نمـین آناق مخبـریـشده از طر آوری جمع ِ مستندۀکنند تبرئه
مین عدالت و انصاف در حق متهم را بـه دیـوان أ مسئولیت نهایی در ت،مقررات اساسنامه
.  نیـست این مسئولیت قابل واگذاری به غیر یا قابـل سـلب از دیـوان،واگذار کرده است

، الزم است کـه دسـتورات دیـوان از دادرسی منصفانه متهم ی اطمینان از برخورداررایب
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. )٩۶/١۶٣ش: ١٣٩۵صـالحی و دیگـران، ( با مقررات اساسنامه مورد احترام واقـع شـود مطابق
نکه حق اعتـراض و سـرپیچی آ ، بیباشد میدادستان در این چارچوب مکلف به تبعیت 

  .دبرای وی وجود داشته باش

  گیری نتیجه
 یبرخـوردارحقـوق دفـاعی مـتهم و از لوازم  کننده،  تبرئهدالیل یبر افشاتعهد دادستان 

 دادسـتان محـروم اریـ در اختِمـتهم از امکانـات . عادالنه استیدادرسمعیارهای از وی 
 آوری جمـع عمـل در ی از آزادیادیـ تـا حـد زیری پس از دسـتگ و به همین دلیلاست
فه ین وظیااز این رو . ستیاتهامات خود برخوردار نۀ دهند فیا تخفیو  کننده  تبرئهدالیل

ه مـتهم یـَله و عل دالیلی صورت توأمان به افشاه بکه دادستان قرار گرفته است ۀ عهد بر
کنـد و   مـیه متهم اکتفای علدالیل یافشا و آوری جمعدادستان به  ، با وجود این.بپردازد

 ،ن اقـدامیـ بـا ادادسـتان. کنـد ی مـی خـوددارکننـده  تبرئهدالیل یافشا و آوری جمعاز 
گـاهی  در حالی که حق. دکن  میمخدوشدر حق متهم  عادالنه را یدادرسهای  مٶلفه آ

هـای  یدادرسـ در کـه اسـت عادالنـه یدادرسـ ازای   جلـوه، در اختیار دادستانِدالیلاز 
در پـی  عادالنـه یدادرسـهـای  مٶلفه. کرد یپوش چشم آن از توان  نمییالملل بین یفریک

 یفـریعدالت ک .استی الملل بیندر دستگاه عدالت کیفری  ضعف متهم ِموضعجبران 
بتوانـد بـه دفـاع از خـود اسـت کـه  یحـدآن موضع متهم تا خواستار ارتقای ی الملل بین

 مـتهمۀ محاکمـ سـالمت شـدن مخـدوش موجـب ،اریـمع نیا نیمأت در  کاستی.بپردازد
  .است

 دالیـل ی حـاکی از پـذیرش افـشا،دیوان عالی ایاالت متحدهبرای اولین بار رویکرد 
 منجـر بـه صـدور حکـم ، است تا حدی که عدم رعایت آن از سوی دادستانکننده تبرئه
وی نقـض شـده در حـق دادرسـی عادالنـه هـای  مٶلفـهدلیل اینکـه ه  ب؛متهم استۀ تبرئ

تکامـل ری و تـسی به طـور مقیـد الملل بینمحاکمات کیفری ۀ این روند در عرص. است
قـت بـه ی کـشف حقیبـراکه  شده استمتعهد  دادگاه یوگسالوی دادستان. یافته است

ار یـتوانـد بـا در اختط بین شـرایـتحـت ا متهم تاه متهم بپردازد ی له و علدالیل آوری جمع
در برابر اتهامات شده توسط دادستان به دفاع از خود  آوری جمعکنندۀ  تبرئه دالیلگرفتن 
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 بـا فیـتکل نیـاکـه دهـد   میقضایی دادگاه یوگسالوی نشانۀ لیکن روی .بپردازد مطرح
 ، اطالعـات محرمانـهیت در افـشایهـدف محـدود. شده اسـت همراه ییها تیمحدود
 اطالعـات ۀوان در ارائی با دی همکاری برایقیو اشخاص حقها  ها، سازمان ق دولتیتشو
 یت از منـابع اطالعـاتیـمان حی و تضمیمحرمانگیۀ  بر پاین نوع همکاریاۀ نیزم. است
له نباید به بهای نادیده گرفتن حقوق متهم در برخورداری از معیارهای ئاما این مس. است

ک زمان مناسـب یدر  دالیل یتوان افشا  میص دادستانیبه تشخ. دادرسی عادالنه باشد
 یی آن شناسـا اطالعـاتی محرمانـه و منبـعدالیـلت یـ کـه ماهیبه نحـورا انتظار داشت 

ان دادسـتان و مـتهم یـ میطرف یبۀ توانند حداقل واسط  میانین میقضات نیز در ا. دننشو
 ی محـدود برخـینکه حقوق متهم و نیز محرمانگی منبع این اطالعات با افشایباشند تا ا

  .ت شودیرعاها   آناز
 یمثبتـی بـه سـمت افـشاهـای  مقررات دیوان کیفری اگرچه تالش کرده است گـام

دادگـاه یوگـسالوی در افـشای ۀ ه متهم بردارد، در حـذف قیـود رویـ بکننده  تبرئهدالیل
ۀ دادستان در قراردادهای محرمانـ. جدی مواجه شده استهای   با چالش، به متهمدالیل

 در لـزوم یگـر تعهـدات ویرفته است که بـا دی را پذی شروط، اساسنامه۵۴ۀ موضوع ماد
در .  اساسـنامه در تعـارض اسـت۶٧)٢(ۀ  به متهم به موجب مادکننده  تبرئهدالیل یافشا
 دالیـل ین و لزوم افـشاا مخبردالیل یف شامل حفظ محرمانگی دو تکلی،تین وضعیچن
 ی را بـرایت مـشکالتین وضـعیـا. رنـدیگ  مـی بـه مـتهم در مقابـل هـم قـرارکننده تبرئه

ن یـتوانـد بـه طـور همزمـان بـه ا  نمیً اوال دادستان؛کند  میجادیوان و متهم ایدادستان، د
ًثانیـا .  دهـدها اولویت  آن ازیکیتواند به   نمین حالیعمل بپوشاند و در عۀ ف جامیلتک

نظـر کنـد،   عادالنه در حق متهم صـرفیدادرسهای  مٶلفهت یتواند از رعا  نمیوان نیزید
 ًثالثـا مـتهم.  بـه مـتهم اسـتکننـده  تبرئـهدالیـل یِدر حالی که تحقق آن در گرو افـشا

 از فرصت ،که پس از دستگیری  چرا،فاع از اتهامات آماده کند دیتواند خود را برا نمی
لذا تنهـا چـاره ایـن اسـت .  به نفع خود محروم استۀ دالیل و ارائآوری جمعو امکانات 

 بـه پرونـده کننده قضات رسیدگی. حفظ کندباره ن ی خود را در ایوان نقش نظارتیکه د
در الزام دادسـتان  ین دادرسییآ ٨٢)١( و ٨٣واد  اساسنامه و م۶٧)٢(ۀ مادهای  از ظرفیت

 چـرا، برداری کننـد  در اختیار دادستان بهرهدالیلبررسی ۀ  و برگزاری جلسۀ دالیلبه ارائ
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شـده بـرای پیـشبرد  آوری جمـع دالیـل دیگر تعهدات دادستان در حفـظ محرمـانگی که
 دیـوان از ایـن رو قـضات.  به متهم نیـستدالیل ی مانع از افشا،پرونده در دیوان کیفری

 ولو بـه کننده  دالیل تبرئهیکنند تا دادستان را در چنین شرایطی مجاب به افشا  میتالش
ۀ از دامنـتردیـد  یایـن رونـد بـ. دنن آن نمایاحذف نام و نشان مخبربا صورت مختصر یا 

گیـری ذهنیـت قـضات در  کاهـد و در شـکل  مـینشده بـه مـتهمکنندۀ افشا  تبرئهدالیل
 اق وی در برخـورداری از تخفیـف در مجـازات تـأثیر مثبـتقحگناهی مـتهم یـا اسـت بی
  .گذارد می
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  ١٣٩۶  بهار ـ تابستان،١٣ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،حقوق کیفری یها آموزه

  
  کیفری المللی  دیوان بینهای تأملی بر ظرفیت
   حمایت از حقوق بشردر

    ١حجت سلیمی ترکمانی  

  دهکیچ
 دائمـی و جهـانی در سـال ۀالمللی کیفری به عنوان یک محکم  دیوان بینتأسیس
دیوان از طریق ایجاد پیوند . باشد کیفری می ه با بی مبارزر روند مهم دی گام١٩٩٨

 حقوق بـشر ارتبـاط یافتـه لۀالمللی و عدالت کیفری، با مقو بین صلح و امنیت بین
هـای  در پیشبرد سیاسـتی مهم تواند نقش  دیوان، دیوان میۀدر پرتو اساسنام. است

 بـشر، ماهیـت اسـاس حقـوق تفسیر قواعد اساسنامه بـر. حقوق بشری داشته باشد
همگـی دال بـر  ... مـشمول صـالحیت دیـوان وِالمللـی حقوق بشری جنایات بین
یافتـه از  ی سـازمانیالملل کیفری به سمت حمایت قضا تحول و تکامل حقوق بین

البته دیـوان . باشد های بنیادین حقوق بشر می حقوق بشر و برخورد کیفری با نقض
دم امکـان تفـسیر موسـع از مانند عـی یها  حقوق بشر با محدودیتۀ توسعۀدر زمین

 ۀرویـ. ها نیز مواجه اسـت تامجاز حقوق بشر به خاطر اصل قانونی بودن جرایم و
داده   میزان تحقق مالحظات حقوق بشری مندرج در اساسنامه را نـشان،آتی دیوان

                                                                 
 ١/٩/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/۵/١٣٩۶: افتیخ دریتار.  
  .(h.salimy@yahoo.com) استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. ١
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  .تر خواهد نمود  حقوق بشر واضحۀ دیوان را در توسعو نقش
  .المللی المللی کیفری، جنایات بین ن بینحقوق بشر، دیوا :یدیلکواژگان 

  مقدمه
 .طلبد  راهکارهای جهانی میتضمین رعایت آن نیز و  جهانی استۀحقوق بشر یک مسئل

. های حمایت و تضمین رعایت حقوق بشر، وجود سازوکارهای اجرایی است یکی از راه
المللی  کارهای بینالمللی نیاز به سازو از این رو برای حمایت از حقوق بشر در عرصۀ بین

  قواعـدۀ تعبیـ،حقـوقیهـای  ۀ رژیـم توسـع فراینـدآخرین گام دراز سویی دیگر،  .است
. (Bantekas & nash, 2007: 18)باشـد  در حمایت از اصول و قواعد آن نظـام مـی کیفری

  باشــد عــدالت جــزء ضــروری حفــظ صــلح مــی، الملــل در عرصــۀ حقــوق بــین
(Human Rights Watch, 2008: 6)المللی که یکی   که تحقق صلح و امنیت بینامعن ین بد؛

بنـابراین بـرای . باشـد مـی، مستلزم تحقق عدالت استالملل  از اهداف اصلی حقوق بین
هـای صـلح  لفهٶالمللی به عنوان یکی از م تضمین حمایت از عدالت بشری در سطح بین

  .المللی الزم است  کیفری بینسازوکارالمللی، وجود یک  و امنیت بین
های قواعد بنیادین حقـوق بـشر،  المللی با نقض  کیفری بینۀیافت لزوم برخورد سازمان

فراینـد عـدالت امـا . گردد به محاکم نورنبرگ و توکیو در پایان جنگ جهانی دوم برمی
فعـال بـوده اسـت و  صورت غیـر هبهمواره  ١٩٩٣  سال تااز آن تاریخالمللی  کیفری بین

امـا . شـدند المللی محاکمه می محضر محاکم کیفری بین کمتر در ،ن حقوق بشراناقض
 بشریت از حمایت جمله از المللی بین بنیادین های ارزش از برخی به تدریج در خصوص

ــل در ــف، تعرضــات مقاب ــوعی مختل ــق ن ــسجام و تواف : ١٣٧٧زاده،  بیــگ( شــد حاصــل ان
یوگـسالوی المللـی کیفـری بـرای  دادگاه بین با ایجاد محاکمی همچون و )٢٢/٩٩ـ٢١ش

 پـسزیـن (المللی کیفری برای روانـدا  و دادگاه بین)  دادگاه یوگسالویزین پس( سابق
 سـیرالئون، بحـث عـدالت کیفـری  وتیمـور شـرقی ۀهـای ویـژ دادگـاه، )دادگـاه روانـدا

گرچـه . قوق بشر مطرح شـدیافتۀ ح نظام فاحش و ،گستردههای  برای نقضیافته  سازمان
برای بسط ، ی نمودن حمایت از حقوق بشر بودیای قضا چنین محاکمی در راستتأسیس
طـرح  در واقـع .تـر بـود  نیاز به محاکمی بـا صـالحیت گـسترده، چنین حمایتیۀو توسع

منع آپارتاید  ١٩٧٣یی همچون ها که در کنوانسیون المللی  کیفری بینۀایجاد یک محکم
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و ای دائمـی   محکمـهتأسـیسمـستلزم  ، اسـتاز آن یاد شـده... کشی نسل منع ١٩۴٨و 
هـا و  دولـتو حمایـت  هـای حقـوق بـشری سـازمانبا تـشویق در این راستا . جهانی بود

 ۀ بـه عنـوان اولـین محکمـ) دیوانپسزین ( کیفری المللی ، دیوان بین متحدازمان مللس
 و با تودیع شصتمین سند تصویب در ژوئیـه تأسیس ١٩٩٨در سال و جهانی   دائمکیفری
  .شروع کردً عمال کار خود را ٢٠٠٢

در چـارچوب دیـوان، عـدالت کیفـری کــه از طریـق تعقیـب، محاکمـه و مجــازات 
هـای مطلـوبی  قابل تحقق است و دیوان از ظرفیـت، گیرد ناقضان حقوق بشر صورت می
 ثیرأتـ خـصوص در کلـی گیـری نتیجـه و اظهارنظر اما. در این خصوص برخوردار است

 چـرا کـه از ؛(Balasco, 2013: 49-51) مـشکل اسـت بـشر حقـوق ۀتوسـع دیـوان بـر کلی
اسـت و  نفسه سـخت فی بشر حقوق ۀتوسع گونه ارزیابی از نقش محاکم در سو هر یک
توانـد  نظر از صـدور احکـام، خـود مـی نفس وجود دیوان صرف چندیی دیگر، هراز سو

زیـادی از  رویکرد مثبت دیـوان را در حمایـت از حقـوق بـشر بـه تـصویر بکـشد، زمـان
 ارجـاعی وضـعیت ١٠ بـه ،خـود تأسـیس زمـان از دیـوان و اسـت گذشتهن  دیوانتأسیس
 ١١ بـه مربـوط مقـدماتی کارهـای و بـوده اسـت رسـیدگی حـال در یـا و کرده رسیدگی
 ٢۵ ارجـاعی، هـای وضـعیت ایـن قالب در. باشد می انجام حال در نیز ارجاعی وضعیت
 قـذافی، معمـر ۀپرونـد ماننـد هـا آن این از برخی که اند شده مطرح خوانده ۴٢ با پرونده
 و اسـت رسـیدگی حـال در البـشر عمـر ۀپرونـدماننـد  برخی است، شده اعالم مختومه
 شـده محکومیـت قطعـی یأر صـدور به منجر کاتانگا و لوبنگا های پروندهمانند  برخی
ای کـه   دیوان به منظور حمایت از حقوق بشر در پرتو اثر بازدارنـده،طور کلیه ب ١.است

 و )۴٨۶: ١٣٨۶تاموشـات، (از احکامش به دست آید، طراحی گردیـده اسـت رود  انتظار می
 اسـت صـلح حفـظ و بازدارنـدگی ایجـاد ،دیوان تکمیلی صالحیت کارکردهای از یکی

هـای دیـوان هنـوز  ثیر بازدارندگی احتمالی رسـیدگیأ اما ت.)١/٢۴۵ش: ١٣٩۴بهمن تاجـانی، (
ن اسـت آر ایـن خـصوص  اساسـی دسٶال. (Oberleitner, 2007: 160)اثبات نشده است 

ی برخـوردار اسـت و موانـع یها ظرفیتکه دیوان در راستای حمایت از حقوق بشر از چه 

                                                                 
1. <https://www.icc-cpi.int/Pages/cases.aspx>. 
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 ۀ به رابطابتداال، ٶ روی آن در نیل به این هدف چیست؟ در راستای پاسخ به این سپیش
 آنگـاه دیوان پرداختـه خواهـد شـد و ۀالملل کیفری در اساسنام حقوق بشر و حقوق بین

  .گردید حمایت از حقوق بشر بررسی خواهد ۀهای دیوان در زمین فیتظر

  چارچوب اساسنامۀ دیوان    کیفری در  الملل حقوق بین  حقوق بشر و    رابطۀ. ١
 شدن شود؛ چرا که نهادینه محسوب می حقوق بشر ۀحوز پیشرفت بزرگی در ، دیوانتأسیس

 :١٣٩٣آبــادی،  نی قــوامرمــضا( بــوده یکیفــر عــدالت بــارز مــصادیق از یکــی هــا، رســیدگی
هـای بـشری  ی شدن هر چـه بیـشتر فراینـد حمایـت از ارزشی حاکی از قضاو )٨۶/٩۶ش

 ی اصـول، بـشرالملـل  بـین حقـوقاین واقعیت اسـت کـه قواعـدحاکی از  این امر .است
المللـی  و تغییرناپذیر بین )بدون نیاز به اثبات( های ثبوتی ًغالبا ارزش بلکه ؛انتزاعی نیستند

  و مقتـدر، صـالحهای اجرا از طریق نهاد که مستلزم)٢٢/٩۴ـ٢١ش :١٣٧٧ زاده، بیگ( هستند
  .هستندمستقل 

های آینـده و گـامی عظـیم در  ای برای نسل  دیوان هدیهتأسیس، کوفی عنانبه زعم 
که تا چنـد سـال پـیش است ی دت قانون و دستاوریکماجهت احترام به حقوق بشر و ح

 تاریخ بشریت گـشوده شـدهدفتر جدیدی از برگ امروز در واقع . ممکن بودنا شتصور
م برای مقامـات و سـردمداران ی از ارتکاب جراتیمصونیگونه   که در بستر آن هیچاست
کـه  دارد  اذعان می اروپاۀشورای اتحادی همچنین .)٢٨۶ :١٣٨٠ دیهیم،(  وجود ندارددولتی
 بـرای  وصـالحیتش واقـع در ِهـای جـدی از ارتکـاب نقـض به منظور جلـوگیری دیوان

 مشارکت در آزادی، امنیـت، عـدالت و رهگذر حمایت از حقوق بشر و بشردوستانه، از
 ابـزاری اساسـی فـراهم آورده اسـت ،المللـی حفظ صلح و امنیت بین و حاکمیت قانون

(EU Council Common Position…, 2003: 44).یعنـی آرزوی دیـرین بـشریر واقـع  د ،
واقعیت پیوسته  دیوان به أسیسبا ت ،ی برقراری عدالت کیفری متمرکز برانظامداشتن یک 

الملل از   حقوق بینۀترین توسعه در عرص تأسیس دیوان، مهم. (Tripathi, 2008: 13) است
 و دیـوان (Bekou & Shah, 2006: 529) شـده اسـتزمان تدوین منشور ملل متحد قلمداد 

اشد که با هدف ایجاد نظـم نـوین ب  حقوق بشر میۀ رشد و توسعِجدانشدنیامروزه جزء 
  .المللی شکل گرفته است بر مبنای قوانین و قواعد مشترک بین
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ی جدیـد، تحـولی نـوین یدهد که این نهاد قضا  نشان می دیوانۀ مفاد اساسنامبررسی
.  حقـوق بـشر ایجـاد نمـوده اسـتۀزمینـدر به ویـژه  ،الملل  تکامل حقوق بینۀدر عرص

 گرایانـه بـین  ارتبـاط عمـلنـوعی برقـراری ،ی و تـاریخی منطقی این تحـول اساسـۀنتیج
  بدون ضمانت اجراۀها و معاهدات حقوق بشری به عنوان یک مجموع ها، میثاق اعالمیه

به تعهدات حقوق بشری ًنهایتا  امری که ؛باشد ی دیوان مییهای اجرایی و قضاسازوکاربا 
 خود بـه ۀع دیوان در اساسنام در واق.بخشد ی میی قضاویژگی ، دیوانۀمندرج در اساسنام

ی حقوق بشر عینیت بخشیده و کمبودهای سایر نهادهای حقـوق بـشری امفهوم و محتو
این ظرفیت  دیوان .(Oberleitner, 2007: 159) در حمایت از حقوق بشر جبران کرده استرا 
کنـد  متمرکز بشری های نگرانی روی را کارکردش بشری، نهاد یک عنوان که به دارد را

(Balasco, 2013: 61)المللـی بـین جنایـات نامرتکب مجازات و پیگرد عام ۀچرا که وظیف ؛ 
  .)١/٢۵٧ش: ١٣٩۴بهمن تاجانی، ( باشد می بشری تعهدات حقوق ازبرگرفته  ًعمدتا

 ائلمـس بـه  متفـاوتییهـا رویکرد،الملل بـشر الملل کیفری و حقوق بین حقوق بین
 و هـا بـه صـراحت بـه کنوانـسیون و روانـدا هـای یوگـسالوی  دادگـاهیآرا . دارنـدواحد

هـر دو طـرف و  ١، فورونـدزیاۀدر قـضینمونـه  بـرای ؛ددارن حقوق بشری اشاره مصادیق
ه ویـژه  به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ب،نظر دادگاه یوگسالویۀ تجدیدبهمچنین شع

. ناد جـستندحق دادرسی عادالنه اسـتدر ارتباط با  آن ۶ ۀی در ارتباط با مادی قضاۀبه روی
  در چنین صورتی، کیفری شودۀ حقوق بشری شامل یک مقررۀبنابراین اگر یک معاهد

الملل کیفری  بینحقوق معاهدۀ مربوط به مفاد  با  تا حدودیای چنین معاهدهمفاد آشکارا 
الملـل کیفـری در   به این خاطر، حقوق بشر و حقوق بین. خواهد بودهمپوشانمنطبق یا 

تـوان از  بنـابراین مـی.  همبستگی دارنـدوان با همدیگر ارتباط نزدیک و دیۀبستر اساسنام
  دیـوان یـاد کـردۀالملل کیفـری در بـستر اساسـنام مکمل بودن حقوق بشر و حقوق بین

(Finell, 2002: 51). مفاد بسیاری از قواعد  ،در برخی مواردکیفری  الملل  حقوق بینالبته
وق بـشر، موضـوعات زنـان، حقـوق قربانیـان، ترویج حق. گیرد حقوق بشر را در بر نمی

دیوان ها همگی به  ، اما آندن دیوان مرتبط باشۀد با کارکرد و وظایف محولنتوان همگی می

                                                                 
1. ICTY, Prosecutor v. Furundzija, Case No. IT-95-17/1-T, 10 December 1998. 
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مـشابه بـا وظـایف  ًشده به دیـوان کـامالبه همین ترتیب وظایف واگذار. اند  نشدهمحول
 و بنـابراین ست اکیفری ۀیک محکمًنهایتا  دیوانچرا که  ؛نهادهای حقوق بشری نیست
. ًهای حقوق بشری که رویکردی صرفا حقوقی دارند، دارد رویکردی متفاوت از دادگاه

 اما مکمـل ، جداگانهۀبه صورت دو شاخد الملل کیفری بای حقوق بشر و حقوق بین لذا
  .(Ibid.: 53)  به حیات خود ادامه دهند،هم

قابـل  حقـوق بـشر غیـرهای رعایت   زمینهۀ توسعۀ مهم در حوزیدیوان همچنین نقش
واقـع تحت هر شرایطی مورد رعایت د حقوقی که بای؛ کند  بازی می،، قواعد آمرهطیتخ
 استدالل نمود کـه رفتـاری تحـت عنـوان جنایـت علیـه  چنینتوان میباره در این . دنشو

شـود کـه رعایـت آن  جنگ تلقـی مـیجنایت جنگی در زمان بشریت در زمان صلح و 
 ۀکمیت ٢٩ ۀ شمارتفسیر عمومیاین استدالل در . روری باشدقاعده تحت هر شرایطی ض

 مزبور در این تفـسیر ۀکمیت. آمده استهای اضطراری  در خصوص وضعیتحقوق بشر 
قابل   به عنوان غیردحقوق بای مصادیق خاصچرا برخی از در استدالل خود مبنی بر اینکه 

  ١.دکن  به مفهوم جنایت علیه بشریت اشاره می،دن تلقی شوتخطی
 حقوق بشر، الزم بـه ذکـر ۀ ارتقایهای دیوان در زمین البته قبل از پرداختن به ظرفیت

ی نیـز مواجـه اسـت و یها دیوان در حمایت از حقوق بشر، با موانع و محدودیتکه است 
ها نیست؛ ولـی واقعیتـی  انگاری این محدودیت های آن، به معنای نادیده توجه به ظرفیت

نمونـه برای  ٢؛دهد ثیر قرار میأرد دیوان را در این حوزه تحت تاست که به هر حال کارک
میان دو سطح از اجرای حقوق بـشر د بای ابتدا »اجرای جهانی حقوق بشر« خصوصدر 
حقـوق از ها متعهد به تضمین حمایت کـافی   دولتملی،در سطح . شد  به تفکیکقائل

 در انثر از اقداماتـشأمتـ خـود یـا افـراد یبشر در خصوص افراد مقیم در قلمـرو سـرزمین
المللـی  ، سـطح بـینسطح دوم اجرای حقوق بـشر. هستند شان سرزمینی خارج از قلمرو

                                                                 
1. UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, Human Rights Committee General Comment 29, 

31 August 2001, Paras. 12-13. 

 هـای هزینـه کـه دارنـد مـیبیان  کیفری های رسیدگی ناکارآمدی خصوص در نامنتقد  برخی،برای مثال. ٢
 جبـران و بهبود برای الزم های هزینه از فراتر خیلی ها آن نامرتکب مجازات برای دیوان در کیفری رسیدگی
 ۀهزینـ مقـدار همـین بـا کـه حـالی در. باشـد می گرسنگی و فقرمانند  بشری حقوق های نقض خسارات
  .برداشت فقر ۀحوز دربه ویژه  بشر حقوق از حمایت در ثرتریٶم های گام توان می ساالنه
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 تعهـدات ی ایفـا در راستایالمللی های بین های خارجی یا سازمان دولت که در آن است
. کننـد  وارد مـی کمک، فشار، یا اجبـار به آن دولت،توسط دولت مربوطهحقوق بشری 

موران دولتـی أمـه ویـژه بـ، افـراد ، یا ملیداخلیاجرای حقوق بشر در سطح  ۀمتولی اولی
 .(Mayerfeld, 2003: 97) باشـد  مـیسـطح دوم اجـرا دولـت که خطاب  در حالیهستند،
توانـد   نمـی،های شدید حقوق بشر صالحیت داشـته باشـد اگر دیوان روی نقضبنابراین 

یـد ٶم. در صالحیت خود بگنجاندمسئولیت دولت برای احترام و رعایت حقوق بشر را 
 اجـرای مجـازات از سـوی ۀثیری بـر نـوع و نحـوأ مقررات دیـوان تـاست کهآن این امر 

 به معنای اغراق در نقش محاکم کیفری ١»بینی زیاد قضایی خوش«لذا . محاکم ملی ندارد
ۀ محکم یک چه صرف وجودمعنا که اگر ؛ بدیندر حمایت از حقوق بشر درست نیست

، (Gallarotti & Preis, 1993: 110)  اسـتبـشرحاکی از تکامل حقـوق کیفری ی الملل بین
ً حقوق بشر همچنان یک موضوع نسبتا سیاسـی اسـت و تـرویج و حمایـت از آن، ۀمقول

  .(Oberleitner, 2007: 162) شـود ًصـرفا از طریـق برقـراری عـدالت کیفـری محقـق نمـی
 المللی، بین کیفری محاکم سایر ۀاساسنام با مقایسه در دیوان ۀاساسنام چنداز این رو، هر

دلماس ( باشد داشته ییها ابهام و کمبودها همچنان است ممکن ،است تر جامع و تر روشن
های مهم دیوان در  به برخی از ظرفیتشده،  طرح با لحاظ موارد .)٣٧/٣٠٠ش: ١٣٨۶مارتی، 

