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چکیده
منابع طبیعی یکی از مواهب ایهی است که ب ر در ایجاد آن دخایتی نداشته است ویی به عنوان یکی از بنیانهیای نظیام
اقتصادی جایگاه ویوهای در بهبود اقتصاد و شرایط زندگی افراد دارد .از نظر فقهی و حقوقی ،دخل و تصیر

افیراد در

مواهب طبیعی تا جایی که موجب اضرار سایر افراد و اجتماع نگیردد جیایز اسیت و دوییت نییز مو یس اسیت کیه از
ابزارهای نظارتی برای حفظ محیط زیست بهره ببرد .از یحاظ حقوقی ،محیط زیست از مصادیق انفال و امیوال عمیومی
است و حفا ت و نگهداری آن بایستی به طور خاص مد نظر قرار گیرد .قانونگذار ایران به این مهم توجه وییوه داشیته
و در قانون اساسی حفا ت از محیط زیست را ی

و یفهی عمومی دانسته و فعاییتهیای اقتصیادی و رییر آن کیه بیا

آیودگی محیط زیست یا تخریب ریرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند ،را ممنوع اعیالم کیرده اسیت .دادسیتان بیه عنیوان
مدعی ایعموم و حافظ حقوق عامه در نظارت بر حفا ت از محیط زیست و اقدامات الزم در پی یگیری از تخرییب آن
و اعالم جرم و تعقیب تخریب کنندگان و مجرمان زیست محیطی و یفیهی خطییری را عهیدهدار اسیت .در خصیوص
پی گیری از تخریب محیط زیست ،دادسرا نقش اصلی را ایفاء مینماید؛ دادسرا با صدور دستورات ویوه در خصیوص
پی گیری از آیودگی و تخریب محیط زیست مانند تعطیلی صنایع آیودهساز محییط زیسیت ییا اییزام آنهیا بیه اصیال
ماشین آالت مربوطه ،آموزش و نظارت بر اقدامات ضابطین خاص دادگستری در حوزه محیط زیست و نییز رسییدگی
فوری و صدور احکام قاطع در دعاوی زیست محیطی در دادگاهها و برخورد جدی با متعرضین به محیط زیست ،ایین
پیام روشن را به خاطیان میفرستد که قوه قضائیه در برخورد با تخریب و ارتکیاب جیرایم زیسیت محیطیی هیچگونیه
تساهل و تسامحی از خود ن ان نخواهند داد .انت ار این پیام میتواند اثر ارعابی و پی یگیرانه قیاطعی در وقیوع مجیدد
اینگونه جرایم در جامعه داشته باشد .عالوه بر این در خصوص برخورد با تخریب کنندگان زیست محیطی نیز دادسیرا
با برخورد قاطع و اجرای اشد مجازات برای مجرمان زیست محیطی و اعمال جریمههای میایی سینگین بیرای آنهیا و
ایزام آنان به اعاده وضع به حایت پیش از تخریب ،هم ریس

و هزینه ارتکاب این گونه جیرایم را بیرای مجرمیان بیاال

برده و هم درصد میزان جبران خسارات زیست محیطی را افزایش میدهد .در این مقایه بیا روش توصییفی-تحلیلیی و
با تکیه بر تحلیل محتوایی و اصول حقوقی قلمرو صالحیت دادستان در حوزهی حقوق محیط زیست میورد بررسیی و
کنکاش قرار میگیرد.
کلیدواژهها :تخریب ،حقوق عامه ،دادستان ،محیط زیست.

 .1مدرس دان گاه و قاضی دادگستری.

bolandi290@yahoo. com
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مقدمه
محیط زیست یکی از مهمترین موضوعاتی است که انسان را با چایشهای متعیدد و جیدی مواجیه
نموده است و در این رابطه عدم حفظ محیط زیست و تخریب آن زندگی نسیل ب یر را بیا تهدیید
جدی مواجه نموده است و در همین راستا حفا ت و نگهداری از محیط زیست همواره بیه عنیوان
ی

و یفهی همگانی به عهدهی مردم و نیز دویت و سازمانها و نهادهیای مربوطیه شیناخته شیده

است و اصل  50قانون اساسی نیز حفا ت از محیط زیست که نسلهای امروز و آینده بایید در آن
حیات رو به رشدی داشته باشند را ی

و یفهی همگانی معرفی نموده است.

محیط زیست معنای بسیار گستردهای دارد و صرفاً منابع طبیعی ،منیابع آبیی و خیاکی را در بیر
نمیگیرد؛ بلکه هر آنچه که مربوط به آب و خاک و فضا باشد را به نوعی مییتیوان تحیت عنیوان
محیط زیست به شمار آورد .علیررم اینکه حفا ت از محیط زیست ی

و یفهی همگانی شیمرده

میشود؛ یکن دویت و به ویوه قوه قضاییه و یفهای مهم و تأثیرگذار در این حوزه دارد؛ عیالوه بیر
مسئوییت قوای مقننه و مجریه در این زمینه که قانونگذار در قیوانین مختلیس متعیرن آن گردییده
است ،قوه قضائیه به عنوان حافظ حقوق عامه بایستی حداکثر تیدابیر را در خصیوص پی یگیری و
جلوگیری از تخریب محیط زیست به عمل آورد که ایبته این و یفه بر اساس قانون آییین دادرسیی
کیفری به دییل اهمیت محیط زیست و پی گیری از تضییع حقوق عامیه و شیهروندان بیه عهیدهی
دادستان به عنوان مدعیایعموم گذارده شده است.
با وجود آنکه قوانین و مقررات ،بخ نامه و آییننامههای متعدد به مباحث حقوق عامه به طیور
عام پرداخته است؛ ییکن در سالهای اخیر حقوق عامه به صورت خاص مورد توجیه قیرار گرفتیه
است .ت کیل معاونت حقوق عامه در دادستانی کل ک یور و همچنیین صیدور دسیتورایعملهیای
مربوط به حقوق عامه و الیحهی قانونی آن ،ن ان دهندهی توجه ویوه به این امیر مهیم در دسیتگاه
قضایی است .در هر صورت محیط زیست به عنوان یکی از مصادیق حقوق ب ر ،اهمیت و جایگیاه
خاص خود را داشته و در همین راستا دادستان بیه عنیوان میدعیایعمیوم و در جهیت حفا یت از
حقوق شهروندان در پی گیری و برخورد با مجرمین زیسیت محیطیی و نییز نظیارت بیر ضیابطان
حوزهی محیط زیست ،و ایس و اختیارات گستردهای دارد که مطابق قیانون بیه وی اعطیا گردییده
است.
با توجه به اینکه حفظ محیط زیست و پی گیری از تخریب آن ارتباط بسیار تنگاتنگی با حقوق
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شهروندان دارد و یکی از و ایس اصلی دادستانی نیز حفظ حقوق عامه میباشد ،در ایین پیووهش
در خصوص صالحیت و و ایس دادستان در حفا ت از محیط زیست به عنوان یکیی از مهمتیرین
مصادیق حقوق عامه پرداخته میشود و در این زمینه بررسی خواهد شد کیه اختییارات و و یایس
دادستان در حوزهی محیط زیست کدام موارد خواهد بود؟ و بیه تفکیی

در حیوزهی پی یگیری و

مقابله و برخورد با مجرمان حوزهی محیط زیست چه و ایفی به عهدهی دادستان مربوطه میباشد؟
راهکارهایی که دادستانهای شهرستانها و دادستان کل به صورت خاص و قوه قضاییه به صیورت
عام در این زمینه به عهده دارد چه میباشد؟ ت کیل دادسراهای تخصصیی در ایین زمینیه راهگ یا
خواهد بود یا خیر؟
 -1مفهوم محیط زیست و تخریب آن
محیط زیست مهمترین میراث م ترک ب ریت اسیت و حفیظ محییط زیسیت ،پاسی بیه یکیی از
نیازهای امروز جامعه برای نگاهداری بی تر از محییط زیسیت و رعاییت حقیوق عمیومی اسیت و
تخریب محیط زیست ،معلول نابرابریهای اجتماعی و استفادههای رلط از طبیعت و یکی از عوامل
تضییع حقوق انسانهاست .انسان همانگونه که حق استفاده و بهرهمندی از محیط زیسیت سیایم را
دارد ،مسؤوییت درست استفاده کردن از آن را نیز بر عهده دارد ،در این مقاییه بیدواً مفهیوم محییط
زیست و تخریب آن را بیان و سپس به بررسی قلمرو صالحیت دادستان در این حوزه میپردازیم.
 -1-1مفهوم محیط زیست
در مقررات و قوانین ایران تعریفی از محیط زیست م اهده نمیگردد؛ یکن با کنکیاش در مقیررات
مختلس می توان گفت که در ی

معنای عیام منظیور از محییط زیسیت عیالوه بیر محییط طبیعیی

(بیوسفر) که ساخته دست انسان نبوده و در برگیرنده عوامل جاندار مثل حیات وحش ،پوششهای
گیاهی و نیز عوامل بیجان مانند آب و هوا و خاک میباشد؛ محیط مصنوعی سیاخت دسیت ب یر
شامل انواع بناها و آثار تاریخی را نیز در بر میگیرد و موارد اخیر نیز بایستی بیه عنیوان بخ یی از
محیط زیست در برابر تخریب ،محافظت شوند (حبیبی .)7 :1389 ،به عبارت دیگر محییط زیسیت
محیطی است که فرآیند حیات را فراگرفته است و با آن ارتباط دارد و شامل طبیعت ،جوامع انسانی
و فضاهایی که با فکر و به دست انسان ساخته شده است ،میشود و کل فضای زیستی کیره زمیین
(زیست کره) را در بر میگیرد (بهرام سلطانی.)1 :1371 ،
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 -2-1مفهوم تخریب محیط زیست
رو به وخامت گذاشتن شرایط محیط زیست به دییل کم شدن منابع طبیعی نظیر آب ،خاک و هوا و
از بین رفتن اکوسیستمها ،از بین بردن زیستگاهها و انقران حییات وحیش و آییودگی را تخرییب
محیط زیست مینامند (.)Johnson,1997: 581
تخریب خاک اصوالً به معنی از دست رفتن یا کاهش کارکرد خاک با بهرهبیرداری نامناسیب از
خاک است که قوای خاک را برای ایجاد خدمات مورد نیاز اکوسیستم کاهش میدهد و میتوانید از
طریق فرسایش آبی ،فرسایش بادی ،ررقیابی شیدن خیاک و شیوری ،تخرییب شییمیایی ،تخرییب
فیزیکی و تخریب بیویوژی

خاک صورت پذیرد.

تخریب آب از روشهای مختلفی مثل اسیدی شدن آب اقیانوسها و آیوده کرن آبهیای زییر
زمینی صورت میپذیرد .به طور کلی باید گفت که تخریب اکوسیستم ،تخریب اقلیمهیا و تییییرات
اقلیمی و گرم شدن زمین ،تخریب الزیه اُزُن ،استفادهی بیروییه از سیوختهیای تجزییهناپیذیر و
فسیلی و تخریبهای ناشی از فناوری ،مصر

بیش از حد ،آیودگی ،جنگیلزداییی ،از بیین رفیتن

تنوع زیستی ،ضرباتی است که توسط انسان بیر محییط زیسیت وارد مییآیید و فروپاشیی زیسیت
محیطی و بحرانهای محیط زیستی را ایجاد مینماید.
 -2جایگاه دادستان در حمایت از محیط زیست
حفظ محیط زیست یکی از مسائل مهیم و ضیروری در جامعیه امیروزی ب یر بیه شیمار مییرود.
و عدم رعاییت اخیالق و مسیئوییتپیذیری در

