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چکیده
جرایم علیه حقوق ب ر آنگاه که در راستای اهداف حاکمیت و توسط سازمان حکومت به صیور

نظیاممنید ارتکیاب

یابد ،با برچسب جرم حکومتی به عنوان یکی از گونههای جرایم یقیهسیفیدی شیناخته مییشیود ابعیاد مختلیر جیرم
حکومتی ،علیرغمِ دیرپایی ،اهمیّت و گستردگی ،تاکنون چنان که باید ،مورد مداقّهی پووهشگرانِ علیوم جنیایی قیرار
نگرفته است از جمله موضوعا

اساسی پیرامون جرایم حکومتی ،شناخت علل بروز این جرایم اسیت علّیتشناسیی

جرم حکومتی از آن رو واجد اهمیّت است که می تواند بیا معرفیی عوامیل می دّر در وقیو  ،در طرّاحیی سیازوکارهای
پیش گیری تعدّیا

دویت نسبت به شهروندان م دّر واقع شود علّتشناسی جرایم حکومتی نه تنها از طریق نظریههیای

جرمشناسیهای انتقادی ،بلکه از طریق توسعه مفهومی برخی از نظریههای جرمشناسی جرییان اصیلی نییز امکیانپیییر
است از میانِ نظریههای مختلفی که میتوان از آنها برای تبیین جرمِ حکومتی بهره جست ،پووهش پیش رو با فاییده -
ستانی از نظریه یادگیری بر آن است تا به شناخت علل بروز جرایم حکومتی بپیردازد یافتیههیای حاصیل از پیووهش،
حاکی از آن است که حکومتها فنون نقض حقوق ب ر ،رهیافتها و توجیههای ناظر بیر جیرایم حکیومتی و تعرییر
قوانین و اسناد حقوق ب ری را به عنوان امری نامطلوب از یکدیگر میآموزند و بدین ترتیب ،همراه با ایجاد سیازوکار
تقویّت مثبت رفتاری ،مرتکب جرم حکومتی میشوند فرآیند پیشگفته در پرتو فقیدان سیازوکارهای کنترییی ،تقویّیت
شده و به تدریج حکومت را بدل به سازمان جنایتکاریای مینماید که فرهنی

و شییوههیای نقیض حقیوق ب یر را

آموخته و با هدف دستیابی به منافع خویش آنها را به کار میبندد نتایج حاصل از پووهش ن یان مییدهید کیه الزم
است برای پیشگیری از بروز جرایم حکومتی مراودا

بینایمللی دویتها ،بر اسیا

میوازینی ماننیدی مییزان احتیرام و

رعایت حقوق ب ر در اندی ه و عمل ،مردمساالر بودن نظام سیاسی ،کنترلپییری قیوای حاکمیه ،مییزان فسیاد و غییره
سامان یابند همچنین با توجّه به آن که یادگیری جرم حکومتی در نتیجه تقویّت رفتاری دویتهای شهروندستیز صور
میپییرد ،پیش بینی و تقویّت سازوکارهای کنترل درونی و بیرونی نیز به منظور ایجیاد میانع در نقیض حقیوق بنییادین
شهروندان و ممانعت از ایجاد تقویّت رفتاری ضرورتی اجتنابناپییر است
کلیدواژهها :جرمشناسی نظری ،نظریه یادگیری ،جرایم علیه حقوق ب ر ،جرم حکومتی ،پیشگیری از جرایم حکومتی

 -1قاضی دادگستری ،مدر

دان گاه ،دانشآموخته دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دان گاه عالمه طباطبایی

Hossein_javadi@gmail.com
 -2قاضی دادگستری ،دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق شرکتهای تجاری دان گاه شهرکرد
azimaghababaei@gmail.com
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مقدمه
جایگاه و نقش حکومت در کنش مجرمانه در دورههای مختلر متفیاو

بیوده اسیت در برهیهای

طوالنی حکومت به عنوان نهاد توییدکننده جرم و ایعمال ارعاب با هدف بازدارندگی ،شناخته میی-
شد ،به تدریج حکومتها بزهدیده جرم محسوب شیدند و در حیال حاضیر بیا گییر از دورههیای
پی ین میتوان سخن از بزه کاری حکومت و جرایم حکومتی به میان آورد و حتّی آن را مادر تمیام
جرایمی دانست (روث )2009 ،1که در همه ک ورها با نرخ و سطح آشکاری متفیاو

یافیت میی-

شود (ویلیامز )42 :2010 ،2توجّه به بزهکاری حکومیت از آن رو واجید اهمیّیت اسیت کیه شییو
جرایم حکومتی در ی

نظام سیاسی سبب فرسایش سرمایه اجتماعی و ضیعیر شیدن دلبسیتگی

مردم به حکومت ،کاهش تعهّد و اعتقاد به ارزشهای اجتماعی میشود آداری که بیه نوبیهی خیود
میتواند پیوند مردم و حکومت را کاهش داده و سرانجام با تقلیل مقبوییّت 3نظیام سیاسیی زمینیهی
ارتکاب جرایم سیاسی علیه حکومت را فراهم آورد ،در چنین شرایطی حکومت نیز درصدد کنتیرل
جرایم مخایفان برآمده و مجدداً مرتکب جرم حکومتی خواهد شد به این ترتیب چرخهی معییوبی
شکل میگیرد که نتیجه آن چیزی جز انحطاط روزافزون حکومت و اینهاییه فروپاشیی آن نخواهید
بود
علیرغمِ اهمیّت جرایم حکومتی از جها

پیشگفته و همچنیین از حییش شیدّ  ،گسیتردگی،
4

گسترهی بزهدیدگان ،نقض حقوق اساسی شهروندان و غیره ،به دالیل گوناگون پووهشهای قابیل
توجّهی در خصوص ابعاد گوناگون بزهکاری دویتها و نظریهمندسیازی ایین جیرایم انجیام ن یده
است به عقیده ی برخی ،نادییده انگاشیتن مطایعیه پیرامیون جیرایم حکیومتی مییتوانید ناشیی از
1- rothe.
2- Williams.
 -3ر ک به روتستین ( )2000نویسنده در مقایهای تحت عنوان «سرمایه اجتماعی و م روعیت نهادی» وی در ایین مقاییه اسیتدالل
میکند که سازمان های دویتی ممکن است به نحوی عمل کنند که اعتماد مردم به دویت را کیاهش داده و در نتیجیه م یروعیت
سیاسی دویت را تنزل دهند این در حایی است که همزمان که اعتماد به دویت و سازمان های دویتی کاهش میییابید ،اعتمیاد
عمومی (اعتماد مردم جامعه به ی دیگر) نه تنها کاهش نداشته ،بلکه افزایش نیز داشته است (بیه نقیل ارسییا ،بابی

و سیاعی،

احمد تأدیر سرمایه اجتماعی دویت بر توسعه سیاسی از دییدگاه شیهروندان تهرانیی ،دوفصیلنامه علمیی دانیش سیاسیی ،سیال
پانزدهم ،شماره اول (پیاپی ،)29بهار و تابستان )1-28،1398
 -4بر پایه برآوردها در قرن بیستم از سال  1911تا  1987بیش از  169میلییون انسیان توسیط دوییتهیا بیه عمید ک یته شیدهانید
(چمبلیس 72 :2010 ،به نقل از عبدایهی)59 :1397 ،
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م کال

روششناختی پووهش ،عدم دسترسی به مرتکبان و قربانیان ،پیچیدگی و ماهیّت حسیا

جرایم حکومتی ،عدم امکان نزدی

شدن بیه سیاختارهای قیدر

و افیراد قیدر منید ،م یکال

مربوط به تأمین مایی پروژهها( ،قورچی بیگی )204: 1395 ،فقدان آمار قابل اطمینیان در خصیوص
نرخ ارتکاب و بزهدیدگان جرایم حکومتی ،وجود رقم سیاه بیاال ،جایگیاه سیاسیی مرتکبیان ،اکیراه
قربانیان به عدم گزارشدهی جرایم ،عدم دسترسی به گواهان (نجفی ابرندآبادی 11 :1396 ،و )12
باشد چایش دیگر آنکه در جرمشناسی ،پووهشگران عاد

1

کردهاند به دنبیال نیواقی ییا عوامیل

ریسکی باشند که ت ریحکننده چرایی رفتار بزهکارانه در سطح فردی است این امر میتواند یکی از
دالیل اصلی عدم توجّه به این جنایا

در قلمرو مسییر کالسیی

جیرمشناسیی باشید (هیاومن و

سمویرز 44 :1396 ،با اندکی تغییر) دیگر آنکه تصوّر مجرم دانستن حکومت قدری دشیوار اسیت
اما همانطور که جرمشناسانی چون کلیناد و کویینی معتقدند حقیقت آن است که آنانی که قانون را
وضع میکنند و همچنین تعیینکننده م روعیّت امور هستند ،خودشان در موقعیت نقض قانون قرار
دارند ،بدون آن که به عنوان مجرم تعریر شوند (را  )119 :1393 ،مردم معموالً تصوّر میکننید
که حکومت آنها را در برابر جرم محافظت کرده و مجرمان را مجازا  ،ناتوان و اصالح مییکنید،
در حاییکه شدیدترین جرایم ،از قبییل صیدما
خسارا

جسیمانی ،سیو اسیتفاده از آزادیهیای میدنی و

اقتصادی با نام و توسط حکومت انجام میشود در واقع حکومت از ی

سو خود نهادی

است که با بهرهمندی از قوه قاهره به جرمانگاری و کیفرگیاری میپیردازد و از سیوی دیگیر خیود
میتواند مرتکب جرم شود به همین دییل است که از دریچه جرمشناسیی جایگیاه و نقیش دوییت
منحصر به فرد است از ی

طرف هدف دویت حفاظت از جان شهروندان و تعدیلکننیده بسییاری

از اختالفاتی است که در جامعه بروز میکند ،ییکن از سوی دیگر ،نقش پیچیدهای در وقو جیرایم
دارد (را )198 :1393 ،
مسائل پیشگفته و دالیل دیگری از این دست 2سبب شده است کیه در سینّت پیووهش جیرم-
 -1هرچند نگارنده عوامل ذکر شده را به عنوان دالیل تأخیر در مطایعا
ارتباط موضوعی جنایا

حوزهی جنایا

بینایمللی ذکر نموده است ،امّا با توجّه به

بین ایمللی و جرایم حکومتی و توجّه به این نکته که مرتکب بسیاری از جنایا

هستند و برخی از صور جرم حکومتی نیز در زمره جنایا

بینایمللی حکومتها

بینایمللی است میتوان قائل به اشیتراک موانیع مطایعیه در ایین دو

حوزه مطایعاتی شد
 -2علیرغم آنکه جرایم حکومتی آداری به مراتب زیانبارتر از جرایم عادی دارد ،ویی معموالً ک یر و گیزارش نمییشیوند و در
نتیجه آمار م خصی در مورد آنها وجود ندارد حتی در موارد نادری که رسانهها (معموالً رسانههای منتقد دویت) اخبار مربوط



10

فصلنامه علمی آراء (دورهی چهارم -شمارهی هشتم) زمستان 1400

شناسی انتقادی تا پیش از سه دهه گیشته ،پووهش چندانی در این حوزه صور

نپییرد و همیواره

از آن به عنوان حوزهای به حاشیه رانده شده ییاد مییگردیید (روث و را  741 :2008 ،1و روث
وکوزالریچ 166 :2010 ،2و گرین و وارد 12 :1398 ،و پریت )3 :2014 ،همین مسیأیه سیبب شیده
است که ادبیا

شکلگرفته پیرامون موضو جرایم حکومتی از غنیای کیافی (حتّیی در ک یورهای

پیشرو در عرصه مطایعا

انتقادی) برخوردار نبوده و مسیائل پیرامیون آن نظییر تعرییر ،نظرییه-

مندسازی ،مصادیق ،طبقهبندی ،امکانسینجی پییشبینیی آن در نظیامهیای حقیوقی ،سیازوکارهای
پیشگیرانه و بزهدیده شناسی این جیرایم همچنیان واجید ابهیام و سی ال برانگییز باشید چنیانکیه
نویسندگان مختلر در هر کدام از موضوعا

فوق اختالف نظرهیای قابیل تیوجّهی بیا یی دیگیر

دارند
بر این اسا
جرایم ضرور

پووهش پیرامون جرایم حکومتی با توجّه بیه گسیتردگی ،شیدّ

و اهمیّیت ایین

اجتنابناپییری برای جرمشناسی امروز است علمی که ادامه حیا

خیود را نیه از

مسیر پیروی از حکومت ،بلکه در نقد آن جستجو میکند یکی از موضوعا
جرایم حکومتی شناخت علل بروز این جرایم است بسیاری از موضوعا
قبیل شناخت سازوکارهای پیش گیرانه و پاسخ به تعدّیّا

اساسی جیرمشناسیی
دیگر در ایین حیوزه از

دویت نسبت به شهروندان منوط به درک

درست و تا حد امکان جامعی از عوامل دخیل در بروز جرایم حکومتی اسیت بیرای نییل بیه ایین
هدف میتوان از نظریه های موجود بهره جست ،تالش نمود نظریههای جدیدی متناسب با ماهیّیت
این جرایم مطرح کرد و یا با ترکیب نظریههای مختلر بیه شیناخت علیل بیروز جیرایم حکیومتی
پرداخت پووهش پیش رو در تالش برای شناخت علل جرایم حکیومتی از مسییر نخسیت سیامان
یافته است بدین ترتیب مسأیه آن است کیه علّیتشناسیی جیرایم حکیومتی چگونیه بیا کاربسیت
نظریههای مختلر امکانپییر است؟ پیششرط پاسخ به این پرسش کنکیاش پیرامیون نظرییههیایی
است که از قابلیّت تطبیق با جرایم حکومتی برخوردار هستند
به این منظور الزم است عالوه بر جرمشناسی انتقادی کیه از قابلیّیت قابیل تیوجّهی بیرای نقید

به این جرایم را منت ر میکنند ،تالش میشود با استفاده از سازوکارهای رسانهای خبر به حاشییه رانیده شیده تیا باعیش ایجیاد
حساسیّت عمومی ن ود
1- Rothe, Ross.
2- Kauzlarich.

تحلیل جرم شناختی جرم حکومتی از منظر نظریه یادگیری

قدر

11

بهره منید اسیت ،بیا اسیتفاده از سیازوکار توسیعه مفهیومی از ت یوریهیای مطیرح شیده در

جرمشناسی جریان اصلی نیز بهره جست نظریههیای مختلفیی نظییر نظرییه فنیون خنثییسیازی،1
فرصت ،آنومی و یادگیری با توجّه به ماهیّت مفاهیم به کار برده شده در آنها این قابلیّت را دارنید
که بتوانند جنبههایی از علل زمینهساز جرم حکومتی را توضیح دهند از میان ت وریهای پیشگفتیه،
مقایه پیش رو بر آن است تا ضمن واکاوی و شناخت جرم حکومتی با استفاده از نظریه یادگیری به
شناسایی علل بروز جرایم حکومتی بپردازد به همین منظور پس از شناخت جرایم حکومتی ،علیل
ارتکاب این جرایم با استفاده از م یفه های اصلی نظریه یادگیری در چهار بندی یادگیری فنون نقیض
حقوق ب ر ،یادگیری رهیافتها و توجیههای ناظر بیر جیرایم حکیومتی ،تعرییر قیوانین و اسیناد
حقوق ب ری به عنوان امری نامطلوب و تقویّت رفتاری ،مورد مطایعه قرار خواهد گرفت
 -1تعریف جرم حکومتی
به صور ی سنتی ،جرم ی
اسا

مفهومِ حکومتساخته و پروسه تویید جیرم ،حکیومتی اسیت بیر ایین

نمیتوان انتظار داشت که قوانین داخلی که زاییدهی حاکمیّت هسیتند جیرم حکیومتی را بیه

رسمیّت شناخته و آن را در مقررا

کیفری تعریر نمایند در نتیجه باید به دنبال دییدگاه دیگیری

بود که جرم را از دایرهی بستهی تعریر حکومتی خارج سازد در پاسخ به ایین نییاز مییتیوان بیا
بازنگری در پروسهی حکومتساخته جرم ،قائل بر آن شد که امروزه حکومتها تنهیا خیایق جیرم
نیستند ،بلکه خود نیز تابع حقوق جزا هستند و ممکن است مرتکب جرم شوند چه آنکه در حیال
حاضر با توسعهی حقوق بینایملل و سازوکارهای مبتنی بر آن ،حکومتهیا نییز ملیزم بیه رعاییت
مقررا

بینایمللی و موازین حقوق ب ری هستند و نسبت به احترام این موازین متعهّدند چنانکیه

نادیده گرفتن آنها برای حکومت مس وییّتآفرین خواهد بود درست به همین دییل است که برخی
از جرمشناسان برآنند که حکومتها نمیتوانند با تغییر تعریر جیرم از پیییرش مسی وییّت اعمیال
مجرمانهی خود شانه خیایی کننید زیراکیه ایین حقیوق بیینایملیل اسیت کیه جیرم را بیر اسیا
شاخیهای حقوق ب ری تعریر نموده و دویتها را مس ول تلقی میکند (پرییت )3 :2014 ،بیه
تعبیر دیگر امروز می توانیم با گیر از تعاریر قیانونی ،جیرم را بیر مبنیای رویکیرد حقیوق ب یری
 -1ر ک به غالمی ،حسین؛ جوادی حسین آبادی ،حسیین تحلییل تلفیقیی جیرم حکیومتی در پرتیو نظرییه فنیون خنثییسیازی و
مکانیسمهای دفاعی ،مجله مطایعا

حقوق کیفری و جرم شناسی ،دوره پنجاهم ،شماره 231-207 ،1399 ،1
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تعریر نماییم و قائل بر آن باشیم که جرم هنگامی رخ میدهد که حقّی از حقوق ب ر نقیض شیده
باشد ،خواه عمل نقضکننده ی آن حیقّ ،قیانونی باشید و خیواه خییر (واییت و هینیز)44 :1395 ،
رویکرد حقوق ب ری به جرم ضمن آنکه مطایعهی جرم را از محدودهی حقیوق موضیوعه خیارج
سازد ،به ابعاد سازمانی آن در سطح کالن نیز خواهد پرداخت

1

در قدم نخست باید توجّه داشت ،برای آنکه جرم حکومتی فرصت عیرِِ انیدام در عرصیهی
عمل را داشته باشد ،شناخت ابعاد مختلر و از جمله تعریر دقیق جرم حکومتی ضیروری اسیت
به منظور تعریر جرایم حکومتی نیازمند آنیم که ایین جیرایم را از عنیاوین م یابهی نظییر جیرایم
یقهسفیدی ،جرایم شرکتی ،جرایم شغلی و غیره تمییز دهیم تا ضمنِ م خی شدنِ نقاط اشتراک و
تفاو  ،زمینهی تعریر این جرایم فراهم شود
پرداختن به جرم حکومتی هرچند در قایب صور بندی جدید چندان مسبوق به سابقه نیسیت،
اما میتوان جلوههایی از توجّه به آن را در نوشتگان جرمشناسانی نظیر میلز 2م یاهده نمیود بیرای
مثال آنچه وی از آن به عنوان بیاخالقی سطح باالتر 3یاد میکند قرابت نزدیکی بیا جیرم حکیومتی
دارد یکی دیگر از مفاهیمی که با جرم حکومتی ارتباط تنگاتن
یقهسفیدی عبار
عمومی که توسط ی

دارد جرم یقهسفیدی اسیت جیرم

است از رفتارهای غیرقانونی یا غیراخالقیی نیاقض مسی وییّت امیانی ییا اعتمیاد
شخی یا سازمان ارتکاب مییابد ،این اعمال معموالً در جریان فعاییّتهیای

شییغلی م ییرو و توسییط اشخاصییی کییه دارای موقعیییت عییایی و قابییل احتییرام اجتمییاعیانیید،
به نفع شخصی یا سازمانی ارتکاب مییابند (هلمکمپ ،بال و تاونزند 15 :1996 ،بیه نقیل از بیال،
 )30 :2006جرم یقهسفیدی سیاسی نیز به عنوان یکیی از گونیههیای جیرم یقیهسیفیدی اشیاره بیه
اقداما

غیرقانونی دارد که توسط مقاما

رسمی و سیاستمیداران بیرای اهیداف شخصیی انجیام

میشود (قورچی بیگی)144 :1394 ،
 -1هرچند در جرمشناسی جریان اصلی نیز میتوان جلوههایی از توجّه به جرایم حکومتی را به صور

غیرمستقیم شناسایی نمیود

از جمله تعریر ارائه شده از سوی ساتریند و تأکید وی بر رفتارهای زیانبار اجتماعی به عنوان جرم ( ،)1949پووهشگران پس
از او را بر آن داشت که قلمرو جرم را با تعریفی مبتنی بر حقوق ب ر توسعه داده و به شخی ،سازمان ،حکومیت و ییا روابیط
اجتماعی تمرکز کنند ،که حقّ اشخاص برای درک قابلیّت انسانیشان را از آنها سلب یا انکار میکند با ادامه این رونید بیوهم
( )1993تعریفی که از جرم ارئه میدهد متمرکز بر آن دسته از اقداما

حکومت است که به نقض حقوق ب ر منجیر مییشیود

(را )19 :1393 ،
2- Mills.
3- Higher Immorality.

13

تحلیل جرم شناختی جرم حکومتی از منظر نظریه یادگیری

از توجّه به تعریر فوق میتوان نتیجه گرفت کیه جیرایم حکیومتی گونیهی خیاص از جیرایم
یقهسفیدی محسوب میشود (کوزالریچ و دیگران 1390 ،به نقل از حسینی و قورچی بیگی:1394 ،
 )11به عبار

دیگر رابطهی منطقی جرم حکومتی و جرم یقیهسیفیدی عمیوم و خصیوص مطلیق

است به این ترتیب تمام جرایم حکومتی ،جرم یقهسفیدی محسیوب مییشیوند برخیی از جیرایم
یقهسفیدی جرایم حکومتی هستند و برخی از آنها جرایم حکومتی نیستند در نتیجه تعریر فیوق
اعمّ از جرم حکومتی است چرا که رفتارهای ارتکابی ی

شخی در جهت نفع شخصی را نیز در

بر میگیرد با این وجود از آن جهت که دایرهی مفهومی جرم را توسعه مییبخ ید و همچنیین بیه
ارتکاب جرم از سوی ی

سازمان و در راستای منیافع آن نظیر دارد مییتوانید بیرای فهیم جیرایم

حکومتی م دّر واقع شود
جرم حکومتی با جرایم شرکتی 1نیز مرتبط است جرایم شرکتی که مفهوم بازاندی ییده شیدهای
از جرایم یقهسفیدان تلقی میشود به معنای اعمال مجرمانیهی شیرکتهیای تجیاری اسیت کیه در
بسترهای شغلی 2و توسط اقداما

جمعی مدیران یا کارکنان شرکت صور

میگیرد (صادق نیواد

نایینی )201 :1396 ،توجّه به ارتباط جرم حکیومتی و جیرم شیرکتی از آن رو اسیت کیه در حیال
حاضر علیرغم تالش های فراوان در جهت خصوصیسازی شرکتها و نهادهای دویتی هیمچنیان
بسیاری از آنها دویتی هستند  3جرم شرکتی را در مواردی کیه رفتیار شیرکت (اقیداما

زییانبیار

جمعی مدیران) در راستای اهداف حکومت انجام میپییرد ،میتوان جرم حکومت-شرکت نامیید

4

وانگهی در مواردی که جرم شرکتی از سوی کارکنان شرکت و به نام شرکت و در راسیتای اهیداف
خاص شرکت انجام میپ ییرد ارتباطی با جرایم حکیومتی نیدارد چیرا کیه در ایین حاییت اعتمیاد
شخصی و خصوصی نقض میشود در حایی که در جرایم حکومتی اعتماد عمیومی میورد خدشیه
قرار میگیرد (قورچی بیگی)145 :1394 ،

1- Corporate Crimes.
 -2برخی جرایم شرکتی را مترادف با جرایم شغلی یا سازمانی به کار بردهاند
 -3بسیاری از مواردی که از آنها تحت عنوان خصوصیسازی شرکتهای دویتی نام برده میشود به معنای حقیقی خصوصیسازی
نیست ،بلکه انتقال شرکت به نهادها و یا افراد وابسته به دویت و حاکمیت است فرآیندی که مییتیوان آن را خصوصییسیازی
صوری نام نهاد
 -4در قسمت مربوط به تبیین حقوقی جرایم حکومتی به صور

تفصیلی به جرایم حکومت-شرکتها خواهیم پرداخت
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بیقانونیهای دویتی همچنین میتواند به عنوان جرایم شغلی مراجع ذیصالح حکومتی 1میورد
اشاره قرار گیرد ،این اصطالح به اقداما
تصمیما

اشخاصی اشاره دارد که دارای قدر

قانونی برای اجرای

خاص هستند (گرین 149 :1990 ،به نقل از را  )121 :1393 ،در واقع این جیرایم بیه

روش استفاده از قدر

مربوط میشود و از این حیش است که میتوان جرایم حکومتی را در ذییل

جرایم ناشی از سو استفاده از قدر

مورد مطایعه قرار داد (باکس 1983 ،و پیر  1976 ،به نقیل

از را  )109 :1393 ،بدین ترتیب یکی دیگر از عناوین مرتبط بیا جیرم حکیومتی جیرایم شیغلی
است جرایم شغلی به معنای نقض مجموعه قوانین حقیوقی در جرییان تصیدی شیغلی م یرو و
قانونی است (کلینارد 131 :1976 ،به نقل از عبدایهی )58 :1397 ،جرایم شغلی عمومیاً بیه جیرایم
مایی و غیرمایی طبقهبندی میی شیود جیرایم میایی میواردی از قبییل اخیتال  ،ارت یا  ،تبیانی در
معامال  ،اخی پورسانت و غیره را شامل میشود و جرایم غیرمایی شامل میواردی از قبییل اف یای
اسناد محرمانه ،جعل اسناد رسمی در امور اداری ،امتنا از اعالم جرم و غیره است  2با توجّه بیه آن
که در جرایم شغلی عموماً هدف اصلی کسب منفعت شخصی و یا جایگاه شغلی مناسبتتیر اسیت
از جرایم حکومتی متمایز میگردد
جرایم حکومتی با جرایم ناشی از سو استفاده از قدر

نیز مرتبط است اصطالح سو استفاده

از قدر  3موسّعترین عنوانی است که با جرم حکومتی در ارتباط است آشکارترین مصیداق سیو
استفاده از قدر

زمانی رخ میدهد که دویت ،قدر

خود را در جایی که نباید چنین قدرتی داشیه

باشد اعمال کرده و یا برای خود چنین قدرتی فیرِ کنید سیو اسیتفاده از قیدر
برگیرندهی طیر مختلفی از اقداما

مییتوانید در

از جمله نقض حقوق بنیادین و حقوق ب یر باشید (قیورچی

بیگی)147 :1394 ،
مفهوم دیگری که با جرایم حکومتی قرابت دارد جرم سیاسی است هرچند اصیطالح متعیارف
جرم سیاسی برای توصیر جرایمی به کار مییرود کیه افیراد علییه حاکمییت مرتکیب مییشیوند،
(عبدایهی )61 :1397 ،ویی جرمشناسیان متعیددی از جملیه را  ،گیبیونز ( ،)1987میخایوفسیکی
( )1985و توما

و هیپبرن ( )1983اصطالح جرم سیاسی را بیه عنیوان مفهیومی چتیری اسیتفاده

1- state authority occupational crimes.
 -2برای مطایعه بیش تر در این زمینه ر ک به مهاجری ،علی و خانلری ،عبدایرضا جرایم شغلی کارکنان دوییت ،شیرکت انت یارا
کیهان1388 ،
3- abuse of power.
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میکنند که هم جرایم ارتکابی حکومت و هم جرایم علیه آن را در بر میگیرد (را )118 :1393 ،
جرم سیاسی جرمی است که به وسیلهی دویت یا علیه دویت که بیا اهیداف اییدئویوژی

ارتکیاب

مییابد (هاگان 122 :1997 ،1به نقل از میر محمد صیادقی )78 :1392 ،ایین تقسییمبنیدی توسیط
پاره ای از نویسندگان مورد پییرش قرار گرفته است این نویسندگان برآنند که جرم سیاسی مفهیوم
مفیدی است که با استفاده محتاطانه آن میتوان سو رفتار نهادها و نمایندگان حکومیت و غییره را
توضیح داد (را  )112 :1393 ،بدین ترتیب میتوان گفت یکیی از معیانی جیرم سیاسیی جیرایم
ارتکابی از سوی دویت به بهانهی حفظ نظام و از سوی سیاستمداران به استناد مصلحت ییا بیرای
کسب منافع سیاسی است (گیدینگز 1998 ،2به نقل از میر محمد صیادقی  )78:1392،بیا ایین مبنیا
میتوان گفت جرایم حکومتی ،جرایم سیاسیِ حکومت است کیه دوییت بیرای کیاهش ییا حییف
غیرقانونی تهدید علیه حاکمیت انجام میدهد (را )23 :1393 ،
با م خی شدن تمایزا

جرم حکومتی از سایر عناوین م ابه میتوان تعاریر گونیاگونی کیه

از این جرایم شده است را مورد بازخوانی قرار داد ،نقیاط اشیتراک را شناسیایی و اینهاییه تعرییر
جامعی از این جرایم ارائه نمود از آنجا که از منظر جرمشناسی سنتی مفاهیم مجرم بودن دوییت و
جرم دویتی نوعی تناقض است (هاومن و سمویرز )42 :1396 ،نمیتوان صرفاً جرم حکومتی را بیر
مبنای قوانین داخلی تعریر نمود و الزم است عالوه بر آن برای تعریر اقداما

دویت بیه قیوانین

بینایمللی و ضوابط حقوق ب ری نیز متوسل شد (کوزالریچ )122 :1389 ،بر همین اسا

از منظر

گرین و وارد )4 :2004( 3جرایم حکومتی جرایمی است که مرتکب آن دویت بوده و در واقع علیه
مردم اتفاق میافتد و به تعبیر سادهتر علیه حقوق ب ر ،و حقوق بنیادین انسانها ارتکیاب میییابید
(نجفی ابرندآبادی )28 :1395 ،این دو جرمشنا

در کتاب «جرم حکومتی ،دویتهیا ،خ یونت و

فساد» جرایم حکومتی را انحراف سازمانی حکومت که مستلزم نقض حقیوق ب یر اسیت تعرییر
نمودهاند (گرین و وارد 9 :1398 ،و هاومن و سمویرز)43 :1396 ،
از دیدگاه را

جرایم حکومتی افعایی اسیت کیه موجیب اییراد صیدما

فیزیکیی ،میادی ییا

اجتماعی به شهروندان ی

حکومت ،گروهی از میردم ییا میردم ک یورهای دیگیر مییشیود ایین

ناشی از اقداما

حکومت یا نتایج سیاستهایی است که نهادهای دویتی واسطهی اجیرای

صدما

1- Hagan.
2- Giddings.
3- Green and Ward.
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آن هستند خواه این صدما

ملی باشند یا بینایمللی در تعریر دیگر جیرایم حکیومتی؛ اقیداما ی

غیرقانونی ،ضداجتماعی و ظایمانهای دانسته شده است که به نفع دویتها یا نهادهای دویتیی و نیه
برای سود و نفع فردی ارتکاب مییابند (کوزالریچ و دیگران)120 :1389 ،
دویی

جییرایم دویتییی و یییا حکییومتی را اعمییال غیرقییانونی ،ظایمانییه و بییه یحییا اجتمییاعی

آسیبرسانی قمداد نموده است که در راستای منافع دویت و ییا سیازمانهیای دویتیی و نیه بیرای
منفعت شخصی ارتکاب مییابند (دوی  1)41 :2011 ،چمبلیس اقداماتی که توسط قانون به عنوانِ
جرم شناخته شده و کاگزاران دویتی در راستای فعاییّت به عنوان نمایندهی دویت مرتکب میشیوند
را جرم سازمانیافته دویتی دانسیته اسیت (چمبلییس )139 :2015 ،و آن را شیامل میوادی از قبییل
ترورها و قتل ،جاسوسی از شهروندان ،انحراف از منابع مایی به صور

غیرقانونی ،فیروش سیالح

به گروههای تروریستی و ک ورهای مندرج در ییست سییاه و حامییان تروریسیم و نقیض حقیوق
مدنی به طور گسترده و سازمانیافته تروریسم ،شکنجه ،میداند (چمبلیس 184 :1989 ،بیه نقیل از
عبدایهی )61 :1397 ،تعریر چمبلیس با این محدودیت مواجه است که صرفاً کنشهیایی را جیرم
حکومتی به شمار میآورد که توسط قانون به عنوان جرم شناخته شیده اسیت پیایبنیدی بیه ایین
تعریر در جرم حکومتی سبب میشود سایر اقداما

زیانبیار حکومیت از داییره جیرم حکیومتی

خارج شود و م رو تلقی گردد
از منظر باراک جرایم حکومتی به دو بخش جرایم ناشی از فعل 2و جرایم ناشی از تیرک فعیل

3

تقسیم میشود جرم ناشی از فعل ،نقض قوانین مدنی و کیفری داخلی و همچنین اشیکال مختلیر
حقوق بینایملل را در برمیگیرد ،در حایی که جرم ناشی از تیرک فعیل ،توسیط نماینیدگان دوییت
ارتکاب یافته یا توسط سیاستهای عمومی ایجاد میشوند و گروه بی تری از بزهدیدگان و اشیکال
بزهدیدگی که به طور سنتی نادیده گرفته شده است از جمله قربانیان بیعدایتی اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی ،تبعیض نوادی ،جنسی و فرهنگی و سو استفاده از قدر

سیاسی و یا اقتصادی را ایجاد

 -1جرایم حکومتی از این جهت که هدف از ارتکاب آنها نه دستیابی به منافع فردی بلکیه اهیدافی سیازمانی اسیت ،بیه جیرایم
شرکتی مانند هستند همچنین است در ویوگیهایی مثل داشتن رقم باالی سیاه ،بزهدیدگی جمعی و غیره بیرای مطایعیه بی یتر
ر ک به دانش ناری ،حمیدرضا تحلیل جیرم شیناختی جیرایم شیرکتهیای تجیاری در پرتیو نظرییههیای فرهنی

سیازمانی،

علیّتشناسی و پیشگیری رسایه دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دان گاه شهید به تی 1397
2- Crimes of commission.
3- Crimes of omission.
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میکنند (باراک 4 :1991 ،و آرا

کوک  2005و گوسنین  2005و رازاک  2005به نقیل از بیاراک،

 122 :1396و )121
نویسندگان داخلی نیز تعریرهای مختلفی از جرایم حکومتی ارائه دادهاند از جملیه رفتارهیای
مجرمانهای که عامالن یا کارگزاران دویتی با سو استفاده از قدر

علیه شهروندان خیود ییا دیگیر

ملتها مرتکب میشوند (رایجییان اصیلی )168 :1390 ،ایین تعرییر از آن جهیت کیه طریقیهی
ارتکاب جرایم حکومتی را م خی میسازد قابل توجّه است وانگهی ایراد اساسی آن تقلیل جرایم
حکومتی به جرایم کارگزاران حکومتی است جرایم حکومتی با جرایم کارگزاران حکومت هرچنید
مرتبط ویی متفاو

است چرا که جرایم کارگزاران بیشتر با اهداف فردی ارتکاب مییابنید ،حیال

آنکه مرتکب در جرایم حکومتی فاقد اهداف فردی است ،بلکه در راستای سیاستهیای حکومیت
اقدام میکند
شرحِ دیگری جرم حکومتی را اعمایی میداند که شامل همه رفتارهایی میشیود کیه مبتنیی بیر
نقض حقوق ب ر بوده و توسط کاگزاران دویتی ارتکاب مییابند مثیل بازرسیی غیرقیانونی منیازل
افراد ،سلب آزادی اشخاص ،توقیر غیر قانونی اشخاص ،اعمیال مجیازاتی سیختتیر از مجیازا
مورد حکم ،اذیت و آزار بدنی (میرمحمدصادقی)78 :1392 ،
علیرغم تفاو های موجود میان تعاریر فوق و سایر تعرییرهیای ارائیه شیده در خصیوص
جرایم حکومتی ،میتوان عناصر م ترکی را مورد شناسایی قرار داد که میتواند مبنای نظریهپردازی
در خصوص جرایم حکومتی باشد که از جمله مهمترین آنها فقدان منفعیت شخصیی در جیرایم
حکومتی و دایره وسیع مفهومی جرم در این جرایم ،ویوگی سازمانی بودن 1ایین جیرایم و تعرییر
جرم حکومتی بر مبنای نقض حقوق اساسی ب ر است بر این اسا

میتیوان جیرایم حکیومتی را

ایراد آسیب و صدمه از سوی سازمان حکومت در راستای اهیداف و نفیع خیویش و علییه حقیوق
بنیادین ب ر تعریر نمود

 -1به این معنا که حکومت یا نمایندگان آنها به عنوان ی

کل واحد عمل میکنند و سیاستهایی را میپییرند (و بیه میورد اجیرا

می گیارند) که معموالً مجرمانه است و غایباً در اقداما

مستمر

خود از نظار

غیرقانونی داخلی و نقض حقوق ب ر به صور

استفاده میکنند (را  ) 126 :1393 ،جرایم سازمانی دویتی جرایمی هستند که بیا حماییت و ت یویق یی
حداقل با هدف پیشبرد اهداف آن انجام داده میشوند (کویمان 8 :1985 ،به نقل از را )119 :1388 ،

سیازمان رسیمی و
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 -2نظریه یادگیری و جرم حکومتی
یکی از نظریههای م هور جرمشناسی جریان اصلی ،نظریه یادگیری است ادوین ساتریند به عنیوان
پیشگام این نظریه اعتقاد بر آن داشت که بیزهکیاران چگیونگی ارتکیاب جیرم را در یی

فرآینید

اجتماعی از دیگران می آموزند از منظر سیاتریند ایین ییادگیری شیامل شیگردهای ارتکیاب جیرم،
نگرشها و توجیها

و تعریر مجموعه قوانین به عنیوان امیری نیامطلوب اسیت هرچنید نظرییه

یادگیری برای توضیح بزهکاری یقهآبیها به وجود آمد اما نسخههای اصالحی این نظریه که توسیط
گلسر (با عنوان پیوند افتراقی )1956 ،و اکر

(با عنوان تقویّت افتراقی )1986 ،ارائه شدهاند ن یان

داد که این نظریه در رابطه با جرم یقهسفیدها نیز قابل اعمال است (سروسیتانی 1388 ،بیه نقیل از
قورچی بیگی )203 :1394 ،حتّی خود ساتریند نیز پس از ارائه منظّم نظریهاش در سال  1939توجّه
خود را به جرایم یقهسفیدی معطوف نمود و تیالش کیرد جیرایم یقیهسیفیدی را از طرییق نظرییه
معاشر های ترجیحی توضیح دهد وی بر آن بود که جرایم یقهسفیدی ،جرایمیی هسیتند کیه بیه
صور

بههنجار آموخته میشوند ،وانگهی هنگامی که رفتارهای به طور بههنجیار آموختیه شیدهی

آنان از یحا اجتماعی زیانآور است ،این رفتار یا اصالً جرم تلقی نمیشوند یا اینکه تحت عنیوان
جرمهای مدنی تعریر میشود (وید و همکاران )271:1391،ساتریند عقییده داشیت نگیرشهیا و
رویکردهای فرهنگی که رفتارهای تجاری غیرقانونی را به صور های مسیاعد و مطلیوب تعرییر
میکنند در کل جهان تجار

حاکم است تازه واردها به دنیای تجار

از نظر اجتماعی به گونیهای

بار میآیند که چنین نگرشها و جهتگیریهایی را میپییرند آنها یاد میگیرند که چگونیه انیوا
خاصی از جرایم را مرتکب شوند و چگونه این جیرایم را بیه صیورتی توجییه کننید کیه در ذهین
خودشان عادی و به عنیوان روییه هیای تجیاری ضیروری تلقیی گیردد بنیابراین فرهنی
یقهسفیدی ،دنیای تجار

جنیایی

را فرا گرفته و میان رؤسیا و کارکنیان از نسیلی بیه نسیل بعیدی منتقیل

میشود (بنسون و سیمپسون )102 :1391 ،علیرغم توضیحا
یادگیری با جرایم یقهسفیدی او به صور

ساتریند در خصوص پیوند نظرییه

م خی رابطهی م یفههای اساسیی نظرییه خیود را بیا

گونههای مختلر جرایم یقهسفیدی شرح نمیدهد بدینترتییب ایین پرسیش وجیود دارد کیه آییا
میتوان نظریههای مبتنی بر یادگیری را برای ارتکاب جرایم اشیخاص حقیوقی و از جملیه جیرایم
حکومتی مورد استفاده قرار داد؟ و قائل بر آن شد که ک ورها از یکدیگر و از حاکمان گیشته خود
گونههای نقض حقوق ب ر و چگونگی آن را میآموزنید؟ آییا مییتیوان مییان ارتبیاط ک یورهای
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مختلر با یکدیگر نوعی انتقال روشهای غیرانسانی کنترل جرم ،سرکوب شهروندان و سایر جرایم
حکومتی را مورد شناسایی قرار داد؟ پاسخ به این پرسشهیا را مییتیوان بیر اسیا

مفیاهیم کلیی

نظریههای یادگیری پی گرفت ایین مفیاهیم عبارتنید از :ییادگیری فنیون ارتکیاب جیرم ،ییادگیری
انگیزهها ،رهیافتها و توجیههایی که با جرم همراه است ،تعریر مجموعه قوانین به عنیوان امیری
نامطلوب (وایت و هینز )159:1395،و همچنین ایگوهای رفتاری که خود را در قایب تقویّیتهیای
مثبت ،منفی و مجازا ها ن ان میدهد
 -1-2یادگیری فنون نقض حقوق بشر
حکومتها در بسیاری از موارد نمونههای سرکوبگری را از پی ینهی خیود و ییا پی یینهی سیایر
ک ورها یاد میگیرند برای مثال به نظر مییرسید روشهیای فرانسیوی در ایجزاییر بیر ترورهیای
حکومتی در گواتماال و آرژانتین تأدیر گیاشته باشد (هیی 144 :1995 ،1بیه نقیل از گیرین و وارد،
 )176 :1398از منظر پایون و بریین جرایم حکومتی بر اسا

«منحنی ییادگیری سیرکوب »2وقیو

مییابند (پایون و بریین 90 :1989 ،به نقل از گرین و وارد )180 :1398 ،ویلیام دوبسین 3در کتیاب
«منحنی یادگیری دیکتاتورها »4با اشاره بر این مفهیوم توضییح مییدهید کیه چگونیه حکومیتهیا
شیوههای نوین دیکتاتوری خودکامه را از طریق پی ینیان و دیگیر ک یورها مییآموزنید (دوبسین،
 )2013برای نمونه میتوان به اقدما

وییعهد عربستان اشاره کیرد کیه چگونیه بیا ایگیوبرداری از

رفتار پوتین در روسیه به دنبال حفظ اقتدارگرایی از طریق قایبهیای دموکراتیی

اسیت در واقیع

حکومت عربستان نو حکمرانی اقتدارگرا را در قرن حاضر از طرییق ک یورهای پییشرو در ایین
زمینه ایگوبرداری و یا تقلید نمیوده اسیت و آن اتخیاذ فرمیی دموکراتیی

بیرای حکومیت ،بیدون

محتوای واقعی است ایبته یادگیری شیوههای کنترل مردم ،نقض حقوق ب ر و حفظ اقتدار میتواند
به صور

مستقیم و یا غیرمسیتقیم صیور

پیییرد در ییادگیری مسیتقیم ،ک یورها بیه صیور

بیواسطه چگونگی نقض حقوق ب ر را به ی دیگر از طیرق مختلیر ماننید در اختییار قیرار دادن
برنامه مدون ،روشهای پلیسی ،تکنی ها و فرستادن م اوران نظامی و یا سیاسی آموزش میدهند

1- Hey.
2- learning curve of repression.
3- William J. Dobson.
4- The Dictator's Learning Curve: Inside the Global Battle for Democracy.
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برای نمونه در خصوص مقابله با اعتراضیا

مردمیی برخیی از فرمانیدهان نظیامی بیرای آمیوزش

چگونگی اعمال خ ونت علیه مردم به ک ور دیگر فرستاده میشوند چنین اقیدمی را بایید نیوعی
آموزش فنون نقض حقوق ب ر توسط ی

حکومت به حکومیت دیگیر تلقیی نمیود بیرای نمونیه

افزایش حضور مست اران نظامی آمریکا در ایران در دوره پهلوی دوم که بیا هیدف تقویّیت وضیع
موجود و سرکوب شورشهای داخلی ،تقویّت سیاواک و نییروی پلییس در سراسیر ک یور انجیام
پییرفت (سپهری )125 :1396 ،را باید نوعی آموزش مستقیم نقض حقوق ب ر تلقی کنیم
به صور
حقوقی صور

غیرمستقیم نیز یادگیری فنون نقض حقوق ب یر از طرییق ایگیوبرداری از نهادهیای
میپییرد نقل و انتقال سیاستهای کیفری و مقابله با جیرم اگرچیه از یی

منظیر

میتواند سبب توسعهیافتگی نظامهای حقوقی شود ،ویی تردییدی نیسیت کیه واجید آدیار مخیرب
متعددی نیز هست تقلیدگرایی در جرم انگاری افراطی ،تأکید بیش از حد بر مفهوم خطر و احتمال
ارتکاب جرم ،اتخاذ روشهای غیرحقوق ب یری کنتیرل و پییشگییری غییر عادالنیه از جیرم 1در
ک ورهای مختلر ن ان میدهد حکومتها مییتواننید چگیونگی نقیض حقیوق شیهروندان را از
ی دیگر یاد بگیرند برای مثال رویکردهای سختگیرانیهی آغیاز دهیهی  1980کیه تحیت عنیوان
راست جدید در علم جرمشناسی شناخته میشود از انگلستان و آمریکا آغیاز شید و بیه تیدریج در
ک ورهای دیگری نظیر استراییا مورد تقلید قرار گرفت سیاست جن
و جن

با مواد مخدر) که از آمریکا آغاز شد در کوتاه مد

ک ورهایی غیر دموکراتی

آموخته شد و به شدّ

فیلیپین ی کی از ک ورهایی است که به ش ّد

با جرم( ،جن

بیا تروریسیم

توسط بسییاری از ک یورها بیه وییوه

علیه شهروندان بیه اجیرا در آمید بیرای نمونیه

از سیاست جنی

بیا جیرم و جنی

استقبال کرد و آن را در سطح وسیع به اجرا درآورد چنانکه بر اسا

بیا میواد مخیدر

آمارهیای رسیمی در دوییت

فیلیپین در دوران ریاست جمهوری دوترته چهار هزار نفر پس از شرو برنامیه مقابلیه علییه میواد
مخدر ک ته شدند ،این در حایی است که نهادهای مدنی و حقوق ب ری تعداد قربانیان جن

میواد

مخدر را بین ه ت ایی دوازده هزار نفر برآورد کردهاند دوترته پس از ریاست جمهوری با صدور
فرمانی به نیروهای پلیس این ک ور ،مجوز شلی

مستقیم را به این نیروها در تعقییب و دسیتگیری

مظنونان فعاییّت در پروندههای قاچاق مواد مخدر داد چنین سیاستی منجر به آن شد که بسیاری از
 -1ر ک به :نجفی ابرندآبادی ،علی حسین پیش گیری عادالنه از جرم ،در علوم جنایی (مجموعه مقاال
محمد آشوری) ،تهران :انت ارا

سمت ،چاپ چهارم559-598 ،1390،

در تجلّییل از اسیتاد دکتیر
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قربانیان در هنگام دستگیری و یا در دوران بازداشت در بازداشتگاههای پلیس بدون ت یکیل دادگیاه
اعدام شوند (ایرنا به نقل از خبرآنالین ،کد خبر)1396، 753498
 -2-2یادگیری رهیافتها و توجیههای ناظر بر جرایم حکومتی
یکی دیگر از ابعاد نظریه یادگیری ،یادگیری انگیزهها و توجیههای ناظر بر جرایم حکیومتی اسیت
بررسی نو رفتار ک ورهایی که در صدر ناقضان حقوق ب ر قرار دارد ن ان میدهید کیه آنهیا از
توجیها

م ابهی برای اقدما

آنچه به آنها از

زیانبار خود استفاده میکنند حکومتها بر اسا

طریق حکّام قبلی به ارث رسیده است استفاده میکنند وانگهی چنانچه روشهای مرسوم به علّیت
تحوال

اجتماعی پاسخگو نباشد به تقلید از سایر ک ورهایی که اهداف م ابهی را دنبال مییکننید
به صور

روی میآورند معموالً این توجیها

غیرمستقیم آموخته و مورد استفاده مقاما

سیاسی

قرار میگیرد توجیه جرایم حکومتی با توسل به یزوم حفظ نظم و قانون در جامعه ،ییزوم حفیظ و
تقویّت امنیت اجتماعی ،حفظ یکپارچی و وحد

ک ور ،مقابله بیا جرییانهیای انحرافیی داخلیی،

کنترل جرم و غیره از جمله توجیهاتی هستند که کم و بیش از سوی ک ورها بیرای نقیض حقیوق
شهروندان مورد استفاده قرار میگیرد حکومتها از رویههای اتخیاذ شیده توسیط دیگیر ک یورها
میآموزند که چگونه مبادر

به ارتکاب جرایم علیه حقوق ب ر نمایند و آن را توجیه کننید بیرای

نمونه میتوان به تلقی از تروریست و کسب مجوز ارتکاب جرایم حقوق ب ری با توسیل بیه ایین
مفهوم پرداخت چنانکه پس از حمله آمریکا به افغانستان و عیراق بیا توجییه جنی
بسیاری دیگر از ک ورها از این شیوه استفاده کردند و عمالً جنایا

بیا تروریسیم

بینایمللی و حکومتی خیود را

با توسل به این مفهوم توجیه کردند
بررسی ک ورهایی که با نرخ باالی جرایم حکومتی مواجه هستند ن ان میدهد که از توجیها
م ابهی برای ارتکاب جرایم حکومتی استفاده میکنند این ک ورها در ظاهر به موازین دمکراتیی
پایبندی ن ان میدهند ،انتخابا

در آنها وجود دارد ،حقوق ب ر توسط حاکمان ستایش میشود،

ویی در عین حال ،در عمل حقوق شهروندان در حد وسیع نقض میشود در واقع حاکمیان کنیونی
این ک ورها از ی دیگر آموختهاند که چگونه در ظاهر به هنجارهای دموکراتی
در عمل آنها را با توجیها

پایبنید باشیند و

گوناگون نقض کنند بیرای نمونیه روسییه و ونیزوئال بیه روشهیای

م ابهی برای ارتکاب جرایم حکیومتی و توجییه آن اسیتفاده مییکننید کیه آن کنتیرل رسیانهای و
دستکاری قانون است روسیه حقّ دسترسی آزاد به اطالعا

را با راهانیدازی شیبکه اینترنیت ملیی
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عمالً محدود نموده است و در توجیه این اقدام خود به یزوم حفظ امنیت سایبری استناد میکند
یکی از دالیل تقویّتکننده فرآیند یادگیری جرم حکومتی از خالل مقایسه ک یورها بیه دسیت
میآید برای نمونه ک وری نظیر کیره شیمایی بیه واسیطهی فقیدان معاشیر

ترجیحیی بیا سیایر

ک ورهای اقتدارگرا نتوانسته است از شیوههای جدید کنتریی و اقتدارگرایی که هزینههای کیمتیری
برای حکومت دارد استفاده نماید در نتیجه همواره مجبور به تحمل هزینههای گیزاف بیینایمللیی
میشود در حایی که سایر ک ورهایی که در وضعیت م ابهی به سر میبرند مانند عربستان و چیین
به عضویت شورای حقوق ب ر در میآید چرا که این ک ورها آموختیهانید چگونیه از روشهیای
فریبکارانه جهت معرفی خود به عنوان ک ورهایی دموکراتی

استفاده کنند

 -3-2تعریف قوانین و اسناد حقوق بشری به عنوان امری نامطلوب
در نظریه ساتریند تعریرهای موافق با نقض قوانین علیل واقعیی رفتیار مجرمانیه هسیتند (ویید و
همکاران )258 :1391 ،ایبته یادگیری چنین تعریرهایی یزوماً مستلزم یادگیری مستقیم نیست ،بلکه
حتّی ممکن است در فرآیند م اهده نتایج حاصیل شیود (سیلیمی و داوری )399 :1393 ،بیه ایین
ترتیب ممکن است بدون آنکه مستقیماً به افراد ایقا شده باشد که قیوانین قابیل احتیرام نیسیتند ،از
طریق م اهده رفتار کسانی که با آنها مرتبط هستند بیه چنیین نتیجیهای دسیت یافتیه و آنگیاه بیا
قبحزدایی از نقض قانون آماده ارتکاب جرم شوند برای نمونه شرکتها ممکین اسیت بیا تعرییر
قوانین به عنوان مقررا