  .شود حمایت از حقوق بشر پرداخته می

  یت از حقوق بشرهای دیوان در حما ظرفیت. ٢
 در ، اما موارد متعـددی در حمایـت از حقـوق بـشر،ًاصوال دیوان یک نهاد کیفری است

برخی از ایـن مـوارد تجلـی و وضـوح بیـشتری داشـته و . خورد  آن به چشم میۀاساسنام
 نیاز به تفسیر مواد اساسنامه دیگر،برخی  و دشو میاستفاده ًمستقیما از متن مواد اساسنامه 

هـای مهـم دیـوان در حمایـت از   در این گفتار به برخی از ظرفیـت، این برداشتبا. دارد
سایر موارد حقـوق بـشری شتن انگا شود که البته به معنای نادیده حقوق بشر پرداخته می

  . دیوان نیستۀاساسنام

                                                                 
1. Judicial romanticism. 
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   ماهیت حقوق بشری جنایات مشمول صالحیت دیوان)الف
 عنـوانبـا  آن از رم کنفـرانس در کهت اس برانگیز بحث مسائل از دیوان صالحیتی بحث
جنایـات تحـت . )٢/٣٩ش :١٣٩۵شهری،  فرد و نصرالهی رضوی( است شده یاد ها مسئلهئلۀ مس

 ، کـه پیوسـتن و نپیوسـتن کـشورهامعنـا  بـدینانـد؛ ًصالحیت دیوان عمدتا از قواعد آمره
ر طبق مقدمه و  ب.)٣٩۶ :١٣٧٨اعالئی، (سازد  ها وارد نمی ای به اصل کلی رعایت آن خدشه
 مورد اهتمام ِمیخطیرترین جرا« دیوان، جنایات مشمول صالحیت دیوان، ۀ اساسنام١ ۀماد
ّیکـه خـورده و صـلح، هـا  المللی است؛ جنایاتی که وجـدان بـشریت از ارتکـاب آن بین

رسـد بـه جـز جنایـت تجـاوز کـه  به نظر مـی. »کند امنیت و آسایش جهان را تهدید می
و مـشمول  رم ۀاساسـنام منـدرج در  کـم اسـت، سـایر جنایـاتماهیت حقوق بشری آن

 زیـادی بخـش ، در)، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگیکشی نسل(صالحیت دیوان 
 لوبانگـا، دیـوان ۀ در قـضی.(Kaul, 2011: 9) باشـند مـی بـشر بنیـادین حقـوق بـه مربـوط

 المللـی بـین شدۀ شناخته رسمیت به ِبشری حقوق هنجارهای با منطبق را خود صالحیت
 در دو ، مـشمول صـالحیت دیـوانِذکر است که جنایات حقوق بـشریشایان  ١.داند می

گنجند  های بشری می  جنایاتی که در معنای عام حقوق بشر و ارزش؛دهند حوزه رخ می
و جنایـاتی کـه در معنـای خـاص ) کـشی نـسلجنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و (

  .اند یات علیه بشریتد که همان جنانگنج حقوق بشری می
  : نکات مثبتی دارد، جنایت علیه بشریتبارۀاساسنامه در

 از جنایـت علیـه بـشریت یالمللی تعریفـ  هیچ سند بین دیوان،ۀًاوال تا قبل از اساسنام
تعریـف کـه شـود  مـیگفتـه  گرچه . بود و تنها مصادیق آن تعریف شده بودکردهارائه ن

 ۀ بلکـه بیـشتر انعکاسـی از توسـع،بتکـاری نیـست ایدیوان از جنایت علیه بشریت، کار
، (Tripathi, 2008: 13) باشـد  نورنبرگ به این طرف مـیۀالملل از زمان محکم حقوق بین

بار تعریفی جامع از مفهـوم جنایـت علیـه بـشریت را  ولی به هر حال اساسنامه برای اولین
  : اساسنامه٧ ۀماد به موجب .تدوین کرد

  
                                                                 

1. ICC, The Prosecutor v. Lubanga, Case No. ICC-01/04-01/06, Appeals Chamber, 14 

March 2012, Para. 602. 
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   زیـر هنگـامی کـه بـه عنـوانۀشـمردت اسـت از اعمـال برلیه بـشریت عبـار عجنایت
  نظـامی ارتکـاب  علیـه جمعیـت غیـریافتـه سـازمان گـسترده یـا ۀبخشی از یـک حملـ

  ١.یافته باشد

ًثانیا در متن اساسنامه در قسمت جنایات علیه بشریت، مفاهیم و عبارات طوری بیان 

هـای  ل سـوابق جنـگاند که موضوع جنایات علیه بـشریت کـه قبـل از آن بـه دلیـ شده
 مـسلحانه ۀرغـم قابلیـت اعمـال، همـواره در چـارچوب مخاصـم به  و رواندایوگسالوی

  هــای غیــر از جنــگ نیــز اعمــال شــود مطــرح شــده بــود، بــه طــور صــریح بــر وضــعیت
(Pillay, 2008: 5).  

 از جنایـت علیـه بـشریت مصادیق زیادتری دیوان شامل ۀ اساسنامرسد به نظر میًثالثا 
 ًجنایت علیه بشریت را که قـبال در ۀدایر ،٧ ۀماد. باشدمشابه دیگر با هر سند در مقایسه 
بـرای ؛  توسـعه داده اسـت،مطـرح شـده بـودهای یوگـسالوی و روانـدا  دادگاهۀ اساسنام

 کـه تـا شـود  جنایات جنسی می افراد ودیوان شامل ناپدیدسازی اجبارینمونه، فهرست 
  .)٢٢/٩٠ـ٢١ش: ١٣٧٧زاده،  بیگ( باشند حدودی نو می

توانـد شـامل اقـدامات   جنایت علیه بشریت مـی، دیوانۀ اساسنام٧ ۀطبق ماد  برًرابعا
ای به دولت یـا واحـدهای دولتـی  گونه اشاره که هیچ ؛ چراشودب نیز دولتی بازیگران غیر

نشده است و فقط بر مبنای انسجام و گستردگی اقـدام، جنایـت علیـه بـشریت تعریـف 
  .شده است

                                                                 
کایه سو، عنصردادگاه. ١ عمل در بعد گسترده و وسیع که از سوی جمعـی «گستردگی را   رواندا در رأی آ

 و  اسـت قلمـداد کـرده،»گیـرد ای از قربانیان صورت مـی از افراد با شدت قابل مالحظه و علیه مجموعه
یافتـه و متعاقـب یـک  ًاقدامات تمامـا سـازمان «:کند نیز به شکل زیر تعریف می  رایافتگی سازمانعنصر 

  دادگـاه.»قاعده بـر مبنـای سیاسـت مـشترک، شـامل منـابع خـصوصی یـا عمـومی مهـمطرح منظم و با
اسـی زیـر اس  نیاز به شرایطیافتگی سازمانتحقق عنصر  دارد که مقرر می یوگسالوی نیز در رأی بالسکیچ

نظامی یا ارتکـاب  ارتکاب یک جرم در بعد گسترده علیه جمعیت غیر .٢ ،وجود هدف سیاسی .١ :دارد
  منابع عمومی و خصوصی مهماستفاده ازتدارک یا  .٣، مستمر و مکرر اعمال غیر انسانی مرتبط با همدیگر

 ،در کـل. یـف و ایجـاد طـرحرتبـه در تعر دخالت مراجع سیاسی یا نظامی عـالی .۴ ،منابع نظامیبه ویژه 
حجـم  ًکه لزوما به طوریه  ب،تر است از لحاظ احراز آسان ًعنصر گستردگی جنایات علیه بشریت احتماال

 تـر اسـت  عینـییـافتگی سـازمان لذا در مقایسه بـا عنـصر ؛یافته و تعداد قربانیان اشاره دارد اعمال ارتکاب
(Bantekas & Nash, 2007: 130-132).  
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اشـته ندای  گونـه توسـعه شده در اساسنامه هیچ ، تعریف ارائهکشی سلن خصوص در
 راکـشی  نـسلون ی کنوانـس٢ ۀهمان تعریف مندرج در مـاد ،۶ ۀدر ماد و اساسنامه است
 دیـوان حـاوی ۀامـا در خـصوص جنایـت جنگـی، اساسـنام ١.سـت اتخـاذ نمـوده اًعینا

 حقـوق بـشردوستانه در ً اوال اساسنامه به صراحت نقـض فـاحش:باشد ی مییها پیشرفت
 ،شناسـد المللی به رسـمیت مـی  داخلی را به عنوان یک جنایت بینۀمخاصمات مسلحان

 دادگاه یوگسالوی ،١٩٩۵سال ًکه قبال چنین صراحتی وجود نداشت و تنها در  در حالی
  :ه بود تادیچ عنوان داشتۀدر قضی

جنایـت [دگـاه  داۀ اساسـنام٢ ۀهـای شـدید منـدرج در مـاد مقررات مربوط بـه نقـض
المللـی بـر مخاصـمات مـسلحانه بـا ویژگـی   بـینۀ مـسلحانۀهمچون مخاصم ]جنگی
  ٢.شود المللی نیز اعمال می بین غیر

 محـدود بـه قابلیت اعمال حقوق بشردوستانه تنهـا ،های ژنو ونیاساس کنوانس  برًثانیا
نایات ارتکابی  جتواند بر  خود میۀبر طبق اساسنام دیوان  اما.های عضو است اتباع دولت

در چنـین . داشـته باشـد صـالحیتعـضو دولـت در قلمرو کشور عضو یا توسـط اتبـاع 
عـضو در قلمـرو دولـت  های غیـر  جنایات ارتکابی اتباع دولتتواند بر میصورتی دیوان 

بـوده و در مقایـسه بـا حقـوق بـشردوستانه، حمایـت بیـشتری از  صـالحیتواجد عضو 
 مـسیر در ،حقـوقی هـای حمایت از متفاوت انواع بینی پیش با دیوان .قربانیان داشته باشد

  .)٣/٩۵ش :١٣٩٢فرد و دیرباز،  رضوی(است  برداشته گام قربانیان برای عدالت اجرای
 بــا ،هـای حقــوق بــشری امـا دیــوان در ارتبــاط بـا تــسری صــالحیت خـود بــه نقــض

ًصـرفا جنایاتی کـه مـشمول صـالحیت دیـوان هـستند، . ی نیز مواجه استیها محدودیت

 آسایش و وجدان بشری را بر هم ،المللی هستند که صلح، امنیت خطیرترین جنایات بین
                                                                 

که با قصد نابودی  عبارت است از هر یک از اعمال زیر کشی نسل«: دارد  مقرر می دیوانۀساسناما ۶ ۀماد. ١
 ،قتل اعـضای یـک گـروه .١ :گیرد تمام یا بخشی از یک گروه قومی، ملی، مذهبی و نژادی صورت می

گذاشتن عمدی یک گـروه در یـک  .٣، وارد ساختن صدمات جسمی و روانی به اعضای یک گروه .٢
هـای یـک  انتقال اجباری بچه .۴، ها شود منجر به نابودی فیزیکی جزئی یا کلی آن رایط زندگی کهنوع ش

  .» انجام اقداماتی به منظور جلوگیری از زاد و ولد در یک گروه.۵، گروه به گروه دیگر
2. ICTY, The Prosecutor v. Dusko Tadić, Case No. IT-94-1-AR72, Appeals Chamber, 

Decision, 2 October 1995, Para. 83. 
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هـایی   واجـد چنـین ویژگـی،های حقـوق بـشری  موارد نقضۀ، در حالی که همزنند می
م مـورد اهتمـام ی بـه خطیرتـرین جـرا، صالحیت موضـوعی دیـوانۀدر واقع دایر. نیستند
 ،المللـی اسـت  بـینۀ جنایاتی که موضوع نگرانی جامعـترین المللی و بر فجیع  بینۀجامع

احـراز .  جنایات مشمول صالحیت دیوان بسیار باالستۀهمچنین آستان. شود محدود می
های حقـوق بـشر و همچنـین قـصد نـابودی تمـام یـا  یافته بودن نقض گسترده و سازمان

نایـات توانـد بـسیاری از ج ایـن امـر مـی. بخشی از یک گروه تا حدودی مـشکل اسـت
  . صالحیت دیوان خارج سازدۀحقوق بشری را از محدود

های عضو یا توسـط اتبـاع  ی دیگر، دیوان تنها به جنایات واقع در قلمرو دولتیاز سو
دولت، عـضو دیـوان  ١٢۴کند، در حالی که تا به االن تنها  های عضو رسیدگی می دولت
هـای   رسیدگی بـه نقـضهای بزرگ پیش روی دیوان در  لذا یکی از محدودیت١.هستند

هـا  هـایی کـه اتبـاع آن در کـل، دولـت.  صالحیت محدود آن استۀ دایر،حقوق بشری
 اگـر انـد و  به عضویت دیوان درنیامـده،دهند  جمعیت جهان را تشکیل میسوم دوًتقریبا 

 دسـتش در ، دیـوانۀ در چـارچوب اساسـنام،نیامده باشددولتی به عضویت اساسنامه در
ایـن در .  سرزمینی خویش باز اسـتۀدید حقوق بشری در محدودهای ش ارتکاب نقض

 نائـل خـود نظـر مورد اهداف به تواند نمی ها دولت یهمکار حالی است که دیوان بدون
 بیتعق ق ویشروع تحق ،یفریک یها یدگیرس به مربوط یۀاول مراحل یۀکلدر  دیوان. شود
: ١٣٩٣آبـادی،  ی قـوامرمـضان( هاسـت دولـت یهمکـار و کمـک ازمنـدین حکـم، یاجرا تا
همچنین به لحاظ صالحیت زمانی نیز صالحیت دیوان محدود به جنایـات . )٨۶/١٠١ش

  .باشد  می٢٠٠٢االجرا شدن اساسنامه، سال   بعد از الزمشده حقوق بشری واقع
در چارچوب . دیوان استمحدودیت دیگر، پذیرش و اعمال اصل صالحیت تکمیلی 

هـای حقـوق بـشری در قالـب جنایـات  انی بـه نقـضصالحیت تکمیلی، دیوان تنها زمـ
 مایل یا قادر بـه رسـیدگی ،مشمول صالحیت خود رسیدگی خواهد کرد که محاکم ملی

 یا و کشورها سران توسط ها آن ارتکاب و المللی بین جنایات ماهیت بر ًعموما بنا. نباشند
 وقـوع هنگـام چـون یـا ندارنـد جنایتکاران ۀمحاکم به تمایلی کشورها ًغالبا نفوذ،با افراد

                                                                 
1. <https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/statesparties/>. 
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 ،هـا آن ییقـضا نظـام ،هـستند داخلی بلندمدت های ناآرامی درگیر ًاکثرا میجرا گونه این
 نـصرالهی و فـرد رضـوی( نـدارد مجرمـان ۀمحاکمـ و تعقیب برای را الزم صالحیت و اقتدار
عـالوه بـر دولـت  تکمیلـی صالحیت اعمال اساسنامه، اساس بر .)٢/۴٣ش :١٣٩۵ شهری،

 جنایـات مرتکـب اتبـاعش که عضوی غیر دولت هر توسط تواند ب جرم میمحل ارتکا
ممتـاز و اکبـری، ( گیـرد نیز صورت ،دنباش شده عضو کشور در دیوان صالحیت در داخل
نظر از اینکه نفس وجود اصل صالحیت تکمیلی، نقش مثبتـی   صرف.)٧٨/۴۵ش: ١٣٩۵

رد، وجـود آن همچنـین هـا دا در حمایت از حقوق بشر از طریق تشویق رسیدگی دولـت
های حقـوق  طور عام و نقضه المللی ب های دیوان به جنایات بین تواند میزان رسیدگی می

 بـه نـسبت رسـیدگی تقـدم ،ملـی  چرا که محـاکم؛طور خاص را کاهش دهده بشری ب
 بـه نتواننـد یـا نباشند رسیدگی به مایل محاکم این که صورتی در و داشت خواهند دیوان

بـود  خواهـد تکمیلـی نـوع از صـالحیت ،کنند رسیدگی دیوان حیتصال تحت جنایات
  .)٨۶/١١٢ش :١٣٩٣ آبادی، رمضانی قوام(

  ارجاع قضیه به دیوان  مالحظات حقوق بشری در)ب
 ارجاع پرونده به دیوان نیز حاکی از تحوالت مثبتی است که با حقوق بـشر مـرتبط ۀنحو
های حقوق  ن، امکان ارجاع وضعیت دیواۀیکی از نکات حائز اهمیت در اساسنام. است

اساس این راهکار که خـود برگرفتـه از سـوابق  بر. بشری از سوی دادستان به دیوان است
ًسـا أتوانـد خـود ر ، دادستان دیوان میهای یوگسالوی و روانداست موفق عملکرد دادگاه

ا بـه ّهای حاد حقوق بشری ر وضعیت» المللی در کل  بینۀجامع«العموم  به عنوان مدعی
 متحـد، ملـل انکار ها، دولت تواند با کسب اطالعات از  دادستان می١.دیوان ارجاع دهد

دهد،  یم صیتشخ مناسب هک یگرید معتبر منابع ای یدولت ریغ ای یالدول نیب یها سازمان
هـا و  بر مشکالت ناشی از مالحظات سیاسی مربوط به ارجاع وضـعیت از سـوی دولـت

                                                                 
الملــل وجــود دارد و آن  ای بـین تعقیــب توسـط دادســتان در حقــوق داخلـی و حقــوق بـین تمـایز عمــده. ١

که در یک سیستم نـامتمرکزی چـون  در حالی. وشرط دادستان در حقوق داخلی است قید صالحدید بی
 ۀها مشخص نیـست، دامنـ  آنۀ و گستراند الملل که بسیارهای از نهادهای کیفری تعریف نشده قوق بینح

پیوسته تحت د های وی در چارچوب دیوان بای بر این اساس، فعالیت. محدود باشدباید اختیارات دادستان 
  .ده باشدًقبال از طرف محاکم صادر شد نظارت عالی شعب دیوان بوده و مجوز آن اقدامات بای
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١٧٧  

هـای حقـوق بـشری، منجـر بـه تحـول در  با ارجـاع وضـعیت امنیت فائق آمده و شورای
البتـه در ایـن . المللی به مسائل حقوق بشری شود  کیفری بینۀهای یک محکم رسیدگی

خالف ارجاع توسط شورای امنیت، عضویت   اساسنامه، بر١٢)٢ (ۀخصوص بر طبق ماد
تمال تبدیل گرچه اح. دولت محل ارتکاب جرم یا دولت متبوع متهم در دیوان الزم است

هـای بـزرگ و  هـای کوچـک از سـوی دولـت نقش دادستان به ابزار فشاری برای دولت
 نقش دادسـتان ِالمللی دور از ذهن نیست، ولی در بستر سوابق مثبت  بینۀنفوذ در عرصبا

المللــی ســابق، و نظــارت شــعب و قــضات دیــوان بــر عملکــرد  در محــاکم کیفــری بــین
  ١.ن فروضی فائق آمدتوان در عمل بر چنی دادستان، می

 حمایـت ، از طرق مختلـف،همچنین دیوان در مقایسه با سایر نهادهای حقوق بشری
؛ بـرای آورد بیشتری در باب امکان طرح دعوی و طرفین آن از حقوق بشر بـه عمـل مـی

ی دولـت ا حقوق بشر که در آنجا امکان طرح دعوۀخالف نهادهایی مثل کمیت  بر،مثال
ی علیـه دولـت ابه صدور اعالمیه است و امکان رسیدگی به دعـو منوط ،علیه دول دیگر

المللی به محض عضویت دولت  تشریفات خاصی دارد، صالحیت دیوان بر جنایات بین
صالحیت دیـوان .  حقوق بشر نیستۀیابد و نیازی به صدور اعالمیه مثل کمیت تجلی می

هـا در  ه وضـعیتهمچنین رسیدگی بـ. شود  با عضویت دولت محقق میبه طور خودکار
 فـردی ، حقـوق بـشرۀکه رسیدگی در نهادهایی مثـل کمیتـ  در حالی،دیوان، کلی است

تواند مـانع   نمی،لذا رسیدگی به یک وضعیت در دیوان که رسیدگی کیفری است. است
 حقوق بشر علیه دولتی ۀرجوع افراد برای احقاق حق خود در نهادهای دیگری مثل کمیت

ً اصوال ناقض حقوق بشر و طرف دعوی نزد نهادهـای حقـوق بر اینافزون . خاصی شود

ولی در دیـوان، عـالوه بـر دولـت، . باشد  میآنًبشری عمدتا دولت و نهادهای وابسته به 
 نـاقض حقـوق بـشر قلمـداد شـده و یـا مرتکـب ممکن استیافته نیز  های سازمان گروه

تواننـد اقـدامات  مـی کـه ایـن واحـدها نیـز امعنـ ؛ بدینالمللی محسوب شوند جنایت بین
ی یاز سـو. المللی انجام دهنـد ای در راستای ارتکاب جنایات بین یافته و گسترده سازمان

ممتاز و (ها  دولت نه و است اشخاص بر صالحیت اعمال صدد در دیگر از آنجا که دیوان

                                                                 
  .٢٨٠ـ٢۶٧: ١٣٧٨ ،اجتهادی: ک.ر بیشتر در خصوص نقش دادستان در چارچوب دیوان، ۀبرای مطالع. ١
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 رسیدگی کیفری به جنایات ارتکابی اشـخاص ، دیوانمسئولیت ،)٧٨/۴۴ش :١٣٩۵اکبری، 
هـا قـرار  س ایـن نهادهـا و سـازمانألذا تنها اشخاصی کـه در ر. ست نه حقوقیحقیقی ا
کـه  بنـابراین از آنجـا. گیرنـد  در مقام فردی مورد محاکمـه و مجـازات قـرار مـی،دارند

الملل پذیرفته نشده است، تنها اشخاص حقیقی  ها در حقوق بین مسئولیت کیفری دولت
  .ی اشخاص حقیقی باشند نه حقوقیاعوتوانند محاکمه و مجازات شوند و طرف د می

ی وجـود یهـا  دیـوان چـالشۀاما در خصوص ارجاع وضعیت در چـارچوب اساسـنام
ً چرا که اوال مشکل ارجاع وضعیت یک دولت عضو توسـط سـایر دول عـضو، بـه ؛دارد

 یک توضیح اینکه هر. ست ادلیل رعایت مالحظات سیاسی همچنان به جای خود باقی
اساسنامه، موضوع ارتکاب یکـی  ١٢)٢(  و١۴)١(بر طبق مفاد مواد  دتوان دول عضو می از

 عـضو های دولت از یکی قلمرو در از جنایات مشمول صالحیت دیوان را در صورتی که
 چند .دهد ارجاع دیوان صورت گرفته باشد، به عضو های دولت از اتباع یکی توسط یا و

وی خـود دولـت محـل وقـوع جـرم ًمورد اخیر ارجاع وضعیت به دیوان نیـز عمـدتا از سـ
رغم باال رفتن وخامـت اوضـاع انـسانی، بـه خـاطر مالحظـات به صورت گرفته است و 

 هیچ دولت عضوی حاضر به ارجاع وضعیت دولت عضو دیگـر بـه دیـوان ،ًصرفا سیاسی
برای مثال، وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو توسط خود دولت کنگـو . نشده است

 ، وضـعیت٢٠٠۴ سـال اوگانـدا در دولـت خـود توسـط نـدااوگا ، وضـعیت٢٠٠۴در سال 
  و وضـعیت٢٠٠۴ سال آفریقای مرکزی در دولت خود توسط آفریقای مرکزی جمهوری

ًثانیـا شـورای  ١. به دیـوان ارجـاع شـده اسـت٢٠١٢ سال مالی در دولت خود توسط مالی

لمللی به هـم ا دهد که صلح و امنیت بین امنیت تنها زمانی وضعیت را به دیوان ارجاع می
 بلکه از باب حمایت ،لذا شورای امنیت نه از باب حمایت مستقیم از حقوق بشر. بخورد

ایـن امـر در حمایـت از کـه رسـد  کند و به نظر می المللی اقدام می از صلح و امنیت بین
ًحقوق بشر خیلی کارساز نباشد؛ چرا کـه شـورای امنیـت ذاتـا یـک نهـاد سیاسـی بـوده 

(Luck, 2005: 2)از ارجـاع ،ها و مالحظـات سیاسـی لفهٶثیر مأتحت تکه  ممکن است  و 
تمـامی کـه عالوه بر آن، ممکن نیست . ّیک وضعیت حاد حقوق بشری خودداری کند

                                                                 
1. <https://www.icc-cpi.int/pages/situation.aspx>. 
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١٧٩  

ت ی ارجاع وضـعیت از سـوی شـورای امنیـ الزم براۀ به آستان، نقض حقوق بشریموارد
ق بـشر و حفـظ در موقع تعارض میان حمایت از حقـوکه همچنین ممکن است . برسند

، رعایت حقوق بشر را قربـانی ١۶ ۀالمللی، شورای امنیت در قالب ماد صلح و امنیت بین
 نهادهـای حقـوق ۀ در رویـًثالثـا.  رسیدگی را متوقـف کنـدۀمصالح سیاسی کرده و ادام

 حقوق بـشر، در کنـار دولـت، فـرد نیـز حـق طـرح شـکایت دارد ۀبشری از جمله کمیت
، اگرچـه قربانیـان ١٣ ۀ دیـوان بـر طبـق مـادۀ ولی در اساسـنام.)٣۵٠ـ٣٠٣: ١٣٨۶تاموشات، (

 حـق ارجـاع وضـعیت ،ها در مقام فردی  اما آن،ها هستند المللی انسان  جنایات بینِاصلی
تواننـد  های عضو و شـخص دادسـتان مـی به دیوان را ندارند و تنها شورای امنیت، دولت

 اساسـنامه، بـر خـالف نهادهـای لذا در چارچوب. باعث ارجاع وضعیت به دیوان شوند
  .حقوق بشری، اشخاص حقیقی به هیچ وجه ابتکار ارجاع وضعیت به دیوان را ندارند

 یـابی حقـوق بـشری در سـطوح مختلـف تقـبـر حقید تواند و بای دیوان میهمچنین 
 ، بـرای مثـال؛نموده و از گزارشـات آن نهادهـا اسـتفاده نمایـد تکیه دولتی دولتی و غیر

دارفـور، راه  شورای حقـوق بـشر ناروه تحقیق سازمان ملل و گروه متخصصهای گ یافته
در خـصوص  المللی تحقیق شورای امنیـت کمیسیون بین .تحقیقات دیوان را هموار نمود

 در خـصوص وضـعیت حقـوق بـشر در شورای حقوق بـشر ۀرتب موریت عالیأدارفور و م
 و اطالعاتی ندد ساختهای جدی متعددی در خصوص حقوق بشر را مستن  نقض،دارفور

 .(Pillay, 2008: 13)نیست رسیدگی داد دارفور قادر یا مایل به   که نشان میندفراهم ساخت
حقـوق بـشری نیـز  دولتـی هـای غیـر  دیوان، امکان همکاری با سازمانۀالبته در اساسنام

ی هـا  روند همکاری دیوان با سازمانۀبر توسع دیوان تأسیسثیرات أیکی از ت. وجود دارد
 یها یابی سازمان حقیقت فرایند شناسی روشثیر این نهاد روی أتدولتی حقوق بشری،  غیر

 ۀًقـبال در چـارچوب دادگـاه یوگـسالوی در زمینـ این مسئله  بارزۀنمون. باشد مذکور می
 المللی،  گروه بحران بینۀ پروژبه موسوم مستندسازی حقوق بشردوستانه در کوزوو،پروژۀ 

های حقـوق   تشخیص نقض،پروژهاین اجرای  هدف از .فته بود شکل گر١٩٩٩در سال 
هـا بـه منظـور تـدارک   مـستقیم آن نقـضاسـناد و مـدارکالمللی و ثبت   بینۀبشردوستان
در .  بـود دادگاه یوگسالوی سابقها برای تن و جنایاکافی در خصوص شاهد اطالعات

برای اینکه این اسناد .  شدن ارائها سند و مدرک از سوی قربانیان و شاهد۴٧٠٠ ، ماه٧ظرف 
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ای هـ  اطالعـات را بـه پایگـاه داده، باشـد، پـروژهدادگاهراحتی قابل استفاده از سوی  هب
 نهادهای حقوق بشری غیر دولتی و  این امر فرایند همکاری میان.الکترونیکی منتقل نمود

ن در  دیـوا.(Human Rights First, 2004: 9) کـردتـسریع را المللـی   کیفـری بـینۀمحکمـ
 لوبانگـا کـه اتهـام ایـشان مـشارکت دادن کودکـان بـه عنـوان کودکـان سـرباز در ۀقضی

کید بـر مفـاد کنوانـسیون حقـوق کـودک، بـر أ کنگو بود، ضمن تۀمخاصمات مسلحان
مین اطالعـات الزم در خـصوص أدولتی حقوق بـشری در تـ های غیر نقش مهم سازمان

  ١.کید داشتأهای حقوق بشری ت ارتکاب نقض

  اساس مالحظات حقوق بشری اساسنامۀ دیوان بر مندرج در  قواعد فسیرت) ج
اجرا و : دارد باشد که مقرر می  می٢١)٣ (ۀترین مقررات اساسنامه، ماد یکی دیگر از مهم

 ِحقـوق بـشر«مطـابق بـا د  بایـ،بینـی شـده اسـت تفسیر حقوقی کـه در ایـن مـاده پـیش
 تمـامی قـوانین و ،اقع بر طبـق ایـن مـادهدر و. باشد ٢»المللی  بینۀشد رسمیت شناخته به

شـده و   در پرتو معیارها، تعاریف و تعابیر از پیش تعیـیندمقررات مندرج در اساسنامه بای
نشان از جایگاه بسیار مهم مباحث امر، این . الملل بشر تفسیر شود موجود در حقوق بین

 مقـرر  اساسـنامه٣۶ ۀمـادید ایـن برداشـت، أیدر ت.  دیوان داردۀحقوق بشری در اساسنام
 صـاحب صـالحیت ،الملـل و حقـوق بـشر  در حقوق بـینددارد که قضات نامزد بای می

ی از قواعـد ا ۀ گـسترده خـود از مجموعـی بنـابراین قـضات دیـوان در صـدور آرا.باشند
  .حقوق بشری برخوردار خواهند بود

 حقـوق«ًاوال  :شـود استنتاج میمهم  ۀ دیوان چندین نکتۀ اساسنام٢١)٣(ۀ از مفاد ماد
 مثـل آور الـزام منـابع مندرج در این ماده، شـامل »المللی بینشدۀ  شناخته رسمیت به ِبشر

 بنـابراین در چـارچوب ایـن .باشـد آور مـی الـزام غیر اسناد همچنین و عرف و معاهدات
 طـوریه شده را تفسیر موسع نماید، بـ المللی شناخته تواند حقوق بشر بین ماده، دیوان می

 ۀتجدیـدنظر دادگـاه در قـضی ۀشـعب. شودبـآور نیـز  الـزام ًشامل اسناد قانونا غیرکه حتی 
 بـرای مـالی خـسارت جبرانبر  اساسنامه در صریح ۀمقرر فقدان که مقرر داشت کاتانگا

                                                                 
1. ICC, The Prosecutor v. Lubanga, Case No. ICC-01/04-01/06, Appeals Chamber, 14 

March 2012, Para. 126. 