پی رفتهای روز افزون تکنویوژیها از ی

طر

خصوص سایر شهروندان و جامعه از طر

دیگر سبب شده است که بسیاری از ک یورها در یی

رقابت کنترل ن ده وارد شده و در نهایت با تخریب عمیدی ییا رییر عمیدی محییط زیسیت یی
وضعیت نامناسب محیط زیستی را برای دهکدهی جهانی ایجاد نمایند.
بال تردید حفظ و توسعهی حقوق شهروندی و نیز برقراری امنیت عمومی یکی از و ایس هیر
حکومتی به شمار میرود و این امر محقق نمیگردد مگیر بیا عیدم تیداخل مسیئوییتهیای ارکیان
مختلس دویت و ایبته اعمال نظارت دقیق و صحیح بر قوانین ،توسیط نهیاد قضیایی کیه مسیتقل از
قوای دویتی عمل مینماید و در حقوق ایران امور اساسی ک یور از جملیه و یایس نهادهیای اداره
کنندهی ک ور و آزادیها و حقوق مردم در قانون اساسی ذکر گردیده است و یکی از و ایس قیوه
قضاییه نیز احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و انجام اقدامات پی گیرانه از وقوع
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جرم مقرر گردیده است .در همین راستا دادسرا به عنوان یکی از زیر مجموعههای قیوه قضیائیه بیا
توجه به مقررات قانونی ،و ایس خطیری را عهدهدار خواهد بود که در ادامه بدان پرداخته میشود.
 -1-2حدود وظایف دادستان در حفاظت از محیط زیست
و یفهی دادسرا که دادستان ریاست آن را به عهیده دارد ،مطیابق مقیررات آییین دادرسیی کیفیری،
ک س جرم و تعقیب متهم و تحقیق و اقامه دعوا و حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجیرای
قوانین در محاکم ،اجرای احکام کیفری و نیز ریاست و نظیارت بیر ضیابطین دادگسیتری از حییث
و ایس ضابط بودن ،است.
چنانچه م خص است در خصوص حقوق عامه که حفظ محیط زیست نیز یکی از مصادیق آن
به شمار میرود ،دادستان عالوه بر و یفهی تعقییب و تحقییق در میورد جرایمیی کیه در حیوزهی
محیط زیست به وقوع میپیوندد ،جهت پی گیری از وقوع جرایم زیست محیطی و در حقیقیت در
راستای حفظ این میراث گرانبهای ب ریت در قایب حفظ حقوق عمومی و نیز نظیارت بیر حسین
اجرای قوانین و همچنین نظارت بر ضابطین و تعلیم آنها و ایفی را به عهده دارد .در همین زمینه
دادستان کل ک ور کیه بیر اسیاس اصیل  162قیانون اساسیی منصیوب مییگیردد ،در کنیار سیایر
دادستانهای سراسر ک ور مطابق ماده  49قانون اصول ت کیالت دادگسیتری بیرای حفیظ حقیوق
عامه و نظارت بر اجرای قوانین موافق مقررات انجام و یفه مینمایند و نیز بایستی مراقبیت نماینید
تا از حدود قانونی تجاوزی صورت نپذیرد .دادستان کل ک ور بر اسیاس میاده  17قیانون اصیال
پارهای از قوانین دادگستری ،بر کلیه دادسیراهای شهرسیتان و اسیتان نظیارت داشیته و در راسیتای
حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادستانها اقدام نماید .در این بخش به بررسیی قلمیرو
صالحیت دادستان کل و سپس دادستانهای سراسر ک ور پرداخته میشود.
 -1-1-2حدود وظایف دادستان در کل کشور در خصوص حفاظت از محیط زیست
با توجه به اینکه دادستان کل ک ور جایگاه مدعیایعمیومی را دارا بیوده و مییبایسیت در زمینیهی
حفظ حقوق محیط زیست که از مصادیق حقوق عمومی و حقوق ب ر به شیمار مییرود ،اقیدامات
مقتضی را به عمل آورد و چون ایجاد خط م ی سایر دادستانهیا و همیاهنگی بیین ای یان نییز از
جمله و ایس دادستان کل به شمار میرود ،توجه ویوهی وی به مسئلهی محیط زیسیت مییتوانید
تأثیرات بسیار مثبت قضایی را به همراه داشته باشد .م خص است کیه دادسیتان کیل ک یور خیود
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نمیتواند به عنوان مدعیایعموم در خصوص جرائم زیست محیطی اقدامی را انجام دهد و در ایین
خصوص بایستی به سایر دادستانها که مسائل و جرائم مذکور در حوزه قضیایی ای یان بیه وقیوع
پیوسته است ،اعالم جرم نموده و تقاضای تعقیب متهمین محیط زیستی را بنماید .بنایراین دادسیتان
کل ک ور میتواند به عنوان باالترین مقام مدعیایعمومی هر نوع رفتار و اقدامی که در عرصه ملیی
سبب ورود خسارت زیست محیطی گردد را به نیابت از جامعه ،از دادسیتانهیایی کیه موضیوعات
مذکور در حوزهی صالحیت ای ان به وقوع میپیوندد مطایبه نماید.
در خصوص همین مسئله از جمله و ایس دادستان کل ک ور ،مسئلهی حفا ت از اراضی ملی
و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی و نیز پی گیری از تخرییب زمیینهیای ملیی و تصیر
منابع طبیعی در اجرای اصول یکصد و پنجاه و ش م ،پنجاهم ،چهل و نهم ،و چهل و پنجم قیانون
اساسی میباشد .در سال  1383شورای حفظ حقوق بیتایمال در امور اراضیی و منیابع طبیعیی بیا
دستور ریاست وقت قوه قضاییه ت کیل گردید ،و در تییر میاه همیان سیال جهیت اجراییی شیدن
تصمیمات شورا دستورایعملی تدوین گردید که بر اساس آن شورای مذکور جرایم مربوط به امالک
دویتی و عمومی و منابع طبیعی و انفال را به صور ویوه و تخصصی به محاکم مربوطه ارجاع دهید؛
بر اساس این دستورایعمل ،دادستان کل ک ور دبیر شورای حفظ حقوق بیتایمال است و مسئوییت
ت کیل و ادارهی شورای مذکور و رصد اجرای مصوبات و نظارت و انجام هماهنگیهیای مربیوط
به ت کیالت شورا را به عهده دارد.
هر چند که شورای حفظ حقوق بیتایمال بر حسیب اختییاراتی کیه دارد ،صیالحیتی فراتیر از
مسائل زیست محیطی به عهده دارد؛ یکن باید اذعان داشت کیه یکیی از مهمتیرین و بنییادیتیرین
و ایفی که بر عهدهی این مرجع گزارده شده است مسائل مربوط به محییط زیسیت اسیت کیه در
دستورایعمل مربوط به این شورا گاه به صورت مستقل و گاه به صورت وابسته به سایر موضیوعات
حقوق عامه ذکر گردیده است و دادستان کل ک ور نیز بر اساس منیدرجات دسیتورایعمیل میذکور
و یفهی راهبری در این امر خطیر و مهم را عهدهدار است.
 -2-1-2حدود وظایف دادستان شهرستانها در خصوص حفاظت از محیط زیست
دادستان ،رئیس دادسرا بوده و در زمینهی ک س و تعقیب جیرایم و نییز پی یگیری از وقیوع جیرم
و ایس متعددی را عهدهدار است؛ یذا در خصوص مسائل مربوط بیه حقیوق عامیه و موضیوعات
محیط زیست نیز در کلیه مراحل مربوطه از ک س جرم تا اجرای احکیام کیفیری محکیومین نقیش
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ویوهای را ایفا مینماید .با توجه به اینکه جرائم حوزهی محیط زیست از جمله جیرائم مربیوط بیه
حوزه حقوق عمومی میباشد ،دادستان بایستی در مواجهیه بیا جیرایم زیسیت محیطیی و تخرییب
محیط زیست اعالم جرم نموده و متهم را مورد تعقیب کیفری قرار دهد و عیالوه بیر پیرداختن بیه
جنبه عمومی جرم ،در مواردی که جرم همراه با ورود خسیارت باشید بیر اسیاس اصیول  49و 50
قانون اساسی ،دادستان تکلیس خواهد داشت که رأساً نسبت به مرتکب واقعی اقامهی دعیوا نمیوده
و اعالم جرم کند ،در انتهای رسیدگی قضایی در خصوص جرائم زیسیت محیطیی نییز مجیدداً بیا
توجه به و ایس ذاتی دادستان ،اجرای احکام صادره از دادگاههیا بیر عهیدهی وی بیوده و چنانچیه
م خص است وی نقش مؤثری را در پی گیری از وقوع جرائم ،اعالم جرم و تعقیب متهمیین و در
انتها اجرای احکام کیفری مجرمین و محکومین دارا میباشد که این نقش بیه عنیوان حیافظ منیافع
عمومی میتواند بسیار مؤثر و حیاتی قلمداد گردد (خایقی.)3 :1394 ،
علیررم اینکه قانونگذار ایران در خصوص جرائم مختلس برای افراد فاقد سمت و ریر از شاکی
و مدعی خصوصی ،جایگاهی را در دعاوی کیفری در نظر نگرفته است؛ وییکن در خصوص جرائم
محیط زیست بر اساس ماده  66قانون آیین دادرسی کیفری  ،92بیرای سیازمانهیای ریردویتیی در
خصوص اعالم جرم و شرکت در مراحل دادرسی به نوعی سمت قائل گردیده است.
 -2-2قلمرو صالحیت و اختیارات دادستان
با عنایت به اینکه موضوعات مرتبط با حوزهی محیط زیست (آب ،خاک ،هیوا) از عناصیر اساسیی
حق حیات و حق بنیادین برخورداری از سالمت و داشتن محیط زیسیت سیایم بیه شیمار مییرود
(م هدی)50 :1390 ،؛ یذا هیچ کس حق ندارد به هر طریقی و با هر عنیوانی باعیث آییوده نمیودن
محیط زندگی (آیودگی آب ،خاک ،هوا) انسان گردد و به همین دیییل ایین و یفیه ،یی

و یفیهی

عمومی تلقی میگردد و فعاییتهای اقتصادی و ریر آن کیه منجیر بیه آییودگی و تخرییب محییط
زیست و یا صدمات ریر قابل جبران آن گردد ،ممنوع میباشد .در همین راستا جایگاه به خصوصی
برای بحث صیانت و حفا ت از حقوق زیست محیطی مد نظر قرار گرفته و عالوه بر اینکیه حفیظ
محیط زیست در مهمترین قانون ک ور ی

و یفهی همگانی قلمداد گردییده اسیت ،در خصیوص

نقض کنندگان این حق بنیادین ب ر نیز مسئوییت کیفری و مدنی مقرر شده است.
در همین رابطه بر اساس مقررات قانونی بسیاری از فعاییتهای انسیانی بیر روی عناصیر و ییا
محیطهای طبیعی حذ

یا محدود گردیده است( .تقیزاده انصیاری )1 :1376،تعهید دوییتهیا در
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خصوص رعایت محیط زیست ،به معنای تعهد حاکمیت به حفظ محیط زیسیت اسیت .دوییتهیا
بایستی ضمن ارائهی اطالعات به مردم ،سعی کنند حساسیت و م یارکت عمیوم را در حفیظ ایین
میراث گرانبها ت ویق نمایند و به عالوه دسترسی مؤثر به مراجع قضایی ،اداری من جمله مجیازات
و جبران خسارتها را تضمین نمایند .یقیناً دویتها با برنامهریزی و قانونگذاری میتواننید اهیدا
زیست محیطی را محقق نمایند .در همین رابطه و یفهی دادستان به عنوان میدعیایعمیوم و حیافظ
منافع عمومی در حفظ این حق بنیادین جایگاه ویوهای تلقی میگردد.
در خصوص قلمرو صالحیت دادستان در جرائم زیست محیطی با توجه به گستردگی و یایس
دادستان ،آن را در سه مبحث اصلی مورد مطایعه قرار میدهیم؛ صالحیتهای دادستان در خصوص
پی گیری از وقوع جرایم زیسیت محیطیی ،قلمیرو صیالحیت دادسیتان در آمیوزش و نظیارت بیر
ضابطین حوزهی مربوطه و صالحیت وی در مقام مدعی ایعموم در تعقیب جیرائم حیوزهی محییط
زیست.
 -1-2-2قلمرو صالحیت دادستان در پیشگیري از وقوع جرائم زیست محیطی
گرچه پی گیری از جرایم محیط زیستی مختص به دستگاه خاصی نبوده و همه بخشهیای جامعیه
اعم از قوای سه گانه و دویت به معنای عام کلمه این و یفهی مهم را عهدهدار هستند؛ یکن رسایت
پی گیری از وقوع جرایم جزو و ایس ذاتی قوه قضاییه محسوب مییشیود و دادسیتان بیه عنیوان
مدعی ایعموم و حافظ منافع مردم و جامعه و یفهی مهمی را در این زمینه عهدهدار است به نیوعی
باید گفت که قوه قضاییه و یفه پی گیری از وقیوع جیرایم را از طرییق دادسیتانهیای حیوزههیای
قضایی انجام میدهد .بر اساس ماده  1دستورایعمل شماره  3طر جیامع رفیع اطاییه دادرسیی (در
امور کیفری) مورخ  ،1385/8/30پی گیری از وقوع جرم از و ایس مهم مصرحه دادستان هر حوزه
قضایی است .و ایس پی گیری از وقوع جرم دادستانها به شر ذیل میباشد:
جمعآوری آمار و اطالعات مربوط به انواع جرایم ،بررسی جرایم ارتکابی از حیث نیوع جیرم،
کاهش و افزایش جرم و عوامل جرمزا ،تجزیه و تحلیل و طبقهبندی اطالعات بدست آمده در زمینه
جرایم ارتکابی ،شناسایی و تأثیر عوامل وقوع جرم ،تعامل با دستگاهها ،ارگانها و سازمانهیایی کیه
در ارتباط با پی گیری از وقوع جرم مؤثر است ،ارایه گزارش الزم به رییس دادگستری کیل اسیتان
در زمینه آمار و اطالعات مربوط به اقدامات صورت گرفتیه در راسیتای پی یگیری از وقیوع جیرم،
شناسایی مناطق جرمزا ،نظارت مستمر بر مراجع ذیربط در جهت اجرا و پی یگیری سیاسیتهیای
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ابالری پی گیری از وقوع جرم ،ت کیل شناسنامه و پی ینه کیفیری بیرای مجرمیان بیا سیابقه میؤثر
کیفری و ارایه آن به مراجع قضایی و انتظامی ذیربط در جهت کنتیرل آنیان و پی یگیری از وقیوع
جرم ،ارزیابی بازتاب سیاستهای پی گیرانه به منظور شناسایی نقاط ضعس و قوت اقدامات انجیام
گرفته است.
دادستان باید در راستای هد

پی گیری از وقوع جرم بیا اسیتناد بیه آئییننامیه مصیوب 1383

رئیس قوه قضاییه ،نظارت بر حفا ت از محیط زیسیت را بیر عهیده بگییرد و بیرای ایفیای نقیش
پی گیرانهی خود در جهت حفا ت از محیط زیست باید تدابیر و اقدامات مناسبی را انجیام دهید.
یکی از مهمترین تدابیر ،ت کیل دادسراها و شعب ویوه ،جهت رسیدگی به جرایم زیست محیطی و
نیز نظارت دقیق بر عملکرد ضابطان دادگستری در راستای پی گیری از وقوع جرائم محیط زیسیتی
است .شرایط خاص زیست محیطی ک ور و گونههای متنوع گیاهی و جانوری و نیز تخریبهیایی
که سبب نابودی سرمایههای ملی میگردد ،ضرورت ایجاد دادسرا و دادگاه تخصصی یا دسیت کیم
شعب تخصصی برای محیط زیست را توجیه مینماید .ایجاد شعب تخصصی در خصوص جیرایم
زیست محیطی عالوه بر کاهش اطایهی دادرسی و رسیدگی تخصصیی و دقییقتیر بیه موضیوعات
حوزه محیط زیست ،سبب میگردد که دادستان بتواند نظارت دقیقتیری نسیبت بیه ضیابطین ایین
حوزه داشته باشد و به طور مستمر نیز نسبت به آموزش آنها اقدام نماید.
در راستای حفظ محیط زیست و در جهت سالمتی افراد جامعه اگر سازمانهای متیویی حفیظ
محیط زیست به و ایس قانونی خود در زمینه محیط زیست عمل نکنند دادستان بیه عنیوان میدافع
حقوق مردم میتواند به موضوع ورود پیدا کرده و حتی بیدون اطیالع سیازمانهیای مربوطیه میانع
تخریب محیط زیست گردد .در این زمینه رئیس قوه قضاییه نیز در اواخر سال 1393بخ ینامهای را
صادر کرده است و همچنین مطابق سایر قوانین و مقررات مرتبط با حوزه محیط زیست ،دادسیتان
اختیار دارد نسبت به تعطیلی و توقیس آالینده و کارخانههای آیودهساز اقدام کرده و در ایین زمینیه
به صدور دستورات ویوه اقدام کند .اضیا فه بیر آن از احیداث ریرقیانونی تأسیسیاتی کیه منجیر بیه
تخریب محیط زیست میشوند ،جلوگیری کرده و اقدامات قانونی الزم را در این زمینه اعمال کند.
 -2-2-2قلمرو صالحیت دادستان در نظارت و آموزش ضابطین حوزهي محیط زیست
مسیر درست و صحیح امور ،زمانی شکل میگیرد که نهادهای مسئول به گونهای عمیل نماینید کیه
تداخلی در و ایس ای ان وجود نداشته باشد و نظارت قدرتمنیدی نییز از جانیب مرجیع مسیتقلی
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صورت پذیرد .در خصوص محیط زیسیت و حفا یت از آن عیالوه بیر اقیدامات میؤثر مردمیی و
سازمانهای خصوصی که میتوانند نقش مهمی را در حفا ت از محیط زیسیت بیه عهیده بگیرنید،
نمیتوان نقش سازمانهای دویتی و وزارتخانهها را نادیده گرفیت ،در ایین خصیوص دوییتهیا و
مسئوالن حکومتی میتوانند از طریق آموزش دادن مردم و نیز تصویب مقیررات مربوطیه و اجیرای
صحیح و دقیق قوانین مرتبط با محیط زیست به طور جدی بیا آییودگی و تخرییب محییط زیسیت
مقابله نمایند .یکی از موارد نظارت دادستانها ،نظارتی است کیه دادسیتانهیا در خصیوص انجیام
و ایس ضابطین سازمان محیط زیست به عنوان متویی اصلی و رسمی حفا ت از محیط زیست بیه
عهده دارد.
مطابق ماده  1قانون حفا ت و بهسازی محیط زیست ،حفا ت ،بهبود و بهسازی محیط زیسیت
و پی گیری و ممانعت از هر نوع آیودگی و هر اقدام مخربی که موجب بیر هیم خیوردن تعیادل و
تناسب محیط زیست میشود ،همچنین کلیه امور مربیوط بیه جیانوران وح یی و آبزییان آبهیای
داخلی از و ایس سازمان محیط زیست است .قانون حفا ت و بهسازی محییط زیسیت عیالوه بیر
تعیین سازمان محیط زیست به عنوان نگاهبان اصلی حفا ت از محیط زیست که به عنوان شیاکی و
مدعی خصوصی تلقی میگردد ،جایگاه ضابط دادگستری را برای مأمورین سازمان حفا ت محییط
زیست که از طر

آن سازمان مأمور ک س و تعقیب جرایم مذکور در قیانون حفا یت و بهسیازی

محیط زیست و قانون شکار و صید هستند ،در نظر گرفته است .بر اساس ماده  15قانون حفا ت و
بهسازی محیط زیست میأمورین سیازمان کیه از طیر