دست و پاگیری که نقضکننده قواعد بازار آزاد است تخطی از آنها را بیا

توجیهاتی از این دست مجاز تلقی کنند در چنین شرایطی سایر شرکتهیا نییز از طرییق م یاهده
رفتار شرکت مزبور در تعریر قوانین به عنوان امور نامطلوب و عواید حاصیل از آن ،بیه ارتکیاب
جرم روی میآورند چنین فرآیندی در سطح کالن و در قایب دویتها نیز قابیل تحقیق اسیت در
زمینهی جرایم حکومتی رویکردهایی که ک ورها در مقابل اسیناد حقیوق ب یری اتخیاذ مییکننید
زمینهی بروز جرایم حکومتی را فراهم میآورد چنانچه اسناد حقیوق ب یری مقیررا
ارزیابی شوند که با هدف سلطه بر ک ورها تدوین یافتهانید ،زمینیهی نقیض ایین مقیررا

نیامطلوبی
توسیط

ک ورها فراهم میشود تحمیلی خواندن موازین حقوق ب ر ،غیرعادالنیه و منطقیی دانسیتن آنهیا،
ادعای بینیازی از مقررا

حقوق ب ری از جمله نمونههیای تیالش بیرای نیامطلوب تلقیی کیردن

موازین حقوق ب ر و فراهم کردن زمینهی نقض آنها است بررسی واکنش ک ورهای اقتدارگرا در
خصوص ارزیابی موازین حقوق ب ری ن ان میدهد این ک ورها تعاریر نسبتاً م ابهی از حقیوق
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ب ر به دست میدهند کره شمایی ،کنگو ،آفریقای مرکزی ،عربستان ،یمن ،سیودان ،ییبیی ،بحیرین،
چین ،مصر ،سوریه ،کوبا از جمله ک ورهایی هستتند که تعاریر م ابهی نسب بیه حقیوق ب یر و
گونههای نقض آن دارند برای مثال دادگاه عیایی امنییت مصیر تعرییر «تروریسیم» را بیه شیکلی
گسترش داده است که دیگر تظاهرا های مسایمتآمیز ،مطایب شبکههای اجتماعی و فعاییّتهیای
م رو سیاسی را نیز در بر میگیرد 1این ک ورها پایبندی به موازین حقوق ب ر را از این جهیت
که زمینهی فعاییّتهای تروریستی را فراهم میکند تقبیح مییکنید همیین طیور دوییت بحیرین بیا
غیرحقوق ب ری خواندن اعتراضا

مردمیی و تروریسیتی خوانیدن آن علییه آنیان واکینش ن یان

میدهد
 -4-2تقویّت رفتاری
اگر بپییریم رفتار به واسطهی پیامدهایش شکل میگیرد و حفظ میشیود و احتمیاال
تقویّت و مجازا

است که تعیین میکند آیا تکرار ی

مربیوط بیه

رفتار خاص افزایش یافتیه ییا کیاهش پییدا

میکند (ویلیامز و م شین )312 :1395 ،آنگاه اذعان خواهیم نمیود کیه رفتیار از قابلیّیت تقویّیت
برخوردار است نه تنها در خصوص افراد بلکه در خصوص سازمانها و حتّی در سطوح کالن نییز
میتوان از این مفهوم برای توضیح رفتارهای بههنجار و ییا نابیههنجیار اسیتفاده نمیود زمیانی کیه
حکومت مرتکب جرایم علیه حقوق ب ر میشود ،پیامدهای این نقض تعیینکننده استمرار ،تکرار و
یا عدم ارتکاب این جرایم در آینده است بر اسا

نظریه محیطگرا-رفتارگرای اسکینر علّت تکرار

جرایم حکومتی را میتوان در عدم پاسخ مناسب به رفتارهای زیانبار حکومیت دانسیت در واقیع
زمانی که حکومت بدون آنکه مس وییّتی در قبال اعمال زیانبار خود داشته باشد ،حقوق شهروندان
را پی در پی نقض نماید به تدریج در شرایط فقدان ضمانت اجرای نقض حقوق شیهروندی رفتیار
بزهکارانه خویش را تکرار میکند و تکرار رفتار دقیقاً به معنای آن است که رفتار مخرب یاد گرفتیه
شده است بر اسا

این نظریه یکی از عوامل تقویّتکننده رفتار ،محصول آن است ،بیدین ترتییب

میتوان گفت نه تنها شرایط پیرامونی ،بلکه آنچه از ارتکاب جرم به دست میآید در ارتکاب مجدد
آن تأدیرگیار است در خصوص جرایم حکومتی در شرایط فقدان پاسخگویی و مسی وییّتپیییری،
حکومت از محصول جرایم ارتکابی خود که میتواند حفظ و ارتقای قدر

سیاسیی ،انگییزههیای

 -1گزارش عفو بینایملل درباره وضعیت حقوق ب ر در مصر ،قابل دسترسی درhttps:www.aa.com.tr :

24

فصلنامه علمی آراء (دورهی چهارم -شمارهی هشتم) زمستان 1400

اقتصادی ،افزایش کنترل بر شهروندان و مانند آن باشد بهرهمند میشود و با چنین بهرهمندیهایی به
صور

چند باره و پیوسته به نقض حقوق شهروندان میپردازد بررسی جرایم علیه حقوق ب ر در

ک ورهای مختلر ن ان میدهد باالترین نرخ این جرایم در ک ورهایی وجیود دارد کیه کیمتیرین
میزان پاسخگویی و مس وییّتپییری دویتی در آنها وجود دارد زمیانی کیه حکومیت مبیادر
جرایم حکومتی مینماید چنانچه با واکنشهای مردمی ،جنبشهای اجتماعی ،اعتراضا

بیه

رسانهای،

مقاومت از طریق اعتصاب ،واکنش نهادهای بینایمللی و ایزام به پاسخگویی به مراجع فراملی ماننید
دادگاههای حقوق ب ر مواجه شود احتماالً به خاطر تبعاتی که از ارتکاب جرایم حکیومتی متحمیل
آن میشود در آینده رفتار خود را تغییر خواهد داد این به آن معنا است که واکنش در برابر جیرایم
حکومتی میتواند در عدم تقویّت رفتار مخرب حکومت م دّر باشد ،در حایی که بیتفیاوتی میدنی،
عدم وجود احزاب سیاسی ،اعتراضا

مردمی و سبب تقویّت رفتار مخرب حکومت خواهد شید

یکی از نمونههای بارز نقش مقاومت در برابر تغییر رفتار زیانبار حکومت را میتیوان در تیأدیراتی
که جنش «مادران شنبه »1بر دویت ترکیه داشته است م اهده کرد این مادران از طرییق اعتراضیاتی
« -1مادران شنبه» قدیمی ترین جنبش نافرمانی مدنی در ترکیه است بعد از بیست و دو سال مبارزه ،اعضای این سیازمان از میادران
خانهدار به «مخایفان حکومت» تبدیل شدهاند در همین حال ،تجمعا

آنها حوزهی عمومی ترکیه را از طریق بیطرفیِ راهبردیِ

مادری و یحن عاطفیاش متحول کرده است این جنبش در واقع برای بهتر شناساندن خ ونت دویتیی در ترکییه پدیید آمید ،و
نق ی شبیه به «مادران ناپدیدشدگان» در شیلی« ،مادران میدان مایو» در آرژانتین« ،مادران سربازان» در روسیه« ،مادران تیانآنمین»
در چین ،و «انجمن مادران» در ایجزایر داشت هدف از سازماندهی جنبش «مادران شنبه» این بود که عزیزان خود را پیدا کنند و
عامالن جنایت ها را به دست عدایت بسپارند افزون بر این ،آنها خواهان حقوق اجتماعی ،سیاسی و قانونی جدیدی هستند که
نگیارد خ ونتی که زندگی آنها را برای همی ه تغییر داد زندگی نسلهای بعدی را تهدیید کنید آنچیه «میادران شینبه» را بیا
ی دیگر متحد کرد همان درد عیابآورِ از دست دادن فرزند بود از سال  ،1995آنها هر هفته ساعت  12ظهر شنبهها در میدان
تقسیمِ استانبول دست به تحصّن ن ستهی خاموش زدهاند بهتدریج ،افرادی از گروههای قومی ،شهرها ،فرقهها ،ادیان ،طبقا

و

پایگاههای اجتماعی مختلر به ن انهی سهیم بودن در ضربههای روحی ،درد ،خ م ،مقاومیت و مبیارزهی جمعیی بیه «میادران
شنبه» پیوستند وقتی «مادران شنبه» خود را مادر همهی قربانیانِ (زنده و مرده ی) خ ونت حکومتی ،از جملیه افیراد حاضیر در
تظاهرا  ،شمردند پیوند میان متحصّنین تقویت شد هر هفته «مادران» داستان یکی از ناپدیدشدگان قهری را با ی دیگر در میان
میگیارند عالوه بر این ،تظاهرا

خاموشِ آنها تجلّی درد ،خ م و مقاومت م ترک است همان طیور کیه شیمار فراوانیی از

مادران آرژانتینی شمع و عکس عزیزان خود را در دست میگرفتند و سی دقیقه در سکو
هم از سکو

راهپیمایی میکردند« ،مادران شینبه»

همچون سالحی سیاسی استفاده کردهاند این «مادران» به شیوههای گوناگونی از سکو

شعار ندادن و سکو

بهره بردهاند اول این که

محض «مادران» این امکان را فراهم میآورد که خانوادههایی با پی ینههای سیاسی مختلیر هیر هفتیه در

مکانی واحد تحصّن کنند دوم این که در ک وری که سرکوب مانع از آزادی بیان همگانی است و مس والن حیقّ خیانوادههیا و
دوستان برای آگاهی یافتن از سرنوشت عزیزان خود را به رسمیّت نمیشناسند ،سکو

یکی از م یفههای مهم اعتراِ سیاسی
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مثل تحصّنهای خاموش هفتگی ،راهپیماییها و عیزاداری عمیومی بیرای مقتویینقمفقیودینِ نقیض
حقوق ب ر را محکوم میکنند عالوه بر این اعتراضا

علنی ،برخیی بیه منظیور اف یای خ یونت

است «مادران» ،در مقام عامالن سیاسی ،هر هفته نیم ساعت در ی

میدان مرکیزی خیاموش میین یینند و بیه ایین ترتییب از


نابرابری ها ،خ ونت حکومتی و فقدان حقوق مدنی انتقاد میکنند معنای ضمنی این سکو

این است که مس والن حیقّ آزادی

بیان «مادران» و حقّ واداشتن حکومت به پاسخگویی در مورد قتلها را به رسیمیّت نمییشناسیند بیه عبیار

دیگیر ،سیکو

«مادران» نماد موانعی است که مس والن حکومت در برابر آنها قرار میدهند تا از استیفای حقوق شیهروندی خیود بیاز بماننید
سکو

آنها ن انی از نقش موقعیت جغرافیایی و هویت های قومی (در این مورد ،عمدّتاً ترکیقکردی) ،طبقاتی (در این میورد،

عمدّتاً طبقا

پایین و متوسط) و جنسیتی (در این مورد ،عمدّتاً زنانه) در تعیین حقوق شهروندی در ترکیه است عالوه بر این،

«مادران شنبه» با استفاده از سکو

به مخایفت و ردّ فهم رایج از عدایت اجتماعی ،نظیام قضیایی ،روییههیای قضیایی ،و زبیان

قضایی میپردازند آنها با سکو

خود از م ارکت در نظامهای سرکوبگرانهی موجود خودداری میکنند در عوِ ،به طیور

مستمر مردم ترکیه را به دستیابی به فهم جدیدی از عدایت ،شکل جدیدی از قانونمداری ،و درک تازهای از صیلح اجتمیاعی
فرا میخوانند به همین دییل ،سکو

«مادران» را میتوان حاکی از خودداری آنها از کاربرد زبان نظام موجود دانسیت ،نظیامی

که به آنها اجازه نمیدهد حرف خود را بزنند بر اسا

طبقهبندی رسمی« ،مادران شنبه» نه تنها پسرانی «دگراندیش» پیرورش

دادند بلکه از حقّ زندگی آنها نیز دفا میکنند در نتیجه ،آنها نمی توانند مادران یا شهروندانی واقعی باشند بنابراین ،عجییب
نیست اگر از حقوق اساسیای که شهروندان واقعی «به طور طبیعی» از آن بهره میبرنید ،محیروم باشیند در ابتیدای تظیاهرا
«مادران شنبه» در سال  ،1995دستیابی آنها به تریبونهای آزاد عمومی نسبتاً آسان بود زیرا آنها را غیرسیاسی مییشیمردند
تصوّر اوییه این بود که «مادران شنبه» «مادران بیچارهی غیرسیاسی» هستند اما این تصوّر به سرعت از بین رفت زیرا مسی والن
سیاسی و بعضی از رسانهها آنها را آدمهای خطرناکی جلوه دادند که الیق احترام و حمایت نیستند از این یحظه به بعد ،حضور
«مادران» در فضای عمومی به این بحش دامن زد که سازمانهای تروریستی سرگرم اداره و بهرهبرداری از «مادران شنبه» بودهاند
این بحشها نظر افکار عمومی نسبت به «مادران» را تغییر داد در این بحشها ادعا میشید کیه «میادران»« ،آییت دسیت قیانونیِ
سازمانهای تروریستی» هستند حاال آنها «مادران تروریستها» بودند و همین کافی بیود تیا آنهیا را «تروریسیت» ییا حیامی
تروریستها بخوانند میگفتند که همدردی با آنها ،شرکت در تظاهرا

آنهیا ،و حماییت از آرمان یان بیه معنیی حماییت از

تروریستها است اندکی پس از شرو این بحشها« ،مادران شنبه» از سپر ایمنییِ «میادری» محیروم شیدند پلییس کوشیید بیا
استفادهی مکرر از گاز اش آور ،ضرب و جرح و بازداشت «مادران» آنها را پراکنده سازد خ ونت فزاینده علیه «مادران» سبب
شد تا آنها تظاهرا

خود را از سال  1999تا سال  2009متوقر کنند از سال « ،2009مادران شنبه» تظیاهرا

خیود را از سیر

گرفتند تا در «دادگاه ایرگینیکون» شرکت کنند بنا به ادعای مس والن حکومت ،هدف از برگزاری این محاکمهها پاکسازی ترکییه
از دویت پنهان بود یکی از نخستین متهمان دادگاه ارگنکون ژنرال بازن ستهای به نام ویی کوچوک بود اتهام او رهبری سازمانی
مخفی بود که در ربودن ،قتل و دفن مخایفان در گورهای دسته جمعی در مناطق کردن ین دست داشیت پیس از میدّتی کوتیاه،
صدها متهم در این دادگاه حاضر شدند از میان آنها می توان به ایلکیر باشبوق ،رئیس سابق ستاد کل نیروهیای مسیلح ترکییه و
شمار زیادی از افسران عاییرتبهی نظامی ،سیاستمداران ،دان گاهیان و روزنامهنگاران اشاره کرد «میادران شینبه» از مسی والن
حکومت خواستند منصفانه بودن روند دادخواهی در دادگاه ارگنکون را تضمین کنند تا سرنوشت ناپدیدشدگان قهری در دههی
 1990معلوم شود
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پنهانی که در ترکیه متحمل شدهاند ،در کنفرانسهای ملی و بینایمللی شرکت مییکننید افیزون بیر
این ،بعضی از مادران در دادگاه اروپایی حقوق ب ر اقامهی دعوا کردند ،امیری کیه بیه محکومییت
دویت ترکیه انجامید در نتیجه اقداما

انجام شده «کمیسیون رسیدگی به ناپدیدشیدگان قهیری در

دوران بازداشت» ،که تحت یوای «کانون حقوق ب ر» برای سازماندهیی تظیاهرا

«میادران شینبه»

ت کیل شد ،کوشید تا با همکاری نمایندگان رسانهها و سازمانهای غیردویتی ترکیهای یا بینایمللی
توجّه افکار عمومی را به این جنبش جلب کند این جنبش دویت ترکییه را بیه امضیای معاهیدا
بینایمللی ،از جمله «معاهدهی بینایمللی مصونیّت همگانی از ناپدیدشدن قهری» ،به منظور تضمین
بهروزی همهی اتبا ترکیه ت ویق نمود این تظاهرا

که بیش از دو دهه بیا جیدیّت ادامیه یافیت،

بیتوجّهی ملی و بینایمللی را جبران و این پرسش را در ذهن مردم عیادی زنیده نگیه داشیت کیه
«چطور ممکن است که مادری نتواند در حوزهی عمومی ترکیه دردی از دست دادن عزییزش را بییان
کند؟» بدین ترتیب حداقل پیامد این جنش در حوزهی عمومیِ تضعیر هومونی

ترکیه بوده است

(روزان کارامان)2018 ،
جنبشهای مقاومت (نظیر آنچه توضیح آن گیشیت) بیرای درک جیرایم دویتیی اهمیّیت زییادی
دارند ،زیرا از ی

سو محدودیّتهای هنجاری را توسعه میدهند و تقویّت میکنند و از سیوی دیگیر

وقتی از این محدودیتهیای هنجیاری تجیاوز شید ،جنیبشهیای مقاومیت مجراییی بیرای تقبییح و
محکومیّت هستند (یسلت )114 :1397 ،بر این اسا

مییتیوان حکومیت را ماننید انسیانی در نظیر

گرفت که تحت تأدیر عامل تقویّت رفتار قرار دارد و رفتارش را متناسب با این عوامل تنظیم مییکنید
مثال پیشگفته ن ان میدهد که جامعه مدنی میتواند رفتار حکومت در ارتکیاب جیرایم حکیومتی را
تحت تأدیر قرار دهد و بدین ترتیب تا حدی جرایم حکومتی را کنترل نماید از آن رو کیه بیر اسیا
این نظریه رفتار در وضعیت وجود تقویّتها (مثبت و منفیی) و مجیازا هیا و دسیتاوردهای حاصیل
شکل میگیرد جنبشهای اجتماعی نظیر آنچه در باال اشاره شد دویتها را متوجّه این موضو میی-
سازد که در صور

نقض حقوق ب ر با واکنش منفی جامعه مدنی و بینایمللی مواجه خواهنید شید،

ممکن است برای آنان پیامدهای سیاسی ،اقتصادی به همراه داشته باشید و همچنیین عوایید انیدکی را
عاید آنها خواهد کرد بر اسا

آنچه گیشت میتوان نتیجه گرفته برای کنترل جرایم حکیومتی الزم

است عواید حاصل از اقداما

زیانبار حکومت را افزایش داد تیا حکومیت متقاعید بیه تغیییر رفتیار

آموخته شده در نقض حقوق شهروندان گردد این افزایش میتواند از طریق تأسیس نهادهای مردمیی،
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واکنش اعتراضی به سیاستهای حکومتی ،انت ار اخبار جرایم حکومت و ماننید آن باشید بیه یحیا
بینایمللی نیز چنانچه نقض حقوق ب ر با واکنش شدید نهادهای بینایمللی ،تحریم اقتصادی و اتخاذ
تدابیر سختگیرانه به وسیله شورای امنیّت همراه باشد ،احتمال نقض حقوق ب ر کاهش پیدا خواهید
کرد به عالوه اتخاذ تدابیری برای تقویّت مثبت نسبت به ک ورهای متعهّد به رعایت حقیوق ب یر در
ترغیب سایر ک ورها بیتأدیر نخواهد بود انت ار اسامی ک ورهای پیشرو در زمینیه رعاییت حقیوق
ب ر ،افزایش بهرهمندیهای سیاسی و اقتصادی بینایمللی در خصوص این ک ورها از جملیه عیواملی
است که تقویّت مثبت را به همراه خواهد داشت
نتیجهگیری
اگرچه در برههای طوالنی حکومت به عنوان نهاد مقابله کننده با جرم شناخته مییشید ،وانگهیی در
حال حاضر در پرتو یافتههای برآمده از مطایعا

انتقادی میتیوان بیه نقیش حکومیت در ارتکیاب

جرم توجّه کرد و حکومت را یکی از بازیگران صحنه جرم دانست و دویت را به عنیوان تبهکیاری
که مرتکب مهیمتیرین جیرایم مییشیود میورد مطایعیه قیرارداد (وارد 12 :1398 ،1را  2000،2و
بییاراک 13 :1990،3و وارد 4و گییرین )76 :2000 ،5مطایعییه پیرامییون جییرایم حکییومتی از منظییر
جرمشناختی حول دو محور اساسی شکل میگیرد که عبار

است از علّتشناسی جرایم حکیومتی

و سپس پیشگیری از جرایم حکومتی پیش شرط ورود بیه موضیو اخییر شیناخت علیل جیرایم
حکومتی با استفاده از نظریه های گوناگون جیرم شیناختی اسیت کیه از قابلیّیت تطبییق بیا جیرایم
حکومتی برخوردار هستند یکی از نظریههایی که میتوان از آن برای تبیین علّیت شیناختی جیرایم
حکومتی استفاده کرد نظریه یادگیری است با کاربست این نظریه با جرایم حکومتی میتوان نتیجیه
گرفت که نو تلقی ،نگرش و رفتار زیانبار حکومتی قابل انتقال و تقویّت است حتّیی ک یورهای
دموکراتی

نیز به تدریج در پرتو تعامل با ک ورهای اقتدارگرا مییآموزنید کیه چگونیه انیواعی از

جرایم حکومتی را مرتکب شوند و چگونه به توجیه آن بپردازند که مردم خود و جهیان را متقاعید
به پییرش آن کنند این یادگیری نه تنها در پرتو تعامال

بینایمللیی ک یورها ،بلکیه آن طیور کیه
1- Ward.
2- Ross.
3- Barak.
4-Ward.
5- Green.
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دابسن اشاره میکند ،در پرتو یادگیری بین نسلی حاکمان نیز رخ مییدهید درسیت در همیین جیا
است که میتوانیم از ی

فرهن

جنایی حکومتی سخن بگوییم فرهنگی که نقض حقوق ب یر در

آن ،شیوهی رایج حکومت بوده و بقای نظام سیاسی با توسّل به هر وسیلهای در اویویّت است چیه
آن که فرهن

حکمرانی اقتدارگرا از حقوق ب ر و آزادیهای بنیادین حمایت واقعی نمیکند ،بلکیه

برای هرکسی که در جایگاه فرمانروا قرار میگیرد تعاریفی از حکمرانی ارائه مییدهید کیه مسیتلزم
نقض حقوق ب ر است این نقض حقوق ب ر توسط حکومتها زمانی ت دید میشود که در پرتیو
یادگیری برآمده از دیدگاه اسکینر تقویّت شود اگر بپییریم که بخ ی از فرآیند یادگیری در تکیرار
رفتار و تجربه ناشی از آن به دست میآید آنگاه که حکومتها پس از ارتکاب جرایم حکومتی به
اهداف مدّ نظر دست یابند و با مانع پاسخگویی و مس وییّتپییری مواجه ن وند در واقع با تقویّیت
مثبت مواجه شده و رفتار یاد گرفته شده را تکرار میکنند به تعبییر دیگیر از آنجیا کیه پیامیدهای
مورد انتظار ،نقش مهمی در کنترل رفتار دارند( ،سلیمی و داوری )404 :1393 ،آنگاه که حکومیت
در شرایط فقدان مجازا

که بخ ی از نظرییه رفتیارگرایی اسیکینر اسیت قیرار دارد کنتیرل رفتیار

حکومت امکانناپییر خواهد بود چه آنکه حکومت به پیامدهای مدّ نظر خویش دست یافته اسیت
و پاسخی نیز دریافت نکرده است
بدین ترتیب اگر این سخن ساتریند را بپییریم که جرم یقهسفیدی به این دییل رشد مییابد کیه
جامعه از بعد اجتماعی برای مقابله با آن به خوبی سازماندهی ن یده اسیت( ،بنسیون و سمپسیون،
 )105 :1391آنگاه اغان خواهیم نمود تا زمانی که جامعه مدنی ،سازمانهیای میردم نهیاد ،احیزاب
سیاسی ،جنبشهای اجتماعی گسترده و نظار

مردمی قوی در برابیر اقیدما

زییانبیار حکومیت

وجود نداشته باشد ،یا به تعبیر دیگر جامعه از سازماندهی مناسبی برای مقاومت برخیوردار نباشید،
نمیتوان حکومت را از ارتکاب جرایم علیه حقوق ب ر که آنهیا را ییاد گرفتیه و آن را بیه عنیوان
بخ ی از فرهن

خویش پییرفته است بازداشت بدین ترتیب رفتار حکومیت در ارتکیاب جیرایم

حکومتی یاد گرفته شده به وسیله سازوکار تقویّت رفتاری در صیورتی تغیییر خواهید کیرد کیه بیا
عوامل منفی و تبعا

رفتار مواجه شود هرچنید عناصیر محیدود کننیده نییز مییتواننید از طرییق

روشهای خنثیسازی توسط حکومت دور زده و بیادر شوند اما چنانچه عناصر کنترییی در ابعیاد
درونی و بیرونی (داخلی و بینایمللی) و همچنین پیشگیرانه و سرکوبگر تقویّت شیود ،مییتیوان
رفتار حکومت را تا حدّی در ارتکاب جرایم حکومتی کنترل نمود
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جرم ،مجازات و حکومت قانون در آتن باستان
سید ساعی حاجی میرسعیدی
امیرعباس عباس نیا

1

2

3

مقدمه
در دو دهه گیشته ،تحقیقا

علمی در مورد جنبههای پیگرد قانونی جرم در یونان باستان و به ویوه

در آتن افزایش چ مگیر داشته است پووهشهای علمی بر رونید دادرسیی ،تاریخچیه و عملکیرد
دادگاههایی مانند آریوپاگو

(دادگاه عایی آتن) ،و همچنین جرایم خاصی مانند قتل ،زنا ،سیرقت،

چاپلوسی و هوبریس متمرکز شدهاند  4چنین تحقیقاتی درک ما را از روییههیای میورد اسیتفاده در
تعقیب کیفری و قانون ماهوی جرایم خاص تقویت کرده است با این حال ،آنچه به مراتیب کمتیر
مورد توجه قرار گرفته ،روشی است که مردم آتن با آن ،مفهوم مقویه "جرم" و قوانینی را که بیرای
مقابله با آن تصویب کردند تصور میکردند آیا در حقیقت مردم آتن تصورا

متفیاوتی از مفیاهیم

"جرم" و "جنایتکار" ،داشتند؟ آیا آنها به روشهای تعقیب قانونی و مجازا

جیرایم کیفیری بیه

قانونی فکر میکردنید؟ آییا آنهیا بیرخالف سیایر

عنوان جز حقوقی مجزا از انوا دیگر اقداما

روش های احقاق حق از مراجیع قضیایی ،برداشیتی متفیاو

از مجیازا

داشیتند؟ بیه نظیر آنهیا

ویوگیهای متمایز این حوزه از قانون و ارتباط آن با چهارچوب بزرگتر دادخیواهی و دوییت آتین
چه بود؟ اینها س اال

عمده و پیچیدهای هستند که فقط در مطایعهای به وسعت ی

کتاب میتوان

به طور جامع به آنها پاسخ داد در این مقایه پاسخهایی برای آنها ارائه شده اسیت کیه مییتوانید
"Crime, Punishment and the Rule of Law in the Classical Athens "* -1عنوان فصل ییازدهم از بخیش سیوم
کتاب ذیل است که ترجمه آن از نظر خوانندگان میگیرد
Gagarin. M & Cohen. D .(2005). The Cambridge Companion to Ancient Greek Law. Cambridge
University Press.London. pp 211-235.
 -2دان جوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دان گاه شهید به تی saei.hajimirsaeidi@gmaik.com
 -3دان جوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دان گاه شهید به تی .abbasnia95@yahoo.com
 -4به عنیوان مثیال ،گاگیارین ( ،)2002 ،1986 ،1981می

دوول ( ،)1963هانسین ( ،)1976 ،1975دیویید کیوهن (،1991 ،1983

 ،)1995کانتارال ( ،)b1991 ،1987 ،1979 ،1976ساندرز ( ،)1991واال

( )1989را ببینید
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نقطه شرو برای تأمل و بحش بی تر باشد
م کل خاص در قانون آتن ،بسیاری از متخصصان در ابتیدا بیه بررسیی

در بحش در مورد ی

جنبههای مربوط به آیین دادرسی به عنوان نقطه شرو  ،میپردازند در مورد حقوق جزایی آتن ،این
زمینه معموالً بر تمایز اساسی در آیین دادرسی بیین دو وسییله شیرو یی
 dik¯eو  graf¯eمتمرکز شده است اویی که معموالً به معنای ی

اقیدام قیانونی ،یعنیی:

دادخواست شخصی است ،یی

اصطالح قدیمی بوده و دارای معنای حقوقی بسییار گسیتردهای اسیت؛ از جملیه :یی
دادگاه ،عدایت به عنوان انتزا  ،احقاق حق از مراجع قضایی یا مجازا

پرونیده در

و غیره اصطالح دوم بسیار

محدود تر است و به شکل خاصیی از اقیدام قیانونی اشیاره دارد کیه بیر اسیا

ایین نیو خیاص

کیفرخواست کتبی پیش میرود مهمترین ویوگی برجسته این است کیه  dik¯eممکین اسیت فقیط
توسط شخی متضرر یا در صور

قتل ،توسط خوی اوندان قربانی مطرح شود ،در حایی کیه هیر

شهروند میتواند هر تخلفی را که قانون برای آن  graf¯eتهیه کرده است تحت پیگرد قیانونی قیرار
دهد
محققان تالش کردهاند انوا اقداما

قانونی ماهوی را در این دو دسته طبقهبندی کنند ،اما ایین

تدبیر به دییل عدم اطمینان در انتساب بعضی از موارد ،م کالتی را به بار مییآورد  1م یکل دیگیر
در تیکر مستند داگال

م

دوول ن ان داده شده است مبنی بر اینکه ،دان مندان غایباً ایین دسیته

بندیها را با دقت بسیار به عنیوان مجموعیهای کامیل از”اقیداما ” در ایگیوی قیانون روم تفسییر
کردهاند  2با وجود همه این م کال
شامل تخلفا
اقداما

امروزه توافق نسبتاً گستردهای وجود دارد که  graphaiمعموالً

عمومی است مورد  dikaiکمی م کلساز است؛ زیرا اگرچه بیه طیور کلیی شیامل

قانونی است که مانند امور شخصی به نظر میرسد ،در مورد قانون مربوط به پرونیدههیای

قتل و جراحا

عمدی باید شرایط مهمی داشته باشد بنابراین اگرچه این دیدگاه مطرح شده اسیت

که  ،graphaiتعقیب کیفری بوده است 3،اکثر محققان معاصیر ،بیه وییوه در دنییای انگلیو امیریکن،
محتاطتر عمل میکنند در دو رسایه انگلیسی که اخیراً در مورد قانون آتن نوشته شده ،هیچ موضیع
 -1به تازه ترین ادر تاد ( )112-99 :1993مراجعه کنید
 -2م

دوول ()59 :1978

 -3کایهون ()1927
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م خصی گرفته ن ده است

1

ایبته باید در مورد س االتی که در رابطه با جرم ،مجازا

یا حقوق جزاییی در سیسیتم حقیوقی

خاص پرسیده میشود ،شفاف باشیم اما اینچنین نیست ،زیرا شیوهای که ی

نظام حقوقی ،جیرائم

عمومی را طبقهبندی یا رسیدگی میکند ،با شیوه ما که مفهوم جرم یا سیستم حقوق جزایی را دربیر
نمیگیرد متفاو

است ممکن است فقط ی

شود و مفروضا

مختلفی را در مورد جامعه ،حوزه عمیومی ،رابطیه خیانواده بیا جامعیه ،ماهییت

مجازا

مورد داشته باشد کیه از ارزشهیای مختلیر ناشیی

و غیره تجسم کند

به عنوان مثال ،بد رفتاری وایدین و تخلفا

از آئینهای مییهبی بیه وضیوح از جملیه اشیکال

بسیار جدی خالف در آتن فرِ میشدند ،که هم تحت  graphaiقابل پیگرد بودند و هیم ممکین
بود شدیدترین مجازا ها را در پی داشته باشند ایبته این مس له در مورد نحوه تفیاو
آتن با ارزشهای ما اطالعا

ارزشهیای

زیادی میدهد عالوه بر این ،حقوق جزایی آیمان نازی مقرر داشیت

هر عملی که به منافع مردم آیمان آسیب برساند جرمی است که مجازا

اعدام در پی دارد این امر

نه تنها ارزشهای مختلر را به ما مینمایاند بلکه حقوق جزا را بیه عنیوان شم ییر آختیه قیدر
دویتی به نمایش میگیارد جوامع مختلر ،مفهوم قدر

دویت یا جامعه را محرومسیازی افیراد از

زندگی ،آزادی و یا داراییهای شان به طرق مختلر میپندارند و عقاید آنها در مورد اعمیایی کیه
چنین محرومیتهایی را توجیه میکنند متفاو

است نظریهپردازان سیاسی یونیان ماننید ارسیطو و

افالطون این امر را به خوبی شناخته بودند ،و برای آنها واضح بود که دویتهیای م یروطه انیوا
مختلفی از قوانین متناسب با ارزش هیا و منیافع محتیرم در قیانون اساسیی خاصیی را بیه تصیویب
میرسانند
م کل بزرگتر ،از این واقعیت ناشی میشود که در آتن هییچ مرکیزی بیرای تعقییب عمیومی
وجود نداشت که مس ول تحقیق و پیگرد قانونی اعمال مجرمانه باشد تصیور اینکیه چنیین نهیادی
برای عملکرد صحیح سیستم حقوق جزا ضروری است ،از دیدگاه مدرن آسان است اما این بی یتر
در مورد نحوه تصور ما از اقتدار دویت و نقش آن در حفظ نظم عمومی اسیت تیا ماهییت جیرم و

 -1م

دوول ( )1978و تاد ()10-109 :1993
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مجازا

این نکته تأمل برانگیز است که بخاطر بیاوریم تعقیب عمومی در حقیقیت یی

پی یرفت

نسبتاً دیر در اکثر نظامهای حقوقی غربی است به عنیوان مثیال ،در انگلسیتان ،تعقییب خصوصیی،
روش اصلی برای پیگیری بی تر اعمال مجرمانه تا اواخر قرن هجدهم بود نظیامهیای حقیوقی کیه
برای پیگرد اقداما

انجام شده در حوزه عمومی متکی به ابتکار عمل شخصی هستند ،ممکن است

به دالیل مختلر از جمله فقدان نهادهای دویتی متمرکز هم تراز با وظیفه ،این کار را انجیام دهنید
یکی از اهداف این فصل ،دستیابی به درک واضحتری از معنای ابتکیار شخصیی پیگیرد قیانونی در
بافت آتن است
در پیگیری این تحقیق ،ابتدا با توجه ویوه به نحوه استفاده از دوگانه عمومیق خصوصیی بیرای
ایجاد تمایزها در ساین دادگاه ،مفهوم بعضی از انوا جرائم را بررسی خواهیم کیرد پیس از آن بیه
بررسی دادرسی شهروندان خواهیم پرداخت و استدالل میکنیم که این مفهوم را باید در آتین و در
رابطه آن با فرم دویت م ارکتی مرتبط با دموکراسی رادیکال فهمید ایین تحقییق در میورد ابتکیار
عمل در تعقیب قانونی ناگزیر شامل بحش در مورد نقش خصومت شخصیی در تعقییب عمیومی و
همچنین اتکا به خودیاری در دستگیری و مجازا

افراد خالفکار است سیرانجام ،میا درک میردم

آتن را از نیروی سیاسی عدایت کیفری خواهیم پییرفت و خواهیم فهمیید کیه ایین درک ،چگونیه
مفاهیم مربوط به عملکردها و ماهیت دادگاههای عمومی ،نحوه قضاو

مردم آتن ،و قانونی را کیه

اعمال میکردند ن ان میدهد
مبحش اساسی در این بخش این خواهد بود که صرف نظر از اینکه چیه عنیاوینی بیه تخلفیا
میدهیم ،بعضی از آنها نه فقط برای خود قربانی بلکه بیرای کیل جامعیه آسییبرسیان ییا تهدیید
کنندهاند و بنابراین عالوه بر جبران خسار

برای قربانی ،مجازا

متخلر توسیط پیوییس( 1شیهر

ک ور) نیز الزم است ،و این ،دیدگاه اصلی مردم آتن در مورد قانون و عدایت بود کیه اییده اصیلی
“حقوق جزایی” به عنوان مقویه تحلیلی در رویه قضایی تاریخی نیز هست اصطالح آیمیانی بیرای
حقوق جزایی  Strafrechtاست ،که معنای تحت ایلفظی آن“ ،قانون مجازا هاق کیفرها” است و در
فرانسوی این اصطالح Droit Penal ،میباشد در اصیل ،حقیوق جزاییی ،اصیطالح قضیایی بیرای

1- polis.
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اختیارا

دویت در مجازا

از طریق طیی مراحیل قیانونی بیه نیام منیافع عمیومی ،بیا محرومییت

شهروندان از حق زیستن ،موقعیت اجتماعی ،آزادی و یا داراییهای ان اسیت و ایین خصوصییا ،
دویت را از پرداخت غرامت ،که معموالً به صور

جبران خسیار

و زییان ،در میوارد خصوصیی

انجام میشود مبرا میکند (اما ممکن است محتوای اصلی “عمومی” و “خصوصی” در ی
قانونی خاص تعریر شود) چنین برداشتهای تحلیلی از آسیب عمومی و مجازا

سیسیتم

در آتن بسییار

رایج بود ،اما با اینکه ممکن است برای ما بسیار آشنا به نظر برسند ،نمود آنها در سیسیتم حقیوقی
مهمی کامالً متمایز از سیستم حقیوقی میا بیود آنهیا درون یی

آتن از جها

حقوقی قرار گرفتند که وحد
تمایز ،محاکما

سیسیتم سیاسیی و

قانون ،قضا  ،توده مردم و پوییس را کامالً م خی میکرد و ایین

کیفری را طوری شکلی میدهد که باعش ایجاد تنش در مفهیوم حکومیت قیانون،

هم بین مردم آتن و هم در میان ما میشود
 -1منافع شخصی و تخلفات عمومی
در تاریخ قانون اساسی آتن ،ارسطو زمان قابل تیوجهی را بیه پی یرفت سیسیتم دادگیاههیای آتین
اختصاص میدهد این سیستم با گیشت زمان و تعامل عوامل مختلر (در ی

رونید تیاریخی کیه

عمدتاً برای ما مبهم است) به سیستمی تبدیل شید کیه در آن ،شیکایتهیای مختلفیی بیه مقامیا
مختلر تسلیم شد که توسط دادگاههای مختلر یا سایر اشخاص حقیوقی رسییدگی شید بیا ایین
وجود ،موضو اصلی در گزارش ارسطو ،پی رفت صالحیت قضایی آریوپاگو
بعدی آن به نفع دادگاههای عمومی مرتبط با اصالحا

دموکراتی

و محدودیتهیای

است؛ جیایی کیه قضیا

غییر

متخصی به قید قرعه از بین مردهای باالی  30سال انتخاب شده و در هی تهای بزرگی که بیرای
ی

محاکمه خاص گرد هم میآمدند به خدمت گرفته میشدند پیامدهای سیاسی و حقیوقی ایین

تحوال
آریوپاگو

بعداً مورد بحش قرار خواهنید گرفیت ،امیا فعیالً توضییحا

ارسیطو در میورد وظیایر

مهمتر است

او در مورد اهمیت تاریخی آریوپاگو

میگوید که اگرچه نقش آن پاسیداری از قیوانین بیود،

“در حقیقت بی ترین تعداد و مهمترین امور دویتی را اداره میکرد ،و کسانی را که از نظیم عمیومی
تخطی میکردند بدون تجدیدنظر ،مجازا

و جریمه میکرد” (اصول حکومت آتین  )6.3او بعیداً
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در دوران سویون ،کار خود را در حفظ قوانین و نظیار

در بحش خود توضیح داد که آریوپاگو
بر مهمترین امور دویتی ادامه داد“ ،و قدر

عاییه برای بررسی دقیق مجرمان و مجیازا

آنها” داشت در این بندها ،ارسطو روشن میکند که مجازا

و جریمیه

کسیانی کیه نظیم عمیومی را نقیض

کردهاند ،یکی از مهمترین کارکردهای سیاسی پوییس بوده و از اهمیت بیاالیی برخیوردار اسیت از
این منظر ،حفظ نظم با مجازا
قتل و جراحا

افراد متخلر ،کار دویت است نه ی

عمدی به کار آریوپاگو

موضو شخصی از آنجا کیه

مربوط میشدند ،احتماالً این موضوعا

نیز علیی رغیم

موقعیت قانونی آنها در آیین دادرسی به عنوان  dikaiیا تعقیب خصوصی ،به آریوپیاگو

ارجیا

داده میشدند
با ظهور دادگاههای جمعی عمومی به عنیوان بخ یی از تحیول نهادهیای دموکراتیی
سویون به بعد ،این عقیده که مجازا

از دوران

ارتکاب جیرایم عمیومی بیرای دوییت اهمییت بیاالیی دارد

تغییری نکرده است اما چه چیزی باعش تخلر عمومی میشد؟ چه چیزی آسیبهیای خاصیی را
متوجه وضعیت عمومی آنها میکرد و چه چیزی آنها را به جیای اینکیه صیرفاً شیخی متضیرر
باشند ،مورد توجه پوییس قرار میداد؟ برای آن دسته جرائمی که به اعمایی مربوطند که مستقیماً بیه
نهادهای دویتی زیان میرسانند؛ مانند خیانت ،رشوه دادن به مقاما
زدن دموکراسی ،پاسخ این س اال

دویتی ییا تیالش بیرای بیرهم

کامالً واضح است اما در مورد انوا دیگر تخلفا

که بیه یی

شهروند ضربه میزنند چطور؟
ما میتوانیم از خطابه ایسوکراتس ،علیه یوکایت ،که شامل اتهام تجیاوز جنسیی اسیت ،شیرو
کنیم اقدام برای تجاوز ( )aikeiasبه عنوان  dik¯eطبقهبندی شید و حکیم بیرای خواهیان ،جبیران
خسار

در مبلغ تعیین شده توسط قاضی ،بود این اتهام ،در زمره کم اهمیتترین دسیته تخلفیا

قرار داشت این اقدام با تهاجم فیزیکی و ظاهراً درگیری رخ داده و به جای حمله با قصد قبلی ،بیه
درگیری شدید منجر شده بود اگرچه ممکن است این عمل به عنوان ی
سخنران این ادعا را مطرح میکند که این پرونده در زمره تخلفا

 dik¯eطبقهبنیدی شیود،

عمومی است به عنیوان مثیال او

ادعا میکند که فریب دادن کسی با پول ،جرم بسیار کم اهمیتتری نسبت به ارتکاب یی
علیه شخی است ،زیرا این مورد دوم ،ی

تخلیر

موضو عمومی است بیرای اقنیا بی یتر دربیاره ایین

استدالل در مورد ماهیت عمومی تجاوز جنسی به شخی ،سخنران از اسیتراتوی موجیود در سیایر
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خطابههای مربوط به تجاوز جنسی نیز استفاده کرده و ادعا میکند که متهم در واقع برای خ یونت
جسمی به مراتب جدیتر ،یعنی هوبریس (غرور و نخو ) ،گناهکار است هوبریس مییتوانید بیه
شکل تجاوزهای خ ونت آمیز یا خ ونت جنسی شیکل بگییرد ،امیا ویوگیی متمیایز آن ،تحمییل
عمدی رفتار تحقیرآمیز بود که موجب بیآبرویی قربانی ،و همچنین خ ونت و آسیب جسمی به او
شد  1هوبریس تحت پیگرد  graf¯eقرار گرفت اما با اینکه جبران خسارا
مجرم به شدیدترین نحوی که قضا

نداشت ،سبب مجازا

از بالغت هوبریس در اقدامی که در واقع فقط مبتنی بر ی
که کیفیت عمومی مورد اول باعش میشود که قضا

برای قربانی بیه همیراه

مناسب میدانستند شد مزیت استفاده
تجاوز ساده ( )aikeiasبود ایین اسیت

ببینند این نو رفتار ن ان دهنده یی

آسییب

عمومی و تهدیدی برای منافع عمومی است ایبته این ن انگر اصلی بودن این تمایز و افیزایش بیار
عاطفی مربوط به آسیبهای عمومی بر خالف آسیبهای شخصی است
بنابراین ،سخنران در خطابه علیه یوکایت ادعا میکند ،از آنجا که هوبریس ی

نگرانی عمیومی

است ،قانون تصریح میکند که هر شهروند ،و نه فقط قربانی ،میتواند شکایت خود را بیه مقامیا
مربوطه تسلیم کند او بعداً توضیح میدهد که نه به دییل آسیب ناشی از حملیه ناگهیانی ،بلکیه بیه
دییل تحقیر و بی آبرویی (خصوصیا
سرقت شخصی 2یا سرقت اموال مقد

هوبریس) به دنبال انتقام اسیت او بیا بییان اینکیه مجیازا
3

با توجه به ارزش کاالهای مسروقه اندازهگیری نمیشیود،

از این استدالل حمایت میکند ،تا بلکه همه این افراد متخلر با اعدام مجازا
قضایی ،جبران خسار

نیست بلکه مجازا

است ،و شد

شوند یعنیی پاسیخ

آن به میزان آسیب عمومی این اعمیال

بستگی دارد ،و نه ضرر اقتصادی به فرد یا پوییس عالوه براین ،او معتقد است که مجازا

تجیاوز

جنسی نباید به میزان آسیب جسمی وارد شده وابسته باشد او در جمعبندی ادعای خود بیه جیای
درخواست خسار

در جبران آسیب به خود ،بیر ایین اسیا

بیه قضیا

ییادآوری مییکنید کیه

مجازا ها یا کیفرهای شدید در چنین مواردی به نفع همه خواهد بود و باعش میشود که دیگیران

 -1به ارسطو ،بالغت  5-23 ،b 1378 ،15-13 ،a 1374و دیوید کوهن ( ،)1995فصل  7به مفهوم کلیی هیوبریس مراجعیه کنیید،
فی ر ()1992
2- klop¯e-.
3- hierosulia.
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از این اعمال خودداری کنند و زندگی همه شهروندان را امنتر بسازند (او قضیا

را در اینجیا بیه

عنوان نمایندگان توده مردم خطاب میکند)
خطابه دیگری که از همان استراتوی استفاده از بالغت هوبریس استفاده میکند تا شید

آنچیه

را که متهم سعی خواهد کرد به عنوان ی

تجاوز جزئیی از آن عبیور کنید ،بییش از حید معمیول

افزایش دهد ،خطابه دموستن علیه میدیا

است  1این پرونده ،به دییل توهین میدیا

با سیلی زدن به او در ی
میگیرد ،نقض مقررا

ج نواره عمومی بود اگرچه اتهام واقعی که خطابه بر اسا

به دموسیتن
آن صور

ج نواره است ،استراتوی اصیلی دموسیتن اسیتفاده از هیوبریس اسیت تیا

استدالل کند که افراد خ نی مانند میدیا

تهدیدی برای امنیت پوییس هسیتند او ایین کیار را بیا

تأکید بر ویوگی عمومی هوبریس و نحوه آسیب رسانی و تهدید بودن آن نسبت به همه شیهروندان
عادی انجام میدهد او در طول خطابه اظهار میدارد که قصد او از این تعقیب قانونی ،انگییزههیای
شخصی نیست بلکه به خاطر منافع عمومی است به باور او ،آنچه مهم است ،فقط اجیرای عیدایت
برای افراد متخلر نیست ،بلکه برای قوانینی است کیه مییدیا

نقیض کیرده اسیت و بیرای همیه

شهروندانی که متضرر میشوند او ادعا میکند ،بنابراین مجازا

به نفع متهم انجام نمیشود ،بلکیه

قانون را به نفع توده مردم تقویت میکند (دوباره قضا
قرار میدهد) این استدالل ،تمایز اساسی بین مجازا

را به عنوان نمایندگان توده مردم مخاطیب
تحمیل شیده از سیوی دوییت بیر برخیی از

افراد متخلر و روشهای جبران در نظر گرفته شده برای جبران خسار

کسانی که متحمیل انیوا

دیگری از ضررها یا آسیبها هستند ،را بیان میکند
او با تکیه بر این نکته در مورد تفاو
با پر

بین مجازا

عمومی و جبران خسار های شخصیی ،و

و جو در مورد آنچه که نو خاصی از اقداما

خالف را عمومی میسازد ،این اسیتدالل را

به شکلی جایب مطرح میکند او مییپرسید ،چیرا قیوانین تصیریح مییکننید کیه وقتیی فیردی از
بازگرداندن مبلغ بسیار زیادی که کسی به او سپرده است ،خودداری میکند ،این موضو ربطیی بیه
دویت ندارد؟ اما اگر کسی حتی مقدار بسیار کمی را به زور بگییرد ،قیوانین تصیریح مییکننید کیه
جریمهای را برابر با آنچه به طرف شخصی پرداخت میشود باید به صندوق دویت پرداخت شیود

 -1برای ی

رویکرد دیگر ،به نسخه م

دوول ( )1990مراجعه کنید
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او ادعا میکند که دییل آن ،این است که قانونگیار کلییه اعمیال خ یونت آمییز را جیرم عمیومی
قلمداد میکند که علیه کسانی که در خارج از آن عمل هستند ،صور
معامله موافقت میکند میتواند از منافع خود به صور

1

میگیرد فردی کیه بیا ایین

شخصی مراقبت کند ،اما قربیانی خ یونت

به کم های عمومی نیاز دارد با این حساب ،قانون به هر کس اجازه میدهد کیه بیرای هیوبریس
اعالم جرم عمومی کند ،اما این مجازا

برای پوییس هم در نظر گرفته میشود قانونگیار ،پیوییس

را به اندازه قربانی خطاکار میدانست و مجازا
این استدالل ی

او رضایت کافی برای قربانی داشت

ت وری اساسی را در مورد جرائم عمومی ارائه مییدهید و آنهیا را بیه همیان

روشی توصیر میکند که ما اعمال خ ونتآمیز را به عنیوان یی
مورد ادعا در معامال

قربانی تعریر میکنیم تخلفا

جیرم علییه جامعیه و همچنیین

قراردادی داوطلبانه یا سایر معیامال

میایی

به دییل ماهیت تهدیدی که این مورد دومی برای نظیم عمیومی ایجیاد مییکنید ،اساسیاً متمیایز از
جنایا

خ ونت فرِ میشوند تمایز بین تخلفا

میشود جرائم عمومی باید مجازا

نیز در مفهوم پاسخ متناسب با هر ی

شوند ،که پوییس از طرف خودش مطایبه میکنید میا تصیور

میکنیم که قانون به اینگونه جرائم رسیدگی میکند ،آنها را از تخلفا
آنها را به نام پوییس مجازا

میکند ،نه صرفاً برای جبران خسار

دیدهاند  2ایبته ایگوی موارد ذکر شده در هر ی
متفاو

آشیکار

شخصیی متمیایز کیرده و

به قربانیانی که آسیب یا ضیرر

از این دستهها در سیسیتمهیای حقیوقی مختلیر،

خواهد بود ،زیرا این ایگو میتواند مسیر انتخاب شده در ی

مورد خاص و سیایر عوامیل

را کنترل کند یا تحت تادیر قرار دهد
در پایان خطابه ،دموستن دوباره به مضمون درو

هوبریس گونه (مغرورانه) به عنوان ی

برای کل پوییس برمیگردد او پیوند مفهومی بین تمامیت حکومت قانون ،قضا
قانون و منافع شهروندان عادی در حفظ برابری آنها با استفاده از مجازا

خطر

به مثابه تجسم آن

ایین افیراد متخلیر ،را

م خی میکند او بیان میکند که قربانی واقعی هیوبریس تنهیا خیود قربیانی نیسیت بلکیه همیه
شهروندان نیز قربانی هستند ،زیرا عدم مجازا

 -2دموستن ،در علیه میدیا

( ،)21.19میگوید که در انجام ی

شده است چ م پوشی کرده و مجازا

چنیین متخلفیی باعیش بی یتر شیدن انجیام چنیین

اقامه دعوای عمومی او از خسار

( )tim¯oriaخود را به دویت واگیار می کند

1- koin’ adik¯emata.
سود میایی را بیه وی تحمییل
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اعمایی علیه شهروندان مییشیود و بنیابراین پایگیاه اجتمیاعی را ایجیاد مییکنید کیه در آن ،همیه
شهروندان عادی در معرِ خطر قرار میگیرند به گفته او ،دییل اینکه شهروندان از تیر