2. Internationally recognized human rights. 
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 ،تجدیـدنظر ۀشـعب بنـابراین و نیـست حـق ایـن وجـود عدم یامعن به متهم حقوق نقض
 حقـوق موجـب بـه معتبـر منبـع یـک نـوانع بـه را سیاسـی و مدنی میثاق رعایت اختیار
در تعیین مصادیق حقوقی قربـانی   لوبنگاۀ دیوان در قضی،ی دیگری از سو١.دارد الملل بین

و خسارت وارده، به اصول راهنمای سـازمان ملـل متحـد در خـصوص حـق بـر جبـران 
 موسوم(آور نیستند  های فاحش حقوق بشردوستانه، که الزام خسارت برای قربانیان نقض

 ۀشـد شـناخته  بـه رسـمیتِبـشر ًثانیـا حقـوق ٣.اشاره کرد ٢)باسیونی ـ به اصول ون بوون
ای  شـود، بلکـه شـامل نظـام منطقـه جهانی مـی المللی نه تنها شامل نظام حقوق بشر بین

ایـن . شـود می... و ی حقوق بشریی حقوق بشر، نظام آفریقایحقوق بشر مثل نظام اروپا
 مربـوط بـه دولـت عـضو یـا اتبـاع ،مورد رسیدگی نزد دیـوان ۀزمانی که قضیبه ویژه امر 

  . مطرح است،باشد ی مییها دولت عضو چنین نظام
اساسنامه، در موقع بروز تعارض میان مفاد اساسنامه و  ٢١)٣ (ۀدیوان بر طبق مفاد ماد

 بشر را مرجح شمرده و اجرا و تفسیرالمللی، حقوق   بینۀشد  به رسمیت شناختهِحقوق بشر
دیـوان  ٤ لوبانگـاۀدر پروند. نامه را موکول به انطباق با مفاد حقوق بشر دانسته استاساس

  :)۵٧ش: ١٣٩١ میرمحمدصادقی،: ک.برای مطالعۀ بیشتر ر( مقرر داشت
 ِزمانی که برگزاری محاکمات عادالنه توسـط دیـوان بـه خـاطر نقـض حقـوق بنیـادین

ورد محاکمـه قـرار مـد ممکـن شـود، شـخص مـتهم نبایـ شخص متهم یا مظنون غیـر
  ٥. متوقف شوددی بایی فرایند قضا، عادالنه نتواند صورت گیردۀاگر محاکم ...گیرد

                                                                 
1. ICC, The Prosecutor v. Katanga, Case No. ICC-01/04-01/07-522, Appeals Chamber, 27 

May 2008, Para. 49. 

2. Van Boven-Bassiouni Principles. 

3. ICC, The Prosecutor v. Lubanga, Case No. ICC-01/04-01/06-1486, Appeals Chamber, 

21 October 2008, Para. 37. 

نویـسی و مـشارکت و   نـام، توماس لوبانگا را به خاطر ارتکـاب جنایـات جنگـی٢٠١٢ مارچ ١۴دیوان در . ٤
 ١۴را بـه وی مجـرم شـناخت و ) کودکان سرباز( سال در مخاصمات مسلحانه ١۵استفاده از کودکان زیر 

ۀ  توسـط شـعب٢٠١۴، در سـال شـده ت تعیـینای محکومیـت و میـزان مجـازأر. سال حبس محکوم نمـود
  . به کنگو منتقل شدش محکومیتۀبرای گذراندن دوروی ید شد و أینظر تتجدید

5. ICC, The Prosecutor v. Lubanga, Case No. ICC-01/04-01/06-772, Appeals Chamber, 

14 December 2006, Para. 37. 



 

وزه
آم

 
ری

کیف
وق 

حق
ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۶

 / 
رۀ 
شما

١٣

١٨٢  

المللـی  اگر استانداردهای بـین.  برتری حقوق بشر نزد دیوان همواره مطلق نیستالبته
 دیـوان ۀ دیـوان باشـد، اساسـنامۀتر از استانداردهای منـدرج در اساسـنام حقوق بشر پایین

 دیـوان نتیجـه گرفـت کـه حقـوق ۀشعب ١ کاتانگاۀ در قضی، برای مثال؛د بودمرجح خواه
طبـق کنوانـسیون اروپـایی  اساس اساسنامه، باالتر از حقوق قابل اعمال بر قابل اعمال بر

بیـشتر بـه  بشر حقوق تفسیر و عمالِا در که دهد می نشان دیوان ۀروی ٢.حقوق بشر است
 کـه اسـت ن آجدیـد نقش این حتمی ۀنتیج. کند می عمل بشری حقوق ۀمحکم عنوان
 از جایگـاه حقـوق بـشر ٣»ییصـالحدید و درک بـاال«از  ،بـشر در تفسیر حقـوق دیوان

  .(Svaček, 2014: 338) برخوردار است
شده تنها محدود بـه موضـوعات   به رسمیت شناختهِالبته کارکرد تفسیری حقوق بشر

 و ال کـامن حقـوقی بـزرگ نظـام دو از ترکیبی ،دیوان دادرسی ینیآ. ین دادرسی استیآ
دلماس مارتی، ( است مواجه مشکل تفسیر مفاد آن همواره با رو این از و بوده ژرمنی رومی
  الملـل کیفـری مـاهوی توانـد بـه قواعـد حقـوق بـین اما تفـسیر نمـی، )٣٧/٣٠٧ش :١٣٨۶

 باشـد مـی ٤»هـا اصل قانونی بودن جرایم و مجـازات« مغایر با ،و این رویکرد تسری یابد
(Svaček, 2014: 335).اسـت کـه اگـر معن  بـدینهـا  اصل قانونی بودن جـرایم و مجـازات

ی نظم اگذار قبل از ارتکاب عمل، با عبارات صریح و دقیق برای تعیین دقیق محتو قانون
 اقـدام ننمـوده باشـد، هـیچ عملـی را ،اجتماعی که تجاوز به آن جرم قلمداد خواهد شد

مبنای این اصل، منع تعقیب و . )١٣/٢٨٨ش: ١٣٧۴ دوپوئی،( نمود توان مجرمانه قلمداد نمی
مجازات افرادی است که به دالیل عقلی و منطقی هنگام ارتکاب جرم، اعتقاد به قانونی 

 این اصل مانع از آن است که دیـوان .)٩٧: ١٣٨٣، شیایزری کیتی(اند  بودن اعمال خود داشته
خـالف   که بـرامعن  بدین؛از حقوق بشر بردارد حمایت ۀهای بیشتری در توسع بتواند گام

                                                                 
 اساسنامه به عنـوان شـریک جـرم در )d)(٣(٢۵ ۀه موجب مادجرمین کاتانگا را ب ٢٠١۴ مارچ ٧دیوان در . ١

نظـامی، تخریـب  قتل، حمله به جمعیت غیر( و چهار جنایت جنگی) قتل(ارتکاب جنایات علیه بشریت 
 جمهـوری ۀ در زمـان حملـه بـه روسـتای بوگـورو در منطقـ٢٠٠٣ فوریـه ٢۴ارتکـابی در ) جاامـوال و تـار

  .نمود  سال حبس محکوم١٢ی قطعی به أ به موجب رراوی دموکراتیک کنگو مجرم شناخت و 
2. ICC, The Prosecutor v. Katanga, Case No. ICC-01/04-01/07-522, Appeals Chamber, 27 

May 2008, Para. 62. 

3. Margin of appreciation. 

4. Nullum crimen sine lege. 
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 مباحث حقوق  برداشت موسعی از، نهادهای حقوق بشری که از طریق تفاسیر خودسایر
در دهند، ایـن نقـش و اختیـار   حمایت خود را افزایش میۀروز دایر بهبشری داشته و روز

حقـوق دلیل ماهیت کیفـری مباحـث، در مقایـسه بـا سـایر نهادهـای ه دیوان بخصوص 
  .بشری محدود است

   قواعد و ساختارهای حقوق بشریۀ امکان توسع)د
هـا بـه اجـرای قواعـد حقـوق بـشر  ترغیـب دولـت،  دیـوانهایکارکرد ترین مهمیکی از 

 یـا نـاتوان دولـت عنـوان به دیوان سوی از اینکه از دارند ابا ها دولت که آنجا از. باشد می
 صـالحیت گیرنـد، قـرار خطـاب مـورد مللـیال بـین نامجرمـ پیگرد و تعقیب در میل بی

 ۀزمینـ در شانتعهداتـ انجـام در ها دولت صالحیت اعمال برای مشوقی تواند می تکمیلی
هـا اگـر  لـذا دولـت .)١/٢۴۴ش :١٣٩۴ بهمـن تاجـانی،( شـود محـسوب المللـی بین جنایات

قـوانین خـود را بـا د  بایـ،بخواهند در اعمال صـالحیت خـود بـا مـشکل مواجـه نـشوند
صـالحیتی  امـور بـهوان دیـورود خواهد از  که میبنابراین دولتی . ندمایاسنامه مطابق ناس
ها  با اعمال آنکه  کافی داشته باشد با استاندارد ییاجرا قوانیند  بای،ود جلوگیری کندخ

بـه مـورد خـاص محاکم داخلی آن کـشور قـادر و مایـل بـه رسـیدگی که تضمین نماید 
. هستند عینی دو هر ناتوانی و تمایل عدم معیارهای. (Bekou & Shah, 2006: 500) هستند
 نگـه مـصون هـدف بـا محاکمـه و تعقیـب هـا، رسیدگی روند در موجه غیر خیرأت ایجاد
 معیارهـای ،هـا رسـیدگی نبـودن مـستقل یا طرفانه بی و کیفری، مسئولیت از متهم داشتن
 از ،ییقــضا نظــام نبــودن دســترس در یــا و ییقــضا نظــام فروپاشــی و تمایــل بــوده عــدم

لـذا . )٢/۴۵ش :١٣٩۵ شـهری، نـصرالهی و فـرد رضـوی( دنباشـ می ییتوانا عدم عینی معیارهای
  اولـین گـام در راه کـسب صـالحیت محـاکم داخلـی و،وجود قوانین داخلـی مناسـب

. اسـتاعمال صـالحیت دیـوان داخلی برای جلوگیری از رسیدگی های سازوکارتقویت 
 چندان مطابق با معیارهای حقوق بشری نیست ها ن داخلی آنی که قوانییبسا کشورها چه

هـایی کـه در  لذا دولـت. و به محض الحاق به دیوان ممکن است با مشکل مواجه شوند
قوانین داخلی خود را با قواعد حقوق بشری مندرج در د  بای،فکر پیوستن به دیوان هستند

المللی حقوق بشر را  واند اجرای بیندیوان بتکه امکان دارد . ندساز دیوان مطابق ۀاساسنام
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ثیر أچنـین وضـعیتی در تـ. نمایـدرسـیدگی بـه یـک پرونـده تقویـت شـروع  بـدون حتی
گوستو پینوشه توسط انگلستان روی سیستم قضاۀکنند تحریک ی شـیلی بـه ی بازداشت آ

مفصلی در سطح محاکم شیلی های  بحثدر انگلستان، بازداشت وی .  ظهور رسیدۀمنص
  .(Mayerfeld, 2003: 103) های حقوق بشری وی به راه انداخت ضدر خصوص نق
 دادگـاه یوگـسالوی. المللی هم سهیم باشد  قواعد عرفی بینۀتواند در توسع دیوان می

 در را دیوان ۀجایگاه حقوقی اساسنام  اهمیت و،یزیچددر کیفرخواست دادستان علیه فران
  :داشتبه شرح زیر بیان ایجاد قواعد عرفی 

تلقـی هـا  دولـت حاکی از اجمـاع تعـداد زیـادی از دتوان ها می امه در اکثر حوزهساسنا
ملل لا تواند به تشریح حقوق بین  توسل به اساسنامه می، اساسنامه١٠ۀ  با لحاظ ماد.شود

 دیوان به عنوان بیان حقـوق عرفـی و ۀتوان به اساسنام بنا به مورد می. عرفی کمک کند
 به ایجاد حقوق ،ها چه البته در برخی از حوزه اگر؛جستاد نیا تدوین حقوق عرفی است

تواند در   دیوان میۀنامسدر هر صورت اسا. پردازد  و یا اصالح حقوق موجود میدیدج
هـا  دولتتعداد زیادی از  ١»ی حقوقاعتقاد« که معرف ین یک سند معتبراکل به عنو

  ٢.مورد استناد قرار گیرد ،باشد

گیری قواعد عرفی را فـراهم  ۀ شکل زمین، دیوانۀر رویرسد د مواردی که به نظر می«
در ه ویـژه  ممنوعیت جنایات جنـسی بـ،اساسنامه با دقت زیادی. ١ :ند ازا  عبارت،سازد
 جنایـات جنگـی ارتکـابی در  شـمول مفهـومآن مـوارد. ٢؛ کنـد  میمطرحزنان را مورد 

  همبـستگیاسـنامهاس. ٣؛ دهـد المللی را افـزایش مـی  داخلی و بینۀ مسلحانمخاصمات
آن مـصونیت . ۴؛ ً جنایات علیه بشریت که قبال مطرح بود، حذف نمود با جنگ رامیان

ها نقش دیـوان را در حمایـت از  این توسعه. نمود مبتنی بر جایگاه رسمی افراد را حذف
  .(Mayerfeld, 2003: 104) »سازد تر می حقوق بشر برجسته
توانـد   حقوق بشر نیز مـیۀی در حوزیادل قضاقضایی و تبۀ رویۀ  توسعۀدیوان در زمین

 و قواعد ۀ قضاییتوانند از تبادل روی می المللی  نهادهای ملی و بینۀهم. آفرین باشد نقش
 در حالی که خود دیوان از طریق اعمال اصل صالحیت ؛مورد توجه دیوان استفاده کنند

                                                                 
1. Opinio juris. 

2. ICTY, Prosecutor v. Furundzija, Case No. IT-95-17/1-T, 10 December 1998, Para. 227, 

PP. 87-88. 
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ی آن ی قـضاۀارد؛ رویـی ملی تمرکـز دیهای قضا نظامی ی بر تشویق و تقویت کاراتکمیلی
 نظارتی نقش نوعی دیوان رسد می نظر به.  مراجع داخلی قرار گیردۀتواند مورد استفاد می
 از ملـی کیفـری هـای نظام هماهنگی و ارتقا اصالح، و داشته ملی محاکم صالحیت بر

نظـام لـذا  .)٢/۴۵ش :١٣٩۵ شـهری، نـصرالهی و فـرد رضـوی( اسـت اساسـنامه ضـمنی اهداف
باشـد، بلکـه بـرعکس در دیـوان و سـایر  ن یک نظـم حقـوقی منفـک نمـیحقوقی دیوا

الملـل و  ها، به طور همزمان نکاتی از حقوق بـین محاکم، قضات و طرفین حاضر نزد آن
سـر راه بـر لـذا ایجـاد موانـع . دهنـد حقوق ملی را مـورد مالحظـه و اسـتدالل قـرار مـی

 ملـی هـای رویه سازی هنگهما راهکارهای از یکی. ممکن است های حقوقی غیر نظام
 اسـت بشری حقوق های پیشرفت با منطبق تفسیرهای ۀارائ الملل، بین حقوق با انطباق در

لـی جـدا لالم حقوقی بیننظام توانند از   قضات ملی نمی.)٣٧/٣١٢ش: ١٣٨۶ مارتی، دلماس(
های ملـی فـرض  نظامتوانند جدا از  المللی نمی طوری که قضات بین فرض شوند، همان

المللی و نهادهـای حقـوق بـشری در  ی محاکم ملی، سایر محاکم بینی قضاۀروی. دشون
 از این. خصوص تفسیر و اجرای قواعد حقوق بشری، راهنمای اصلی دیوان خواهند بود

ــدر ــۀ قــضایی همــدیگر اســتفاده کنن ــد از روی ــر طبــق مفــاد اساســنامه، محــاکم بای   و ب
(Pillay, 2008: 7) . ی ملـی و تـشویق قـضات وی قـضاۀ رویـِیسـاز از طریـق غنـیدیـوان 

 بـر نظـام حقـوق کیفـری کـشورها ،حقوق بشرهای فاحش   نقض مقابله باها به دادستان
 ،ریمحاکم ملی در طول این چند سال اخ چرا که مراجع و؛  خواهد گذاشتی عمیقرثیأت
حـاظ ایـن بـا ل .اند المللی از خود نشان داده رعایت قوانین بین  به اجرا وای فزایندهیل اتم

 مـورد رعایـت و ،در حمایـت از حقـوق بنیـادین بـشر انو دیۀ قضاییًنا رویئ مطم،مطلب
 ۀ در ایـن راسـتا در قـضی.)٣١: ١٣٨۴شـبث، ( گرفـت لحاظ مراجع داخلی نیز قرار خواهـد

 کـشوری به صالحیتش تحت متهم فرد تحویل ازکه  دیوان خود را متعهد نمود ،کاتانگا
  ،داد خواهــد قــرار بــشری حقــوق ســخت شــرایط در ار  وی،در اجــرای مجــازات کــه

  ١.کند اجتناب
. های حقـوقی جدیـد باشـدسازوکارساز ایجار ساختارها و  تواند زمینه ًنهایتا دیوان می

                                                                 
1. ICC, The Prosecutor v. Katanga, Case No. ICC-01/04-01/07-522, Appeals Chamber, 27 

May 2008, Para. 115. 
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سـیر . دهـد  حقوق بشر جهانی به سوی واقعیت را نـشان مـیۀ حرکت از سمت ایددیوان
هـا در  عی، گنجاندن آنروی هنجارهای اجتما توافق منطقی این حرکت عبارت است از

در سـازوکار  ایـن .(Mayerfeld, 2003: 189) هاسـازوکارًهای حقـوق و نهایتـا ایجـاد  قالب
 ایـن تأسـیس ۀ ایـدۀسـابق. تواند دادگاه جهانی حقوق بشر باشد ترین حالت، می مطلوب

امـا از آن . گـردد  در ویـن برمـی١٩٩٣دادگاه به کنفرانس جهانی حقوق بـشر در سـال 
 ۀ دیـوان، بـه تـدریج از اشـتیاق جامعـتأسـیسالمللـی در   بـینۀ خاطر عزم جامعزمان، به

 ۀدر بـستر تجـارب جامعـ. المللی برای ایجاد دادگاه جهانی حقوق بـشر کاسـته شـد بین
ای  المللـی و همچنـین سـازوکارهای منطقـه  محـاکم کیفـری بـینتأسـیسالمللی در  بین

المللـی   دیـوان بـینتأسیس ۀ تحقق ایدتوان به تدریج به سمت حمایت از حقوق بشر، می
  .حقوق بشر گام برداشت

هـای حقـوق بـشری در   امکان مشارکت و حمایت از قربانیـان نقـض)  ه
  ها رسیدگی

المللی است که امکـان مـشارکت مـستقیم قربانیـان در  دیوان اولین محکمه در سطح بین
 حقـوق نظـام در وان،دیـ در دیـدگان بـزه مـشارکت امکـان. سازد ها را فراهم می رسیدگی
 دیگـر بـه نـسبت خـصوص ایـن در دیـوان و رود مـی شمار به نوآوری المللی بین کیفری
 موجود در عدالت را بـا تـدارک صـریح اساسنامه خأل. است پیشگام المللی بین محاکم

حق قربانیان برای مشارکت در فرایند کیفری، چـه بـه صـورت مـستقیم و چـه از طریـق 
 قاز طریـ قربانیـان. سـازد  مراحل رسیدگی دیـوان فـراهم مـیۀکلینمایندگان حقوقی، در 

 ۀارائـ حق متهمان، و کارشناسان گواهان، از پرسش پیشنهاد، ۀارائ ،یدهعق اظهار حضور،
لعـل علیـزاده، ( کننـد شـرکت دیـوان دادرسـی فرایند در توانند می سوابق بررسی حق و ادله
 توانـد صدور تصمیمات دیوان مـی از پیش قربانیان نظرات  استماع.)٧٨٨ ـ٢/٧٨۶ش :١٣٩۴

زمـانی د  البتـه قـضات بایـ.)۶٨/٧۵ش: ١٣٨٨ اسـدی،( در صـدور آرا باشـد دیوان راهنمای
 حقـوق مـتهم وارد نـساخته و های ب گونه لطمه که هیچ دهندب مشارکت به قربانیان ۀاجاز

 از طریـق ً ایـن مـشارکت معمـوال.(Pillay, 2008: 8)های عادالنه باشـد  مطابق با رسیدگی
ًدیـده شخـصا حاضـر   لوبانگا سه بـزهۀ اما در محاکم،پذیرد نمایندگان قانونی صورت می
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  .)٣/٧٢ش :١٣٩٢فرد و دیرباز،  رضوی( شدند
 ۶٩ و ۶٨ در مـواد ، ناظر و حاکم بـر حمایـت از قربانیـان و شـاهدانِمقررات اصلی

 دادرسـی ینیین منظر، آاز ا. ین دادرسی دیوان مندرج استی آ٨٨ و ٨٧اساسنامه و مواد 
 .)۶٨: همان( است دیوان بشری در چارچوب حقوق های جلوه ترین اساسی از یکی دیوان

 مراحل رسیدگی دیـوان و حتـی قبـل از ۀ اقدامات مناسبی در کلیدبای به موجب این مواد
آن به منظور حمایت از تمامیت، امنیت و آرامش جسمی و روانی قربانیان و شـاهدان بـا 

در جنایـاتی کـه بـه ویـژه  سن، جنس و بهداشت صورت بگیرد؛ مانند عواملی احتساب
در حمایـت را دیوان اقدامات الزم .  جنسی داشته یا علیه اطفال صورت گرفته باشدۀجنب

.  صورت داده اسـت١»واحد قربانیان و شاهدان« نهادی موسوم به تأسیساز این افراد با 
هـای  هـای بعـدی را بـا سـازمان کرده و مـشاوره تأسیس دیوان چنین واحدی را ۀدبیرخان

این نهاد، اقدامات حمایتی، ترتیبات . بیند مدنی در خصوص نیازهای قربانیان تدارک می
های مناسـب را بـرای قربانیـان حادثـه و شـاهدانی کـه در  امنیتی، مشاوره و سایر کمک

  .سازد  فراهم می،خطر هستند
هــای   دادگــاهۀیــن اســت کــه اساســنامتفــاوت دیــوان بــا محــاکم ســابق کیفــری در ا

یوگسالوی و رواندا روی عدالت کیفری متمرکز بودند و از تدارک عدالت ترمیمـی بـه 
 ٧۵ ۀ دیوان در مادۀشکل جبران خسارت برای قربانیان غفلت نموده بودند، ولی اساسنام

ز دیـوان ا. شود ، شامل یک رژیم جبران خسارت نیز می١٧٩ ۀین دادرسی آن در مادیو آ
شده بـه قربانیـان را ۀ وضع به حالت سابق، خسارت واردطریق پرداخت غرامت و یا اعاد

 در ًسـاأر خـاص شرایط در یا و نفع ذی درخواست به تواند می دیوان. نمودجبران خواهد 
در . نمایـد معـین را قربانیان به هشدوارد ۀصدم یا نقص آسیب، میزان و حدود خود یأر

 یک صندوق امـانی ،٧٩ۀ  در ماد مقرری عضو به همان شکلها  مجمع دولت،این راستا
 جنایـات مـشمول صـالحیت ۀکه به نفـع قربانیـانی کـه در نتیجـاست  نموده تأسیسرا 

 قرارهـای دیـوان یدیوان از طریـق اجـرا. کند اند، عمل می  متحمل خسارت شده،دیوان
. کند ی منتقل میهای مالی و ضبط اموال را به صندوق امان برای جبران خسارت، جریمه

                                                                 
1. Victim and Witness Unit (VWU). 
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. هاسـت  آنۀ حفظ منافع قربانیان و همچنین منافع خانواد، واقع هدف از این صندوقدر
 بـه غرامـت پرداخت برای امانی صندوق ایجاد و ،خسارت جبران به حکم صدور امکان
 .)۶٨/٩٠ش: ١٣٨٨اسـدی، ( باشـد مـی اساسـنامه در بـشر حقـوق ۀتوسـع موارد از ،قربانیان
 توانبخشی در جمهوری دموکراتیـک ۀت این صندوق امانی، اجرای برنامهای فعالی نمونه

های بازسازی اعضای بدن در   جراحیۀکنگو برای قربانیان تجاوز جنسی، یا اجرای برنام
 اسـت ه بـود،ها از حالت عادی خـارج شـده اوگاندای شمالی برای قربانیانی که بدن آن

(Pillay, 2008: 13).  
توانـد  هـای دیـوان مـی  حقوق بشری در چـارچوب رسـیدگیهای البته قربانیان نقض

هـای حقـوق بـشری  ن نیز بشود؛ افرادی که خودشان اگرچه مرتکب نقـضماشامل مته
 ۀدیـوان در قـضی. های دیوان رعایت نشده اسـت ها در روند رسیدگی  حقوق آن،اند شده

 اری،اد سـخت شـرایط تحمیـل بـدون تجدیـدنظر  برخـورداری ازر حق متهم ب،کاتانگا
 بنیـادین نقـض ِمتحمـل ِمـتهم به مٶثر خسارت جبران حق مضاعف، مجازات ممنوعیت
 یا غیر انسانی شرایط در حبس شامل ملی ۀعادالن غیر محاکمات تجویز عدم بشر، حقوق
  ١.مورد شناسایی و تصریح قرار داده است متهم حقوق را در حمایت از... و اعدام تامجاز

  گیری نتیجه
المللـی بـرای   بـینۀ جامعـۀهـای گـسترد  بخشی از تالش،المللی کیفری نایجاد دیوان بی
 یـک ، اولۀدیوان در درج. المللی است کیفری در قبال ارتکاب جنایات بین مبارزه با بی

 ولی همچنین نقش مهمی در ،شود مرجع رسیدگی به مسئولیت کیفری فردی قلمداد می
 خود از طریق جلب توجـه ۀپرتو اساسنامدیوان در .  حقوق بشر داردۀ اجرا و توسعۀمرحل