سیازمان ،میأمور ک یس و تعقییب جیرایم

فوقایذکر میشوند ،در صورتی که و ایس ضابطان دادگستری را در کیالس مخصیوص زییر نظیر
دادستان عمومی تعلیم گرفته باشند ،از یحاظ اجرای این قانون و قیانون شیکار و صیید در ردییس
ضابطان دادگستری محسوب میشوند (رمضانی قوام آبادی.)5 :1375 ،
نقش دادستان در خصوص موضوع آیودگی هوا نیز یکی از موارد مهم زیست محیطی به شیمار
میرود؛ قانون پی گیری و مبارزه با آیودگی هوا برای کنتیرل و مهیار آییودگی هیوا تکیاییفی را بیر
عهدهی نهادهای مختلس نهاده است که هر ی

بایستی در حیطهی و ایس خیود بیه نحیو احسین

عمل نمایند و دادستان نیز در این زمینه و یفهی نظارت بر عملکرد سازمانها و نهادهای میذکور را
دارد و در صورت تخلس از حدود و ایس قانونی و یفهی برخورد با ای ان نیز به عهدهی دادستان
خواهد بود .در خصوص آیودگی هوا ماده  688و ماده  570قانون مجیازات اسیالمی نییز مقیررات
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مناسبی در خصوص جرم انگاری و پیگیری قضایی ناقضین و آیوده کنندگان هوا دارد.
یکی از مهمترین اختیارات نظارتی دادستان در زمینه حفا ت از محیط زیست ،نظارت بیر کیار
ضابطان حوزهی مربوطه است .دادستان در خصوص محیط زیست به تبع اختیاراتی که وفق قیانون
به وی اعطا شده است ،نظارت بر ضابطان و مقامات میرتبط قضیایی در ک یس جیرم و تحقیقیات
مقدماتی مرتبط با تخریب زیست محیطی ،آیودگیهای ناشی از آالیندهها و صدور دستورات وییوه
در حوزه محیط زیست را بر عهده دارد .با توجه به اینکه ریاست دادسیتان بیر ضیابطین ،صیرفاً در
حدود جرایم زیست محیطی و نسبت به ضابطین این حوزه میباشد ،باید دانست که از دید قیوانین
اوالً ضابطان دادگستری ،اشخاصی هستند که از سوی مقام قضایی جهیت امیور محوییه قیانونی در
مورد جرایم زیست محیطی مأموریت پیدا میکنند و این مأموریت ممکن هست به ریر از کارمندان
دویت نیز محول شیود ،زییرا واژه میأموران واژه مطلقیی اسیت کیه منحصیر در کارمنیدان دوییت
نمیباشد ،ثانیاً اقدامات ضابطان دادگستری در مورد جرایم زیست محیطیی بایید تحیت نظیارت و
تعلیمات مقام قضایی صورت گیرد .ضابطان دادگستری نماینده مقام قضایی محسوب مییشیوند و
در چارچوب نمایندگی ،فعاییت میکنند و اختیاراتی از خیود ندارنید مگیر در میوارد خاصیی کیه
رسیدگی سریع الزم باشد و دسترسی به مقام قضایی ممکن نباشد یا اخیذ دسیتور از مقیام قضیایی
موجب فرار متهم یا از بین رفتن دالیل شود؛ بنابراین در صورت ارتکاب جرایم م یهود در حیوزه
محیط زیست ضابطان مو س هستند اقدامات قانونی الزم را برای جلوگیری از امحای آثار و فیرار
متهمین را انجام دهند .دادستان نیز به عنوان حافظ حقوق بنیادی شهروندان مو س است در میورد
جرایم م هود و حتی ریر م هود مرتبط با جرایم زیست محیطی اقدامات الزم را انجام دهد.
ضابطین خاص در حوزه محیط زیست عبارتند

از:

 طبق ماده  54قانون حفا ت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ،مأمورین جنگلبانی ضابط خیاصبه شمار میروند.
 سازمان حفا ت محیط زیست در جهت انجام و ایس ذکر شیده در قیانون حفا یت و بهسیازیمحیط زیست ( )1353/3/28و قانون شکار و صید مصوب  )1346/3/16اقدام بیه ایجیاد گیارد
حفا تی محیط زیست نموده که در آن افرادی را با سمتهیای معیین جهیت و یایس خیاص
تعیین نموده است و مأمورین آن ،آموزشهای خاص ضابطین دادگستری را تعلیم میبینند .طبق
ماده  1دستورایعمل خدمتی گارد محیط زیست ،گارد محیط زیست به افرادی اطالق میشود که
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پس از طی دورههای آموزشی مربوطه مسئوییت اجرائی نظارت بر فعاییتهای توسیعه عمرانیی
و کنتریی عوامل تخریب یا تیرمیم و بهسیازی آن و نییز مسیئوییت اجیرای قیوانین و مقیررات
حفا ت از محیط زیست و شکار و صید را بر عهده داشته و مت کل از ارشد محییطدار ،افسیر
محیطدار ،محیطدار و محیطبان ،شکاربان) کم

محییط بیان (محییطبیان ،راننیده ،اسیلحهدار،

کارشناس ،کاردان و تکنسین) محیط زیست میباشد .بنابراین کلیه مأمورین شکاربانی (مأمورین
سازمان حفا ت محیط زیست) هم ضابط خاص دادگستری هستند.
 مطابق ماده  7الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سیبز در شیهرها ،میأمورین شیهرداری جیزوضابطین خاص محیط زیست محسوب میشوند .بر اسیاس میاده  10قیانون حفیظ و گسیترش
فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درخت ،طبق قیانون حفیظ کیاربری اراضیی زارعیی و
باغها؛ مصوب 1374مأمورین وزارت ک اورزی و منابع طبیعیی ،طبیق میاده  30قیانون توزییع
عادالنه آب ،مأمورین وزارت نیرو (اداره امور آب) ،طبق تبصره  4میاده  9و همچنیین میاده 13
قانون اصیال قیوانین و مقیررات مؤسسیه اسیتاندارد و تحقیقیات صینعتی اییران ،بازرسیان و
کارشناسان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز به عنوان ضیابط خیاص دادگسیتری
معرفی شدهاند.
عالوه بر این برخی از و ایس اصلی ضابطین دادگستری از قبیل ،بازرسی محیلهیای توییید و
توقیس و حفظ آالت جرم ،اعالم جرم و درخواست تعقیب متهمیان را بیه بازرسیان و کارشناسیان
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نموده ویی بر ضابط بودن آنهیا تصیریح ننمیوده
است.
 -3-2-2قلمرو صالحیت دادستان در تعقیب جرائم ارتکابی در حوزهي محیط زیست
چنانچه ذکر گردید ،به موجب قانون اساسی مسئوییت ک س و پی گیری جیرایم از جملیه جیرایم
زیست محیطی به عهدهی قوه قضاییه است و انجام این مورد به جز در موارد اسیتثنایی کیه قیانون
مقرر نموده است توسط دادستانی انجام میگیرد؛ چراکه هر گونه خسارت و یطمه به محیط زیست
یطمه به منافع عامهای است که مدعیایعموم یا دادستان و یفه حفا ت از آن را عهدهدار است؛ ییذا
حتی اگر در قانون صراحتاً اشارهای به نقش دادستان در جرائم زیست محیطی ن ده باشید ،و یفیه
دارند که در این دسته از جرایم به صورت فعال واکینش ن یان دهنید؛ چیرا کیه میاده  688قیانون
مجازات اسالمی این تکلیس عمومی را بر عهده قوه قضاییه قرار میدهد .به عالوه برای دادستان در
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قوانین زیست محیطی نیز و ایس خاصی پیشبینی گردییده اسیت .بیر اسیاس میاده  19آیییننامیه
جلوگیری از آیودگی آبها سازمان محیط زیست در صورت نقض مقررات قیانونی کیه منجیر بیه
آیودگی آبها گردد ،مستنداً به ماده  11قانون حفا ت و بهسازی محییط زیسیت ،سیازمان محییط
زیست باید به دادستانهای حوزهی مربوطه اطالع دهد ،تعامل بین سازمان حفا ت محییط زیسیت
و دادستانی به وسیله ماده  119آییننامه مذکور م خص میگردد.
جهت پی گیری و مقابله با آیودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب
محیط زیست شهروندان میشود (موضوع ماده  1قانون حفا ت و بهسازی محییط زیسیت) و نییز
مطابق مقررات مذکور به دییل تصریح قانون پی گیری و مبارزه بیا آییودگی هیوا کیه مسیببان آن و
کسانی که دخیل در ارتکاب جرم آیودگی هوا (فعل یا ترک فعل مجرمانهای که منتهیی بیه آییودگی
هوا) هستند ،بایستی در راستای نجات و حفظ محیط زیست و حفا ت از جیان شیهروندان میورد
تعقیب قرار بگیرند (احمدی نیاز ،سایت تابناک).
به طور کلی باید گفت که در دادرسیهای کیفری زیست محیطی ،میتوان و یایس دادسیتان را
به سه دسته تقسیم نمود؛ از مراحل مختلس رسیدگی به ی

جرم (ک س جرم ،تحقیقات مقدماتی،

تعقیب ،دادرسی ،اجرای حکم) مرحلیهی ک یس جیرم بیه عهیدهی ضیابطین و مرحلیه تحقیقیات
مقدماتی به عهدهی بازپرس بوده که ایبته طبق قانون ،دادستان و دادیار نیز مییتواننید در آن حیطیه
انجام و یفه نمایند .مرحلهی دادرسی نیز اگرچه به عهدهی دادگاه میباشد؛ یکن دادسیتان در دفیاع
از کیفرخواست میتواند نقش فعایی را ایفا نماید و مراحل تعقیب و اجیرای حکیم نییز در قلمیرو
صالحیت دادستان به شمار میرود.
چنانچه محیط زیست تخریب یا آیوده گردد ،بزه محیط زیستی به وقوع پیوسته است و در ایین
زمینه مقنن ،نهادها و سازمانهایی که در این زمینه دارای مسئوییت هستند را م خص نموده اسیت
و عالوه بر این قانون اساسی در اصل پنجاهم ،از بین بردن محیط زیسیت و آییودگی هیوا را جیزو
جرائم عمومی دانسته و برای همهی افراد و یفه برخورد با آن را پییشبینیی کیرده اسیت .بنیابراین
عموم افراد جامعه و نیز اشخاص مختلس دویتی و ریردویتی مکلس به حفظ محیط زیسیت هسیتند
و دادستانها نیز در صورت وقوع جرم محیط زیستی و اطالع از آن مکلیس بیه ورود بیه موضیوع
هستند؛ ک س جرم از طریق ضابطان دادگستری که از حیث ضابط بودن ،دادستان ریئس ای یان بیه
شمار میرود و نیز توسط گزارشهای سازمان بازرسی یا سایر نهادهای رسمی دارای مسیئوییت در
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جرائم محیط زیستی صورت میپذیرد .عالوه بر این سازمانهای مردم نهیاد (سیمن) 1وفیق قیانون
آیین دادرسی کیفری میتوانند در جرائم محیط زیستی اعیالم جیرم نماینید .میاده  66قیانون آییین
دادرسی کیفری مقرر میدارد؛ سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و
نوجوانان ،زنان ،اشخاص بیمار و ناتوان جسمی ییا ذهنیی ،محییط زیسیت ،منیابع طبیعیی ،مییراث
فرهنگی ،بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است ،میتوانند نسبت به جرائم ارتکیابی
در زمینههای فوق اعالم جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دییل شرکت و نسیبت بیه
آرای مراجع قضائی اعتران نمایند .واضح اسیت کیه سیازمانهیای میردم نهیاد مربوطیه بایید در
چارچوب اهدافی که ایجاد شدهاند ،فعاییت کنند .حق اقامه دییل و شرکت در جلسیات دادرسیی و
حق اعتران نسبت به آراء ،زمینهی مناسبی را جهت دادرسی عادالنه در خصوص جیرائم زیسیت
محیطی فراهم میکند.
دادستان در خصوص جرایمی که توسط سازمانهای مردم نهاد در حوزه محییط زیسیت اعیالم
جرم میگردد ،میتواند تعقیب مجرمان زیست محیطی را آراز نماید هر چند که به نظیر مییرسید
جرائم محیط زیست نیاز به شکایت به شاکی خصوصی ندارد و دادستان رأساً نیز میتوانید تعقییب
در این جرائم را آراز نماید .در همین زمینه قانون مجازات اسالمی (تعزییرات) شیروع بیه تعقییب
جرائم موضوع مواد ( 686آتش زدن جنگلها)( 680 ،صید و شکار حیوانیات بیدون مجیوز)975 ،
(از بین بردن درختان موضوع ماده ی

قانون گسترش فضیای سیبز) و ( 687اخیتالل در وسیایل و

تأسیساتی که مورد استفاده عموم است) را نیازمند شکایت شاکی خصوصی ندانسته؛ هر چند مقینن
در اقدامی عجیب جرائم موضوع مواد ( 679شکار حیواناتی که شکار آنها از طر

دوییت ممنیوع

اعالم شده است)( 684 ،از بین بردن تاکستانها ،باغها ،نخلها ،نخلستانها)( 685 ،از بین بیردن ییا
قطع اصل نخل خرما) را دارای جنبه خصوصی دانسته و شروع به تعقیب در این دسته از جیرائم را
مستلزم شکایت شاکی خصوصی میدانست که ایبته با حیذ

میواد مربوطیه در اصیالحات قیانون

مجازات اسالمی در سال  1392م کل قانون مجازات اسیالمی حیل شید وییی متأسیفانه رویکیرد
دوگانه قانونگذار همچنان در برخی از قوانین خاص محیط زیست قابل م اهده است؛ قانون شکار
و صید ،سازمان حفا ت محییط زیسیت را صیرف ًا از جهیت ضیرر و زییان ناشیی از جیرم میدعی
خصوصی میشمارد و در خصوص جنبهی عمومی جرم متعرن موضوع ن یده اسیت و میاده 18
1. NGO (Non-Governmental Organization).
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قانون شکار و صید بیان میکند که در جرایم مذکور در ایین قیانون سیازمان (سیازمان حفا یت از
محیط زیست) از حیث مطایبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی
شناخته میشود .مقنن در قانون حفا ت و بهسازی در ماده  14مقرر مییدارد کیه در میورد جیرایم
مذکور در این قانون سازمان حفا ت محیط زیست حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شیناخته
میشود ،در تفسیر این ماده علیررم اینکه اهراً جرائم موضوع قانون مذکور دارای جنبه خصوصیی
بوده و قانون به نوعی دست دادستان برای ورود به ایین دسیته جیرائم را بسیته و آن را در اختییار
سازمان محیط زیست قرار داده است؛ یکن به نظر میرسد قانون در مقیام بییان جنبیهی خصوصیی
داشتن این جرائم نبوده بلکه صرفاً در مقام بیان مسئوییت سازمان محیط زیست بوده و این سیازمان
مکلس است که در جرائم موضوع قانون فوقایذکر اقدام نماید و در صورت عدم اقیدام عیالوه بیر
امکان پیگیری موضوع عدم اقدام سازمان محیط زیست در سازمان بازرسی کل ک ور ،دادستان حق
ورود مستقیم به موضوع جرم به وقوع پیوسته را خواهد داشت؛ همچنیین اسیت میاده  688قیانون
مجازات اسالمی هم که در مقام جرمانگاری اقدامات تهدید علیه بهداشت عمومی است .ت یخیص
تهدید علیه بهداشت عمومی و آیودگی محیط زیست و همچنین اعالم جرم در خصیوص آن را بیه
عهدهی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سازمان حفا ت از محیط زیست و سازمان دام
پزشکی قرار داده است .با همین استدالل در بخ نامهی ریاست قیوه قضیاییه در اسیفند میاه 1393
دادستانها مکلفند حتی در صورت عدم شکایت سازمانهای متویی حفظ محیط زیست در صورت
بروز جرم زیست محیطی رأساً ورود پیدا کرده و متهم را تحت تعقیب قرار دهند.
پس از ک س و اعالم جرم ،به جز جرائمی که در صالحیت مستقیم دادگیاه مییباشید ،جهیت
تحقق دادرسی عادالنه ،دادسرا با ریاست دادستان بایستی ت ریفات آیین دادرسی کیفری را رعاییت
نماید؛ در این زمینه جمعآوری ادیهی به نفع و ضرر متهم و اقدامات الزم در خصیوص جلیوگیری
از فرار یا مخفی شدن متهم و در نهایت ا هارنظر نهایی در مورد موضوع پرونده کار دادستان را در
تحقیقات مقدماتی پایان میدهد و در انتها با صدور کیفرخواست در صورت احراز عمیل مجرمانیه
از دادگاه صایح و قانونی پیگرد متهم را با صدور کیفرخواست درخواست مینماید ،که ایین سییکل
با صدور حکم عادالنه و اجرای صحیح حکم مذکور نتیجه بخش خواهد شد.
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نتیجهگیري
حق بر داشتن محیط زیست سایم یکی از انواع حقوق ب ر اسیت کیه عیالوه بیر آنکیه ارزشهیای
متعایی مثل حق حیات را انعکاس میدهد ،برای دوام نسل ب یر در آینیده و توسیعهی پاییدار نییز
ضروری میباشد .در همین راستا مطابق قانون اساسی ،حفا ت از محیط زیست بیه عنیوان و یفیه
همگانی بر عهده مردم و دویت است .در این خصوص نقش دادستان به عنوان مدعیایعمیوم دارای
اهمیت است و مطابق قانون و ایس واختیاراتی بر عهده وی قرار داده شده است .دادستان به عنوان
حافظ حقوق عامه ،و یفه اعالم جرم و تعقیب قانونی تخریب کنندگان محیط زیست را داشته و در
راستای حفا ت از حقوق عامه میتواند دسیتورات وییوهای ماننید تعطیلیی کارخانیههیا و صینایع
آیودهساز را صادر نماید .عالوه بر این ،دادستان و یفه دادن تعلیمات الزم به ضیابطان را بیر عهیده
داشته و بایستی بر ضابطان مرتبط با این حوزه نیز مطابق اختیارات قانونی ،نظارت داشته باشد.
طبق قانون اساسی اهدا