میداوم

دور نمیشوند این است که آنها به قوانینق قانون اساسی 1اعتماد میکنند تیا از خ یونت در امیان
بمانند بنابراین او از قضا

میپرسد“ ،به من یا خودتان یا قوانین خیانت نکنیید” (حیروف میورب

تأکید من هستند) این تمایل به اجرای قانون بدون در نظر گرفتن درو
حکومت قانون است او با تأکید و قدر

اسا

یکی ا ز شما قربانی ی

از قضا

عمل خالف شود و به کم

یا پایگاه اجتمیاعی میتهم،

میپرسد“ :قدر

قیانون چیسیت؟ اگیر

نییاز داشیته باشید ،آییا قیوانین بیه کمی

خواهند آمد؟ نه ،قوانین فقط حروف هستند و نمیتوانند کمکی کنند پس قدر

او

آنها در چیست؟

در شما؛ اگر از آنها پ تیبانی کنید و آنها را برای افراد نیازمند اجرا کنید بنیابراین قیوانین از شیما
میگیرند و شما از قوانین قدر

قدر

میگیرید “ (5-224؛ و رجو کنید به )20-20

از این نظر ،مجازا

همه متخلفین از طریق روند قانونی ،محور نظم قانونی اسیت افیرادی کیه

مرتکب این نو جنایا

علیه دیگران میشوند ،باید از جامعه سیاسی که در آن تخلیر کیردهانید،

پاسخ مناسب دریافت کنند بنابراین او به قضا

میگوید که آنها بایید در نظیر داشیته باشیند کیه

تخلفا  ،صرفنظر از اینکه چه کسی آنها را مرتکب شده است ،نقض قوانین عمومی 2هسیتند ،و
هیچ بهانهای مانند خدمت عمومی ،ترحم یا نفوذ و اعتبار ،نباید فردی را که قیانون را نقیض کیرده
است از مجازا
محکومیت ،قضا

مبرا کند او با ترکیب همه این مضامین ،نتیجه مییگییرد کیه در رأیگییری بیرای
به یاری او میآیند تا برای توده مردم جبران خسار

آموزش دهند ،امکان اداره زندگی به صور
دیگران مجازا

کنند ،اعتدال را به دیگران

امن را برای خود فراهم سازند و متهم را برای عبیر

کنند ما در اینجا دییل اصلی ماهیت عمومی جنایاتی ماننید هیوبریس را بیا بییانی

روشن ،و از نظر بالغی به صور

مبایغهآمیز ،میبینیم و پاسیخی عمیومی در قاییب مجیازا هیای

کیفری و نه جبران خسار های شخصی میخواهیم همه اینها بیانگر فهم حقوق جیزا و حکومیت
قانون به عنوان حافظان جامعه است که به وسیله آنها مصونیت از مجازا

بیرای هیر شیخی بیه

دییل پایگاه اجتماعی او موجب تضعیر قانونی می شیود کیه بیرای حفاظیت از همیه اسیت فقیط
مجازا

کسانی که با مصونیت از مجازا

عمل میکنند میتواند این نظم را حفظ کند
1- politeia.
2- koina.
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 -2دادستان شهروند و مجازاتهای قانونی
عملکرد سیستمی که دموستن توصیر میکند به تمایل افرادی بسیتگی دارد کیه بیه دنبیال جبیران
خسار

از طریق دادگاهها هستند ایبته ،این بدان معناست که خودشان به دنبال انتقامجویی نباشند
اسیت،

دییل اصلی در بافت آتن برای خودداری از انتقام شخصی در االهگان انتقام از آیسیخویو

که در آن ،تنها با ایجاد اویین دادگاه قتل آتن میتوان چرخه انتقام وح ییانه را پاییان داد  1در یی
جامعه آگونیستی (ک مکشگر) که افتخار شخصی کاالیی بسیار با ارزش است ،ممکن است ف یار
روحی و روانی قابل توجهی برای انتقام مستقیم شخصی وجود داشته باشد  2برای مثیال ،دموسیتن
در علیه میدیا

به طور کامل توضیح میدهد که چرا او بهترین راهکار را با مهار خودش انتخیاب

کرد و مجازا

را بیه دادگیاه واگییار نمیود عیالوه بیراین ،او در علییه اریسیتوکرا هیا،

میدیا

(با نخو ) بیان میکند :کسانی که قربانی خ ونت هستند نباید انتقیام خیود را بگیرنید بلکیه بایید
مجازا

فرد متخلر را به دادگاه بسپارند این وظیفه قضا

است که با قوانین پیشبینیی شیده ،در

برابر خ ونت ،حمایت ارائه دهد ،نه قربانی این واقعیت که او در این گفتارها مجبور به بییان ایین
استدالل شد ،حاکی از آن است که در آتن ارزشهای جبرانی برای حکومیت قیانون وجیود داشیته
است ،ارزشهایی که حکم میکنند انسان باید به بعضی از خ ونتهیا علییه شیخی خیودش ییا
خانوادهاش پاسخ دهد این ارزشها در ک مکش با درک ایین واقعییت وجیود داشیتند کیه هیدف
قوانینی که برای خ ونت ،هوبریس و غیره مجازا

تعیین می کنند ،خارج کردن چنیین رفتیاری از

قلمروی انتقامجویی شخصی و واگیاری آن به دویت و دادگاهها است همانطور که دموستن بارهیا
اظهار داشت ،این امر شامل منع انتقامجویی و انجام مجیازا هیای عمیومی بیرای مجیازا

افیراد

متخلر است
ی

سیستم قانونی که در آن پیگرد قانونی در دست شهروندان است ،معموالً دالیت بر این دارد

که فردی که اقدام به این عمل میکند ،باید تصمیم بگیرد که کدام روش جبران خسار
کند در خطابه دیگری از دموستن ما روشی را میبینیم که این انتخاب شیامل یی

 -1به آین ( )b2000و مایر ( )1988مراجعه کنید
 -2به دیوید کوهن ( :1995فصل  )5-4مراجعه کنید در علیه میدیا  ،به ویلسون ( )1992مراجعه کنید

را پیگیری

بعید راهبیردی
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است که تفاو

چ مگیری با تصور ما از نحوه عملکیرد قیانون ،حیداقل بیه طیور اییده آل ،دارد

موضو خطابه علیه کونون ( ،)54طرح دعوای دیگری برای تعرِ سادهای است که توسط جوانی
مطرح شد که ادعا میکرد توسط کونون و پسران و دوستان ان تحقیر شده ،برهنه شیده ،در گیل و
الی غلتانده شده ،و به شد

مورد ضرب و شتم قرار گرفتیه اسیت در ایین دادخواسیت ()dik¯e

برای تعرِ ( ،)aikeiasشاکی ،مانند آنچه در گفتارهای باال بیان شد ،طوری عمل میکند که گویی
آن عمل ،به دییل بار عاطفی بسیار زیادی که جرم عمومی دارد ،ی

عمل ( )graf¯eبرای هیوبریس

است احایه پرونده هوبریس به ویوه در اینجا مناسب است زیرا ادعاهیای او دربیاره رفتیار کونیون
مانند ی
قضا

نمونه برجسته از آن تخلر خوانده میشد  1عالوه بر این ،این امیر بیه وضیوح در ذهین
خواهد بود ،زیرا کلمه ““( ”hubristheisمن دچار هیوبریس شیده ام”) اوییین کلمیه خطابیه

است پس چرا او اقدامی برای هوبریس نکرد و به دنبال انتقام قضایی بود
سخنران توضیح میدهد که او جوان و بیتجربه است و پس از بهبودی از جراحیا
دوستان و نزدیکان خود م ور

خیود ،بیا

کرد که چه کار کند آنها گفتند که از نظر اخالقی ،متهم محکیوم

به دستگیری فوری ( )apag¯og¯eبه عنوان ی

دزد یبا

(یعنی به این دییل که ظاهراً کونون یبا

او را درآورده بود و مرتکب این جنایت l¯opodusia ،شده بود) یا برای اتهیام ( )graf¯eهیوبریس
بود اما آن ها به او توصیه کردند که به دنبال پیگییری ایین دعیاوی نباشید و بیه یی

دادخواسیت

شخصی قناعت کند دالیلی که او برای این امر ارائه میدهد این است که آنها گفتند که او با انوا
دیگری از تعقیب قانونی مواجه خواهد شد که برای سن او بسیار دشوار خواهد بود و او نمیتوانید
بار رویارویی با آنها را به دوش بک د این موضو چه چیزی را در میورد سیسیتم حقیوقی آتین
ن ان میدهد؟ این موضو ن ان میدهد که در هر نظیامی کیه بیه تعقییب عمیومی متکیی باشید،
انتخاب جبران خسار  ،به هویت و پایگاه اجتماعی طرفین وابسته خواهد بود ،نه فقط هنگامی که
 -1عالوه بر اعمال خ ونتآمیز و تحقیرآمیز که در باال ذکر شد ،قربانی ادعا میکند که کونون پس از انجام همه ایین کارهیا بیاالی
بدن خونین ،گلآیود ،و برهنه او ایستاد و دست های خود را مثل نوعی رقی پیروزی مانند ی
نمونهای از مفهوم هوبریس است که در باال به نقل از ارسطو ،بیان شد

خرو

باال و پایین کیرد ایین
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به محکمه عرضه شود ،یا حتی در آغاز رسیدگی بیه چنیین پرونیدهای ایین ایبتیه بخ یی از دیییل
تعقیب قانونی دویت است ،زیرا بعید است که دویت مرعوب متهمان قدرتمند شود (گرچه در عمل
در بسیاری از ک ورها اینگونه نیست)
عالوه بر این ،منظور سخنران از اینکه میگوید م اورانش به او گفتهاند کیه او نمییتوانید بیار
تعقیب قانونی را برای هوبریس تحمل کند ،چیست؟ این گفتار ن ان مییدهید کیه شید

جبیران

خسارتی که دنبال میشود ،میتواند پاسخ متهم را تعیین کند هرچه م اجره ،طبق پایگاه اجتمیاعی
و ارتباطا
یا نوعی جن

متهم و جدی بودن اتهام ،بزرگتر باشد ،دادخواست بی تر شبیه به خصومت خیانوادگی
شخصی میشود و فرد باید سرمایه (نمادین ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسیی) بی یتری

را وارد این ک مک ی کند ،که مد ها بعد از پایان پرونده ادامه خواهد داشت
در عین حال الزم است که مرد جوان شاکی مانند ،در مقابل کونون خیلی ترسیو ظیاهر ن یود
زیرا اگر جراحا

او به همان اندازه شدید است که ادعا میکند باید درخواست خود را برای انتقام

به شکل مناسبی به قضا
اتهاما

ن ان دهد در غیر این صور

ممکن است پنداشیته شیود کیه در میورد

اغراق میکند بنابراین میگوید تصمیم گرفته است که به توصیه بزرگیان عمیل کنید (کیه

شخصیت خوب او را ن ان میدهد) اگرچه او از اینکه ی

اتهام قابیل مجیازا

کرده است خوشحال بود او در بخش پایانی خطابه خیود ،بیا بییان جزئییا
جراحاتی که به او وارد شده بود ،اظهار داشت که قضا

میرگ را پیگییری
وح یتناک تحقییر و

باید در خ م او نسبت بیه کونیون سیهیم

باشند و نباید این موضو را شخصی در نظر بگیرند چون ممکن است برای هر کیس دیگیری رخ
دهد او مجدداً با زبان نامناسب هوبریس و مانند آن از قضا

میپرسد“ :آیا به نفع شما خواهد بود

که فردی را که مردم را مورد ضرب و شتم قرار میدهد و مرتکب هوبریس میشود ،رها کنید؟ من
فکر نمیکنم اما اگر شما به او اجازه دهید برود ،زیاد میشود و اگر او را مجازا

کنید ،کمتر میی-

شود”
ما در این خطابهها میبینیم که سخنران چگونه از بالغت تخلفا
منافع عمومی کل پوییس و مجازا

(در مقابل جبران خسار

عمومی ،آسییب رسیاندن بیه

بیه قربیانی) بیرای پیگییری پرونیده

خود ،حتی وقتی که در معنای قانونی ،این اقدامی فقیط مربیوط بیه یی

موضیو شخصیی اسیت

استفاده میکند دییل اصلی مجازا  ،پی برد منافع عمومی ،برای بازداشتن دیگیران از انجیام چنیین

46

فصلنامه علمی آراء (دورهی چهارم -شمارهی هشتم) زمستان 1400

کارهایی بیان شده است همه جانبه بودن این استراتوی در مجموعه خطابیههیای حقیوقی ،قیدر
چنین فرجام خواهیهایی و بنابراین ،محیوری بیودن چنیین تفکراتیی را در برداشیتهیای آتین از
تخلفا

و روند قانونی ن ان میدهد قانون آتن ممکن است مجموعهای از جبیران خسیار هیای

مختلر برای بسیاری از تخلفا

ارائه دهد ،اما صرفنظر از این که آنها تحت چه نام قانونی قرار

میگیرند ،سخنوران انتظار دارند دادگاههای همگانی قضا

و شهروندان ،خ ونت شخصیی را بیه

عنوان تهدیدی برای منافع عمومی معرفی کنند
مواردی که تا کنون مورد بررسی قرار گرفته است ،همه شیامل خ یونت جسیمی غییر ک ینده
است ،اما چنین استدالیی هایی در جایی مناسیب بودنید کیه هیدف از ارتکیاب جیرم ،امیوال بیود
بنابراین ،دموستن در خطابه علیه تیموکرا ها استدالل م ابهی را برای اعمایی مطیرح مییکنید کیه
افراد ممکن است انوا مختلر سارقان را تحت تعقیب قانونی قرار دهند سخنران متیکر مییشیود
که بسته به شرایط ،سارقان مختلر ،به طور اختصاری یا از طریق محاکمه مجازا

میشوند واضح

است که این موارد در زمره جرائم عمومی در نظر گرفتیه مییشیوند و بیه جیای جبیران خسیار
مجازا

اعدام در پی دارند اما ممکن است حتی دادخواستهای شخصی برای سیرقت نییز میورد

توجه قرار گیرند سخنران در مورد گزینههای مختلر بحش میکند و میگوید اگر کسیی بیه دیییل
دادخواست شخصی ( )idianمحکوم شود مجازا

عادی ایین اسیت کیه

سرقت ( )klop¯eدر ی

دو برابر مقدار ارزش اموال مسروقه را بپردازد اما او ادامه مییدهید ،قضیا

همچنیین مییتواننید

مجازا

بی تری را به مد

پنج روز و شب حبس در مال عام در نظر بگیرند “تا همه بتوانند او را

در حبس ببینند ” او میگوید هدف این قانون ترساندن سارقان احتمیایی دیگیر بیوده اسیت ،زییرا
عالوه بر پرداخت دو برابر ،تحقیر این حبس در مال عام باعش میشود تا آنها تا آخر عمر با شرم
زندگی کنند این موضو باز هم ن ان میدهد که چگونه برخی از رفتارهای خاص که ن ان دهنده
نقض شدید حوزههای شخصی محافظت شده هستند میتوانند رسماً تحت روند دعیاوی حقیوقی
شخصی 1قرار بگیرند اما ممکن است تخلر علیه مردم تلقی شوند

1- dikai.
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 -3دشمنی شخصی و تعقیب عمومی
اگر پیگرد قانونی جرم به اقداما

هر شهروند بستگی داشت ،مردم آتن دربیاره ایین دادسیتانهیای

شهروند و نقش آنها در پوییس چه فکری میکردند؟ دانش اصلی ما در مورد چنین مواردی ناشیی
از تالش متقاعد کننده این دادستانها برای شناساندن خود به قضا

است این ساختارهای بالغی،

سخنرانان در مورد نحوه دیدگاه قضا

نسبت به آنهیا و انتقادهیایی

به نوبه خود ،بیانگر انتظارا

است که انتظار دارند خطابه آیسخینس در علیه تیمارخو  ،اطالعا

ارزشمندی را در مورد نحوه

هدایت چنین ساختارهای بالغی ارائه میدهد این خطابه درباره پیگیرد قیانونی تیمیارخو

بیرای

صحبت با مجلس است که قوانین او را از این کار منع کردند؛ زیرا گفته میشید او بیه عنیوان یی
مرد جوان روسپیگری کرده بود به نظر میرسد انگیزه واقعی این پیگرد قانونی دشمنی آیسیخینس
نسبت به دموستن است ،که تیمارخو

با او ارتباط نزدیکی داشت این یکیی از خطیرا

تعقییب

عمومی را ن ان میدهد و آن ،سو استفاده احتمایی در خدمت دشمنی شخصی است در حقیقیت،
مردم آتن پیگردهای قانونی کینه توزانه را ی

جرم جدی میدانستند که تمامیت اجرای عیدایت را

به خطر میانداخت
جدی بودن این مسایل با نخستین کلما

خطابیه علییه تیمیارخو

معلیوم مییشیود“ :وقتیی

او از دفتییر خییود گییزارش میییداد ،میین هیییچ وقییت علیییه هیییچ شییهروندی اعییالم جییرم
( )graph¯en grapsamenosنکردم و هیچ کس را مورد ضرب و شتم قرار ندادم ” بنیابراین در هیر
دو حایت زیر ،نقش دادستانهای شهروند تمام میشود از ی

سیو ممکین اسیت در حیال انجیام

وظیفه مدنی خود برای محافظت از شهر در برابر افیرادی باشیند کیه مرتکیب جیرایم علییه منیافع
عمومی میشوند ،و از طرف دیگر ممکن است در حال سیو اسیتفاده از توانیایی انجیام اقیداما
مجرمانه برای منافع یا انتقام جویی دیده شیوند بیر همیین اسیا  ،آیسیخینس در همیین جمیال
نخستین روشن میکند که پیگرد قانونی او در پاسخ به ی

تخلر عمومی است“ :وقتیی دییدم کیه

شهر به شد آسیب دیده است به این نتیجه رسیدم که بسیار شرمآور است کیه بیه تمیام شیهر و
قوانین آن و شما و خودم کم

نکنم (حروف مورب تأکید من هستند) او در این بخش اول با این

ادعا نتیجهگیری میکند که رفتار او حقیقت این ضربایمثل را که در رابطه با دادرسیهای عمیومی
است ،ادبا

میکند ( )d¯emosiois ag¯osinکه “خصومتهیای شخصیی ( )idiai echthraiاغلیب
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عمومی را اصالح میکنند” در اینجا ی

تخلفا

شیهروند ،گرچیه ممکین اسیت انگییزهای بیرای

خصومت علیه متهم داشته باشد ،بیه عنیوان میدافع منیافع پیوییس و قیوانین و نهادهیای آن ظیاهر
میشود در غیاب دادرسانی که دادرسیهای عمومی به آنها واگیار شود ،سیستم به افرادی کیه بیا
چنین روشی کار میکنند ،اعتماد میکند در متن زیر آیسخینس برای ایین روش سیازماندهی امیور
شهر دییل منطقی ارائه میدهد
برای آیسخینس ،این ویوگی اصلی دموکراسی آتن است او با تقابل نقش قانون در دموکراسیی
با دیگر اشکال قانون اساسی شرو میکند او ادعا میکند که در دموکراسیها “قیوانین از شیخی
شهروندان و قانون اساسی شهر محافظت میکنند” ،در حایی که اییگارشیهیا (گروهیه سیاالری) و
حکومتهای استبدادی با زور حفظ میشوند بنابراین ،ایده دموکراتیی

حکومیت قیانون بیر ایین

عقیده تأکید میکند که این قانون است که شخی شهروندان را در برابر آسیبها محافظت میکند،
زیرا در ی
وحد

دموکراسی ،خود شهروندان ،به عنوان قاضی و یا دادستان ،قانون را اجرا میکننید ایین

منافع دموکراتی

است که زیربنای شناسایی دادستان ،قضا  ،قیانون و منیافع تجسیمیافتیه

توده مردمق پوییس در ترکیب بندیهایی مانند آنچه در بند قبل نقل شد ،میباشد“ :کل شهر ،قوانین
آن ،و شما و من ” همان احساساتی که دموستن در خطابه علیه میدیا

ابراز کرد در اینجا و در کل

مجموعه خطابههای دادگاهی ظاهر می شود ایین جایگیاه ،همیانطور کیه آیسیخینس بیه صیراحت
میگوید ،بر مفهوم قانون به عنوان حامی نظم عمومی و همچنین نظیم سیاسیی دموکراتیی

متکیی

است بنابراین ،او استدالل میکند که هنگام وضع قانون ،توده مردم (طبق نظر قاضیان) باید در نظر
بگیرند که چه قوانینی را وضع کنند که به نفع قانون اساسی دموکراتی

آنها باشد به عیالوه ،پیس

از تصویب قوانین ،اگر دویت بخواهد خوب عمل کند باید کسانی را که از قوانین پیروی نمیکننید
مجازا

کند بنابراین مجازا

جرم ،پایه اساسی حمایت از حکومت قانون و دموکراسی مبتنیی بیر

آن است دادستانهای شهروند و قضا
دموستن آن را در ی

ابزاری هستند که دموکراسی را حفظ میکنند همانطور که

خطابه دیگیر اینچنیین خالصیه مییکنید“ ،اجیداد میا دادگیاههیای قیانونی

( )dikast¯eriaرا تأسیس کردند نه برای اینکه سخنرانان شکایتهای شخصی خود را علیه یکدیگر
اعالم کنند بلکه برای اینکه متخلفانی که مرتکب جرایم علیه پوییس میشوند محکوم شوند “
این نظر در خطابه ییکرگو

حتی واضحتر بیان میشود که در بخشهایی ،آن را ماننید نیوعی
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مدنی” در دموکراسی آتن میخواند ییکرگو

“در

خاطر جنایا

در خطابه علیه ی وکراتس ادعا میکند که بیه

ی وکراتس و به نفع توده مردم و پوییس او را تحت تعقیب قانونی قیرار مییدهید او

این موضع را با طرح نگرش دموکراتی

از حقوق جزا و پیگرد قانونی ،توجیه میکند او بیان میی-

کند که کسانی که پیگرد قانونی را انجام میدهند ،باید مورد قدردانی میردم شیهر قیرار بگیرنید در
عوِ ،اگرچه آنها برای مصلحت جمعی عمل میکنند ،اما برعکس آن درست است ،که نتیجه آن
هیچ عدایت یا مزیتی را برای پوییس به بار نمیآورد او با ت ریح نحیوه عملکیرد سیسیتم تعقییب
عمومی از این ادعا حمایت میکند
او معتقد است که سه عامل اصلی وجود دارد که دموکراسی و رونق پوییس را حفظ مییکننید:
سیستم قوانین ،رأی قضا

در دادگاههای عمومی و سیستم تعقیب قانونی که از طریق آن جرائم در

دادگاه محکوم میشوند او سپس با جزئیا

نحوه عملکرد این طرح را توضیح میدهد به گفته او،

این قوانین آنچه را که نباید انجام شود ممنو میکنند دادستان ( )kat¯egorosکسانی را که محکوم
به مجازا های مقرر در قوانین هستند متهم میکند قضا
دیگر آنها را به دادگاه ک اندهاند او براسا

کسانی را مجازا

میکنند که دو عامل

این نمودار مفهومی از نحیوه عملکیرد یی

سیسیتم

تعقیب عمومی برای جرم ،نتیجه میگیرد که کل سیستم به کسیی بسیتگی دارد کیه مجرمیان را بیه
دادگاه می ک اند ایبته این نقش او است کیه او بیه دقیت توضییح داده و از آن دفیا کیرده اسیت
بنابراین ،اگرچه این سیستم با ابتکار شخصی پیش میرود ،به نفع میردم عمیل کیرده و دموکراسیی
آتن را بیان و حفظ میکند
ی وکراتس با بیان همان نگرانی شبیه آیسخینس درباره نقش خصومت شخصی ،چرخش بالغیی
متفاوتی به آن میدهد ،اما به صورتی که بییانگر نگرانییهیای م یابه در میورد نحیوه درک رابطیه
خصومت با تعقیب عمومی است بنابراین او ادعا میکند که این پرونده را نه از دشمنی یا شرار ،
بلکه برای جلوگیری از آسیب دیدن شهر مطرح کرده اسیت او بیا بییان اصیول اساسیی ایین امیر،
میگوید که شهروند با انصاف کسی را که مرتکب جرم ن ده است بیه خیاطر خصیومت شخصیی
خود ( )dia tas idias echthrasتحت تعقییب عمیومی ( )koinasقیرار نخواهید داد در عیوِ ،او
دشمنان شخصی خود را کسانی خواهد دید که قوانین پوییس را نقض میکنند خصوصیت عمومی
جناییا

( ،)ta koina t¯on adik¯emat¯onزمینیههیای عمیومی ( )koinas kai tas prophaseisرا
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برای دشمنان این افراد فراهم میکند در اینجا نکته اصلی این چند سطر این است که وقتی سیستم
به درستی ع مل کند ،پیگرد قانونی هر چند کیه توسیط شیخی شیهروندان آغیاز شیده باشید ،بیه
تخلفا

عمومی پاسخ میدهد و به منافع عمومی پوییس خدمت میکند ،نه منیافع شخصیی طیرف

تعقیب کننده
بنابراین ،برای آیسخینس و ییکرگو  ،نقش شهروند خوب ،تعقیب قانونی جرایم به نماینیدگی
از توده مردم یا در هنگام ن ستن به عنوان قاضیی ،مجیازا

کیردن چنیین جناییاتی بیه نیام نظیم

دموکراتی

است که برای دفا از آنها قسم خورده است چه کسیانی از ظایمیان دفیا مییکننید؟

ییکرگو

اظهار داشت که انتظار میرود که دوستان و نزدیکان در دفا از آنها صحبت کننید ،امیا

او به افرادی حمله میکند که از جها
چنین مهار

دیگر از خائنان به دموکراسی دفا میکنند او مییگویید ،از

بالغی باید “به نمایندگی از شما ،قوانین و دموکراسی” استفاده شود  1شناسایی منیافع

قضا  ،قوانین و قانون اساسی دموکراتی

امری طبیعی در آتن است ،اما در اینجا آشکار است کیه،

ارائه خطابت برای محکوم کردن یا فرون اندن مخایفتها ،خطرا

خود را دارد اینها بیا جزئییا

بی تر در زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت ،اما م کلی از این دست در بخش “علیه ی وکراتس”
ظاهر میشود ،هنگامی که ییکرگو
او انتقام بگیرند اگر قضا
مجازا

استدالل میکند که قضا

باید به خاطر جنایا

ی یوکراتس از

چنین تصوری داشته باشند این خطر وجود دارد که تمایز بین انتقیام و

که حکومت قانون و محاکمه عمومی مجرمین برای حفظ آن اسیت فیرو برییزد امیا ایین

فروپاشی در این ادعا که در تعیین مجازا  ،قضا

به طور هم زمیان در خیدمت قیوانین و منیافع

خود به عنوان شهروند و توده مردم هستند ،آشکار است بالغت دموستن و ییکرگیو
مواقع به بالغت خودیاری عمومی و نهادی شباهت دارد ،نه کاربرد بیطرفانه قضاو

در بعضیی
قضیایی  2بیا

توجه به محوریت دویت م ارکتی و عناصر خودیاری و دعاوی اختصاری که نقش مهمی در طیرز
برخورد با جرم در آتن ایفا کرده است ،این شاید در آتن ی

 -1همچنین به دینارخو

گرایش طبیعی بود

(علیه دموستن) مراجعه کنید

 -2در جرائم سیاسی علیه پوییس ،گرایش طبیعی به این سمت وجود داشته است به دینارخو  ،علیه فیلوکیویس 3.8 ،و 19رجیو
کنید
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 -4اجازه خودیاری ،محدود کردن انتقام
ما م اهده کردیم که مردم آتن به خوبی آگاه بودند که تمایل شخصی برای انتقامجویی ییا پیگییری
دشمنی ممکن است انگیزهای باشد که افراد را وادار به انجام تعقیب قانونی میکند تصور میشیود
که اگر متهم محکوم شود ،پوییس مجازا

خود را برای انتقام شخی متضرر عوِ میکند قانون

آتن ،مانند بسیاری از نظامهای حقوقی دیگر ،اشکال مسیتقیمی از خودییاری را اجیازه مییداد بیه
عنوان مثال ،ممکن است بعضی از خالفکاران خطرناک در صور

دسیتگیر شیدن در حیین عمیل،

مورد دادرسی های اختصاری قرار بگیرنید در چنیین میواردی ممکین اسیت آنهیا توسیط خیود
شهروندان در همان محل اعدام شوند یا بازداشتشده و نزد مقاما

معروف به یازده نفر (بیا آییین

دادرسی  )apag¯og¯eبرده شوند ،که میتوانستند بالفاصله آنها را اعدام کنند یا اگر جرم خیود را
به طور موجه انکار کردند ،آنهیا را محاکمیه کننید  1علییرغم اخیتالف نظرهیای علمیی در میورد
جزئیا

این دادرسیهای اختصاری ،موضو مهم برای اهداف ما این است که آنهیا اعیدام فیوری

بدون محاکمه را ،چه توسط خود شهروندان صور

بگیرد و چه توسط مقاما

دویتی ،مجاز میی-

دانستند مردم آتن این عمل را در خودیاری و اعدام بیرون دادگیاهی چطیور تصیور مییکردنید و
چطور آن را با تعهد خود به مجازا

قضایی و حکومت قانون تطبیق میدادند؟

این مورد زمانی قابل فهمتر میشود که اعدام توسط یازده نفر انجام شود ،زیرا قیانون بیه آنهیا
اجازه میدهد فقط در جایی که مجرم گناه خود را انکار نمیکند ،این کار را انجام دهند این مطلب
ممکن است در نگاه اول عجیب به نظر برسد ،اما مانند اکثیر نظیامهیای حقیوقی دیگیر کیه چنیین
قوانینی را اتخاذ کردهاند ،مسأیه ضروری برای این روش دادخواهی ،توقیر عمومی مجرم در حین
عمل است دزدی که در حین عمل دستگیر شده و با زور با اموال مسروقه توسط شاهدان بیه نیزد
یازده نفر برده میشود ،سخت است که بتواند گناه خود را برای رضایت یازده نفر انکار کند اگر او
چنین کاری انجام دهد ،شاید با این ادعا که او فقط در حال پیس گیرفتن دارایییهیای خیود بیوده

 -1به آیسخینس ،علیه تیمارخو  ،1-1.90 ،و ارسطو ،اصول حکومت آتن  52.1برای تفسیرهای مختلر به دیوید کیوهن (:1983
فصل ( ،)3هانسن ( ))1976و تاد ( ))228 ، 8-117 :1993مراجعه کنید
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است ،در دادگاه عمومی محاکمه شود مورد دشوارتر در جایی به وجود میآید که قربیانی خیودش
امور را به دست بگیرد
خطابه در قتل اراتوستن ییسیا

چنین موردی را ن ان میدهد  1ی

شوهر زن زانیه ،اراتوستن

زناکار را در حین عمل میگیرد و قبل از ورود به اتیاق خیواب کیه صیحنه جیرم اسیت ،شیاهدان
بسیاری از احضار شدهاند همانطور که او خود تصدیق میکند ،مرد را در محیل ک یت و بعیداً بیه
جرم قتل تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد این بخ ی از خطر قابل توجهی است کیه افیراد دخییل
در خودیاری مستقیم باید متحمل شوند آنچه برای اهداف ما مورد توجه اسیت اسیتراتوی بالغیی
است که او با آن از خود دفا کرده و اقداما
است که ،به عنوان مجازا

قانونی برای ی

خود را توجیه میکند کاری که او انجام میدهد این
جرم عمومی که توسیط قیوانین پیوییس وضیع شیده

است ،عمل خود را برای خودیاری به تصویر مییک ید اسیتدالل او ،عبیار
کیفری در تقابل با انتقامجویی شخصی است وقتی اراتوستن برای بخ ش ایتما

کالسیی

مجیازا

میکنید ،شیوهر

پاسخ میدهد “این من نیستم که تو را میک م بلکه قوانین شهر ما است ،کیه تیو از آنهیا تخطیی
کردهای ” او خودیاری خود را به عنوان ابزاری برای اجرای قوانین پوییس ن یان مییدهید و ایین
مضمون را بارها و بارها به عنوان استدالل اصلی خود تکرار میکند او در بخش پایانی خطابه خود
این نکته را با کلما

دقیق بیان میکند“ :بنابراین من این مجازا

را به نفیع منیافع شخصیی خیود

نمیدانم بلکه به نفع کل شهر میدانم” ارزش واقعی این پرونده هرچه باشید ،نکتیه برجسیته ایین
است که ییسیا

معتقد بود متقاعد کنندهترین استراتوی ،تبدیل خودیاری به عنوان ابزاری است که

شهروندان با استفاده از آن ،برای مجازا

متخلفان به نفع قوانین و توده مردم عمل میکنند در ی

سیستم م ارکتی برای پیگرد قانونی جرم و جنایت که به ابتکار شهروند بسیتگی داشیت ،شیاید او
انتظار داشت که چنین ادعایی متقاعد کننده باشد
همانطور که قبالً نیز اشاره شد ،ممکن است به نظر برسد که حوزه تعقیب قتلی ،کیه خطابیه در
قتل اراتوستن نمونه آن است ،با مفهوم جرائم عمومی ،جرم و مجازا

سازگاری نیدارد ،زییرا ایین

عمل از طریق دعاوی ( )dik¯e phonouدنبال میشد که فقط برای خوی اوندان قربانی آزاد بود بیا
 -1برای گزارش دقیق این پرونده ،به دیوید کوهن ( :1991فصل  )5و کانتارال  a1991مراجعه کنید
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این حال ،ما دیدیم که این طبقهبندی رویهای یزوماً دالیت بر این ندارد که عمل ممنوعه صرفاً یی
اشتباه شخصی تلقی میشود که هیچ تأدیری بر پوییس ندارد و این امیر کیه چنیین میوردی در هیر
صور

بعید به نظر میرسد نه تنها با ممنوعیت ورود مجرم آیوده به اماکن عمیومی شیهر بلکیه بیا

این واقعیت ن ان داده میشود که متهمین به قتل عمدی (ماننید متهمیین بیه جراحیا
همچنین ی

عمیدی ،و

 )dik¯eبه پای میز محاکمه دادگاههایی که  dikaiمعمویی را رسیدگی میکردنید بیرده

نمیشدند ،بلکه به دادگاه آریوپاگو

که در زمانهای باستان فقط این نو پرونیدههیا را رسییدگی

میکردند و ابهت خاصی داشتند برده میشدند  1تجسم واقعی پایه و اسا
انتقام آیسخویو

این دادگاه در االهگیان

روشی را ن ان میدهد که در آن پایداری پوییس وابسته به تأسیس یی

عمومی برای مجازا

دادگیاه

قتل و جلوگیری از انتقام جویی در نظر گرفته میشد همانطور کیه بیه نظیر
تخلر کامالً شخصیی کیه فقیط بیر

میرسد ،از منابع ما کامالً م خی است که قتل به عنوان ی

خانواده متوفی تأدیر میگیارد ،تلقی ن ده و درک این مس له مهم است که چرا از دیدگاه مردم آتین
ممکن است هیچ تضادی بین قتل ،به عنوان یکی از جیدیتیرین جیرائم و نگنجانیدن آن در زمیره
جنایاتی که هر شهروند ممکن است به خاطر آن تحت پیگرد قانونی قرار گیرد ،وجود نداشته باشد
خطابه دموستن علیه اریستوکرا ها به طور کامل به قانون قتل میپردازد تجسم قانون قتیل در
اینجا بر کیفیت عمومی آن تأکید دارد بنابراین ،سخنران میگوید که وقتی شخصیی میتهم بیه قتیل
شد ،این شهر است که او را مجازا

میکند و این مجازا

پس از آن است کیه شیهر بیه محاکمیه

راضی شود و بپییرد که این اتهام درست است -و نه قبل از آن او در این باره توضیح میدهد کیه
چگونه قانون قتل جایگزین فرایند قانونی عمومی برای انتقام شخصیی اسیت او دیییل ایین امیر را
چنین توضیح میدهد که :قانونگیار فکر میکند که چون “ما از قربانی انتقام میگییریم” ابتیدا بایید
بدانیم که آیا متهم مقصر است یا نه در موارد قتل ،صرفنظر از این واقعیت که آنهیا توسیط یی
 dik¯eمتهم شدهاند ،شهر به عنوان خون خواه قربانی و محاکمه ،ن ان داده میشود ،نه انتقامجیویی
خوی اوندان قربانی سخنران در ادامه درباره تفاو

 -1به دموستن مراجعه کنید “ :آریوپاگو

بین مجازا

و انتقام توضییح مییدهید ،و بیه

تنها دادگاهی است که هیچ دموکراسی ،اییگارشی یا حکومیت اسیتبدادی جیرأ

است از صالحیت قضایی آن برای قتل محروم بماند ”

نکیرده

54

فصلنامه علمی آراء (دورهی چهارم -شمارهی هشتم) زمستان 1400

عنوان نمونه از دستگیری فوری ی

قاتل محکوم که از تبعید برگ یته و دسیتگیر شیده و بیه نیزد

آرکونها برده شده است ،استفاده میکند او توضیح میدهد که بردن یی
اساساً متفاو

با سپردن او به بخ ش دادستان است او در مورد اول میگوید“ :این فیرد همیانطور

که قانون دستور میدهد مجیازا
بزرگترین تفاو

فیرد بیه نیزد آرکیونهیا

مییشیود ،و در میورد دوم همیانطور کیه دادسیتان مییخواهید
یا کیفر ( )tim¯oriasیا بیر دشیمن

این است که آیا قانون اختیار عاییه در مجازا

انسان دارد ” او با اضافه کردن بسیاری از ممنوعیتها در زمینه بدرفتاری کسانی که پس از قتل بیه
تبعید رفتهاند ،ادامه میدهد او به عنوان نمونه بیان میکند کیه چگونیه ک یتن قیاتلی کیه مقیررا
قانونی را در سپری کردن دوره تبعید به عمل آورده است ،همانند قتل عادی علیه هر شهروند آتنیی
تلقی میشود او توضیح میدهد که این اقداما

بیرای جلیوگیری از زنجییره بییپاییان قتیلهیای

انتقامجویانه ،یعنی دشمنی دیرین است واضح است که میتوان قتل را تخلفی تصیور کیرد کیه بیه
طور مستقیم به منافع عمومی مربوط است این مجموعه قوانین با هدف محدود کردن انتقامجیویی،
محدود کردن نقش خوی اوندان ،از بین بردن خصومت خانوادگی از شهر ،محافظت از فردی که به
تبعید میرود ،و اختیار دادن فقط به پوییس برای مجازا

قتل تنظیم شدند

1

او در بخش بعد اینطور نتیجه می گیرد که حتیی وقتیی دادسیتان اتهیام را ادبیا
محکوم شده است ،فقط قوانین ( )nomoiاجازه مجازا

کیرده و قاتیل

او را دارند جایب اینکه ،او اضافه میکند:

فقط دادستان مجاز است مجازاتی را که قانون در نظر گرفته است ،ببینید و ایین پاییان کیار اسیت
عالقه خانواده به تعقیب قانونی قتل در اینجا آشکار است ،اما پوییس محدودیتهیایی را نییز بیرای
نقش خانواده در اعاده انتقام جویی شخصی به عنوان مجازا

عمومی در نظر میگیرد تنها چییزی

که از وظیفه خوی اوندان برای خونخواهی باقی میماند ،این است که به آنها اجازه داده مییشیود
که اعدام را م اهده کنند  2به گفته او ،این حق دادستان است؛ نه کمتر ،نه بی تر

3

 -1ایبته تمایزاتی که به قتل عمدی ،غیر عمدی و تصادفی در قوانین دراکون برمیگردد نیز محدودیت در روند جستجو برای انتقیام
جویی با طبقه بندی قتل بر اسا

معیارهای عمومی عدایت است درمورد تیدوین قیانون اویییه قتیل ،بیه گاگیارین ( )1981و

کانتارال ( )1976مراجعه کنید
 -2برای رفتار مقتدرانه برای مجازا

شایسته اعدام ،به کانتارال ( )b1991مراجعه کنید

 -3ایبته وظیفه دیگری که به خانواده محول شده این است که از طریق انجام مراحل قانونی و نق ی که به عنیوان آغیازگر دادرسیی
دارند انتقام بگیرند اگرچه در واقعیت ممکن است پول خون نیز پرداخت شده باشد که این کار انجام ن ود ،اما از نظر هنجارها
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همانطور که تا کنون م اهده کردیم ،منابع آتن درباره مفهوم حکومت قانون اینطور بحش میکنند کیه
الزم است قدر مجازا به قضاتی واگیار شود که به اسم پیوییس قضیاو مییکننید بیا ایین حیال،
همچنین دیده شد که اگرچه مردم آتن ممکن است “ک ورهایی را که شهروندان را گاهی بدون محاکمیه
به اعدام محکوم میکنند ،با عنوان غیرقابل سکونت محکوم کنند” (ایسوکراتس ،رسایه مبادیه) ،شیوههیای
سیستم حقوقی آتن برای مقابله با جرم ،میزان قابل تیوجهی از دادرسییهیای اختصیاری و خودییاری را
شامل میشد ایبته این ،نتیجه توسعه سیستم به مرور زمیان ،ماهییت م یارکتی کلیی دموکراسیی آتین و
احترام مداوم به حق ،در حدود کامالً م خی ( oikosاهل خانه ،خانواده) برای محافظت از قلمیروی آن
در برابر تعدی و بیآبرویی بود با این وجود ،درک این نکته ضروری است که دادرسییهیای اختصیاری
ممکن است به اشکال دیگر نیز نهادینه شوند که به نظر میرسد با ایزاما حکومت قیانون کیامال مغیایر
باشند این دادرسیهای اختصاری شامل اعدام برون دادگاهی توسط نهادهای عمومی است
 -5قدرت مجازات و حکومت قانون دموکراتیک
ارسطو در تاریخ خود درباره قانون اساسی آتن (اصول حکومت آتن) توضیح میدهد که :مجلیس شیورا
در گیشته قدر جریمه ،زندانی کردن و اعدام را داشت اما در یکی از روزهایی کیه یییزی میاخو
به دست جالد عمومی دادند و او در انتظار مرگ بود ،اوملید

را

از اهایی آیوپکه او را نجیا داد و اعیالم

کرد که هیچ شهروندی را نباید بدون حکم دادگاه به مرگ محکوم کرد و توده مردم حق جریمیه ،حیبس
و قتل را از مجلس شورا سلب کرده و قانونی را وضع کردند که باید تمام محکومیتها و مجیازا هیای
تصویب شده توسط مجلس شورا به دادگاه ارجا داده شوند ،و اینکیه حکیم اعضیای ژوری بایید قابیل
اجرا باشد
اطالعا کمی درباره نحوه اعمال چنین قدر اختیاری برای مجازا شهروندان بیدون محاکمیه در
دست است  1بحش ارسطو ن ان میدهید کیه محیدودیت ایین قیدر ن یان دهنیده تغیییر قیدر در
دادگاههای عمومی با دادن حق انحصاری مجازا به آنهیا اسیت و همچنیین ن یان از تعهید (هرچنید

و آرمانهای اجتماعی برای خانواده قابل تصور نبود که به دنبال انتقام برای متوفی نباشند و عیدم انتقیام جیویی را بییحرمتیی
( )asebeiaقلمداد میکردند
 -1به ییسیا

 ، 4-22.2تاد ( )316.2.2 :1993و م

دوول ( )90-189 :1978مراجعه کنید
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ممکن است در بعضی مواقع ناقی اجرا شده باشد) به ایگوی حکومیت قیانون دارد کیه در آن ،قیدر
دویت برای مجازا متخلفین به عنوان عملیاتی منحصراً در داخیل و از طرییق قیانون تصیور مییشیود
بنابراین ،شناخت نو اصول م روعیتی که امروزه در ذا ی

سیستم قانونی عیدایت کیفیری مییبینییم،

شهروندان را از مجازا های خودسرانه با استفاده از این اصل محافظت میکند و بنابراین مجیازا فقیط
پس از محکومیت در ی

محاکمه عادالنه اعمال میشود

منافع عمومی مهمی که در چنین شرایطی در معرِ خطر است ،بی تر با ی

واقعه دیگر که ارسیطو

در همان متن بازگو کرد ،ن ان داده شده است ارسطو پس از بحش و گفتگو دربیاره کودتیای اییگارشیی
جباران سی گانه و زیادهروی در مورد اعدامهای برون دادگاهی ،تبعیدها و مصادرههیای بیرون دادگیاهی
آنها ،به آشتی سال  403قبل از میالد و عفوی که جبران خسار وارده به دییل تخلفا را ممنیو کیرد
اشاره میکند در این زمینه ،او سه عمل بزرگ سیاستمدارانه یکی از رهبران ،به نیام آرژینیوز را توصییر
میکند یکی از این موارد زمانی اتفاق میافتد که فرد شیرو بیه تحریی

کینیههیا نسیبت بیه بازگ یت

کنندگان کرد آرژینوز او را با دستگیری فوری به مجلس شورا میبرد و آنها را ترغیب میکنید کیه او را
بدون محاکمه ( )akriton apokteinaiبه قتل برسانند به این دییل که آن یحظه ،عبر شود و ن یان دهید
که آنها برای نجا دموکراسی متعهد هستند ارسطو که بیه تیازگی اعیدام بیرون دادگیاهی ژنیرالهیای
آرگینوسا را محکوم کرده است ،فقط برای این اقدام تمجید میشود چه عاملی تفاو در واکینش او بیه
این دو مورد از اعدام برون دادگاهی را ن ان میدهد؟
از نظر من ،چنین قضاو هایی ناشی از این اعتقاد گسترده در آتن اسیت کیه قیانون جیزا در نهاییت
ابزاری برای حفظ نظم سیاسی و اعمال قدر سیاسی است وقتی برای نجا دویت اقیدام سیریع الزم
است ،پس برای ی

نهاد سیاسی غیر از دادگاهها مجاز است که این قدر را به صور برون دادگیاهی

اعمال کند ،یعنی اینکه از اقتدار سیاسی خود بیرای محیروم کیردن شخصیی از زنیدگی بیدون محاکمیه
استفاده کند تمایل به انجام این کار و روشی که از نظیر ارسیطو غیرم یکل سیاز ،سیاسیتمدارانه و قابیل
ستایش تلقی میشود ،چیزهای زیادی را درمورد دیدگاه مردم آتن نسبت به قانون جزا و قیدر زنیدگی
و مرگ بر شهروندان به ما میگوید ،نه فقط به عنوان عدایت بیطرفانه ای که بیغرضانه تقسیم مییشیود
بلکه به عنوان بستر نظم سیاسی که در آن اهداف ممکن است وسیله را توجیه کنند این امر بیا شناسیایی
قوانین ،قضا  ،توده مردم ،و دموکراسی که مکرر در باال به آن اشاره شد ،تأیید و توجیه میشود قضیا
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آتنی سوگند هلیاست خوردند؛ سوگندی که بیطرفی نیاز داشت و اصول قانونی بودن و حکومت قیانون
را تصدیق میکرد ،اما این ارزش ها در تینش بیا دیگیران وجیود داشیتند کیه قیوانین را بیه نفیع پیوییس
میدانستند
از نظر ارسیطو ،ایین چییزی اسیت کیه زییادهروی دموکراتیی

پاسیخ بیه آرگینوسیا را از عملکیرد

سیاستمدارانه آرژینوز و شورا متمایز میکند همیانطور کیه ایسیوکراتس در آریوپیاگیتیکو

خیود ادعیا

میکند ،هنگامی که آتن ،مجلس شورا را تحت سلطه مقتدرانه قرار داد با احضار بییترتییب و تهدیید ییا
مجازا آنها ،نظم را اجباری کرد آنها فهمیدند کیه نظیم فقیط بیا مجیازا و پاسیداری ()epimeleia
حفظ میشود بنابراین آنها میتوانستند از قبل ببینند که چه کسی احتماالً مرتکب تخلر مییشیود ایین
خیال پروریهای انضباطی (به معنای فوکوایدینی) مخصوص نظرییهپیردازان سیاسیی آتنیی هسیتند کیه
نسبت به دموکراسی رادیکال تردید دارند ،اما متفکران دموکرا تر نیز از ایین منطیق مصیون نبودنید در
چنین زمینهای ،ییکرگو

(علیه ی وکراتس) به قانونی تصویب شده پس از سرنگونی جبیاران سیی گانیه،

اشاره میکند که بر اسا

آن ،هرکسی که در تالش برای سرنگونی دموکراسی و یا در آرزوی حکومیت

استبدادی شخصی را ک ته ،بیگناه است او با اظهار نظر در مورد حکمت این شرط میگویید کیه بیرای
جرایم عادی مجازا به دنبال جرم است اما در صور خیانت یا سرنگونی دموکراسی بایید پییش از آن
باشد این اظهار نظر بار دیگر ماهیت م ارکتی نظام حقوق جزایی ،درهم آمیختگی آن با اهداف سیاسیی
حمایت از قانون اساسی دموکراتی
را ن ان میدهد در ی

در برابر دشمنانش و نحوه استفاده از خودییاری را در چنیین نظیامی

زمینه سیاسی که منیافع دادسیتانهیا ،قضیا  ،قیانون و پیوییس بیه دقیت قابیل

شناسایی هستند ،معموالً چنین نگرشی به وجود میآید در بخیش بیاقی مانیده ایین فصیل ،تینشهیای
دیگری را که در درون سیستمی ایجاد میشود که خود را مظهر حکومت قانون میداند ،بررسی میکنیم
یکی از مضامین اصلی ارسطو ،در گزارش او از تحول سیستم قضایی آتن از زمیان سیویون تیا قیرن
چهارم ،رشد مداوم قدر توده مردم از طریق اصالحا قانونی اسیت ایین رشید بیا گسیترش قیدر
پیگرد قانونی برای “هر شهروندی که مایل به انجام چنین کاری باشد” آغاز مییشیود (اصیول حکومیت
آتن) و با اقداماتی مانند معرفی دستمزد خدمت در دادگاههای عمومی به اوج خود مییرسید آنچیه کیه
ارسطو از این طریق میفهمد اصالحا قضایی به عنوان ابزاری اصلی است که بیا اسیتفاده از آن قیدر
توده مردم به هزینه طبقا “بهتر” افزایش یافت یعنی کسانی بر دادگیاههیا حیاکم مییشیوند کیه منیافع
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سیاسی خود را با دموکراسی رادیکال مرتبط میکنند او با بررسی یازده مرحله از توسیعه قیانون اساسیی
آتن ( ،)politeiaگزارش نهایی خود را با تأکید بر نحوه واگیاری قیدر نهیایی بیه تیوده میردم ،چنیین
نتیجهگیری کرد“ :برای توده مردم که دارای قدر عاییه بر همه چیز اسیت و همیه چییز را بیا احکیام و
دادگاههای عمومی که توده مردم در آن حاکم است ،اداره میکند ،و حتی برای مواردی که توسیط شیورا
محاکمه شدهاند و به توده مردم رسیدهاند ”
ارسطو در بحش درباره دموکراسی رادیکال در سیاست خود اظهار داشت که این دادگاهها حتی خیود
را باالتر از قانون قرار دادهاند و به این ترتیب این شکل دموکراسی را مانند استبدادی در بیقیانونی خیود
ایجاد کردهاند دموکرا های آتن تصور ارسطو را از حکومت قانون قبول نداشتند 1،امیا موضیو آشیکار
برای همه کسانی که نهادهای حقوقی آتن را م اهده میکردند این بود که آنهیا نماینیده اصیلی قیدر
سیاسی بودند حکومت مستبدانه از پیسیستراتو

تا جباران سی گانه ،سعی در کنتیرل ییا از بیین بیردن

اقتدار  dikast¯erionآتن داشت (اصول حکومت آتن) افالطون در قوانین خود یی

گیزارش نظیری از

این دیدگاه را پی نهاد میکند ،که طبق آن ،تمام دویتهای موجود صرفاً نتایج درگیریهیای اجتمیاعی را
در قانون اساسی خود نهادینه میکنند ،و به موجب آن دروتمندان در ی

اییگارشیی ییا تیودههیا در یی

دموکراسی ،قانون اساسی را به گونهای مینویسند که از قوانین و نهادهای قضیایی دوییت بیرای پی یبرد
منافع خود به هزینه گروهی که خارج از قدر است استفاده کنند از نظر افالطیون ،در چنیین شیرایطی
هیچ حکومت قانونی وجود ندارد زیرا قانون تابع منافع سیاسی حزب حاکم است
مردم آتن با هر دیدگاه سیاسی همان اعتقاد ما را به ایدئویوژی بیطرفی اجرای عدایت و حکومت
قانون قبول داشتند؛ ایدئویوژی که میخواهد ما را تحتای عا قرار دهید (مگیر اینکیه میا متعلیق بیه
گروههایی باشیم که احسا