یک نهـاد   حقوق بشری دارند،ۀًالمللی که عمدتا جنب جهانیان به شدیدترین جنایات بین
های کیفـری بـرای رعایـت و تـضمین سـازوکارکنـد کـه از  شبه حقوق بشری جلوه می

بخش حرکتـی توانـد نویـد  دیوان مـیتأسیس ،با این حساب .کند حقوق بشر استفاده می
  .رگ در حمایت کیفری از حقوق بشر باشدبز

                                                                 
1. ICC, The Prosecutor v. Katanga, Case No. ICC-01/04-01/07, 11 May 2016, Paras. 49, 

74, 84, 105. 
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هـای حقـوق بـشر در پیـشبرد  لفـهٶ حقـوق بـشر و مۀ دیوان به کرات از ایـداساسنامۀ
 حقـوق ۀی دیوان استفاده نموده است که هر کدام فرصتی برای توسـعیهای قضا سیاست

از تفسیر مفـاد اساسـنامه در چـارچوب حقـوق بـشر تـا حمایـت از . سازد بشر فراهم می
المللی برای ایجاد پیوند   بینۀید تالش جامعٶ عدالت ترمیمی همگی مۀدیدگان و اید بزه

با وجـود . باشد  دیوان میۀ اساسنامۀ حقوق بشر و عدالت کیفری در گسترۀمیان دو مقول
کیفـری اسـت  های اولیه در روند مبارزه با بی این روند مطلوب، دیوان تنها بخشی از گام

ی دیوان در این خصوص محـدود ی قضاۀروی. ی تثبیت نشده است کافۀکه هنوز به انداز
توان دورنمایی از وضعیت حقوق بشر در آینده را   دیوان میۀاست و تنها در بستر اساسنام

 تـا عمـل وجـود دارد؛ بـا وجـود ایـن، صـرف درج نظریـه زیادی از ۀفاصل. ترسیم نمود
 از این باور است که دیوان های حقوق بشری در اساسنامه، حاکی لفهٶصریح یا ضمنی م
 حاکمیـت ۀتفـاوت نخواهـد بـود و در برخـورد بـا مقولـ  حقوق بشر بیۀدر آینده به مقول

  .ها، مالحظات حقوق بشری را مورد حمایت و تضمین قرار خواهد داد دولت
اصل . ی نیز مواجه خواهد بودیها  حقوق بشر با محدودیتۀ توسعۀالبته دیوان در زمین

 برداشت موسع از مفهوم و مصادیق حقـوق بـشر ۀ اجاز،ها رایم و مجازاتقانونی بودن ج
همچنین .  قواعد شکلی ممکن استۀًدهد و چنین روندی صرفا در حوز را به دیوان نمی

ِدایرۀ صالحیت موضوعی محـدود دیـوان و آسـتانۀ رسـیدگی بـاال بـرای قابلیـت اعمـال 
یافتـه را  سـازمان گسترده یا غیر های حقوق بشری غیر  دیوان، بسیاری از نقضصالحیت

ًبا وجود این، شاید دیوان در گذر زمان و احیانـا . سازد از قلمرو رسیدگی دیوان خارج می

ًنهایتا در پرتـو یـک نگـاه . چیره شودها   خود بتواند بر این محدودیتۀبا اصالح اساسنام

ن در حمایت از حقوق توان انتظار معجزه و انقالبی بزرگ در عملکرد دیوا بینانه نمی واقع
 مهـم در ی گـام، و فعالیـت دیـوانتأسـیسبـا کـه توان مـدعی بـود  بشر داشت، ولی می

  .های بنیادین حقوق بشر برداشته شده است  نقضۀکیفری در حوز بخشیدن به بی خاتمه
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  ١٣٩۶  بهار ـ تابستان،١٣ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،حقوق کیفری یها زهآمو

  
  یاسیس جرم قانون

  یاساس قانون ١۶٨ سنجۀ اصل در
    ١یخسرو کاظم  
    ٢یاصغر عبدالرضا  

  دهکیچ
 بـر ناظر ِعام قواعد از ریغی قواعد تابعی فریکی ها یدگیرس روند دری اسیس جرم
 مختلـفی کـشورها انگـذار قـانون و اندانـ حقـوق مروزها. باشد  مییعموم جرم
 بـه توجـه وــ  خواهانـه یآزاد فکار اوجود  ـیاسیس وی دتیعق لیدال وجود خاطر به
 نظـام ازــ  شـرافتمندانهۀ زیـانگ بـه توجـه  ـیفرشناسـیک و شناسی جرمی ها افتیره
  .اند کرده دایپ لیتمای ارفاق نظام به و گرفته فاصلهی دیتشد
 و سـکوت وی متمـادی هـا سال گذشت از بعد یرانیا گذار قانون حال هر در      

 جـرم قـانون «بیتـصو بـا ۴/٣/١٣٩۵ خیتـار در سرانجام، هیتوج قابل ریغ اهمال
ی اسـیس جرم فیتعر با رابطه دری اساس قانون ١۶٨ اصل کهی ا فهیوظ به »یاسیس
 گرچـه کـه رسـد  مـینظـر بـه. پوشـاند عمـلۀ جامـ، بـود گذاشـتهی وۀ عهـد بر

                                                                 
 ٢١/٢/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ١٠/۶/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
ــــشجو. ١ ــــری دان ــــوقی دکت ــــزا حق ــــرم و ج ــــی  ج ــــشگاهشناس ــــوم دان ــــالم عل ــــی اس  یورض

(khosravi.kazem@gmail.com).  
  .(rasghari@yahoo.com)  )نویسندۀ مسئول (یرضوی اسالم علوم دانشگاه اریاستاد. ٢
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 دری اسـیس مجرمـانی برا یخاص ازاتیامت و ارفاقات گرفتن نظر در با گذار قانون
 مجرمـانی بـرای ارفـاق نظـام یـک جادیا دن کروانمود دری سع ،قانون نیا ۶ ۀماد
 نظـام اصـل به زدن ضربه قصد عدم «ِدیق مانندی عبارات آوردن با اما، داردی اسیس

ی اسیس جرم محدود یاحصا و ١ ۀماد دری اسیس جرم فیتعر در »مرتکب توسط
 ۀمـاد دری اسـیس جرم شمول از میجراۀ گسترد نمودن استثنا نیهمچن و ٢ ۀماد در
 برخـورد نیـا، اسـت نمـوده اقـدامی اسـیس میجرا قلمرو ِیمنطق ریغ قییتض به، ٣

 نامجرمـ قبـال دری ارفـاق نظام جادیا عنوان تحت آن از امروزه آنچه با گذار قانون
  .نداردی همخوان، شود  میگفته سخنی اسیس

  .یدی، تشدی، ارفاقیاسیس جرم ، قانونیاسیس جرم، مجرم :یدیلکواژگان 
  مقدمه

 عـام تیصـالح و مـشترک ِیشـکل وی تیمـاه قواعـدی دارا کهی عموم میجرا مقابل در
 عـام قواعـد از ریـغی قواعـد تـابع که رندیگ  میقراری اختصاص میجرا، هستند ها دادگاه
گـاهی بـرای ( باشـند  مـییعموم میجرا بر ناظر هاشـمی، ؛ ١٨٧: ١٣٧٩زاده،  حببیـب: ک.بیـشتر رآ
 نظـر بـه. باشـد  میمقوله نیا ازی اسیس جرم .)۴۶/٨٣ش: ١٣٨٠ فراهانی، ؛١٠/١٠٨ش: ١٣٧١
 تیـحاکم و دولـت اسـتقرار وی خـصوص تیـحاکم دوران از بـشر گذر از بعد رسد می
 جـرم که نماند ناگفته البته. است داشته وجود جرم نیا ـ آن شکل ترین ییابتدا دری حت ـ

ی امـر ،باسـتان دوران دری رقـابت وی اسـیس اغـراض و هـا زهیـانگ خـاطر بـهی عمد قتل
 یـک قتـل ١،»یستمگرکـش  ـمـستبد«نظریـۀ  مطـابق انیـیونان چنانچـه. بود شده شناخته
 نـستنددا  مـییعمـومی قـدردان مـستحق و قهرمانانهی عمل بلکه ،موجه تنها نه را ستمگر

 برخــوردۀ نحــو بــه توجــه بــا حــال هــر در .)۵٣ـــ ۵٢: ١٣٩٣، یگــیب هاشــم و یابرنــدآبادی نجفــ(
 میتقـس دوره سـه بـه تـوان  مـیرا آن تحولی خیتار ریس ٢،یاسیس مجرمان با ها حکومت

  :نمود

                                                                 
1. Tyrannicide. 

 کنترل ۀنیزم در خاص استیس کی یدارای بشرۀ جامع و ها حکومت ًاصوال، یاسیس جرمۀ مقول از فارغ. ٢
 یبزهکـار از رانهیشگیـپ خـاصی رهایتـدب و هـا اقـدام بـا همـراه یـا و محض ِیسرکوب قیطر از بزهکاران

 دری دیـجد ًنـسبتا قلمرو ،آن اهداف و رهاابزا، استیس نیا تیماهۀ درباری علم بحث و طرح. باشند می
گـاهی  (است آورده وجود به» ییجنا استیس «عنوان بایی جنا علوم مباحث ، الزرژ: ک.ر شتریـببرای آ
  .)٢۴ـ٩: ١٣٩۵
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 امیـا در ):یدیتـشد نظام وجود(ی الدیم نوزدهم قرن لیاوا تا باستان دوران از. ١
گـاهی ( بـود دهـشتناک و دیشـد اریبـس مجرمان نیا با برخوردها باستان  :ک.بیـشتر ربـرای آ

 بـه وضـع زینی وسط قرون دوران در. )٢۶ـ٢٣: ١٣٩٢میرمحمدصادقی، ؛ ٢/٣٠٣: ١٣٧۵محسنی، 
 بـه ـی اسـیس میجـرا ارتکاب قصدی حت و جرم به شروع کهی ا ؛ به گونهبود منوال نیهم

 نیـا. گرفـت  مـیقـرار مجـازات و بیـتعق تحـت وضع نیدتریشد بهـ  یامروز اصطالح
 آن آثـار و داشتی دیشدی ها مجازات و شد  مییدگیرسی اختصاص ۀمحکم در میجرا
 اثبـاتۀ ادلـ وی علنـ ریـغ ۀمحاکم. افتی  مییتسر همی اسیس مجرمۀ خانوادی اعضا به
 کـه اسـت توجـه جالب زین نکته نیا. بود تر ساده اریبسی عموم میجرا اثباتۀ ادل از ،آن
 مجرمـاناسـترداد  فقـط زمـان آن در مجرمـان استرداد از هدف، یکنون وضع فخال بر
 نامجرمـ بـا برخـورد ۀنحـو دری رییـتغ زیـن مـدرنی جـزا حقوق شیدایپ با! بودی اسیس
ی بـرا ،ینـاپلئون قـانون بـه معـروف فرانـسه ١٨١٠ سالی جزا قانون. نشد حاصلی اسیس
 کیـتفک نیـا از هـدف اما. رداختپی عاد میجرا ازی اسیس میجرا کیتفک به بار نیاول
  ١.بودی اسیس نامجرم با شتریب عمل شدت، شود  میتصور امروزه آنچه خالف بر

 خـاطر بـه ،بعـد بـه ١٨٢٠ سـال از ):یارفـاق نظـام شیدایـپ (نوزدهم قرن لیاوا. ٢
 آنی کـشورها داریـناپا وضع وی ستیبرالیل تفکرات رشد و خواهانه یآزاد افکار گسترش

، مجـازاتی اجـرا در مجرمـان ۀزیـانگ و هـدف به توجه نیهمچن و، رانسهفبه ویژه  قرن
 انتـشار و چـاپ از مطلـب نیا. گرفت شکل یاسیس مجرمان به نسبتی ارفاق نظام کی

 فرانـسوا از یاسـیس میجـرا در اعـدام مجـازات و یاسیس عدالت و گران سهیدس کتـاب دو
 و اندانـ حقـوق ،دوره نیـا در. اسـت آشـکاری خوب به ١٨٢٢ و ١٨٢١ی ها سال در زویگ

 فیشـر، شان یفکری باال سطح علت به رای اسیس مجرمان که بودند آن بر شناسان جرم
 ۀمقولـ در، ننـگ داغ فقـدانی گـاهی حتـ وی شخـص نفـع نداشـتن و مقاصدشان بودن
  .)٢۴٨ ـ١۵٣/٢۴٧ـ١۵٢ ش:١٣۶٩لواسور، ( دهندی جای خاص

                                                                 
 و ترینشــدید «:نویــسد  مــی در توجیــه ایــن شــدت عمــل،کننــدگان قــانون مزبــور تــارژه یکــی از تهیــه. ١

تهدیـد نمـوده و صـلح و   آن راِ موجودیت دولت و امنیـت خـارجیها هستند که  جرایم آنترین خطرناک
 جـرایم و معاصـی وجـود ۀ کلیـ،زیـرا در ایـن تعـرض و حملـه ؛دنـانداز  میآرامش مملکت را به مخاطره

 را در جرایم سیاسی جایز ِاعمال آن، ن سرسخت مجازات اعدام بوداحتی بکاریا نیز که از مخالف. »دندار
  .دانست می
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 در ):یدیتـشد نظـام بـه بازگشت (ستمیب قرن لیاوا به ویژه نوزدهم قرن اواخر .٣
 وی ستیالیسوس وی ستیفاشی ها میرژ ظهور خاطر به، اولی جهان جنگ از پس زمان نیا

 بـا مبارزه وی پرست وطن حس آمدن وجوده ب وی ستیآنارش وی ستیترور اتیعمل گسترش
 دوبـاره، جهـانی کـشورها رأس دری نظـام اسـتبدادهای شیدایپ نیهمچن و، گانگانیب

 منـافع کـه شـدند معتقـد نو افکار طرفداران ،دوره نیا در. شد فرما حکمی دیدتش نظام
ی مقتـض وقـت هـر و انگاشت دهینادی عموم منافع مقابل در دیبا را اشخاصی خصوص
 هیعل کهی اعمال ،دیجد مکتب طرفداران نظر به. نمودی اجتماع منافعی فدا را آن، باشد

 تـرین خطرنـاک و تـرین سـهمناک، دنـدونیپ  میوقوع بهی مملکت التیتشک و حکومت
  .)١/١٠٠ :١٣٣۴، یآباد یعل( دهند  میلیتشک را میجرا

 مجرمـان قبال دری ریگ سخت و دیتشد نیهم ،زمان از برهه نیا درکه  استی گفتن
  :زد  میدامن عمل ِدیتشد نیا بر عامل ۴ وجود که داشت وجود زین رانیا دری اسیس

  .رانیایی جزا نینقوا دری اسیس جرم فیتعر عدم) الف
 مثـلی نیقـوان وضـع بـا زمان آن گذار قانون ه کچنان :دیشدی ها مجازات وضع) ب
 اصالح ۀواحد ماده قانون، ١٣١٠ مصوبی مملکت استقالل و تیامن هیعل مجازات قانون
 مصوبی عموم مجازاتی قانون مواد ازی بعض و ارتش فریک وی دادرس قانون ازی قسمت
 از را مـشروطه سلطنت با تیضد ِضد مرام با احزاب در غیتبل و شرکت و لیتشک، ١٣۵۴
ی برخـ در و دائـم حـبس مجـازات آنی بـرا و لیتبـدیی جنا جرم بهی ا جنحه جرم یک
  .بود نمودهی نیب شیپ اعدام موارد
 لیتـشک بـه مربـوط قـانون بیتـصو بـا ١٣٣۵ سـال در :محاکم تیصالح رییتغ) ج
 بـهی عمـوم دادگـاه ازی اسـیس میجـرا بـهی دگیرسـ ،کـشور تیامن و اطالعات سازمان
  .دیگرد زین ماسبق به عطف ،تیصالح رییتغ نیا و شد محولی نظام دادگاه
ی اسـیس مجرمـانی دگیرسـ و بیتعق ،محاکم تیصالح رییتغ با: یدگیرس ۀنحو) د
 از اقـرار اخـذی بـرا سـازمان نیا. گرفت قرار کشور تیامن و اطالعات سازمان ۀعهد بر

ی نظامی ها دادگاه دری دگیرس نیهمچن. نمود  نمیغیدری آزار و شکنجه چیه از ،متهم
 رای نظـام لیـوک ازی برخـوردار حـق فقـط مـتهم و شـد  میبرگزاری علن ریغ صورت به

 کـه نمـود  مـیفیـتخفی تقاضا فقط ،دادسرا فرخواستیک دییأت با ًعمالی و که داشت
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  .)٣١۵ ـ٢/٣١٢ :١٣٧۵، یمحسن( شد  نمیواقع قبول مورد زین ًمعموال
 اهمـال و سـکوت وی متمـادی ها سال گذشت از بعدی رانیا گذار قانون حال هر در

 خیتــار دری اســیس جــرم ِیا مــاده شــش قــانون بیتــصو بــا ســرانجام، هیــتوج قابــل ریــغ
ی اسـیس جـرم فیـتعر بـا رابطه دری اساس قانون ١۶٨ اصل کهی ا فهیوظ به ٣/١٣٩۵/۴
 میخـواه آن بـه ادامـه در زیـن مـا آنچـه. پوشـاند عمـلۀ جامـ ،بـود گذاشتهی وۀ عهد بر

 ای یـارفـاق از اعـم گـذار قـانون نگـرش نـوعی بررس نیز و مذکور قانون لیتحل، پرداخت
  .بود خواهدی اسیس مجرمان قبال در برخورد بودنی دیتشد

  یاسیس میجراۀ گستر و فیتعر با رابطه در گذار قانون کردیرو. ١

  یاسیس جرم فیتعر. ١ـ١
ترین  مشکل ازی کی یاسیس جرم از فی، ارائۀ تعراند گفته زینی برخ که طور انهم شک یب

 نظـران صـاحبی برخـ ه کـچنان؛ )١۵٣/٢۵١ـ١۵٢ش: ١٣۶٩لواسور، ( استی حقوقی کارها
 و هـا حکومت. )۶/٣٢٩: ١٣۶٩، یمدن( ستندین قائلی قیحق وجودی اسیس جرمی برا ًاصوال

 ندا لیما که طور آن خود نامخالف با بتوانندی تیموقع هر در نکهیای برا زین قدرتصاحبان 
 جـرم از درسـت یفـیتعر ۀارائـ بهی لیتما ًمعموال، ندینما سرکوب را آنان و کرده برخورد

 اطـالقی عمل به یاسیس جرم که باورند نیا بری برخ، صورت هر در. اند نداشتهی اسیس
 تیـامن و نظم زدن هم بر وی اجتماع ـ یاسیس نظام کردن واژگون آن هدف که شود می

  :اند داشته انیبی اسیس جرم فیتعر در زین گریدی برخ. )۴/۴۵٣ـ١:  ١٣٨٢، یصانع( باشد کشور
 رومنـدین وی قـوی التیتـشک کـه (مـسلمانی گروهـ کـه نـدیگو  میرای عملی اسیس جرم

ی بـرا کـه اساس یبی شبهات اثر در نیمسلم امر ّیول اطاعت و فرمان از واند  آورده دست هب
 راه از عمـل آن  خـواه؛دهند انجام اریاخت و قصد با) اند دهیگرد خارج ،آمده وجوده ب انآن

 جنـگ یـا وی اجنبـهـای  دولـتی بـرای جاسوسـ راه از یـا و محاربـه و االرضی ف افساد
 ندا عبارتی اسیس مجرمان  و،ردیگ صورت گرید امور یا وی اسالم حکومت یا مسلحانه

  .)٣/٢٢ش: ١٣٧١، یمرعش( ١باشند فیتعر نیا در مذکور صفاتی دارا کهی گروه از

                                                                 
جعفـری  :ک.؛ نیـز ر٣/١١ش: ١٣٧١مرعـشی،  (دندان در فقه اسالمی می» بغی«م سیاسی را همان ایشان جر. ١

گاهی از نظر مخالف ر١۴۴ :١۴٠٢ عوده، ؛١۵٣٩ :١٣٧٨لنگرودی،    .)٢٠٩ ـ٢٠۴: ١٣٧٨زینلی، : ک.؛ برای آ
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  :اند داده ارائه را فیتعر نیا زینی فرانسو دادرسانیی قضا اتینظر و آرا مجموعه
 خطر به را مستقر نظم که هستندیی ها آن، یاسیس ًتایماه ِمیجرا یا محضی اسیس میجرا
 نظـم ایـ، رنـدیگ صـورت دولـت تیـحاکم ضد بر ای حکومت اساس ضد بر، دنازاند

. زننـد هـم بـر، اسـت نمـوده مـستقر قوا کیتفک و دولت نیادیبن نیقوان که را موجود
 محـسوبی اسـیس ریغ میجرا، دنازاند خطر به رای خصوص منافع کهی اعمال برعکس

  .)٢٩: ١٣٧٨، ینلیز:ک.ر( شوند می

 قـانون در ١٩٩٢ سـال در کـهی اصـالحات بـر بنـا کـه کـرد خاطرنشان دیبا نجایا در البته
 چهـارم کتـاب در اما. امدین انیم بهی اسیس جرم ازی سخن گریشد، د ِاعمال فرانسه جازاتم
. شـدند مطـرح دولت تیحاکم هیعل میجرا و سمیترور و ملتی اساس منافع هیعل میجرا ،آن
، یمل تی، امنیارض تی، تمامیمل استقالل شامل ملتی اساس منافع ،١/۴١٠ ۀماد اساس بر

 ، محافظـتیمل سیاست وی مل دفاع لیوسا و ، ابزاریحکومتی نهادها تیجمهور قالب
ی اساسـ عناصـر و ستیز طیمح تعادل ن، حفظیسرزم خارج و داخل در فرانسه مردم از

 جـرم ١/۴١١ ۀمـاد در. شـود ی مـیفرهنگـهـای  یـیدارا وی ، اقتـصادیعلمهای  تیظرف
 تیـتمام و یحکومتی نهادها هیعل میجرا ١/۴١٢ ۀماد در، یجاسوس و کشور به انتیخ

 رسـد  مـینظر به. اند شده مطرحی مل دفاع هیعل میجرا ریسا ١/۴١٣ ۀماد در و ،ینیسرزم
  .)١٨٨: ١٣٧٩زاده،  بیحب( شوندی تلقی اسیس جرم توانند  میمذکور موارد ازی بعض

 مـصوبی اسـیس جـرم قـانون ١ ۀماد در بار نیاولی برای رانیا گذار قانون ،حال هر در
  :دارد  میمقرر ه کچنان ١؛است پرداختهی اسیس رمج فیتعر به ٣/١٣٩۵/۴

 کـشور امـور اصـالح ۀزیـانگ با چنانچه ،قانون نیا ٢ ۀماد در مصرح میجرا از کی هر
یابد،  ارتکاب کشوری خارج ای یداخلهای  استیس ای یاسیسی نهادها و تیریمد هیعل

ی سـایس باشـد، جـرم داشـته را نظـام اصـل بـه زدن ضـربه قـصد بمرتکـ آنکـه بدون
                                                                 

 ِخبرگـان مجلـس مـذاکرات مـشروح در، یاساسـ قانون ١۶٨ اصل بیتصو زمان در کهشایان ذکر است . ١
نبـودن  بـه توجـه بـا کـه بودنـد دهیـعق نیـا بری برخ ،رانیای اسالمی جمهوری اساس قانونیی نهای بررس
 نکـهیا مگـر، اسـت مجهـول بـه احالـه واقـع در جـرم نیا بهی دگیرس، یاسیس میجرابرای  واضح یفیتعر

 جلـسمی عمـوم روابـط وی فرهنگـ امـور کل اداره: ک.ر (میکن نیمع جرم نیا فیتعری برا رای مرجع
 ،اسـتیی جزا نیقوان در میجرا فیتعار گاهیجا نکهیا به توجه با البته. )٣/١۶٧٨: ١٣۶۴، یاسالمی شورا
 آن دری اسـیس جـرم فیـتعر ۀارائـ وی اسـیس جرم دیجد قانون به توجه با نیهمچن و ،یاساس قانون در نه

  .ندارد وجود فوق محذوری برای مجال حاضر حال در، قانون
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  ١.شود  میمحسوب

  یاسیس جرم فیتعر در گذار قانون ۀضابط. ١ـ١ـ١
 افکـارۀ ضـابط همچـونی متفـاوتی ارهـایمع و ضـوابط ،یاسیس جرم فیتعر با رابطه در

 ٥،اهـم ِعامـلۀ ضـابط ٤،جـرم وقـوع تیفیکۀ ضابط ٣،جرم وقوع زمانۀ ضابط ٢،یعموم
 دو بـه ،مختلـفی کشورها انذارگ قانون و اندان حقوق انیم نیا در اما. دارد وجود... و

  :کنند  میاستناد زین گرید مهمۀ ضابط

  ٦یشخص ای یذات درون ای یضابطۀ ذهن .١ـ١ـ١ـ١
 ای یـداعـ اگـر کـهی طـور بـه، باشـد  میمرتکب ۀزیانگ وی داع به توجه ،ضابطه نیا در
 شـده محقـقی اسـیس جـرم، گرددی عاد جرم مرتکب هرچند، باشدی اسیسی و ۀزیانگ

  :ه شده استگفت نشیب نیا مطابق. است
                                                                 

 مـورد رای اسـیس جـرم ًاساسـا ایاسـپان و انگلـستان همچون کشورهای برخی فریک انونقکه  استی گفتن. ١
 مجرمـانی بـرا رای خاصـ طیشـرا بلکه، اند نکرده آن بهی ا اشاره خودی حقوق نظام در و نداده قرار توجه
 کـشورها گـریدی برخ اما. کنند باریی ها جرم بر را طیشرا آن ،دانستند صالح اگر تا اند شناخته بازی اسیس

گـاهی  (انـد نمـوده فیـتعر خـود نیقـوان در رای اسـیس جرم ،ما گذار قانون همانند : ک.ر شتریـببـرای آ
  .)۴۶/٨٧ش: ١٣٨٠، یفراهان

، جـرایم مرکـب و یـا مـرتبط بـا جـرایم سیاسـی «:بودچنین  ١٨٩٢المللی در سال  حقوق بینٶسسۀ مباور . ٢
لحـاظ اخـالق و حقـوق عمـومی خیلـی شـدید و اینکـه از  مشروط بـر، جرایم سیاسی تلقی خواهند شد

، باشـد  می آنچه وجه تمیز و تشخیص جرایم سیاسی از دیگر جرایم،به عبارت دیگر. »...هولناک نباشند
عمل مزبور تنفـر عمـومی را برانگیـزد و احـساسات   که اگرابه این معن ؛ بوددخواه »ثیر افکار عمومیأت«

  .)١/١٠۴: ١٣٣۴، آبادی علی :ک.ر (دانند  میمومیآن را جرم ع،  مردم را آشفته کندۀقاطب
حتی اگر با اغراض سیاسـی ، ِجرمی که در شرایط عادی زمانی رخ دهد است هرمعتقد عبدالقادر عوده . ٣

یس جمهور را ئر، مانند اینکه کسی در اوضاع و شرایط عادی کشور ؛جرم عادی خواهد بود، همراه باشد
ی داخلی ها جنگ اما اگر در زمان انقالب و تشنجات سیاسی و یا. دبا غرض و اهداف سیاسی ترور نمای

  .)١۴۴ـ١۴٣: ١۴٠٢ (جرم سیاسی شکل گرفته است، رخ بدهد
گاه جرم با خشونت و توحش اتفـاق افتـاده  در این نظریه هر. تفوق نیز مشهور استۀ این ضابطه به نظری. ٤

گـاه بـدون  ولـی هـر. شـود  میعادی محسوبسیاسی غلبه داشته و جرم ۀ عمومی آن بر جنبۀ جنب، باشد
  .)٣٣٣ـ٢/٣٣٢: ١٣٧۵، محسنی :ک.ر (جرم سیاسی است، خشونت و توحش اتفاق افتاده باشد

ترازو متمایل بـه عامـل سیاسـی ۀ اینکه آیا کف در این ضابطه باید توجه داشت که عامل برتر کدام است و. ٥
  .)١۵٣/٢۵۶ـ١۵٢ش: ١٣۶٩، لواسور: ک.ر (است یا یک عامل غیر سیاسی؟

6. Subjective criteria. 
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) یاحساسات (یجانیه ۀصیخص یک واجد ،عمل آن که دارد وجودی اسیس جرم یزمان
 آرمـان وی دئولوژیا یک خاطر به، جرم ارتکابی یعن؛ باشدی خواه عدالت بری مبتن و