قوه قضائیه عبارت است از پ تیبانی و احقاق حقوق عامه و گسترش

آزادیهای م روع .با توجه به اینکه حق بر محیط زیست سایم از حقوق عامه میباشد ،پ یتیبانی و
احقاق آن از اهدا

این قوه است .در خصوص پی گیری از تخریب محیط زیست ،دادسراها نقش

اصلی را ایفاء مینمایند .تهیه و تنظیم ی

الیحه قانونی کارشناسی شده ،مدون و یکپارچیه زیسیت

محیطی توسط قوه قضائیه یکی از نیازهای جامعه حقوقی کنونی ایران است .این الیحه تخصصی با
ارائه به مجلس و تصویب آن و تبدیل آن به قانون ،میتواند میانع بسییاری از آسییبهیای زیسیت
محیطی در ایران گردد .رئیس قوه قضائیه حسب و یفیه ایجیاد ت یکیالت الزم در دادگسیتری بیه
تناسب مسئوییتهای آن ،میتواند نسبت به تأسیس و استقرار دادسرا و دادگیاه حقیوقی و کیفیری
تخصصی ،ویوه رسیدگی به جرایم زیست محیطی در حوزههای قضائی اقدام نموده و به اسیتخدام
قضات با تخصص زیست محیطی در این دادگاهها و دادسراها بپردازد .این دادگاهها و دادسیراها بیا
رسیدگی فوری و صدور احکام قاطع در دعاوی زیست محیطی و برخورد جدی بیا متعرضیین بیه
محیط زیست ،این پیام روشن را به خاطیان میفرستند کیه قیوه قضیائیه در برخیورد بیا تخرییب و
ارتکاب جرایم زیست محیطی هیچگونه تساهل و تسامحی از خود ن ان نخواهند داد .انت یار ایین
پیام میتواند اثر ارعابی و پی گیرانه قاطعی در وقوع مجدد اینگونه جرایم در جامعه داشته

باشد.

در خصوص نقش دادستانی پس از تخریب و ورود آسیب به محیط زیست نیز نقش دادسیراها
کامالً برجسته است .دادگاهها و دادسراها با برخورد قاطع خود و با اعمال و اجرای اشید مجیازات
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برای مجرمان زیست محیطی و اعمال جریمههای مایی سنگین برای آنها و ایزام آنان به اعاده وضع
به حایت پیش از تخریب ،هم ریس

و هزینه ارتکاب این گونه جرایم را برای مجرمان باال بیرده و

هم درصد میزان جبران خسارات زیست محیطی را افزایش

میدهند.

به طور کلی تعهدی که قوه قضائیه ایران با آن مواجه است؛ بهرهگییری از تمیام رفییتهیا بیه
منظور حفظ محیط زیست ک ور به نحو مطلوب میباشد و هر فعاییتی که جهت حفظ و حراسیت
از محیط زیست ملی انجام دهد در راستای ایفای این تعهد مهم بینایمللی ارزیابی مییگیردد .قیوه
قضاییه ایران عمل به این تعهد را با ارایه یوایح قانونی کارشناسی شده بیه مجلیس ،ایجیاد شیعبات
ویوه رسیدگی به جرایم زیست محیطی در حیوزههیای قضیایی ،تسیهیل و تقوییت عناصیر فراینید
دادرسی از قبیل توجه ویوه به اقدامات فوری با داشتن ضیابطان قضیایی خیاص و تسیهیل اجیرای
آرای صادره از محاکم دیگر ک ورها در حوزه محیط زیست ،ایفاء مینماید .در واقیع ایین قیوه بیه
تفسیر ،توسعه ،ایزام و اجرای قوانین زیست محیطی همت گمارده و در این راستا میتواند از تجربه
سیستم قضائی بینایمللی که منجر به توسعه تدریجی رویه قضایی بینایمللی شده اسیت بیه عنیوان
یکی از منابع حقوق بینایملل ،به مثابه ایگویی گرانقدر بهرهبرداری نماید.
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افعال غیرمادی و نقش آن در تحقق جنایت عمدی در فقه و حقوق کیفری ایران
توحید حاجی پور

1

چکیده
مطایعه نوع رفتار و فعل مرتکب در جنایت عمدی و چگونگی بروز آن در عایم خارج و نحوه تأثیرگذاری بر وقوع آن،
از دیرباز مورد بحث و بررسی میان فقها و حقوقدانان بوده است .گاه ممکن است فعلی ملموس ،مادی و قابیل ریییت
از مرتکب سر بزند؛ اعم از اینکه اثری عینی و ملموس بر اندام فرد باقی گذارد؛ ماننید جناییت ناشیی از زدن چیاقو ییا
اثری عینی و قابل رییت نگذارد؛ مانند جنایت ناشی از ایجاد ترس و گاه بدون اینکه اساسیاً فعلیی ملمیوس و عینیی و
قابل رییت از پیکره مرتکب صادر شود مانند سحر و جادو ،جنایتی رخ میدهد .با توجه بیه اهمییت ایین موضیوع در
نحوه تحقق جنایت و چگونگی انتساب آن به مرتکب ،پووهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی به بررسی ماهیت فعل
ارتکابی جنایتآمیز و ماهیت اثر آن بر موضوع جنایت ،پرداخته است .در ایین پیووهش ن یان داده شیده اسیت ،فعیل
ریرمادی مقصود حقوقدانان که فعلی است عینی و ملموس و مادی با اثر ریرملموس و ریرعینی بر بدن قربیانی ،تعبییر
صحیحی به نظر نمی رسد بلکه این فعل قسمی از فعل مادی است که واسطه و سبب جناییت در آن امیر رییر ملمیوس
تلقی میشود .بنابراین رفتار و فعل مرتکب در ماده  501قانون مجازات اسالمی ،نه فعل ریر مادی بلکیه فعیل تسیبیبی
واسطاً ریر مادی است؛ یعنی افعال عینی از مرتکب در عایم خارج واقع میشیود امیا آنچیه در پیی ایین رفتیار حاصیل
میشود هراس و رعب که است که منجر به جنایت میشود.
کلیدواژهها :تسبیب واسطاً ریر مادی ،تسبیب واسطاً مادی ،جنایت عمدی ،فعل مادی ،فعل ریرمادی.

 .1قاضی دادگستری ،دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ،دان گاه بینایمللی امام خمینی(ره) قزوین.
t. hajipur73@gmail. com
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مقدمه
در مطایعه رفتار مرتکب در قتل عمدی ،نوع فعل مجرمانیه و نحیوه ارتکیاب آن ،میورد تفکیی

و

بررسی قرار میگیرد .مراد از نوع فعل ارتکابی ،ماهیت آن اسیت کیه نیا ر بیه ذات وجیودی فعیل
است .از این منظر ،فعل مجرمانه به دو نوع مادی و ریرمادی تقسیم میشود .یذا زمانی که بحیث از
فعل مادی یا ریرمادی میشود ،با توجه به اینکه مادی یا ریرمادی بودن بیه نفیس فعیل ارتکیابی و
صر نظر از طریقه ارتکاب مربوط میشود ،بحث ،ماهیتی و مربوط به نوع فعیل اسیت .در مقابیل،
نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدی قرار میگیرد که نا ر به شکل ارتکاب فعل و طریقه رسییدن بیه
نتیجه در قتل عمدی است که آن را میتوان به با واسطه یا تسبیبی و بالواسطه یا مباشیرتی تقسییم
نمود .در نحوه ارتکاب ،ماهیت فعل مورد بررسی قرار نمیگیرد ،بلکیه ایین طریقیه ارتکیاب فعیل
است که در عایم خارج بحث میشود .یذا بحث از نوع فعل ،بحثی در ماهیت آن و بحیث از نحیوه
فعل ،بحثی در شکل ارتکاب است .مقایه حاضیر بیه بررسیی نیوع فعیل ارتکیابی در قتیل عمیدی
میپردازد ،همانطور که بیان شد به فعل مادی و ریرمادی تقسیم میشود .ایین تقسییمبنیدی دارای
آثار حقوقی و عملی است و با توجه به تفاوت در ماهیت ،نتایج و طریقه اثبات که گاه تحقیق قتیل
عمدی را نیز متأثر میکند ،بررسی آن ضروری به نظر میرسد .اما معیار تقسیمبندی فوق چیست و
چگونه فعلی را میتوان مادی یا ریرمادی دانست؟ آیا معیارهای ارائه شده در حقوق اییران تمیامی
انواع فعل در قتل عمدی را در بر میگیرد؟ آیا برخورد به جسم مجنیعلیه و نوع صدمه وارده ،نوع
فعل را م خص میکند؟ آیا ریرمادی بودن صدمه ،موجب ریرمادی بودن فعل نییز مییشیود؟ آییا
می توان افعال منجر به صدمات معنوی را کافی برای تحقق قتل دانست؟ در ادامه ،بیرای پاسی بیه
این سؤاالت و پرسشهای دیگری از این دست ،ابتدا نوع فعل ارتکابی در قتل عمیدی را بیه طیور
کلی مورد بررسی قرار میدهیم؛ سپس به تحقق قتل عمدی با فعل مادی و در نهایت به تحقق قتیل
عمدی با فعل معنوی خواهیم

پرداخت.

 -1فعل غیر مادي در قتل عمدي
حقوقدانان کیفری ،نوع فعل ارتکابی در قتل عمدی را به مادی و ریرمادی (معنوی) تقسیم کردهاند
و تحقق قتل عمدی با هر ی

به طور جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.

حقوقدانان کیفری در تأییفات خود ،این مطلب را مورد توجه قرار داده و کوشییدهانید ،دو نیوع
فعل مذکور را مورد تعریس قرار دهنید ،بیرای مثیال در میورد فعیل میادی ،برخیی از آنیان چنیین
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تأثیر و صدمه ملموس و قابل ریییت بیر جسیم

قربانی باقی بگذارد .این اثر میتواند بریدگی ،شکستگی ،سوختگی ،سوخته شدن یا پارگی یاهری
اندام بدن مجنیٌعلیه و نظایر آنها باشد» (صادقی .)60 :1392 ،به عبارت دیگر «گاهی فعل به شکل
اصابتی یا مادی است که همگی به معنای وارد آوردن آسیب به عضیو دیگیری بیا آثیار ملمیوس و
مادی است .بنابراین افعال اصابتی اعم از افعایی است که مستقیم یا ریر مستقیم و ییا بیا وسییله ییا
بدون وسیله منتهی به صدمه به اعضا گردد» (آقایی نیا .)46-45 :1393 ،از دییدگاه برخیی دیگیر از
حقوقدانان «در مباشرت مادی ،رفتار ارتکابی با جسم مجنیٌعلیه در واقع نوعی رفتار فیزیکی اسیت
و در عایم خارج قابل یمس و رییت میباشد (شیامبیاتی« .)63 :1392 ،فعیل مرتکیب بایید عملیی
مثبت و مادی همانند :سوزاندن ،خوراندن و زدن باشد به عبارت دیگر الزم است کیه قاتیل عملیی
مادی بر روی جسم مقتول انجام دهد» (سپهوند.)38 :1386 ،
همچنین در خصوص تعریس فعل ریر مادی اشعار داشتهاند« :گاه عمل ارتکابی بدون ایین کیه
اثر اهری بر اندام فیرد بیاقی گیذارد ،بیا ایجیاد تیرس ،هیراس ،وح یت ،اضیطراب و هیجیان و
تأثیرگذاری بر سیستم عصبی و روان وی موجب مرگ یا ورود صدمه به وی مییشیود» (صیادقی،
« .)62-61 :1392فعل ریر اصابتی یا ریر مادی فعلی است که بدون اصابت بیر تمامییت جسیمانی
طر  ،منتهی به مرگ یا آسیبهای منفعتی ییا حسیی مییگیردد» (آقیایی نییا )46 :1393 ،و «فعیل
معنوی فعلی است که بدون تماس جسمی جانی با مجنیعلیه واقیع شیده و اثیری بیر روی جسیم
مجنیعلیه باقی نگذارد» (پوربافرانی.)19 :1394 ،
با توجه به این تعاریس حقوقدانان معلوم میشود کیه مبنیای تقسییمبنیدی افعیال بیه میادی و
ریرمادی در قتل ،ماهیت فعل ارتکابی نیست و مهم نمیباشد که ماهیت فعل ارتکابی میادی اسیت
مثالً تیر اندازی کند ،یا ریر مادی است مثل انجام فعل مجرمانه از طریق سحر و جادو ییا از طرییق
ترک فعل موضوع ماده  295ق.م.ا .بنابراین آنچه مبنای این نوع تقسیمبندی از نظر حقوقدانان قرار
گرفته است تأثیر ناشی از این نوع افعال است که در افعال مادی یا اصابتی ،اثر ملموس و اهری و
مادی ،و در افعال ریر مادی ،تأثیر ریر ملموس و ریر قابل رییت و معنوی و ریر میادی بیر جسیم
قربانی باقی میگذارد و نظر به بخش عنصر نتیجه از رکن مادی دارنید« .بیر اسیاس ایین تعیاریس
میتوان فعل ریرمادی را به فعلی که بدون اصابت با جسم مجنیعلیه و با وارد آوردن صیدمه رییر
ملموس و ریر قابل رییت موجب مرگ او گردد ،تعریس نمود .تیر زدن ،خفه کردن ،سم خوراندن،
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پرتاب کردن از بلندی ،چاقو زدن و مانند آن ،به علت اصابتی بودن و نیز وقوع مرگ بر اثیر صیدمه
مادی ،فعل مادی ،و فریاد زدن ،ترساندن و به هیجان انداختن ،به علیت عیدم اصیابت و نییز ورود
صدمه معنوی ،افعال ریرمادی دانسیته شیدهانید .در حقیقیت در ایین معیارهیا ،برخیورد بیا جسیم
مجنی علیه و ورود صدمه مادی ،به عنوان ضابطه ت خیص فعل میادی و عیدم برخیورد بیه جسیم
مجنیعلیه و ورود صدمه معنوی ،ویوگی فعل ریرمادی دانسته شده است .اما برخی افعال منجر بیه
مرگ ،بدون آنکه واجد هر دو ویوگی گفته شده برای افعال مادی یا ریرمادی باشند ،از هرکیدام از
ویوگی های ارائه شده برای آن افعال ،واجد ی