میکنند سیستم حقوقی به دییل نیواد ییا فقیر بیرای آنهیا تبعییض قائیل

میشود) یعنی آنها فهمیدند که قدر

مجازا

نقض قانون به نام دویت برای اقتدار کسیانی کیه (از

نظر قانون اساسی یونان) قدر

را در دویت دارند ،مهم است؛ چه اکثریت (دموکراسیی) باشیند ،چیه

معدود افراد (اییگارشی) ،یا ی

مستبد یا پادشاه  2یعنی آنها فهمیدند که کار قوانین و دادگاههیا فقیط

 -1به دیوید کوهن ( :1995فصل  )3مراجعه کنید
 -2به آین ( )b2000مراجعه کنید
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این نیست که تصریح کنند تجاوز به سعاد

مردم باید طبق قانون تعریر و مجازا

اجتماعی و سیاسی حفظ شود ،بلکه این کارکرد ابزاری برای قیدر

شیوند تیا نظیم

سیاسیی اسیت در خطابیههیای

مورد بحش ،سخنرانان اغلب منافع دموکراسی را با قیوانین و دادگیاههیای “آن” م یخی مییکردنید
همانطور که دموستن در ی

خطابه مطرح کرد ،کاهش اختییارا

دادگیاه راه مطم نیی بیرای تسیهیل

سرنگونی دموکراسی است در همین راستا ،آنها ،یعنی دموکرا ها و منتقدین آنهیا ،تغیییر تیاریخی
قدر

را به دادگاههای دموکراتی

و دادستانهای شهروند دیدند تأدیر این شناخت در تمام مجموعیه

بالغت حقوقی احسا

میداوم از ایین اسیت کیه

نوشتجا

می شود ،زییرا ایین امیر مسیتلزم تیر

حکومت قانون و به ویوه اصل سازنده آن ،یعنی برابری در برابر قانون ،در میوارد خیاص بیا مالحظیه
منافع توده مردم تضعیر میشود
این تر  ،بسته به دیدگاه شخصی ،این بود که درو  ،پایگاه اجتماعی و نفوذ ی
استداللها در پرونده در دسیتر

شیخی بیه نفیع

ارزییابی مییشیود ییا بیر خیالف آن دموسیتن در اظهیارنظر دربیاره

ایدئویوژی برابری در برابر قانون و مس له مجازا های مختلر برای دروتمندان و فقرا از موضو بنییادی
بالغی استفاده میکند او از قضا میپرسد“ ،اگر فقیری به دییل فقر مرتکب جرمی شود ،با شیدیدترین
مجازا ها مجازا میشود ،اما اگر دروتمندی به دییل شرمآور حرص مال دنیا همان کار را انجیام دهید،
مورد عفو قرار میگیرد پس اگر شما همه چیز را به این صور میدیریت کنیید ،برابیری بیرای همیه و
دویت دموکراتی

کجاست؟” دموستن در خطابه علیه مییدیا

و خطابیههیای دیگیر ،ایین روییه را کیه

دروتمندان پر نخو با مصونیت از مجازا از نفوذ خود استفاده میکردند تا به سایر شیهروندان آسییب
برسانند و منکر برابری در برابر قانون شوند ،سخت مورد نکوهش قرار داد
م کل واقعی در اینجا فقط این نیست که درو و پایگاه اجتماعی ممکین اسیت بیه یی
کم

شیهروند

کند تا از مجازا اعمال ناشایست دور بماند (همانطور که در سیستم حقوقی ما نیز بیا روشهیای

مختلفی انجام میشود) آنچه در زمینه این تر

نهفته است که چنین عواملی (میثالً خصیومت بیا افیراد

دروتمند یا تمکین از آنها) در رسیدن به قضاو نقش داشته باشند ،این واقعییت اسیت کیه در جرییان
دادرسی آتنی ،زندگی شخی و همچنین عملی که او بیه آن میتهم شیده در حیال محاکمیه اسیت ایین
وضعیت به حمله به شخصیت منجر میشود که ویوگی برجسته خطابههای جدیی آتن اسیت موضیوعی
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که به همان اندازه قابل توجه است این است که آنها نه تنها متهم ،بلکه شاکی را هم ن انه میگیرنید بیه
ی

معنا ،زندگی هر دو طرف در بسیاری از موارد محاکمه میشود به نظر مییرسید کیه ایین مغیایر بیا

تصور ما از تعقیب کیفری است ،زیرا قرار است متهم بخاطر کاری که انجام داده ییا نیداده اسیت ،میورد
قضاو قرار گیرد ،نه برای آنچه که او انجام داده یا ممکن است در گیشته انجام داده باشد اما بیا توجیه
به گرایش مردم آتن به شناسایی منافع قوانین ،قضیا  ،تیوده میردم و پیوییس ،دییدن تعقییب قیانونی از
زاویهای متفاو

طبیعی بود

این همان خطری است که این مفهوم از وحد توده مردم با قوانین و دادگاههایش ن یان مییدهید
در آتن این عقیده که محاکمه مجرم در مورد هویت ی

فرد نیست ،بلکه در مورد کاری است که انجیام

داده ،در بالغت جدیی نیز وجود دارد ،اما در ک مکش با ایدههایی است که سخنورانی مانند آیسیخینس،
دموستن یا ییکرگو

مطرح کردهاند مبنی بر اینکه ،قوانین و دادگاهها نظامهایی برای تیوده میردم هسیتند

تا از خود در برابر کسانی که ممکن است به آنها آسیب برسانند محافظت کنند این مفهوم مییتوانید بیه
محکومیت جنایی ی

تیمارخو  ،بلکه ی

سقراط منجر شود آیسخینس در خطابه علییه تیسیفون ،بیه

قضا میگوید که اگر آنها کسانی را مجازا کنند که سیاست آنها بیا “قیوانین و منیافع شیما نیعنیی
قضا ] مخایر است ،از دموکراسیی خیود محافظیت مییکننید” در دسیتور عمیل آیسیخینس ییا پنید
ییکرگو

مبنی بر اینکه در میوارد خیانیت ،مجیازا مییتوانید مقیدم بیر جیرم باشید ،صیرفنظیر از

ظرافتهای جرم قانونی ،م خی نیست کیه منیافع تیوده میردم بیرای محکومییت کیافی نباشید نکتیه
اینجاست که ماهیت نهادهای دموکراتیی

آتین و شییوهای کیه بیا آن اندی یمندانی ماننید آیسیخینس و

دموستن آنها را فصیحانه مفهومسازی میکنند ،قانونی بودن و منافع را با هم میآمیزنید بیه گونیهای کیه
باعش میشود تا حد زیادی قابل ت خیی نباشند و حداقل برخی از محاکما جنایی را کیه در زنیدگی
مردم دخیل هستند ،به محاکمهای تبدیل میکنند که مطابق با جایگاه اجتمیاعی میردم و سیودمندی آنهیا
برای پوییس در رابطه با جایگاه اجتماعی و سودمندی مخایفان شان باشد بیه ایین معنیا ،ایین  ag¯onبیه
همان اندازه که درباره افراد است ،محاکمه در مورد این است که آیا ی

تخلر خاص از قیانون رخ داده

است یا نه ایبته ،این امر برای دزد یا جیب بیر معمیویی کیه در برابیر  dikast¯erionمحاکمیه مییشیود،
متفاو است ،اما خودش میگوید که چنین افرادی عمدتاً در زیر افق منابع ما قیرار مییگیرنید ،مگیر در
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موارد گاه به گاه و همچنین میگوید که آنها مجرمانی هستند کیه در معیرِ دادرسییهیای اختصیاری
قرار میگیرند و فقط به ندر ممکن است به دادگاه مراجعه کنند
همانطور که دیدیم ،از ی

طرف ،پیگرد قانونی برای جرائم عمومی در آتن متأدر از ایدههایی دربیاره

جرم ،مجازا و حکومت قانون بیود کیه بیرای خواننیدگان میدرن در تبعییت آنهیا از مفیاهیم احکیام
بیطرفانه صادر شده به نام قانون در دفا و جلوگیری از آسیب به کل جامعه آشنا است از طرف دیگیر،
ترکیب عناصر خودیاری ،دادرسیهای اختصاری ،اعدام بدون محاکمه و قضاو بیر اسیا

شخصییت،

درو  ،قدر سیاسی و نیکوکاریهای عمومی طرفین ،ما را به چایش میک د تا بفهمییم کیه چیرا درک
جرم و مجازا در آتن دموکراتی

با آنچه امروز داریم بسیار متفاو است و وجود این تفاو بیه ایین

دییل نیست که نظام حقوقی آنها فاسد ،بدوی یا ناکارآمد بوده است ،بلکه به ایین دیییل اسیت کیه درک
مردم آتن از مفاهیم عدایت ،دموکراسی و حکومت قانون اساساً از جها مهمی با ما تفاو دارد
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سیاست کیفری افتراقی در پاسخ گذاری قاچاق کاال و ارز
محسن رحمانی فرد

1

چکیده
کیفر ،ضمانتاجرا و واکنش رسمی در برابر رفتار مجرمانه است با توجه بیه ماهییت وییوه بیزه قاچیاق کیاال و ارز و
وجوه امنیتی ،اجتماعی و اقتصادی این بزه ،واکنش باید م در و متناسب این رفتار باشد قانونگییار خصوصیاً در قیانون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،طیر متنوعی از کیفرهیا را بیا شیرایط مختلیر پییشبینیی نمیوده اسیت کیه بعضیاً دارای
ویوگیهای متفاو

از سایر مجازا ها است در مقایه حاضر به بررسی کیفرگییاری در حیوزه بیزه قاچیاق کیاال و ارز

تحت چهار عنوان مجازا های اصلی ،مجازا های تکمیلی و تبعی ،عوامل م یدده و مخففیه و ایزامیا

تعییین کیفیر

پرداخته شده است و یزوم سیاست افتراقی و جایگاه فعلی و همچنین جایگاه مطلوب کیفرگیاری در بزه معنونیه میورد
واکاوی قرار گرفته است سپس نتیجه گرفته شده که جنبه اقتصادی ،مهمترین دییل جرمانگیاری قاچیاق کیاال و ارز بیه
شمار می رود؛ چرا که اکثر رفتارهای مرتبط با قاچاق به گونهای سودآور و دارای عواید کالن نام یرو اسیت و باعیش
اختالل در نظام اقتصادی میگردد بنابراین الزم است کیفرها به گونهای طراحی شود که با برهم زدن تیوازن علییه بیزه،
ریس

ارتکاب را باال ببرد روش تحقیق در این مقایه به صور

تحلیلی و استفاده از دادههای کتابخانهای است

کلیدواژهها :کیفر ،افتراقی ،قاچاق کاال و ارز ،جرم اقتصادی

 -1دانش آموخته دکترای حقوق جزا و جرم شناسی mohsenrahmanifard@gmail.com

64

فصلنامه علمی آراء (دورهی چهارم -شمارهی هشتم) زمستان 1400

مقدمه
کیفر عبار

از واکنش رسمی در برابر جرم است حقوق کیفری به خاطر ساماندهی چنین پاسیخی

که شدیدترین شیوه کنترل محسوب میشود ،از دیگر نظامهای کنترل رسمی و غیر رسیمی متمیایز
شده است کیفر با هر نظریه و هدف توجیه شود جز جداییناپییر نظام کیفری است کیه بایید در
هر دعوایی که به ادبا

مجرمیت و مس وییت کیفری مرتکب یا مرتکبان میانجامد تعییین و اعمیال

شیود (محمیودی جیانکی )667 :1388 ،حتمییت و سییرعت در اجیرای کیفیر از ییوازم و شییرایط
بازدارندگی آن است که اندی مندانی چون بکاریا در کتاب م هور خود بیه نیام "رسیایه جیرایم و
مجازا ها" به این امر پرداختهاند به نظر او اصل در حتمیت و قاطعیت در مجازا
و اگر مردم بدانند که در صور

ارتکاب جرم مجازا

بزهکار اسیت

خواهنید شید ،از ارتکیاب بیزه خیودداری

خواهند کرد
مجازا های تعیین شده برای جرایم اقتصادی نسبتاً شدید و عموماً با توجه به هیدف مرتکبیان
از ارتکاب این جرایم ناظر بر کیفرهای مایی است در ادامه ضمن پرداختن به مجازا هیای اصیلی
بزه قاچاق کاال و ارز ،مجازا

های تکمیلی و تبعی نیز مورد بررسی قرار میگیرد سپس به عوامیل

م دده و مخففه کیفر پرداخته و متعاقباً نحوه اعمال و تعیین کیفر مورد بررسی قرار خواهد گرفت
 -1مجازاتهای اصلی
به طور کلی جرایم اقتصادی هر چند از جهت کالن بودن م خی می شیوند و قاعیدتاً کیفیر ایین
قبیل جرایم شدید است ویی با این حال رویکرد قانونگیار در جرایم اقتصادی پیامد محیور اسیت
در رویکرد پیامد محور باید دید که امنیت اقتصادی به چه میزان آسیب دییده و آدیار منفیی داشیته
است از این رو ویوگی رفتاری مانند باندی بودن یا استمرار یافتن ییا در سیطح گسیترده ارتکیاب
یافتن ،زمانی برجسته میشود که نتایج و پیامدهای قابل توجهی نیز به بار آید (توسیلیزاده:1392 ،
 )227به همین جهت حداقل و حداکثر کیفر و همچنین یحا بنیدهای مختلیر جهیت مجیازا ،
حسب میزان ارزش کاال و ارز قاچاق شده پیشبینی شده است این امیر میی توانید منیادی تناسیب
کیفر و جرم در جرایم قاچاق کاال و ارز باشد
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 -1-1اعدام
مجازا

اعدام از جمله مجازا هایی است که مخایفان و موافقیان زییادی دارد برخیی معتقید بیه

حیف مجازا

اعدام و عدهای دیگر معتقد به اجرای این مجازا

اکثر ک ورهای اروپایی و آمریکایی مجازا
ک ورهای جنوب شرقی آسیا مجازا
تعداد زیادی از افراد به این مجازا

هستند در حایی کیه امیروزه در

اعدام حیف شده و دیگر کاربردی ندارد؛ در برخی از

اعدام به عنوان ی

مجازا

اصلی کاربرد داشیته و همیواره

محکوم می شیوند ( )faiza,1999,463در حقیوق اییران کیفیر

اعدام در مورد مصادیقی از جرایم اقتصادی که به یحا شد

جرم ،تهدیدی برای امنیت اقتصادی،

اجتماعی و سیاسی ک ور محسوب می شوند و در نتیجه به عنوان جرایم در حکم محاربیه و افسیاد
فی االرِ تلقی میشوند؛ مقرر گردیده است
ماده  30قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  1392مقرر میدارد" :در صورتی که ارتکیاب
قاچاق کاال و ارز به صور

انفرادی و یا سازمانیافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسالمی ایران

یا با علم به م در بودن آن صور
موضو م مول قانون مجازا
مرتکب ،طبق مقررا

گیرد و منجر به اخالل گسترده در نظیام اقتصیادی ک یور شیود،
اخالیگران در نظام اقتصادی ک ور مصوب 19ق9ق 1369میگیردد و

قانون مزبور مجازا

میشود "

ماده  31همان قانون نیز اشعار میدارد" :در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کاال و
ارز با علم و عمد ،عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم بیرای تیأمین
مایی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروههای معاند با نظام اختصیاص داده ییا هزینیه
نموده است ،عالوه بر مجازا های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازا

محیارب ییا مفسید

فی االرِ 1محکوم میگردد "

 -1ماده  286قانون مجازا

اسالمی" :هرکس به طور گسترده ،مرتکب جنایت علیه تمامیت جسیمانی افیراد ،جیرائم علییه امنییت

داخلی یا خارجی ک ور ،ن ر اکاذیب ،اخالل در نظام اقتصادی ک ور ،احتیراق و تخرییب ،پخیش میواد سیمی و میکروبیی و
خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فح ا یا معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب اخالل شدید در نظم عمومی ک یور،
ناامنی یا ورود خسار

عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی ،یا سبب اشیاعه فسیاد ییا فح یا در حید

وسیع گردد مفسد فی االرِ محسوب و به اعدام محکوم میگردد "
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 -2-1حبس
از دیرباز مجازا

حبس به عنوان حربهای برای مقابله با مجرمان مورد توجیه بیوده اسیت اگرچیه

زندان از گیشتههای دور وجود داشته ،از قرن  19به بعد اصلیترین شکل مجازا
تحول شکل در مجازا

شده است ایین

تا حدود زیادی ناشی از تغییر در اویویت های اهداف مجازا

این اهداف است هدف این نو مجازا

ییا تکمییل

دور نگه داشتن مجیرم از جامعیه و اصیالح و تربییت و

سرانجام تغییر رفتار او و انطباق رفتار او به هنجار جامعه و پی گیری از وقو جرم در آینده اسیت
هر چند که امروزه این ایده با تردیدهای فراوانی مواجه و نتایج مطلوب از آن حاصل ن یده اسیت
(سبزوارینواد )53 :1393 ،ایبته رویکرد ارعابی مجازا
اهداف دوگانهای که برای مجازا
همچون شیوه اصالحی ،به ندر

زندان نیز همچنان پابرجاست

زندان منظور میشود یعنی زنیدان بیرای مجیازا

و زنیدان

با یکدیگر جمع شدهاند ،چیرا کیه زنیدان ،بیه دیییل سیاختارش،

معموالً غیرعادالنه با زندانی رفتار می کند و در نهایت موجب افزایش کینه زندانی نسبت به عیدایت
و قانون می شود و ممکن است موجب بیگانگی بی تر فرد با جامعه و در نتیجیه مقیدما

افیزایش

ارتکاب جرم شود (عبدی)79 :1381 ،
قانونگیار برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز از این مجازا
نمونه در بند پ و

استفاده نمیوده اسیت بیه عنیوان

از ماده  22قانون (در خصوص قاچاق کاالهای ممنو ) و تبصره  1میاده ییاد

شده (در خصوص قاچاق م روبا

ایکلی) و همچنین مواد  28تا ( 32در خصوص جرایم قاچیاق

سازمانیافته و حرفه ای) و سایر جرایم مرتبط از این مجازا

اسیتفاده شیده اسیت ایین در حیایی

است که در بند  14سیاست های کلی قضایی مصوب  ،1381بند  12سیاستهای کلی قضیایی پینج
سایه مصوب  1388و بند  64سیاستهای کلی برنامه ش م توسعه ،به ضرور

اتخاذ تدابیر الزم با

رویکرد حبسزدایی تأکید شده است
 -3-1کیفر مالی و محوریت آن
کیفر مایی شامل جزای نقدی ،مصادره عواید حاصل از ارتکاب جرم و ضبط اموال مورد استفاده در
ارتکاب جرم است با توجه به اینکه در جیرایم اقتصیادی خصوصیاً قاچیاق کیاال و ارز مجیرم بیا
ارتکاب جرم ،درآمدهای مجرمانهای را تحصیل میکند ،قانونگییار درصیدد محیروم کیردن وی از
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درآمد مجرمانه بوده و آن درآمد را استرداد مینماید به عبار

دیگر به سبب نام یرو بیودن ایین

درآمدها قانونگیار از مجرم خلع مایکیت کرده و آنها را به نفع دوییت ضیبط مییکنید  1میاده 31
کنوانسیون مبارزه با فساد با تکرار موارد پی نهادی ماده  12کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافتیه
فراملی ،دویت های عضو را به اتخاذ تدابیر مورد نظر به منظور مصیادره عوایید و امیوال حاصیل از
ارتکاب جرایم اقتصادی فرا میخواند عالوه بر این ممکن است وسایل و ابزار و تجهیزا
در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته ضبط گیردد  2در کنیار ایینهیا ،مجیازا

نیز کیه

جیزای نقیدی

پیشبینی شده برای بزه قاچاق کاال و ارز ،و تناسیب آن بیا مییزان ارزش کیاال ،کیامالً انگییزههیای
اقتصادی بزه را از بین میبرد
پیشبینی جزای نقدی نسبی یعنی اینکه قانونگیار ارزش اموال و عواید مجرمانهای که مسیتقیماً
از بزه بدست میآید را مالک احتساب جزای نقدی قرار داده است در کنار فواید ذکیر شیده بیرای
چنین مجازاتی ،مثل تناسب جرم و مجازا  ،حداقل اشکال آن این است که با افزایش نیرخ تیورم،
مجازا

بزه عمالً به طور ناخواسته شدیدتر می شود که این امر قابل توجیه نیست بیه عنیوان مثیال

شاید در سالهای آینده با توجه به نرخ تورم ساالنه و افزایش قیمت کاالهیا میوارد کمتیری شیامل
بندهای ایر یا ب ماده  22قانون قاچیاق کیاال و ارز گیردد یییا بیدون اینکیه مجیرمین امیروز بیا
بزهکاران سالهای آینده تفاو

کرده باشد عمالً کیفر آنها ت دید خواهید شید ایبتیه در صیور

اجرای عملی ماده  28قانون مجازا

اسالمی ،شاهد این م کل نخواهیم بود وفق میاده ییاد شیده:

"کلیه مبایغ میکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازا
شده به وسیله بان

نقدی ،به تناسب نرخ تورم اعیالم

مرکزی هر سه سال یکبار به پی نهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأ

وزییران

تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر میشود الزماالجرا میگردد " به صراحت این ماده،
مفاد آن در خصوص سایر قوانین از جمله قانون قاچاق کاال و ارز نیز جاری است
پیشبینی صدور قرار تأمین از نو ودیقه به صور

ایزامی 3و همچنین تکلیر مرجع رسییدگی

 -1تبصره  2ماده  22قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز" :وجوه حاصل از قاچاق کاالی ممنو  ،ضبط میشود "
 -2تبصره  3ماده  ،22ماده  23و  24قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
 -3تبصره  2ماده  41قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز" :در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماده ( )21این قانون ،در صیورتی کیه
بیم اختفای ادیه ،فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پروندههیایی بیا ارزش کیاالی قاچیاق مک یوفه بیاالی یکصید میلییون
( )100.000.000ریال ،صدور قرار ودیقه متناسب با مجازا

مقرر ایزامی است "
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به صدور دستور شناسایی و توقیر اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمایی و برداشت
جزای نقدی از این محل در صور

استنکاف محکوم از پرداخت (مواد  48و  60قانون مبیارزه بیا

قاچاق کاال و ارز) و عدم امکان تعلیق و تخفیر مجازا

جزای نقدی ،1در راستای سیاست جنایی

قانونگیار در قبال قاچاق کاال با رویکرد کیفر مایی است م ید دیگر این نظر مقرره ماده  60قیانون
حبس بدل از جزای نقدی را پانزده سال معین کرده است

مبارزه با قاچاق کاال و ارز است که مد

و حتی جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی را پس از اتمام حبس نیز قابل وصول دانسته اسیت  2در
حایی که در سایر جرایم وفق ماده  29قانون مجازا

اسالمی 3مصوب  ،1392این مد  ،به شرطی

که از حداکثر حبس مقرر برای آن بزه بی تر باشد ،سه سال منظور شده است
 -4-1شالق و رویکرد حداقلی به آن
مجازا

بدنی من جمله شالق ،مسیتقیماً متوجیه بیدن و تمامییت جسیمانی مجیرم اسیت و جیزو

وخیمترین و شدیدترین نو مجازا
به این مجازا

محسوب میشود دوره طوالنی از تاریخ مجازا

اختصیاص

دارد اجرای ارزان و کم هزینه ،عدم وجود معایب زندان و تهدید م در بر مجیرم و

دیگران از مزایای آن برشمرده شده است در معایب کیفر شالق نیز میتوان گفت که کیفری خیوار
کننده است به خصوص اگر در مال عام اجرا شود به عالوه گاه آدیاری در بیدن مضیروب بیاقی
میگیارد که گاهی ایتیامناپییر و ک نده است (اردبیلی)83 :1393 ،
در بعد از انقالب اسالمی مجازا

شالق در مجازا های تعزیری جایگاه مهمی پیدا نمیود بیا

توجه به منابع فقهی در برخی از موارد تنها مجازا
نگاهی به مقیررا

قیانون مجیازا

مقرر برای جرایم تعزیری شناخته شده بود اما

اسیالمی 1375بخیش تعزییرا

مجازا های تعزیری ،دادگاه در تعیین مجازا

ن یان مییدهید کیه در اکثیر

شالق از نگیاه گیشیته دور شیده اسیت و بیا دادن

 -1ماده  71قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز" :جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیر
نیست "
 -2تبصره  2ماده " : 60جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صور

شناسایی اموایی از محکومٌ علیه ،حتیی پیس از اتمیام حیبس

وصول می گردد "
 -3ماده  29قانون مجازا

اسالمی مصوب " :1392هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازا

از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شرو میشود که از حداکثر مد
هر حال مد

حبس باشد بازداشت بیدل

حبس مقرر در قانون برای آن جرم بی یتر نیسیت و در

بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند "
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جزای نقدی و حبس در کنار مجازا

شالق ،دست دادگاه را بیرای تعییین مجیازا هیای

مجازا

دیگر باز گیاشته است و تا حدودی از مجازا

بدنی شالق فاصله گرفتیه اسیت (سیبزوارینیواد،

)52 :1393
با مطایعه قانون قاچاق کاال و ارز م خی میشود که سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص
تعیین مجازا ها به سمت عدم استفاده از مجازا

شالق پیش رفته است به طیوری کیه مجیازا

شالق ،صرفاً در دو مورد کیفر شالق در نظر گرفته شیده اسیت نخسیت در خصیوص قاچیاقچی
حرفهای کاالهای مجاز و مجاز م روط و یارانهای ،موضو ماده  32قیانون اسیت کیه قیانونگییار
مقرر میدارد" :کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفهای 1محسوب میشوند ،عالوه بیر ضیبط
کاال و یا ارز قاچاق ،به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری و مجازا های
حبس به شرح زیر محکوم میشوند:
ایر -نود و ی

روز تا شش ماه حبس برای کاال و ارز با ارزش تا ی

میلییارد ()1.000.000.000

ریال
ب -بیش از شش ماه تا دو سال برای کاال و ارز با ارزش بیش از یی

میلییارد ()1.000.000.000

ریال "
ایبته در صورتی که قاچاق کاالی ممنو به صیور

حرفیهای ارتکیاب یابید ،مجیازا

شیالق

ندارد وفیق تبصیره میاده فیوق ایییکر" :میرتکبین قاچیاق حرفیهای کاالهیای ممنیو  ،عیالوه بیر
مجازا های مندرج در ماده ( )22این قانون حسب مورد به نصر حداکثر حبس مقرر در این ماده
محکوم میشوند "
دوم در مورد بزه تمرد در برابر مأمورین موضو ماده  34قانون است که وفق آن" :در صیورتی
که شخی حامل یا مای

کاال و یا ارز قاچاق ،در مواجهه با مأموران کاشر به هر نحوی مقابله ییا

مقاومت نماید ،اگر عمل میکور از مصادیق دست بردن به سالح و سلب امنیت مردم نباشد عیالوه
بر مجازا های مقرر برای ارتکاب قاچاق ،به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهیار ضیربه
شالق محکوم میشود " ییا برای سایر جرایم ،کیفر شالق در نظر گرفته ن ده است که با توجه بیه
ماهیت اقتصادی بزه قاچاق کاال و ارز و تأدیر بی تر مجازا های مایی ،به نظر تدبیر درستی است
 -1وفق بند ش ماده ی

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اصالحی  ،1394قاچاقچی حرفهای شخصی اسیت کیه بییش از سیه بیار

مرتکب قاچاق شود و ارزش کاال یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون ( )10.000.000ریال باشد

70

فصلنامه علمی آراء (دورهی چهارم -شمارهی هشتم) زمستان 1400

 -5-1انحالل شخص حقوقی
یکی از مجازا های پیشبینی شده برای شخی حقوقی ماده  20قانون مجازا
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،مجازا
یحا شد  ،نظیر مجازا

انحالل شخی حقیوقی مییباشید مجیازا

اعدام در مورد اشخاص حقیقی است ،بیا ایین تفیاو

شخی حقوقی نه تنها حیا

حقوقی ی

اسالمی و ماده 67
انحیالل از

کیه بیا انحیالل

شخی حقیوقی پاییان مییپیییرد ،بلکیه سیهامداران آن

شرکت و احیاناً کارمندان آن شرکت نیز متضرر شده و کار خود را از دست میدهنید (پوربیافرانی،
 )112 :1394بدین ترتیب با توجه به اهمیت و شد
آن را در زمره مجازا های تعزیری درجه ی

این مجازا  ،ماده  19قانون مجازا

اسالمی

یعنی سنگینترین مجازا ها قرار داده است

همانطور که در مورد اعدام این دغدغه وجود دارد که موارد شیمول آن تقلییل یابید ،در میورد
اشخاص حقوقی نیز این موضو مطرح است که در حد امکان دایره اعمال مجازا

انحالل کاهش

یابد بدیهی است که انحالل شرکت به سبب تناسب نمی تواند در مورد جرایم کم اهمییت بیه کیار
گرفته شود ( )Fieberg, 1999: 85در واقع ،انحالل شرکت باید تنها زمانی در نظر گرفته شیود کیه
اهداف شرکت یا فعاییت هایش مستقیماً در جهت ارتکاب تقصیر جزایی است بر این اسیا
 22قانون مجازا

میاده

اسالمی اشعار میدارد" :انحیالل شیخی حقیوقی و مصیادره امیوال آن زمیانی

اعمال می شود که برای ارتکاب جرم ،به وجود آمده یا با انحراف از هدف م رو نخستین ،فعاییت
خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد "
اما در بند ایر ماده 67قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،در میورد قاچیاق کیاالی ممنیو و ییا
سازمان یافته ،در همان مرحلهی اول و در خصوص قاچاق کاالهیای غییر ممنیو و ارز ،در مرتبیه
دوم انحالل شخی حقوقی پیشبینی شده است این ماده مخصی ماده  20قانون مجازا

اسالمی

در خصوص مجازا های اشخاص حقوقی است و این امر ناشی از رویکرد سیختگیرانه و ارعیابی
قانونگیار در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز میباشد
 -2مجازات تکمیلی و تبعی
مجازا

تکمیلی 1مجازاتی است که در تکمیل مجازا

 -1هر چند اصطالح مجازا

تکمیلی برای این دسته از اختیارا

اصطالحی مناسبتر باشد (ایهام وبرهانی)95 ،1392 ،

اصلی آمده و دادگاه باید هماننید مجیازا

قضایی به کیار گرفتیه شیده اسیت امیا شیاید مجیازا

تتمیمیی
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اصلی آن را در حکم خود درج نماید (سبزوارینواد )37 :1393 ،این نو مجازا هیا هیچگیاه بیه
تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمیگیرد اصوالً مجازا
اختیار داده است در صور

تکمیلی اختیاری است که قانون بیه دادگیاه

صالحدید و متناسب با جیرم ارتکیابی و شیرایط مجیرم آن را صیادر

نماید
در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  ،1392تعییین مجیازا هیای تکمیلیی و تبعیی بیه
موجب ماده  63وفق قانون مجازا

اسالمی ،به عمل مییآیید  1جیواز صیدور حکیم بیه مجیازا

تکمیلی و انوا آن در ماده  23قانون مجازا
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،مقررا

اسالمی مصوب  ،1392آمیده اسیت بیا ایین وجیود

خاصی در خصوص انوا مجازا های تکمیلی پیشبینی

نموده است مطابق ماده  69قانون میکور" :مرجع رسیدگی کننده ذیصالح حسب مورد میتواند با
توجه به شرایط ،نحوه ،دفعا

ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب ،عالوه بر مجازا هیای مقیرر در

این قانون ،وی را به عنوان تکمیل مجازا  ،به ی

یا چنید میورد میرتبط از محرومییت هیای زییر

محکوم نماید:
ایر -تعلیق موقت یا ابطال دائم:
 -1کار

بازرگانی

 -2کار

مبادال

 -3کار

ملوانی

مرزی

 -4پروانه کسب ،تأسیس ،بهره برداری یا حق ایعملکاری
 -5پروانه حمل و نقل
 -6گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی ،دریایی و هوایی
ب -تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پی ه و تجار
پ -محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از ی
 محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیأی

تا پنج سال
مدیره و مدیر عاملی اشخاص حقیوقی از

تا پنج سال

ث -ممنوعیت خروج از ک ور تا پنج سال "
 -1ماده  63قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز" :حکم تعدّد و یا تکرار ارتکاب قاچیاق و معاونیت آن و مجیازا
مطابق قانون مجازا

اسالمی است "

تبعیی و تکمیلیی،
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همانطور که مالحظه میگردد مجازا های تکمیلی قانون مبارزه بیا قاچیاق کیاال و ارز ،مطلیق
بوده؛ فاقد قیودا

قانون مجازا

نگارنده با توجه به مقررا
مقررا

(حداکثر دو سال) است امیا بیه نظیر

اسالمی چون رعایت مد

 63قانون قاچاق کاال و ارز و ارجا آن به قانون مجازا

اسالمی ،ایین

نیز باید در خصوص بزه قاچاق رعایت گردد و به عبارتی میاده  69قیانون صیرفاً در مقیام

توسعه انوا مجازا های تکمیلی متناسب با جرم خاص بزه قاچیاق کیاال و ارز اسیت و در میورد
سایر شرایط باید به قانون مجازا

اسالمی مراجعه شود تفسیر بیه نفیع میتهم نییز چنیین ایجیاب

میکند
همانطور که گفته شد قاعده اصلی در مورد مجازا های تکمیلی ایین اسیت کیه علییاالصیول
اختیاری بوده و به صالحدید قاضی واگیار شود ویی بر اسا
و استدالل حقوقدانان کیفری مجازا
مکلر به قید مجازا

پارهای از قوانین و مقررا

جزاییی

تکمیلی اجباری نیز امکانپییر است که در این میورد قاضیی

تکمیلی در حکم خود خواهد بود (صانعی )716 :1382 ،بیه عنیوان نمونیه

وفق تبصره  2ماده  67قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،چنانچه شخی حقوقی ،وابسته بیه دوییت
یا مأمور به خدما

عمومی باشد ،مرجع رسیدگی کننده ،کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را عالوه

بر مجازا های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائیم ییا موقیت از خیدما
عمومی غیردویتی محکوم مینماید یا بر اسا

تبصره ماده  36قانون مجازا

محکومیت قطعی که میزان مال موضو جرم ارتکابی ،ی

دویتیی و

اسالمی 1انت ار حکم

میلیارد ( )1.000.000.000ریال یا بییش

از آن باشد ،ایزامی است
حکم تبصره ماده  ،36از جهت اطمینان دادن به افکار عمومی نسبت به قاطعیت دستگاه قضایی
در مبارزه با جرایم اقتصادی و افزایش بازدارندگی از این جرایم گامی مثبیت تلقیی مییشیود ،امیا
توجه افراطی به مبلغ عواید حاصل از جرم به عنوان مالک تعیین مجازا

در این میورد هیم دییده

میشود (مهدوی پور)214 :1395 ،
مجازا

تبعی برخالف مجازا

اصلی و تکمیلی در حکم دادگاه درج نمیگیردد بلکیه نتیجیه

قهری و قانونی حکم کیفری دادگاه است که به تبع حکم دادگاه بر محکیوم تحمییل مییشیود ادیر
 -1تبصره  2ماده  36قانون مجازا اسالمی" :انت ار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضو جرم ارتکیابی ،یی
( )1.000.000.000ریال یا بیش از آن باشد ،ایزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیراالنت ار منت ر میشود:
خ -قاچاق کاال و ارز "

میلییارد
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مجازا

تبعی محدود به زمان است و پس از انقضا مد

نائل میگردد در واقع باید گفت که مجازا

ادر آن زایل و محکوم به اعیاده حیثییت

تبعی ادر قهری و ناشی از حکم قانون اسیت و نییازی

به درج آن در حکم دادگاه ندارد و همین تفیاو

اساسیی بیین مجیازا

تکمیلیی و تبعیی اسیت

(سبزوارینواد )43 :1393 ،مجازا های تبعی متضمن محرومیت از حقیوق اجتمیاعی اسیت ایین
کیفر یکی از مناسبترین ضمانتاجراها برای برخورد با مجرمیانی اسیت کیه دارای مقیام و شیأن
اجتماعی باال هستند (مهدوی پور)218 :1395 ،
همانطور که گفته شد وفق ماده  63قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،اعمال مجازا های تبعیی
طبق قانون مجازا

اسالمی خواهد بود بر اسا

ماده  25قیانون مجیازا

اسیالمی" :محکومییت

قطعی کیفری در جرائم عمدی ،پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان ،در مد
این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازا

زمیان مقیرر در

تبعی محروم میکند:

ایر -هفت سال در محکومیت به مجازا های سایب حیا

و حبس ابد از تیاریخ توقیر اجیرای

حکم اصلی
ب -سه سال در محکومیت به قطع عضو ،قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بییش
از نصر دیه مجنیٌعلیه باشد ،نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ -دو سال در محکومیت به شالق حدی ،قصاص عضو در صورتی کیه دییه جناییت وارد شیده
نصر دیه مجنیٌعلیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج"
 -3عوامل مشدده و مخففه
سببهای ت دید یا تخفیر مجازا  ،کیفیا
صور

و اوصافی هسیتند کیه قانونگییار تعییین کیرده و در

احراز آنها حسب مورد دادگاه مکلر به ت دید یا تخفیر مجیازا

اسیت بیا توجیه بیه

اینکه بزه قاچاق کاال و ارز به طور کلی ،در خصوص این کیفیا  ،تابع قواعد عیام قیانون مجیازا
اسالمی است؛ ییا در گفتار حاضر صرفاً جلوههای افتراقی این عوامل و کیفیا  ،مورد بررسی قیرار
میگیرد
 -1-3قاچاق سازمانیافته
ت کیل گروه با هدف ارتکاب جرم یکی از عواملی است که میتواند بیا ایجیاد همیاهنگی در بیین
مجرمین زمینههای موفقیت آنها را افزایش داده و در مقابل کارآمدی عدایت کیفیری را بیه چیایش
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بک د در این راستا قانونگیار در جهت تسهیل ک ر جرم و شناسایی مجرمین میتواند بیا اتخیاذ
سیاست کیفری افتراقی زمینه را برای ایفیای نقیش کارآمید فیراهم نمایید از ایینرو در حیایی کیه
قانونگیار به نحو مطلق قاچاق کاال و ارز را به موجب تبصره ماده  36و ماده  109قیانون مجیازا
اسالمی و نیز ماده  57قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز «جرم اقتصادی» تلقی نمیوده اسیت و خیود
همین وصر موجب اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در مورد قاچیاق کیاال و ارز شیده اسیت ،یییکن
افزوده شدن قید «سازمان یافته» به آن میتواند تدابیر خاصی را سبب شود
کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی در بند ایر ماده  2خود گیروه
مجرمانه سازمانیافته را بدین شکل تعرییر مییکنید «گیروه مجرمانیه سیازمانیافتیه یعنیی گیروه
سازمانیافته مت کل از سه یا چند نفر که برای ی
هماهن

با ارتکاب ی

دوره زمانی م خی وجیود داشیته و بیه طیور

یا چند جرم یا تخلر شدید مندرج در این کنوانسیون ،به منظیور تحصییل

مستقیم یا غیر مستقیم منافع مایی یا سایر منافع مادی ،فعاییت میکند » قانونگیار ایران نییز متعاقبیاً
به موجب تبصره  1ماده  130قانون مجازا

اسالمی 1و بند

ماده  1قانون مبارزه با قاچاق کاال و

ارز مفاد این تعریر را وارد نظام تقنینی ایران نمود
ویوگی سازمانیافتگی به سه شکل در حقوق کیفری م اهده شده است؛ نخست :به عنوان یی
عامل م دده جرم به این معنا که هرگاه جرم توسیط یی
مجازا

سیازمان و گیروه مجرمانیه تحقیق یابید

آن جرم افزایش پیدا میکند دوم :حایتی که سازمانییافتگی تنهیا بیه عنیوان یی

وصیر

مجرمانه در کنار معاونت و م ارکت در جرم مطرح و در حقیقت نوعی شرکت در جرم محسیوب
میشود و سوم :ت کیل ی

گروه مجرمانه سازمانیافته که عالوه بر جیرم ارتکیابی گیروه ،وصیر

مجرمانه مستقل دارد؛ در این معنا سازمانیافتگی وصر گروه مجرمانه است بیرخالف حاییتهیای
پی ین که سازمانیافتگی در آنها وصر جرم تلقی میشود
 -1ماده  130قانون مجازا

اسالمی" :هرکس سردستگی ی

گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازا

شدیدترین جرمیی

که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند ،محکوم می گردد مگر آنکیه جیرم ارتکیابی موجیب حید ییا
قصاص یا دیه باشد که در این صور

به حداکثر مجازا

معاونت در آن جرم محکوم می شود در محاربه و افسیاد فیی االرِ

زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی االرِ بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد بیه مجیازا

محیارب ییا مفسید

فیاالرِ محکوم میگردد "
تبصره  « :1گروه مجرمانه عبار

است از گروه نسبتاً منسجم مت کل از سه نفر یا بی تر که برای ارتکاب جرم ت کیل میشود یا

پس از ت کیل ،هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف میگردد »
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به موجب بند

ماده  1قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز «قاچاق سازمان یافته :جرمی است کیه

با برنامهریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط ی

گروه نسبتاً منسجم مت کل از سیه نفیر ییا

بی تر که برای ارتکاب جرم قاچاق ،ت کیل یا پس از ت کیل ،هدف آن برای ارتکاب جرم قاچیاق
منحرف شده است صور

می گیرد » مقنن ایران در ی

اقدام هم سو بیا سیاسیت جیرمانگیاری و

کیفرگیاری افتراقی برای جرایم قاچاق سازمانیافته ،ارتکاب بزه قاچاق کاال به صور
را وفق مواد  28و  29قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،مستوجب مجیازا

سازمانیافته

شیدیدتری نسیبت بیه

قاچاق ساده در نظر گرفته است
اگرچه قبل از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 3ق10ق 1392در قانون مجازا

اسیالمی

مصوب 1ق2ق 1392بحش سردستگی گروه مجرمانه در ماده ( )130تبیین و در تبصیره ( )1آن گیروه
مجرمانه تعریر شد ،اما ایین میاده و تبصیرهی آن نمییتواننید بیه تنهیایی عنصیر قیانونی جیرایم
سازمانیافته را ت کیل دهند به نظر میرسد از جمع بند « » ماده  1و مواد  28و  29قانون مبارزه
با قاچاق کاال و ارز مصوب  ،1392قانونگیار جرم قاچاق سازمانیافته را جرمی مسیتقل محسیوب
کرده و برای آن ارکان و عناصری متفاو

از ارکان و عناصر جرم قاچیاق سیاده پییشبینیی نمیوده

است؛ ضمانتاجراهایی که برای این جرم در نظر گرفته شده با توجه به وخامت آن نسبت به جیرم
قاچاق ساده نسبتاً شدیدتر بوده و آیین دادرسی جرایم قاچاق سازمانیافتیه ،اختییارا

بی یتری در

جهت ک ر و رسیدگی آن در نظر گرفته است
قانونگیییار ،در ضییمن تبصییرههییای مییواد  28و  29قییانون یییاد شییده نیییز بییه تبعیییت از شیییوه
متناسبسازی تعیین مجازا
در ماده  130قانون مجازا

با میزان مس وییت و نقش هر ی

از اعضای گروه مجرمانیه (مصیرح

اسالمی) برای کسانی که در ارتکاب جرایم قاچاق سازمانیافتیه نقیش

سازماندهی ،هدایت و یا سردستگی را بر عهده دارند؛ حسب مورد حداکثر مجازا هیای مقیرر در
مواد میکور پیشبینی نموده است
ایبته این موارد در جایی است که مرتکب قصد مقابله با نظام جمهوری اسالمی ایران یا علم بیه
م در بودن این جرایم را نداشته و رفتار وی منجر به اخالل گسترده در نظام اقتصادی ک یور ن یده
باشد ،در غیر این صور  ،مطابق ماده  30قانون مبارزه با قاچاق کیاال و ارز ،عمیل وی از مصیادیق
قانون مجازا

اخالیگران در نظام اقتصادی ک ور خواهد بود و مجازا های مقیرر در ایین قیانون
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برای وی در نظر گرفته خواهد شد قانونگیار در این قانون به تأمین مایی تروریسیم 1توجیه و در
ماده  31مقرر کرده است اگر مرتکب جرائم قاچاق کاال و ارز با علم و عمد ،عواید و سود حاصیل
از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مایی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملیی و
تقویت گروههای معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه کند ،عالوه بر مجازا های مییکور در ایین
قانون به مجازا

محارب نیز محکوم خواهد شد

الزم به ذکر است از آنجا که در قانون مجازا

اسالمی مصوب  ،1392محاربه تنها در صیورتی

واقع می شود که شخصی دست به سالح برده باشد معلوم نیست در چه صورتی مرتکب جرم فوق
محارب محسوب میشود ایبته در قوانین مختلر قانونگیار مجیازا

محاربیه را بیرای رفتارهیای

مختلفی که هیچ ارتباطی به سالح ک یدن ندارد ،در نظر گرفته است؛ امیا در ایین میورد ت یخیی
اینکه موضو تحت عنوان محاربه قرار میگیرد یا نه به قاضی واگیار شده اسیت و قاضیی در ایین
موارد تنها می تواند به مقررا

مربوط به محاربه در قانون مجازا

اسالمی مراجعه کند  2از ایینرو

تنها موردی که قابل استناد است افساد فی االرِ است که برای صدق ایین عنیوان بایید مقیررا
ماده  286بر رفتار مرتکب صدق کند
تفکی

3

قاچاق سازمانیافته از غیر آن از جهاتی چند واجد اهمیت است عیالوه بیر پییشبینیی

 -1ماده  1قانون مبارزه با تأمین مایی تروریسم مصوبه 13ق12ق 1394مقرر میدارد" :تهیه و جمع آوری عامداً و عایماً وجوه و اموال
به هر طریق چه دارای من أ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخ ی از منابع مایی حاصیله از قبییل قاچیاق ارز ،جلیب
کم های مایی و پویی ،اعانه ،انتقال پول ،خرید و فروش اوراق مایی و اعتباری ،افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب ییا تیأمین
اعتبار یا انجام هرگونه فعاییت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمانهای تروریستی
که مرتکب یکی از اعمال زیر میشوند ،تأمین مایی تروریسم بوده و جرم محسوب میشود" :
 -2در این موارد قانونگیار رفتار ارتکابی را عمالً در حکم محاربه دانسته است و مجازا

این جرم را برای آن رفتار در نظر گرفتیه

است و این بدان معنا نیست که دامنه شمول تعریر محاربه گسترش یافته است (بهرهمند)169 :1396 ،
 -3ماده  286قانون مجازا

اسالمی" :هرکس به طور گسترده ،مرتکب جنایت علیه تمامیت جسیمانی افیراد ،جیرائم علییه امنییت

داخلی یا خارجی ک ور ،ن ر اکاذیب ،اخالل در نظام اقتصادی ک یور ،احیراق و تخرییب ،پخیش میواد سیمی و میکروبیی و
خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فح ا یا معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب اخالل شدید در نظم عمومی ک یور،
ناامنی یا ورود خسار

عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی ،یا سبب اشیاعه فسیاد ییا فح یا در حید

وسیع گردد ،مفسد فی االرِ محسوب و به اعدام محکوم می گردد
تبصره -هرگاه دادگاه از مجمو ادیه و شواهد قصد اخالل گسترده در نظم عمومی ،ایجاد نیاامنی ،اییراد خسیار
اشاعه فساد یا فح ا در حد وسیع و یا علم به م در بودن اقداما

عمیده و ییا

انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکیابی م یمول مجیازا

قانونی دیگری نباشد ،با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم ،مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود "
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مجازا

شدیدتر برای قاچاق کاال و ارز سازمانیافته (مواد  28و  29قانون مبارزه با قاچیاق کیاال و

ارز) ،پیشبینی صالحیت برای ضابطین ویوه (ماده  39قانون مبارزه بیا قاچیاق کیاال و ارز) 1،جیرم
تلقی شدن مطلق قاچاق سازمانیافته (صرفنظیر از نیو کیاال و ییا ارز و مییزان آن) و پییشبینیی
صالحیت رسیدگی به آن در در دادگاه انقالب (ماده  44قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز) از جملیه
احکام خاص قاچاق سازمانیافته میباشد
 -2-3قاچاق حرفهای
یکی از تفکی هایی که قانونگیار به نحیو خیاص در قیانون مبیارزه بیا قاچیاق کیاال و ارز بیه آن
پرداخته است تفکی

قاچاقچی حرفهای از غیر آن میباشد قانونگییار در بنید ش میاده  1قیانون

مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سال  1392ابتدائاً در تعریر قاچاقچی حرفیهای چنیین مقیرر نمیود
«شخصی است که بیش از سه بار مرتکب تکرار و یا تعدد جرم قاچاق شود » بیر ایین اسیا

هیر

شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) که بیش از سه بار سابقه محکومیت قطعی بیه جهیت ارتکیاب
قاچاق کاال و یا ارز داشت و یا بیش از سه بار مرتکب قاچیاق کیاال و ارز شیده بیدون آنکیه بیین
ارتکاب آنها به اتهاما

قبلی محکومیت قطعی پیدا کرده بود (تعدد میادی) و ییا بیا تلفیقیی از دو

حایت پیش ،بیش از سه بار مرتکب قاچاق شده بود ،مرتکب قاچاقچی حرفهای تلقی میشد ییکن
با اصالح بند میکور در سال  1394دو تغییر عمده در تعریر به وجود آمد که هر دو نیز در جهت
محدود نمودن قلمرو شمول عنوان قاچاقچی حرفهای است بیر ایین اسیا

«قاچیاقچی حرفیهای:

شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کاال یا ارز قاچاق در هر مرتبه بییش
از ده میلیون ( )000،000،10ریال باشد » بر این اسا  ،اوالً ی صدق عنوان قاچاقچی حرفهای صرفاً
ناظر به موردی است که شخی حداقل سه بار سابقه محکومیت قطعی به ارتکیاب قاچیاق کیاال و
ارز داشته و برای بار چهارم یا بی تر مرتکب قاچاق کاال و ارز شود به عبیار
دفعییا

دیگیر قیانونگییار

تعییدد ارتکییاب قاچییاق را بییرای صییدق عنییوان قاچییاقچی حرفییهای کییافی نمیییدانیید

دانییاً ی قیانونگییار بیا پییش بینیی نصیاب بیرای ارتکیاب قاچیاق کیاال و ارز ،در صیورتی سیابقه

 1ی ماده  39قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز« :وزار

اطالعا

و نیروی انتظامی موظفند با همیاهنگی مرجیع ذیصیالح قضیایی،

خود یا بنا بر اعالم دستگاه کاشر ،شبکه های اصلی ،گروه های سازمان یافته قاچاق کاال و ارز و دارایی های آن ها را شناسیایی و
اقدام به ت کیل پرونده و تکمیل تحقیقا

نمایند »
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محکومیتهای قبلی مرتکب در تحقق وصر قاچاقچی حرفهای م در است که ارزش کاال و ییا ارز
قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون ریال باشد ایبته در خصوص افیرادی کیه بییش از دو مرتبیه
مرتکب قاچاق کاال و یا ارز با ارزش حداکثر ده میلیون ریال در هر مرتبه شوند ،نیز امکیان اعمیال
ت دید مجازا

مطابق تبصره  2ماده  21قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز وجود دارد

مطابق ماده  32قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز «کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفهای
محسوب میشوند ،عالوه بر ضبط کاال و یا ارز قاچاق ،به حداکثر جزای نقدی و تا هفتیاد و چهیار
ضربه شالق تعزیری و مجازا های حبس به شرح زیر محکوم میشوند:
ایر -نود و ی

میلییارد ()1.000.000.000

روز تا شش ماه حبس برای کاال و ارز با ارزش تا ی

ریال
میلییارد ()1.000.000.000

ب -بیش از شش ماه تا دو سال برای کاال و ارز با ارزش بیش از یی
ریال

تبصره -مرتکبین قاچاق حرفه ای کاالهای ممنو عالوه بر مجازا هیای منیدرج در میاده ()22
این قانون حسب مورد به نصر حداکثر حبس مقرر در این ماده محکوم میشوند »
بنابراین قانونگیار در خصوص قاچاقچی حرفهای سیاست کیفری سختگیرانیهتیری را اتخیاذ
نموده است که نمود دیگر آن را میتوان در «جرم» (و نه «تخلر») تلقیی نمیودن آن و پییشبینیی
صالحیت رسیدگی در دادگاه انقالب به موجب ماده  44قانون مبارزه با قاچاق کیاال و ارز دانسیت
الزم به ذکر است که در راستای تسهیل در شناسایی قاچاقچیان حرفهای ،در ماده  73قانون مییکور
ایجاد پایگاه اطالعا