 خودی ارتکاب عمل، مباشر که است آن زینی عمل نیچن ۀصیخص. باشد گرفته صورت
  .)٢٢٧ :١٣٩٣ ی،گیب هاشم و یابرندآبادی نجف( کند ی میتلق فهیوظ یک را

 مخاطره به را حکومت منافع ًمایمستق که رای اشخاص سو یک از، ستمیس نیا طرفداران
 فاقـدی ولـ، زننـد  مـیاقـدام بـه دسـتی حکومتی نهادها و تیحاکم هیعل و اندازند می

 مرتکـب که را یاشخاص گریدی سو از. دانند  نمییاسیس مجرم ،هستندی اسیس اغراض
ی اسـیس ۀزیـانگی دارای ولـ ،انـد شـده... و چپـاول و غارت ،سرقت مانندی عاد میجرا
 از ضابطه نیا، شود  میمشاهده که طور همان. کنند  میمحسوبی اسیس مجرم ،اند بوده
 یاسـیس میجـرا گـسترش موجـب گـریدی جهتـ از و تیمحـدود بـه منجـر جهـت یک
 نکـهیا چـه نیـست؛ی ا سـاده کار شهیهم مجرمۀ زیانگ به بردنی پ ،نیا برافزون . شود می

  .کندی رویپی متفاوتی دواع و ها زهیانگ از ،جرم ارتکاب در شخص است ممکن

  ١یموضوع ای یذات برون ای ینیع ۀ ضابط.٢ـ١ـ١ـ١
، ضـابطه نیـا بـر بنـا. اسـت مرتکـب رفتـار اثر یا جهینت و موضوع ،ضابطه نیا منگاهینش
 کـشوری اسـیسی نهادهـا و ها سازمان به زدن ضربهها  آن جینتا و آثار کهی میجرای تمام
  .دنشو  میمحسوبی اسیس جرم، باشد
  :شود داده پاسخچنین ی اساس الٶس سه نیا بهباید  ضابطه نیا در لواسورۀ دیعق به
  .دولت متوجه است؟ی کس چه متوجه ًمایمستق جرم. ١
 حقـوق لحـاظ از است؟ فتهگر قرار تعرض موردی حق نوع چه لحاظ از دهید انیز. ٢
  .یاسیس ای یاجتماع سازمان به مربوط
 ســازمان نیـا بــه مربـوطی نفعــ دارد؟ی نفعـ چگونــه مجـازات ِاعمــال در دولـت. ٣
  .)٢۵٢ـ١۵٣/٢۵١ـ١۵٢ش: ١٣۶٩( یاسیس ای یاجتماع

 عامـلۀ منزل به، رسد  مییاسیس نظام به که را )یمیمستق (انیز ،هینظر نیا طرفداران
ی اسـیس نظـام کـه اسـتی حال در نیا اما. دهند  میقرار توجه مورد مجرۀ کنند مشخص

                                                                 
1. Objective criteria. 
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 و ریـمتغ ناچـار، باشـد اسـتوار هیپا نیا بر کهی نظر هر استی هیبد و است ریمتغ ًاصوال
ی داعـ و زهیـانگ بهی توجه ضابطه نیا نکهیاافزون بر . )۶/٣٣٢: ١٣۶٩، یمدن( است متزلزل
  ١.ندارد، تاس شرافتمندانه ًعموما کهی اسیس مجرمان
 ۀزیـانگ بـا «عبارت ذکر بای اسیس جرم قانون ١ ۀماد در ما گذار قانون رسد  مینظر به
ی خـارج ای یـداخلـی ها استیس ای یاسیسی نهادها و تیریمد هیعل کشور امور اصالح
 آن انتقـادات و اشکاالت بروز از تا نمودهی رویپ مختلط و جامعۀ ضابط یک از »کشور
ی جرمـ از اسـت عبـارتی اسیس جرم، ١ ۀماد مطابق نیبنابرا. دیانمی ریجلوگ هینظر دو
 هیـعل اعمـال نیـا و) یذهنـۀ ضـابط( باشـد کـشور امـور اصالح ،آن ارتکابۀ زیانگ که

  .)ینیعۀ ضابط (یابد ارتکاب کشوری اسیس نظام وی حکومتی نهادها
 رطشـ، مـاده نیهمـ لیـذ در گذار قانون که شود  میظاهر آنجا ازی اساس اشکال اما

 !دانـد  مـیمرتکـب توسـط نظـام اصـل بـه زدن ضـربه قصد عدم را اعمال بودنی اسیس
 قبـول مـورد نظـام اصـل کـه است یکسی اسیس مجرم، ماده نیا طبق بر گرید عبارت به
 ٢ ۀمـاد در مصرحه اقدامات مرتکب ،کشور امور اصالح ۀزیانگ با تنهای و منتها، ستاو
 وی خیتـارۀ سـابق بـه توجـه کـه استی حال در نیا. شود می تیحاکم هیعل قانون نیهم
 مجـرم ،مـوارد ازی اریبـس در کـه سـازد  مینرهنمو امر نیا به را ما ،یاسیس جرمی نیتقن
 ــ مـشروع ریغ یا مشروع از اعم ـ را موجود نظام و تیحاکم اصل که استی کسی اسیس

 نیهمـ ودوجـ معلـول را شیخو ۀجامع ِموجودی ها ینابسامان و مشکالت و نداشته قبول
  ٢.زنـد  مـییاقـدامات بـه دست موجود وضع اصالح و آنی سرنگونی برا و داند  مینظام

                                                                 
 ازکـه  انـد نمـودهی سـع دو آن بیترک با فوقۀ ینظر دو مشکالت حلی برای ا عدهکه  استی گفتن البته. ١

 ۀزیانگی دارا آن مرتکب ًاوال هینظر نیا اساس بر. دهند هئارا را مختلط ای هینظر و بکاهند آنی ها یکاست
 ازی برخی فریک نیقوان. ابدی  میارتکاب... ای یاسیس نظام ضد بر ًمایمستقی و اعمال ًایثان و استی اسیس

ی محمد ؛١/١۶ش: ١٣٨٩، یمحب: ک.ر (اند کرده عمل مبنا نیا بر لبنان و هیسور، ایتالیا جمله از کشورها
  .)١٩٢ـ١٩١: ١٣٧٩ ،زاده بیحب؛ ٢۶/۵٨ـ٢۵ش: ١٣٨٠، یلیاردب: ک.؛ نیز ر۴/٩١ش: ١٣٨٠، هیجوکور

 و هـا  قانون بازسازی نیروی انـسانی وزارتخانـه١۵ ۀ ایرانی در بند ب مادگذار قانونبسیار جالب است که . ٢
 جرایم سیاسی و نظـامی بعـد از یِدر مقام احصا، ۵/٧/١٣۶٠سسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ٶم

علیـه نظـام جمهـوری  «و یـا»  اسـالمیقیام علیه جمهـوری « جرایمی را با قیودًصراحتا، انقالب اسالمی
ن این اعمال که بـه عنـوان مجـرم سیاسـی یـا نظـامی اواضح است که مرتکب پر. برد  مینام» اسالمی ایران

  .اصل نظام حاکم مورد قبول آنان نبوده است، شدند  میشناخته
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 حکومـت و قدرت دادن دست از و دیتهد و ترس نیهم وجود خاطر بهی برخ این رو از
 ،مـا نظـر بـه نیبنـابرا. داشـتند مجرمـان نیا بای دیتشد و رانهیسختگی برخوردها، خود
 نیـا در »باشـد داشـته را نظـام اصـل به زدن ضربه قصد مرتکب آنکه بدون «ِدیق وجود
  .بود نخواهد حیصح ماده

 در ١یعرفـ حقـوقی مبنا بر نکهیا بود نخواهد دهیفا ازی خال آن ذکر کهی بعدۀ نکت
 وجـود فیـتعر در »نظـام اصـل به زدن ضربه قصد عدم «دیق نکهیای یعن  ـفرض دو هر

ی اسـالم مجـازات قـانون ٢٨٧ ۀمـاد وعموضـ» یبغـ «جـرم ـباشد نداشته یا باشد داشته
 فـرض دری اسـیس جـرم دری بغـ شـمول عـدم. بـود نخواهـدی اسیس جرم کی ١٣٩٢،٢

 ؛باشـد  مـیآشـکار، است طور نیهم ١ ۀماد در که چنان آن، مذکور دیق وجود ضرورت
 امیـق» نظـام اسـاس برابـر در «کـهگروهی است ی باغ، فوق ۀماد مطابق سو یک از رایز

 قـصد «کـه اسـتی کسی اسیس مجرم ،١ۀ ماد مطابق گریدی سو از و، دکن  میمسلحانه
ی بـاغ هـم بـاز، مـذکور دیـق لغو فرض در اما. باشد نداشته را» نظام اصل به زدن ضربه
  قــانون ٣ ۀمــاد الــف بنــد نکــهیا بــر عــالوه رایــز ؛شــود  نمــیمحــسوبی اســیس مجــرم
  خ بنـد، اسـت نمـوده خـارجی اسـیس میجـرا شـمول از را حـدود میجـرا، یاسـیس جرم
 محـسوبی اسـیس جـرم ،شـوند  مییریدرگ و کشتار به منجر که رای میجرا ماده نیهم
  .کند نمی
 امیـق «دیـق ،١٣٩٢ی اسـالم مجـازات قانون ٢٨٧ ۀماد مطابق که استی حال در نیا

 از قبـل، یبـاغ گـروهی اعضا اگری حت. استی ضروری بغ جرم تحققی برا »مسلحانه
ی اسـیس مجـرم را آنـان تـوان  نمـیهـم بـاز، شـوند ریدسـتگ سالح از استفاده وی ریدرگ

 ٢٨٨ ۀمـاد مطابق مسلحانه امیق از قبلی ریتعز حبس مجازات ِاعمال علت رایز ؛دانست

                                                                 
 وجـود اختالف نیا ننظرا صاحب انیم، شد اشاره آن به زین ًقبال که طور همان ،یاسالم حقوقی مبنا بر. ١

 میستیـن آنی بررسـ مقام در مجال نیا در ما البتهو  ر؟یخ یا شود  میمحسوبی اسیس جرمی بغ ایآ که دارد
گاهی بیشتر ر( ، یبجنوردی موسو ؛ ۴۶/٨٣ش: ١٣٨٠ ی،فراهان؛ ٣٠ـ١/٢٩ش: ١٣٨٩، یمحب: ک.برای آ

 یموسـو و درافـشانی قبـول، یرئحـا؛ ٢٠٧ـ۶۵/٢٠۵ش: ١٣٩١، فرد یعباس ؛١١٩ ـ٢٧/١١٨ـ٢۶ش: ١٣٨٨
  .)١٩۴: ١٣٧٩، زاده بیحب؛ ۶١ـ ٣/۶٠ش: ١٣٩١، مشهدی

  باغی محسوب،قیام مسلحانه کند، گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسالمی ایران «:٢٨٧ ۀماد. ٢
  .»گردند  میاعضای آن به مجازات اعدام محکوم، شود و درصورت استفاده از سالح می
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 گذاشـته فراتری مقدمات اعمال از را پا ها آن که ست انیا ١٣٩٢،١ی اسالم مجازات قانون
 شروع ،یاسیس جرم قانون ٣ ۀادم صدر مطابق و اند گرفته قرار جرم به شروع ۀمرحل در و
 عـالوه. اسـت خارجی اسیس میجرا قلمرو از زینی ریدرگ و کشتار مثلی اعمال میجرا به
 جـرم شـمول از زیـن را سـالحی قـانون ریـغی نگهـدار و حمـل، فوق ۀماد ج بند ،نیا بر
 زیـن ١٣٩٢ی اسـالم مجـازات قـانون ٢٨٨ ۀماد موضوع جرم لذا. دینما  میخارجی اسیس

  .شود قلمدادی اسیس جرم اندتو نمی

  یاسیس جرم قانون ٢ ۀماد در گذار قانون توسطی اسیس میجرا یاحصا. ٢ـ١
 مـشروط البتـهی اسیس میجرا یاحصا به، یاسیس جرم قانون ٢ ۀماد دری رانیا گذار قانون
 پرداختن از قبل. است پرداخته قانون نیهم ١ ۀماد در مقرر طیشرا با موارد نیا انطباق به
 در گـذار قـانون سـو یـک از که ییآنجا از شود گفته استی ضرور، شدهاحصا واردم به
 وی نـیع ۀیـنظر دو هـر به و کردهی رویپی قیتلف ۀینظر ازی اسیس جرم فیتعر در ١ ۀماد
 هـم کـم تعدادشـان کـه رای میجرا ٣ ۀماد در گریدی سو از و، است داشته توجهی ذهن
 در میجرا یاحصا بهی ازین گرید لذا، است نموده خارجی اسیس میجرا شمول از، ستین

 انجامد  مییاسیس میجرا قلمرو قییتض به امر نیا نکهیا چه؛ است نبوده قانون نیا ٢ ۀماد
 سـخنی اسـیس مجرمان هیعلی ارفاق نظام جادیا عنوان تحت آن از امروزه آنچه با نیا که

  .نداردی همخوان، شود  میگفته

  قانون در مصرحی داخل تمقاما به افترا یا نیتوه. ١ـ٢ـ١
 مـصلحت صیتـشخ مجمـع سیرئـ، قـوه سـهی سـاٶر به افترا یا نیتوه ،٢ ۀماد الف بند

 نــدگانینما، یاســالمی شــورا مجلــس نــدگانینما، وزرا، جمهــور سیئــر معاونــان، نظــام
 ۀزیـانگ بـا اگـر، آنـان تیمـسئولۀ واسـطه بـ را نگهبانی شورای اعضا و خبرگان مجلس
 کشوری خارج ای یداخل استیس ای یاسیسی نهادها و تیریمد هیعل کشور امور اصالح
  .است دانستهی اسیس جرم ،باشد

                                                                 
چنانچـه ، قبل از درگیری و اسـتفاده از سـالح دسـتگیر شـوند،  اعضای گروه باغیگاه هر «:٢٨٨ ۀماد. ١

صورتی که سازمان و مرکزیـت   سه و درۀبه حبس تعزیری درج، سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد
  .»شود  مینج محکومپ ۀبه حبس تعزیری درج، آن از بین رفته باشد
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  :رسد  میذهن به بند نیا با رابطه در نکته چند
. اسـت خـارج بنـد نیـا ِعداد ازی قبل وی فعلی رهبر مقام به افترا یا نیتوه نکهیانخست 

ی رهبـر بـه رانیـای اسـیس نظام و تیریمد هیعل کشور اصالح ۀزیانگ بای شخص اگر نیبنابرا
، یاسیس جرم قانون ۶ ۀماد در موجود ارفاقات گرفتن نظر در ، بدونبزند افترا د یاینما نیتوه

  ١.شود می برخوردی و با ١٣٧۵ ۀبازدارندهای  مجازات و راتیتعز قانون ۵١۴ ۀماد با مطابق
 هیـعل اقدامات «و »کشور اصالح ۀزیانگ «ودیق وجود به توجه با نکهیا مطلب نیدوم

ی دولتـ نامأمور و مقامات ذکر عدم بری لی، دل١ ۀماد در »کشوری اسیسی نهادها و تیریمد
اسـت،  آمـده ١٣٧۵ ۀباردارنـدهـای  مجازات و راتیتعز قانون ۶٠٩ ۀماد در آنچه رینظ گرید

 مطلـوب را هییقـضا ۀقـوی داخلـهای  استیسی شخص اگر مثال؛ برای داشت نخواهد وجود
ی هـا دادسـتان ازی یک ای و قضات ازی یک به راستا نیهم در آن اصالحۀ زیانگ با و نداند
  .رسد  نمینظر به حیصح چندانی و اعمال ندانستنی اسیس، دینما نیتوه کشور

 ای یاسیسی نهادها و تیریمد هیعل اقدام«د یق وجود به توجه با هم باز نکهیا سوم مطلب
 »آنان تیمسئول ۀواسط به «عبارت ، آوردن١ۀ ماد در »کشوری خارج ای یداخلهای  استیس

 ای یـحکومتی نهادها هیعل ،مصلحانه ۀزیانگ با یشخص نکهیا تصوری وانگه ٢.استی اضاف
 عمل نیای د، ول بزنافترا یانماید  نیتوه ٢ۀ ماد در مذکور مقامات ازی یک ت، بهیحاکم هیعل
 مـتهم اقدامات نکهیگر، اید تعبار به! بود خواهد نباشد، محال آنان تیمسئول ۀواسط بهی و
 کـه بـود خواهـد مطلـب نیـای ایـگو باشد، خودی اسیس نظام هیعل دیبا المحالهی اسیس
  .است بوده آنان تیواسطۀ مسئول به ًمذکور، قطعا مقامات به واردشده یافترا یا نیتوه

  یخارجی کشورهای اسیس مقامات به نیتوه. ٢ـ٢ـ١
 قلمـرو در کـهی خـارج کـشوری اسـیس ۀنـدینما ایـ سیئر هیعل نیتوه به ،٢ۀ ماد ب بند

 مفـاد تیـرعا گذار قانون البته. دارد اختصاص، است شده وارد رانیای اسالمی جمهور
. اسـت دانـستهی ضـرور را ١٣٧۵ ۀبازدارنـدی هـا مجـازات و راتیـتعز قانون ۵١٧ ۀماد

  :اسـتی ضـرور نیتـوه جـرم تحققی برا شرط سه وجود ،مزبور قانون ۵١٧ ۀماد مطابق
                                                                 

 بـه زدن ضربه قصد عمل نیا ارتکاب بای شخص نیچن ًقطعا که مکال نیا، خروج نیا هیتوج در ما نظر به. ١
  .باشد حیصح تواند ینم، بود خواهد خارج بحث از ًموضوعا ١ ۀماد مطابق لذا و ،دارد را نظام اصل

  .باشد کالم در دیکأت جهت به عبارت نیا ذکر که دارد وجود زین احتمال نیا البته. ٢
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 که باشدی مکان در یا و باشد نفر یک حضور در حداقلی یعن؛ باشدی علن دیبا نیتوه .١
 زین کشور آن در. ٣. باشد رانیا خاک قلمرو در نیتوه. ٢. است افراد حضوری برا ّمعد

  .بشود متقابل ۀمعامل موضوع نیا به نسبت
 ٢ ۀمـاد ب بند که کند  میخطور ذهن بهچنین  اشکال نیاول ،مطالب نیا به توجه با
 ،الـذکر فـوق قـانون ۵١٧ ۀمـاد در امـا، دارد »رانیـای اسـالمی جمهور قلمرو «به اشاره
 بـا و ۵١٧ ۀمـاد مطـابق ،گـرید عبـارت به. است شده ذکر »رانیا خاک قلمرو «عبارت
 مذکور مقامات به نیتوه، متهم نفع به ریتفس ویی جزا نصوص قیمض ریتفس به نظر امعان
 قرار بیتعق تحت ماده نیا مطابقی و، باشد رانیایی هوا ایی یایدر مروقل در اگر ماده در

 »رانیـا خـاک قلمـرو «بـهی ا اشـاره ،ب بند در که استی حال در نیا. گرفت نخواهد
ی ضـرور را ۵١٧ ۀمـاد مفـاد تیـرعا، قـانون نیا ب بند که آنجا از نیبنابرا. است نشده
 کـشور کی یـاسـیس ۀنـدینما یـا سیئر بهی شخص اگر که رسد  مینظر به، است دانسته
 نیتـوه دارد قـرار رانیـا آسـمان فـراز بر کهیی مایهواپ در، ١ ۀماد ودیق تیرعا بای خارج
 زیـآم ارفـاق برخـورد وجود ضرورت به توجه با لذا. شد نخواهد قانون نیا مشمول، دینما

  .بود نخواهدی جانبدار قابل وجه چیه به هیرو نیا ،یاسیس مجرمان به نسبت
ی ضـرور »متقابـلۀ معاملـ «شرط ،۵١٧ ۀماد در که است صورت نیا به دوم کالاش
 زینی اسیس ۀندینما یا سیئر ِمتبوع ِکشوریی جزا نیقوان در نکهیای یعن ؛است شده دانسته
 ۀمـاد مفاد تیرعا لزوم به توجه با حال. باشد شدهی انگار جرم اشخاص نیهم به نیتوه
 یـا سیئـر بـه نیتـوه دیـبا زیـن کـشور آن نیقـوان در ایآ که است نیای اساس الٶس، ۵١٧
 شـرط ایـآ گـرید عبـارت بـه شـود؟ محـسوبی اسیس جرم، گرید کشوری اسیس ۀندینما

 یـا کرد؟ خواهد دایپی تسر مذکور ِمقامات به نیتوه ِدانستنی اسیس به »متقابل ۀمعامل«
 ۀنـدینما یـا سیئـر ِمتبـوع کـشور دری رانـیا مقامـات به نیتوه ِیانگار جرم ِصرف نکهیا
 بـا ،یاسیس جرم قانون در گذار قانون که آنجا از رسد  مینظر به کند؟  میتیکفای اسیس

 نظـام یـک جـادیا صـدد در ،یاسـیس مجرمانی برا خاص ارفاقات و ازاتیامت برشمردن
 نفـع به ریتفس لزوم با نیهمچن و ،است مجرمان نیای برای فریکی ها یدگیرس دری ارفاق
 شـرط وجـود و رانیا خاک قلمرو در نیتوه اختصاص بهی ازین، ییجزا نیقوان در متهم
  .بود نخواهد کشور آن دری خارج مقامات به نیتوه دانستنی اسیس به متقابل
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، ها تیاحزاب، جمع تیفعال قانون ١۶ ۀماد  ه و د یبندها در مندرج میجرا. ٣ـ٢ـ١
 شده شناختهی نیدی ها تیاقل ای یاسالمی ها انجمن وی صنف وی اسیسی ها انجمن
  بیاکاذ نشر وی انتخابات میجرا و ٧/۶/١٣۶٠ مصوب

  :دارد  میمقرر احزاب تیفعال قانون ١۶ ۀماد
 از خـود گـریدی ها تیفعال و اجتماعات، اتینشر در دیبا قانون نیا موضوعی ها گروه
  :کنندی خوددار ریز موارد

     ⁞  
  .گرانید مشروعی ها یآزاد نقض) د
  .یپراکن عهیشا و افترا، تهمت رادیا)   ه

 و گـرانید مشروعی ها یآزاد نقض، یاسیس جرم قانون ٢ۀ ماد پ بند مطابق نیبنابرا
ی اسـیس جـرم، قـانون نیـا در گـرید طیشـرا وجـود بـای پراکنـ عهیشا و افترا ،تهمت رادیا

 بـه تعـرض ـآمدـ خواهـد زین ًبعدا که چنان آن  ـکه استی حال در نیا. شود  میمحسوب
 طبـق، باشـد تیـحاکم هیـعل وی اسیسی ها زهیانگ با اگری حت افرادی ها یادآز و حقوق
ی اسیس جرم ًاصوال کشورها ازی اریبس در حاکمۀ یرو ویی قضا عرف وی الملل نیب اسناد

 ۀمـاد   ه و د یبندها به اشاره یجا به گذار قانون که بود ستهیشا لذا ١.شود  نمیمحسوب
                                                                 

 بـه را اجتمـاع و جامعـه منافع ،همه از شیب، هستند معروف» یاجتماع میجرا «به که میجرا نیا واقع در. ١
 وی اسـیس التیتـشک ًمایمـستق کـه اسـت نیـا دری اسیس میجرا با میجرا نیا تفاوت. اندازند  میمخاطره
 بـه حملـه لیـقب از گـرید اتیعمل به توسل با بلکه، دهند  نمیقرار تعرض و حمله مورد را مملکتی اساس
، یمحسن: ک.ر (شوند لینا خودی اسیس اهداف به کنند  مییسع... وی مملکت مقامات یا وی عاد افراد
 ِعـداد از کـه دنباش  مییستیترور وی ستیآنارش اعمال ،یاجتماع میجرا بارز اریبسۀ نمون. )٢/٣٢٨: ١٣٧۵
 کـهی مـیجرا «:بود کرده مقرر نهیزم نیا در کپنهاک ١٩٣۵ کنفرانس ه کچنان. اند خارجی اسیس میجرا

، کننـد جـادیا مـردم نیب در وحشت و ترس حالت کهی میجرا و شوند جامعهی برای کل خطرات موجب
. نکـرد دیـترد هـا ستیـآنارش اسـترداد بـا موافقـت در فرانسه حکومت. »شوند  نمیمحسوبی اسیس جرم
  .دیـزنور امتنـاع، بودنـد ختـهیگر گـرید ممالـک به که آنان استردادی تقاضا از ،مشابه موارد در نیهمچن

 اعمـال نیـا که است علت نیا بهی اسیس میجرا ازی ستیآنارشی سوءقصدها بودن خارج ،یبرخۀ دیعق به
 دنـگرد  مـییاجتمـاع سـازمان گونـه هـری نفـ شامل بلکه، یاسیس میرژ فالنیی جا جابه متضمن تنها نه
 ؛١/١٠۴: ١٣٣۴، یآباد یعل ؛۶٠۴ـ ۶٠٣: ١٣٩١، انیگلدوز: ؛ نیز١۵٣/٢۵۵ـ١۵٢ش: ١٣۶٩، لواسور :ک.ر(

 حقوقی تویانست ژنو نشست )دیاژنوس( عام کشتار ۀدربار ١٩۴٨ دسامبر ٩ مورخ ونیسنکنوا: ک.همچنین ر
 ؛ها زندان امور و جزا حقوقی الملل نیب ۀجامع ١٩٣١ سال در استردادی ا نمونه طرح ؛١٨٩٢ سال در الملل نیب

  ).١٣٣٩ مجرمان استرداد به راجع ونقان ٨ ۀماد؛ ١٩۵٩ سال دریی کایآمری ها دولتیی قضا ۀتیکم
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 اشـاره، هـستندی اسـیس تیـماهی دارا کـه مـاده نیـای بنـدها ریسـا به، مزبور قانون ١۶
 بـهی دگیرس مرجع ،قانون نیهم ١٣ ۀماد که شود  میتیتقو آنجا از انتقاد نیا ١.نمود می
 اصـل تیـرعا بـا وی دادگستر محاکم را ١٠ ۀماد موضوع ونیسیکم از ها گروه اتیشکا
 تـوان  مـییاساس نونقا ١۶٨ اصل و ١٣ ۀماد به تیعنا با لذا. داند  مییاساس قانون ١۶٨
 جـزء را ١۶ ۀماد در مندرج میجرای تمام، زمان آن گذار قانون که بردی پ قتیحق نیا به

 دانـستهی الزام آنان میجرا بهی دگیرس در را منصفه تئیه حضور و دانستهی اسیس میجرا
  .است

ی مـیجرا آوردن و میجـرا هگونـ نیا یاحصا با گذار قانونکه  رسد  مینظر به نیبنابرا
 قییتـض دری سـعی منطقـ ریـغ ًکـامال صـورت به ،یانتخابات میجرا و بیاکاذ نشر چون
  .است داشتهی اسیس میجرا قلمرو

  یاسیس جرم قانون ٣ۀ ماد موضوعی اسیس جرم اتئاستثنا. ٣ـ١
 شـمول از رای خاصـ میجـرا به شروعی حت و معاونت، مباشرت ،ماده نیا در گذار قانون
  .است بحث محل خود نیا هک است نموده خارجی اسیس جرم

  اتید و قصاص، حد مستوجب میجرا .١ـ٣ـ١
ی اسـالم مجـازات قانون در گذار قانون. است کرده اشاره میجرا نیا به ٣ ۀماد الف بند

، لـواط، زنـا: اسـت شـناختهی حـد میجـرا عنـوان به رازیر  جرم دوازده، ١٣٩٢ مصوب
 افساد، یبغ، محاربه ،رقتس، مسکر مصرف، ینب ّسب، قذف، یقواد، مساحقه، ذیتفخ
 توانند  میایآ کهی حد میجرا با رابطه در بحث نیشتریب که است واضح پر ٢.االرضی ف

                                                                 
 هـر به ب بند، شود منجر کشور استقالل نقض به کهی افعال ارتکاب به مذکور ۀماد الف بند ،مثالرای ب. ١