ویوگی و فاقد ویوگی دیگیر هسیتند .بیرای مثیال،

برخی افعال که به جسم مجنیعلیه برخورد میکنند ،با صدمه معنوی موجب مرگ میشیوند :ماننید
پرتاب مجنیعلیه از بلندی و مرگ وی در اثر ترس از اصابت به زمین یا تیرخیوردن مجنییعلییه و
مردن او در اثر ترس و شوک از دیدن وضعیت خونریزی خود .در این دو نمونیه ،فعیل بیه جسیم
مجنیعلیه برخورد کرده است ،اما صدمه وارده معنوی است و نه مادی و یذا نمییتیوان آن را ذییل
عنوان فعل مادی بر اساس تعاریس فوق قرار داد .از طر

دیگر ،با توجه به اینکیه فعیل بیه جسیم

مجنیعلیه برخورد کرده است و نظر به منوط کردن تحقق فعل ریرمادی به عدم اصیابت بیه جسیم
مجنیٌعلیه در تعاریس فوق ،این نوع از فعل ،فعل ریر مادی نیز نخواهد بود .از طر

دیگر ،برخیی

دیگر از افعال ارتکابی نیز علیررم عدم اصابت به جسم مجنیعلیه ،موجب صدمه مادی میشیوند:
مانند ترساندن مجنیعلیه در فراز بلندی و سقوط و برخورد وی به زمین و مرگ او ،که ایین میورد
نیز بر اساس معیارهای فوق ،فعل ریرمادی محسوب نخواهد شد .زیرا هرچنید فعیل بیه جسیم او
اصابت نکرده است ،اما با توجه به مادی بودن صدمه ،یکی از ارکان تعریس فعیل ریرمیادی مفقیود
بوده و نمیتوان آن را فعل ریرمادی دانست .از طر

دیگر ،این نمونه ،فعل مادی نیز نخواهد بیود؛

زیرا رفتار مرتکب در آن به بدن مجنیعلیه برخورد نکرده است؛ در حاییکه اصابت به جسم قربانی
از ویوگیهای فعل مادی دانسته شده است.
در حقیقت این دو دسته کلی از افعال منجر به قتل در هیچ کیدام از تعیاریس فیوقاییذکر قیرار
نخواهند گرفت؛ زیرا در هر کدام از آنها تنها یکی از عناصر تعریس فعل مادی و ریرمادی وجیود
دارد و یذا قابل تطبیق بر هیچ ی

از فعل مادی یا ریرمادی نخواهند بود .محل نزاع ،بررسی رفتیار

مرتکب به عنوان جزء اول عنصر مادی اسیت؛ در حاییکیه بحیث از وارد آمیدن صیدمه میادی ییا
معنوی ،نا ر بر عنصر نتیجه بوده که جزء دیگری از عنصر مادی است و یحاظ کردن ایین جیزء در
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تعریس فعل ،خلط بحث نتیجه در رفتار مرتکب است .به عبیارت دیگیر ،بیا تعییین نیوع صیدمه،
نمیتوان به مادی یا معنوی بودن فعل حکم داد و نوع فعل و صدمه هر کدام جدای از دیگری قابل
تقسیم و تفکی

میباشند.

به نظر میرسد معیارهای ارائه شده ،تنها نا ر به نوع صیدمه وارده هسیتند و نیه ماهییت فعیل
ارتکابی و تمامی اشکاالت گفته شده ،ناشی از خلط نوع صدمه و برخورد ،در نوع فعیل مییباشید.
یذا بهتر آن است که در تعریس فعل مادی و فعل معنوی ،اصابت به جسم قربانی و صیدمه وارده را
کنار گذاشته و ماهیت فعل را در نظر بگیریم .به عبارت دیگر ،رفتار مرتکب را به صورت جدای از
نتیجه بررسی کرده و آن را مورد بحث قرار دهیم .مطابق این ضیابطه فعیل میادی بیه فعلیی گفتیه
می شود که بروز و هور عینی و خیارجی داشیته و قابیل درک بیا حیواس (محسیوس) باشید .در
حقیقت این تعریس نا ر به ماهیت فعل است و نه اصابت و صیدمه .ییذا افعیایی ماننید ترسیاندن،
شم یر ک یدن ،خفه کردن و چاپ اعالمیه درورین فوت فرزند دیگری ،صر نظر از اینکیه میرگ
واقع شده به وسیله آنان در اثر صدمه مادی یا معنوی باشد ،همگی فعل میادی محسیوب خواهنید
شد؛ زیرا شم یر ک یدن ،داد زدن ،خفه کردن ،ترساندن و یا دادن خبر دروغ و نیز چیاپ اعالمییه،
همگی مادی و محسوس میباشند ،هرچند برخی به جسم مجنیعلیه اصابت کرده و برخیی بیدون
اصابت با جسم ،موجب مرگ او شوند .با پذیرفتن این نظریه ،م یکل عیدم شیمول تعرییس فعیل
مجرمانه در قتل عمدی بر برخی مصادیق آن ،برطر

شیده و تمیامی انیواع قتیل عمیدی م یمول

تعریس فوق قرار خواهند گرفت؛ زیرا در این ضابطه ،فعل مادی از نقطیه نظیر ماهییت فعیل و نیه
نتیجه ،تعریس شده است .امری که موجب میشود تمامی صورتهای خیارج از تعرییس فعیل در
قتل عمدی ،در این تعریس جای گیرند .مطابق این تعریس میتوان به تعریس فعل معنوی نییز پیی
برده و هر فعلی که عینیت نداشته و قابل درک با حواس انسان نباشد (ریرمحسوس) را فعل معنوی
دانست» (محمد خانی .)77-74 :1394،همانطور که از این تعریس بر میآید مبنای این تقسیمبنیدی
ماهیت فعل ارتکابی از سوی جانی مدنظر قرار گرفته است .ایرادی که بر این مبنیا وارد اسیت ایین
میباشد که این مبنا با کمی دقت ،نا ر به حایت فعلی است که به طور مستقیم از شخص ارتکیاب
مییابد؛ در حایی که به نظر میرسد با توجه به ماده  501ق.م.ا ،.ایین نیوع فعیل ،بیه حاییت فعیل
مستقیمی مرتکب نظر ندارد و فعل مستقیم شخص موضوع ماده  501ق.م.ا همی ه مادی است.
با توجه به نظریات حقوقدانان و اشاره به ماده  501ق.م.ا ،.در خصوص تعرییس فعیل میادی و
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ریر مادی ،به نظر میرسد ،فعل مادی فعلی است که علت قتل ،سبب و واسطه فیزیکیی و میادی و
قابل رییت و ملموس ناشی از فعل مرتکب است .در حاییکه در افعال ریر مادی علت قتل ،ناشیی
از سبب و واسطه ریر ملموس و ریر عینی که در پی فعل مستقیم شخص در قربانی ایجاد میکنید،
میباشد .بنابراین این نوع تقسیمبندی نا ر به رفتار مجرمانه تسبیبی قتل است که واسطه قتل ،یی
ال
واسطه ریر عینی و ریر ملموس می باشد ،اعم از اینکیه فعیل مسیتقیم مرتکیب میادی اسیت (میث ً
تیراندازی کرده است) یا ریر مادی است (مثالً قتل از طریق سحر و جادو) یا اثیر فعیل ارتکیابی و
نوع صدمه مادی است (برخورد تیر به قربانی و قتل ناشی از برخورد تیر) یا ریر مادی اسیت (قتیل
ناشی از ف ار روانی) .پس به جای کاربرد یفظ فعل ریر مادی در این خصوص ،بیا دقیت در میاده
 501ق.م.ا ،.باید تسبیب را به تسبیب واسطاً مادی و تسبیب واسطاً ریر مادی ،کیه ماهییت واسیطه
تعیین کننده نوع آن باشد ،به کار ببریم و کاربرد فعیل رییر میادی در ایین میوارد صیحیح بیه نظیر
نمیرسد .با توجه به مفهوم این فعل ،مبنای تقسیمبندی فعل به مادی و ریر مادی جدا از ماده 501
را باید نا ر به ماهیت این افعال بدانیم .با این فرن فعل مادی فعلی اسیت کیه بیه شیکل عینیی و
ملموس و قابل رییت از شخص در عایم خارج بروز پیدا میکنید ،در حیایی کیه فعیل رییر میادی
حایت سکون و ایستایی است که در عایم خارج به شکل عینی و ملموس بیروز پییدا نمییکنید و
نمیتوان گفت شخص در حال انجام فعلی است و فعلی را مرتکب شده است مثل میورد سیحر و
جادوی واقعی که ساحر بدون اینکه فعلی از وی در خارج بروز پیدا کنید ادعیای تحقیق نتیایج در
عایم خارج از طریق قدرت ماورایی میکند .آنچه منظور حقوقدانان در خصوص فعیل رییر میادی
میباشد این نوع افعال ریر مادی نیست ،بلکه همان تسبیب واسطاً ریر میادی و رییر عینیی اسیت.
بنابراین جایگاه این فعل تقسیمبندی به حایت زیر خواهد بود:
 -1فعل مادی :فعلی است که به صورت عینی ،ملموس ،میادی و قابیل ریییت در عیایم خیارج از
مرتکب سر میزند بدون توجه به اینکه علت و سبب جنایت جیدا از فعیل ارتکیابی ،ناشیی از
برخورد ی

امر مادی و قابل محسوس است یا ریرمادی و معنوی.

 -1-1مباشرت :عبارت است از فعل مستقیم مرتکب نسبت به موضوع جنایت.
 -2-1تسبیب :عبارت است از رفتار ریر مستقیم و معایواسطه مرتکب نسبت به موضوع جنایت که
اگر آن رفتار نبود نتیجه محقق نمیشد.
 -1-2-1تسبیب واسطاً مادی :آن است که واسطه و علت زمینهای بین رفتار مرتکب و نتیجه واقیع
شده ،ی

واسطه ملموس ،عینی ،قابل رییت و مادی در عایم خارج است.
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 -2-2-1تسبیب واسطاً ریر مادی موضوع ماده  501ق.م.ا :.آن است که فعل مرتکیب بیه صیورت
عینی و ملموس در عایم خارج محقق شده اما واسطه و علت زمینیهای بیین ایین رفتیار میادی
مرتکب و نتیجه محقق شده ،ی

واسطه ریرمادی و ریر ملموس است.

 -2فعل ریر مادی :حایت سکون و بدون فعل مرتکب و ریر عینیی وی در عیایم خیارج .بنیابراین
گذاشتن اسم فعل بر این اقدام به نظر صحیح نیست چون این حایت بیفعلی است.
 -2تحقق قتل عمدي با سحر و جادو به عنوان مصداق فعل غیر مادي
منظور ما از فعل ریر مادی در این قسمت ،همان حایت بیفعلی است که در عایم خارج بیه شیکل
عینی و ملموس بروز پیدا نمیکند و نمیتوان گفت شخص در حال انجام فعلیی اسیت و فعلیی را
مرتکب شده است مثل مورد سحر و جادوی واقعی که ساحر بدون اینکیه فعلیی از وی در خیارج
بروز پیدا کند ادعای تحقق نتایج در عایم خارج از طریق قدرت ماورایی میکند.
فقها در اینکه سحر و جادوگری حقیقت دارد یا نه اختال

نظر دارند .یعنی آیا سحر تأثیر دارد

به نحوی که به سبب آن حال شخص جادو شده دگرگون شود و آن شخص بیمار شود و بمییرد و
به واسطه آن در آنچه جادوگر قصد کرده است اثری حاصل شود و یا اینکه حقیقتیی نیدارد ،بلکیه
خیال محض و شعبده است؟ (شهید ثیانی1413،ق )76/15 :برخیی عقییده اول (طوسیی1420،ق:
327/5؛ محقق حلی1389 ،ش437/2:؛ شهید ثانی ،پی یین )75/15 :و برخیی عقییده دوم را دارنید
(طوسی1387،ش260/7:؛ خویی1396 ،ق .) 7/2 :در خصیوص قابلییت تحقیق قتیل بیا سیحر هیم
اختال

نظر وجود دارد .برخی از فقها قائل به این هستند که اگر کسی دیگری را سیحر کنید و آن

شخص بمیرد دیه و قصاص ندارد و همچنین اگر اقرار کند که دیگری را عمداً با سحر ک ته است،
قصاص بر او واجب نیست و دییل آن را اصایت ایبرائه و اینکه قتل نیاز به دییل دارد ،میدانید .امیا
قائل به این هستند که ساحر در این خصوص از باب حد افساد فی االرن ک ته میشود (طوسیی،
1420ق .)331-330 :شی طوسی در ایمبسوط نظر دیگری را برگزیده است و اشعار میدارنید کیه
اگر ساحر اقرار کند که دیگری را با سحر ک ته است و قصد قتل داشته باشد یا اقرار کند کیه نوعیاً
ک نده بوده است در این صورت قصاص خواهد شد (طوسی1387 ،ش.)261/7 :
برخی دیگر قائلند اگر به ک تن با سحر اقر ار کند ملیزم بیه اقیرار خیود اسیت (محقیق حلیی،
1389ش .)437/2 :در همین رابطه ،یکی از فقهای معاصر ،در صورت فوت مجنیعلیه بر اثر تیرس
حاصل از سحر ،مانند آنکه مجنیٌعلیه در اثر سحر ،گمان کند شیری به او حمله کرده است ،قتیل را
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عمدی و ساحر را قابل قصاص دانسته است (خویی1396 ،ه.ق .)7 :با توجیه بیه اینکیه ایین فقییه
بزرگوار برای سحر حقیقتی قائل نیست (همان) ،منظور وی تحقق فعل به شیکل فعیل رییر میادی
نیست ،بلکه فعل مادی تسبیبی واسطاً ریر مادی میباشد که به خاطر ارتکاب فعلی از سوی سیاحر
در عایم خارج از قبیل ن ان دادن ورقهها یا اشیاء دیگری و تداعی تصویری به شکل وهمی از ایین
طریق در ذهن دیگری و در پی این حایت تداعی شده و هراس ناشی از آن ییا هیر حاییت روانیی
دیگر منجر بیه میرگ وی ،کیه بیه شیکل واسیطه رییر میادی اسیت ،مییشیود .در ایین زمینیه در
تحریرایوسیله آمده است« :اگر از طریق سحر کسی را به قتل برساند و از قبل بداند کیه ایین سیحر
سبب قتل او میشود قتل او وقتی عمدی است که از اول قصد ک تن او به همیین طرییق را داشیته
باشد وگرنه شبه عمد است ،حال چه اینکه بگوییم سحر واقعیت دارد یا نه ،و اگیر سیحری کیه او
کرده نوعاً سبب قتل کسی میشود قتلش عمدی خواهد بود هر چنید قصید ک یتن وی را نداشیته
باشد» (خمینی1387،ش .)625:آنچه در تحریرایوسیله برای تحقق قتل از طریق سیحر الزم دانسیته
شده است سوا از حقیقت داشتن یا ریر حقیقی بودن آن ،آگاهی جانی به اینکیه سیحر سیبب قتیل
میشود ،میباشد .به عبارتی وجود رابطه سببیت بین سحر و نتیجه مجرمانه را شرط تحقیق قتیل از
طریق سحر دانسته شده است که آگاهی ساحر در احراز این رابطه سببیت نقیش محیوری دارد نیه
رابطه سببیت عرفی .به نظر می رسد با توجه بیه اطیالق ایین مسیئله در تحریرایوسییله ،فرقیی بیین
سحری که ساحر اعمایی را به شکل فعل مادی یا فعل ریر مادی مرتکب شود ،نیست و مهم وجود
رابطه سببیت است که با توجه محوریت قرار گرفتن علم و آگاهی ساحر به اینکه سبب قتل خواهد
شد ،در خصوص فعل ریر مادی به علت عدم بروز عینی ،تنها اقرار وی ثابت کننده خواهد بود کیه
موافق نظر شی طوسی در ایمبسوط میباشد.
با توجه به قانون مجازات اسالمی و احراز رابطی ه سیببیت بیه نظیر بایید قائیل بیه تفکیی