محکومان قاچاق کاال و ارز پیشبینی شده است

1

 -3-3قاچاق مأموران دستگاههای کاشف یا وصول درآمد دولت
این نو ت دید در واقع ت دید به اعتبار سمت مجرم میباشد به عبیار

دیگیر قیانونگییار ،ایین

واقعیت که مرتکب از مأموران دستگاههای کاشر یا وصیول درآمیدهای دوییت اسیت را موجیب
1ی ماده  73قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز« :به منظور دبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائیه آن بیه مراجیع ذیربیط،
پایگاه اطالعا

محکومان قاچاق کاال و ارز در مرکز فن آوری و اطالعا

قوه قضاییه ت کیل میگردد تمامی واحدهای اجرای

احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیتهای راجع به قاچاق کاال و ارز ،م خصا
پایگاه دبت نمایند مبادیه اطالعا

بین سازمان تعزیرا

استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد »

فیردی محکومیان را در ایین

حکومتی و قوه قضاییه باید به نحوی باشد که امکیان تعامیل داده هیا و
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ت دید مجازا

دانسته است ماده  35قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مقرر میدارد" :در صیورتی

که مأموران دستگاههای کاشر یا وصول درآمدهای دویت ،خود مرتکب قاچاق شوند و یا شیرکت
قاچاق مقرر در این قانون به مجازا

یا معاونت در ارتکاب نمایند ،عالوه بر مجازا

مختلس نییز

محکوم میشوند
تبصره  -1مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچیاق از تعقییب مرتکبیان خیودداری ییا بیرخالف
قوانین و مقررا

عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازا

مقرر برای مختلسین امیوال

دویتی محکوم میگردند مگر آنکیه عمیل مرتکیب بیه موجیب قیانون دیگیری مسیتلزم مجیازا
شدیدتری باشد که در این صور

به مجازا

شدیدتر محکوم میشوند

تبصره  -2کارکنان تمامی دستگاهها و سازمان های م در در امر مبیارزه بیا قاچیاق کیاال و ارز از
جمله ستاد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز م مول حکم ایین میاده و تبصیره ()1
آن میشوند "
در توضیح این ماده باید گفت که با توجه به نرخ تورم و زمان تصویب قانون ت دید مجیازا
مرتکبین اختال

ارت ا و کالهبرداری ( )1367عمالً قاچاق کاال یا ارز ،در زمان حاضر باالی پنجاه

هزار ریال خواهد بود بنابراین مجازا
صرفنظر از مباشر

 2تا  10سیال حیبس و انفصیال دائیم از خیدما

دویتیی

یا معاونت مرتکب خیلی شیدید بیه نظیر مییرسید یییا پ ینهاد میی گیردد

قانونگیار با توجه به ارزش کاالی قاچاق وفق مواد  18و  22قانون مبارزه با قاچیاق کیاال و ارز ،در
خصوص مجازا

مأمورین مربوطه نیز تناسبسازی را انجام دهد

 -4تعیین کیفر
تعیین کیفر را میتوان به نوعی مهمترین حوزه حقیوق کیفیری دانسیت تعییین کیفیر ،حیوزهای از
حقوق کیفری است که دویت بی ترین دخایت و اجبار را در آن دارد در مراحل اجرای عیدایت در
نظام کیفری به ویوه هنگام تعیین کیفر ،قاضی دادگاه نقش تعییین کننیده و ممتیازی بیرای حصیول
اهداف نظام کیفری ایفا مینماید تناسب مجازا

با مجرم و جیرم ارتکیابی در هیر پرونیده امیری

موضوعی و فردی است و دادگاه با توجه به شرایط گونیاگون بایید آن را تعییین نمایید و از عهیده
قانونگیار بر نمیآید به همین سبب قانون ،با شرایطی آن را به قاضی دادگاه محول کرده است کیه
با تکیه و مستند به قانون بتواند بهترین و م درترین مجازا

را تعیین نماید اعطای اختیار به دادگاه

جهت تعیین کیفر از میان انتخابهای گوناگون کیفیر ،آزادی بیرای تعییین سیاسیت کیفیری تلقیی
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میگردد (سبزوارینواد )136 :1393 ،اما اتخاذ تصمیم از ناحیه قضیا
مجازا

در خصیوص تعییین نیو

همی ه کار سادهای نیست هر واقعه مجرمانه ،مجرم و هر محاکمیه بیا محاکمیه و مجیرم

دیگر تفاو

دارد تعیین مجیازا  ،یکیی از نگرانیی هیای عمیده میدعیان اصیالحا

قضیایی نییز

محسوب میشود (مهرا و قورچی بیگی)107 :1396 ،
در راستای سیاست جنایی افتراقی و سختگیرانه مبارزه با قاچاق کاال و ارز قانونگییار بیرخالف
سایر جرایم ،ضوابطی را در تعیین کیفر وضع نموده است تا بیا محیدود کیردن اختییارا
جهت استفاده از نهادهای ارفاقی ،بر شد

و بازدارندگی مجازا

قضیایی

بیفزاید در چهار بند بیه بررسیی

این محدودیتها پرداخته میشود
 -1-4عدم امکان تعلیق مجازات
تعلیق اجرای مجازا عبار از متوقر ساختن مجازا کسی است که به کیفرهای تعزیری محکیوم
شده است تا اگر چنانچه در مد معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری ن ود و از دستورهای دادگاه
در این مد

تبعیت کند محکومیت او کان یم یکن تلقی گردد (اردبیلیی )215 :1396 ،در ایین راسیتا

ماده  46قانون مجازا اسالمی مصوب  1392مقرر میدارد" :در جرائم تعزیری درجه سه تیا ه یت
دادگاه می تواند در صور وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم ،اجیرای تمیام ییا قسیمتی از
مجازا
ی

را از ی

تا پنج سال معلق نماید دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پیس از اجیرای

سوم مجازا می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ،تقاضای تعلیق نماید همچنین محکیوم

می تواند پس از تحمل ی

سوم مجازا  ،در صور

دارا بودن شرایط قانونی ،از طرییق دادسیتان ییا

قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید " اما استفاده از این نهاد ارفاقی در برخی جرایم مهیم
با ممنوعیت روبرو است ماده  47قانون یاد شده این جرایم را احصا نمیوده اسیت "صیدور حکیم و
اجرای مجازا

در مورد جرائم زیر و شرو بیه آنهیا قابیل تعوییق و تعلییق نیسیت:

اقتصادی با موضو جرم بیش از یکصد میلیون ریال" بر اسا

خ -جیرایم

ماده  36قانون فوقاییکر قاچیاق کیاال

و ارز نیز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب شده است
باید گفت قانونگیار با تعیین رقم یکصد میلیون ریال در واقع خواسته تا همه جیرایم اقتصیادی
را م مول عدم تعلیق یا تعویق قرار ندهد ایبته دیگیر بنیدهای میاده  47بیه گونیهای بیه برخیی از
مصادیق جرایم اقتصادی اشاره کرده است مانند جرایم سازمانیافته که عموماً در جیرایم اقتصیادی
تداخل دارند

81

سیاست کیفری افتراقی در پاسخ گذاری قاچاق کاال و ارز

عالوه بر این مقرره ،به موجب ماده  71قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز "جزای نقدی مقرر در
این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفییر نیسیت و مجیازا هیای حیبس و
شالق در جرائم قاچاق کاالهای ممنوعه ،حرفه ای و سازمانیافته موضو این قانون نیز قابل تعلییق
نمیباشد "
بنابراین همانطور که مالحظه میگردد با جمع مقررا

قانون مجازا

اسالمی و قانون مبارزه با

قاچاق کاال و ارز استفاده از این نهاد ارفاقی با توجه به سیاست جنایی تقنینی سختگیرانه قانونگیار
در خصوص بزه قاچاق کاال و ارز میسر نمیباشد

1

س ایی که در این رابطه ممکن است مطرح شود این است که آیا در شیرو بیه قاچیاق کیاالی
ممنوعه و حرفهای و سازمانیافته نیز محدودیتهای تعلیق مجازا
باید گفت با توجه به اطیالق میاده  71مجیازا
سازمانیافته نیز امکان تعلیق مجازا

وجود دارد یا خییر؟ در پاسیخ

شیرو بیه قاچیاق کاالهیای ممنیو  ،حرفیهای و

را ندارند این نظر مطابق میاده  47قیانون مجیازا

اسیالمی

است که در آن به صراحت جرمهای اقتصادی از جمله قاچاق کاال و ارز و شرو بیه آنهیا را غییر
قابل تعلیق و تعویق دانسته است
 -2-4عدم امکان تعویق مجازات
تعویق صدور حکم فرصتی است که دادگاه پس از احراز مجرمیت به متهم میدهید تیا چنانچیه در
طول این مد

به این  6ماه تا  2سال به تعهدا

خود پایبنید باشید از دسیتورهای دادگیاه تبعییت

نماید به موجب حکم دادگاه حسب مورد از مجازا  ،معاف یا در آن تخفییر داده شیود در ایین
راستا ماده  40قانون مجازا

اسالمی مصوب  1392مقرر میدارد" :در جرائم موجب تعزیر درجیه

شش تا ه ت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با مالحظه وضعیت فردی ،خیانوادگی و
اجتماعی و سوابق و اوضا و احوایی که موجب ارتکاب جیرم گردییده اسیت در صیور
شرایط زیر صدور حکم را به مد

وجیود

شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

 -1نظریه شماره 7ق93ق 67مورخ 24ق1ق 1393اداره کل حقوقی قوه قضاییه" :تعویق صدور حکم یا تعلیق اجیرای مجیازا
تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان با توجه به اطالق ماده  94قانون مجازا
جزای نقدی مقرر در مواد  702و  703قانون مجازا

اسالمی  1392شامل جیزای نقیدی نسیبی از جملیه

اسالمی اصالحی  1387نیز میشود ممنوعیتهای مقرر در ماده  71قانون

مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  1392با توجه به ماده  94قانون مجازا
صدراییکر شامل متهمان نوجوان نمیگردد "

جیرایم

اسالمی  1392در خصوص مصادیق منطبق با میاده
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ایر -وجود جها

تخفیر

ب -پیشبینی اصالح مرتکب
پ -جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبا

جبران

 فقدان سابقه کیفری م در"مالحظه می گردد که قانونگیار صرفاً جرایم موجب تعزیر درجه شش تا ه ت کیه مجیازا -
های نسبتاً خفیرتری نسبت به درجا
قطعاً جرایم اقتصادی را که به یحا شد

پنج ایی ی

دارند را م مول تعویق صدور حکیم دانسیته،

وخامتی کیه دارنید مسیتوجب مجیازا هیای درجیا

اخیراییکر (پنج ایی ی ) میباشند ،سزاوار این ارفاق قانونی تلقی ننموده است به عالوه قانونگییار
در ماده  47این قانون در مقام بیان جرایمی که صدور حکیم و در میورد آنیان قابیل تعوییق و
نیست ،در بند ج ،جرایم اقتصادی با موضو بییش از یکصید میلییون رییال را ذکیر نمیوده اسیت
بنابراین دو شرط جهت اعمال تعوییق صیدور حکیم در خصیوص جیرایم اقتصیادی وجیود دارد:
اوالً درجه جرم باید از درجه شش تا ه ت باشد دانیاً موضو جرم کمتر از یکصید میلییون رییال
باشد
در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به تعویق صدور حکم اشاره ن ده است ،بنابراین میی تیوان
به عموما

قانون مجازا

اسالمی با رعایت شرایط آن عمل نمود ممکن است گفته شود با توجیه

به ماده  45قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز که مهلت ی

ماهه جهت رسیدگی و صدور رأی نهایی

را از زمان تحویل پرونده ،پیشبینی نموده است؛ امکان تعویق صدور حکم وجود نیدارد؛ چیرا کیه
طبق ماده  40قانون مجازا

اسالمی حداقل زمان تعویق صدور حکم شش ماه میباشید در پاسیخ

باید گفت؛ اوالً تأخیر در تحقیقا

منصرف از علل قانونی اسیت و تعوییق صیدور حکیم ،نهیادی

ارفاقی است که قانونگیار پیشبینی نموده است دانیاً با توجه به مقررا
تحقیقا

ذیل میاده  45کیه تیأخیر

را به هر علت دیگری موکول به گزارش به مقیام میافوق نمیوده اسیت؛ مییتیوان چنیین

استدالل کرد که در صور

صدور قرار تعویق صدور حکم و گزارش آن بیه مقیام میافوق ،امکیان

استفاده از این نهاد ارفاقی وجود دارد تفسیر به نفع متهم و خفیر بودن جرایم مورد تعویق صدور
حکم (درجه  6ایی  )8و زیر  10میلیون تومان بودن آن ،میتواند م ید این نظر باشد
 -3-4عدم امکان تخفیف مجازات جزای نقدی
تخفیر مجازا

به معنای کلی شامل همه عوامل و جهاتی است که موجب میگردد که مجیرم بیه
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مجازاتی کمتر از حداقل مجازا
مجازا

تعیین شیده توسیط قیانونگییار محکیوم شیود میاده  37قیانون

اسالمی مقرر میدارد" :در صور

می تواند مجازا

وجود ی

یا چند جهیت از جهیا

تخفییر ،دادگیاه

تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلییل دهید ییا

تبدیل کند:
ایر -تقلیل حبس به میزان ی

تا سه درجه

ب -تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه ی

تا چهار

پ -تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
یا دو درجه از همان نو یا انوا دیگر"

 -تقلیل سایر مجازا های تعزیری به میزان ی

با توجه به سیاست جنایی کیفری افتراقی و سختگیرانه و با رویکرد به کیفرهای میایی در قبیال
بزه قاچاق کاال و ارز قانونگیار محدودیتهایی را جهت تخفیر مجازا

قائل شده است در ماده

 71قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مقرر گردیده" :جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع
رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیر نیست " جزای نقدی نسبتاً باال مقرر در قانون قاچاق کیاال و
ارز و همچنین امکان تبدیل آن به حبسهای بلند مد  ،1م ید سیاست جنایی سختگیرانه و ارعابی
قانونگیار است
 -4-4محدودیت مرور زمان کیفری
مرور زمان در نظام حقوقی ایران به طور کلی قاعده ای محدود و چایش آفرین است وفق تبصره 2
ماده  115قانون مجازا

اسالمی تعزییرا

صرفنظر از عدم تعریر تعزیرا
تعزیرا

منصیوص شیرعی م یمول میرور زمیان نمییگردنید

منصوص شرعی در قانون ،به نظر قاچاق کاال و ارز از زمره این

محسوب نمیگردد؛ اما محدودیت ماده  109شامل جرایم اقتصادی از جمله قاچاق کاال و

ارز میگردد به موجب این ماده "جرائم ذیل م مول مرور زمان تعقییب ،صیدور حکیم و اجیرای
مجازا

نمی شوند:

ب -جرائم اقتصادی شامل کالهبرداری و جرائم موضو تبصیره میاده ()36

این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده {ی

میلیارد ریال} "

این سیاست همسو با کنوانسیونهای بینایمللی است ماده  29کنوانسیون مبارزه با فسیاد میایی
نیز مقرر میدارد" :ک ورهای عضو باید در صور

اقتضا ،طبق قیانون داخلیی خیود ،مید

 -1وفق ماده  60قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،حبس بدل از جزای نقدی تا پانزده سال پیشبینی شده است

میرور
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زمان طوالنی را برقرار کنند که در آن دادرسیهای هر جرم مقرر شده طبیق ایین کنوانسییون آغیاز
شود و در صورتی که متهم از اجرای عدایت گریخته باشد ،میرور زمیان طیوالنی تیری را بیرای آن
وضع کنند "
در عین حال قانونگیار تالش نموده تا با اعمال ف ار بر مأموران کاشر (پییش بینیی مجیازا
برای ای ان ،وفق تبصره  1ماده  ،35در صور
(پیشبینی مهلت ی

خیودداری از تعقییب مرتکبیان) و مراجیع قضیایی

ماهه رسیدگی) ،تضمیناتی را برای تسریع رسیدگی به جیرایم قاچیاق کیاال و

ارز و جلوگیری از شمول مرور زمان کیفری بوجود آورد
نتیجهگیری
کیفر و ساز و کارهایی که تمهیدا

پیشبینی و اجرای آن را ت کیل داده ،شامل جرمانگاری اعمال

مخل نظام جامعه ،آیین دادرسی مربوط به رسیدگی جرایم پیشبینی شده و نهایتاً اجیرای کیفرهیای
تعیین شده ،به علت خاصیت ارعابآمیزی که دارند ،مانعی بزرگ در راه بزهکاری افراد جامعه کیه
ممکن است اندی ه مجرمانه را در سر بپرورانند میباشد؛ زیرا مجرمین در صور
از مقررا

حاکم بر جامعه از جمله مقررا

تخطی و تجیاوز

ناظر به حمایت از ارزشهای اقتصیادی ،بیه کیفرهیای

گوناگونی که در انتظارشان است محکوم شده ،سزای اعمال و رفتیار ناهنجیار خیود را بیه طریقیی
سنگین دریافت خواهند کرد نتیجه آن که افراد با توجه به پیش بینی واکنشها نسبت به اعمایی کیه
مخل نظم اقتصادی می باشند و اطال از مجازا های تعیین شیده مربوطیه و اینکیه نیاظر و شیاهد
اجرای آن درباره کسانی که ناقض ارزشهای اقتصادی مورد حمایت بوده می باشیند ،دیگیر بیدون
واهمه و ت ویش و فارغ از نگرانی و هرا  ،به هر عملی که مایل باشند دسیت نیزده ،از جملیه از
ارتکاب جرایم اقتصادی مورد بحش اجتناب مینمایند خصوصاً در مورد بزه قاچاق کیاال و ارز کیه
مرتکبین آن به صور

بایقوه دارای انگیزه کسب منافع مایی از جرم هستند؛ مجازا های سنگین و

متناسب میتواند این توازن را به نفع عدم ارتکاب بزه تغییر داده ،مجرمین را منصرف نماید
با بررسی و دقت در واکنشهای کیفری در قبال قاچاق کاال و ارز م خی میشود کیه قاچیاق
کاال و ارز به عنوان یکی از مهمترین معضال

ک ور همی ه مطرح بوده و دسیت کیم سیه چهیره

داشته است نخست :چهره امنیتی که بر اسا

آن قاچاق در سطح کالن می تواند پاییه هیای امنییت

ملی را سست کند و از همین رو بوده که قانونگیار هم در مواردی کیفیر اعیدام پییش بینیی کیرده
است

سیاست کیفری افتراقی در پاسخ گذاری قاچاق کاال و ارز

85

دوم :چهره اجتماعی قاچاق کاال میباشد؛ چرا که در بعضی از اقسام قاچاق کیاال ماننید قاچیاق
تجهیییزا

دریافییت از مییاهواره وسییایل و یییوازم آرای ییی و بهداشییتی همچنییین م ییروبا

ایکلی آسیبهای روانی و جسمی بر جامعه و همینطور خانواده هیا وارد مییشیود از همیین منظیر
رویکرد سرکوبگرانه را میطلبد
سوم :چهره اقتصادی که به نظر میرسد مهمترین دییل جرمانگاری قاچاق کاال و ارز بیه شیمار
میرود چرا که در عمل قاچاق را به عنوان ی

چایش اقتصادی یحا کرده و در نتیجه قاچاق کیاال

و ارز را در زمره جرایم اقتصادی محسوب نموده است؛ چرا که اکثر رفتارهای مرتبط با قاچیاق بیه
گونهای سودآور و دارای عواید کالن نام رو است و باعش اختالل در نظام اقتصیادی مییگیردد
بنابراین الزم است کیفرهای مایی به گونهای طراحی شود که با برهم زدن توازن علیه بیزه ،ریسی
ارتکاب را باال ببرد
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تأملی بر ابعاد حقوقی دامپینگ با رویکرد به نظام حقوقی
جمهوری اسالمی ایران
سید احمد عسگری ارجنکی

1

چکیده
رونق اقتصادی در دنیای امروزی نیازمند به کارگیری معیارهای متفاوتی است که اگر میخواهیم این بخش مهیم ک یور
را به سمت توسعه پایدار ببریم باید با استفاده از راهکارهای درست بیرای مقابلیه بیا تهدییدا

بیایقوه کیه بیا اشیکال

مختلفی نمایان میشوند به مبارزه بپردازیم اگرچه این مبارزه اندکی سخت و نفس گیر است اما اگر به دنبال خیروج از
و در نهایت رسیدن بیه عیدایت

وابستگی ،تحقق تمام قد اقتصادی مقاومتی ،روند مطلوب توسعه ،توزیع عادالنه درو

اجتماعی هستیم ،چارهای جز مقابله با آسیب های وارده بر پیکر اقتصاد نخواهیم داشیت بحیش تحیریمهیای ظایمانیه،
کارشکنیهای صور

گرفته بعد از توافق هستهای و در نهایت استفاده از ترفند دامپین

همه و همه برای اعمال ف یار

بی تر بر اقتصاد ک ور و وارد نمودن جراحت بر پیکره آن است با توجه به اینکه ایران عضو سیازمان تجیار
نمی باشد ،بنابراین نیاز است گامی در جهت تدوین قوانینی داخلی در خصوص مبارزه با دامپین
مقایه به دنبال پاسخ به این س ال هستیم که بهترین روش مبارزه با دامپین

جهیانی

برداشته شود در ایین

چیست؟ و در حیال حاضیر چیه قیوانین و

مقرراتی در این خصوص وجود دارد؟ و همچنین با مطایعه قوانین و روشهای ک ورهای اروپایی در خصوص مبیارزه
با دامپین  ،راه کارهای مناسب را شناسایی کنیم در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانهای و فیش برداری به جمیع
آوری اطالعا

پرداخته شده است

کلید واژهها :دامپین  ،حقوق اقتصادی ،قوانین و مقررا  ،تحریم ،نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران

 -1دانش آموخته دکتری حقوق عمومی – مدر

دان گاه و سرپرست واحد پووه ی دادگستری استان اصفهان
Ahmadasgari92@gmail.com
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مقدمه
دامپین

همواره به عنوان یکی از معضلهای بحش برانگیز در عرصه تجار

این واژه از سالهای نخستین قرن بیستم وارد ادبیا

بینایملل بوده اسیت

اقتصادی جهان شد دامپینی

نوزدهم با پی رفت صنعت و در پیوند با تسری دامنهی تجیار

از اواخیر قیرن

بیین ایملیل بیه عرصیهی داخلیی

ک ورها به طور فراگیر رشد نمود از زمانی که مرزهای داخلی در هم شکست و تجار

بین ایملل

در سطح محدود خویش پایهگیاری شد ،در میان بازرگانان تمایل بیه اسیتفاده از ابزارهیای رقیابتی
ناعادالنه به منظور کسب عواید بی تر در بازارهای داخلی ک ورهای دیگر بوجود آمد در این بیاب
میتوانیم ک ور انگلستان را به عنوان اویین ک وری نام ببریم که برای حیف رقبای خیویش اقیدام
کرد و با به کارگیری سیاست مکارانه ،سعی در خروج توییدکنندگان آمریکایی و دسیت

به دامپین

یافتن به انحصار بازار در این ک ور نمود
از آنجایی که رقابت سایم در بازار ی

کاال باعش مطلوبیت و کاهش قیمت آن کاال مییگیردد،

شکل گیری رقابت سایم نیازمند وجود خط م ی و سیاست مناسب میباشد ،تا بنگاههیای تجیاری
توانایی بقا در بازار رقابتی را داشته باشند یا در بازارهای میکور تقوییت گردنید بیا مطیرح شیدن
بحش تجار

جهانی و گسترش فضای رقابت آزاد در سالهای پس از جن

جهانی دوم ،دامپینی

به یکی از مباحش مهم در محافل بینایمللی تبدیل گردید از زمان انعقاد موافقتنامه عمومی تعرفه و
تجار

گا  1گفت وگوهای دور اروگوئه در زمینه رقابت تجیاری در عرصیه تجیار

پی رفتهای چ مگیری حاصل گردید سازمان تجار
ضرور

ورود اعضای خود به بازار رقابت تجار

جهانی و اتحادیه اروپا بیا در نظیر گیرفتن

جهانی و خطیرا

برای جلوگیری از انزوای ک ورهای عضو با پییرش نظام تجار
کارآمد جهت مقابله با دامپین

بیینایملیل

موجیود در چنیین بیازاری،

آزاد ،به تنظیم قوانین منسیجم و

و کیاهش آن پرداختنید در همیین راسیتا ،اقیداماتی نظییر وضیع و

تحمیل عوارِ اضافی برای مقابله با دامپین

را در دستور کار قرار دادند که معموالً به درخواست

تویید کننده داخلی توسط دویتها اتخاذ میگردد تا امنیت اعضای خویش را در عرصه بازار رقابت
تضمین نمایند در این خصوص میتوانیم به موافقتنامه ضد دامپین
داشت نکا

سازمان اشاره نمیاییم بیا نظیر

پیش گفته ،و با در نظر گرفتن رشد سیریع و گسیترده فضیای رقابیت آزاد ،همچنیین

1- General agreement on Traiffs and Trade (GATT).
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ضرور

ورود به چنین بازاری ،و با عنایت به این ا مر کیه اییران نیه تنهیا عضیو سیازمان تجیار

جهانی نمیباشد بلکه در قوانین داخلی نیز در زمینه دامپین

فاقد مقررا

منسجم میباشد ،در این

مقایه سعی گردیده است ابتدا به مطایعه مفهوم دامپین  ،انوا آن و مقایسه دامپین
پرداخته شود و سپس با بررسی مقررا
کاهش دامپین

مربوط به مبارزه با دامپین

با موارد م یابه

بتوانیم گیامی می در در جهیت

در ایران برداریم

 -1مفهوم دامپینگ
واژه «دامپین » که وارد ادبیا

اقتصادی جهان شده است ،از ری ه «دامپ» بیه معنیای زییر قیمیت

فروختن است به طور کلی ،از دامپین
تجار

تعیاریر متعیددی در حقیوق داخلیی ک یورها و سیازمان

جهانی ،ارائه شده که در این مقایه بررسی میشود برخی آن را بیه قیمیت شیکنی و ارزان

فروشی عمده معنا نمودهاند؛ دیگری آن را به بازارشکنی ،قیمت شکنی ،شکستن در بازار معنا کیرده
است عدهای دیگر نیز به رقابت مکارانه یا تبعیض در قیمت در بازرگانی با خارج ،معنا نمیودهانید
عدهای از کارشناسان ،معادل فارسی این واژه را «رقابت مخرب» میداننید در زبیان فارسیی گیاهی
معادلهایی چون «رقابت مکارانه»« ،تبعیض در قیمتها»« ،رقابت مخرب» و «قیمت شیکنی» بیرای
دامپین

پی نهاد شده است که هیچ ی

از عبارا های مزبور ،ترجمه دقییق واژه دامپینی

زیرا برای مثال «رقابت مخرب» دارای مصادیق دیگری نیز غیر از دامپین
گاه دارای جنبهها و آدار مثبت است ،در حایی که دامپین

نیسیت،

است و یا «قیمت شکنی»

فاقد این ویوگی است و همواره بار منفی

دارد
در قوانین و مقررا

ایران نیز ،یفظ دامپین

مورد استفاده قرار گرفتیه اسیت میاده  7قیانون امیور

گمرکی ،مصوب  1350مقرر میدارد« :هرگاه کاالیی با قیمت نامتناسیب بیا تسیهیال

غییر عیادی از

ک وری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپین ) و این عمل بیرای اقتصیاد ک یور ،رقابیت ناسیایم
تلقی گردد هیأ

وزیران میتواند در هر موقع بنا به پی نهاد وزار

اقتصاد برای ورود کیاالی مزبیور

از آن ک ور ،سود بازرگانی ویوهای برقرار کند » در هر حال ،واژه «دامپینی » یی

اصیطالح شیناخته

شده در بازرگانی بینایمللی تلقی میشود که معنیای م خصیی دارد ( )Simon,2008:23دامپینی

در

برخی یغت نامههای خارجی ،به معنای «فروش کیاالی خیارجی در داخیل ک یور پیایینتیر از ارزش
معمویی» تعریر شده است جکوب وینر آن را به عنوان تبعیض در قیمت میان بازارهای ملی تعریر
کرده است طبق ماده  6گا

 1994و نیز ماده  21موافقتنامه ضد دامپینی  ،هنگیامی کیه کیاالیی بیا
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ارزش کمتر از ارزش عادی آن وارد جریان تجار
بنابراین وقتی کاال به صور

دامپین

ک ور دیگری گردد ،دامپین

صیور

مییگییرد

به فروش میرسد که «بهای صادرا » آن کمتر از ارزش عیادی

آن کاال باشد؛ یعنی بهای متناظر آن کاال در جریان معمیول تجیار

بیازار ،کمتیر از بهیای «محصیول

م ابه» تویید شده به منظور مصرف در ک ور صادر کننده اسیت طبیق تعیاریر ارائیه شیده ،مفهیوم
دامپین

بر اسا

 2معیار تعریر شده است ،ی

تعریر مبتنی بر قیمت و تعرییر دیگیر مبتنیی بیر

هزینهی تویید که معیار قیمت نسبت به معیار هزینه ،دارای امتیازا

عمدهای است

 -1-1مفهوم دامپینگ براساس معیار قیمت
بر اسا

زمانی رخ میدهد که ی

این معیار ،دامپین

بنگاه ،کاالیی را در بازار خارجی در قیمتیی

پایینتر از قیمت فروش همان کاال در بازار داخلی به فروش رساند همچنین معیار قیمت میتوانید
از مواردی که ک وری برای در انحصار گرفتن بازار ک ور وارد کننده و در عین حال ،فرار از وضع
عوارِ ضد دامپین

با اعطای کم های ویوه بیه توییدکننیدگان داخلیی ،هزینیه نهیایی توییید را

کاهش میدهد جلوگیری کند
 -2-1مفهوم دامپینگ براساس معیار هزینه
بر اسا

این معیار ،دامپین

زمانی رخ میدهد که ی

کاال در بازار خارجی در قیمتی پیایینتیر از

هزینه تویید آن به فروش رسد با توجه موارد یاد شده ،دامپین
کرد« :ورود ی

را میتوان به صور

ذیل تعرییر

محصول به بازار ک وری دیگر بیا قیمتیی کمتیر از ارزش عیادی آن محصیول بیا

محصول م ابه آن ،به قصد بیرون راندن رقیب از بازار» تعریر میکور ،مبتنی بر معیار قیمت بیازار
است شایان ذکر است که نوعی دامپین  ،اکنون در حال رواج است که محصول ،به جای تویید در
ی

ک ور در ی

یا چند ک ور تویید میگردد و بنابراین م خی نیست محصیول نهیایی در چیه

ک وری ساخته شده است (ک ور مبدأ کجا است) در این نو دامپین  ،تویید کننده در صدد است
با درگیر کردن چند ک ور و سخت کردن تعیین ک ور مبدأ و مقصد و تعیین قیمیتهیا ،کیاال را از
شمول دامپین
این نو دامپین

خارج سازد در مقررا

سازمان تجار

جهانی در تعریر دامپینی  ،اشیارهای بیه

ن ده است نقی موافقتنامه ،باعش میگردد که ک ورهای عضو ،نتوانند به نحو

م دری با این نو دامپین

که به شد

تحت تأدیر این امر قرار میگیرد

در حال افزایش است ،مقابله کنند و در نتیجه تجیار

آزاد،
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 -2محصوالت درگیر دامپینگ
بر اسا

قوانین و مقررا

جهانی (( ،WTOدامپین

سازمان تجار

مجاز نیست و ک ورهایی که

به این کار اقدام میکنند متخلر محسوب میشوند از مثالهای بارز دامپین
در بازارهای جهانی می توان به دامپین

محصوال

(قیمتشکنی) کاالهیا

ک اورزی توسط آمریکا و ک یورهای اروپیایی

اشاره کرد که سبب اختالف زیادی میان این ک ور و ک ورهای جهان سوم که عمیدهتیرین صیادر
کننده محصوال

ک اورزی هستند ،شده است این واقعیتی انکارناپیییر اسیت کیه دامپینی

سال های اخیر به عنوان جزئی از مجموعه ابزارهای سیاسی آمریکا در زمینه صادرا
کاالها به خصوص محصوال

محصوال

طیی
و

ک اورزی مطرح بوده و از این طریق زیانهای بسییاری بیه اقتصیاد

ک ورهای در حال توسعه و فقیر آفریقایی وارد شده است تا آنجا که قیمت پنبه توییدی در آمریکا
تا  47درصد ارزانتر از هزینه تویید در بازارهای جهانی به فروش میرسد و این میزان بیرای بیرنج
تا  26درصد و سویا و ذر

تا  10درصد برآورد شده است این عملکرد در آمریکا همواره یکی از

محورهای مورد بحش در اجال
اجال

کانگون مکزی

دامپین

در سازمان تجار

گیشته سازمان تجار

جهانی از جملیه اجیال

دوحیه قطیر و

بوده و همچنان ادامه دارد پروندههای شکایتی که از آسیبهیای ناشیی از
جهانی ت کیل شده حاکی از آن است که بی ترین میزان شیکایتهیا از

آمریکا ،چین ،ترکیه و ک ورهای اروپایی بوده است به عقیده بسیاری از تحلیلگیران؛ بیازار اقیدام
چین در قیمت شکنی کاالهایی مانند ایبسه و کفش در بازارهای جهانی که تقریباً صینایع میرتبط بیا
این کاالها در اروپا ،آمریکا و بسیاری ک ورهای دیگر از جمله اییران را بیه سیوی ورشکسیتگی و
تعطیلی ک انده ،نمونه بارزی از دامپین
دامپین

چین است همچنین در دهه  90مییالدی ،ژاپین اقیدام بیه

در قیمت محصوالتی مانند چون تلویزیون و فوالد در بازار آمریکا و محصیوالتی از قبییل

اتومبیل و فوالد در بازار اروپا کرد
 -3شرایط اعمال اقدامات ضد دامپینگ
به طور کلی فقط دامپینگی که باعش بروز خسار
وارد کننده شود ،ممنو بوده و بر اسا

ماده  6گا

یا آسیبی بر صنعت داخلی و توییدا

در ک یور

 1994و توافقنامه ضد دامپین  ،با آن برخورد

میگردد اعضای سازمان تجار

جهانی فقط در صورتی میتوانند اقداما

ضد دامپین

را اعمیال

نمایند که پس از انجام تحقیقا

ورود یطمه به صنعت داخلی و ارتباط علّی بین دامپین

و یطمهی

وارده را احراز کنند ()John Terraine,1963:107
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 -1-3ورود لطمه اقتصادی به صنعت داخلی
اقداما

ضد دامپین

تنها زمانی اعمال خواهد شد که مرجع رسییدگی ،در نتیجیه اقیداما  ،ورود

«یطمه» به صنعت داخلی ک ور وارد کننده را احراز نماید در غیر ایین صیور  ،اقیدامی در برابیر
ورود کاال صور

تصادفی» اطالق میشود در این گونه موارد با

نخواهد گرفت که به آن «دامپین

توجه به عدم ورود خسار  ،اقدام تالقی جویانه نیز انجام نخواهد شد؛ زیرا فلسفه وضع عیوارِ
گمرکی اضافی ،کاهش یا از بین بردن یطمه وارده است واژه «یطمه» در ماده  6گیا
دامپین

به معنای آسیب جدی به صنعت داخلی ،خطر ایراد خسار

و موافقتنامیه

مهم به صینعت داخلیی و ییا

تأخیر مهم در شکلگیری صنعت داخلی است مفهوم «صنعت داخلی» از معنیا و مفهیوم محصیول
میاده  1-4موافقتنامیه ،صینعت داخلیی در واقیع همیان

م ابه ،ناشی و م تق میشیود بیر اسیا

توییدکنندگان داخلی محصول م ابه هستند که ایبته ممکن است ی

یا چنید توییید کننیده باشیند

صنعت داخلی ،همان نهادی است که دادخواست یا درخواست شرو روند بررسی ضد دامپین
ارائه میدهد و دادههای مورد نیاز برای تعیین خسار

وارده را فراهم میکند بر اسا

را

موافقتنامیه،

یحا نمودن تمام تویید کنندگان محصول م ابه در مفهوم صنعت داخلی امری منطقی نیست ،چیرا
که این تویید کنندگان ،ممکن است مرتبط با صادر کنندگان یا وارد کنندگان بیوده و ییا خیود وارد
کننده آن محصول دامپ شده باشند توییدکنندگان مرتبط ،ممکن است در کل سود حاصیله توسیط
توییدکنندگان داخلی سهیم نباشند
در اتحادیههای منطقهای مانند مناطق تجار
با وجود بازار واحد متحد ،در هر ی

آزاد یا اتحادیههای گمرکی مانند اتحادیه اروپا که

از این مناطق تجاری است ،هر یطمه بیه صینعت موجیود در

آن اتحادیه ،یطمه به همه دویتهای عضو این اتحادیه محسیوب مییشیود بیه عبیار
مواردی که ی

یا چند ک ور طبق مقررا

سطحی از ادغام دست یابند که خصوصیا

قسمت (ایر) از بند  1ماده  24گیا

اعمال اقداما

 1994بیه چنیان

بازار واحید را پییدا کننید ،صینعت در سراسیر منطقیه

موضو ادغام ،به معنای صنعت داخلی خواهد بود موافقتنامه ضد دامپین
ضد دامپین  ،مقاما

دیگیر ،در

مقرر میداند کیه بیرای

تحقیق کننده ک ور واردکننده عضو ،بایید یطمیه بیه صینعت

داخلی را ت خیی دهند هر چند در موافقتنامه واژه «یطمه» تعریر ن ده است ،اما مقیرر مییدارد
که ت خیی یطمه باید مستند به مدارک مثبت و شامل بررسی عینی دو عامل به شیرح زییر باشید:
زیر قیمت بر قیمت محصوال

حجم واردا

زیر قیمت و ادر واردا

بعدی واردا

مزبور بر توییدکنندگان داخلی چنین محصوالتی

م ابه در بازار داخلی؛ و ادر
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ماده  3موافقتنامه ،چند عامیل دیگیر را نییز کیه بایید در ارزییابی «یطمیه» میدنظر قیرار گییرد،
برمیشمارد ،ویی قواعد چندانی در خصوص این که این عوامل را چگونه باید ارزیابی کیرد ،ارائیه
نمیدهد موافقتنامه ،مقرر میدارد که خطر یطمه مهم باید بر اسا
ادعا ،حد

واقعیا

و نه صیرفاً مبتنیی بیر

یا احتمال بعید ،م خی شود مقصود از خطر مهم آن است که یطمه قریب ایوقو بیه

وضوح ،قابل پیشبینی باشد موافقتنامه به بررسی عواملی که در خصیوص ادبیا
دارد میپردازد از جمله این عوامل ،حجم واردا

دامپ شده و تأدیر آن بر قیمتها است در ایین

خصوص ،مرجع تحقیق باید بررسی کند که آیا افزایش قابل مالحظه در واردا
به تویید یا مصرف ک ور واردکننده صور
بر قیمتها نیز ،مقاما

یطمیه ضیرور
دامپ شده نسیبت

گرفته است یا خیر در رابطه با ادر واردا

دامپ شیده

تحقیق کننده بررسی خواهند کرد که آییا فیروش کاالهیای دامیپ شیده در

مقایسه با قیمتهای محصوال

م ابه ،در ک ور واردکننده به نحو چ مگیری پایینتر بیوده اسیت

یا خیر از جمله عوامل دیگر ،تأدیر واردا

دامپ شده بر توییدکنندگان داخلیی چنیین محصیوالتی
زیر قیمت بیر صینعت داخلیی ،بایید تمیام

است موافقتنامه مقرر میدارد که در بررسی ادر واردا

عوامل اقتصادی م در بر صنعت داخلی را مدنظر قرار داد همانطور که پی تر گفته شید ،اصیطالح
«خسار

وارده» در متن موافقتنامه ،تنها به خسار

بایفعیل وارد شیده بیر صینعت داخلیی اشیاره

ندارد ،بلکه میتواند خطر بروز آسیب مایی را نیز شامل شود بر اسیا
خطر باید بر اسا

حقایق و شواهد صور

توجیهی برای اعمال اقداما

ضد دامپین

گیرد و حد

میاده  7-3موافقتنامیه ایین

و احتمال و ادعای سیایرین نمییتوانید

شود ورود خسار  ،همچنین شامل مواردی میشود که

شکلگیری صنعت داخلی ،دچار اختالل شده و ایجاد ی

صنعت داخلی جدیید ،دچیار کنیدی ییا

تأخیر قابل توجه میشود برای تأیید چنین رخدادی ،شواهدی قطعی همچون طرحها و نق ههیای
موجود برای ایجاد یا توسعه صنعت مورد نظر ،اسناد مربوط به سفارش تجهییزا

و ماشیین آال ،

باید توجه داشته باشد
 -2-3رابطۀ علّی
بر اسا

ماده  3-5موافقتنامه ،باید بیین دامپینی

منطقی و قطعی ادبا

و خسیار

وارده بیر صینعت داخلیی ،رابطیهای

گردد برای ت خیی این رابطه ،باید تمام شیواهد موجیود توسیط مسی ویین

ذیربط مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد در واقع بر اسا
علت اصلی و اساسی در بروز آسیب و خسار

موافقتنامیه ،واردا

دامپینی

همیواره

به صنعت داخلی نیست ()Jacob,1966:14
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موافقتنامه ،عوامل مختلفی را که میی تواننید در ادبیا

و

وجیود ارتبیاط منطقیی بیین دامپینی

خسار

وارده بر صنعت داخلی دخیل باشند ،بیان داشته است این عوامل عبارتند از :بهیا و حجیم

صادرا

فروخته شده در بهای دامپین  ،کاهش تقاضیای محصیول ییا تغیییر در ایگیوی مصیرف،

محدودیت تجار

و رقابت بین توییدکنندگان داخلی و خارجی ،توسعه فناوری ،صادرا

و توییید

در صنعت داخلی در ماده  3-5موافقتنامه ،اصطالحی با عنوان «عوامل غیرمیرتبط» آمیده و معنیا و
مفهوم آن این است که مس ویین ذیربط ،در امر ت خیی دامپینی
زننده به صنعت داخلی را در کنار عامل واردا

دامپین

بایید تمیام فاکتورهیای آسییب

مورد شناسیایی قیرار داده ،آنهیا را کنیار

خودداری کنند از آنجا که بر اسیا

گیاشته و از ارتباط دادن آنها به واردا

دامپین

ضد دامپین  ،همواره دییل بروز خسار

در صنعت داخلیی ،واردا

مس ویین ذی ربط باید تمام فا کتورهای میرتبط بیا بیروز خسیار

دامپینی

آخرین عامل م در در ادبا

کلی است منظور از ارزیابی کلی ،در نظر گیرفتن تیأدیرا
ک ور در ت خیی این مهم که آیا دامپین

دامیپن

و خسار

ناشیی از واردا

منجر به بروز خسار

نیسیت ،از ایین رو

و آسییب در صینعت داخلیی را

ارزیابی و شناسایی کرده و تأدیر منفی آنها بر صنعت داخلی را به واردا
رابطه منطقی و حقیقی بین دامپین

موافقتنامیه

نسبت ندهند
اقتصیادی ،ارزییابی

دامپینی

در چنیدین

و آسیب در صنعت داخلی شیده

است یا نه این گونه ارزیابی کلی ،در تمام موقعیتها و شرایط ،ایزامیی و اجبیاری نیسیت و فقیط
زمانی مجاز خواهد بود که مس ویین ذیربط موارد زیر را ت یخیی داده باشیند :حید دامپینی
دست آمده در ارتباط با واردا
واردا

بیه

از هر ک ور ،بی یتر از  2درصید بهیای صیادرا

باشید و حجیم

از هر ک ور قابل توجه باشد یعنی به طور عادی بی تر از  3درصد واردا

محصول م ابه

در بازار ک ور واردکننده باشد ارزیابی کلی میورد نظیر در راسیتای شیرایط رقابیت تجیاری بیین
محصوال
انجام اقداما

وارداتی و محصوال

م ابه متناسب و منطقی صور

میگیرد به طور خالصیه ،بیرای

ضد دامپین  ،نخست باید یطمه عمدهای به صنعت داخلیی ک یور واردکننیده ،وارد

شود و سپس رابطه منطقی بین دامپین

و خسار

وارده ،وجود داشته باشد

 -4روند مقابله با دامپینگ (تحقیق)
ک ورها برای مقابله با دامیپن
و بررسیها را شرو کنند تا ادبا

خطرزا ،همانند دادرسیهای حقوقی ،ابتدا باید ی
گردد که دامپین

مقابله با آن و این که چه نو اقداما

رشته تحقیقیا

زیانبار رخ داده است سیپس در میورد نحیوه

جبرانی باید معمول داشت ،تصمیم بگیرند ماده  5موافقتنامه
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شرایط و آیین انجام تحقیقا

را مقرر داشته و آن را به عنوان ایگو بیه ک یورهای عضیو ،پی ینهاد

داده است ()Douglas Haig,1952:88
برای اعمال اقداما

ضد دامپین  ،اویین مرحله انجام تحقیقا

موافقتنامه ،تحقیق به دو صور

آغاز میشود :یا مقاما

اسیت طبیق میواد  1-5و 1-6

مجاز ک ور واردکننده ،خود اقدام به آغیاز

تحقیق میکنند یا متعاقب درخواست کتبی صنعت داخلی ،این تحقیقا
چنانچه در اوضا و احوال خاص ،مقاما
کتبی از ی
دامپین

صنعت داخلی تحقیقا

رخ داده و این دامپین

توسط دویت آغاز میشود

ذیربط تصمیم بگیرند کیه بیدون دریافیت درخواسیت

را شرو کند ،ضرور

به صنایع داخلی ،خسار

دارد مدارک کافی در دست باشد کیه
وارد کرده و بیین دامپینی

و خسیار

وارده نیز رابطه علیت وجود دارد اما در شیوه آغیاز تحقییق بیا درخواسیت صینعت داخلیی ،بایید
درخواستی از سوی صنعت داخلی یا از جانب آنها ارائه شود ،مانند هر دعوای حقوقی که ذینفیع
باید درخواست رسیدگی بنماید بیر اسیا

میاده  4-5موافقتنامیه ،درخواسیت بیه عمیل آمیده در

صورتی توسط یا از جانب صنعت داخلی تلقی میشود که مورد حمایت آن دسته از توییدکننیدگان
داخلی باشد که مجمو توییدشان بیش از  50درصد کل تویید محصیول م یابه توییید شیده در آن
بخش از صنعت داخلی ،که حمایت خود را با درخواست ابراز داشتهاند ،باشد ایبته وقتی آن دسیته
از توییدکنندگان داخلی که از درخواست مزبور صراحتاً حمایت میکننید ،کمتیر از  25درصید کیل
تویید محصول م ابه تویید شده در صنعت داخلی را در اختیار داشته باشیند ،هییچ تحقیقیی آغیاز
نخواهد شد
درخواست شرو تحقیق ،باید حاوی میدارکی در میورد دامپینی  ،یطمیه و رابطیه علّیی مییان
واردا

دامپ شده و یطمه ادعایی باشد تنها ادعا ،بدون این که طبق میدارک مربیوط ادبیا

شیده

باشد نمیتواند از یحا موافقتنامه ،کافی تلقی گردد درخواست مزبیور بایید حیاوی مطاییب زییر
باشد :م خصا

طرفین؛ حجم و ارزش تویید داخلی محصول م ابه توسط متقاضی در مواردی که

درخواست کتبی از جانب صنعت داخلی به عمل آید؛ نو محصول دامپ شده؛ اطالعاتی در میورد
قیمتهای فروش محصول مورد بحش ،به منظور مصرف در بازارهای داخلی ک ور ییا ک یورهای
مبدأ یا صادرکننده؛ اطالعاتی در مورد قیمتهای صیادراتی و ییا در صیور

اقتضیا ،اطالعیاتی در

خصوص قیمتهایی که محصول برای بار اول به آن قیمتها ،به خریدار داخلی در قلمیرو ک یور
واردکننده عضو ،مجدداً فروخته میشود؛ اطالعاتی در مورد تعیین زمان واردا

دامپین

مورد ادعا؛
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ادر واردا

مزبور بر قیمتهای محصول م ابه در بازار داخلی و ادر بعدی این واردا

بیر صینعت

یا حجم واردا

زییر قیمیت

داخلی در مواردی هم که مقاما

ت خیی دهند که حاشیه دامپین

بایقوه یا بایفعل در حد قابل اغماِ است ،یا یطمۀ وارده جزئیی مییباشید ،تحقییق فیوراً متوقیر
میگردد
نکته دیگر در مورد تحقیق این است که مقاما

تحقیق ،از علنی کردن درخواست آغاز تحقییق

باید خودداری کنند ،مگر این که تصمیمی در خصوص آغیاز تحقییق اتخیاذ شیده باشید مقامیا
تحقیق ،مکلفند قبل از انجام تحقیقا

ضد دامپین  ،دویت صادرکننده را از دریافت شکایت ،مطلع

نمایند به محض آغاز تحقیقا  ،مقامیا

بایید میتن کامیل تقاضیانامه کتبیی را در اختییار دوییت

صادرکننده قرار دهند با شرو تحقیقا  ،به تمام طرفهای ذینفع در مورد اطالعاتی که مقامیا
الزم دارند اطال و به آنها فرصت مناسبی داده خواهد شد که تمام مدارکی را که در زمینه تحقییق
مورد بحش ،مرتبط میدانند ،کتباً ارائه نمایند و همچنین فرصت کافی برای دفا از منیافعشیان داده
خواهد شد به صادرکنندگان یا توییدکنندگان خارجی دریافت کننده پرسشنامه های مورد اسیتفاده
در تحقیق ضددامپین  ،فرصت داده میشود که حداقل  30روز از زمان دریافیت پرس ینامه پاسیخ
دهند ()Mario,1996:124
نکته دیگری که باید در رونید تحقیقیا

میدنظر قیرار داد ،مقامیا

تحقییق کننیده اسیت در

موافقتنامه ،به طور روشن و آشیکار مقامیا

تحقییق ،معیین شیدهانید در زیرنیویس میاده 1-2-2

موافقتنامه آمده است« :وقتی که واژه مقاما

در موافقتنامه حاضیر بیه کیار مییرود ،بایید آن را بیه

معنای مقاماتی که در رده مناسبی قرار دارند ،تفسیر کرد» تحقیق جیز در اوضیا و احیوال خیاص
ظرف ی

سال و حداکثر طی  18ماه پس از آغاز ،تمام میشود

 -5اقدامات حین رسیدگی (اقدامات موقتی ،تعهد قیمت)
اتخاذ تصمیم نهایی در مورد دامپین  ،مستلزم انجام تحقیقا
دعوای ضد دامپین

کامل است با این حال ،رسیدگی بیه

همی ه جریان ساده و عادی نداشته و گاه در خالل رسییدگی ،مسیایلی پییش

میآید که مرجع رسیدگی ،مکلر به اتخاذ تصمیم در مورد آنها است تصمیم نهایی در رابطیه بیا
وضع و همچنین میزان عوارِ با مقاما
عوارِ ضددامپین

ک ور واردکننده است قاعده این است که مبلغ حقوق و

از (حاشیه دامپین ) تجاوز نکند ،ضیمن اینکیه موافقتنامیه اسیتفاده از قاعید

عوارِ کمتر از نیز ت ویق می کند ()Cain,1979:35
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در خصوص اقداما

موقتی موافقتنامه ،مقررا

وییوهای در خصیوص امکیان اتخیاذ اقیداما

موقتی در طول جریان رسیدگی ،پیشبینی کرده است ایبته این اقداما  ،در صورتی اتخاذ میشیود
که به طور مقدماتی ت خیی داده شود که دامپین
است طبق ماده  1-7موافقتنامه ،اقداما

و یطمه بعدی آن به صنعت داخلی ،محقق شده

میوقتی در صیورتی مییتوانید اعمیال شیود کیه مقامیا

مربوطه ،چنین اقداماتی را برای جلیوگیری از ضیرری کیه در خیالل تحقیقیا
میشود ،ضروری ت خیی دهند اقداما

از دامپینی

ناشیی

موقتی به صور های گوناگون تعیین میشوند اقداما

موقتی ،به شکل وضع عوارِ موقتی یا ترجیحاً ودیقه ،اعم از وجه ایضمان ییا ضیمانتنامه ،معیادل
میزان عوارِ ضد دامیپن
دامپین » فراتر رود اقداما
شد و اجرای اقداما
تصمیم مقاما