 احـزاب وی دولتـی هـا ارگـان، هـا یندگینما، ها سفارتخانه با مواضعه وی تبان، اطالعات ۀمبادل، ارتباط نوع
ی جمهور مصالح وی مل وحدت، استقالل، یآزاد به که صورت هر به و سطح هر دری خارجی کشورها
 ۀیـتجزی بـرای زیـر طـرح ونچی اعمال ارتکاب وی مل وحدت نقض به و بند، و باشد مضر رانیای اسالم
ی اسیس جرم شمول از، یاسیس جرم قانون ٣ۀ ماد خ بند مطابق و بند ریاخ قسمت البته. دارد اشاره کشور
  .شود  میخارج

 قـانون نیـا در کـهی حدود مورد در، ١٣٩٢ی اسالم مجازات قانون ٢٢٠ ۀماد مطابق که است رذکشایان . ٢
کـه  اسـت موظـف موارد نیا دری قاض لذا. شود  میعملی اساس قانون ١۶٧ اصل طبق، است نشده ذکر

  .دینما صادر را هیقض حکم ،معتبری افتاو ای یاسالم معتبر منابع به استناد اب
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 جـرم بـا رابطـه در. دارد اختـصاصی بغ و محاربه میجرا به، باشندی اسیس جرم مصداق
. ردیـبگ قـراری اسیس جرم مشمول تواند  نمیعنوان چیه به که شد داده حیتوض ًقبالی بغ
 یفـرد نـه دارد وجود »للناس ةاخاف «شرط چون که باورند نیا بری برخ محاربه مورد در

  .اســتی ضــرور و الزمی ارتکــاب عمــل بــودنی اجتمــاع وی عمــوم ۀجنبــ لــذا، خــاص
 حیصـح کـالم نیـا اما. )٢٢٣: ١٣٧٨، ینلیز: ک.ر( استی اسیس ًقطعا مزبور جرم رو نیا از
 مجـازات قـانون ٢٧٩ ۀمـاد در محاربه جرم از گذار قانون فیتعر به توجه با رایز ؛ستین

 مـردم ناموس یا  مال،جان قصد به سالح دنیکش از عبارت را محاربه که ١٣٩٢ی اسالم
 سـالح مـردمی رو بـهی قـصد نیچن با کهی شخص استی هیداند، بد  میآنان ارعاب یا

ی اسیس مجرم رای و بتوان تا بود نخواهد شرافتمندانهۀ زیانگی دارا وجه چیه کشد، به می
 ١.اسـت شده حیتصری مختلفی ها ونیسیکم و ها نشست در مطلب نیابه . نمود قلمداد

 اثبات از بعدی حد میجرا مجازات رییتغ یا و لیتقل ،فیتخف نکهیا به توجه با حال هر در
 ٣،نمـود برخـورداری ارفـاق میرژ ازاتیامت از را مجرم بتوان تا ٢بود نخواهد ریپذ امکان آن

  .است نموده خارجی اسیس جرم شمول از را میجرا نیای هیتوج قابل طور به ارگذ قانون
 میجـرا نیـا که آنجا از. باشد  میاتید و قصاص میجرا، الف بند دری بعد یاستثنا
 یفـردی هـا یآزاد و حقـوق بـه تجـاوز وی تعـد و بـوده زیـآم خـشونت اعمال از ًعموما
ــد شــده خــارجی اســیس میجــرا شــمول از، دنباشــ مــی ــا. ان ــا در مطلــب نی  و قرارداده

یی قـضا ۀتـیکم «مثـال؛ بـرای اسـت گرفته قرار دیتأک مورد زینی الملل نیبی ها کنفرانس
 و هنر ضد و زیآم خشونت اعمال که داد نظر نیچن ١٩۵٩ سال در» ییکایآمری ها دولت
 کرده تجاوز دفاع و حمله حدود از اگر، تجاوز وی تعد گونه هری کل طور به و، صنعت

                                                                 
 سـال ژنـو در الملل نیب حقوق نشست ؛١٩۵٩ سالیی کایآمری ها دولتیی قضا ۀتیکم :ک.رای نمونه رب. ١

١٨٩٢.  
 حـدود زانیـم و نـوع، تیـفیک توانـد  نمیدادگاه «:دارد  میمقرر ١٣٩٢ی اسالم مجازات قانون ٢١٩ ۀماد. ٢

  عفـو و توبـه قیـطر از تنها ها مجازات نیا. دینما ساقط یا لیتبد یا دهد لیتقل را مجازات یا رییتغ رای شرع
  .»است لیتبد یا لیتقل، سقوط قابل ،قانون نیا در مقرر تیفیک به
 میجرا با رابطه در جرم تکرار مقررات که است شده مقرری اسیس جرم قانون ۶ ۀماد پ بند در مثالرای ب. ٣

 شـده انیـب ١٣٩٢ی اسـالم مجـازات قانون ١٣۶ ۀماد در که استی حال در نیا. شد نخواهد اجرای اسیس
ی جـار او بـر جـرم آن حد بار هر و شود حد موجب ِجرم نوع یک مرتکب بار سهی کس گاه هر «:است
  .»است اعدام چهارم ۀمرتب دری و حد، گردد
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 نیهمچنـ. )١۵٣/٢٧٧ــ١۵٢ش: ١٣۶٩لواسـور،  :ک.ر( دیـآ  نمـیحساب بهی اسیس جرم، شدبا
 نظـر از مهـم اتیـجنا، ژنو در خود نشست در ١٨٩٢ سال در الملل نیب حقوقی تویانست

 ایـ عـضو نقـص جـادیا، کـردن مـسموم، عمـد قتـل ریـنظی اسـیس ریغ ِحقوق و اخالق
 خـارجی اسـیس میجرا ۀزمر از را اتیجنا نیا به شروع و میتصم سبق بای عمد جراحات

را ی میجرا که است گونه نیا کشورها ازی اریبسیی قضا ۀیروی کل طور به ١.است کرده
 داشـته زیـنی اسـیس ۀزیانگ اگری حت، دنزن  میضربه افرادی ماد وی خصوص افعمن به که

  .)٢٨۴ـ١/٢٨٢: ١٣٨٣ بولک،  و، لواسوریاستفان: ک.ر( ٢رندیگ  مینظر دری عموم جرم، باشند

  یخارج وی داخل مقامات به سوءقصد. ٢ـ٣ـ١
ی هـا کنفرانس ،یستیآنارش وی ستیترور اتیعمل گسترش با بعد به نوزدهم قرن اواخر از

 ؛نمودنـدی اسـیس میجـرا از اقدامات نیا نمودن خارج دری سعشد که  لیتشکی مختلف
 در ١٨٩٢ سـال دری لـالمل نیب حقوق انجمن ٣،یستیآنارش اتیعمل با رابطه در مثالرای ب

  :داشت انیب خودۀ قطعنام ۴ ۀماد
ی اسـیس جـرم، دهد قرار هدف را »حکومت و دولت ِمطلق«ۀ یپا و اساس کهی اعمال

، نبـودهی خاصـ التیتشک با خاص دولت ،اعمال نیا هدف رایز؛ گردد  نمیمحسوب
: ک.ره ربـا نیـا درنیـز ( اسـت دولـت ِمطلقی معنا به دولت بردن نیب ازها  آن هدف بلکه

  .)٢۵۵ـ١۵٣/٢۵۴ـ١۵٢ ش:١٣۶٩لواسور، 

 شد منعقد سمیتروری الملل نیب مجازات وی ریجلوگی برای مانیپ ١٩٣٧ نوامبر ١٩ در
ی بـرای المللـ نیبـیی جنـا وانیـد یـک سیسـأت بـه راجعی ا نامه موافقت ،روز همان در و
یی اروپـا دولی راشو. )١/١٠۶: ١٣٣۴، یآباد یعل: ک.ر( ٤دیرس امضا به جرم نیا بهی دگیرس
 دری ستیـترور اتیـعمل کـه نمود عنوان نهیزم نیا دری قرارداد ۀیته با ١٩٧٧ سال در زین

                                                                 
  .١٩٣١ سال ها زندان امور و جزا حقوقی الملل نیب ۀجامع استرداد دادرقرای ا نمونه طرح ۶ ۀماد :ک.نیز ر. ١
 ٢١ ۀمـاد الـف بنـد مثـال؛ برای است کردهی رویپ هیرو نیهم از عراق و هیسور و لبنانی کشورها نیقوان. ٢

  .است کرده استثنای اسیس میجرا از را آن به شروع و قتل میجرا، عراق عقوبات قانون
 »دولـت ِمطلـق «حـذف زیـن آنـانیی نهـا هدف و ندا مخالف دولت استقرار بای کل طور به ها ستیآنارش. ٣

  .است
 هدف و ردیگ صورتی کشور ضد بر که داند  میییجنا اعمال از عبارت را سمیرترو ،مزبور مانیپ صدر. ٤

  .باشد  میعامه نیب در یا و نیمع دستجات با اشخاص نزد در هراس جادیا ،آن عامل
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 ،استرداد نیقوان در ١.بود خواهند استرداد قابل آن نامرتکب و نبودهی اسیس جرم مورد چیه
 آن و نمـود خـارج نیقوان نیاۀ زمر از را اشخاص اتیح به سوءقصد کهی قرارداد نیاول
 شرط «به که بود ١٨۵۶ سال در کیبلژ و فرانسه استرداد قرارداد، دانست استرداد قابل را

 قـانون «٨ ۀمـاد ٢ بنـد در زیـن رانیـای داخلـ نیقوان در. دیگرد معروف »کیبلژ قرارداد
  :استشده  مقررچنین  ١۴/٢/١٣٣٩ مصوب »مجرمان استرداد به راجع

  .شد نخواهد محسوب یاسیس جرم مورد چیه در افراد اتیح به سوءقصد

 قـرار متحد ملل سازمان کار دستور در ١٩٧٢ سال در سمیترور با مقابله، حال هر در
 دیـکأت مـورد تیـامنی شـورا ١٩٩٢ هیـژانو ٣١ اجـالس دری اقدام نیچن به ازین. گرفت
 بـه نـسبت را خـود قیـعمی نگرانـ شـورای اعـضا، اجـالس نیـا در. گرفت قرار مجدد

 بـا ثرٶمـ برخورد بهی الملل ۀ بینجامع ازین رب و داشتند ابرازی لمللا نیبی ستیترور اقدامات
 عــام وفــاق بــای عمــوم مجمــع، ١٩٩۴ دســامبر نهــم در. کردنــد دیــکأتی اعمــال نیچنــ

 بـه راجـع ۀیـاعالم «نـام ابـ رای المللـ نیبـ سمیترور با مبارزهبارۀ در خود سند ترین جامع
 مهیضـم ۶٠/۴٩ ۀقطعنامـ بـه کـه ودنمـ بیتـصو ٢»یالملل نیب سمیتروری امحا اقدامات

 نقـض عنـوان بـه سمیـتروری ها هیرو و ها وهیش، اعمالی تمام ،هیاعالم نیا در. بود شده
 نیا انیب به. است شده محکوم قاطعانه، متحد ملل سازمان اصول و اهداف بارز و دیشد

، یمقو، ینژاد، عقیدتی، یفلسف، یاسیس ۀمالحظ گونه چیه اساس بر سمیترور ،هیاعالم
 قابـل، ردیـگ قرار استناد مورد آن دادن جلوه موجهی برا کهی گرید ۀزیانگ هر ای یمذهب
گــاهی بیــشتر ر( ستیــن هیــتوج  ازی اریبــس در .)٣٣١ـــ٣٢٩: ١٣٨٢،  و دیگــرانانیــردرد: ک.بــرای آ

 عنـوان چیه بهی ستیترور اتیعمل که است شده اشاره مطلب نیا به ًصراحتا ها کنفرانس
 وی آزاد از دفـاع خـاطر بـهی اسـیس میجـرا ًاصوال رایز ؛شود  نمیمحسوبی اسیس جرم

ی اجنبـ بـه وابـسته یا وی استبداد و ظالمی ها حکومت با مبارزه راه در وی انسان شرافت
 ؛هـستند مثبتی ها یژگیوی دارای انسان لحاظ بهی اسیس مجرمان لذا. ردیگ  میصورت

 اقـدامات بـهی اجتمـاع اوضـاع حاصـال منظـور بـه حکومت با مبارزه در گاه چیه نانیا
                                                                 

 و سیپـار ١٩٨۴ی ها کنگره ،١٩٧١ سالیی کایآمری ها دولتی ا منطقه ونیکنوانس :ک.باره ر نیا درنیز . ١
  .ورشو ١٩٨٨

2. Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism. 
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 و زننـد  نمـیدسـت مـردم و دولت ای یعموم اموال تاراج و غارت و قتل و زیآم خشونت
 ریـغی هـا راه از کـه هرچنـد، بندنـدیپا کـشوری خـارج وی داخل تیامن حفظ به ًاصوال

 روش نیبنابرا. کوشند  میآنی براندازی برا یا پردازند  میدولت فیتضع به زیآم خشونت
 اصـل بـه توسـل قیـطر از شتریـب ،حکومـت بـا مبارزه دری اسیس مجرمان ۀاستفاد ردمو
 لحـاظ بـه که ردیگ  میصورتی اساسی ها یآزاد گرید و اجتماعاتی آزاد، انیبی آزاد
 آن مرتکب ،یشخص لحاظ به و شود  میحکومتی اسیس اعتبار به لطمه موجب ،یماد
 رابطه در .)١٩٣ـ١٩٢: ١٣٧٩زاده،  بیحب( استی طلب اصالح وی اسیس ۀزیانگ و غرضی دارا
، شـد ذکـر ًقبال کهیی ها کنفرانس بر عالوه ،یاسیس میجرا ازی ستیترور میجرا خروج با

 کـشتار ۀدربـار ١٩۴٨ دسـامبر ٩ مـورخ ونیکنوانس، کپنهاگ ١٩٣۵ کنفرانس به توان می
 ونینــسکنوا و نیدوبلــ و استراســبورگ ١٩٧٩ و ١٩٧٧ی هــا ونیکنوانــس، )دیاژنوســ (عــام
 و اشـخاص ضـد بـر میجـرا قالـب دری ستیـترور اقـدامات مجـازات وی ریجلوگ ١٩٧١
 ۀیـاتحاد ١٩٧۶ ونیکنوانـس ویی کـایآمری هـا دولـت سـازمان آن بـا مـرتبطی هـا یاخاذ

 مـارس ١٣ مـورخ صـلح جـادیای خیتـار اجـالس، آلمان اشتوتگارت در اروپای اقتصاد
 ۀیـاتحاد چـارچوب در سمیترور با مقابله یا منطقه ونیکنوانس، مصر خیالش شرم در ١٩٩۶
  .نمود اشاره کاتماندو در ١٩٨٧ نوامبر ۴ دری ا منطقهی همکاری برا ایآس جنوب

  یریگ گروگان ویی ربا آدم میجرا. ٣ـ٣ـ١
 ١٩٧٠ و ١٩۶٠ی هـا دهـه در ژهیـوه بـ و دومی جهان جنگ از پس ًعمدتا میجرا نوع نیا
 گذار قانون توجه مورد میجرا نیا ربازید از رانیایی جزا نیقوان در. است کرده دایپ وعیش

. بـود پرداختـه اطفال ربودن جرم به ،یعرفی جزا قانون ٢٧٠ ۀماد مثال؛ برای است بوده
 حـبس نـدهیربای بـرا ١٣٠۴ مـصوبی عمـوم مجـازات قانون ٢٠٣ و ٢٠٢ مواد نیهمچن
 ماده دوازده در انندگیربا مجازات دیتشد قانون ١٣۵٣ سال در. بود گرفته نظر دری بیتأد
 بـه ۶٢١ ۀمـاد در زیـن ١٣٧۵ ۀبازدارنـدی ها مجازات و راتیتعز قانون ١.دیرس بیتصو به
  .است گرفته نظر در حبس مجازات آن مرتکبی برا و پرداخته جرم نیا

ــ ســطح در ــ نیب ــییالملل ــوان  م ــس از ت ــا ونیکنوان  و استراســبورگ در ١٩٧٧یی اروپ
                                                                 

  .دیگرد لغوی عموم مجازات قانون ٢٠٣ و ٢٠٢ مواد مقررات ًصراحتا قانون نیا ١٢ ۀماد در. ١
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ی ریگ گروگان ویی ربا آدم میجرا ها ونیکنوانس نیا طابقم. برد نام نیدوبل ١٩٧٩ ونیکنوانس
  .اند شده خارجی اسیس میجرا شمول از

 جامعـه افـراد ِمـسلم حقـوق و تـنی آزاد متعـرض ،میجـرا نیـا کـه آنجا از نیبنابرا
  .اند شده استثنای اسیس میجرا ازی درست به، دنشو می

  ییماربایهواپ .۴ـ٣ـ١
 در رانیـای داخلـ نیقـوان در. است پرداخته جرم نیا هبی اسیس جرم قانون ٣ ۀماد ت بند
ی خرابکـار و مـایهواپ پرواز تیامن در کنندگان اخالل مجازات ۀواحد ماده «ِقانون ١ بند
یی جنـا حبس ،جرم نیا نامرتکبی برا ،»١٣۴٩ مصوبیی مایهواپ ساتیتأس و لیوسا در

  :است شده انیب قانون نیا ٩ بند در. است شده گرفته نظر در سال ١۵ تا ٣ از یک ۀدرج
 قـانون طبـق، قـانون نیـا ١ بند موضوع میجرا ارتکاب به نیمحکوم یا نیمتهم استرداد
  .آمد خواهد عمل به ١٣٣٩ سال مصوب مجرمان استرداد

 قـانون ٨ ۀمـادی بندها از یک چیه شاملیی ماربایهواپ جرم چون رسد  مینظر به لذا
  ١.بود خواهند استرداد قابل جرم نیا نامرتکب ،باشد  نمی١٣٣٩ مجرمان استرداد به راجع
 ِاعمـالی برخـ و میجـرا بـه راجـع ویـتوک ونیکنوانـس از تـوان  مییالملل نیب سطح در
 یقانون ریغ تصرف با مبارزه جهت الهه ونی، کنوانس١٩۶٣ سال در مایهواپ در گریدی ارتکاب
 هیـعلی قـانون ریـغ لاعمـا ازی ریجلوگ جهت مونترآل ونیکنوانس، ١٩٧٠ سال در مایهواپ
 ١٩٧٩ و استراسـبورگ ١٩٧٧ی هـا ونیکنوانـس و، ١٩٧١ سال در کشوریی مایهواپ تیامن
 ازی ریجلـوگی بـرا کـه انـد کرده مکلف را عضو دولها  ونیکنوانس نیا. برد نام نیدوبل
 آن نامرتکبـی برای فریک دیشد مقررات و آورده عمل به را الزم اقدامات ،ییماربایهواپ
 میجـرا ۀجملـ از را جـرم نیـا ،کانادا مونترآل ونیکنوانس ١ـ ٨ ۀماد چنانچه. دنینما وضع
ی قراردادهـا در را جـرم نیـا کـه اسـت کرده متعهد را عضو دول و دانسته استرداد قابل

  .ندینما قلمداد استرداد قابل میجرا ۀزمر از ،استردادشان
                                                                 

 تیامن زدن هم بر قصد به کس هر «:دارد  میمقرر زین بازدارندهی ها مجازات و راتیتعز قانون ۵١١ ۀماد. ١
 یـا دیـنمای عمـوم ۀیـنقل لیوسا وی کشت، مایهواپی گذار بمب به دیتهد ،یعموم اذهان شیتشو و کشور
 ،اشخاص و دولت به وارده خسارت جبران بر عالوه ،است شدهی گذار بمب مزبور لیوسا که دینما ادعا
  .»شود  میمحکوم حبس سال ٢ تا ماه ۶ به
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  اسراری افشا وی جاسوس. ۵ـ٣ـ١
 بـر نظر امروزه. اند گرفته قرار اشاره موردی اسیس جرم انونق ٣ ۀماد ح بند در میجرا نیا
ی تلقـی اسیس میجرای ایمزا از برخوردار الاقل ای یاسیس را میجرا گونه نیا که است نیا

 قیمـصاد از دنـتوان  مـیزیـن هـا آن ازی برخـ کـهی نظـام میجرا خصوص در تنها. ندیننما
 به راجع قانون در (استرداد نیقوان لشمو از که دهیگرد اعالم، دنباشی جاسوس یا انتیخ

 کـه ستیـن امعنـ نیبـد ًاصـال موضوع نیا اما ١.باشند  میامستثن) ١٣٣٩ مجرمان استرداد
 مـستقل یعنـوان خودی نظام جرم عنوان بلکه، اند شده دانستهی اسیس جرم، مزبور میجرا
  .)١٧١: ١٣٧٨، ینلیز( شود  میمحسوب استرداد اتیمستثنۀ زمر در که است
 و اسـتقالل ربـی نیسـنگی هـا ضـربه توانـد  مـیهمواره که میجرا گونه نیای ذات ِعطب
 یعموم افکار وی جمع وجدان که است مطلب نیا دید، مٶینما وارد کشوری ارض تیتمام

 بلکه، دانند  نمییاسیس جرمی ارفاق نظام ازی برخوردار ۀستیشا را افراد نیا تنها نه جامعه
 گونه هری نف شان و یباطن شقاوت و دشمنان بای همدست و طنو به انتیخ خاطر به بسا چه
 وی ریسـختگ مـستحق را آنـان، شانیـای سـو از شرافتمندانه و طلبانه اصالحی ها زهیانگ

 در گـذار قـانون که باشد لیدال نیهم وجود خاطر به دیشا. بدانند زین شتریب عمل شدت
 نیهمچنـ و ١٣٧١ مصوب انریای اسالمی جمهور مسلحی روهاین میجرا مجازات قانون
 ،١٣٧۵ ۀبازدارنـدی هـا مجـازات و راتیتعز قانون ۵١٠ و ۵٠۶، ۵٠۵، ۵٠٢، ۵٠١ مواد در

  .است نمودهی نیب شیپ میجرا نیا نامرتکبی برا رای نیسنگی ها مجازات

 شـده گرفتـه کـار به ِیمخابرات وی ا انهیرای ها سامانه یا ها داده در اختالل . ۶ـ٣ـ١
  یتیحاکم ای یعمومی ضرور تخدما ۀارائی برا
، باشـد  مـییعمـومی ضرور خدمات ۀارائ ّمخل، مزبوری ها داده در اختالل که آنجا از

 لـذا. اسـت شـرافتمندانهی هـا زهیـانگ بـا مخـالف و جامعه افراد حقوق هب آشکار تعرض
  .بود خواهند مجازاتی دیتشد ِنظام سزاوار آن نامرتکب
ی نهادهـا هیـعل و کـشور امـور اصـالح ۀزیـانگ بـا اخـتالل نیـا اگـر رسد  مینظر به
 دچـار رای تیحـاکم خـدمات ۀارائـ تنهـا و ردیگ صورت کشوری اسیس نظام وی حکومت

                                                                 
  .شمارد یم استرداد قابل ریغ میجرا ۀزمر از رای نظام میجرا ،١٣٣٩ مجرمان استرداد به راجع قانون ٨ ۀماد ۴ بند. ١
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 قانون نیا ٣ۀ ماد د بند در که چنان آن ،یاسیس میجرا از آن نمودن امستثن، دینما اختالل
 ،بند نیا در گذار قانون که بود آن بهتر نیبنابرا. بود نخواهد اشکال ازی خال، است آمده
  .نمود  میبسندهی عمومی ضرور خدمات ذکر به ًصرفا

 قانون ٣ ۀماد موضوع د و خ ،چ ،ج ،ث ،ت یبندها موضوع میجرا ریسا. ٧ـ٣ـ١
  یاسیس جرم

، اموال غارت و سرقت، ییایدری راهزن، آن به دیتهد وی گذار بمب شامل که میجرا نیا
 فـروش و دیخر و قاچاق، یقانون ریغی نگهدار و حمل، یعمد بیتخر و قیحر جادیا

 وجوه دری قانون ریغ تصرف، اختالس ،ارتشاء و رشاء، گردان روان و مخدر مواد ،سالح
، یطلبـ هیـتجز بـه مـردم کیـتحر، مزبـور جرم ازی ناش اموالی اختفا، ییپولشو، یدولت

 یجملگ، باشد  مییعموم اخالق و عفت هیعل میجرا ۀیکل وی ریدرگ و کشتار و جنگ
 فقـد علـت بـه آن نامرتکبـ کـه اسـت افـرادی هـا یآزاد و حقـوق هیـعل میجـرا ۀزمراز 
 ۀستیـشا، باشـد  مییاسیس مجرمان نفکیال جزء که مصلحانه و شرافتمندانهی ها زهیانگ

  .باشند  نمییاسیس جرم قانون ارفاقات ازی برخوردار
 از گـذار قـانون که است نیا دینما  مییضرور آن ذکر قسمت نیا در کهی ا نکته اما
ی اسـیس میجـرا عنوان به ١ ۀماد طیشرا وجود با رای میجرا ،قانون نیا ٢ ۀماد در سو یک

 اسـتثنای اسـیس میجـرا شـمار از رای مـیجرا ،٣ ۀمـاد در گریدی سو از و استبرشمرده 
 ایـآ کـه سـت انیـا الٶسـگذار،  قانون یاستثنا و احصا نیا به توجه با حال. است نموده
 ۀشـداستثنا ِمیجـرا جـزء نـه و ٢ۀ مـادۀ احـصاشد ِمیجـرا جزء نه که رای میجرا توان می
 ارتکـابی اسیسی نهادها و تیریمد هیعل کشور امور اصالح ۀزیانگ با اما، باشند ٣ۀماد
 امـور اصـالح ۀزیـانگ بای کس اگر ،مثالرای ب! دانست؟ی اسیس میجرا جزء، باشند یافته

 و راتیـتعز قـانون ۵٢۴ ۀمـاد موضـوع جعل به اقدام کشوری اسیس تیریمد هیعل کشور
 نیا نمود؟ قلمدادی اسیس مجرم رای و توان می ایآ، دینما ١٣٧۵١ ۀبازدارندی ها مجازات

                                                                 
 بـه را قـوه سـهی ساٶر یا وی رهبر مقام خط دست یا فرمان ای مهر یا امضا یا احکام کس هر «:۵٢۴ ۀماد. ١

 محکـوم سـال ١۵ تا ماه ٣ از حبس به دینما استعمال ریتزو یا جعل به علم با یا کند جعل آنان مقام اعتبار
  .»شد خواهد
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 قـانون نیا ٢ ۀماد در رای میجرا گذار قانون که یزمان که شود  میتیتقو نجایا از اشکال
 میجـرا از ریـغ میجـرای تمـام کـهاست  نکته نیا انیب صدد در واقع در، دینما  میاحصا
ی اسیس جرم هم باز، بشوند هم ماده در فیتعر مشمول اگری حت ٢ ۀماد در شده حیتصر

؛ نبـود ٣ ۀمـاد در گذار قانون یاستثنا بهی ازین گرید ،انیب نیا با لذا. شوند  نمیمحسوب
 در هـم آن ٢ ۀمـاد مخالف مفهوم واقع در بلکه ،٢ و ١واد م یاستثنا نه ٣ ۀماد نکهیا چه
  .باشد  میآن قیمض ّحد

 اسـناد در کـهی مهمـ میجـرا نمـودن اسـتثنا بـه تنها گذار قانون اگر ما نظر به نیبنابرا
 جـرایم دیگـر ی و از احـصانمـود  مـی اکتفـا، اشـاره شـده اسـتهـا المللی نیز به آن نیب

که این امـر از محـدود تر این مهم. این اشکال فائق شود توانست بر ، میکرد  میخودداری
  .نمود  می قلمرو جرایم سیاسی نیز جلوگیریِر منطقیشدن غی

  یاسیس مجرمان قبال دری ارفاق نظام. ٢
، دنشـو  مـیاتخاذی اسیس مجرمان رۀدربا کهیی ها مجازات که است نیا براعتقاد  امروزه

 وی دتیـعق لیـدال وجـود. دنباشـ مجرمـان ریسـامجـازات  از زتریآم ارفاق و تر میمال دیبا
 در خواهانـه یآزاد افکـار وجـود گـرید عبـارت بـه. دیـنما  مـیجابیا را امر نیای اسیس

 بـرافـزون  ١.بود خواهد آنان به رانهیسختگ وی دیتشدی برخوردها مانع ،یاسیس مجرمان
 بـه توجهبا  واقع در. گفت سخن زینی فرشناسیک و شناسی جرمی ها آموزه از توان  مینیا

 طلبانـه اصالحۀ یروح وجود نیهمچن وی سایس مجرمان کین پندار و شرافتمندانه ۀزیانگ
 بـهی ابیدسـت عـدم آخـر در و، یعـاد مجرمـان بـه نـسبت نـانیا متفاوت تفکر و منش و