در

خصوص ارتکاب قتل با سحر شد .اگر ساحر ییا جیادوگر بیا انجیام اعمیال و حرکیاتی ملمیوس،
موجب ترس قربانی گ ته و فوت او را سبب شود ،با توجه به اینکه مرگ ،در اثر ترس از حرکیات
اهری و خارجی مرتکب صورت گرفته است ،ملحق به فعیل میادی تسیبیبی واسیطاً رییر میادی
موضوع ماده 501ق.م.ا ،.است .ایبته این موضوع در صورتی است که ساحر با انجام افعیال میادی و
قابل رییت و مجنیعلیه به علت ترس از آنها ،فوت کند .مانند آنکه سیاحر ییا جیادوگر ،وسیایل
خود را طوری نمایان کند که موجب ترس مجنی علیه شود و ایبته این نمایان شدن قابل م اهده و
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حس و به عبارت دیگر ،مادی باشد .در حقیقت در این حاییت ،سیحر در معنیای واقعیی خیود بیه
معنای تصر

ریرمادی در عوامل طبیعی به کار نرفته است ،بلکه مرتکب ،تنها بیه نیوعی شیعبده و

تردستی مبادرت کرده است .اما در صورتی که ترس مجنیٌعلیه از اعمال خارجی و بیرونی مرتکب
نبوده ،بلکه ادعا شود سحر و جادو باعث ترس مجنی علیه شده است ،بیدون آنکیه ایین ترسیاندن
قابل م اهده باشد ،عمل مرتکب فعل معنوی بوده و در آن حایت میتوان از سحر در معنای واقعی
آن سخن گفت.
در خصوص صورت فعل ریر مادی سحر نمیتوان قتل را قابل تحقق بیا سیحر دانسیت؛ زییرا
برای تحقق قتل احراز دو موضوع ضروری است و بدون احراز آن قتل واقع نمیشود :یکی اسیتناد
فعل به مرتکب و دیگری احراز رابطه سببیت بین فعیل مرتکیب و نتیجیه .احیراز اسیتناد فعیل بیه
مرتکب امری است که نیاز به سنجش و بررسی دارد و تا زمانی که از مرتکیب ،حرکیت جسیمانی
سر نزند سنجش و بررسی برای احراز این امر نیز منتفی است .همانطور که عرن کردیم فعل رییر
مادی در واقع بیفعلی است و مرتکب ،هیچ حرکتی جسمانی قابل ملموس و عینی در عایم خیارج
از خود بروز نمیدهد و وقتی فعلی عینی و ملموس وجود ندارد نمییتیوان چییزی را بیه حسیاب
مرتکب گذاشت .با این وضع احراز استناد فعل به مرتکب منتفی خواهد بود .وقتی فعلیی عینیی از
کسی بروز نکند ما نمیتوانیم دنبال احراز رابطه استنادی باشیم و اساساً بررسی این موضیوع امیری
عبث خواهد بود و وقتی نمیتوانیم قابلیت استناد فعل به مرتکب را احیراز کنییم بیه طرییق اوییی
احراز رابطه سببیت بین فعل مرتکب و نتیجه نیز منتفی خواهد بود .بنابراین انتساب قتل بیه سیاحر
که هیچ فعلی مادی مرتکب ن ده ،ریر ممکن است و نمیتوان قتل را به ساحر نسبت داد .پس قتل
از طریق سحر به شکل فعل ریر مادی قابل تحقق نیست و نمیتوان ساحر را قاتل دانسیت .برخیی
از حقوق دانانی هم که منظورشان از فعل ریر مادی همیان فعیل میادی تسیبیبی واسیط ًا رییر میادی
میباشد اشعار میدارند« :اگر منظور از فعل ریر مادی اعمایی مثل سحر و جادو باشید ،کیه ادعیای
تأثیر آن بر اثر عوامل ماوراءایطبیعه برود ،این اعمال هیچگاه نمیتوانید موجیب انتسیاب میرگ ییا
ضرب و جر به دیگری شود .بنابراین حتی اگر کسی اقرار کند که بیا اسیتفاده از ابیزاری ییا ذکیر
اورادی موجب مرگ یا جراحت کسی شده است ،محکوم کیردن وی بیه ارتکیاب جناییت ممکین
نخواهد بود ،مگر آن که قربانی با دیدن ابزار و وسایل سحر و جادو یا شنیدن اوراد شخص سیاحر،
از ترس قایب تهی کند» (میر محمد صادقی.)64 :1392 ،

34

فصلنامه علمی آراء (دورهی پنجم -شمارهی نهم) بهار 1401

 -3عناصر و ارکان تشکیل دهنده قتل عمدي با فعل مادي تسبیبی واسطاً غیر مادي
ما در این بخش به بررسی عنصر و ارکان ت کیل دهنده قتل عمدی با فعل تسبیبی واسطاً ریر مادی
موضوع ماده  501ق.م.ا .در حقوق کیفری ایران میپردازیم.
 -1-3رکن قانونی
عنصر قانونی فعل مادی تسبیبی واسطاً ریر مادی ،ماده  501ق.م.ا .میباشد .این ماده اشعار میدارد:
«هرگاه کسی به روی شخصی سال بک د یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد ییا هیر کیار
دیگری که موجب هراس او میگردد ،مانند فریاد ک یدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بیر اثیر ایین
ارعاب ،شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریس انواع جنایات بیه قصیاص ییا
دیه محکوم میشود» .هر چند در اهر ماده  499ق.م.ا .هم با این ماده به یحاظ سبب منجر به قتیل
یکی به نظر میرسد اما ماده  ،499فعل مادی تسبیبی واسطاً ریر مادی نیست؛ زیرا عاملی که منجیر
به نتیجه جنایت در این ماده میشود ناشی از واسطه رییر میادی از قبییل هیراس و رعیب و دیگیر
حاالت روانی نیست ،بلکه حرکت یا دیگر افعال مادی که در پی هراس از مجنیٌعلیه واقع میشود،
میباشد .این ماده اشعار داشته« :هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بیاختییار
فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگیری گیردد،
ترساننده حسب تعاریس جنایات عمدی و ریر عمدی مسؤول است».
 -2-3رکن مادي
منظور از رکن مادی شامل رفتار فیزیکی ،شرایط و اوضاع احوال الزم برای ارتکاب جرم ،نتیجیه و
وجود رابطه سببیت بین رفتار فیزیکی و نتیجه است.
 -1-2-3رفتار فیزیکی
رفتار فیزیکی این جرم انجام هر نوع فعلی است که منجر به برانگیختیه شیدن رعیب و هیراس در
قربانی میشود .موضوع قابل بررسی در این خصوص ،بایمباشره یا بایتسبیب بودن فعل مرتکیب در
این موارد است .فعلی که به این صورت واقع میشود قتل بایمباشره نیست ،چون جناییت مسیتقیماً
با فعل جانی واقع ن ده است و در واقع فعل جانی باعث ایجاد رعب و وح ت شده و این رعیب
و وح ت هم باعث قتل مجنیٌعلیه شده است و فعل مرتکب مستقیماً و بالواسیطه منجیر بیه قتیل
ن ده است .علت مستقیم مرگ فعل مرتکب نیست ،بلکه رعب و هراس برانگیخته شده در قربیانی
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است که علت آن ،رفتار مرتکب میباشد .با این استدالل و بایتسبیب خواندن آن ،قتل موضوع میاده
 501ق.م.ا .یا عمدی است یا شبه عمدی؛ زییرا افعیال بیه تسیبیب بیرخال

مباشیرت ،در فیرن

تقصیری بودن مسئوییت زاست و هر فعلی که مبتنی بر تقصیر باشد طبیق بنید پ میاده  291ق.م.ا.
شبه عمدی است مگر اینکه م مول تعریس جنایت عمدی باشد .از طرز ان اء میاده  501هیم ایین
برداشت تقویت میشود .این ماده بیان داشته« :هر گاه کسی  ...بر اساس تعرییس انیواع جناییت بیه
قصاص یا دیه محکوم میشود» ،که نا ر به پرداخت دیه یا محکومیت به قصاص از سوی مرتکیب
است نه عاقله.
 -2-2-3شرایط و اوضاع احوال الزم
برای تحقق قتل موضوع این ماده ،ناشی بودن آن از رعب و وح یت قربیانی و علیت قتیل ،تیرس
ناشی از فعل مرتکب است نه خود فعل مرتکب .سؤال قابل طر در میورد میاده  501ق.م.ا ،.ایین
است که آیا حکم آن را باید محدود به موارد ایجاد هراس و وح ت کیرد ییا شیامل سیایر حیاالت
روحى و روانى مثل ایجاد شوق ،هیجان ،اضطراب و شادى زایدایوصس ،هم مىشیود؟ (مییر محمید
صادقی ،)63 :1392 ،اگر شخصی عایماً عامداً خبر ناگواری؛ خواه واقعی و ییا رییر واقعیی هماننید
فوت بستگان نزدی

و یا آتش گرفتن اموال را به وسیله نامه ،تلفن ،فاکس و یا رایانیه بیه دیگیری

اطالع دهد و سبب بروز صدمه بر او گردد ،آیا میتوان این فرد را به اتهام ایراد جنایت تحت پیگرد
و مجازات قرار داد؟ (سپهوند )42 :1385 ،در این خصوص بین حقوقدانان اخیتال

نظیر وجیود

دارد و به طور عمده سه عقیده وجود دارند:
عدهای معتقدند «با توجه به پذیرش امکان تحقق قتل در نتیجه هراس و وح ت در ایین میاده،
میتوان گفت که منظور مقنن از اشاره به «انجام کار» در ماده  290ق.م.ا ،.اعم از افعال مادی یا رییر
مادی بوده است .به عالوه دییلی برای محدود کردن اعمال ریر مادی به موارد «هیراس و وح یت»
وجود ندارد ،بلکه این اعمال میتواند شامل موارد ایجاد هیجان ،اضطراب یا باعث مرگ وی شدن،
خبر دروغ برنده شدن وی را در ی

مسابقه بخت آزمایی بزرگ به وی بدهد ،یا بیا دروغ وی را از

بازگ ت تنها فرزند او ،که سالها مفقوداالثر بوده است ،مطلیع نمایید» (میرمحمید صیادقی:1392 ،
 .)64-63این نظر موسعترین تفسیر از ماده  501ق.م.ا .نسبت به دیگر نظرات مییباشید .ایین نظیر
علیررم موسع بودن ،تفسیر منطقی میباشد به شرطی که رابطه سببیت بین فعل مرتکیب و ایجیاد
هیجان و اضطراب و مرگ وجود داشته باشد .رابطه سببیت عرفاً وقتی حاصل میشود که کاری کیه

36

فصلنامه علمی آراء (دورهی پنجم -شمارهی نهم) بهار 1401

منجر به ایجاد رعب ،هراس ،هیجان و اضطراب یا دیگر حاالت روانی منجر بیه قتیل شیده اسیت،
امری ریر قانونی و ریر متعار

و واهی و ریر واقعی باشد که این امر با توجه به تسبیبی بودن ایین

قتل و نیز مصادیق مذکور در ماده قابل توجیه است .بنابراین کسی که خبر نیاگواری را بیه طیرزی
که عر

آن را تأیید میکند یا آن خبر واقعی و حقیقی بوده باشد را به کسی اطالعرسانی کند و آن

شخص در اثر هیجان یا از شدت ناراحتی و دیگر حاالت روانی ،بمییرد و آن رابطیه سیببیت را بیر
قرار دانست و حکم به تحقق قتل داد .اما کسی که خبر ریر واقعی را به دیگری اطالعرسانی کند و
آن شخص در اثر این اطالع دادن دچار هیجان شدید شده و منجر به فوت شود ،میتوان حکیم بیه
قتل داد .مثل اطالع دروغ پیدا شدن فرزند ،به مادری که چند ماه است فرزندش گم شده است.
برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند« :ممکن است گفته شود که قانونگذار با ذکر عبیارت «هیر
کار دیگری» ،اعمال ارتکابی مندرج در این ماده را تمثیلی دانسته است اما مصادیق مورد نظیر بایید
از نوع سال ک یدن ،حیوانی را تحری

کردن ،فریاد ک یدن و ایجاد انفجار صوتی باشد و صیر

انجام هر کاری را نمیتوان م مول ماده مذکور دانست .از طر

دیگر با عنایت به مصادیق میذکور

برای تحقق جرم ،حضور فیزیکی جانی و مجنیٌعلیه الزم است .بنابراین چنانچه شخصیی بیا سیوء
نیت اقدام به اطالع حادثه ناگواری به وسیله دستگاههای مخابراتی و یا وسایل ارتباطی بیه دیگیری
نماید و سبب مرگ او گردد به این یحاظ که میان چنین اعمایی با مصادیق مذکور ،رابطه و سنخیتی
وجود ندارد و اینکه حضور فیزیکی جانی و مجنیٌعلیه نییز در محیل حادثیه ،شیرط تحقیق چنیین
جنایاتی است ،اعمال مذکور از شمول مقررات این ماده خارج میباشد»( .سپهوند )43 :1385 ،ایین
تفسیر مضیقترین تفسیر نسبت به بقیه تفاسیر از این ماده است که عالوه به ضییق آن بیه هیراس و
وح ت ،موارد منجر به ایجاد رعب و هراس را هیم از طرییق و جرگیه مصیادیق میذکور در میاده
ممکن میداند .اطالق عبارت «یا هر کار دیگری» در این ماده میایر با این نوع تفسیر است و دییلی
برای محدود کردن رعب و هراس از طریق مصادیق مذکور در این ماده نیست و همچنین قرینیهای
بر یزوم حضوری بودن جانی و مجنیٌعلیه موضوع این ماده نیست و آنچه الزم و کافی است وجود
رابطه سببیت میباشد و دستگاههای مخابراتی در صورت منجر به رعب و هراس شدن م مول این
ماده خواهد بود.
برخی دیگر از حقوقدانان تفسیر بینابینی را برگزیدهاند؛ به ایین نحیو کیه وسییله در ایین میاده
موضوعیت ندارد و وسیله مورد استفاده در ماده  501ق.م.ا .که تمثیلی هسیتند ،دو نتیجیه متیراد
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یعنی هراسیدن و مرعوب شدن را باید حصری محسوب و سیایر نتیایجی را از شیمول میا خیارج
دانست .یذا تنش ،استرس ،خ م ،هیجان یا شادی که در اثر اقدامات م مول ماده  501ق.م.ا .واقیع
می گردد ،حتی در صورت وجود رابطه سیببیت ،میادامی کیه مصیداقی از هیراس و رعیب نباشید،
م مول این ماده نخواهد بود (آقایی نیا.)48-47 :1393 ،
 -3-2-3وقوع نتیجه
قتل از جمله جرایم مقید میباشد و برای تحقق آن فعل مرتکیب بایید منجیر بیه صیدمه و اذهیاق
اینفس گردد تا بتوان شخص را به ارتکاب جنایات محکوم نمود.
 -4-2-3احراز رابطه سببیت
برای تحقق قتل وجود رابطه سببیت امری ضروری میباشد .آنچه اعمال ماده  501قیانون مجیازات
اسالمی را با م کل مواجه میکند ،بحث اثبات رابطه علیت است .تحقق دو نتیجه ضیروری اسیت؛
یکی اثبات رابطه سببیت بین رفتار مرتکب با هراس و دیگری هم اثبات همین رابطه میان هراس و
مرگ یا صدمه میباشد (آقایی نیا .)47 :1393 ،یعنی اثبات ایین مسیئله کیه هیراس ناشیی از فعیل
مرتکب بوده و مرگ یا صدمه نیز در پی این هراس بوده است .با توجه به پی یرفت علیم پزشیکی
احراز قسمت دوم مسئله کار م کلی نیست امیا اثبیات صیورت نخسیت کیاری م یکل اسیت بیه
خصوص که اسباب مختلفی در ایجاد این هراس و رعب دخیل باشند .بحث عدم انتساب مرگ بیه
صدمات معنوی ،موجب اختال