است که به طور موقت تخمین زده شده است و نباید از میزان «حاشییه
موقتی ،زودتر از  60روز پس از تاریخ آغاز تحقیقیا

موقتی ،برای مد

اجیرا نخواهید

کوتاهی بوده و از  4ماه تجاوز نخواهد کیرد و ییا بنیا بیه

ذیربط و درخواست صادر کنندگانی که درصد قابل توجهی از تجار

را در اختیار دارند ،حداکثر  6ماه خواهد بود تعهد قیمت ،از جمله اقداما

میورد نظیر

دیگیر حیین رسییدگی

است صادر کننده یا ک ور صادر کننده میتواند در ادنای تحقیقیا  ،متعهید شیود کیه بیا افیزایش
قیمت محصول دامپ شده ،ک ور واردکننده را از وضع عوارِ ضد دامپینی  ،منصیرف کنید در
مواردی هم که محصول صادراتی از یارانه غیرمجاز برخوردار است ،قبول تعهد بدین معنیی اسیت
که دویت مزبور ملتزم میشود که از اعطای این دسته یارانهها خیودداری کنید بیرای قبیول تعهید،
صادر کننده یا دویت صادر کننده ،پی نهادی را به مرجع رسیدگی ک ور وارد کننده ارائیه مییدهید
تا مرجع مزبور در خصوص قبول یا رد آن ،تصمیم بگیرد تعهد ،در صور
مییابد که وضعیت مخرب ناشی از دامپین

قبول ،تا زمیانی ادامیه

یا یارانه رفع شود و بیا رفیع شیدن آن ،تعهیدا

یغیو

میگردد چنانچه تعهد از سوی متعهد نقض گردد ،مرجع مزبور میتواند عوارِ موقت را با توجه
به اوضا و احوال قضیه وضع کند و در صورتی که رسیدگی به دعوی بیه حاییت تعلییق در آمیده
باشد ،تعلیق خاتمه مییابد و رسیدگی مجدد آغاز میشود ()Mc Govern,2005:147
گاهی در حین رسیدگی به دعوای ضد دامپین  ،صادر کننده یا صیادرکنندگان جدییدی ،همیان
محصول را به ک ور وارد کننده صادر میکنند از آنجا کیه بیر ادیر واردا
صنعت داخلی دچار خسار

محصیول دامیپ شیده،

با تهدید جدی شده است ،ورود همان محصیول هیر چنید از سیوی
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صادرکنندگانی که دامپین

به آنان منتسب نیست ،میتواند خطرساز باشد این موضو تنها در ماده

 5-9موافقتنامه آمده و طبق آن ،صادر کنندگان یا تویید کنندگان که در دوره رسیدگی کیاالی میورد
نظر را به ک ور واردکننده ،صادر کردهاند میتوانند کتباً از مرجع تحقیق ،درخواست کنند که حاشیه
دامپین

را معین کند اگر صادرکنندگان جدید بتوانند دابیت کننید کیه کاالهیای آنیان بیا کاالهیای

م مول اقداما

ضددامپین  ،ارتباطی نیدارد ،حاشییه دامپینی

نسیبت بیه کاالهیای آنیان ،اعمیال

نمیشود
 -6راههای مقابله با دامپینگ
پس از انجام تحقیقا

کامل و ادبا

انجام مقابله با دامپین

را داشته باشد موافقتنامه ضد دامپین

با دامپین
ضد دامپین

وقو دامپین  ،ک ور متضرر از دامپینی

مییتوانید تقاضیای

سازمان تجار

جهانی راههای مقابله

را معین میسازد یکی از این راههای مقابله ارائهی چارچوبی برای تدوین قیوانین ملیی
در ک ورهای عضو میباشد رویههای بین ایمللی از ی

دیگر وجود قوانین ضددامپین

ملی را ضروری ساخته است و دویتها سعی بر تیدوین مقیررا

ملی ادربخش و سازگار با سازمان تجار
سازمان جهانی تجار

جهانی را دارنید سیازگاری مقیررا

که شرط مطابقت خوانده میشود و از ایزاما

شمار میآید ،مانعی برای یحا مالحظا
م در ضد دامپین

سو و منیافع ملیی از سیوی
ملیی بیا مقیررا

ایحاق به سیازمان  WTOبیه

سیاستی ملی محسوب نمیشود عالوه بر آن ،ساز و کیار

قانونگیاری که ظرفیت اجرایی کافی در اجرای م در آن قیوانین را داشیته باشید،

میطلبد عوارِ ضد دامپین

نیز یکی از راههای مقابله به این پدیده میباشد

موافقتنامه ،با توجه به اصل تجار

آزاد و استثنایی بودن وضیع عیوارِ ضید دامپینی  ،یی

قاعده کلی مقرر میدارد« :عوارِ ضد دامپین

تنها تا مد

که برای خنثی کردن ادر رسیدگی به مسیبب خسیار

و اندازهای اجرا و اعمال خواهید شید

اسیت ،ضیروری باشید» موافقتنامیه ،بیرای

جلوگیری از سو استفاده احتمایی ک ورها و ممانعت از این که ک ورها به بهانه خنثیی شیدن ادیر
دامپین  ،عوارِ اضافی را سالهای متمادی اعمیال نماینید ،در میاده  ،3-11مید

مجیاز اعمیال

عوارِ قطعی را م خی کرده است به موجب این ماده« ،هرگونه عوارِ ضد دامپین

حیداکثر

 5سال از تاریخ اعمال (یا از تاریخ آخرین تجدیدنظر ،مطابق بند  2در صورتی که تجدیدنظر ،هیم
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دامپین

هم خسارا

تدوینکنندگان مقررا
تجار

را شامل شود) خاتمه مییابید» تعییین سیقر مزبیور گوییای آن اسیت کیه
موافقتنامه به تبعیت از اصل تجار
به چ م ی

جهانی ،به عوارِ دامپین

آزاد و روح حاکم بر مقیررا

سیازمان

استثنا نگریسته و کوشیدهانید تیا قلمیرو آن را تیا

حد امکان مضیق سازند برای این که اعمال این حقوق و عوارِ ،باعش از بین بردن رقابیت بیین
توییدکنندگان داخلی و خارجی ن ود ،عوارِ مزبور در ی
موافقتنامه برای اویین بار شرط افول یا یغو اتوماتی
است طبق این ماده ،عوارِ ضد دامپین

دور زمانی معیین ،اعمیال مییشیود

حقوق و عوارِ ضد دامپین

را مقرر نمیوده

قطعی حداکثر  5سال پس از وضع آن یا تاریخ آخیرین

تمدید تجدیدنظر ،یغو خواهد شد ()Jackson,1969:536
طبق ماده  2-11از موافقتنامه ،تصمیماتی که در پایان دعوای ضد دامپین
تجدیدنظرخواهی است ،تقاضای تجدیدنظر از مقاما

اتخاذ میشیود ،قابیل

ک یور وارد کننیده بیه عمیل خواهید آمید

همچنین طبق موافقتنامه اگر مد

معقویی از تاریخ وضع عوارِ قطعی ضد دامپین

به تقاضای هر ذینفع که اطالعا

مثبتی دال بر نیاز به تجدییدنظر ارائیه شیود ،تجدییدنظرخواهی

انجام خواهد شد موافقنامه ،درخواست ذینفع را برای تجدیدنظر ،م روط به ی

گیشته باشد
مید

معقیویی

نموده است ویی در مورد این که چه مدتی معقول است ،ساکت میباشد این مس له باعش میگردد
عوارِ وضع شده از سوی مرجع تحقیق این مد ها قابل اعتراِ باشد و قطعیت تصمیم صادره
را متزیزل مینماید
 -1-6مقابله با طفره فریب کارانه
از جمله م کالتی که ممکن است پس از خاتمه رسیدگی و وضع عوارِ ضددامپین

بروز کنید،

«طفره فریب کارانه» است طفره فریب کارانه دور زدن و فرار از عیوارِ ضید دامپینی

از طرییق

شیوههای متقلبانه است؛ مانند وارد کردن قطعا
تغییرا

و سوار کردن آنها (مونتاژ محصول) و ییا اعمیال

اندک در محصول و یا تغییر مبدأ محصول توسط شرکتهای چنید ملیتیی و ماننید آن بیر

اسا  ،صادر کننده برای فرار از عوارِ ضد دامپین  ،محصول صیادراتی را بیه جیای صیدور در
قایب ی

محصول ترکیبی ،به قطعا

مختلر تجربه کرده و همان محصیول را در قیایبی متفیاو

صادر میکند؛ مثالً به جای صدور خودرو آن را در چند مرحله و از طریق صدور قطعا

مخلتیر
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به ک ور خارجی وارد میکند ()ames Bovard,1991:48
نگرانی در خصوص این موضو  ،در اواخر دهیه  1980اتحادییه اروپیا و آمریکیا را بیه وضیع
قوانین ملی در این زمینه برانگیخت و حتی در میاکرا

دور اروگوئه نیز مورد بحش و تبیادل نظیر

قرار گرفت؛ ویی هیچگونه توافقی نسبت به آن حاصل ن د با این حال ،در ن ست میراکش مقیرر
گردید که کمیته رویههای ضد دامپین

سازمان تجار

جهانی ،در سریعترین زمان ممکین ،قواعید

متحدای کلی برای مقابله با این اعمال ،وضع نماید تیا کنیون اقیدام نتیجیه بخ یی در ایین زمینیه
صور

نگرفته است و از این رو مقرره خاصی برای مقابله با طفره فریب کارانیه در موافقتنامیه ییا

سایر اسناد سازمان تجار
آمریکای التین به طور ی

جهانی ،وجود ندارد با این حال ،بسیاری از ک ورهای در حال توسیعه
جانبه به وضع مقررا

ملی در این خصوص اقدام کردهاند

 -7دامپینگ در ایران
مبارزه با دامپین

برای ک ورهای عضو یا غییر عضیو سیازمان جهیانی تجیار

جبرانی امکانپییر است موافقتنامه عمومی تعرفه و تجیار
دامپین

از طرییق مایییا

(گیا ) بیرای خنثیی کیردن ادیرا

با وضع حقوق و عوارِ گمرکی مخصوص موافقت کرده است م روط بیه اینکیه انجیام

این عمل ادبا

شود (ماده  6موافقتنامه میکور)

 -1-7بند ح ماده  33قانون برنامه چهارم توسعه
در ایران در اجرای بند ح ماده  33قانون برنامه چهارم توسعه ،هیأ
بازرگانی و نظر موافق ،تدابیر و اقیداما

وزیران بنا بیه پی ینهاد وزار

حفیاظتی جبرانیی و ضید دامپینی

را بیرای حماییت از

توییدکنندگان داخلی که یکی از خواستههای قدیمی تجار و توییدکنندگان بوده اسیت (در سیال 85
به آن پرداخته و در سال  86تبدیل به آییننامه مدونی گردیده) ایجاد نموده که بر این اسا

هیأ

وزیران کارگروهی مت کل از اتاق بازرگانی ،تعاون ،صنایع ،ک اورزی ،گمرک ،بان هیا و سیازمان
استاندارد را برای این کار تعیین نموده است که در صورتی که این کارگروه گزارشی مبنی بر ابیزار
نگرانی از وجود کاالیی با نرخ غیر واقعی با نیت دامپین

ارائه کند در جهت مبارزه با قیمت شکنی

روشهایی را اتخاذ خواهد نمود از آنجیایی کیه اییران عضیو سیازمان جهیانی تجیار
گمرکا

اجرایی ملزم به پییرش ارزش واقعی کاال نمیباشند ،در مواقعی که احسا

نیسیت و

شیود قیمیت
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کاال پایینتر از قیمت واقعی آن است گمرکا

مطابق مفاد مواد  10 ،11و  121قانون امور گمرکیی

و آییننامه اجرایی آن اقدام نموده و با مراجعه به بیازار و میالک قیرار دادن قیمیت کیاالی م یابه
موجود وارده در بازار ،از آن حقوق و عوارِ گمرکی دریافت و تا حدودی ضرر و زییان حاصیل
از دامپین

را جبران مینمایند

 -2-7قانون امورگمرکی 1350
بررسی الیحه قانون امور گمرکی از دیدگاه مقررا

سازمان جهانی تجار  ،با توجه بیه جایگیاهی
دارد ،در سه گفتار انجام شده است

کیه گمرک در موافقتنامههای مختلر سازمان جهانی تجار

گفتار نخست نقش گمرک را در اجرای قواعد مربوط به رویههای تجاری در پرتو مقررا

سازمان

میکور م خی مینماید که در آن به ویوه سه موافقتنامه ارزش گیاری گمرکیی ،قواعید مبیدأ و
جنبههای تجاری حقیوق مایکیت فکری در این حوزه قرار میگیرند گفتار دوم به وظایر گمیرک
در زمینه مجازا های تجاری مربوط میگردد که از نظر مقررا
خاص سه موافقت نامه راجع به اقداما

سازمان جهانی تجیار

ضد دامپین  ،یارانیههیا و اقیداما

بیه طیور

جبرانیی ،و اقیداما

حفاظتی مطرح میگردند سرانجام در گفتار سوم ،موضو تسیهیل تجیاری جیایی کیه بیه گمیرک
مربوط میگردد ،صرفنظر از گسیختگی مباحش و موضوعا
تأمل است با عنایت به مفهوم آن در سازمان جهانی تجار

در الیحه کیه بیه نوبیه خیود محیل
سعی شده در سراسیر مقیررا

الیحیه

دیده شیده است ،که این مهم در قانون فعلی در قایب ماده  394آیییننامیه قیانونی مصیوب 1351
برای اتخاذ هر سیاستی که در جهت تسهیل تجاری است ،دست گمرک ایران را باز گیاشته اسیت
در این بررسی عالوه بر مقررا

موافقت نامههای مربوط ،قوانین مربیوط در چنید ک یور منتخیب

عضو سازمان میکور یعنی ،پاکستان ،ترکیه و چین مد نظر قرار گرفته است تا اجرای ایین مقیررا
در عمل ،و بیه ویوه در میان ک ورهای در حال توسعه ،یحا گردد به عالوه به مقیررا
گمرکی ک ور نییز در پرتو مقررا

سازمان جهانی تجار

موجیود

در حوزههای مورد مطایعیه نییز توجیه

شده است سرانجام کوشیش شیده کیه تصویری جیامع از نظیام گمرکیی ک یور از نظیر ایزامیا
سازمان مییکور و با توجه بیه ایزاما
تصویب برسد یا نرسد ارائه گردد

نظام حقوقی -اجرایی داخلی ،جدای از ایین کیه الیحیه ییه
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 -3-7تصویبنامه ضددامپینگ در ایران
در ایران در خصوص دامپین
خصوص اقداما

تصویبنامه به شیماره 30008ق  53537در تیاریخ 16ق3ق 1396در

ضد قیمت شکنی (دامپین ) به منظور مقابله با ادرا

منفی واردا

کاالهایی کیه

به کمتر از ارزش عادی آنها قیمت گیاری شدهاند
مصوبه جدید هیأ

دویت ،مبنی بر قیمت شکنی (دامپین ) صادرا

قیمتی کمتر از ارزش عادی آن است در این مصیوبه اقیداما
موضو مواد  7تا  9این تصویبنامه که برای مقابله با ادرا

کاال بیه بیازار اییران بیه

ضید قیمیتشیکنی ییا اقیداما

منفی واردا

ارزش عادی آنها قیمت گیاری شده اند ،اعمال می شود در ماده  1جزئیا
دویت برای مقابله با واردا

کاالهایی که به کمتر از
مصوبه جدیید ضید

دامپین

هیأ

صادرا

کاالهای به بازار ایران به قیمتی کمتر از ارزش عادی آن اطالق میی شیود بیه عبیارتی،

قیمت قابل مقایسه در جریان معمول تجار

زیر قیمت آمده است ،که قیمت شکنی (دامپین ) به
برای کاالی م یابه کیه جهیت مصیرف در ک یور

صادر کننده در نظر گرفته شده است همچنین بر اسا

این ماده قانونی ،ذی نفعان آن شامل سیه

گروه « توییدکنندگان داخلی کاالی م ابه یا ت کل مربوط یا دوییت بیه نیابیت از آنیان»« ،دوییت
خ ارجی ،توییدکنندگان یا صادرکنندگان خارجی کاالی مورد تحقیق یا واردکننیدگان آن کیاال ییا
ت کل ذی ربط آنان» و در نهایت «مصرف کنندگان عمده و کاربران صینعتی و ک یاورزی کیاالی
موضو تحقیق» به شمار می روند همچنین در ماده  2این مصوبه بیه موضیو کیارگروه تحقییق
اشاره شده و ا ین کارگروه را مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنعت ،معدن و تجیار  ،امیور
اقتصادی و دارایی و جهاد ک اورزی ،سازمان برنامه و بودجه ک ور و سایر دستگاه های اجراییی
دانسته است که موظر به اجرای ماده  3این تصویبنامه هستند همچنین ،در ماده  3این مصیوبه،
مهم ترین وظایر کارگروه تحقیق مورد اشاره و بررسی قرار گرفتیه کیه بیر اسیا

آن ،میواردی

چون « دریافت و دبیت درخواسیت تحقییق مطیرح شیده از طیرف توییدکننیدگان داخلیی ،اتیاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و ک اورزی ایران ،اتاق تعاون ایران ییا هیر یی

از اعضیای کیارگروه،

ت خیی مقدماتی برای اتخاذ اقدام ها ی موقت در مقابله با قیمت شکنی یا یارانه و اخی تعهدا
قیمتی موضو ماده ( ) 7این تصویبنامه و دریافت گزارش دورهیی و…» را دربرمیگیرد
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 -4-7پرونده دامپینگ فوالد ایران در کمیسیون اروپا
بر اسا

داده های  Comtrade UNروند صادرا

تحت فصل  72سیستم  HSاییران

محصوال

به اتحادیه اروپیا طیی سیالهیای  2005اییی  2015بیه صیور
همانطور که م اهده می شیود بی یترین صیادرا
به ارزش  522میلیون دالر بوده است صادرا
افزای ی داشته به نحوی که رقم صادرا
شده است

نمیودار ( )1زییر بیوده اسیت

فیوالد ایران به اروپا مربوط بیه سیال  2006و
فوالد ایران طی سالهیای  2012بییه بعید رونید

در سال  2015نسبت به سیال  2012تقریبیاً  7.3برابیر

1

600
400

Column2
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نمودار  - 1روند واردات فوالد اروپا از ایران  ،2005-2015میلیون دالر
با توجه به اعتراِ به واردا
واردا

فوالد تحت تعرفههای اشاره شده در شکوائیه مربوط ،بی ییترین

فوالد ایران بیه اروپا مربوط به تعرفه  4رقمیی  7208بیوده کیه ارزش واردا

اروپا برای این تعرفه از مبدأ ایران حدود ی
به  % 90از کل واردا

سیال 2015

میلیون تن و به ارزش  416میلیون دالر (یعنی نزدی

فصل  72از ایران) بیوده است واردا

تعرفیه  7208اییران بیه اروپیا طیی

چهار سال گیشته از رقم  79میلییون دالر سیال  2013بیه  416میلیون دالر در سال  2015رسیده
که تقریباً  5برابر شده است بی ترین واردا

تحیت تعرفیه  7208در سیال  2015اروپیا از اییران

1- Testimony of Andrew Carnegie before the House Ways and Means Committee, December 21,
1908, pp. 1853-1855. President Schwab of the U.S. Steel Corporation testified as follows
before the U.S. Industrial Commission in 1901: "It is quite true . . . that export prices are made
at a very much lower rate than those here; but there is no one who has been a manufacturer for
any length of time who will not tell you that the reason he sold, even at a loss, was to run his
works full and steady." United States Industrial Commission Report, (1901), Vol. XIII, p. 455.

104

فصلنامه علمی آراء (دورهی چهارم -شمارهی هشتم) زمستان 1400

مربوط به تعرفههای  720838 ،720837و  720839بوده که در مجمو  % 95از کل ارزش واردا
تحت این تعرفه را در بر میگیرد

1

 -5-7پرونده دامپینگ با استارتاپهای جدید (اسنپ)
اخیراً اتحادیه تاکسیرانان از «اسنپ» و «تپسی» شکایتی تنظیم کرده که دییل آن را دامپین

قیمتی ییا

ارزانفروشی عنوان کرده است سالها است بازار حمل و نقل درون شیهری در انحصیار دو گیروه
تاکسیرانان و آژانسداران بوده و آنها نیز خیدماتی گیران را در اختییار م یتریان قیرار مییدادنید
حال که این بازار از انحصار خارج شده ،بیه اسیتار آپهیای فعیال در بیازار اتهیام ارزانفروشیی
میزنند
در حایی که اسنپ و تپسی تنها با کاهش هزینههای خود به واسطه شیوههای نوین کسب و کار
اینترنتی ،توانستهاند خدماتی بهتر و ارزانتر به م تریان ارائه دهند شیکایت تاکسییرانان از ایین دو
اپلیکی ن ،ن ان می دهد که اعتراِ طیر سنتی همچنان ادامه دارد هرچند شنیدهها حاکی از ایین
است که شورای رقابت اتهام وارد شده به اسنپ و تپسی را رد کرده و پرونده آن بسته شده اما باید
دید که آیا پروندهسازی علیه ارزانی همچنان ادامه خواهد داشت یا خیر؟ شینیده مییشیود شیورای
رقابت شکایت اتحادیه تاکسیرانان از این دو شرکت را که به علت «دامپین
بود ،رد کرده و به زودی این حکم خود را با جزئیا

قیمتی» صور

گرفتیه

منت ر خواهد کرد

نتیجهگیری
همانگونه که اشاره شد در زمینه دامپین

مقررا

ایران با خال ها و نبود قانون مدون و م خی

مواجه است ک ورهای در حال توسعه ،از جمله ایران برای ورود به بازار تجیار
حمایت دارند تا به واسطه معضل دامپین

آزاد نییاز بیه

از صحنه رقابت خارج نگردند از این رو ،قوانین ضید

1- Joseph Chamberlain used the example of the sugar industry: "Free imports have destroyed
sugar refining . . . one of the great staple industries of the country, which it ought always to
have remained. . . . Sugar has gone; let us not weep for it; jam and pickles remain." Cited in
William Smart, Return to Protection: Being a Re-Statement of the Case for Free Trade
(London: MacMillan and Co. Ltd, 1906), p. 154.
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دامپین

و عوارِ جبرانی به عنوان ابزاری برای حمایت از ک ورهای میکور در بیازار رقیابتی

ضروری است بررسی و میزان به کارگیری اقداما

بییانگر سیطح بیاالی نییاز و

ضید دامپینی

استفاده از چنین قوانینی در عرصه بین ایملل است با توجه به شکلگیر ی دامپین
داخلی ی
احسا

ک ور ضرور

در میان صنایع

تدوین قوانینی به عنوان قانون خاص در این باب در عرصیه داخلیی

می گردد و در صورتی که ایران عضو سازمان تجار

جهانی گردد و صنایع داخلیی میا

در عرصه بازار رقابت آزاد گام نهند نیازمند قوانین ضد دامپین

وحمایتی میباشند تا توان ماندن

در عرصه رقابت را داشته باشند؛ از این رو ،نیازمند تدوین مقررا
باب ضد دامپین

ضد دامپینی

میباشیم در حال حاضر مقررا

ملی منسجم و قیویتیری در
اییران ،دارای ابهیام و اجمیال

فراوانی است عالوه بر آن ،فاقد رویه اجرایی الزم می باشد و مقررا

مدون و منسجمی نییز در

ضد دامپین

در ک ورهای مختلر بیه

این باب نداریم یکن می توانیم با مطایعه تطبیقی مقررا
ویوه ک ورهایی که در به کارگیری ابزارهای ضید دامپینی

فعیال تیر هسیتند و ک یورهایی کیه

ساختاری اقتصادی و حقوقی م ابه با ک ورمان دارند به تیدوین قیوانین ضید دامپینی

می در و

راهکارهای محکمتری دست یابیم
از طرف دیگر ،آشنایی با نظامهای ضد دامپین

طرف های تجاری ایران ،باعش مییگیردد تیا

صادرکنندگان علم و آگاهی بی تری نسبت به اهداف آنان در بازارهای مقصد کسب نماینید و از
این رو فرصت های بی تری در دفا از منافع خود به هنگام اتخاذ ا قداما
می آورند الزم به ذکر است ،با آنکه مقررا

ضد دامپینی

ضید رقیابتی بدسیت

ک یورهای عضیو سیازمان ،تجیار

جهانی WTOاز جمله اتحادیه اروپا ،منعکس کننده مفاد موافقتنامه ضد دامپین
اما تدوین مقررا

ملی را نباید گنجاندن ساده مقررا

سازمان تجیار

 WTOمیباشد،

جهیانی در قیانون ملیی

تلقی نمود ،بلکه نیاز است شرایط ملی و سیاسی ک ورها نیز مورد توجه قرار گییرد و ضیرور
دارد روش هایی مناسب برای قدر
سازگاری مقررا
ا یزاما

ملی با مقررا

اجرایی بخ یدن به مقررا
سازمان تجار

میکور یحا گیردد بیا آن کیه

جهانی که شرط مطابقت خوانده مییشیود ،از

ایحاق به سازمان میکور است ،یکن مانعی برای یحیا کیردن مالحظیا

سیاسیی ملیی

نمی باشد از این رو ،با انعطاف پییر کردن قوانین داخلی خود و منطبق شدن بیا قیوانین سیازمان
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جهانی میتوانیم گامی مهم در جهت توسعه یافتگی برای صنایع داخلی خویش بیرداریم

و این امر مستلزم آن است که بیا بهیرهگییری از کیادر حقوقیدانان بیین ایمللیی قیوی و تربییت
متخصصان مجرب در زمینه تنظیم قواعد ضد دامپین

و نیز در زمینه حل و فصل اختالفیا

بیه

عنوان وکیل یا داور ،در چنین مجامعی به این مهم دسیت ییابیم در نهاییت روییههیای مناسیب
سازمانی و ظرفیتسازیهای الزم در اجرای م در مقیررا
موضو مطرح می گردد که موافقتنامه ضد دامپین
سییازمان تجییار

حیایز اهمییت اسیت در ادامیه ایین

چهار چوبی بیرای تیدوین مقیررا

جهییانی ( )WTO ADAضیید دامپینی

ملیی 32

فییراهم میییآورد بییر خییالف برخییی

موافقتنامه های سازمان که در بیان در صدها و احکام ،در زمینه دامپین  ،تفاوتی میان ک یورهای
توسعه یافته و در حال توسعه قایل ن یده اسیت و ایین موضیو میانع برخیورد متعیادل ،مییان
ک ورهای توسعه یافته با ک ورهای در حال توسعه می گردد؛ موافقتنامه پیش گفته در مادهی 15
خود ک ورهای توسعه یافته عضو را ملزم میکند تا در اقداما

ضد دامپین  ،توجه وییوهای بیه

صنایع ک ورهای در حال توسعه نمایند اما این ماده فاقد ضمانت اجرایی م خصی اسیت و بیه
همین دییل چندان رعایت نمی گردد از سویی دیگر ،موافقتنامه به طیور صیریح در میورد نیوعی
خاص از دامپین

که در حال شکلگیری است اشاره ننموده است دامپینگی پنهیان کیه در حیال

ترویج می باشد ،بدین صور

که محصوال

ک ور ،با بخش های وارد شده توسط ک ور یا

ی

ک ورهای دیگر ساخته می شود با تمام کم و کاستی هایی که در قوانین و مقررا
سازمان تجار

ضد دامپینی

جهانی وجود دارد ،از جمله مواردی که به آن ها اشاره نمودیم ،میتوانیم اینگونه

بیان نماییم که اتحادیه اروپا در تنظیم مقررا

ضد دامپین

برای جامعه خویش تقریباً ریزبینانیه

و دقیق تر وارد عمل گردیده و برخی از نقاط ضیعر موجیود در قیانون ضید دامپینی
میکور را به طور کامل تری در مقررا
زمینه فرار از مقررا

ضد دامپین

سیازمان

قانونی خود تنظیم نموده است ،از جمله قیوانینی کیه در

می باشد که موافقتنامه میکور در ایین بیاب قیانون خاصیی را

وضع ننموده است ،اما اتحادیه اروپا در مادهی  13خود برای مقابله با طفره فریبکارانه ،مقیررا
مناسبی را تنظیم کرده است در بحش وضع عوارِ حاشیه دامپین  ،اتحادیه به وضع عوارضیی
کمتر از حاشیه دامپین

در صور

جبران خسار

اشاره نموده اسیت یکین موافقتنامیه سیازمان

تأملی بر ابعاد حقوقی دامپینگ با رویکرد به نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران
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چنین وضعیتی را مورد یحا قرار ننموده اسیت بییان ایین نمونیه هیا بیرای آن اسیت کیه ایین
موافقتنامه و همچنین مقررا

ضد دامپین

اتحادیه اروپا به عنوان ایگوهیایی نسیبتاً کامیل بیرای

ای گوبرداری در تدوین قوانین حائز اهمیت می باشند امید اسیت بیا توجیه بیه قیوانین موجیود و
ایگوبرداری های مناسب ،ک ور ما نیز گام های جدی و محکمی را در ایین عرصیه بیردارد تیا در
جامعه بین ایملل و در صحنه بازار تجار
قدر

آزاد ،با گام های محکم رشد روز افیزون ،رسییدن بیه

اقتص ادی ،و حرکت به سوی توسعه یافتگی را پیگیری نماید

1400  شمارهی هشتم) زمستان-فصلنامه علمی آراء (دورهی چهارم
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تأثیر فناوری اطالعات در رسیدگیهای قضایی
مهدی کریمی

1

چکیده
فناوری اطالعا

در رسیدگیهای قضایی مفهوم نوینی است که در چند دهه اخیر پا به عرصه ظهور نهاده و از اهمییت

بسزایی برخوردار است به طور کلی انجام هرکدام از مراحل دادرسی (تعقیب ،تحقیق ،صدور رأی ،اجیرا و ) توسیط
ابزارهای ایکترونیکی ،نمودی از فناوری اطالعا

در رسییدگیهیای قضیایی اسیت بیا تیدوین قیوانین و ایجیاد زییر

ساختهای فنی ،سامانههای ارتباطی و نرمافزاهای رایانهای توسط قوه قضائیه پیادهسازی شده اسیت از مهمتیرین ایین
سامانهها ،سامانه مدیریت پرونده قضایی ،ابالغ ایکترونی  ،دفیاتر خیدما
میباشد اقداما

صور

قضیایی ،خودکیاربری وکیال و کارشناسیان

گرفته ،زیرساختهای پیادهسازی شده و تدابیر اتخاذی مقنن ،جیای بحیش را بیاز گ یوده و

باید عملکرد و موفقیت دستگاه قضا در فناوری اطالعا
با طرح این س ال که تأدیر فناوری اطالعا

بر رسیدگیهای قضایی مورد بررسی قرار گیرد این پیووهش

بر رسیدگیهای قضایی چگونه اسیت و قیانونگییار چیه تیدابیری اتخیاذ

نموده است؟ ،با روش تحلیل کیفی به ارزیابی این فرضیه میپردازد که فناوری اطالعا

بر رسییدگیهیای قضیایی بیه

طور معناداری ادرگیار بوده و مزایا و چایشهایی را به دنبال داشته است یافتههای پیووهش صیدق فرضییه را تأییید و
حکایت از آن دارد که میزان ادرپییری وابسته به وضیعیت زیرسیاخت هیای فنیی و حقیوقی اسیت بیه هیر مییزان کیه
زیرساختهای فنی و حقوقی از کیفیت باالیی برخوردار باشند شاهد عملکرد مطلوبتر و چایش کمتیر در ایین قضییه
هستیم
کلیدواژهها :فناوری اطالعا  ،رسیدگیهای قضایی ،دادرسی ،ایکترونی  ،سامانه

 -1کارشناسی ارشد حقوق خصوصی -کارمند دادگستری دهاقان

karimimehdiir@gmail.com
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مقدمه
با اخترا رایانه در قرن بیستم و در پیی آن اسیتفاده از فنیاوری اطالعیا  ،سیسیتمهیای اطالعیاتی
سازمانها متحول و روشهای جدییدایظهور جیایگزین روشهیای سینتی در حیل مسیائل فنیی و
عملیاتی گردید فناوری اطالعا

مبتنی بر مطایعه ،طراحی ،توسعه ،پیادهسازی ،پ تیبانی ،میدیریت

سیستمهای اطالعاتی مبنی بر رایانه است بهکارگیری فناوری اطالعا

تحویی گسترده را در امیور

اداری و سیستمهای اطالعاتی سازمانها به وجود آورده ،بهطیوری کیه امکیان انتقیال ایکترونیکیی
دادهها ،مدارک ،اسناد و مکاتبا
نموده است فناوری اطالعا

مختلر را از طریق کامپیوتر و خطوط ارتبیاطی مخیابرا

فیراهم

در سیازمانهیا باعیش تسیهیل در انجیام وظیایر و مأمورییتهیای

سازمانی و پدید آمدن دویت ایکترونی

گردیده است

قوه قضائیه نیز که به عنوان یکی از قوای سهگانه و مستقل ک ور کیه مطیابق اصیل  156قیانون
اساسی با هدف پ تیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مس ول تحقق بخ یدن بیه عیدایت ت یکیل
شده است ،در جهت انجام مأموریتهیای سیازمانی خیود توجیه وییوهای بیه اسیتفاده از فنیاوری
اطالعا

داشته است

فناوری اطالعا

در رسیدگیهای قضایی که از آن به دادرسی ایکترونی  ،دادرسیی دیجیتیایی،

دادرسی مجازی و

هم تعبیر میشود ،روشهای ایکترونیکیی ارتبیاطی و اطالعیاتی بیرای طیرح

دعوی در دادگاه و انجام فرآیند دادرسی از تسلیم دادخواست و شکواییه و ابالغ اوراق قضیایی تیا
رسیدگی به دعوی و دالیل و صیدور رأی و اجیرای آن میی باشید قانونگییار در سیال  1392بیا
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید گامی مهم در گسترش و پی رفت فناوری اطالعیا

بیر

رسیدگیهای قضایی برداشت
پووهش حاضر درصدد است به بررسی تأدیر فناوری اطالعا
بدین منظور ابتدا از کاربرد فناوری اطالعا

در رسیدگیهای قضایی بپردازد

در رسیدگیهای قضایی ایران و سایر ک یورها سیخن

میگوییم و در نهایت مزایا و چایشهای پیش رو را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد
 -1فناوری اطالعات و کاربرد آن در رسیدگیهای قضایی
با پی رفت علم و فناوری اطالعا  ،سیستم قضایی ک ور تمام سعی خود را بر آن داشته تیا بتوانید
زیرساختهای الزم برای انجام خدما

قضایی در فضای مجیازی بیه منظیور جلیوگیری از اطاییه

دادرسی و کم کردن حجم پروندههای قضایی را فراهم کند این زیرساختها دارای دو بعد اسیت
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ی

بعد آن حقوقی است و بعد دیگرش زیر ساخت فنی است
به هر اندازه که زیرساختهای فنی و حقوقی مهیا و پیادهسازی شده باشد به همان اندازه شاهد

تحول در رسیدگیهای قضیایی و کیاربرد فنیاوری اطالعیا
ک ورهای جهان اقداما
فناوری اطالعا

بیر رسییدگیهیای قضیایی هسیتیم

مختلفی را در این زمینه به اجرا گیاشتهاند کیه ابتیدا بیا بررسیی تطبیقیی

در رسیدگیهای قضایی و نحوه عملکرد ک ورهای مختلر جهیان بیه دنبیال آن

هستیم تا دریابیم چه اقداماتی صور

پییرفته و به چه میزان ک ورها در ایین راسیتا موفیق عمیل

نمودهاند پس از آن به بررسی کاربرد فناوری اطالعا

در رسییدگیهیای قضیایی اییران خیواهیم

پرداخت
 -1-1مطالعه تطبیقی و عملکرد سایر کشورها در مبحث فناوری اطالعتات در رستیدگیهتای
قضایی
فناوری اطالعا

بر رسیدگیهای قضایی ،در بسیاری از ک ورها مورد قبول قرار گرفتیه و اجراییی

شده است برای نمونه در انگلستان متعاقب گزارش معروف «یرد وویر» در سال  1996میالدی بیا
عنوان «دسترسی عدایت» به یزوم توجه به فناوری اطالعا

در دادگستری مدنی این ک یور تأکیید

ویوه شد فرانسه نیز در سال  2010میالدی توانسته است دبت پرونیدههیا و فیرمهیای ایکترونیکیی
قضایی را به طور کامل پیادهسازی نماید (محسنی؛ رضایینواد )122-123 : 1391 ،با این توضییح
مختصر به مطایعه تطبیقی و نحوه عملکرد ک ورها در فناوری اطالعا

در رسییدگیهیای قضیایی

میپردازیم
 -1-1-1فناوری اطالعات در رسیدگیهای قضایی کشورهای اروپایی
در اروپا ،به منظور استفاده از فناوری اطالعا
قوانین آیین دادرسی و مقررا

پی ین صور

به جیای روش سینتی ،اصیالحا

قیانونی و تغیییر

پییرفته است که در این راسیتا اقیداما

م سسیا

بینایمللی حائز اهمیت بوده و نقش بسیزایی را ایفیا میینماینید حیال در ک یورهای اروپیایی دو
رویکرد متفاو

دنبال میگردد رویکرد اول بر این باور است که تمام نکا

مربوط به تراکنشهای

رایانهای دادگاه به طور جز به جز و دقیق دبت و تنظیم گردد اما در رویکرد دوم مجموعه قیوانین
آیین دادرسی مدنی و کیفری به صور

غیرحصری اجازه تراکنشهای ایکترونیکی را صادر نمایند

در ک ورهایی مثل ایتاییا و فرانسه راهبردهای سازمانیافتهتری دنبال شده و به دنبیال تبعییت از
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رویکرد اول هستند برای مثال در ایتاییا ،مقررا
مستلزم آدر

وضع شده در خصیوص دادرسیی آنالیین میدنی

ایمیل تأیید شده ،امضای دیجیتال و رمزدار کردن پیامها ،ارتباط از طریق کانیالهیای

امن ،فرستنده مرکزی که به پیامهای رسیده برچسب زمان ایکترونیکی بزند و
که بر اسا

میباشد تنها زمانی

قوانین وضع شده اقدام شود ،اسناد ایکترونیکی میتوانند جایگزین نسیخههیای سینتی

شوند به بیان دیگر ،اگر ت یریفا

رعاییت ن یود ،اسیناد باطیل و از درجیه اعتبیار سیاقط اسیت

(شهبازی؛ غمامی؛ جوان)125 : 1396 ،
پیرامون بسترهای فنی در طول دهه نود میالدی و در آغاز هزاره جدید ،تمام ک ورهای اروپایی
اقدام به سرمایهگیاری در زمینه زیرساختهای شبکه برای امور قضایی کردند دویتهای اروپیایی
در دهه  1990میالدی به طور گسترده و نظاممند به تهیه تجهیزا

و وسایل اداری بیرای دادگیاههیا

پرداختند برای مثال در بلوی  ،در اوایل دهه  ،80رایانههای مجهز به نرمافزار واژهپرداز به کارکنیان
دفاتر دادگاه واگیار شید ( )Dumortier, 1999, 24نتیجیه ایین فعایییتهیا و سیرمایهگییاریهیای
صور گرفته در ک ورهای اروپایی با هم متفاو

است بعضیی از ک یورهای اروپیایی در نتیجیه

سرمایهگیاری ان در حوزه زیرساخت منافع گسترده و پایداری را کسب نمودهاند به مانند فنالنید و
بعضی دیگر سیستمهای قدیمی را کنار گیاشته و مطابق با نیاز روز مجدداً سرمایهگیاری کیردهانید
(مانند فرانسه) ()Velicogna, CEPEJ Studies No 7-19
 -2-1-1فناوری اطالعات در رسیدگیهای قضایی کشور برزیل
در حال حاضر اکثر دادگاههای برزیل مدیریت پرونده قضایی تحت وب راهانیدازی نمیودهانید کیه
متخصصین حقوقی و شهروندان ،امکان پیگیری پروندههای قضیایی ،بیه جیز میواردی کیه توسیط
سازمان محافظت میشوند را دارنید از سیال  1999مییالدی ،محققیان م سسیه حقیوقی هیوش و
سیستمها در حال مطایعه و تکامل وبسایتهای دادگاههای برزییل بیودهانید و قابلییت اسیتفاده و
خدما

ارائه شده دائماً در حال رصد و ارزیابی هستند به این ترتیب ،پیروژه دادگیاه ایکترونیکیی

برای توسعه دیجیتایی شدن دادگاهها ابدا شد و در روند قضایی به طرفین دعوی و قاضیی اجیازه
میدهید از ایین ر وش اسیتفاده نماینید قیوانین حقیوقی و کیفیری در پیروژه دادگیاه ایکترونیکیی
پیادهسازی شده است اما با توجه به اندازه و بزرگی پروژه ،به منظور تضمین امنیت برای ذینفعیان
طرح ،نیاز به نوسازی قانون احسا

میگردد ()Bueno; Ribeiro, 2003:74

این پروژه تالش میکند تا ارتباطا

دیجیتال قوه قضاییه با سازمانها به واقعیت تبدیل شیود و

113

تأثیر فناوری اطالعات در رسیدگیهای قضایی

آژانسهای کمکی دادگستری مانند دادستانی عمومی ،دفتر اسناد رسمی دفاتر امیالک و مسیتغال ،
رسیمی تسیهیلکننیده خیدما

تبیادل اطالعیا

ایستگاههای پلیس ،م سسا

بانکی و مطبوعا

هستند این پروژه برای نجا

مفهوم شهروندی ،بهبود کارایی دادرسی و در نتیجه بهبود قدر

قوه

قضائیه در افکار عمومی ملی و بینایمللی طراحی گردییده اسیت مزاییای اصیلی میدل پی ینهادی
عبارتند از :دبت قضایی ،کم

به عمیوم ،صیدور گواهینامیههیا و انجیام احضیارها کیه همیه ایین

فعاییتها به راحتی خودکار و اتوماتی

میشوند انتظار میرود از بسیاری از فناوریهیا و ابزارهیا

در توسعه پروژه دادگاه ایکترونیکی استفاده شود که ارتباط بیسیم ،کنفیرانس تصیویری ،ابزارهیای
گروه افزار ،امضای ایکترونیکی و احراز هویت ،سیستم پرداخت ایکترونیکیی ،حیراج ایکترونیکیی،
پست ایکترونیکی و هوش مصنوعی از این دست میباشند در نهایت با توجه به م کال

موجود،

سیستم قضایی برزیل مصمم است پروژه دادگاه ایکترونیکی را برای امکان دسترسی بیه عیدایت بیه
صور

کامل تکمیل نماید بنابراین ،میتوان برنامه آینده پروژه دادگاه ایکترونیکی بزریل را تجسیم

کرد که با کم

همگامسازی عملیا

اجرایی ،بازوهای قانونگییاری و قضیایی دوییت ،اسیتفاده از

هییوش مصیینوعی ارزش زیییادی خلییق شییده و بییا توسییعه سیسییتمهییا وظییایر پیچیییده ممکیین

میگردد ()Bueno; Ribeiro, 2003: 7-10
 -3-1-1فناوری اطالعات در رسیدگیهای قضایی کشور هند
دادگستری ایکترونیکی گامی به سوی مدرنیزاسیون در سیستم حقوقی هند اسیت سیسیتم حقیوقی
هند که تحت حاکمیت حکمفرمانان مختلر ،گیشتهای ناموزون دارد ،تغییر شکل داده امیا کماکیان
ساختار اساسی خود را تا حدود زیادی حفظ کرده است
فناوری اطالعا و ارتباطا عمالً خط جدیدی از تفکر را در مدرنسازی سیسیتم قضیایی هنید
هموار کرده است فناوری ابتدا در سطح دیوان عایی ک ور و دادگاه عایی هند بیرای ارائیه خیدما و
پروندهها مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن الزم بود در سطح دادگیاه بیدوی نییز اجیرا گیردد در
جلسهای که رییس دادگستری الهو  ،رییس وقت دیوان عایی و نخست وزیر هنید حضیور داشیتند
تصمیمگیری گردید که گامهای مثبتی تحت نظر دیوان عایی برداشته شود و بر این اسا

کمیته عیایی

ت کیل شد روند تکامل فناوری در دادگستری هند را میتوان در سه مرحله شناسیایی محیل و تهییه
سایت برای توسعه رایانه ،تهیه سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز ،انجام فعاییتهای تکاملی طبقهبندی
کرد در مرحله اول سیستم مدیریت پرونده توسط مرکز ملی انفورماتی

طراحی شده است
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عملکرد مناسب این سیستم وابسته به گسترش شبکه بوده که تا مناطق روستایی گسیترش پییدا
کرده است پس از اتمام مرحله اول خرید سختافزار و نرمافزار آغاز شد و بدین ترتییب نیه تنهیا
نرمافزار تویید شده بلکه نرم افزارهای استاندارد نیز خریداری شیده اسیت ییپ تیاپ ،چیاپگر بیه
صور

جداگانه برای هر ی

از قضا

تهیه و آموزشهای الزم ارائه گردید مرحله سیوم مرحلیه

مهمی است که در آن فناوری به سطوح مختلیر مین جملیه اصیحاب دعیوا ،قضیا
دادگاه ،مدافعان و سایر ادارا

دویتی رسیده اسیت و امضیای دیجیتیال بیرای هیر یی

تعریر گردیده و بدین شکل تأیید اعتبار صور

و کارمنیدان
از قضیا

مییگییرد ( )Prakash, 2014: 114-118در حیال

حاضر دادگاه ایکترونیکی تا حدودی به واقعیت تبدیل شده است که مییتیوان بیه حییف کاغیی و
استفاده از ویدیو کنفرانس در برخی شعبا

اشاره نمود

 -2-1کاربرد فناوری اطالعات در رسیدگیهای قضایی ایران
قوه قضائیه به استناد بند  5قسمت «ز» ماده  130قانون برنامه چهارم توسعه اقتصیادی ،اجتمیاعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 11ق6ق 11383مکلر گردید نسبت بیه طراحیی و اسیتقرار
نظام جامع اطالعا

به منظور سرعت بخ یدن به عملیا

و اصالح فرآینیدها و روشهیای انجیام

امور قضایی تا پایان برنامه چهارم اقدام نماید در برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی اییران مصیوب 30ق10ق 1389یی

فصیل بیه «نظیام اداری و میدیریت فنیاوری

اطالعا » اختصاص یافته و مواد  46تا  49این قانون تکاییر دستگاههای اجرایی را برای دسترسی
به اهداف دویت ایکترونی

تعیین نموده است (محسنی؛ رضایینواد)125 :1391 ،

به طور خاص با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392گیام مهمیی در ایین زمینیه
برداشته شد در این قانون بخ ی به عنوان دادرسی ایکترونی

نامگیاری گردییده اسیت کیه میواد

 649ایی  663را در خود جای داده است به موجب مواد  175و  2176این قانون و بنا بیه پی ینهاد
 -1بند  5قسمت «ز» ماده  130قانون برنامیه چهیارم توسیعه اقتصیادی ،اجتمیاعی و فرهنگیی جمهیوری اسیالمی اییران مصیوب
11ق6ق« :1383طراحی و استقرار نظام جامع اطالعا
عملیا

( ،)M.I.Sعملیا

و مدیریت قضیایی بیه منظیور سیرعت بخ ییدن بیه

و مدیریت کارآمد ،اصالح فرآیندها و بهبود روشهای انجام امور قضایی ،تا پایان برنامه چهارم »

 -2ماده  175قانون آیین دادرسی کیفری مصوب « :1392استفاده از سامانههای (سیستمهای) رایانهای و مخابراتی ،از قبیل پیام نگیار
(ایمیل) ،ارتباط تصویری از راه دور ،نمابر و تلفن ،برای طرح شکایت یا دعیوی ،ارجیا پرونیده ،احضیار میتهم ،ابیالغ اوراق
قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررا

راجع به دادرسی ایکترونیکی بالمیانع اسیت تبصیره -شیرایط و چگیونگی
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وزیر دادگستری «آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی» در تیاریخ 24ق5ق1395
به تصویب رییس قوه قضائیه رسید همچنین «آییننامه اجرایی ایجیاد دفیاتر خیدما

ایکترونیی

قضایی و کانون آنها» در اجرای تبصره  2ماده  655قانون آیین دادرسی کیفری 1در  39میاده و 10
تبصره در تیاریخ 26ق12ق 1396بیه تصیویب ریییس قیوه قضیائیه رسیید در نهاییت مییتیوان بیه
«دستورایعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانههای ارتباط ایکترونی » اشیاره نمیود کیه
این دستورایعمل مصوب 28ق12ق 1399رییس قوه قضائیه میباشد
در خصوص زیر ساختهای فنی میتوان بیان داشت این زیرساختها متوجه زیرسیاختهیای
شبکهای و رایانهای ،شاخیهای توسعه و تجهیز ایکترونیکی ،آمیوزش کیاربران خیدما
است علییایحیال اقیداما

و زیرسیاختهیای فنیی و حقیوقی توسیط سیامانههیای ارتبیاطی و

نرمافزاهای رایانهای نمود پیدا میکند قوه قضائیه در اقدامی تحسینبرانگیز تمام خدما
به صور

قضیایی
قضایی که

ایکترونیکی ارائه می شوند را در «درگاه ملی قوه قضاییه» تجمیع نموده اسیت نیرمافیزار

تلفن همراه خدما
که به مثابه ی

قوه قضائیه نیز تحت عنوان «عدایت همراه» روانه بازار گردیده است؛ سامانهای

واحد قضایی است و بر روی تلفن همراه هوشمند شهروندان نصب میشیود حیال

به اهم سامانههای راهاندازی شده در قوه قضائیه نگاهی خواهیم داشت
 -1-2-1سامانه مدیریت پروندههای قضایی
مهمترین سامانه قوه قضائیه ،سامانه مدیریت پرونده قضایی یا همان سمپ 2اسیت کیه در کیل قیوه

استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی موضو این ماده بر اسا

آیین نامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجیرا

شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد » ماده  176قیانون آییین دادرسیی
کیفری مصوب « :1392قوه قضائیه میتواند ابالغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگیار کند چگونگی اجرای این ماده بیه
موجب آیین نامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجرا شیدن ایین قیانون توسیط وزرای دادگسیتری و ارتباطیا
فناوری اطالعا

و

تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد »

 -1تبصره  2ماده  655قانون آیین دادرسی کیفری مصوب « :1392قوه قضائیه میتواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعیان
موضو این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدما
ایجاد کانون دفاتر خدما

ایکترونی

ایکترونی

قضایی و جهت هماهنگی فعاییت دفاتر ،نسبت به

قضایی ،با استفاده از ظرفیت بخش خصوصیی اقیدام نمایید دفیاتر خیدما

ایکترونیی

قضایی می توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه میاه از تیاریخ
الزماالجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد »
2- CMS: Case Management System.
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قضاییه تحت شبکه ملی عدایت م غول فعاییت است و به عنوان پاییهایتیرین نیرمافیزار و سیامانه
قضایی شناخته میشود هدف از این سامانه استفاده از فناوری اطالعا
به منظور دسترسی و تبادل اطالعا

و ارتباطا

میان دادگاه و اشخاص مرتبط با پرونده است به بیان دقیقتیر،

مدیریت پرونده قضایی به معنای استفاده از سامانهای است که اطالعا
کم

در دادرسیهیا

و خدما

در رویت پرونده و مدارک پرونده ،تعیین وقت ،صیدور ابالغییه ،مکاتبیا

متناسیبی ماننید
قضیایی ،اصیدار

رأی ،دبت دادخواستها و شکایا  ،استفاده از سامانه پییام کوتیاه بیرای اطیال رسیانی ،اسیتفاده از
سامانههای دیداری و شنیداری و تجهیزا
جهت دادرسیهای مجازی و

رایانهای متعدد مانند ویدئو کنفرانس ،وییدئو پروژکتیور

ارائه میدهد (ناظری)3 :1394 ،

این سامانه از ابتدای ت کیل پرونده در مبادی دادسراها ،دادگاهها ،محاکم تجدیدنظر ،دییوان عیایی
ک ور ،دیوان عیدایت اداری ،سیازمان قضیایی نیروهیای مسیلح و هیر جیایی کیه کیار رسییدگی بیه
پروندههای قضایی انجام میشود کاربرد دارد و تاکنون نسخههای مختلفی از این نرم افزار اراییه شیده
است در چارچوب مدیریت پرونده های قضیایی متعیاملین پرونیده ت یبیه بیه م یتریان ییا مصیرف
کنندگانی میشوند که از مراجع قضایی به عنوان تهیهکنندگان انتظیار دارنید در زمیانی م یخی و بیا
هزینهای متناسب خدما