 ریسـا کنـار در نـانیا مجـازات ِاعمـال صورت در افراد نیا اصالح و ها مجازات اهداف
 ؛۴۵٩ ــ۴/۴۵٨ــ١: ١٣٨٢، یصانع: ک.باره ر نیا درنیز ( ٢شود  میهیتوج برخورد نوع نیامجرمان، 

                                                                 
 سـال در یاسـیس مـسائل در اعـدام مجـازات کتـاب در زویـگ همچـونی کسان ۀخواهان یآزاد دیعقا نفوذ. ١

  .نمود تیتقو را برخورد نیا، ١٨٢٢
ی بـرا رای خاصـ ازاتیـامت ،ستمیـب قـرن لیاوا تا نوزدهم قرنۀ مین از ًبایتقر که بود لیدال نیهم به توجه با. ٢

 :از ندا عبارت اصول نیا. است مشهوری اسیس میجرا ۀانچهارگ اصول به که اند شده قائلی اسیس مجرمان
؛ یاسیس مجرمانی برا خاصی فرهایک نییتع. ٣؛ استرداد مقررات تیرعا عدم .٢؛ اعدام مجازات لغو .١
  .یدگیرس روند در منصفه تئیه حضور. ۴
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 ،نشیـب نیـااز ی تأسـ بـا زیـن مـا گـذار قـانون. )٢٠ــ٢/١٨: ١٣٩٢، یلـیاردب ؛ ٨۶: ١٣٧٧زراعت، 
  :است گرفته نظر دری اسیس مجرمانی برا رازیر  ارفاقات و ازاتیامت

 رونـد در منـصفه تئـیه حـضور لـزوم :یدگیرسـ روند در منصفه تئیه حضور. ١
 ١٢٨۶ سـال در تیمـشروطی اساسـ قـانون متمم نهم و هفتاد اصل در بار نیاول ،یدگیرس

 ،مطبوعـات و هیاسـیس راتیتقـص مورد در «اصل نیا مطابق. بود شدهی نیب شیپشمسی 
 قـانون ٨ۀ مـادۀ تبـصر در نیهمچنـ. »بـود خواهنـد حاضـر محـاکم در نیمنـصف تئیه

ت منـصفه ئـدر قـانون هی  و١٣٠٧ اردیبهـشت ١۶ منـصفه مـصوب تئیه و وزرا ۀمحاکم
،  عنـوان شـده اسـت کـه در مـورد جـرایم سیاسـیً صراحتا١٣١٠ردیبهشت  ا٢٩مصوب 
 بـه ایـن ً قـانون اساسـی نیـز صـراحتا١۶٨اصل . بود ت منصفه الزامی خواهدئحضور هی

برخـی ، البته گفتنی است که در زمان بررسـی نهـایی ایـن اصـل. موضوع پرداخته است
، کـه در حقـوق اسـالم الل بـا ایـن اسـتد، بررسی نهایی قانون اساسیِنمایندگان مجلس

ی خـود اسـتقالل أ اجتهاد است و عالوه بر ایـن در رۀقاضی فردی است که دارای درج
 مـورد تردیـد واقـع ای بودن آرای صادره از سوی وی مرحله  به طوری که حتی دو،دارد
، ت منـصفه کـه شـریک در حکـم قاضـی باشـدئـدیگـر نیـازی بـه وجـود هی، شـود می
ت منـصفه در دیگـر ۀ وجـود هیئـاین عقیده بودند که فلسف ن برچنیاینان هم. دیدند نمی

نظـام لـذا در . باشـد  مـی قـضاتۀ جلوگیری از آرای غیـر منـصفانه و ناعادالنـ،کشورها
ت منـصفه ئـ دیگـر نیـازی بـه هی، امـر اسـتّ زیر نظر ولیًقضایی ما که قضاوت مستقیما

 منـصفه در رسـیدگی بـه تئـالبته برخی دیگر در موافقت خود با وجـود هی. نخواهد بود
؛ ت منـصفه در فقـه وجـود داردئـجرایم سیاسی و مطبوعاتی بیان داشتند که محتوای هی

 و اهل علـم در محـضر قاضـی حاضـر باشـند تـا جلـو ای از فضال صورت که عده ینبد
لذا در جـرایم سیاسـی کـه . اشتباهاتش را بگیرند و به او در تشخیص جرم کمک کنند

 ِ عبـارت،بـر ایـنافـزون . رسـد  مـی وجود آن ضروری به نظـر،امکان لغزش بسیار است
اساس  ت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون برئاختیارات هی، شرایط،  انتخابۀنحو«

. کنـد  مـی ایـن مـشکالت را حـل،١۶٨در انتهای اصل » کند  میموازین اسالمی معین
حـال  هـر  در.)٣/١۶٧٩: ١٣۶۴ ی،اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالم: ک.ر(

 در رونــد یکــه خــود نمــادی از مــشارکت مردمـــ ت منــصفه ئــاز آنجــا کــه حــضور هی
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 جلـوگیریدر عمـل قـضات  اسـتبداد  وهـا خودسـری  ازـباشد  می کیفرییها رسیدگی
  رسـیدگی بـه جـرایم سیاسـی را بـا، قـانون جـرم سیاسـی۴ ۀدر ماد گذار ، قانونکند می

  ١.پذیر دانسته است انت منصفه امکئحضور هی
 قانون اساسی که رسیدگی به جـرایم سیاسـی ١۶٨اصل  عالوه بر :دادرسی علنی. ٢

 رسـیدگی ۀنحـو،  قانون جرم سیاسی۴ ۀماد  درگذار ، قانونداند  میو مطبوعاتی را علنی
 ٣٠۵ ۀمـاد.  دانسته است١٣٩٢به این جرم را مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

 به طـور علنـی در ،٣۵٢ ۀرعایت مفاد ماد نیز رسیدگی به این جرم را البته باقانون مذکور 
البتـه ایـن انتقـاد . بینی نموده است  محل وقوع جرم پیشِ مرکز استاندادگاه کیفری یک

 ۀعقید تواند پس از اظهار  میدادگاه، ٣۵٢ ۀهمواره وجود دارد که با توجه به بند ب ماد
 امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا ّ مخل، بودن رسیدگیاینکه علنیۀ به بهان دادستان

  ٢.علنی بودن دادگاه را صادر نماید قرار غیر، قومی است
مجرمـان عـادی  مجزا بودن محل نگهـداری در مـدت بازداشـت و حـبس از. ٣

اگر یکی از اهـداف مجـازات را اصـالح  : قانون جرم سیاسی۶ ۀموضوع بند الف ماد
حبس نمودن اینـان ،  سیاسیمجرمانمتفاوت ۀ با توجه به روحیشک  بی،  بدانیممجرمان
  . تأثیری در اصالح آنان نخواهد داشت، عادیمجرمان در کنار
پوشاندن لباس زندان در طول بازداشت و حبس موضوع بنـد ب  ممنوعیت از. ۴
   قانون جرم سیاسی۶ۀ ماد

 قانون جرم ۶ ۀ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم موضوع بند پ ماد.۵
 آذربایجان و ۀ غائلِمجرمانقانون عفو عمومی  «جمله  این امر در قوانین قبلی از:سیاسی

                                                                 
ی دادرسـ نییآ قانون مطابق ،منصفه تئیه به مربوط مقررات وی اسیس میجرا بهی دگیرس ۀنحو «:۴ۀ ماد. ١

شـده  مقـرر زیـن ١٣٩٢ی فـریکی دادرسـ نیـیآ قـانون ٣٠۵ ۀماد در. »است ۴/١٢/١٣٩٢ مصوبی فریک
 کی یفریک دادگاه دری علن طور به و قانون نیا ٣۵٢ۀ ماد تیرعا بای مطبوعات وی اسیس میجرا به «:است
 تئـیه بـاتیترت و احکـام :تبـصره. شود  مییدگیرس منصفه تئیه حضور با جرم وقوع محل استان مرکز

  .»است آنیی اجرا ۀنام نییآ و مطبوعات قانون مطابق، منصفه
 نیـا بیتصو زمان در، باشد مملکت ضرر به است ممکنی اسیس محاکمات بودنی علن که دغدغه نیا. ٢

اداره کل امـور فرهنگـی و روابـط : ک.ر (است داشته وجودی اساس قانون کنندگان نیتدو انیم زین اصل
  .)٣/١۶٧٨: ١٣۶۴،  شورای اسالمیعمومی مجلس
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 های سیاسی مصوب محکومیت قانونی رفع آثار ۀالیح « و١»٢۶/۵/١٣٢٧ مصوب زنجان
.  مورد اشاره قرار گرفته بود٣»١٣۵٢قانون مجازات عمومی اصالحی  «و ٢»٧/١/١٣۵٨

  : عنوان شده استً نیز صراحتا١٣٩٢ مجازات اسالمی مصوب  قانون١٣٨ ۀدر ماد
  .شود ِجرایم اطفال اعمال نمی مطبوعاتی و مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و

طـور  همـان : قانون جرم سیاسـی۶ۀ بودن موضوع بند ت ماد غیر قابل استرداد. ۶
لذا با . خواهانه گسترش یافت دیآزا قرن نوزدهم میالدی افکار  از،گفته شد  نیزًکه قبال

 در. شـد  مـی منـعمجرمـاناز استرداد ایـن ،  سیاسیۀ مجرمانشرافتمندانۀ توجه به انگیز
آن تـصریح شـده   سیاسـی درمجرمـانالمللی اولین قرارداد که به منع استرداد  سطح بین

در ایـن اصـل .  بـود١٨٣۴سـال  کشور بلژیک و فرانـسه در قرارداد استرداد بین دو، بود
 کنوانـسیون اروپـایی ١نمونه در بنـد ؛ برای ی مختلفی نیز مطرح شده استها کنوانسیون

  : آمده است١٩۵٧ دسامبر ١٣ استرداد مورخ ۀدربار
 از جرمی که به علت ارتکاب آن تقاضای استرداد شده از طرف دولتی که تقاضـا اگر

 بـا، ناخته شـودجرم سیاسـی شـ جرم سیاسی یا عملی مرتبط با، آن به عمل آمده است
  .شد استرداد موافقت نخواهد

 ٤،ایران نیز عالوه بر قراردادهای استرداد که با کشورهای مختلف منعقد نموده است
                                                                 

 شهرسـتان و جـانیآذربا اسـتان در ١٣٢۵ و ١٣٢۴ی هـا سـالۀ غائلـ در کـهی اشخاص ۀیکل«: واحده ماده. ١
ی استثنا به (شدند مزبور ۀغائل به مربوط ِیعاد اتیجنا و جنحه ای یاساس اتیجنا و جنحه مرتکب زنجان
 موجـب بـه یـا و بـوده بیتعق تحت نکهیا از اعم ها آن نیمعاون و شرکا نیهمچن و) غارت یا قتل نیمرتکب
 و بیـتعق از، انـد نگرفتـه قـرار بیـتعق مورد کنون تا ًاساسا ای و اند شده محکومی قطع ریغ ای یقطع حکم

  .»شود  نمیمترتب آنان عمل بهی فریک آثار گونه چیه و گردند  میمعاف مجازات
 و سـلطنت مقـام به اهانت و کشور تیامن هیعل اقدام وانعن به کهی کسان ۀیکل تیمحکوم«: واحده ماده. ٢

، اند شده محکومی قطع حکم به ١۶/١١/۵٧ خیتار تا گریدی اسیس اتهامات و مشروطه سلطنت با تیضد
  .»بود خواهد االجرا موقوف مزبوری ها تیمحکومی تبع آثار ۀیکل و شود  مییتلق االثر یملغ و یکن لم نأک
ی جـار، انـد شـده محکومی اسیس جرم تکرار علت به کهی اشخاص درباره جرم رتکرا احکام «:٢۶ ۀماد. ٣

  .»شد نخواهد
 اسـترداد ۀعهدنام و ١۵/٩/١٣٠٩ در عراق و رانیا نیب مجرمان استرداد موقتنامۀ  موافقت از توان  میمثالرای ب. ٤

 پروتکل و ١٩٣٧ مارس ١۴ در هیترکی جمهور دولت و رانیا دولت نیبیی جزا امور دریی قضا تعاون و نیمقصر
 نیب مجرمان عهدنامۀ استرداد و ٢۵/٣/١٣٠٧ در افغانستان و رانیا نیب جرم به نیمتهم و مجرمان ۀاعاد به راجع

  .برد نام ٣/۴/١٣۴٣ در فرانسه و رانیا نیب مجرمان استرداد ۀعهدنام و ٣٠/١/١٣٢٨ در پاکستان و رانیا
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 ماده به تـصویب رسـانده ٢٧ در ١۴/٢/١٣٣٩ را در سال مجرمان راجع به استرداد قانون
سیاسـی  قانون مـذکور عنـوان شـده اسـت کـه در مـورد جـرایم ٨ ۀ ماد٢در بند . است

  .استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد
توجـه بـه عـدم نـسخ ایـن  ست که بـا ارسد این  میای که در این رابطه به ذهن نکته
 منعقـد نـشده هـا در حال حاضر چنانچه قراردادی بین دولت ایران و سایر دولـت، قانون
 و بـه شـرط مقـررات ایـن قـانون طبق مجرماناسترداد ،  قانون مذکور١ ۀبر ماد بنا، باشد
  ١. متقابل باید صورت پذیردۀمعامل
 قـانون ۶ ۀممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی موضوع بند ث مـاد. ٧

را  حـبس او یـا بازداشـت و بدهد و البته اگر مقام قضایی بیم تبانی وی را :جرم سیاسی
 توانـد دسـتور بازداشـت یـا حـبس وی را بـه ، مـیبرای تکمیل تحقیقات ضروری بدانـد

  .نماید  روز صادر١۵تا  صورت انفرادی حداکثر
بـارۀ که در قوانین جزایی ایران هیچ گونه حکمی در رسد از آنجا در این رابطه به نظر می

 ٢وجود نـدارد،) جرایم عادی و چه سیاسی چه در(حبس انفرادی متهم یا مجرم  بازداشت و
تنها ارفاق و امتیازی برای   نه قانون جرم سیاسی،۶ۀ گذار در بند ث ماد این برخورد قانون

 ِشود، بلکه یک نوع تشدید عمل و سـختگیری بیـشتر بـر مجرمان سیاسی محسوب نمی
مورد حبس یا   زیرا با توجه به عدم نص قانونی در؛باشد آنان نسبت به مجرمان عادی می

و یا » تبانیبیم «تواند به بهانۀ  جرایم، مقام قضایی به هیچ وجه نمی سایر بازداشت انفرادی در
  ٣.نماید حبس انفرادی متهم یا مجرم را صادر  دستور،»ضرورت تکمیل تحقیقات«

                                                                 
 طیشرا قبط استرداد، شده منعقد استرداد دادرقرا ،خارجه دول و رانیا دولت نیب کهی موارد در «:١ ۀماد. ١

ی حـاو دهیـگرد منعقـد اگـر یـا و نشده منعقدی دادرقرا چنانچه و آمد خواهد عمل به دادرقرا در مذکور
  .»آمد خواهد عمل به متقابله ۀمعامل شرط به قانون نیا مقررات طبق استرداد ،نباشد الزم نکات تمام

 مـصوبی تـیترب وی نیتـأم اقـدامات و هـا زنـدان سـازمانیـی اجرا ۀنامـ نیـیآ ١٧۵ ۀماد ۴ بند در تنها البته. ٢
 دری نگهدار، باشد  میزندان داخل در انیزندانی انضباط تاهیتنب به مربوط فقط هم آن که ٢٠/٩/١٣٨۴

  .است شدهی نیب شیپ روز ٢٠ تا حداکثر نفره تکی واحدها
 مجـازات ایـآ که موضوع نیای بررس از باره، نیا در مجلسیی قضا ونیسیکمی سخنگوکه  استی گفتن. ٣

ی تـازگ بهی رهبر معظم مقام «:دیگو یمچنین ، شود قلمدادی عاد حبس روز ١٠ معادل تواند  مییانفراد
ی حکمـ اگـر لیـدل نیهم به، است شکنجهی انفراد سلول در حبس که اند داده نگهبانی شورا بهیی فتوا
  .(<http://fararu.com/fa/news/149302>) »استی قانون ریغ یعمل صداقم، شود صادر نیا بری مبن
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طول مدت حبس موضوع بند ج   اول درۀبستگان طبق مکاتبه با حق مالقات و. ٨
   قانون جرم سیاسی۶ ۀماد

یات، رادیـو و. ٩ تلویزیـون در طـول مـدت حـبس  حق دسترسی به کتـب، نـشر
  ون جرم سیاسی قان۶ۀ موضوع بند چ ماد

ارفاقـات و ، قـوانین داخلـی ایـران برخـی از پایان الزم اسـت گفتـه شـود کـه در در
گرفتـه   سیاسـی در نظـرمجرمـانبرای ، آنچه در این قانون آمده از امتیازات دیگری غیر

 ۀکوتاه بودن مدت اعـاد ١، سیاسیمجرمانامکان عفو  توان از  میمثال؛ برای شده است
اعطای حق پناهنـدگی  و ٣ن سیاسیاعدم اجبار به کار محبوس ٢، سیاسیمجرمانحیثیت 

راستای تبعیت خویش   درگذار قانونبنابراین شایسته بود که . نام برد ٤ سیاسیمجرمانبه 
 نظـر قانون جـرم سیاسـی در این موارد را نیز در،  سیاسیمجرماننظام ارفاقی در قبال  از
  .گرفت می

  گیری نتیجه
ِغیر از قواعـد عـام نـاظر بـر جـرایم ، عد ماهیتی و شکلی خاصجرایم سیاسی دارای قوا

 متفـاوتمجرمـان  با این ها گذاران و حکومت برخورد قانونۀ لذا نحو. باشند  میعمومی
 ایـن برخوردهـا بـسیار شـدید و ،اوایـل قـرن نـوزدهم مـیالدی در دوران باستان تا. است

 خواهانـه و رشـد ش افکار آزادیگستر به خاطر، اوایل قرن نوزدهم اما از. دهشتناک بود

                                                                 
 و جنحـه نیهمچنـ و ًمطلقـای اسـیس اتیـجنا و جنحه «:١٣٠۴ مصوبی عموم مجازات قانون ۵۴ ۀماد. ١

 هـر دری ول. گرددی عموم عفو مورد است ممکن ،شود واقعی اسیس انقالباتی اثنا در که هیعاد اتیجنا
  .)قانون نیهم از ۵۵ ۀماد :ک.نیز ر(» بدهد را آن ۀاجاز دیبای مومع عفو قانون ،مورد

 به محکومی اسیس جرم ارتکابی برا کهی اشخاص اگر «:١٣٠۴ مصوبی عموم مجازات قانون ۵٩ دۀما. ٢
 همـان ارتکـابی بـرا کـهی اشخاص و ،مجازات اتمام خیتار از سال یک ظرف در شوند  مییبیتأد حبس
 تیـمحکوم ًمجـددا ،مجازات اتمام خیتار از سال جپن ظرف در شوند  میییاجن مجازات به محکوم جرم
 خواهـد محـوی فـریک سـجل از هـا آن تیـمحکوم و شـده نائل تیثیح ۀاعادی برا، باشند نداشتهیی جزا
  .»شد

  .٢٧/٢/١٣١۵ مصوب کار بهی اسیس ریغ نیمحبوس نمودن وادار به راجع قانون: ک.ر. ٣
ی اسـیسی پناهنـدگ کـهی کـسان بـه توانـد  مـیرانیـای اسـالمی جمهور ولتد «:یاساس قانون ١۵۵ اصل. ٤

  .»شوند شناخته تبهکار و خائن ،رانیا نیقوان طبق بر نکهیا مگر ،دهد پناه بخواهند
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یـک نظـام ارفـاقی مبنـی بـر مجرمان، این ۀ  لیبرالیستی و توجه به هدف و انگیزتفکرات
وجـود ه ی حقوقی جهـان بـها  در نظاممجرمانآمیز نسبت به این  لزوم برخوردهای ارفاق

ی فاشیـستی و هـا بـا ظهـور رژیـم،  اوایل قرن بیستمًخصوصا در اواخر قرن نوزدهم. آمد
برخـورد تغییـر نمـوده و ۀ  ایـن نحـو،پرسـتی وجود آمـدن حـس وطـنه سوسیالیستی و ب

  . قائل شدندمجرمان برخوردهای تشدیدی را دوباره برای این ،ی حاکمها نظام
 بــه ًنهایتــا، ۴/٣/١٣٩۵در » قــانون جــرم سیاســی « ایرانــی بــا تــصویبگــذار قــانون

 تعریـف جـرم سیاسـی بـربت به نس قانون اساسی ١۶٨متمادی اصل یان ای که سال وظیفه
 چیـز دیگـری مهـم ن قـانون بـیش از هـریآنچه در ا. عمل نمود، وی گذاشته بودۀ عهد
ارفـاقی یـا تـشدیدی بـودن برخـورد در قبـال   از حیـثگـذار قانون نگرش عنو، نماید می

 گرچـه ارفاقـات و امتیـازات گـذار قـانونرسـد کـه   میبه نظر. باشد  می سیاسیمجرمان
بـا آوردن عبـاراتی ،  سیاسی در این قـانون در نظـر گرفتـه اسـتمجرمانی خاصی را برا
در تعریـف جـرم » عدم قصد ضربه زدن به اصـل نظـام از سـوی مرتکـب «ِهمچون قید

د  اهمیتی مثل بند  محدود جرایم سیاسی و آوردن جرایم کمیچنین احصا، و همسیاسی
ــانون فعالیــت احــزاب١۶ ۀ مــاد ه و ی سیاســی و صــنفی و هــا انجمــنهــا،  جمعیــت،  ق

 در ذیـل ایـن ٧/۶/١٣۶٠ شـده مـصوب ی دینی شـناختهها ی اسالمی یا اقلیتها انجمن
 پراکنی افترا و شایعه، ی مشروع دیگران و ایراد تهمتها که به ترتیب نقض آزادی (احصا
جرایم سیاسی از ۀ از دامن بسیار مهم جرایمۀ گسترد و استثنا نمودن، سو  از یک)باشند می

ایـن نـوع برخـورد . ِسعی در تضییق غیر منطقی قلمـرو جـرایم سیاسـی دارد، گرسوی دی
، نمایـد  می سیاسی به ذهن تبادرمجرمان با آنچه از ایجاد نظام ارفاقی در قبال گذار قانون

  .به هیچ وجه همخوانی ندارد
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  یشناس تابک
اکرات مجلس بررسی صورت مشروح مذ ،اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی .١

  . ش١٣۶۴، ) پنجاه و یکم تا شصت و هفتمۀجلس (نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
  . ش١٣٨٠، ٢۶ـ٢۵ های هشمار، های مدیریت راهبردی پژوهش، »جرم سیاسی«، علی، محمداردبیلی .٢
  . ش١٣٩٢، میزانتهران، ، حقوق جزای عمومی، همو .٣
دانشگاه تهران، ،  حسن دادبانۀترجم، حقوق جزای عمومی، بولک اربرن و ژرژ لواسور، گاستون، استفانی .۴

  . ش١٣٨٣، عالمه طبابایی
  . ش١٣٧٨،  گنج دانشۀکتابخانتهران، ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، محمدجعفر، جعفری لنگرودی .۵
نگرشـی نـو در «،  مـشهدیموسـوی قدسیهسیده   وقبولی درافشان محمدتقیسید، حسن، محمدحائری .۶

های حقوق  آموزه، » در فقه و حقوق موضوعهبغی، افساد فی االرض،  سیاسی با مفاهیم محاربهجرمۀ رابط
  . ش١٣٩١بهار و تابستان ، ٣ ۀشمارمشهد، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، ، کیفری

  . ش١٣٧٩، دانشگاه تربیت مدرستهران، ، محاربه در حقوق کیفری ایران، جعفر، محمدزاده حبیب .٧
یـسم، گرانجیمز و دی، دردریان .٨ یخ، جامعـه: ترور  وحیـد بزرگـی و ۀترجمـ، شناسـی، گفتمـان، حقـوق تـار

  . ش١٣٨٢، نیتهران، ، دیگران
  . ش١٣٧٧، ققنوستهران، ، جرم سیاسی، عباس، زراعت .٩
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  موجز المقاالت
  ّالمعرفة واالنتباه فی الرکن النفسی للقتل العمد

ّفی النظامین القانونیین اإلیرانی واألمر   ّکییّ
  
  
  
  
  
  

  أستاذ مشارك بجامعة مازندران (ّکیومرث کالنتری(  
  اإلجرام بجامعة مازندرانعلم جزاء وقانون الفرع فی طالب دکتوراه  (ّیئرضا رضا(  
  اإلجرام بجامعة مازندرانعلم الجزاء وقانون فرع فی طالب دکتوراه  (ّجواد مصلحی(  
ّرانی، لقد تبنی المشرع إضافة إلی القصد والنی قانون العقوبات اإلیف ّ » المعرفـة واالنتبـاه«ة، ّیـّ

ّات القاتلة دون غیرها؛ بحیث یـؤدی ّی السلوکی الجرائم العمد فی فّی الرکن النفسیکضابط ف
ّغیاب کل واحد منهما إلی عدم انطباق السلوك مع القتل العمد، والذی ینتهی إلی وقـوع 

ّولکل مـن هـذین الـرکنین داللتـه . أی القتل شبه العمد أو الخطأ المحض حاالت أخری

ّومفهومه الخاص به، فالمعرفة تعنی العلم الذاتی أو الحصولی ب ّ عمل ینتهی إلی جریمـة القتـل ّ
ّبطبیعته أو علی انفراد أو مع األخذ بعین االعتبار مالبسات الموقف، أما االنتباه فیتعلـق بانتبـاه  ّ

ّالجانی فی موقف محدد من الزمان والمکان إلی أمر معین ّفوجود المعرفة ال یدل بالـضرورة . ّ

ُعلی وجود االنتباه کما أن االنتباه ال ی ًعد دلیالّ ّ ّ علی وجود المعرفة؛ علی الرغم من أن القوانین َ
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ّکیة تعتبر معرفة الجانی باحتمال وقـوع القتـل وموضـوع یّ والسوابق القضائیة األمرّالجزائیة
ّالجریمة ضرورة لتحقق الرکن النفسی فی القتل العمـد، فـإن أهمـل الجـانی المالبـسات  ّ ً

ًال سافرا فمـن الممکـن أن یـسوقه إهمالـه ّوالظروف القائمة والعواقب المحتملة لتصرفاته إهما ً

ّبعبارة أخری، إن نطاق العنصر المعنوی الالزم لتحقق القتل العمد . نحو الحکم بالقتل العمد ّ ّ

ة فـی إیـران، بحیـث ینـدرج اإلهمـال ّکا أوسع بشکل أو بآخر من القوانین الحالیـیفی أمر
ّالسافر أیضا فی هذا المجال إضافة إلی القصد اإلجرامی ً   .ّ والمعرفة بإمکانیة وقوع القتلً

  .کایّالمعرفة، االنتباه، الرکن النفسی، القتل العمد، إیران وأمر :ةّالمفردات األساسی

ّدراسة نسبة مسؤولیة السواق علی أساس درجة خطأهم ّ  
  
  
  
  
  
  

   ّسید إبراهیم قدسی   )أستاذ مشارك بجامعة مازندران(ّ
  اإلجرام بجامعة مازندرانعلم الجزاء وقانون رع ففی طالب دکتوراه  (ّشهروز نوروزی(  

کثـر الحـوادث وقوعـا فـی  ًتعد حوادث السیر الناجمة عن سیاقة وسائط النقل الحدیثـة، أ ّ َ ُ

ّعقب حـوادث الـسیر، هنـاك معیـاران لتقـدیر نـسبة المـسؤولیة، فمـن . السنوات األخیرة
ّالمنظرین من یتخذ نسبة الخطأ  ًمعیارا، ومنهم مـن ) ّالمسؤولیةالولوج فی القبول بتدریج (ّ

ًیتخذ تقدیر المسؤولیة بنسبة متساویة معیارا ّ ّومن هذا المنطلق، سوف تتم دراسة ات. ّ جاهین ّ
علی فـرض ) ّمنهج تأثیر نسبة الخطأ، ومنهج تساوی المسؤولیة(ّفی تقدیر نسبة المسؤولیة 

ّوانصبت المساعی القانونیة . اشتراکهما فی وقوع حوادث السیر فی السنوات األخیرة علی ّ
ّإال أن األمر الذی حال دون تحقق هذه . إقرار قوانین علی أساس العدالة فی هذا المضمار ّ ّ

ّالمسألة، هو فقدان معیار محدد ومتفق علیه فی أوساط القانونیین والفقهاء  ّ ّالمتقدم منهم (ّ