نظر بین حقوقدانان مختلس شده و برخیی ایین نیوع صیدمات را

صایح برای تحقق قتل عمدی دانسته و برخی دیگر اثبات این امر را ممکن ندانستهاند.
در حقوق فرانسه برخی با توجه به عدم اثبات رابطیه سیببیت مییان ایین نیوع افعیال و میرگ،
صالحیت اینگونه افعال را برای تحقق قتل ،مورد پذیرش قیرار نیدادهانید (پیرادل .)44 :1386 ،در
حقوق کیفری ایاالت متحده آمریکا نیز رابطه سببیت بین افعال معنوی یا ریر مادی با قتیل پذیرفتیه
شده است .به عنوان مثال جایی که جانی با علم به ناراحتی قلبی دیگری او را عمداً به مرگ تهدیید
کند ،قتل عمدی محقق میگردد (واین آر .)39 :1383 ،بسیاری از حقوقدانان ک ورهای عربی هیم
تحقق قتل با وسایل معنوی را ممکن میدانند (نواوی1985 ،م275 :؛ عوده1968 ،م.)49-48 :
در فقه امامیه نیز این موضوع مورد اعتنای فقها قرار گرفته است .فقها عمدتاً از این نوع از فعل،
در حایت ترساندن شخصی توسط دیگری با فریاد زدن بحث کردهاند .در میان فقها مرحوم آییه ا
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خویی صراحتاً مقرر داشته است« :هر کس به روی دیگری صیحه بک د سپس آن شیخص بمییرد،
اگر صیحه زننده مرگ وی را قصد کرده باشد و صییحه در محلیی باشید کیه عادتی ًا موجیب قتیل
می شود و صیحه زننده بر آن علم و آگاهی داشته باشید پیس قصیاص بیر اوسیت و در رییر ایین
صورت دیه میپردازد .این امر وقتی است که استناد مرگ به صیحه محرز شود در ریر این صیورت
چیزی بر او نیست» (خویی1396،ق .)227:آنچه که برای تحقق قتل از طرییق ارعیاب و صیحیه از
نظر این فقیه بزرگ مهم است ،وجود رابطه سببیت میباشد بدون اینکه تفکیکی بین اشخاص بیای
و نابای یا دیگر اشخاص قائل باشد .صاحب جواهر نیز پس از بحث در مورد تحقق یا عدم تحقیق
قتل عمدی با صیحه زدن مرتکب ،خصوصاً در مواردی که رایبیاً ک ینده نیسیت ،میالک را احیراز
رابطه استناد دانسته و صر

همزمانی و تقارن میان صیحه و مرگ مجنیعلیه را کافی بیرای تحقیق

مسئوییت ندانستهاند در این حایت ،در صورت ش

در رابطه استناد نیز ،مسئوییت مرتکیب منتفیی

است و تنها زمانی که علم به وجود این رابطه حاصل شود ،مییتیوان مرتکیب را مسیئول دانسیت
(نجفی ،پی ین .)58 ،در تحریرایوسیله هم آمده است« :اگر به انسانی بای و ریر رافل نهیب بزنید و
او از آن نهیب به اصطال زهره ترک شود و بمیرد و یا پرت شود و بمیرد دیهای بر او نیست مگیر
آن که یقین حاصل شود که مرگ او به خاطر همین نهیب بوده ،که در این صیورت اگیر بیه قصید
ک تن او نهیب زده قتل عمد است و قصاص میشود ،وگرنه شبه عمد است و باید از مال خیودش
دیه بپردازد و اگر بر طفل و یا بیماری و انسان ترسویی و یا رافل و بیخبری ناگهان نهیب بزنید و
باعث مرگ او شود علیایظاهر دیه ثابت است مگر آن که ثابت و معلوم شود که میرگ وی مسیتند
به آن نهیب نبوده ،که اگر قاتل به قصد ک تن او بر او نهیب زده باشد قتل عمد مرتکب شده و اگر
قصد قتل نداشته باشد و چنین نهیبی نوعاً مرگ کسی را دنبال نداشته باشد یا خود او رافل از ایین
باشد که ممکن است طر

از این صدا بمیرد قتل شبیه به عمد است ،و از این باب است هر عملی

که مرگ کسی مستند به آن شود که همان تفصیلی که گذشت در آن میآید ،مثل اینکه شم یر خود
را به سوی کسی بک د و او زهره ترک شود و یا سگ خود را به طیر

او و بیه منظیور ترسیاندن

کیش کند و از قبیل ترساندنهای دیگر» (خمینی1387 ،ش.)749-748 :
مرحوم امام بین زمانی که قربانی بای و ریر رافیل اسیت و قربیانی طفیل و بیمیار و ییا رافیل،
تفکی

کرده است و در احراز رابطه سببیت در خصوص حایت اویی اصل را بر عیدم مسیئوییت و

در حایت دومی اصل را بر مسئوییت مرتکب گذاشته است اما در خصوص قابل تحقق بودن نسبت
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به هر دو دسته قتل را قابل تحقق دانسته است .م اهده میشود که بین این نظر فقها در ایین میورد
اختالفی با هم وجود ندارد و اختال

آنها ،تنها در مورد اثبات رابطه استناد بین ترسیاندن و میرگ

مجنیعلیه است که هر کدام به نحوی آن را بیان داشته و از نظر آنها قتل از طریق تسیبیب واسیطاً
ریر مادی ممکن است .قانون مجازات اسالمی به پییروی از نظیر ایین فقهیا در میاده  501قتیل بیه
تسبیب واسطاً ریر مادی را مورد پذیرش قرار داده است بیه شیرطی کیه « ...بیر اثیر ایین ارعیاب،
شخص بمیرد یا مصدوم گردد ،»...یعنی به شرطی که علت مرگ ارعیاب ناشیی از افعیال مرتکیب
باشد و بین اینها رابطه سببیت برقرار و احراز شود .اداره حقوقی قوه قضیائیه در ایین زمینیه اشیعار
داشته« :چون در فرن مذکور در استعالم هیچگونه آثار ضیرب و جیر

یاهری در بیدن متیوفی

(ایس) وجود ندارد و پس از م اجره یفظی ،وی به داخل نیانوایی جهیت برداشیتن فلیز ییا چیوب
جهت کت

زدن متهم رفته و بالفاصله موقع مراجعت از نانوایی در کنار درب حایش خیراب شیده

و نهایتاً فوت نموده و پزش

قانونی علت فوت را بیماری ایسیکمی

قلبیی و عیوارن آن تعییین

نموده است ،دییلی بر رابطه سببیت وجود ندارد تا متهم در رابطه بیا فیوت او مقصیر باشید و او را
مسئول مرگ و یا پرداخت دیه دانست؛ هر چند به واسطه م یاجره یفظیی و درگییری ،وفیق سیایر
مقررات در صورت جرم بودن قابل تعقیب باشد» (نظریه م ورتی  .)1383/10/14-7/7620در این
زمینه برخی از فقهای دیگر قائل به تفکی

شدند ،که بدون اشاره به رفلت یا عدم رفلت فرد بیای

و عاقل ،فریاد زدن بر او را مطلقاً موجب ضمان ندانسته و تنها در حاییت صیییر ییا مجنیون بیودن
مجنیعلیه ،مرتکب را ضامن دانستهاست (ابن براج1411 ،ق.)216 :
نتیجهگیري
در ادبیات حقوق کیفری ،اصوالً فعل مادی فعلی است که با برخورد به جسم مجنییٌعلییه و ایجیاد
صدمۀ مادی ،موجب مرگ میگردد و فعل معنوی نیز فعلیی ریراصیابتی موجیب صیدمات روانیی
است .در این نوع تفکی  ،آنچه مورد تأکید قرار گرفته ،برخورد یا عدم برخورد به جسم قربیانی و
نوع صدمهی وارده است؛ در حایی که برخورد یا عدم برخورد و نیز نوع صیدمهی وارده ،ارتبیاطی
به نوع فعل ندارد و چه بسا افعال کامالً م ابه ،منجیر بیه نتیایج مختلیس میادی و معنیوی شیوند؛
همچنان که افعال واحد ،نتایج متعدد مادی و معنوی متعیددی بیه بیار آورنید .در حقیقیت در ایین
تعاریس ،خلط بحث رفتار مرتکب در نتیجهی مجرمانه صورت گرفتیه اسیت :نیوع فعیل ارتکیابی
مربوط به قسمت اول عنصر مادی است که رفتار مرتکب میباشد؛ در حاییکه نوع صدمه بیه جیزء
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دیگری از عنصر مادی که نتیجهی حاصله است ،مربوط میشود .از طر

دیگر ،تعاریس ارائه شده

جامع نبوده و تمامی انواع فعل را در بر نمیگیرند؛ زیرا برخیی افعیال ،از فعیل میادی و ریرمیادی
واجد ی

ویوگی و فاقد ویوگی دیگرند که در تقسییمبنیدی بیر اسیاس تعیاریس فیوق جایگیاهی

ندارند.
در تقسیمبندی نوع فعل در قتل عمدی باید ماهیت فعل را در نظر گرفیت و ارائیهی معییار بیر
اساس برخورد و صدمه ،در تمیز فعل میادی از ریرمیادی صیحیح نیسیت .فعیل میادی بیر اسیاس
تعریس ،فعلی است که به صورت محسوس ارتکاب یابید؛ صیر نظیر از آنکیه بیه جسیم قربیانی
برخورد کرده و صدمهی مادی یا معنوی وارد آورد .تیراندازی ،چاقو زدن ،داد زدن ،خفه کیردن در
آب ،با پوشش ترسناک بر ی

بچه اهر شدن و مانند آن ،همگی در این تعریس جای مییگیرنید؛

زیرا تمامی آنها محسوس و قابل م اهدهاند .فعل معنوی یا ریرمادی نیز فعلی اسیت کیه میادی و
محسوس نبوده و ادعای تأثیر آن به صورت ماورای ماده و حس برود .بدیهی است که چنین فعلیی
جایگاهی در حقوق جزا ندارد؛ زیرا در حقوق کیفری فعل ارتکابی در قتل عمدی باید فعلی واقعی
و فیایجمله صایح به تحقق نتیجه باشد ،در حاییکه وجود و واقعیت این نیوع از فعیل و بیه طرییق
اویی ،صالحیت آن برای تحقق مرگ اثبات ن ده است .سحر و جادو و مانند آن به عنوان مصیادیق
فعل معنوی ،همگی قابل سنجش و ارزیابی نیستند و بدیهی است رابطیهی آنهیا بیا میرگ نییز بیه
یحاظ فنی قابل احراز نیست .زمانی میتوان از فعل ارتکابی در قتل عمدی سخن گفت کیه صیدور
آن از اعضای مرتکب و سببیت آن برای مرگ قربانی محرز باشد که این دو ،در میورد ایین نیوع از
فعل ،قابلیت احراز ندارند .بدیهی است هرگاه بتوان وجود و صالحیت آنهیا را بیرای تحقیق قتیل
مورد احراز علمی قرار داد ،این نوع افعال نیز از جمله افعال ارتکابی در قتل عمدی یحاظ خواهنید
شد .اما آنچه حقوقدانان کیفری از فعل ریر مادی مد نظر دارند را ما تعبیر به فعیل میادی تسیبیبی
واسطاً ریر مادی کردهایم که به نظر میرسد بنا به دالیل ارائه شده ،نسبت به اسیتفاده از فعیل رییر
مادی اصطالحی صحیحتر باشد.
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 .4پیرادل ،ژان ( .)1386حقوق کیفري تطبیقی ،جرائم علیه اشخاص ،ترجمیه و تحقییق از مجیید
ادیب ،تهران :انت ارات

میزان.

 .5پوربافرانی ،حسن ( .)1394جرائم علیه اشخاص ،صدمات جسمانی ،تهران :انت ارات

جنگل.

 .6حلبی ،جعفر بن حسن (محقق حلیی) ( .)1389شرایع االسالم فی مسرائل الحرالل و الحررام،
تهران :انت ارات خرسندی.
 .7خویی ،سید ابوایقاسم ( .)1396مبانی تکمله المنهاج ،ج دوم ،قم :انت ارات

یطفی.

 .8سپهوند ،امیرخان ( .)1386جرائم علیه اشخاص ،با همکاری حمید عسکری پور ،تهران :مجمیع
علمی و فرهنگی مجد.
 .9شامبیاتی ،هوشنگ ( .)1392حقوق جزاي اختصاصی جرایم علیه اشخاص ،ج  ،1تهران :مجمع
علمی و فرهنگی مجد.
 .10شهید ثانی ،زین ایدین بن علی ( .)1416مسالک االفهام فی شرح شرایع االسالم ،ج  ،15قیم:
مؤسسه معار

االسالمیه.

 .11طوسی ،محمد بن حسن ( .)1417الخالف ،ج  ،5قم :مؤسسه این ر االسالمی.
 .12طوسی ،محمد بن حسن ( .)1387المبسوط فی فقه االمامیه ،ج  ،7مکتبه ایمرتضویه.
 .13عوده ،عبدایقادر (بی تا) .التشریع الجنایی االسالمی مقارناً بالقرانون الوضرعی ،ایجیزء ایثیانی،
بیروت :دارایکتب ایعربی.
 .14گلدوزیان ،اییرج ( .)1389بایستههاي حقوق جزاي اختصاصی( ،)3-2-1چیاپ دوم ،تهیران:
ن ر میزان.
 .15محمد خانی ،عباس (« .)1393تأملی نو بیر تعرییس فعیل میادی و ریرمیادی در قتیل عمیدی»،
پووهش حقوق کیفری ،سال چهارم ،شماره سیزدهم ،صص.93-71
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 .16موسوی خمینی ،رو ا  .)1387( ،تحریر الوسیله ،ترجمه محمد باقر موسیوی همیدانی ،قیم:
مؤسسه انت ارات دارایعلم.
 .17میرمحمد صادقی ،حسین ( .)1392جرائم علیه اشخاص ،تهران :انت ارات میزان.
 .18نجفی ،شی محمد حسن ( .)1981جواهر الکالم فی شرحشرایع االسالم ،ج  ،43چاپ هفتم،
بیروت :مؤسسه ایتاری ایعربی.
 .19نواوی ،عبدایقادر ( .)1985التشریع الجنرائی االسرالمی فری الشرریعه االسرالمیه و القرانون
الوضعی ،دارایثقافه.
 .20واین آر ،یفو ( .)1383قتل در نظام کیفري ایاالت متحده آمریکا ،ترجمیه حسیین آقیایی نییا،
تهران :ن ر میزان.