مدنظرشان را فراهم کنند بدین منظور باید شرایطی فراهم گردد تا از زمیان

دادخواهی تا اصدار رأی و حتی در زمان اجرای حکم بتوان بر کلیه اتفاقا

پرونده و خصوصییا

آن

تسلط داشت و اصطالحاً آن را مدیریت کرد (محسنی؛ رضایینواد)119-120 :1391 ،
نرمافزارهای نوشتاری در بستر رایانه که به دادگاه اجازه میدهند تصمیما
ایکتر ونیکی تایپ کنند ،نیرم افزارهیایی کیه در تحقیقیا
خصوص تحقیقا

و کسب اطالعا

کم

خود را در پرونیده

قضیایی کیاربرد دارنید و بیه قضیا

در

میکنند ،پییامرسیانهیا ،پایگیاههیای داده ایکترونیی ،

نرمافزارهای ارتباطی تحت شبکه ،سیامانه هیای مربیوط بیه دبیت پرونیده و میدیریت آن از جملیه
امکاناتی هستند که در سیستم پرونده قضایی مستقیماً بیه قضیا
هستند کم

و اصیحاب دعیوا کیه در دادگیاه

میکنند

 -2-2-1سامانه جامع آماری

1

سامانه جامع آماری قوهی قضیائیه مکمیل و تکمییل کننیده سیامانه سیمپ مییباشید بیه موجیب
 -1سامانه جامع آماری که به اختصار «سجا» نامیده میشود
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دستورایعمل توسعه کاربردی فناوری اطالعا

و ارتباطا

در دستگاه قضایی و اسیتقرار نیرمافیزار

مدیریت پرونده قضایی مصوب  1386رییس قوه قضاییه ،تمامی واحدهای قضیایی کیه نیرم افیزار
مدیریت پرونده قضایی در آنها استقرار یافته است ،موظفند نسبت به جمیعآوری دفیاتر شیعب از
قبیییل دبییت عییرایض ،انییدیکاتور ،تعیییین وقییت ،بازداشییتی و دادنامییه اقییدام نماینیید و پییس از آن،
گزارشهای آماری استخراج شده از این نرم افزار ،مالک عمل خواهد بود سامانه جامع آمیاری در
اسیتخراجی از سیمپ در

سال  1390راهاندازی شده و هدف از آن تجمیع و دستهبندی گزارشیا

حوزه قضایی برای نهاد ها و معاونتهای قوه قضائیه اسیت (شیهبازینییا؛ غمیامی؛ جیوان:1396 ،
 )132در واقع سامانه جامع آماری ،سامانهای برای تجزیه و تحلیل اطالعا

و مدیریت بهتر در قوه

قضائیه و همچنین برنامهریزی در حوزه های مختلر دستگاه قضا از قبییل امیور فرهنگیی ،امنیتیی،
پی گیری و

است

 -3-2-1سامانه ابالغ الکترونیک

1

ابالغ در یغت به معنای رسانیدن نامه یا پیام آمده اسیت از منظیر حقیوقی ابیالغ« ،رسیاندن اوراق
دعوی و اوراق اجرایی و اظهارنامه و احکام دادگاه ها بیه کسیی کیه هیدف آگیاه کیردن او اسیت »
(جعفری ینگرودی )76 :1390 ،طبق نظر بسیاری از کارشناسیان ،ابیالغ ایکترونیی

اوراق قضیایی

تحویی عظیم و بنیادی در دستگاه قضایی به شمار میآید سامانه ابیالغ ،سیامانهای ایکترونیکیی بیر
بستر شبکه قابل دستر

و استفاده برای طرفین دعوا ،نماینده قانونی آنان ،دفاتر خیدما

قضیایی،

کارشناسان ،ضابطان قضیایی و سیایر اشیخاص در خصیوص ابیالغ اوراق قضیایی و ن یر آگهیی
میباشد بر این اسا

سامانه ابالغ ایکترونی  ،کلیه ابالغهای صادره به اشخاص حقیقی و حقوقی

و پیوستهای آن را در حساب کاربری قرار میدهد
ماده  655قانون جدید آیین دادرسی کیفری صراحتاً به ابالغ ایکترونی

پرداخته اسیت و مقیرر

می دارد« :در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررا

موضوعه اعیم از

حقوقی و کیفری ،سند ،مدرک ،نوشته ،برگه اجراییه ،اوراق رأی ،امضیا ،ادیر انگ یت ،ابیالغ اوراق
قضایی ،ن انی و مانند آن الزم باشد صور

ایکترونیکی یا محتوای ایکترونیکی آن حسب مورد بیا

رعایت ساز وکارهای امنیتی میکور در مواد این قانون و تبصرههای آن کافی و معتبر است »
1- https://eblagh.adliran.ir
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همچنین بر اسا

ماده  175قانون جدید آیین دادرسی کیفری قوه قضائیه موظیر شیده اوراق

قضایی را با استفاده از سامانههای ایکترونیکی یا مخابراتی بیه مراجعیان خیود ابیالغ کنید و مقیرر
گردیده مراجعان به قوه قضائیه بر اسا

تکلیفی که در همین ماده قانونی برای آنها م خی شیده

جهت دریافت ایکترونیکی اوراق قضایی به سامانهای که تحت عنوان «دنا» طراحی و ایجاد گردییده
است مراجعه و دبت نام خود را انجام دهند
از طرفی ماده  7آییننامه ارائه خدما

ایکترونی

قضایی 1که به تصیویب ریییس قیوه قضیاییه

رسیده است ،ابالغ دادخواست و ضمایم آن و یا ابالغ هرگونه قرار و دستور قضیایی بیه مخاطبیان
ذی ربط را به صور
به ن انی ایکترونی

ایکترونیکی امکانپییر کرده است و بر این اسا
و شماره تلفن همراه ،ابالغ و احضار به صور

در صور

عیدم دسترسیی

فیزیکی انجام خواهد شد

 -4-2-1سامانه دفاتر خدمات قضایی
بر اسا

قانون برنامه پنجسایه پنجم توسعه ،دستگاه قضایی مکلر به طراحی سیامانه ایکترونیکیی

در جهت کاهش زمان دادرسی در تمام مراجع قضایی است ییا طبق این قانون ،قوه قضائیه مکلر
است اقداماتی مانند راهاندازی ،گسترش و ارتقای سامانههای عملیاتی و توسیعه سیطح اسیتفاده از
فناوری اطالعا
خدما

و ارتباطا

ایکترونی

و طرح خدما

اجرا و در دستور کار قرار دهد قوه قضیائیه بیا اجیرای طیرح دفیاتر

قضایی ،تغییرا

مهمی را در شرو دعاوی در دادگستری به وجود آورده است

ایکترونیکی قضایی عنوان طرحی است کیه بیه موجیب آن دبیت و شیرو برخیی

دعاوی به دفاتر اسناد رسمی با عنوان دفاتر خدما

ایکترونی

قضایی سپرده شده اسیت (مهیدی؛

کریمی)7 :1394 ،
 -5-2-1سامانههای استعالمات الکترونیکی
ایکترونیکی کردن استعالما

قضایی از دیگر خدما

هوشمند ارائه شیده توسیط قیوه قضیاییه بیه

مردم میباشد تا کنون دویست نو اسیتعالم کیه عمیدتاً در جرییان رسییدگی بیه یی
دستگاههای اجرایی صور

 -1ماده  7آیین نامه ارائه خدما

پرونیده از

می گیرد شناسایی و احصیا شیده اسیت طبیق گیزارش مرکیز آمیار و

ایکترونی

قضایی« :ابالغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار م تکیعنه و ابالغ هرگونه

قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذیربط ،به صور

ایکترونیکی انجام میپییرد »
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فناوری اطالعا

قوه قضاییه ،بیش از سی نو استعالم ایکترونیکی در ه ت ماه گیشته از دسیتگاه

قضایی صور

گرفته است از سامانههایی که میتوان به آن اشاره نمیود سیامانه شناساسیی امیوال

(تعبیه شده در سمپ) شامل حسابهای بانکی ،سهام بور  ،پیالک دبتیی و پیالک فعیال انتظیامی
است که در راستای اجرای م در ماده  119قانون نحوه اجرای محکومیتهای مایی طراحی گردییده
است همکاران قضایی به شکل آنالین می توانند از اموال طرفین پرونده اطال حاصل نمیوده و در
گام دوم با استفاده از این سامانه راساً نسبت به توقیر و رفع توقیر اموال اشخاص پرونیده اقیدام
نمایند که در حال حاضر این کار توسط مکاتبا

مکانیزه صور

میگیرد (ب یری)7 :1399 ،

یکی دیگر از این سامانهها ،سامانه صدور گواهی عدم سو پی نیه میباشد توسط ایین سیامانه
گواهی عدم سو پی ینه به صور

آنالین و شیبانهروزی توسیط متقاضیی و بیدون مراجعیه دبیت

میگردد در روز کاری بعد از درخواست ،نتیجه بررسی گردیده و بیه شیکل ایکترونیکیی گیواهی
عدم سو پی ینه صادر میگردد این امکان نیز مهیا است که به شکل آنی اصایت گواهی عدم سیو
پی ینه استعالم گردد سامانههای استعالم تصدیق اصایت سند ،استعالم کد رهگیری چ
استعالم تطابق شماره ملی و شماره همراه ،اسیتعالم اطالعیا

برگ تی،

بیمیهنامیه شیخی داییش ،اسیتعالم

دادنامه ،استعالم نرخ ارز از دیگر سامانههای راهاندازی شده در حال حاضر میباشند
 -6-2-1سامانههای خودکاربری وکال ،کارشناسان و نمایندگان حقوقی دستگاهها
سامانههای خودکاربری از دیگر سامانه های هوشمند جدید در دسیتگاه قضیایی اسیت بیر اسیا
سامانه خودکاربری وکال ،وکال بدون نیاز به مراجعه به مراکز قضیایی میی تواننید از منیزل و محیل
کارشان تمام کارهای خود را از ارسال دادخواست و تنظیم آن ،ارسال الیحه ،دبت قراردادها تا حتی
تمدید پروانه با کارتابل ویوهای که برای یان پییشبینیی شیده انجیام دهنید همچنیین سیامانههیای
خودکاربری کارشناسان رسمی و خودکیاربری نماینیدگان حقیوقی دسیتگاه هیا در مراجیع قضیایی
 -1ماده  19قانون نحوه اجرای محکومیتهای مایی« :مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌیه به بان
که فهرست کلیه حسابهای محکوم علیه در بان ها و م سسا

مایی و اعتباری را برای توقیر به مرجع مییکور تسیلیم کنید

همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ یه یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذیربط از قبیل ادارا
دستور دهد که بر اسا

ن انی کامل مل

یا نام مای

مرکزی دستور دهد

دبت محل و شهرداری هیا

پالک دبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد بیرای

توقیر به دادگاه اعالم کند این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطالعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری
است »
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راهاندازی شده است؛ سامانههایی که به واسطه آنها ،ارجا به کارشینا
کارشنا

رسیمی و گیرفتن نظرییه

از طریق سیستم هوشمند انجام می شود و همچنین نماینیدگان حقیوقی دسیتگاه هیا نییز

بدون نیاز به مراجعه به مراکز قضایی یا حتی دفاتر خدما

ایکترونیکی قضایی ،بعد از دبت نیام در

سامانه دنا و ارسال رمز شخصی به روی گوشی کارشنا

یا نماینده حقوقی میتوانند تمام کارهیای

خود را از راه دور انجام دهند (ب یری)9 :1399 ،
 -2مزایا و چالعهای فناوری اطالعات در رسیدگیهای قضایی
اجرای عدایت و کاهش اطایه دادرسی از اهداف اصلی نظامهای حقوقی دنییا بیوده اسیت در ایین
راستا نظامهای حقوقی از تمامی امکاناتی که بتواند ایین اهیدف را جامیه عمیل بپوشیاند ،اسیتفاده
میکنند بدین خاطر استفاده از فناوری اطالعیا
اطالعا

مییتوانید کمی

شیایانی انجیام دهید فنیاوری

همانطور که باعش تحول در نظام جهانی شیده اسیت ،مییتوانید باعیش پی یرفت نظیام

دادرسی شده و م کال
مثبت فناوری اطالعا

مربوط به کندی روند دادرسی را از میان بردارد ییکن با وجیود تیأدیرا
بر رسیدگیهای قضایی ،چایشهایی بر سر راه وجیود دارد کیه الزم اسیت

این چایشها شناسایی و در جهت رفع آنان تالش نمود بدین خیاطر بیه بررسیی مزاییای فنیاوری
اطالعا

در رسیدگیهای قضایی خواهیم پرداخت و سپس چایشهای بر سر راه فناوری اطالعا

در رسیدگیهای قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت
 -1-2مزایای فناوری اطالعات در رسیدگیهای قضایی
به یطر فناوری اطالعا

بیر رسییدگیهیای قضیایی محیدودیتهیای زمیانی و مکیانی بیه طیرز

شگفتانگیزی کاهش یافته است کاهش اطایه دادرسی ،کاهش هزینیههیای سیسیتم دسیتگاه قضیا،
افزایش سرعت و کارایی در انجام امور ،انسجام در مجموعه سیستم قضایی ،افزایش ضریب امنیت،
از جمله دستاوردهای فناوری اطالعا

بر رسیدگیهای قضایی است که در این بخش بیه تفصییل

بیان خواهد گردید
 -1-1-2کاهع اطاله دادرسی
از مسائل مهم در قوه قضائیه که جز مسائل غیر قابل انکار به حساب میآید اطایه دادرسیی اسیت
دادرسی و رسیدگی به پروندههای قضایی از طرفی دارای حساسیت زیاد و از طرف دیگر سخت و
پیچیده است که باید سرعت و تسیهیل آن در کمیال عیدایت میدنظر باشید طیوالنی شیدن زمیان
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رسیدگی و دادرسی و احسا

صعوبت و سختیهای حاصل از آن همچنان ذهن همه کسانی را که

بخواهند بنا بر ضرور  ،دادخواهی و اقامه دعوا نمایند مکدر و م غول کرده و گالیهمندی از اطایه
دادرسی در بین جامعه ملمو

و غیر قابل انکار است گاهی اوقا

رسیدگی به پروندههای قضایی

آنقدر به طول میک د که با فرِ صدور حکم به نفیع دادخیواه ،دیگیر کیار از کیار گیشیته و از
مصادیق نوش دارو پس از مرگ سهراب است (گلدوست جویباری؛ اکبری)42 :1390 ،
از جمله عوامل مهم و ادرگییار اسیتفاده از فنیاوری اطالعیا
پی رفته در قسمتهای مرتبط با دادرسی و قضاو
میتواند به صور

قابل مالحظهای از مد

و خیدما

ایکترونیی

و ابیزار

است بدون تردید ایکترونیکی شدن دادرسیها

زمان رسیدگی به دعاوی بکاهد و به روند احقاق حیق

سرعت دهد؛ چرا که یکی از اهداف اصلی پایهریزی دادرسی ایکترونیکی در قوه قضاییه ،رفع اطایه
دادرسی و تسریع در دادرسی است
 -2-1-2مزایای فناوری اطالعات در رسیدگیهای قضایی در زمینه ابالغ
جلوگیری از ت ریفا

طوالنی ابالغ درون مرزی و برون مرزی ،استفاده از توان بخیش خصوصیی

جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان ،صرفهجویی در هزینههای فرآیند دادرسی ،جلیوگیری
از تضییع حقوق مردم به واسطه ابالغ صحیح و به موقع اخطاریه و احضاریه ،امنییت بیاال بیه دیییل
وجود حساب کاربری و رمز ورود شخصی از طریق تلفن همراه ،حیف کاغی و چیاپ ابالغییههیا،
کاهش چ مگیر زمان ابالغ ،استفاده از بستر فضای مجازی در جامعه ،افزایش دقت ابیالغ ،حییف
فرصت و بسترهای جرمخیز در ابالغ ،رفع اطایه دادرسی ،رضایتمندی هر چه بی تر شیهروندان بیه
واسطه خدما

رسانی با کیفیت و مطلوبتر ،حفظ حریم خصوصی و آبروی افراد ،رفع م یکال

فرهنگی در شیوه سنتی ،زودتر دبت شدن دادخواستها و شکایتها و نیز جلیوگیری از ترددهیای
اضافی مردم مواردی است که میتوان از مزایای ابالغ ایکترونی

برشمرد

 -3-1-2جامعیتبخشی بر کثرت قوانین و پراکندگی آنها
مطابق با اصل  167قانون اساسی ،1قضا

محیاکم موظفنید حکیم مربیوط بیه دعیوی را مسیتند و

 -1ماده  167قانون اساسی « :قاضی موظر است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد بیه منیابع
معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر ،حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکو
از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتنا ورزد».

یا نقی یا اجمال یا تعارِ قوانین مدونه
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مستدل به قانون صادر نمایند این امر نیز خود مستلزم تسلط کامل بر قوانین و آرا وحید
میباشد تسلط ی

قاضی بر قوانین ،انتظاری معقول است اما به دییل دو مقویه کثر

روییه

و پراکنیدگی

قوانین باید اذعان داشت این امر کار دشواری است
از آنجاییکه متخصصین هر رشته برای خود ابزار کار دارند ،در امر قضا و قضیاو

نییز ابیزار

کار قاضی قوانین مصوب است هرقدر ابزار کار دقیق و موشیکافانه باشید قاضیی را سیریعتیر بیه
سرمنزل مقصود که همانا اجرای عدایت است ،راهی خواهد نمود در حیال حاضیر وجیود قیوانین
و وکال گردیده است مسأیه تکثر قانون ،که به عنوان تورم قانونی از

متعدد باعش سردرگمی قضا

آن یاد میشود ،یکی از اصلیترین معضال

و م کال

موجود در نظامهای حقوقی فعلیی اسیت

(زهرازاده؛ احمدی)123 :1397 ،
جهت حل این م کل ،قوه قضاییه راهحلی تحت عنوان مکیانیزه کیردن ییا ایکترونیکیی کیردن
فرآیند دادرسی (از اویین پایههای ایکترونیکی کردن دادرسیها) را به اجرا گیاشته است این پروژه
تمامی مواد قانونی مربوط به ی

موضو و عنوان دعاوی را گردآوری نمیوده و در حافظیه رایانیه

ذخیره نموده است ،که با وارد کردن عنوان دعوای مربوطه و ف ار ی
آن عنوان در دستر

دادر

کلید تمامی مواد مربیوط بیه

قرار میگیرد و مجموعهای از قوانین تنقییح شیده پییش روی قاضیی

ظاهر میگردد به این ترتیب قاضی از جستجو در کتب قانونی و یافتن قانون حاکم که گاهی بسیار
زمانبر است ،بینیاز میگردد
 -4-1-2توانایی در پاسخگویی مناسب
یکی از خواستههای مهم و بحق اصحاب دعوا و مراجعین به دسیتگاه قضیا ،پاسیخگیویی سیریع و
انجام امور در کمترین زمان و بدون فو
بودن انجام کارها ،مراجعا

مکرر و

وقت میباشد امری که در سیستم سنتی به علت زمانبیر
تحقق آن با دشواری مواجه بود؛ ییا شیوه سنتی زمینه بیروز

نارضایتی را فراهم میساخت اما امروزه میتوان بیا اسیتفاده از فنیاوری اطالعیا

و قابلییتهیای

سیستم مکانیزه ،از طریق تسریع در پاسخگویی ،صرفهجویی در زمان ،بهبیود کیفییت ،بهبیود نحیوه
ارائه خدمت ،بهبود تعامل با مراجعین و ایجاد زمینه ارتباط غیرحضوری؛ موجبا

تیأمین رضیایت

مراجعین را به سادگی فراهم ساخت همچنین با توجه به اینکه ،شفافسازی و مستندسازی نحیوه
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ارائه خدما

به ارباب رجو  ،یکی از محورهای طرح تکریم ارباب رجو مییباشید ،مییتیوان از

سیستم مکانیزه و ایکترونیکی اداری به عنوان راهکار پیادهسازی این امر در سازمانها بهره جسیت
(هاشمی؛ یوسفی)210 :1394 ،
 -5-1-2رفع مشکالت اعزام فرد زندانی به دادگاه
در روش سنتی این م کل به دو دییل رخ میدهد ،یکی کوتاهی مس والن زندان و نیروی انتظیامی
در اعزام به موقع زندانی و حاضر نکردن به موقع او نزد دادگاه و دیگری کوتاهی کارمنیدان شیعبه
در مکاتبه با مس والن زندان برای حضور زندانی در دادگاه در هر دو حایت جلسه دادرسی تجدید
و به دنبال آن فرآیند دادرسی به درازا میک ید (زهرازاده؛ احمیدی )128 :1397 ،بیا فیراهم شیدن
بستر دادرسی ایکترونی

در سطح زندانهای ک ور و ایجاد اتاقهای دادرسی ،طی آمیار بیهدسیت

آمده از سمت معاونت فناوری قوه قضائیه ،هفتاد درصد از بدرقهها و اعیزامهیا کیاهش پییدا کیرده
امنیتی نیز با کاهش محسوسی مواجه گردیده است کیاهش هزینیههیا،

است و به دنبال آن خطرا

کاهش نیاز به تردد و پی گیری از خطرا

احتمایی هنگام اعزام زندانیان به محاکم قضایی از دیگیر

مزیتهای این طرح میباشد
 -6-1-2کاهع هزینهها
با ورود فناوری اطالعا

در رسیدگیهای قضایی شاهد کاهش چ مگیر هزینهها هسیتیم کیه ایین

هزینهها شامل کاغی ،خودکار ،استامپ ،کارتریج و

میباشد به عنوان مثال در شیوهی سنتی ابالغ

اوراق قضایی ،اخطاریه یا دادنامه در دو نسخه برای مخاطب یا مخاطبان آن ارسیال مییشیود یی
نسخه تحویل مخاطب یا بستگان وی یا در محل ایصاق میشود و نسخهی دیگر با قید تاریخ ابالغ،
به دادگاه اعاده میشود در شیوهی سنتی در هر جلسهی دادرسی بایید بیرای هیر یی

از اصیحاب

دعوا ،دو نسخه اخطاریه ارسال شود در شییوهی نیوین ابیالغ ،بیا حییف نسیخهی کاغییی اوراق
قضایی و ارسال نسخهی ایکترونی

به حساب کاربری مخاطب ،در هزینههای میکور صرفهجیویی

میشود و میتوان از مأموران مربوط ،برای انجام خدمت دیگر استفاده کرد (ابهیری-409 :1397 ،
 )408با این تصور که ابالغ ایکترونی
فناوری اطالعا
مصرفی هستیم

قسمت کوچکی از نظام قضایی را در بر میگییرد ،بیا ورود

در تمام عرصهها و ارکان قضایی شاهد کاهش هزینههیا و صیرفهجیویی در میواد
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 -2-2چالعهای فناوری اطالعات در رسیدگیهای قضایی
فناوری اطالعا

در رسیدگیهای قضایی در کنیار محاسینش بیا چیایشهیای حقیوقی و اجراییی

متعددی روبرو است در صور
صور

بیتوجهی به این چایشها از کارآمدی آن کاسته خواهد شد که به

اجمایی چایشهای حقوقی و اجرایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 -1-2-2چالعهای حقوقی
در رسیدگیهای قضایی با اصول و ویوگیهیای

به نظر میرسد تعارِهایی بین فناوری اطالعا

استانداردهای دادرسی عادالنه وجود دارد منظور از دادرسی عادالنه اشاره به اسیتانداردهایی اسیت
که مفاهیم اصلی عدایت را در حل و فصل اختالفا

تبیین مینماید گروهی از حقوقدانان نیز ایین

استانداردها را در مجموعهای به نام اصول راهبردی حاکم بر دادرسی مطرح میکننید و سیه عنیوان
«اصول تضمین کننده دادرسی منصفانه با رعایت برابری اصحاب دعوا»« ،اصل حیق دفیا و اصیل
تناظر» و «اصول مربوط به نقش متقابل اصحاب دعوا و قاضی» را برای بررسی این اسیتانداردها در
نظر میگیرند از نظر ای ان ،این اصول ،بنیادهای نظری حیاکم بیر دادرسیی را ت یکیل مییدهنید
(شمس)128 :1383 ،
الزمه دادرسی به شیوه ایکترونی

وجود تجهیزا

ارتباطی ایکترونیکیی ،امضیا ایکترونیی

بستر اینترنت است که همه اصحاب دعوی باید به این تجهیزا

و

مجهز باشیند؛ یییا اییزام اصیحاب

دعوی به استفاده از فناوریهای نوین اطالعاتی ،به نیوعی تبعییض بیین اصیحاب دعیوی اسیت و
طرفین دعوا را در موقعیت نابرابر قرار میدهید ایین امیر بیدین خیاطر اسیت کیه قبیول دادرسیی
ایکترونی

از طرفی همراه با تحمیل هزینه برای شخی بوده و از طرف دیگیر بیین مییزان آگیاهی

افراد از نحوه کار با تجهیزا

ایکترونیکی تفاو

وجود دارد که دادرسی ایکترونیی

بیدین شیکل

خایی از ایراد نیست (اسماعیلی؛ پورقهرمانی)40-38 :1398 ،
در تعارِ با اصل دادرسی ترافعی میتوان گفت در دادرسی ایکترونیی
تبادال

آییا واقعیاً مییتیوان

ایکترونیکی و صرف رد و بدل شدن چند نامه را کافی دانست ییا بایید جلسیه دییداری و

حضوری برگزار شود؟ شاید یکی از ضعرهای عمده دادرسی ایکترونی  ،عدم ارتبیاط چهیره بیه
چهره و ارتباطی که امکان تصمیمگیری صحیح را از احساسا

فرد ،رن

و روی چهیره ،صیداقت

در اظهارا  ،شکل بیان و زبان بدن و نیز فضای حاکم بر جلسه دادرسی فراهم میکند
اصل دیگر اصل علنی بودن دادرسی است زمانی که میردم آزادانیه در محییط دادگیاه حضیور
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فیزیکی داشته باشند باعش ایجاد نوعی ف ار عمومی ملمو

و قابل احسیا

بیر مقامیا

قضیایی

است اما زمانی که حضور عموم مردم با ممنوعیت مواجه گردد و تنها راهکار اجیرای اصیل علنیی
بودن و حضور در جلسه استفاده از بستر اینترنت باشد آیا باز هم اصل علنی بودن دادرسی رعاییت
گردیده است؟ در ظاهر این اصل رعایت شده اما واقعییت امیر ایین گونیه نیسیت؛ زییرا آن ف یار
عمومی که در حایت حضوری ایجاد میگردد به هیچ عنیوان در حاییت مجیازی اتفیاق نمییافتید
(مهراف ان)133 :1390 ،
 -2-2-2چالعهای اجرایی
 -1-2-2-2فقدانِ زیرساختهای فرهنگی و آموزشی
زیرساختهای فرهنگی و آموزشی الزم برای اجرای دادرسی ایکترونیی

و قیوانین مربیوط بیه آن

کمتر تدارک دیده شده و توجه کامل به آن ن ده است برخی از مجریان عدایت اعیم از کارمنیدان،
قضا

و ضابطان طبق رویه سابق خود عمل نموده و به این امر پاف اری و اسیرار میینماینید؛ بیه

طور مثال میتوان به ماده  655قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اعتبار محتوای ایکترونیکیی
اشاره نمود که تا کنون جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده اسیت همچنیین تبصیره میاده 455
قانون آیین دادرسی کیفری نیز بیان داشته «عیدم رعاییت ت یریفا
نیست»؛ بنابراین ت ریفا

دادرسیی موجیب نقیض رأی

آیین دادرسی کیفری خیلی هم از نظر قانونگییار مهیم نبیوده و اال عیدم

رعایت آن باید منتهی به نقض رأی میشد یکی از موادی که به یحا عدم بسترسیازی مناسیب و
کمبود امکانا

زیرساختی الزم ،ممکین اسیت میورد بییتیوجهی قیرار گییرد ،تجیویز اسیتفاده از

سامانههای رایانهای و مخابراتی جهت انجیام امیور دادرسیی ایکترونیکیی اسیت کیه قانونگییار در
ماده  175قانون آیین دادرسی کیفری به این مهم پرداخته است
با ایکترونیکی شدن دادرسیها ،ی
بدین صور

مرحله دیگر به مراحل طوالنی دادرسی اضافه شیده اسیت؛

که ابتدای امر شخی باید به دفاتر خدما

قضایی مراجعیه و سیپس دفتیر خیدما

قضایی دادخواست یا شکوائیه را به مراجع قضایی ارجیا و آنجیا پرونیده بررسیی و در صیور
یزوم ،اخطار رفع نقی ارسال میشود که خود اینها دادرسی را تا رفیع نقیی و اقیدامهیای الزم
دیگر به تعوییق مییانیدازد (اسیماعیلی؛ پورقهرمیانی )48-49 :1398 ،عیالوه بیر میوارد مییکور،
فرهن سازی ،آموزش کاربران عادی و عاد
است

آموزی متصدیان دادرسی هنوز چایش اصلی ایین راه
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 -2-2-2-2عدم دسترسی تمامی مردم به اینترنت
استفاده از سامانههای خدما

ایکترونی

قضایی نیازمند داشتن دانش و اطالعا

کافی نسیبت بیه

رایانه و اینترنت است آخرین آمارها ن ان از تعداد شصیت درصیدی کیاربران اینترنیت در اییران
میدهد اما چهل درصد کاربران در گروه سنی بیست تا بیست و نیه سیال قیرار دارنید از ایینجیا
میتوان نتیجه گرفت که چهل درصد از مردم ما به دانش کیافی بیرای اسیتفاده از اینترنیت ندارنید
مسأیه بعدی اینکه چهل درصد از شصت درصد کاربران اینترنت در گروه سنی بیست تا بیسیت و
نه سال قرار دارند و تنها سی و چهار درصد آنها باالی بیست و نه و سی سال هستند درحاییکیه
کمتر دیده میشود افراد بیست تا سی سال مخاطب ابالغ قضایی قرار بگیرند با عنایت بیه مطاییب
فوق میتوان نتیجه گرفت که در جامعه ما سنین بیست و نه سال به باال فقط بیست درصد از آنهیا
از اینترنت استفاده میکنند و اگر ه تاد درصد افراد باالی سی سال از اینترنت نمییتواننید اسیتفاده
کنند ،سامانه ایکترونی

قضایی عمالً نتیجه کاربردی و بهینه نخواهد داشت (فقییه آرام؛ ابراهیمیی؛

ضرغام)112 ،1395 ،
 -3-2-2-2عدم جامعیت فناوری اطالعات در رسیدگیهای قضایی
آنچه در حال حاضر به عنوان خدما

ایکترونیی

قضیایی شیناخته مییشیود بی یتر ابیالغ اوراق

قضایی است همچنین خدما

دیگر قضایی از جمله دبیت شیکوائیه ،دادخواسیت ،اظهارنامیه و

برای همه شهروندان در دستر

ایکترونیی

نیست؛ به نحوی که باید برای آن بیه دفیاتر خیدما

قضایی مراجعه شود دادرسی ایکترونی
شخصی در سامانه بتواند امورا
از اهداف دادرسی ایکترونی

تمام عیار آن است که هر شخی یا وکیل با داشتن پرتیال

دادرسی را بدون محدودیت زمانی و مکانی انجام دهد اگر یکیی
مراجعه کمتر به دادگستریهاست ،این هدف شاید تا حدی رفع شده

است ویی هدف دیگر که تسهیل امور مردم و دسترسی آسان به طرح دعوی و شکایت بوده ،عمیالً
محقق ن ده است چراکه همچنان مردم باید مجدد به دفاتر خدما

ایکترونی

قضایی مراجعه کنند

و امورشان در آن دفاتر با پرداخت هزینه ،نهایی شود که این امر به نظر میرسد م کال

میردم را

کماکان مرتفع نخواهد کرد
 -4-2-2-2فقدانِ ضمانتِ اجرای الزم برای اجرای دادرسی الکترونیک
طبق ماده  9آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی« :مرکیز موظیر اسیت بیرای
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کلیه اصحاب دعوا ،وکال ،نمایندگان قانونی ،کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونیده قضیایی
حساب کاربری ایجاد نماید همچنین ،مراجعین به قوه قضاییه نیز موظیرانید جهیت انجیام امیور
قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند » و نییز طبیق میاده  11آیییننامیه مییکور« :اشیخاص
ذیسمت یا مرتبط از قبیل متهم ،خوانده ،ودیقهگیار ،کفییل ،شیاهد و داور موظیرانید نسیبت بیه
دبتنام در سامانه دنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند واحدهای قضایی قبل از هرگونیه اقیدام
قضایی ،باید ای ان را برای دبتنام به دفاتر خدما

قضایی دالیت کنند و در صور

فوریت رأسیاً

نسبت به دبت نام آنان اقدام نمایند » حال س ال این است که چطیور مییتیوان م یتکیعنیه کیه از
دبتنام در سامانه دنا خودداری میکند ملزم کرد و چه ضمانت اجراییی بیرای آن پییشبینیی شیده
است؟ همچنین شاهدی که برای کم

به دستگاه قضایی و یا بیرای ادبیا

قضایی وارد میشود؛ احتمال اینکه این اقداما

شاهد را از شیهاد

حقیقیت بیرای مرجیع

بیر حییر دارد زییاد هسیت

ودیقهگیار ،کفیل و یا داور نیز چنین وضعیتی دارند (اسماعیلی؛ پورقهرمانی)53-54 :1398 ،
به نظر می رسد تعیین ضمانت اجرا با اصول دادرسی عادالنه در تعارِ باشد ییا ایین امیر در
حال حاضر مقدور نخواهد شد جز اینکه دستگاه قضایی از طریق فرهن سازی و نیز با در اختییار
داشتن دادههایی ،امکان ایکترونیکی شدن دادرسی به معنی تمام عیار را فراهم نماید
نتیجهگیری
فناوری اطالعا
اطالعیا

بر رسیدگیهای قضایی از دو جز ت کیل شده اسیت کیه یی

جیز آن فنیاوری

(ایکترونیی ) اسیت و جییز دیگییر آن رسییدگیهییای قضییایی (دادرسیی) اسییت انجییام

رسیدگیهای قضایی اگر توسط ابزارهای ایکترونیکیی انجیام شیود و امکانیا

تکنویوژیی

ماننید

صفحهی نمای گر ،ضبط صو  ،اینترنت و بر آن ادرگیار باشد به معنای ورود فناوری اطالعیا
در رسیدگیهای قضایی است
فناوری اطالعا

بر رسیدگیهای قضایی بیه طیور معنیاداری تأدیرگییار اسیت و روش سینتی

دادرسی و رسیدگیهای قضایی را متحول نموده است که این ادرگیاری وابسته به زیرسیاخت فنیی
و حقوقی است به هر اندازه که زیرساختهای فنی و حقوقی مهیا و پیادهسازی شده باشد به همان
اندازه شاهد تحول در رسیدگیهای قضایی و کاربرد فناوری اطالعا

بیر رسییدگیهیای قضیایی

هستیم
در قسمت بعدی به بررسی مزایا و چایشهیای فنیاوری اطالعیا

بیر رسییدگیهیای قضیایی
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پرداخته شد و یافتههای این بخش پاسخی به ایین سی ال اسیت کیه فوایید فنیاوری اطالعیا
رسیدگیهای قضایی در مقایسه با روش سنتی چیست؟ به یطر فناوری اطالعا

بیر

بر رسیدگیهیای

قضایی محدودیتهای زمانی و مکانی به طرز شگفت انگیزی کیاهش یافتیه اسیت کیاهش اطاییه
دادرسی ،کاهش هزینههای سیستم دستگاه قضا ،افزایش سرعت و کارایی در انجام امور ،انسجام در
مجموعه سیستم قضیایی ،افیزایش ضیریب امنییت از جملیه دسیتاوردهای فنیاوری اطالعیا
رسیدگیهای قضایی است با این حال به دییل بیتوجهی به برخی جزئییا
اطالعا

بیر

از کارآمیدی فنیاوری

بر رسیدگیهای قضایی کاسته شده است اما با راهکارهایی به مانند تکمیل زیرساختها،

برطرف کردن موانع ،ارایه آموزشهای الزم به عموم جامعه ،تبلییغ و فرهنی سیازی بیا اسیتفاده از
رسانههای دسته جمعی ،طراحی سیستم پاسخگویی آنالین سامانه ،افزایش دفیاتر خیدما
برای ارائه بی تر خدما  ،زمینه را برای بهرهبرداری حداکثری از فناوری اطالعا
قضایی فراهم نمود

قضیایی

بر رسیدگیهیای
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فساد و تخلفات اداری با تأکید بر
آموزههای حقوق کیفری و جامعهشناسی جنایی
سید محمدرضا موسوی فرد
زهرا شمسی زاد

1

2

چکیده
هدف از این پووهش با رویکردی توصیفی تحلیلی ،شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد و تخلر اداری میباشد تیا بیا
بررسی علل تخلر و جرایئم و شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد و تخلر و ارائه پی نهاداتی ،آنها را از بیین بیرده و
جامعهای سایم به دور از ناهنجاریهای سازمانی داشته باشیم س ال اصلی که در این مقاییه بیه دنبیال آن هسیتیم ،ایین
مس له است که با ک ر عوامل بروز تخلر و با استفاده از قوانین وضع شده و عوامل روییداد تخلیر و فسیاد اداری،
چه راهکارهایی را میتوان برای پی گیری از بروز آن ارائه کرد؟ پس میتوان چنین انگاشت به عنوان ی
با ضمانت اجرایی واقعی ،ایجاد رابطه محکم و در عینحال قانونی بین تخلفا
بی تر تخلفا

راهکار قوی

قانونی و جرم انگیاری (جیرم انگیاری

اداری) آن از منظر حقوق کیفری تا حدودی میتواند نرخ فساد را در نظام اداری کاهش دهد

کلیدواژهها :تخلفا

اداری ،فساد ،پی گیری از تخلر ،جرم انگاری ،جامعهشناسی جنایی

 -1عضو هی ت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دان گاه آزاد اسالمی واحد سمنان
mousavifard136394@gmail.com
 -2کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دان گاه آزاد اسالمی واحد سمنان
Zahra.shamcizad@gmail.com
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مقدمه
از گیشته تا کنون جرم و تخلر ی

واقعیت انسانی و اجتمیاعی بیوده اسیت ،از همیین رو فسیاد

اداری را میتوان از پدیدههایی دانست که به تنهایی مییتوانید توسیعه و پی یرفت ک یورها را بیه
مخاطره بیاندازد و با م یکل جیدی مواجیه سیازد ،از همیین رو بیرای پی یگیری از بیروز چنیین
م کالتی ،جوامع در تالش هستند تا با راهکارهایی نظیر وضع قوانین مربوطه و نظیار

و اجیرای

دقیق این قوانین ،سالمت اداری جامعه خود را حفیظ کننید از ایین رو ،بیا تأسییس سیازمانهیا و
بخشهایی برای اجرای دقیق و نظار

دقیقتیر و رسییدگی بیه جیرائم رخ داده توسیط میرتکبین

میکوشند ،تا جایگاه سازمانی و نظم اداری خود را مستحکمتر کنند ییا از ایین رو نظیام و دوییت
جمهوری اسالمی ایران از بدو ت کیل ،با فعاییت مسرانه و با اقداما
جرمانگاری و جرمشناسی فساد ،صور
وضع قانون تعزیرا  ،ت دید مجازا

گرفته است که به عنوان مثال میتوان به تیدابیر قیانونی و
مرتکبین ارت ا و اختال

جرائم نیروهای مسلح و قانون رسیدگی به تخلفا
جزایی مقرر در قانون مجازا

متعددی در این زمینه از قبیل

و کالهبرداری و قانون مجیازا

اداری و اصالحا

بعدی آن و ضمانت اجرای

اسالمی و آییننامه پی یگیری و مبیارزه بیا رشیوه در دسیتگاههیای

اجرایی ،تصویب و پییرش کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در مجمیع ت یخیی
مصلحت نظام و ایحاق جمهوری اسالمی ایران به آن کنوانسیون و قیانون برنامیه پینج سیایه پینجم
توسعه جمهوری اسالمی ایران و در نهایت قانون ارتقای سالمت نظام اداری در مقابله با فساد نظام
اداری اشاره کرد تمامی این تدابیر و اندی هها و بررسیی و تحلییل صیور

گرفتیه همگیی ن یان

دهنده جایگاه باالی این فرضیه و حائز اهمیت بودن این موضو در نظام جمهوری اسیالمی اییران
میباشد و تمامی این تالشها را میتوان به خاطر حفیظ نظیم و امنییت در حفیظ دسیت آوردهیا
دانست
در جوامع کنونی به دییل نظاممند شدن سیاختارهای حیاکمیتی در ابعیاد گونیاگون و گسیترش
سازمانهای دویتی و خصوصی ،تخلفا

و فسیاد اداری بیه یکیی از معضیال

اساسیی در حیوزه

جرمشناسی ،جامعهشناسی و علوم اجتماعی به ویوه در حوزه قانونگییاری تبیدیل شیده و طبیعیی
است که هر جامعهای جهت تداوم بقای خویش در این بخش که مستلزم نظم و سیاماندهی دقیقیی
میباشد ،نیازمند است تا در نتیجهی آن بتوانند آسایش و آرامش افراد جامعه را مهیا و تأمین کنند و
تا حتیاالمکان افراد جامعه را از این خطرا

مصون و ایمن سازند به همین جهت با سختگیریهیا
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و جدلهای متعددی جوامع در این تالش اند که بتوانند به اهداف و آرمانهای خود برسیند و ایین
امر را محقق سازند چون فساد را نوعی تهدید و عامیل عقیبمانیدگی اجتمیاعی ،رشید و توسیعه
جامعه میدانند که تمامی جوامع این امر را پییرفتهاند و با چنین موضو پیچیده که هر روزه دچیار
دگرگونی و پیچیدگی خاص میشود باید در محورییت قیانون و اجیرای دقییق و صیحیح آن قیدم
برداشت تا بتوان هر عمل و رفتاری که منجر به فساد اداری و سازمانی گردد را شناسیایی و خنثیی
ساخت این عمل و اقدام را در ک ورهای دموکراسی میتوان سادهتر به مرحله عمل رساند ،چیون
این جوامع (دموکراسی) بی تر به دنبال رفع این مس له هستند و به طور خیاص میورد توجیه آنهیا
میباشد باید متیکر بود که با این اوصاف نمیتوان مدعی شد که بقیه جوامع غییر از دمیوکرا هیا
معتقد به این امر نیستند چون هر جامعهای که بخواهد نظام سالمت اداری و سازمانی خود را حفظ
کند باید به دنبال راهکارهایی برای مقابله با م کال
صور

دچار تبعا

فساد اداری و اجتمیاعی باشید در غییر ایین

جبرانناپییری خواهند شد در واقع این امر موجب بروز ن یاط و شیادابی در

زندگی افراد جامعه میشود و اینگونه میتوان با توجه به زیرساختهای قانونی ،ارزشی ،اعتقیادی
و حقوقی با این پدیده مقابله نمود و در سایهی امنیت این زیرساختها کلیهی فعاییتهای سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه را به سوی رشد و تکامیل و شیکوفایی سیوق داده و در ایین
مسیر هرگونه بروز اختالفا

و منازعا  1را نظارهگر باشیم به دییل تأسییس سیازمانهیا و ادارا

تخصصی و کاربردی به این اختالفا
و مقررا

در کوتاهترین مد

و با رسیدگی دقیق و با توجه به قیوانین

حلوفصل مینماینید ،بیه همیین دیییل میردم جوامیع دچیار بحیران و نابهنجیاریهیای

اجتماعی 2در این زمینه نمیشوند
س ال اصلی که در این مقایه به دنبال آن هستیم ،این مس له اسیت کیه بیا ک یر عوامیل بیروز
تخلر و با استفاده از قوانین وضع شده و عوامل رویداد تخلر و فساد اداری ،چه راهکارهیایی را
میتوان برای پی گیری از بروز آن ارائه کرد؟ هدف از این پووهش با رویکردی توصیفی تحلیلیی،
شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد 3و تخلر اداری 4میباشد تا با بررسی علل تخلر و جیرائم 5و

1- Disputes and Disputes.
2- Crisis and Social Anomalies.
3- Identify Anti-corruption Strategies.
4- Administrative Violation.
5- Causes of Offenses and Crimes.
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شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد و تخلر و ارائه پی نهاداتی ،آنها را از بیین بیرده و جامعیهای
سایم به دور از ناهنجاریهای سازمانی داشته باشیم در خصوص پی ینه ادر حاضر میشیود چنیین
بحش کرد که در خصوص تخلفا
درآمده است ویی به صور

اداری و فساد در نظام اداری ایران آدار فراوانی به رشته تحرییر

مستقیم به تعمیق بخ ی تخلفاتی که از منظر حقیوق کیفیری قابلییت

جرم انگاری داشته باشند پرداخته ن ده است؛ علی ایحال به برخی از منابع در این خصوص که بیه
نوعی مرتبط با موضو است اشاره مختصری خواهد شد:
مقایه با عنوان «فساد اداری در ایران؛ تحلیلی جامعهشناختی» به قلم مهدی قیادری کیه در سیال
 1388در فصلنامه معرفیت بیه چیاپ رسییده اسیت کیه در آن نویسینده علیل و عوامیل می در در
شکلگیری و گسترش فسیاد اداری ،رابطیه نظیام اقتصیادی اجتمیاعی و سیاسیی بیا فسیاد اداری،
پیامدهای وجود و استمرار فساد اداری و سرانجام ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با این پدییده
مورد بررسی و مداقه علمی قرار داده است
مقایهای تحت عنوان «آسیبشناسی عملکردی و محتوایی فساد اداری در اییران» بیه قلیم سیید
اکبر نیلی پور طباطبایی و دیگران به سیال  1394کیه در مجموعیه مقیاال

اوییین همیایش علمیی

پووه ی یافته های نوین علوم مدیریت ،کارآفرینی و آموزش ایران بیه چیاپ رسییده اسیت در آن
نویسندگان هدف از این پووهش را بررسی انوا مختلر فساد اداری و عوامل آن در دسیتگاههیای
اجرائی و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع این معضل اجتماعی دانستهاند ایبته تفاوتی که با ادیر
حاضر دارد این است از بستر حقوق عمومی بحش کرده است
مقایه دیگری با عنوان «مطایعه جرمشناختی تخلفا

و فسیاد 1اداری در کارکنیان سیازمانهیای

فرهنگی-تفریحی شهرداری اصفهان» به قلم محمد فرجیها و دیگران که به سال  1393در فصلنامه
رفاه اجتماعی به چاپ رسیده اسیت در ایین مقاییه کیه بی یترین قرابیت را بیا مقاییه حاضیر دارد
نویسندگان با رویکردی آماری به صور
دوره زمانی کوچ

موردی تخلفا

مورد بحش و بررسی قرار دادهاند تفاو

اداری در شهرداری اصیفهان را در یی
آن با ادر حاضر ایین اسیت کیه ایین

پووهش نگاهی جامعتر و عامتر دارد و باالخره چندین ادر دیگر کیه در ایین خصیوص بیه چیاپ
رسیده است
در خصوص مبانی نظری باید گفت :فساد اداری ،جرمی است که معمیوالً بیا سیو اسیتفاده از
1- Violations and Corruption.
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همراه است بر اسا

قدر

ت وری فرصت جرم ،هدف از به دسیت گیرفتن قیدر

اساسیی ایین

است که فرصتهای اساسی را جهت ارتکاب جرمهای سودآور تأمین نماید که ایین فیرِ را کیه
«قدر

فاسد است» اعتبار میبخ د به این یحا فساد اداری میتواند از طرف رهبیران سیاسیی و

مدیران عایی رتبه دویت ،کارمندان م یاغل در نظیام اداری و ییا شیاغلین در بخیش خصوصیی و
شهروندان غیر شاغل نیز رخ دهد ری ه «فساد اداری» در یغت به معنای «شکستن» است فسیاد در
اصطالح؛ بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سو استفاده از امکانا
کسب منافع شخصی تبلور مییابد در فرهن
ظلم و… آمده است (معین)1381 ،

و منابع عمیومی در جهیت

معین ،فساد به معنی تباهی ،خرابی ،آشوب ،بدکاری،

1

محیط اجتماعی نیز در پیدایش و گسترش جرائم نقش عمدهای را ایفا میکند در تأیید این امر
آنریکوفری ،دان مند بزرگ در عرصه جرمشناسی میگوید" :اگرچیه عوامیل زیسیتی و انسیانی در
تحری

جنایتکاران به ارتکاب جرم نقش عمدهای را ایفا میکننید؛ وییی نبایید شیرایط اجتمیاعی،

فرهنگی و سیاسی از جمله بیسوادی ،نحوه تعلیم و تربییت ،ارتباطیا

فیامیلی ،رفتیار واییدین بیا

اطفال و محیط خانوادگی و تحصیلی را از نظر دور داشت" وی معتقد است" :هر جامعیه ظرفییت
مقدار معینی از جنایتکاران را داشته و میزان جرائم در هر اجتما مقدار معین و م خصی است کیه
تابع نظم و ترتیب و شرایط خاص همان جامعه میباشید" (گلیدوزیان )69 :1388 :تیأدیر شیرایط
سیاسی بر بزهکاری اقتصادی هم بدین گونه است که به عنوان مثال نوسانا
زیادی تحت تأدیر اقداما

قوه مقننه است زیرا ،با ی

بزهکاری تا انیدازهی

جهتگیری اقتصادی توسط آن ارزشهیای

جدیدی به وجود میآید که نقض آنها جرمانگاری میشود و بیر تعیداد مجیرمین مییافزایید بیر
عکس اگر ی

سلسله جرائم را نادیده بگیرد نرخ بزهکاری پایین میآید (پی ین) نظریه روان 2ژان

پیناتل3؛ بزهکار اقتصادی از عقده حقار
برای کسب قدر

رنج میبرد و همین امر عامل محرک و انگییزه اصیلی او

به شمار میرود او عقده خود را با خرید کاالهای اشرافی ن ان مییدهید میثالً

استفاده از خودروهای آخرین سیستم ویی ،در عین حال باید توجه داشت کیه مجیرم اقتصیادی از
چنان قدر

و توانایی فکری برخوردار است که آن دسته عالئم بیرونیی قیدر

 -1جهت مطایعه بی تر رجو کنید به فرهن

را کیه حساسییت

معین
2- Psychological Theory.
3- Jean Pinatel.
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برانگیز است مخفی مینماید مثالً به منظور عدم پرداخت ماییا

اموال ،آنها را به پول نقد تبیدیل

یا به شخی دیگری در خارج منتقل میکند ایراد این نظریه این است که فیرد مجیرم را جیدای از
محیط و موقعیت یا وضعیتی که در آن عمل میکند قضاو

و تحلیل میکنید میثالً کارمنیدی کیه

اراده ارتکاب جرم دارد ویی کنترلهای قانونی و اداری مانع این امر میشود (ساکی)29 :1389 :
 -1مفاهیم شناسی
 -1-1مفهوم فساد
در مفهوم اخی ،فساد اداری به معنی و مفهوم سو اسیتفاده از جایگیاه م یخی و نهادینیه شیده
شخصی از منافع عمومی توسط مستخدمان خدما
جهانی فساد ،سو استفاده از اختیارا
(بان

دویتی (قدر

ک وری معنا مییشیود و طبیق تعرییر بانی
عمومی) برای کسب منیافع شخصیی اسیت

جهانی )1997 ،به شکل دیگر فساد را میتوان تعریر نمود که عبار

امتیاز غیرقانونی به ی

است از :وعده اعطیا

مقام به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای فرد به قصید انجیام آن عمیل ییا

واداشتن به آن عمل در راستای وظیفه محویه به آن شخی که ملزم به انجام آن است که با بررسی
دقیقتر م اهده میشود که بند  1ماده  8کنوانسیون بینایمللی مقابله با جرائم سازمانیافته 1فراملیی
فساد ،همچنین تعریفی را از فساد دارد از اینرو درصدد هستیم در این مقایه ،فساد اداری و ابعاد و
انوا آن را نام برده و مورد بررسی قرار دهیم که به شرح ذیل بیان میداریم
فساد اداری انوا گوناگونی میباشد که بهطور مثال میتوان به فساد سیاسی ،2قیانونی ،اداری و
اقتصادی اشاره کرد و باید توجه داشت که امکان شناسایی اقسام فساد ییاد شیده در سیطح خیرد و
کالن وجود دارد و فساد اداری را میتیوان در دسیتهی خیرد قیرار داد و تقسییمبنیدی کیرد طبیق
مطایعا

به وجود آمده در این زمینه ،فساد را به سه گروه تقسیمبندی کردند که از قبیل سیاه ،سفید