ّوحتی السوابق القضائیة) ّوالمتأخر دراسة، تقدیم نظام عادل ّلهذا، فإن الهدف من هذه ال. ّ
ِّإن المـشرع . ّلتقدیر المسؤولیة عند افتراض االختالف فی نسبة الخطأ فی حـوادث الـسیر ّ

ّاتبـع فـی ) سواء فی الدیة والخسائر الناجمة عن حوادث االصـطدام(ّفی تقدیر المسؤولیة 

ّلکن هذه الدراسـة، تـستدل بـشکل عـام لـصالح نظریـ. أغلب المواقف منهج التساوی ّ ة ّ
ّتقدیر المسؤولیة القائمة علی ات   .جاه تأثیر نسبة الخطأّ

ّحوادث السیر، التقصیر، المسؤولیة القائمة علی منهج التساوی،  :ةّالمفردات األساسی
  .ّالمسؤولیة القائمة علی منهج تأثیر نسبة الخطأ
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ّ المالحقة القانونیة فی النظام الجزائی اإلیرانی، نظرة مقارنةّإمکانیة ّ ّ  
  
  
  
  
  
  

  ّمحمد علی حاجی ده آبادی ّ   )ّستاذ مشارك بجامعة قمأ (ّ
  ّمحمد خلیل صالحی   )ّستاذ مساعد بجامعة قمأ (ّ
  ّاإلجرام بجامعة قمعلم الجزاء وقانون فرع فی طالب دکتوراه  (ّمحسن مرادی حسن آباد(  

ّجهاز العدالة الجنائیة یوجه المتهم نحو عملیة تعقبهـا اإلدانـة والعقوبـة ّّ ّ بحقـه فـی أغلـب ّ

ًوأحیانـا ینقلـب الموقـف هـذا، حیـث تحیـل الـسلطة . ّالحاالت، وذلك إذا ثبت االتهـام

ًالقضائیة الملف بدال من إصدار مذ ّ ّأو تعلق ) األرشیف(هام، إلی قسم المحفوظات ّرة اتّکّ

ّإن تخویـل مثـل هـذه الـصالحیة . ّالـسلوك اإلجرامـی ّالمالحقة مع کفایة األدلة وتوجیـه ّ

ّبری قبل المحاکمة تتنافی مع معیار شـرعیة المالحقـة، ویحکـی عـن اتالک جـاه خاضـع ّ
ِإن نظام إیران الجنائی لکونه قائما علی معیار شـرعیة المالحقـة، لـم یـول هـذا . للموقف ّ ً ّ ّ

ًاالتجاه اهتماما کبیرا ً ّهذه المقالة تسلط األضـواء علـی إیـضاح هـذا االت. ّ جـاه ومنطلقاتـه ّ
ّی النظم الجنائیة اإلیرانیة عبر منهج مقارن مع القوانین فی ألمانیـا وفرانـسا ومبادئه ونطاقه ف ّ ُّ

ّوتفید نتائج هذه الدراسة أن جذور االت. کا وإیرانیوبریطانیا وأمر جـاه الخاضـع للموقـف ّ
ّ، وأبدت الـدول المتبنیـة لهـذا النظـام (common law)وإن کانت فی القانون المشترك 

ًّ، لکن سارت النظم القانونیة المذکورة فی هذه المقالة تدریجیا نحو ًمزیدا من االهتمام به ّ ُّ

ّتبنی بعض مکونات االت ّ ِّجاه الخاضع للموقف علی مبادئ نفعیة، فـإذا طبـق ّویعتمد االت. جاهّ ُ ّ
ًتطبیقا صحیحا، فسوف یثمر أربع میزات بما فیها خفض تکالیف المحاکمة، منع إلـصاق  ً

َالتهم، تقلیل أعداد ا ویمکـن . ات الصالحة للنظـر فیهـاّلمساهمین فی الجریمة، وأرشفة الملفُّ
ّلنظام إیران الجنائی أیضا أن یتمتع بهذه المیزات األربع عبر مزید  ً   .جاهّالتوسیع فی هذا االتّ

ّاقتضاء المالحقة، شرعیة المالحقة، إلزامیة المالحقة، المدعی  :ةّالمفردات األساسی ّ ّ
  .ّئیة، العدالة الجناّالعام

ّالعوائق السیاسیة واالقتصادیة للوقایة االجتماعیة من الجرائم ّّ  
  
  
  
  
  
  

  جامعة کاشانبستاذ مساعد أ (ّسعید قماشی(  
  ّمدرسال ةاإلجرام بجامعة تربیعلم الجزاء وقانون فرع فی طالب دکتوراه  (ّمرتضی عارفی(  

َّالوقایة االجتماعیة من الجریمة، ستراتیجیة تطبـق ضـمنها ّ ً اإلجـراءات الوقائیـة تزامنـا مـع ّ ّ
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ّ بالحقوق األساسیة الثقافیة واالقتصادیة واالجتماعیة للمواطنیناالعتراف ّ هذا الضرب من . ّّ
ًالوقایة الذی یمکن التعبیر عنه بالوقایة عبر التنمیة االجتماعیة أیضا، یسعی إلی الوقایة مـن  ّ

ــة ــة االجتماعی ــة وه. ّوقــوع الجریمــة بفــضل تطبیــق العدال ــاك متطلبــات لتحقــق الوقای ّن ّ

ّاالجتماعیة کما أن هناك عوائق وعراقیل دون ذل ّفمن متطلبـات ذلـك تجـدر اإلشـارة . كّ

ّإلــی تــوفیر الحقــوق األساســیة کحــق تــوفیر فــرص العمــل، حــق الــسکن، حــق التــأمین  ّ ّ ّ
ّاالجتماعی، حق التعلیم و تـسییس : وفی المقابل، تأتی العوائق والعراقیـل التـی منهـا.  ...ّ

ّمفهوم الوقایة من الجریمة، وهیمنة الرؤی االقتصادیة علی السیاسات الوقائیة وعلیه ففـی . ّ
ّالفترة الراهنة جعل رجال الدولة إمکانیة تنمیة التدابیر الوقائیة االجتماعیة عرضة لتحدیات  ً ّ ّ ّ

ّمن خالل اإلعراض عن المناهج اإلنـسانیة فـی المجـال الـسیاسی واإلقبـال علـی تتج یـر ّ
ّالرفاهیة فی المجال االقتصادی) ّاالستغالل التجاری( ّ.  

 تحلیل ،ّ العوائق االقتصادیة،ّ العوائق السیاسیة،ّالوقایة االجتماعیة :ةّالمفردات األساسی
  . تسییس الوقایة من الجریمة،ّاقتصادی

ّلإلجراءات األمنیة    المقصودة    رغی    النتائج
  ّأسواق المخدرات     ضبطالرامیة إلی    

  
  
  
  
  
  

  ّمدرسة الأستاذ مشارك بجامعة تربی (ّمحمد فرجیها(  
  ّمدرسال ةجامعة تربی بّفرع القانون الجنائی وعلم اإلجرامفی طالبة دکتوراه  (ّ صادقیةآزاد(  

ِّإن الشرطة باعتبارها إحدی مؤسسات العدالة الجنائیة تتدخل عبر رفع أسـعار المخـدرات  ّ ّ ّ ّ

ّعرض المخدرات وتعذر اقتنائها وتوفیرهاونسبة ضبطها وهی تنوی خفض  َوال یستبعد أن . ّ
مقصودة ال تحمد عقباها وتبعات لم تکـن قـد  ّتسفر هذه التدخالت عن ظهور نتائج غیر
ّأخذت بعین االعتبار فی عملیة التخطیط ُ

یدور هذا البحث، حول دراسة طبیعـة التبعـات . 
ّیة هذه الرقابـة فـی سـیاق ّمدی أهمّغیر المقصودة لرقابة الشرطة علی سوق المخدرات و

ومن أجل اإلجابة عن سؤال البحث تبنی الباحثان مناهج . تحدید مدی تأثیر هذه الخطط
ّالبحث النوعیة وبالضبط المقابلة المتعمة مع  ّ من بائعی المخـدرات والمـدمنین علیهـا ٦٨ّ

غار ة ّحی درواز(ت ّان بؤر توزیع المخدراّک من س٢٠و) ً مدمنا٤١ً بائعا و٢٧(فی األسواق 
ّتفید نتائج هذا البحث أن الحمالت األمنیة لضبط الـسوق تـسفر عـن ارتکـاب ). وشوش ّ

ّالمدمنین جرائم شتی لتوفیر حاجاتهم من المخدرات ّکما أن التدخالت األمنیة تتـسب. ّ ّ ّ ب ّ
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ّیة بل قد تودی بحیاة المدمنین جراء إهمـال اإلجـراءات الکفیلـة ّ ظهور إصابات صحفی ّ
  .لهابح اإلصابات وتقلیبک

ّأسواق المخدرات، ازدیاد الجریمة، العواقب الصحیة، انخفاض  :ةّالمفردات األساسی ّ ّ

  .ّاستهالك المخدرات

ّحق المتهمین فی االطالع علی أدلة المدعی العام للتبرئة؛ ّ ّ ّ ّ ّ  
  من النمط البسیط للمحکمة العلیا فی الوالیات المتحدة

ّحاکم الجنائیة الدولیةّإلی التطور المحدود فی الم ّ  
  
  
  
  
  
  

  ّجواد صالحی  
   جامعة بیام نوربأستاذ مساعد  

ّمن ضرورات المحاکمة العادلة حق المتهم فی االطالع علی أدلة التبرئة التـی تکـون فـی  ّ ّ ّ
ّحوزة المدعی العام ّکلف المدعی العام قبل بدایـة المحاکمـة بـأن ُوعلی هذا األساس ی. ّ ّ َّ

ّوتمخـض نمـط المحکمـة العلیـا فـی . ّ أدلة التبرئة الموجودة بحوزتهّیکشف للمتهم عن

ّالوالیات المتحدة للمرة األولی عن االعتراف بهذا الحق، وأهم ّ ّیته بمجرد عـدم الکـشف ّّ ّ
ّعن أدلة التبرئة للمتهم إلی حد تبرئته ّ ّأما علی الصعید الدولی. ّ ّ فإن جمع األدلة والکشف ،ّ ّ

ّ الدولیة الخاصة بیوغوسالفیا السابقة یجوزان ما لم یمنع من تعـاون ّعنها للمحکمة الجنائیة ّ
ّمصادر المعلومات لهذه األدلة مع المدعی العام ّ ومن هذا المنظـور یـأتی الحفـاظ علـی . ّ

ّسریة مصادر األدلة فی الدرجة األولی، کما یأتی حق اطالع المتهم علی تلك األدلـة فـی  ّّ ّّ ّ ّ
ًات المحکمة الجمائیة الدولیة شهدت تطورا ال بأس بهلکن إجراء. الدرجة الثانیة ّ ّ حیـث . ّ

ّیجب علی المدعی العام الکشف للمتهم عن أدلـة التبرئـة، ولـو قبـل تعهـدات متناقـضة  ّ ّ ّ ّ

ّوعلی هذا األساس ال تقلل التعهـدات الثانویـة شـیئا مـن مـسؤولیة . أخری فی هذا الشأن ً ّ ّ ّ

ّالمدعی العام فی الکشف عن أدلة التب ّ   .رئةّ
ّالمحکمـة العلیـا فـی الوالیـات المتحـدة، المحکمـة الجنائیـة  :ةّالمفردات األساسی ّ

ّالدولیة الخاصة بیوغوسالفیا السابقة، المحکمة الجنائیة الدولیة، حق اط ّ ّ ّ ّالع المـتهم، أدلـة ّّ ّ

  .التبرئة، المحاکمة العادلة
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ّ تأمل فی اختصاصات المحکمة الجنائیة الدولیةوفقة ّ ّ  
  ة حقوق اإلنسانفی حمای

  
  
  
  
  
  

  سلیمی ترکمانیةّحج ّ ّ  
  آذربایجانّمدنی شهید ال ةستاذ مساعد بجامعأ  
ّعد تأسیس المحکمة الجنائیة الدولیة، ُی ّ ّ  .م ١٩٩٨ّبوصفها محکمة دائمـة وعالمیـة فـی سـنة َ

ّخطوة حاسمة فی عملی ً ّوارتبطت المحکمة بقضیة حقوق . ة مکافحة اإلفالت من العقابً
ّان عبر مد جسور بین السالم واألمن الدولیین والعدالة الجنائیـةاإلنس ّ وفـی ضـوء میثـاق . ّ

ًالمحکمة، یمکنها أن تؤدی دورا بارزا فی إنجاح سیاسات حقوق اإلنـسان ً کثـر . ّ وهنـاك أ
ّمن مؤشر علـی تطـور الحقـوق الدولیـة الجنائیـة وتحولهـا نحـو تـوفیر الحمایـة القـضائیة  ّ ّّ ّ ّ

ّنسان والمواجهة الجنائیة لالنتهاکات األساسیة لحقوق اإلنسان، منهاّالمنظمة لحقوق اإل ّ :
 للحقـوق فـی الجـرائم ّتفسیر قواعد المیثاق علی وفق حقوق اإلنسان، والجوهر اإلنـسانی

ّوبـالطبع إن المحکمـة تواجـه فـی .  ...ّالدولیة المدرجة ضمن اختصاصات المحکمـة و

َّغیاب إمکانیة تفسیر موسـع : ًیقات أیضا، ومنهامجال تنمیة حقوق اإلنسان تقییدات وتضی ّ
ّلحقوق اإلنسان جراء مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات ّوإن تعامل المحکمة اآلتی سـیبین . ّ ّ

ّمدی تحقق المالحظات اإلنسانیة المدرجة فی المیثـاق، وسـوف یوضـح دور المحکمـة  ّ ّ

کثر کثر فأ   .فی تنمیة حقوق اإلنسان أ
ّ المحکمة الجنائیة الدولیة،حقوق اإلنسان :ةّالمفردات األساسی   .ّ الجرائم الدولیة،ّ

ّقانون الجریمة السیاسیة من خالل معیار المادة     للدستور١٦٨ّ
  
  
  
  
  
  

  ةّالجامعة الرضویب وعلم اإلجرام زاءفرع قانون الجفی طالب دکتوراه  (ّکاظم خسروی(  
  ّة للعلوم اإلسالمیةّالجامعة الرضویبأستاذ مساعد  (ّالرضا أصغری عبد(  
ّ الجریمة السیاسیة فی مسار اإلجراءات الجنائیة خاضعة لقواعد تختلـف عـن القاعـدّإن  ةّ

ّالعامة المتعلقة بالجریمة العامة ّوراح القـانونیون والمـشرعون فـی مختلـف الـدول الیـوم . ّّ ّ
ّ عقدیـة ّیبتعدون عن المنهج الصارم المتشدد لیمیلوا إلـی مـنهج التـساهل مـن منطلقـات

  وااللتفـات إلـی نهـوج علـم اإلجـرام و علـم العقوبـاتــ ّوجود أفکار متحـررة  ـّوسیاسیة
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 ّاإلیرانـی ِّالمـشرع ّأدی فقـد أمـر مـن یکن مهما. ـ  إلی البواعث والدوافع النبیلةااللتفات ـ
 غیــر واإلهمــال والــصمت ِطــوال ســنین ّمـضی بعــد عاتقــه علــی الملقــی الواجــب ًأخیـرا

ّ والمتمثــل فـی تعریــف الجریمـة الــسیاسیة فــی للدســتور ١٦٨ ةّالمـاد منضــ ّالمبـررین، ّ

 حیـث صـادق علـی .م ٢٠١٦ مـایو ٢٤ و. ه ١٤٣٧ شـعبان ١٦  وافق ل الم.ش ٤/٣/١٣٩٥
ِّویبدو أن المشرع علی الرغم من أخذه بنظر االعتبار حـاالت . »ّقانون الجریمة السیاسیة« ّ

 لهـذا القـانون، ٦ّ المـادة ّرمین السیاسیین فـیّالتساهل والعطف والتنازالت الخاصة للمج
ّحاول االدعاء بأنه یتمتع فی مواجهة المجرمین السیاسیین بنهج متساهل، بید أنه عمد إلی  ّّ ّ ّ

ّفرض تقییدات غیر منطقیة علی نطـاق الجـرائم الـسیاسیة، إذ أورد تعـابیر ک عـدم قـصد «  ّ
ّریف الجریمة السیاسیة فی المادةفی تع» المرتکبتوجیه ضربة إلی أصل النظام من قبل  ّ ١ ،

ّوإحصاء محدود للجریمة السیاسیة فـی المـادة ، وکـذلك اسـتثناء واسـع للجـرائم عـن ٢ ّ
ّشمول الجریمة السیاسیة فی المادة ّ، وتصرف المشرع هذا ال ینسجم مع ما یـتم تداولـه ٣ ّ ِّ ُّ

  .ّالیوم تحت عنوان توفیر منهج متساهل إزاء المجرمین السیاسیین
ــی ــردات األساس ــسیاسیة،  :ةّالمف ــة ال ــانون الجریم ــسیاسی، ق ــة، المجــرم ال ّالجریم ّ

  .المتساهل، الصارم
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a moderate system for the political but with using statements such as 

the provision “lack of intent of perpetrators to strike the origin of 

Islamic republic of Iran” in the definition of the political crime in 

article1 and a limited range of the political crime (the limits of the 

political crime) in article 2 and also excluding a wide range of 

offences from including the political crime in article 3, he has enacted 

to restrict the realm of the political crimes illogically. This act of the 

legislature is not in harmony with what is called as the establishment 

of the moderate system against the political offenders. 

 Keywords: Crime, The political offender, The law of the political crime, 

Moderate, Intense. 
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of crimes and punishments. The future ICC policy has revealed 

the level of the occurrence of human rights concerns embodied in 

the Rome Statute of the International Criminal Court and it makes 

the role of ICC become more visible in the development of human 

rights. 

 Keywords: Human rights, The International Criminal Court (ICC), 

International crimes. 

The Law of the Political Crime 

on the Basis of Article 168 of 

the Constitution of Islamic Republic of Iran 
 Kazem Khosravi (A PhD student of Criminal Law & Criminology) 

 Abdu al-Reza Asghari (Assistant professor at Razavi University) 

he political crime in the current of the criminal procedures is 

following rules which differ from the common rules observing 

the common crimes. Today, for ideological political reasons -the 

presence of the freedom of thoughts- and considering the approaches 

of criminology and penology -attention to honorable motivation-, law 

scholars and legislatures of different countries have been far from the 

intense system and have tended to the moderate system. Over years 

and the silence and negligence without justification, Iranian legislature 

executed his responsibility which the article 168 of the Constitution of 

the Islamic Republic of Iran relating to the definition of the political 

crime has entrusted with codifying the law of the political crime in 

1395. By considering special benefits and moderation in article 6 of 

this law, it seems that the legislature tries to pretend the establishment of 

T 
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Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), The International Criminal 

Court (ICC), The right of the defendant’s awareness, The exculpatory evidence, 

Fair trial. 

A Look at the Capacity of 

the International Criminal Court (ICC) 

in the Protection of Human Rights 
 Hojat Salimi Turkamani 

 Assistant professor at Shahid Madani University of Azarbaijan 

he establishment of The International Criminal Court (ICC) as a 

permanent international court in Rome on 17 July 1998 is an 

important step in the process of fighting impunity. The Rome Statute 

of ICC through the creation of the connection between peace and 

international security and criminal justice has related (correlated) to 

the category of human rights. In the light of the Rome Statute of ICC, 

it can have a pivotal role in the promotion of the human rights policies. 

The interpretation (commentary) of the rules of the International 

Criminal Court (ICC) according to human rights, the nature of the 

international crimes related to human rights embodied the jurisdiction 

of The International Criminal Court (ICC), all show the evolution and 

perfection of the international criminal law directing to the judicial 

protection which is made up (consist) of human rights and criminal 

prosecution with the fundamental human rights violations. The 

International Criminal Court (ICC) in the development of human 

rights has been confronted with limitations such as impossibility of the 

expanded interpretation of human rights for the principle of the legality 
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The Right of the Defendant’s Awareness of the 

Exculpatory Evidence in the Prosecutor’s Possession 
 Javad Salehi 

 Assistant professor at Payam Noor University 

he right of the defendant’s awareness of the exculpatory 

evidence in the hand of the prosecutor is of requisites for fair 

trial. The prosecutor’s duty is to reveal the exculpatory evidence in his 

hand to the defendant. For the first time, the simple pattern of the 

Supreme Court of the United States indicating the recognition of this 

right and its importance to some extent that the non-disclosure of the 

exculpatory evidence leads to exonerate or tend to exonerate the 

defendant of guilt (the non-disclosure of the exculpatory evidence 

goes towards negating a defendant’s guilt). But at international level, 

the collection and disclosure of the exculpatory evidence in the 

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) is 

permitted to a certain degree that it does not establish obstacles in the 

collaboration of the data sources of this evidence with the prosecutor. 

From this view, the secrecy of the sources of the exculpatory evidence 

is located at the first stage and the accused’s rights at second stage. 

But this condition has been promoted in the International Criminal 

Court (ICC or ICCT) to a great extent. The prosecutor is required to 

disclose the exculpatory evidences to the accused. Even though the 

other contradictory obligations are accepted in this ground, according 

to it, the secondary duties do not reduce the prosecutor’s responsibility 

for the disclosure of the exculpatory evidence. 

 Keywords:  The   Supreme   Court   of   the   United   States,   The  International 

T 
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The Unintended Consequences of    Policing Strategies 

in Controlling Drug Trafficking 
 Muhammad Farajiha (Associate professor at Tarbiat Modares University) 

 Azadeh Sadeqi (A PhD student of Criminal Law & Criminology) 

s one of the criminal justice organizations with the goal to 

reduce drug trafficking, Police have interventions to increase 

the cost of drugs and the amount of drug seizures to create obstacles 

in the process of drug trafficking. These interventions cause the 

unintended consequences which have not been paid attention in the 

codification of programs. The question of the present paper is to study 

the quiddity of The unintended consequences of police controls over 

drug markets and the degree of their importance for determining 

the amount of the effectiveness of these programs. For response to this 

research question, it is used the qualitative methods and specially 

in-depth interview with 68 drug dealer and drug users in drug 

trafficking (27 drug dealers and 41 drug users) and 20 residents 

in the drug trafficking neighborhood (Darvaze Ghar and Shoosh 

neighborhoods). Findings indicate that the policing strategies 

in controlling drug trafficking cause the drug users commit 

the different offences to provide their (addictive) drug. Also, the 

Police Interventions because of non-observance of the interventions to 

reduce damages cause the health damages and even the death of drug 

users. 

 Keywords: Drug markets, The rise in crime, Health outcomes, Reducing 

drug use. 
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can get these four benefits with making this approach broaden more. 

 Keywords: The requirement of prosecution, The legality of the prosecution, 

Compulsory prosecution, Prosecutor, The criminal justice. 

The Political and Economic Obstacles of 

the Crime Social Prevention 
 Saeed Qomashi (Assistant professor at University of Kashan) 

 Morteza Arefi (A PhD student of Criminal Law & Criminology) 

ocial crime prevention is a strategy that in its current, 

simultaneously, with the recognition the basic social, economic 

and cultural rights of the citizens, prevention programs are enacted. 

This kind of prevention (which can be expressed the prevention 

through the social development) tries to produce social justice to 

prevent misdemeanor or felony. The occurrence of prevention has 

requirements and obstacles. Providing the basic rights such the right to 

engage in work, the right to adequate housing, the Right to Social 

Security, the right to education and etc. are of these requirements. But 

by contrast, the politicization of the concept of the crime prevention 

and the economic domination on the prevention policies are of 

obstacles. Hence, in the present day, by withdrawing from the 

Humanism approach in the political scope and taking notice of the 

Commercialization of Social Welfare in the economic scope, the 

officials make the possibility of the development of the social 

prevention strategies confront challenges. 

 Keywords: The political obstacles, The economic obstacles, The economic 

analysis, The politicization of the concept of the crime prevention. 
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The Opportunity of Penal Prosecution in the 

Criminal System of Iran with a Comparative Look 
 Muhammad Ali Haji Dehabadi (Associate professor at University of Qom) 

 Muhammad Khalil Salehi (Assistant professor at University of Qom) 

 Muhsen Moradi Hasanabad (A PhD student of Criminal Law & Criminology) 

he Criminal justice system makes the defendant (accused) enter 

in a process which if proved it will be followed penalties for 

him. Sometimes this circumstance is changed and despite the 

sufficient evidences and offensive conduct (behavior), the prosecutor 

instead of indictment, files the charge document or suspends the 

prosecution. Giving this great authority before trial is in contrast with 

the criterion of the legality of the prosecution and showing the 

situational approach. Because of the standard of the legality of the 

prosecution, the Iran criminal system does not pay more attention to 

this approach. This note is going to determine the origin, bases and the 

scope of this approach in the criminal systems of Iran with a 

comparative approach to the law of Germany, France, England, USA 

and Iran. The research consequences show that although the 

situational approach is rooted in the common law and the countries 

follow this system take much notice to it, but gradually, the Romano 

Germanic Law (Civil Law) systems have moved to accept some 

manifestations of this approach. The situational approach is based on 

the utilitarian approach and in the case of the correct implement, it 

will have four functions: the reduction of the litigation costs (court 

costs), the prevention of Labeling, the reduction of the criminal 

subject and checking files for adjudication. Islamic Penal code of Iran 
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determining the degree of liability, some theoreticians set the level of 

fault (negligence) of drivers (the admission of liability ranging) as 

criterion and some others determine the equitable liability. Therefore, 

two approaches of the determination of the degree of responsibility 

(the approach of the degree of fault and the equitability of the 

responsibility of fault) in the situation of the contribution in car 

accidents will be studied in the recent years, the legislation has tried to 

establish laws and regulation based on justice in this field. But what 

establishes difficult to occur this issue is the lack of a definite and 

accepted criterion between the opinions of law scholars and Islamic 

jurists -fuqaha- (the early and late) and even judicial precedent. But 

the legislature has tried to establish rules and regulations according to 

the justice in this area. It is the purpose of this paper to investigate 

precisely. Therefore, the goal of this research is to present a justice 

system in the condition of the degree of their fault in the car accident. 

For determining the level of the liability (including Diya and damages 

caused by crashes), the legislature has mostly followed the equitable 

approach. But this paper has generally deduced in the favor of the 

theory of the presentation of liability based on the intervention 

Approach to the fault. 

 Keywords: Car crash, The responsibility based on the equitable approach, 

The responsibility based on the approach of the degree of fault. 
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to the conduct (behavior) that causes murder typically or individually 

or because of its situation and circumstances and the caution 

(attention) observes the offender at the definite time and place with 

respect to a matter. The presence of consciousness (knowledge) is not 

a reason for the presence of caution (attention) and also caution 

(attention) is not a reason for the presence of consciousness 

(knowledge). Although the knowledge of the perpetrator due to the 

possibility of the occurrence of the crime of murder and the subject of 

the crime is necessary to occur mens rea in the criminal regulations 

(statutes) and jurisdiction of the United States, the extreme negligence 

of the perpetrator due to the existent circumstances and situations and 

the possible consequences of the behavior (act) leads the perpetrator to 

be convicted of murder. In other word, the necessary mens rea element 

for happening murder in the United States in a form is more extension 

than Iran as besides intention or knowledge of wrongdoing and 

the possibility of murdering, the extreme negligence is placed in this 

area. 

 Keywords: Consciousness, Attention, Mens rea element (the mental element 

in crime), Murder, Iran and USA. 

The Proportion of Liability of Drivers 

to the Degree of the Their Faults 
 Sayyed Ibrahim Ghodsi (Associate professor at University of Mazandaran) 

 Shahrouz Nowroozi (A PhD student of Criminal Law & Criminology) 

rashes caused by driving and drivers of vehicles are very 

common in the recent years. After driving accidents, forC 
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Abstracts  
The Knowledge and Caution (Awareness) 

in Mens Rea Element for Murder 

in the Law of Iran and USA 
 Kayumarth Kalantari (Associate professor at University of Mazandaran) 

 Reza Rezaii (A PhD student of Criminal Law & Criminology) 

 Javad Moslehi (A PhD student of Criminal Law & Criminology) 

n the law of Iran, the legislature has accepted “consciousness and 

attention” merely in murdering as the criterion of the mental 

element in the crime of murder merely in conducts resulting in 

murdering besides intent. The absence of each of them causes 

inapplicability of the committed conducts to murder and therefore, 

it causes the other forms of it meaning negligence homicide and 

manslaughter. Every of them have its specific meaning: consciousness 

is intrinsic (dhati) knowledge or conceptual knowledge (‘ilm al-husuli)

I 
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