و خاکستری میباشد ،به طور خالصه میتوان این سه مورد را تعریر کرد:
ایر) فساد اداری سیاه :3اعمایی است که از نظر تودهها و نخبگان سیاسی منفیور بیوده و عامیل آن
باید و حتماً تنبیه و مجازا

شود؛

1- International Convention Against Organized Crime.
2- Political Corruption.
3- Black Corruption.
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ب) فساد اداری خاکستری :1مترادف کارهایی است که از نظر نخبگان سیاسی 2منفور اسیت ،یییکن
تودههای مردم در مورد آن بیتفاو

هستند

ج) فساد اداری سفید :3این نو فساد کارهایی ظاهراً خالف قانون است اما اکثراً اعضا جامعه (اعم
از نخبگان سیاسی و توده مردم) آن عمل را آنقدر مضر و با اهمیت نمیدانند که خواستار تنبیه
و مجازا

عامل آن باشند به نمودار ذیل در این خصوص توجه کنید:4

 -2-1مفهوم تخلف
در کتاب ترمینویوژی حقوق جعفر ینگیرودی ،تخلیر از دییدگاه حقیوقی اداری عبیار
"تجاوز مأمور دویت از مقررا
ی

اداری در حین انجام وظیفه و یا نقض مقررا

نفر از افراد آن صنر" انوا تخلفا

سیت از:

صینفی بیه وسییله

اداری در ماده  8از فصل دوم قانون رسیدگی به تخلفا

اداری مصوب 7ق9ق 1372مجلس شورای اسیالمی ،در  38عنیوان ذکیر شیده اسیت بیا توجیه بیه
عموما

قانون رسیدگی به تخلفا

اداری 5مصوب سال  1372میتوان گفت :تخلر اداری فعل یا

ترک فعل ناشی از قصور یا تقصیر کارمند است کیه ارتکیاب آن موجیب مسی وییت وی و اعمیال
مجازا های اداری خواهد بود به عبار

دیگر ،تخلر اداری عبیار

اسیت از ارتکیاب اعمیال و

رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به میوارد مییکور در
قانون رسیدگی به تخلفا

اداری است

1- Gray Corruption.
2- Political Elites.
3- White Corruption.
 -4به نقل از منبع اصلی ارجاعی :امیر پورسعید ،محمدعلی ()1398؛ فساد اداری :پیامدها و راهکارهای برون رفیت؛ در مقاییه درج
شده درhttps://youngsociologists.com:
5- Law on Administrative Violations.
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از جمله موارد تخلفا

اداری میتوان به اعمال و رفتار خالف شی ون شیغلی ییا اداری ،ایجیاد

نارضایتی در ارباب رجو  1یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دییل ،اخیاذی،
اختال

و ارت ا ،2تبعیض یا اعمال غرِ یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقیررا

به اشخاص ،ترک خدمت در خالل ساعا

نسیبت

موظر اداری ،تکرار در تأخیر ورود به محیل خیدمت

یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز ،تسامح در حفیظ امیوال ،اسیناد و وجیوه دویتیی و اییراد
خسارا

به اموال دویتی ،اف ای اسرار و اسیناد محرمانیه اداری ،سیرپیچی از اجیرای دسیتورهیای

مقامهای باالتر در حدود وظایر اداری 3و کمکاری یا سهلانگاری 4در انجام وظایر محیول شیده
اشاره کرد 5در ی

تعریر کلی چنین باید گفت :قوه مجریه جهت اجرای قوانین و اعمال مقررا

صحیح بر مستخدمین نیازمند قوانین و مقیررا

خاصیی اسیت تیا بیا اعمیال آن از سیهلانگیاری،

کمکاری ،اعمال و رفتار خالف ش ون 6شیغلی و اداری و سیایر تخلفیا

مسیتخدمین بیه فورییت

جلوگیری کند و نظم و آرامش بر دستگاهها و سازمانهای اداری حاکم گردد (ن

بیه :موسیوی و

دیگران؛ )1395
 -2تفاوت تخلف و جرم
در تعریر جرم ،قانونگیار در ماده  2قانون مجازا
قانون برای آن مجازا

اسالمی آورده است «هر فعل یا ترک فعلی که

تعیین کرده است» که ن اندهنده اختالف اساسیی جیرم بیا تخلیر اسیت

اگرچه بعضاً وجوه ت ابهی میان این دو وجود دارد رابطیه منطقیی بیین جیرائم و تخلفیا

اداری،

بعضاً م ترک و در مواردی غیر م ترک است مقایسه موارد احصا شده در ماده  8قیانون رسییدگی

 -5در ی

1- Creating Dissatisfaction in the client.
2- Embezzlement and Bribery.
3- Boundaries of Administrative Duties.
4- Negligence.
جامعه منظم و مدنی که بر محوریت قانون اداره میشود باید زمینهای ایجاد کرد تا هر عمل و رفتار خیالف قیانونی کیه

سبب بینظمی در جامعه میگردد یا حقی از حقوق شهروندان و دویت را تضییع مینماید ،از جانب مرجعی رسیمی و قیانونی
مورد رسیدگی قرار گیرد تا آرامش و امنیت به طور مستمر برقرار گردد و حقوق آحاد جامعه محفو بمانید تیا در سیایه ایین
امنیت ،کلیه فعاییتهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه به سوی رشد و شکوفایی و کمال سوق داده شود تا افراد
جامعه بتوانند با ن اط و شادابی زندگی کنند و اختالفا
قوانین و مقررا

و منازعا

خود را در زمینههای مختلر با سرعت و دقت و بر اسا

حل و فصل نمایند
6- Misconduct.
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به تخلفا
مثالً اختال

اداری و عناوین جزایی مندرج در قانون مجازا
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اسالمی این رابطیه را تأییید مییکنید

هم جرم است و هم تخلر اداری است غیبت غیرموجیه ،تخلیر اداری اسیت ،امیا

جرم نیست آنچه در حقوق جزا ضرور

مقابله با جرم را توجیه مییکنید ،دفیا از نظیم عمیومی

است ،یییا محیدوده حقیوق جیزا شیامل کلییه کسیانی کیه سیاکن ک یور هسیتند ،مییشیود یییا
مدعیایعمومی به نمایندگی از سوی جامعه مرتکبان جرائم را تحیت پیگیرد قیرار مییدهید ،یییکن
دادستان اداری و انتظامی به نمایندگی از همان جمعیت و کانون و نه به نمایندگی جامعه ،تعقیب و
تنبیه متخلر را تقاضا میکند در حاییکه سبب رسیدگی به تخلفا

اداری ،تخلر از نظم سیازمان

متبوعه کارمند است
به موجب اصل  36قانون اساسی حکم به مجازا و اجرای آن باید تنها از طرییق دادگیاه صیایح بیه
رسیدگی به جرائم عمومی یعنی دادگستری صور گیرد در صیورتیکیه رسییدگی بیه تخلفیا اداری
کارمندان ،در صالحیت هی تهای رسیدگی به تخلفا اداری است قلمرو جرائم ،1کلیه سیاکنان ک یور
را شامل میشود در حاییکه تخلفا تنها خاص کارمندان اداری است تخلفیا اداری ،اگرچیه ممکین
است در مقایسه با جرائم دیگر ،نظیر قتل و سرقت ،رعبانگیز نباشند ،اما بیه یحیا تأدیرگییار بیودن در
تخریب اجتما و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد مالحظه و توجه قرار بگیرنید
هی تهای رسیدگی به تخلفا اداری به استناد اصل تناسب جرم و مجازا  ،2به عنیوان یکیی از اصیول
حاکم بر تعیین مجازا در حقوق کیفری و تسری آن به حوزه تخلفا اداری ،باید تناسب بیین تخلیر
و مجازا را در مورد کارمندان متخلر رعایت کنند رعاییت تناسیب بیین تخلیر و مجیازا ایجیاب
میکند که انوا تخلفا اداری ،طبقهبندی و با توجه به عمده بودن تخلر و شید نتیایج زییانبیار آن،
مجازا شدید و در غیر این صور  ،مجازا سب

بیرای هیر تخلیر 3تعییین شیود؛ وییی در قیانون

رسیدگی به تخلفا اداری ،به ترتیب انوا تخلفا و مجازا های اداری ،بدون ارائه طبقهبندی از آنهیا
و بدون تعیین مجازا مناسب 4برای هر تخلر ،احصا شده اسیت و ایین اییراد مییتوانید بیه اسیتفاده
نادرست و به ناحق هی تها از اختیار خود در تعییین حیداقل و حیداکثر مجیازا هیا 5و در نتیجیه ،بیه

1- The Realm of Crime.
2- The Principle of Proportionality of Crime and Punishment.
3- Light Punishment for any Violation.
4- Determine the Appropriate Punishment.
5- Minimum and Maximum Penalties.

140

فصلنامه علمی آراء (دورهی چهارم -شمارهی هشتم) زمستان 1400

رعایت ن دن اصل تناسب منجر شود آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفا اداری نیز اییراد قیانون
را به دییل عدم ارائه طبقهبندی از تخلفا اداری و عدم تعیین مجازا مناسب برای هر تخلیر برطیرف
نمیکند (نکوئی؛ 1398؛ )255
 -3عللیابی بروز فساد و تخلف در ادارات و حلقه پیوند حقوق کیفری
بحش بعدی که میتوان در اینجا به آن پرداخت مهمترین عوامل فسادزا مییباشید و آن علیل ،بیاال
بودن بدبینی عمومی نسبت به سازمانها و عدم قدر

در سیسیتم کنترییی و تنبیهیی سیازمانهیای

دویتی است دویت را هم نمیتوان از این عوامل به دور از تصور دانست که بیا فعایییت اقتصیادی
خود در این عرصه باعش نفوذ افراد دویتی میشود و این امکان را مهیا مینماید کیه ایین افیراد بیا
وضع قوانینی چند الیه و به نفع خود ،زمینهی سو استفاده ،رانتخواری و رشوهگییری خیود و ییا
افراد مورد نظر را فراهم آورند عواملی همچون عدم تعقل ،تعهد ،نو دوستی ،فردگرایی و شیخی
محوری را به عنوان عوامل فسادزا میتیوان نیام بیرد و ایین عوامیل را مییتیوان ن یأ

گرفتیه از

انحصارگرایی ،عدم پاسیخگویی ،فقیدان شایسیتهسیاالری در گیزینشهیا ،نبیود مسی وییتپیییری
اجتماعی 1و نبود شفافیت در نظام اداری 2در ایران دانسیت تماییل بیه ارتکیاب تخلیر و وجیود
فرصت و امکان تخلر را میتوان از دالیل اوییهی فساد اداری نام بیرد بیه همیین جهیت یکیی از
عوامل فسادزا 3را میتوان سطح اختالف فاحش کارمندان دویت بیا سیایر شیهروندان دانسیت بیه
همین منظور جامعه نیازمند قانون است تا حقوق و حدود و وظایر هر شخی م یخی باشید و
افراد جامعه در مسیر قانون قرار گرفته و حرکت کنند ،به همین علت ،پییشتیر گفتییم کیه جامعیه
نیازمند به سازمانها و واحدهایی هست که با بیطرفی و بیه دور از انحیراف از قیانون و تعیدی و
تجاوز به حقوق دیگران بر اسا

ضوابط و معیارهای دقیق قانونی مورد رسیدگی قرار دهید تیا بیا

این عمل اعتدال و نظم و امنیت را حفظ نمایند پس با این اوصاف میتوان بیه طیور کلیی عوامیل
فرهنگی ،محیطی ،شخصیتی و حقوقی را م در در شکلگیری فساد نام برد که در چند سطر مفیاهیم
آنها را مورد بررسی قرار میدهیم
ایر) علل فرهنگی و محیطی :همانطور کیه در نظیام اداری کنیونی م یاهده مییشیود انتخیاب و
1- Social Responsibility.
2- Lack of Transparency in the Administrative System.
3- Corrupting Agents.

فساد و تخلفات اداری با تأکید بر آموزههای حقوق کیفری و جامعهشناسی جنایی

اختصاص پستهای سازمانی بر مبنای ارتباط به صور
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امری عادی درآمده و تبانی بین افیراد

متمدن ،سیاستمداران و عوامل بوروکراسی اداری برای عبیور از فیلترهیای نظیام اداری ،یی
جریان پییرفته شده است که نتیجه آن بروز فساد به ویوه در سطح کالن جامعه اسیت بررسیی
ری ههای فساد اداری ما را به دالیلی رهنمون میسازد که موجد محیطی است کیه در بسیتر آن
عوامل انسانی جرأ

مییابند تا به راحتی با سو استفاده از موقعیت شغلی ایجاد شیده ،دسیت

به اقداماتی بزنند که در پرتو آن حقوق اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض و یا حیق
مسلم فرد یا گروهی بهآسانی پایمال یا بیه نیاحق بیه دیگیری واگییار شیود (حسیینی پیاک و
دیگران1395 :؛ )193
ب) عوامل شخصیتی :یکی دیگر از عوامل م در در بروز فساد ،عوامیل مربیوط بیه شیخی و فیرد
است ،یعنی ابعادی چون خود محوری ،اویویت منافع فردی بر منافع جمعیی ،ضیعر فرهنی ،
جمعگرایی و پرهیز از کار تیمی و م ارکتی و عوامل مصرفگرایی همچون فعاییتهیای بییش
از حد متعارف در زندگی از عوامل تأدیرگیار محسوب میشوند به خصوص در سطح میدیران
باید گفت :مدیران سازمانها با ابتالی به مفاسد اخالقی ،اعتییاد و خ یونت ،مییتواننید رفتیار
زیانباری را به کارکنان خود منتقل کنند عوامل کجروی مدیران را میتوان به دو دسیته عوامیل
فردی و عوامل سازمانی تقسیم کرد حریی بودن و ضعر ایمان ،از عوامل شخصیتی و فردی
مدیران است که باید با شیوههای بیداری وجدان ،ییادآوری معیاد ،و مجیازا  ،آنهیا را بهبیود
بخ ید ساختار سازمانی و فرهن سازمانی نامناسب نیز میتواند از مهمترین عوامیل سیازمانی
کجروی اجتماعی مدیران باشد با آگاهیبخ ی و تأکید بر قانونگرایی ،میتوان عوامل سازمانی
کجروی اجتماعی 1را کاهش داد و زمینه بهبود رفتار کارکنان را فراهم ساخت( .منطقیی؛ 1398؛
 )11علی ایحال باید گفت :یکی از مهمترین عوامل انحراف اخالقی و کجروی مدیران ،مربیوط
به جنبههای فردی مدیران است بر این اسا  ،ویوگییهیا و خصوصییا

فیردی ،ارزشهیای

میهبی ،مالکهای شخصی ،عوامل خانوادگی … ،از جمله عوامل تأدیرگیار بر اخالق حرفهای
مدیران است ()Pennino:2002:223

1- Organizational Factors of Social Deviance.
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غییر

ج) عوامل اداری و سازمانی :واحدهای اداری معموالً بیا تعیداد زییادی از قیوانین و مقیررا

واقعی و غیر ضروری مواجه هستند به همین دییل ابهاماتی در رویه اداری به وجود میآید کیه
همین امر باعش اقداما

خودسرانه و تصمیما

مبنی بر برداشت خود شخی (تفسیر بیه نفیع

خود شخی )1میشود و به شخی اجازهی اقداما

خالف واقعیت و قانون را میدهد

جمعبندی بخ ی از این پیونید بایید گفیت :اساسیاً پی یگیری 4و برخیورد قیانونی بیا

در ی
تخلفا

2

3

و فساد اداری زمانی محقق میگردد که تضمینهای قانونی و ضمانت اجراهای مناسیب و

کارآمد به فراخیور هیر شیکل از فسیاد از سیوی قیانونگییار حکییم در نظیر گرفتیه شیده باشید
تضمینهای وضعشده از سوی قانونگیار هم به صور

اختصاصی در حوزه حقوق اداری و هم با

وجوه م ترک شامل حقوق عمومی و کیفری و امثایهم نیز میگیردد از ایین رو بیرای دسیتیابی بیه
مفاهیم و کاربردهای م ترک و به منظور رفع خألها و نقاط ضعر ،پووهش و مقایسه کارکردهیای
تضمینهای اداری 5و کیفیری بیه طیور خیاص سیبب نماییان شیدن دمیرا

و بعضیاً آدیار منفیی

ضمانتهای اجرایی 6موجود میگردد از طرفی تعیین حدود و دغور م یموییت عنیوان تخلیر در
میورد افعییال و تیرک افعییال از سییوی کارکنیان دویتیی ی ییکری و ک یوری و مییزان تأدیرگیییاری
تضمینهای قانونی برای رفع تسامح و اغماِ از سوی مس ویین و مراجع ذیصالح بسییار شیایان
توجه است به ویوه در مورد جنبههای عمومی تخلفا  7و جرائم که سبب اضرار به منافع عمیوم و
یا اشخاص میگردد و عنصر بازدارندگی در تضمینهای وضعشده اهمیت وییوهای دارد همچنیین
ت خیی و تبیین مرز میان ماهیت افعال و ترک افعال در قایب تخلفا

و یا جرائم کیفری و حتیی

وجوه اشتراکی و افتراقی آن موضوعی است کیه همیواره از مباحیش مبتالبیه و نیازمنید پیووهش و
بررسی میباشد (اینانلو1398 ،؛ )29
1- Interpretation in Favor of the Person.
2- Actions against Reality and Law.
 -3در نتیجه چنین دیگاههایی در نظام اداری است که :هنگامی که برخی از شعارها مانند مقررا زدایی و بهرهوری ،در سازمانها به
صور

ی

فرهن

شکل میگیرد؛ زمینه نظار

کاهش مییابد و بستر مناسبی برای فساد به وجود میآید جهت مطایعه بی تر

در این خصوص نگاه کنید به:
- Levine, David P, 2005, The Corrupt Organization, Graduate School of International Studies,
University of Denver, Human Relations 586.p11.
4- Prevention.
5- Functions of Administrative Guarantees.
6- Executive Guarantees.
7- General Aspects of Violations.
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 -4آثار فساد و تخلفات اداری و جرائم مصداقی قالب
با وجود علل و عوامل ذکر شده در این باب ،نمیتوان ادرا
اداری است را نادیده گرفت این تخلفا
صور

مخربی که ناشی از فسیاد و تخلفیا

دارای آدار فیردی ،سیازمانی و خیانوادگی اسیت کیه بیه

مختصر بدان پرداخته میشود:

اوالً آدار فردی؛ حس عیاب وجدان ،آسیبپییری روانی و عاطفی ،تزیزل در تفکر و شخصیت
و عملکرد دانیاً :آدار سازمانی؛ فساد و بروز تخلیر و عیادی انگیاری آن در بیین سیایر همکیاران،
کاهش سطح کارایی سازمانی ایجاد روحیه سو ظن و گسترش عدم اعتماد و اطمینیان اسیت دایثیاً:
آدار خانوادگی؛ تربیت ناصحیح فرزندان ،بد اخالقی و سو رفتار یقمه حرام به خانه بردن است در
خصوص برخی جرائم مصداقی میتوان به رشوه اشاره کرد یکی از دالیل اینکیه رشیوه در ادارا
ما مرسوم است برای تسریع انجام امور ،وجود فرآیندهای پیچیده و چند الیه امور اداری است؛ کیه
فرد به همین دییل ت ویق میشود تا با رشوه دادن 1و انجام این عمل در امور اداری و کارهای خود
سرعت و تسریع بخ د و به هدف خود دست یابد و کارهیای خیود را بیه سیرانجام برسیاند و از
طرفی به دییل کم بودن حقوق کارمندان و کارکنان سازمانها و ادارا
در خدما دهی بین سازمان ها وادارا

و وجود اختالفیا

باعیش قبیویی ایین پی ینهادا

میشود تا جایی که میتوان ادعا کرد به فرهن

فیاحش

(رشیوه) از سیوی شیخی

سازمانی در برخی ادارا

2

تبیدیلشیده اسیت  ،در

تعریر آن آمده است :مجموعیهای از ارزشهیا ،باورهیا ،درک و اسیتنباط و شییوه اندی ییدن کیه
اعضای سازمان در آنها وجوه م ترک دارند (دفت )394 :1375 ،به همین جهیت الزمیه و اصیل
فعاییت و کار در محیط ادارا
و مقررا

و دستگاههای دویتی رفتار متعارف و اجرا دقیق و تبعیت از قیوانین

است این نظم قراردادی و مقررا

حاکم بر دستگاهها و ادارا

دویتی ،با انجیام چنیین

1- Bribe.
 -2به عنوان شاهد مثال دقت نمایید :عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه حوزه فساد و رشیوه در سیازمان مایییاتی در
حال توسعه است ،گفت :با افزایش بیرویه و چندین برابر شدن ماییا  ،دست برخی از ممیزان و مأموران ماییاتی بیه تقاضیای
وجوه نام رو باز شده است این نماینده مردم تأکید کرد :با افزایش بیرویه و چندین برابیر شیدن مایییا  ،دسیت برخیی از
ممیزان و مأموران ماییاتی باز شده تا با مراجعه به م دیان به بهانه اخی تخفیر ماییاتی از ادارا
کنند و به تبع آن عدهای سودجو منافع کالن خود را به جیب بزنند حسب اظهارا

ماییاتی تقاضای وجوه نام رو

بسیاری از م دیان اینان افرادی را بهعنیوان

دالل بیییه بیییازار روانیییه کیییرده و بیییرای خیییود وجیییه جمیییعآوری مییییکننییید جهیییت دسترسیییی بیییه مصیییاحبه:
https://www.icana.ir/Fa/News288519
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اعمایی مانند رشوه گرفتن توسط کارمندان مختل و مورد نقض قرار گییرد بیه همیین دالییل بایید
حتیاالمکان با روشهای کاربردی و راهکارهای اساسی و تخصصی از این امر و تخلرهای دیگیر
جلوگیری نمود تا دچار چنین م کال

و موانعی ن ویم و این امر در قدم اول ،مسیتلزم شناسیایی

علل تخلر کارمندان اداری و دویتی است که تعدادی از آنها را نامبرده و بررسی مینماییم:
 عدم کنترل درست و دقیق سازمانها، تزیزل در اعتقاد بنیادی کارمندان، -م کال

اقتصادی 1و معی تی کارمندان،

 بهکارگیری نادرست افراد در سمتهای مختلر سازمانها، ایجاد تبعیضها و نابرابریها 2در بین کارمندان، -وجود قوانین و مقررا

زیاد و بعضاً مبهم و دوپهلو و معارِ و ناکارآمد،

 -انتساب مدیران ناالیق 3در رأ

امور و ایگو قرار گرفتن این افراد برای کارمندان،

 زمینههای خانوادگی و محیطی، تقدم منافع فردی بر منافع جمعی 4و مواردی از این قبیل میباشد برآیند تجمیعی چنین است کهفاکتورهایی که در این پووهش مورد بررسی قرارگرفتهانید ،عبیار انید از :وضیعیت اقتصیادی
کارکنیان ،ویوگییهیای فرهنگیی جامعیه ،ویوگییهیای سیازمانی ،کیفییت و کمییت قییوانین و
ویوگیهای فرهنگی کارکنان است نتایج پووهش حاکی از وجود رابطه معنیادار بیین وضیعیت
اقتصادی کارکنان ،ویوگیهیای فرهنگیی جامعیه ،کیفییت و کمییت قیوانین 5و تخلفیا
میباشد همچنین یافتههای پووهش ،تدوین قیوانین و مقیررا

اداری

کارآمید و آمیوزش کارکنیان و

سیستمهای کنترل مایی کارآمد را به عنیوان بهتیرین راههیای کنتیرل تخلفیا

اداری شناسیایی

کردند( 6دالوری و دیگران؛ )1386

 -6جهت دسترسی به اصل مقایه ارجاعی و مطایعا
عوامل م در بر بروز و گسترش تخلفا

1- Financial Problems.
2- Creating Discrimination and Inequality.
3- Inexperienced Managers.
4- Collective Interests.
5- Quality and Quantity Rules.
بی تر رجو کنید به :دالوری ،سجاد و قربانی ،محمد حسین ( )1386بررسیی

اداری در بین کارکنان و روشهای کنترل آن ،چاپ شده در مجموعیه مقیاال

همایش مدیریت سرمایههای انسانی با رویکرد کاربردی ،تهرانhttps://civilica.com/doc/49478 ،

دومیین
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 -5مقابله و پیشگیری با فساد و تخلفات اداری
حال که چند مورد از علل بروز فساد اداری را بررسی و ری هیابی کردیم ،راهکارهیا و روشهیای
پی گیرانه با این عوامل را هم مورد بررسی قرار دهیم و با این امر موجب محقق ن دن ایین اتفیاق
در نظام اداری خود شویم:
 -تقویت بنیانهای اساسی اعتقادی و میهبی کارکنان و تعلییم قیدر

تفکیی

و درک درسیت از

آنها،
 ایجاد نظام شایستهساالری و برقراری رقابت سایم بر سر جایگاههای باالتر و پی رفت و ترقی، بهکارگیری درست هر فرد با توجه به حرفه و تخصی او در سمتهای مختلر سازمانها با اینامر مانع بروز اتفاقا

سازمانی سهوی و عمدی و مدیریت دقیقتر شویم،

 رعایت عدایت 1در خدما دهی سازمانی به کارمندان، آموزش و ایجاد سیستم خود کنتریی در افیراد از طرییق تقوییت وجیدان حرفیهای بیا توجیه بیهآموزشها و برگزاری دورههای تخصصی،
 ایجاد فضای اعتماد و اطمینان و تفیاهم و همیدیی و روابیط مطلیوب و سیازنده بیین میدیران وکارمندان،
 بررس یی نمییودن راههییای موفقیییت دیگییر ک ییورها در امییور اداری و بییهکییارگیری درسییت درسازمانهاست،
2

 رفع تبعیضها و برقراری عدایت اداری  ،در نهایت و مهمترین عامل ،تقویت روحیه قانونگراییو پایبندی به قانون و مقررا

و تفسیر درست آن در انجام امور و آموزش صحیح الزم به ذکر

است که اگر قوانین تدوینی ما بهروز و کارآمد نباشد و متعارِ با بندها و مادههای خود باشند
که متأسفانه در قانون جمهوری اسالمی ایران این امر به وفور دیده و یافت میشیود و در نظیر
گرفتن عدایت برای تعیین مجازا های هر شخی مبنی بر هر عمیل (تیرک فعیل) در هیر رده
سازمانی باعش میشود راهکارهای پی گیرانه 3مبتنی بر کنترل درونی و بیرونی افراد م در نبیوده
و باید تبعیضا

در قانون برای هر کارمند و کارگزار بلندپایه از بین رفته و به عیدایت برخیورد

1- Observance of Justice.
2- Establish administrative Justice.
3- Preventive Solutions.
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شود تا بتوان با بهروز کردن قوانین و تجدیدنظر در قوانین و با استفاده از سازوکارهای مقررا
زدایی و جرمزدایی نسبت به افزایش پویایی و بهرهوری نظام اداری اقدام نمیود و بیا شناسیایی
راحتتر و دقیقتر خأل قانونی و فساد میتوان از نتیجه مطلوب برای جلیوگیری از بیروز ایین
تخلفا

اداری بهرهمند گردید ،در غیر این صور

باعش بروز عواملی به شرح ذیل میشود:

 افزایش عدم اعتماد و بیاعتمادی مردم به دویت و جامعه و سازمانها، -خدشه وارد شدن به اعتقادا

و ارزشهای اخالقی جامعه و ایجاد تزیزل در آن،

 ایجاد فضای رقابتی و منفی و افزایش هزینه انجام امور و غیره پی گیری از جرم فساد 1مبتنی بیرتدابیری است که به موجب آن بتوان از وقو جرم و فساد در آینده جلوگیری کرد
به نظر برخی از نویسندگان حقوقی پی گیری از جرم و ایجاد اقیداماتی کیه جان یین مجیازا
گردند ،در تعایی اخالقی جامعه صدها بار بر انت ار مجموعه قوانین برتر است "انریکیو فیری "2از
علمای حقوق که مصلح اجتماعی نامیده شد ،پی نهاداتی را جهت پی یگیری از جیرائم و تخلفیا
زیر عنوان نمود:

ارائه نموده که با انطباق آن با مسائل اداری میتوان به صور

از نظر میهبی؛ از بین بردن زمینههای فساد و تبعیض و تقویت تقوی و باورهای میهبی اسیت
از نظر اقتصادی؛ تحول میایی و اقتصیادی ،توسیعه خیدما

عمیومی و اداری و توسیعه رفاهییا

عمومی کارکنان است از نظر حاکمیت؛ ایجاد مدیریتهای قوی که حقوق اجتماعی ی
به مخاطره نیندازد و با ایجاد ی

م ارکت همگانی به اعمال مدیریت در سیازمان بپیردازد از نظیر

مدنی و اداری؛ قانونگیاری و وضع مقررا
نظار های کافی ،جبران خسار

سازمان را

باید پی گیریکننده باشد بنابراین میتیوان بیه اعمیال

ناشی از جیرائم 3بیه افیراد ،افیزایش مسی وییت میدنی میدیران،

بازرسی دقیق و حمایت از کارکنان با معی ت پایین اشاره کرد

4

 -1کنترل فساد میتواند عالوه بر آن که یکی از راهکارهای مبارزه با جرائم سازمان نیافته باشد ،موجب تقویت تالشهیای موجیود
در جهت گسترش سیاستهای پی گیرانه و سرکوب گرانه از فساد شود فساد نه تنها بیه عنیوان تهدییدی بیرای اداره عمیومی
جامعه ،بلکه به عنوان ی

پیش شرط در حکمرانی مطلوب نیز مطرح است ن

مجازا های آن در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،به صور

به :خیرآبادی ،ماشاایه)1398( ،؛ فسیاد اداری و

چاپ شده در مجموعه مقاال

اویین کنفرانس بین ایمللیی

حقوق و علوم انسانی ،تهرانhttps://civilica.com/doc/1005834،
2- Enrico Free.
3- Compensation for Crimes.
 -4توصیه میشود جهت مطایعه بی تر به منبع اصلی ارجاعی رجو شود :شریر ،احمد ()1397؛ نظار  ،کنترل و تصمیم گیری در
نظام ادارای؛ مقایه تحلیلی تابستان .به نقل از منابع اینرنتی

147

فساد و تخلفات اداری با تأکید بر آموزههای حقوق کیفری و جامعهشناسی جنایی

 -نظار

و کنترل دقیق یکی از کارآمدترین روشها برای جلوگیری از تخلفا

از هزینههای نظار

میباشد؛ ییا نبایید

و کنترل غافل شد با اعمایی چون ارائه برنامه آموزشی و کاربردی میتوان

باعش ایجاد روش خودکنتریی از طرییق خیود فیرد شیده و بیا طراحیی و اجیرای برنامیههیای
کاربردی مانند ایکترونیکی شدن کارها ،کارمندان بتواننید تمیام فعایییت خیود را در طیول روز
رصد کنند و نظار

اینگونه ،سادهتر و راحتتر میشود

 آشنایی کارمندان با حقوق و قوانین موضوعه به خصوص قانون رسییدگی بیه تخلفیاتخلفاتی که میتواند صور

اداری و

بگیرد تا فرد به طور سهوی یا عمدی دچار قصور ن ده و مرتکب

تخلر ن ود
 مورد بررسی قرار دادن عوامل ،زمینهساز بودن ایجاد تخلرها در افراد ،به طور مثال شخصیی بیهدییل شرایط خانوادگی و محیطی که در آن زندگی میکند که کیامالً جیرمزا و بزهکیار هسیتند
نسبت به شخصی که در این محیط نیست مستعدتر به انجیام تخلیر و قصیور و تیرک فعیل

1

میباشد و باید از طریق روانشناختی و روان ناسی آموزشهای مقابله با شرایط احتمایی را بیه
فرد تعلیم داد تا با کوچ ترین م کل مرتکب تخلر ن ود و این امر باعش میشود تا فیرد در
سطح سازمان یا جامعه رفتار قانونی و درستی با کنترل درونی 2و بیرونی خود داشته باشید و از
م کال

عبور کند هرچند چنین اموری در ایران حتی ری یه تیاریخی دارد بیه عنیوان مثیال:

فریده دیبا ،مادر فرح دیبا در خاطرا

خود ،هنگامیکه بیه دالییل سیقوط سیلطنت محمدرضیا

پهلوی میپردازد ،مینویسد :شجاعانه میگویم که اعضای خانواده محمدرضا بی ترین سیهم را
در فروپاشی سلطنت پهلوی داشتهاند بدی رفتار آنها موجب جریان بدی در بیین میردم بیود
محمدرضا در برابر زنان بسیار ناتوان بود و در چنین شرایطی چگونه میتوانید انتظیار داشیته
باشید که در ک ور فساد اخالقی رواج پیدا نکند (دیبا)235-233 ،1389 ،
 اصالح قوانین مرتبط با سازمانها و نهادهای دویتی و غیردویتیی و بیهروزرسیانی کیردن قیوانینوضعشده به صور
مجازا
 -فرهن

دقیق تا فرد عدایت واقعی را در قوانین حس کند و طبق تخلر انجامشده

شود
3

سازمانی که در قایب مجموعهای از باورهای م ترک ،که بر رفتار و اندی ههای اعضیا و
1- Leave the Verb.
2- Internal Control.
3- Organizational Culture.
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سازمان ادر میگیارد که ایگوی رفتار سازمانی را م خی و سیازمان را از سیازمانهیای دیگیر
متمایز میکند ،میتواند به عنوان سرچ مههایی برای دستیابی به محیط سیایم اداری بیه شیمار
آید فرهن

سازمانی از طریق کارکردهای اساسی که از آن برخوردار است ،با تأدیر بر کارکنان،

میتواند از قابلیت باالیی برای پی گیری برخوردار باشد
میتوان با ادغام وظایر دستگاههای نظارتی و بازرسی در یکدیگر دغدغیه میدیران را کیاهش
داد به خصوص اینکه وقتی دستگاههای رسیدگیکننده در اجرای وظایر خود با هیم یی

جهیت

نباشند ،مدیران اجرایی به جای انجام وظیفه و رسیدن به اهداف سازمانی ،به دنبال پاسیخگویی بیه
دستگاههای نظارتی 1میباشند
احترام به کارکنان و محترم شمردن آنها و رفاه نسبی آنها با توجه بیه معنوییت شیادی و غیم
کارکنان و سعی در استقرار سیستم حقوق و دستمزدی که در آن تفاو
ایجاد تفاو

فیاحش مییان م یاغل کیه

طبقاتی چ مگیر مینماید ،به حداقل برسد در نهایت میتوان به عدایت محیوری در

جیب ،تداوم خدمت و ارتقای منابع انسیانی در کنیار نهادینیهسیازی فرهنی
ارزشهای اسالمی و چاب

سازی و منطقی ساختن ت کیال

چ مانداز اشاره کرد یکی از اقتضائا

سیازمانی مبتنیی بیر

نظام اداری در جهت تحقق اهیداف

اصل قانونمندی جرائم و مجازا ها ایین اسیت کیه افیراد

بتوانند آدار و هزینههای رفتار مجرمانه خود را پیشبینی کنند ییا قوانین جیرمانگیار بایید بیه طیور
روشن و دقیق تدوین شوند بر همین اسا
فهم باشد به؛ عبار

الزم است متن قانون برای تابعیان خیود قابیل درک و

دیگر ،قانون خود سخن گوید امروزه ضرور

شیفافیت مقیررا  2بییه کلییه

تخلفاتی که ضمانت اجراهایی با ماهیت سرکوبگر دارند ،صرفنظر از اینکه در قوانین کیفری 3ییا
اداری گنجانده شده باشند و صرفنظر از مرجع رسیدگیکننده ،تسری یافته اسیت بنیابراین ،اصیل
قانونمندی جرم و مجازا

که در حقوق کیفری مدرن کمکم جای خیود را بیه اصیل کیفیی بیودن

قوانین کیفری 4میدهد ،اقتضا میکند که قانون صریح و منجز باشد ،آدیار آن بیرای اشیخاص تیابع
قابل پیشبینی در دستر

تابعان و درک پیام و مفاد آن برای افراد ممکن باشد

در فصل دوم قانون ارتقا سالمت و به طور خاص مواد  ،4صدر میاده  8و میواد  11 ،10و 15
1- Responding to Monitoring Devices.
2- The Need for Transparency of Regulations.
3- Criminal Law.
4- The Principle of Quality of Criminal Law.
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به پی گیری از فساد پرداخته است چنانکه میتوان گفت پی گیری از فسیاد اداری میایی در اییران
هنجارماند شده است بدین ترتیب ،هنجارماند شدن پی گیری از بزهکاری که از حیدود پینج قیرن
پیش با کنگرههای پنج ساالنه سازمان ملل از طریق تصیویب اعالمییه ،اصیول راهبیردی ،رهنمیود،
برنامه اقدام و به طور کلی اسناد توصیهای ارشادی ،1آغاز و به راهنمای دویتها در زمینه پی گیری
تبدیل شده بود ،امروزه در سطح داخلی و به ویوه در ارتباط بیا جرائم اقتصادی ،2انسیجام بی یتری
به خود گرفته است ایبته ،این قانون به یحا پیچیدگی و شیوه تنظیم و توسیل بیه نظیام احاییه ،در
انتقال پیام و گفتمان خود تا حدود زیادی ناموفق بوده است به طیوریکیه تکلییر سیازمانهیا ییا
وزار

خانههای مخاطب و مجری قانون به خیوبی م یخی نیسیت و در نتیجیه پییام و مفیاد آن

توسط تابعان دشوار شده است ،این ایراد چه در خصوص ابهیام در تعییین شیعا داییره اشیخاص
م مول و چه در ارتباط با انطباق محتوا با عناوین چ مگیرتر است علیی ایحیال بیه نمیوداری از
باب جامعهشناسی جنایی در باب فساد در جامعه به شرح ذیل چنین میتوان اشاره کرد

3

 -6مجازات و تنبیههای اداری برای کارمندان
مجازا ها و تنبیههای اداری برای کارمندان متخلر در ماده  9قانون رسییدگی بیه تخلفیا
طبق بندهای  11گانه ذکر گردیده است عالوه بر قدر
در حال حاضر ابهاما

اداری

بازدارندگی موارد  11گانهی قانون مزبور،

فراوانی در این خصوص وجیود دارد همیانطیور کیه مییدانییم آنچیه در

سالمت نظام اداری نقش اساسیی را ایفیا مییکنید شیفافیت و قیانون میداری در ادارا

اسیت از

1- Guidance Recommendation Documents.
2- Economic Crimes.
 -3به نقل از امیر پورسعید ،پی ین
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عاییترین مقام سازمان و دستگاههای اجرایی و همه زیرمجموعههای سازمان بایستی در روییارویی
با قانون کلیه مقررا

را رعایت کنند در تبصره  3ماده  9قانون رسیدگی به تخلفیا

شده است که :اگر کارمندی در هی ت رسیدگی به تخلفا
داشته باشد ،به معنای ادبا

اداری عنیوان

محکوم شود و آن تخلر جنبیه کیفیری

جرم نیست ،بلکه برای بررسی جنبه کیفری مجدداً نییاز اسیت پرونیده

پس از رسیدگی از منظر تخلفا
هی تهای رسیدگی به تخلفا

اداری به محیاکم کیفیری ارجیا شیود الزم بیه ذکیر اسیت کیه
اداری صرفاً میتوانند در هر پرونده یکی از موارد مزبور در میاده 9

را اعمال کنند به این معنا که مجوز اعمال دو مجازا

را در مورد ی

پرونده ندارند اگیر تخلیر

جنبه کیفری 1داشته باشد ،این مس له نباید در رسیدگی به تخلر تأدیری داشته باشد از ایین جهیت
که ممکن است جرم محقق ن ده باشد اما تخلر احراز شود دیییل ایین امیر آن اسیت کیه احیراز
تخلر و جرم هر دو امر تخصصی تلقی میشود اگر هی تهای رسیدگی به تخلفا

اداری بنیا بیر

حکم کیفری صادره بخواهند تغییری در رأی ان بدهند صرفاً در مواردی که هی یت بیه اکثرییت آرا
ت خیی دهد مفاد احکام از منظر مقررا

قانونی مورد نقد باشد میتوانند تغییراتی را اعمال کنند

تقویت سالمت ادارى ،ارتقا کیفى قیوانین و کیارکرد سیازمانهیای کنتیرل کننیده و مقابلیه بیا
گسترش فساد ،صرفاً از طریق ایجاد سازگارى میان سیاستهای کالن نظام ادارى ک یور و قیوانین
مرتبط ،هماهن

کردن عملکیرد سیازمانهیای نظیارتى بیا قیوانین نظیارتى و کنترییى ،و سیرانجام

«محیطسازى» و تقویت جایگاه مردم در فرایند نظیام نظیار  2و کنتیرل میسیر اسیت بیه عبیار
سادهتر ،براى جلوگیرى از پیدایش فساد نظاممند ،3چاره نخستین ایجاد ی

نظام کنتیرل و نظیار

نظاممند است که میان همه عناصر آن ،رابطه سازگار و همافزایی وجود داشته باشد ایبته اگر همیین
نظام کنترل ،با کاراترین روشها و نیروهاى انسانى متخصی ،4ویى در کایبد محیطى مردمسیاالر و
1- Violation of the Criminal Aspect.
2- Monitoring System Process.
3- Prevent Systematic Corruption.
 -4یکی از مباحش اختالفی که از دیرباز مورد توجه قرارگرفته است این امر میباشد در گزینشهایی که صور میگییرد ،حیداقل
بعد از انقالب اسالمی این مس له است که آیا باید اصل تعهد مالک عمل باشد یا اصل تخصی فرد بیرای گیزینش میورد نظیر
باشد با بررسی دیدگاههای مختلر که غایباً در دو طیر فکری قابل بحش و بررسی است؛ گروهی از منظر نگاه ایدئویوژی

و

انقالبی به تعهد اعتقاد دارند معتقدند که تخصی نیز به دنبال آن میآید (دیدگاه مصلحتگرایی) برخی دیگیر در نقطیه مقابیل
تخصی را مورد بحش قرار میدهند؛ اغلب این افراد را بی تر با دیدگاههای تکنوکرا

نوعاً دینگریز میشناسند جهت مطایعه

بی تر در این خصوص نگاه کنید به :موسوی فرد ،سیدمحمّدرضا ()1400؛ نگاهی نقادانه به ضرور

وجوبی تعهد یا تخصیی
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فرهنگى سایم حرکت نکند ،دیر یا زود نظام ادارى در بستر فساد نظاممنید در مییغلطید (شیمس؛
1390؛ )149
نتیجهگیری و پیشنهادات
بدیهی است برای رفع معضل بروز تخلفا

در نظامهای اداری ،بایسیتی پیس از شناسیایی عوامیل

و اصالحا

ظیاهری آن بیه

بروز تخلر ،با انجام تغییرا
صور
انحرافا

ایین عوامیل را خ یکاند تیا تظیاهرا

فساد اداری ،قانونی و نهایتاً معیارهای اخالقی و انسیانی بیروز ننمایید مبیارزه بیا فسیاد و
اجتماعی ،یکی از اصول و اهداف اساسیی دیین مبیین اسیالم اسیت و همیواره یکیی از

مهمترین دغدغههای دست اندرکاران نظامهای جزایی و اجرایی جوامع مختلر بوده است که ایبتیه
در هر دوره با توجه به مقتضیا

جامعه راهکارهای متفاوتی ارائه شده است ایین مقاییه بیا عنیوان

نگاه اجمایی به موضو رشوه و مبارزه با فسیاد اداری بیه عنیوان یکیی از پیامیدهای عیدم وجیود
شفافیت و دغدغههای رؤسا و مدیران محتیرم مطیرح گردیید و مییتیوان نتیجیهگییری نمیود کیه
جایگزینی استراتوی شهروند محوری به جای پرداختن به مسائل درون بروکراسی و دیدگاه سلسله
مراتبی و نیز سرعت تغییر و تحول در مدیریت دویتی ،عرصه را بر سودگران محیط ناشیفاف تنی
نموده و بقا مدیریت دویتی را در ایجاد تحول در راستای ایجاد شفافیت صریح میداند این مبیارزه
باید ساختار یافته و هماهن
خ

شده انجام گیرد و از بخشها و نقاط حسیا

شیرو شیود و هیدف

کردن ری هها باشد منظور از ری ه ،کلیه عواملی است که سبب فراهم شدن ارتکاب فسیاد

برای کارمندان میشود در خصوص رابطه آن با حقوق کیفری چنانکه گفته شد :در تبصیره  3میاده
 9قانون رسیدگی به تخلفا
تخلفا

اداری عنوان شده اسیت کیه :اگیر کارمنیدی در هی یت رسییدگی بیه

محکوم شود و آن تخلر جنبه کیفری داشته باشد ،به معنای ادبا

جرم نیست ،بلکه برای

بررسی جنبه کیفری مجدداً نیاز است پرونده پس از رسیدگی از منظیر تخلفیا

اداری بیه محیاکم

کیفری ارجا شود
الزم به ذکر است که ه یتهای رسیدگی به تخلفا

اداری صرفاً میتوانند در هر پرونده یکیی

از موارد مزبور در ماده  9را اعمال کنند به این معنا که مجوز اعمال دو مجیازا

را در میورد یی


از منظر جرمشناسی اسالمی و جامعه شناسی جنایی ،مجله نخبگان علوم و مهندسی ،مجلد شماره ش م ،سیال اول ،بهیار قابیل
دسترسی درhttp://elitesjournal.ir/fa/page.php?rid :
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پرونده ندارند اگر تخلر جنبه کیفری داشته باشد ،این مس له نباید در رسیدگی به تخلیر تیأدیری
داشته باشد از این جهت که ممکن است جرم محقق ن ده باشد اما تخلر احراز شیود دیییل ایین
امر آن است که احراز تخلر و جرم هر دو امر تخصصی تلقی میشود اگر هی تهای رسیدگی بیه
تخلفا

اداری بنا بر حکم کیفری صادره بخواهند تغییری در رأی ان بدهند صرفاً در میواردی کیه

هی ت به اکثریت آرا ت خیی دهد مفاد احکام از منظر مقررا

قانونی مورد نقد باشد مییتواننید

تغییراتی را اعمال کنند تقویت سالمت ادارى ،ارتقا کیفى قیوانین و کیارکرد سیازمانهیای کنتیرل
کننده و مقابله با گسترش فساد ،صرفاً از طریق ایجاد سازگارى میان سیاستهای کالن نظیام ادارى
ک ور و قوانین مرتبط ،هماهن

کردن عملکرد سازمانهای نظارتى با قوانین نظیارتى و کنترییى ،و

سرانجام «محیطسازى» و تقویت جایگاه مردم در فرایند نظام نظار

و کنترل میسر است
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Criminological Analysis of State Crime from the Perspective of Learning Theory
Hossein Javadi Hosseinabadi
Azim Aghababaei Taghanaki
Abstract
Crimes against human rights are known as state crimes (a subdivision of white-collar
crimes) when they are committed systematically by states in line with their goals.
Various aspects of state crime have not been investigated by the researchers of criminal
sciences despite its permanence, importance, and extent. One of the fundamental issues
around state crimes is to identify their causes. This is remarkably important as it can
prove effective in the design of preventive measures against state abuse by introducing
the related effective factors. Discovering the causes of state crimes is possible both
through investigating critical criminology theories and developing some mainstream
criminology theories conceptually. Out of a plethora of theories that can be applied in
explaining state crimes, the current study aimed to exploit the Learning Theory to
identify the causes of state crimes. The findings indicated that states learn the
techniques of abusing human rights, approaches and justifications concerning state
crimes, and the definition of human rights regulations and documents as undesirable
from each other. Thus, they commit state crimes by creating a positive reinforcement
mechanism. The above process becomes strengthened in the absence of control
measures, and states gradually become criminal organizations that learn the culture and
methods of abusing human rights and apply them to attain their benefits. The findings
indicated that preventing the occurrence of state crimes requires the international
interactions between various states to be founded on ideals like paying respect and
observing human rights both in theory and practice, having democratic political
systems, making the administrative bodies controllable, and determining the rates of
corruption (among others). Moreover, as learning state crimes occurs through the
positive reinforcement behavior of anti-citizen states, predicting and strengthening
mechanisms for performing internal and external controls as ways to create barriers
against the abuse of citizens’ basic rights and stop the above-mentioned behavioral
reinforcement seem necessary.
Keywords: Theoretical criminology, Learning theory, Crimes against the human rights,
State crimes, Prevention of state crimes
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Differential Criminal answer in Punishing Smuggling of Goods and Currency
Mohsen Rahmanifard
Abstract
Punishment is a formal response to criminal conduct. Given the special nature of the
crime of smuggling goods and currency and the social and economic aspects of this
crime, the response to it must be effective and proportionate to this behavior. The
legislature, especially in the Anti-Trafficking in Goods and Foreign Exchange Law, has
provided a diverse range of penalties with different conditions some of which have
different characteristics from other ones. The present article examines the punishment in
the field of smuggling of goods and foreign exchange under the four headings of main,
supplementary and subordinate punishments, aggravated and mitigating factors and the
requirements for determining the punishment and the necessity of a differential policy
and the current as well as a desirable position of punishment in the crime of meaning
has been investigated. It is then concluded that the economic aspect is the most
important reason for criminalizing the smuggling of goods and currency; This is
because most trafficking-related behaviors are profitable and have large illicit revenues
that may disrupt the economic system. Therefore, punishments need to be designed in
such a way as to increase the risk of crime by upsetting the balance against crime. The
research method in this article is analytical that uses library data.
Keywords: Punishment, Differential, Commodity and Currency Smuggling, Economic
Crime.
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A Reflection on the Legal Aspects of Dumping with an Approach to the Legal
System of the Islamic Republic of Iran
Seyedahmad Asgari Arjanaki
Abstract
Economic booming in today's world requires the application of different criteria in a
way if we want to lead this important part of the country towards sustainable
development, we must use the right strategies to deal with potential threats that may
appear in various forms. Although this struggle is a bit hard and breathtaking, if we seek
to break free from dependence, to achieve a full-fledged resistance economy, a
favorable development process, the equitable distribution of wealth, and finally to
achieve social justice, we will have no choice but to prevent the damage to the
economy.The purpose of oppressive sanctions, sabotage after the nuclear deal, and
finally the use of dumping tricks is to put more pressure on the Iran's economy and to
injure its body. Given that Iran is not a member of the World Trade Organization,
therefore, a step needs to be taken to develop domestic laws regarding the fight against
dumping. In this article, we seek to answer the question, what is the best way to combat
dumping? In the European countries, we have identified appropriate solutions for
combating dumping.
key words: Dumping, economic law, laws and regulations, sanctions, legal system of
the Islamic Republic of Iran
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The Impact of Information Technology on Judicial Proceedings
Mehdi Karimi

Abstract
Information technology in judicial proceedings is a new concept that has emerged in
recent decades and is of great importance. In general, information technology is about
conducting litigation using new electronic and communication methods. By formulating
the relevant laws and creating technical infrastructure, communication systems and
computer software have been designed and implemented by the judiciary. The most
important of these systems are judicial case management systems, electronic
notification, judicial service offices, self-use of lawyers and experts. The measures
taken, the infrastructure implemented and the measures adopted by the legislature have
opened the door to discussion, and the performance and success of the judiciary in
information technology over judicial proceedings should be examined.This research,
asking the question of what is the impact of information technology on judicial
proceedings and what measures been taken by the Iranian legislature, by qualitative
analysis method, evaluates the hypothesis that information technology has a significant
impact on judicial proceedings and has brought benefits and challenges.The research
findings confirm the truth of the hypothesis and indicate that the degree of effectiveness
depends on the state of technical and legal infrastructure. The higher the quality of
technical and legal infrastructure, the better the performance and the less challenges
may be.
Keywords: information technology, Judicial proceedings , judgement , electronics,
system.
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Corruption and Administrative Violations with Emphasis on the Teachings of
Criminal Law and Criminal Sociology
Seyedmohadreza Moosavifard
Zahra Shamsizad
Abstract
The purpose of this research with a descriptive-analytical approach is to identify
strategies to combat corruption and administrative misconduct in order to investigate the
causes of misconduct and crime, to identify strategies to combat corruption and
misconduct, to provide suggestions, and to eliminate it to have a healthy society away
from organizational anomalies. The main question in this article is that by discovering
the causes of violations and using the established laws and the factors of the event of
violations and corruption, what solutions can be offered to prevent its occurrence? Thus,
such a notion as a strong solution with a real executive guarantee to establish a strong
and at the same time legal relationship between legal violations and its criminalization
from the perspective of criminal law can reduce the rate of corruption in the
administrative system to some extent.
Keyword: Administrative Offenses, Corruption, Crime Prevention, Criminology,
Criminal Sociology.