فرازی بر تعهدات دادستان در حفظ حقوق بشری و شهروندی از منظر بینالمللی
سید احمد عسگري ارجنکی
زهرا قربانی

1

2

چکیده
نقش اصلی دادستان به عنوان مدعی ایعموم در زمینهی حقوق ب ری ،تأمین حقوق اساسی همه آحاد با هر نوع رنیگ و
نوادی در جهت تحقق عدایت ب ری است؛ بدون اینکه هیچ گونه تبعیضی در این زمینه وجیود داشیته باشید .در واقیع
و یفه دادستان در قبال رفاه شهروندی تالش در زمینه بهرهمندی شهروندان و حداکثر خیر و خوشبختی بیرای حیداکثر
آحاد مردم به طور برابر است .بر این اساس اگر دادستان و عوامل ساختاری حکومت در صدد تیأمین رفیاه شیهروندی
است ،بایستی نیازهای افراد ،خانوادهها ،گروهها و جوامع رفع شود .از این رو تعهدات حقوق ب ری دادسیتان ،بایید در
قانون و عمل مطابق با اصول و قواعد بینایمللی باشد .تعهدات دادستان در حفظ حقوق ب یری و شیهروندی از منظیر
بینایمللی ،تعهد در زمینه حفا ت محیط زیست ،تعهد در زمینه حفا ت از منا

عمومی ،تعهد در زمینه حفیظ حقیوق

شهروندی در راستای حقوق ب ر ،تعهید در زمینیه مصیونیتت از اف یای امیور خصوصیی شیهروندان ،تعهید در زمینیه
مصونیتت از بازداشت ریرقانونی شهروندان ،تعهد در زمینه مصونیتت از شکنجه ،تعهد در زمینه مصونیتت از تبعید ،تعهید
در زمینه مصونیتت از تعرّن و تعهد در زمینه امنیت قضایی است.
کلیدواژهها :حقوق ب ری ،حقوق شهروندی ،حقوق بینایملل ،حقوق اساسی ،دادستان.

 .1دانش آموخته دکترای حقوق عمومی – مدرس دان گاه و سرپرست واحد پووه ی دادگستری استان اصفهان.
Ahmadasgari92@gmail. com
 .2کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی -مدیر امور اداری و استخدامی دادگستری استان اصفهان.
Z. ghorbani8553@gmail. com

44

فصلنامه علمی آراء (دورهی پنجم -شمارهی نهم) بهار 1401

مقدمه
حقوق ب ر هنجارهایی اخالقی و قانونی برای حمایت همهی انسانها در همه جیای دنییا در برابیر
سوء رفتارهای سیاسی ،قانونی و اجتمیاعی هسیتند .حیق آزادی دیین ،حیق امنییت ریذایی ،رفیاه
شهروندی ،امنیت اجتماعی ،حق متهم بیرای برخیورداری از محاکمیهی عادالنیه و حیق م یارکت
سیاسی نمونههایی از حقوق ب ر هستند .این حقوق در سطو بیینایمللیی در اخالقییات و قیانون
موجوداند .مخاطب این حقوق دویتها هستند ،که مو ساند بیه آنهیا پایبنید باشیند و ارتقای یان
بخ ند .مرجع مکتوب عمدهی این حقوق ،اعالمیه جهانی حقوق ب ر و اسیناد و معاهیدههیای پیر
شمار پیامد آن است .زیر بخش حقوق ب ر ،بحث حقوق شیهروندی اسیت .حقیوق شیهروندی و
حفظ آن از اهم مباحثی است که امروزه در سطح حقیوق داخلیی و بیینایمللیی مطیر گردییده و
ارزش ذاتی این مقویه در حدی است که آن را در شمار مباحیث حقیوق معاصیر قیرار داده اسیت.
حفظ و احیای حقوق شهروندی تا آنجا اهمیت دارد که عدم رعایت آن و عدم پایبندی بیه اصیول
حاکم بر آن دست یافتن به ی

جامعه متعیایی و حکیومتی میردم سیاالر را دور از دسیترس قیرار

میدهد .حقوق شهروندی عمدتاً بر سه محور و اصیل حقیوق میدنی و حقیوق اساسیی و حقیوق
اجتماعی بنیان گردیده و یکی از اصلیترین ارکان حقوق ب ری است که مبتنی بر قرارداد اجتماعی
وی

سلسله حقوق متقابل دویت بر مردم و مردم بر دویت میباشد و به عنوان یی

امیر م یترک

عامه نسبت به سالمت و امنیت و توسعه و بقای اجتماعی محسوب میشود .بنا بیه اهمیتیی کیه از
حقوق شهروندی اذعان شد ،صیانت و حفا ت از آن یکی از مهمترین و اصلیتیرین دردریههیای
تمام حکومتها محسوب میشود .دادستان به عنوان رکن اصلی و اساسیی در جهیت حفیظ منیافع
مردم و تأمین امنیت حقوق شهروندی مردم است .این نهاد با سازوکارهای اجرایی و همیاهنگی بیا
دیگر ارکان نظام تالش میدارد تا حقوق شهروند تضییع ن ود و با همه در قبیال قیانون اساسیی و
بینایمللی برابر برخورد شود.
 -1مفهوم دادستان
دادستان ی

مقام ارشد قضایی است .که نمایندگی دویت را در امر قضایی انجام میدهد .دادسیتان

را مدعیایعموم و وکیل جماعت نیز نامیدهاند .در عبارتی دیگر دادستان نوعاً وکالیی هسیتند کیه از
سوی دادگاهی که قصد نمایندگی جامعه در آن را دارند فعاییت میکنند (شیمس .)125:1394،ایین
افراد معموالً تنها زمانی در ی

پرونده جنایی درگیر میشوند که شخص مورد سوء ین شناسیایی
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شده و الزم است اتهاماتی برای او به ثبت برسد .آنهیا نوعیاً در اسیتخدام یی

45

اداره دویتییانید و

ضمانت هایی موجود است که چنین اداره هایی می توانند با موفقیت ،تعقیب قضایی مقامیات دویتیی
را به انجام برسانند .در اصطال دادگستری ایران ،دادستان شخصی است که بر اداره دادسرا ریاست
میکند و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث و ایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارنید نییز بیا
دادستان است (حکیمی نواد.)178:1395،
 -1-1جایگاه دادستان از منظر حقوق اداري
دادستان به عنوان نمایندهی جامعه و نظم عمومی فرن مییشیود ،از منظیر حقیوق اداری نماینیده
عدایت و متضمن حقوق شهروندی است .مقام دادستانی بایقاعده ی

رکن مهم قضیایی اسیت کیه

حسب مورد ،اقدام به ک س حقیقت مینماید .با توجه به منابع مختلس ،امروز کیارکرد اصیلی ایین
مقام ،حمایت از حقوق جامعه و شهروندان است .با عنایت به قانون محور بودن نظام حقوقی ایران
برای امکانسنجی وجود چنین نهادی در دیوان عدایت اداری ،ابتدا باید به قیانون اساسیی مراجعیه
نمود .رایت دیوان عدایت اداری در ایران به تبع دستگاه قضایی ،پاسداری از حقوق میردم در خیط
حرکت اسالمی است (هاشمی .)82:1393،توجه به این نکته یعنی عدم منع در قیوانین موضیوعه و
جنبه عمومی دعاوی اداری ،نهاد دادستان اداری دارای مبنای نظری و امکان قانونی در نظام حقوقی
ایران است.
جایگاه دادستان در حقوق ادارای را میتوان از حیث و ایس حقوق اداری مورد بررسیی قیرار
داد .بنابراین مهمترین و ایس اداری دادستان عبارتنید از؛ حفیظ حقیوق صییار ،مجیانین و راییب
مفقوداالثر .برای انجام دادن این و ایس ،واحدهای امور سرپرستی محجیوران در دادسیراها وجیود
دارد که زیر نظر دادستان اداره میشود .جمعآوری دالیل در موضیوع جنیون اشیخاص و سیفاهت
صیار بدون وییت خاص ،نصب قیتم برای محجوران ،حفظ و نظارت بر اموال صیار ،مجانین و رییر
رشیدها مادامی که قیتم تعیین ن ده ،درخواست عزل قیتم ،درخواست نصب امین برای جنین ،حفیظ
و نظارت بر اموایی که محتاج تعیین امین است تا زمانی که امین معرفیی شیود ،درخواسیت تعییین
امین برای اداره اموال رایب مفقوداالثر ،اقدام فوری برای حفظ ترکه متوفی قبیل از حضیور دادرس
دادگاه ،اجازه ازدواج و طالق برای مجنون ،حفظ اموال مجهولایمای  ،حفظ ترکه متوفای بالوراث
و ده ها و یفه دیگر به موجب قانون امور حسبی) ،بر عهده دادسیتان گذاشیته شیده اسیت (داداش
زاده.)114:1396،
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دادستان اداری به عنوان مقام مدعیایعموم این رفیت را در مسیر دادرسی اداری ایجاد میکنید
که در کنار قضات تحقیق ،نظیر قضات گزارشگر در شورای دویتی عمل کیرده و عیالوه بیر دالییل
ا هاری توسط خواهان ،خود نیز تحقیقات اضافی را ترتیب داده و در راسیتای ک یس حقیقیت بیه
نحو احسن اهر شود؛ مخصوصاً در شرایطی که در دادرسی اداری اصل برابری سال هیا رعاییت
ن ده و طر

دیگر دعوا (دویت) بهره مند از امتیازات و اقتدارات ویوه بوده و ممکن است خواهان

در تحصیل شایسته دییل دچار موانع عدیده شود و دادستانی میتواند با استظهار به قدرت عمیومی
خود ،عالوه بر خواهان تحقیق کرده و نابرابری طرفین در طول دعیوا را تعیدیل نمایید .عیالوه بیر
نابرابری طرفین دعوا و آمیختگی دعاوی اداری با امر عمومی و منفعت عمومی نیاز به مدعیایعموم
از آن جهت نیز قابل تأمل است که وجود دادسرا و دادستان اداری موجب میشود که دعوا در بیدو
امر به نحو مناسب هدایت شده و با روشن ساختن ابعاد مختلس پرونده (با توجه به ریامض بیودن
مسائل اداری) ،تصمیم قضایی مقرون به عدایت و سریع و به دور از هرگونه اطایه دادرسیی اتخیاذ
شود (مؤتمنی طباطبایی.)92:1395،
 -2-1جایگاه دادستان از منظر حقوق اساسی
دادستان و یفه حراست از حقیوق عامیه ملیت در چهیارچوب حقیوق اساسیی را بیر عهیده دارد.
دادستان در عمدهی نظامهای قضایی دنیا نقش برجسته و با اهمیتی دارد؛ گیاهی بیه عنیوان میدافع
حقوق دویت (وکیل ایدویه) و گاهی به عنوان مدافع حقوق ملت (وکیل ایملیه) و گیاهی در جهیت
احقاق حقوق ملت و دویت ،توأمان ایفای نقش میکند .با نگاهی به قانون اساسی در می ییابیم کیه
سه فاز نسبت به حقوق عمومی و عامه ملحوظ نظر مقنن قرار گرفته است :اجرا و اعطیای حقیوق
عامه ،احقاق و استیفای حقوق عامه و احیاء و اقامه حقوق عامه ،که این موارد میتوانند در حقیوق
اساسی و حقوق اداری مربوط به حقوق عمومی ایفای نقش نمایند (کوشکی .)143:1387،حراسیت
از حقوق عمومی و احقاق و استیفا ،احیاء و اقامه آن در جمهوری اسالمی ایران بر عهیده دادسیتان
است .چراکه جهت تضمین و پایداری عدایت ،در نظام قضایی جمهوری اسالمی ایران ،دادستانهیا
و دادسراها جزء اصلی و الینف

دستگاه قضایی بوده و مسئوالن ان از قضات هستند که این عامیل

نقش مهمی را در تضمین عدایت در اجرا و مقابله با جرایم و تخلفات دارد.
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 -2وجوه مشترک و متمایز حقوق بشر با حقوق شهروندي
حقوق ب ر به طور کلی «آزادیها ،مصونیتها و منافعی است که از طریق ارزشهای پذیرفته شیده
معاصر ،تمام انسانها باید قادر به ادعای آن باشند .این حقوق ،بنیادین یا طبیعیاند؛ به عبارت دیگر
همه افراد از این نظر که انساناند از حداقل حقوقی برخوردارند که ربطی به تابعیت ،میذهب ،نیواد
یا جنس ان ندارد و دویتها در روابط بینایمللی میل دارند که این حداقل حقوق را رعاییت کننید
(ابراهیمی .)87:1393،حقوق ب ر مفهومی است عقلی که احتیرام بیه آن بیه عهیدهی خیود انسیان
واگذار شده و هرگاه به کم

تربیت اخالقی در قلوب عموم افراد ب ر جیای گییرد و میورد عمیل

همگانی واقع شود و به صورت ی

اعتقاد و سنت جهیانی درآیید ،علیت و فلسیفه وجیودی ایین

حقوق که به علت وجودی خود انسان وابسته است محقق میگردد .این حقوق ،نظیر سیایر حقیوق
و و ایس اجتماعی ،اخالقی و سیاسی ی

مفهوم صرفاً ذهنی و فلسفی است.

حقوق ب ر را عموماً حقوقی میشمارند که هر فرد انسانی صرفاً از آن جهت کیه انسیان اسیت
فارغ از رنگ ،پوست ،نواد ،دین ،من أ اجتماعی ،موقعیت اجتماعی و جنسیت دارای آن است .ایین
حقوق از آن جهت که امروزه در اکثر قوانین ملی ک ورها و قوانین بینایمللی به رسیمیت شیناخته
شده ،از نوع حقوق مبتنی بر قانون به حساب میآید؛ اما در عیین حیال طرفیداران حقیوق ب یر و
نهضتها و جنبشهای حقوق ب ری انسان را مقدم بر هرگونه قیانون وضیعی ،دارای ایین حقیوق
میدانند که قوانین ک ورها باید آنها را در خود جای دهند .از این یحاظ مفهوم مدرن حقوق ب یر
از نوع حقوق اخالقی و طبیعی به شمار میآید .مطابق آن ،این اعتقاد وجود دارد کیه آدمییان دارای
حس و نگاه اخالقی م ترک در خصوص احترام به زندگی انسانی ،مدارای فرهنگیی ،تنیوع دینیی،
برابری جنسی و نوادی ،شأن و منزیت کارگر ،آزادی سیاسی و دموکراسیی مییباشیند .بیه عبیارت
دیگر ،در میان جهانیان خصوصاً گروههای مدافع حقوق ب ر نوعی باور و ایمان به حقوق ب یر بیر
اساس این تصور به وجود آمده است که در مخایفت با انواع لم و ستم میتوان به مجموعیهای از
اصول اخالقی م ترک و جهان شمول استناد کرد که این اصول اکنون در چارچوب اعالمیه جهیانی
حقوق ب ر و مانند آن تعریس گردیده و از پذیرش جهانی نیز برخوردار شدهاند .در واقع این نگیاه
به موجب حس و درک انواع گوناگون لم در جهان جدید و تالش برای جلوگیری از آن و نجات
قربانیان آن ،به تدریج از سوی رایب جهانیان به رسیمیت شیناخته شیده و بیه منزییت و موقعییت
اخالقی و حقوقی کنونی خود دست یافته است (عباسی.)36:1395،
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مسئلهی حقوق ب ر به ی

سلسله اصول مربیوط مییشیود کیه در دوران معاصیر بیه صیورت

اعالمیه ،مقررات و قطعنامههایی درآمده است که دارای جنبهی جهانی و معر

مبانی معنوی تمدن

امروزی شناخته شده است .این اصول ،در واقع از مفاهیمی ایهام گرفتیه کیه توسیط ادییان بیزرگ،
عنوان گردیده است که صر نظر از نواد ،ک ور ،رنگ ،جنس ،معتقدات ،شرایط زندگی اجتماعی و
ترکیب فیزیکی انسان ،او را موجودی قابیل احتیرام مییدانید و زنیدگی او دارای قدسییت بیوده و
وجودش هد

نهایی کلیهی قوانین و مقررات بیه شیمار مییرود و ییذا بیه هییچ وجیه وسییلهی

بهرهبرداری یا مورد سوء استفاده همنوعان خود نه باید و نه میتواند قرار گیرد .بر این اساس است
که سازمانهای بینایمللی ،مأمور اجرا و نظارت بر اجرای مقررات واالیی شدهاند که ضامن حیات،
آزادی و حیثیت انسان معرفی شده است ،منتهی چنین مسیئوییتی تیا کنیون فاقید ضیمانت اجراییی
صحیح یا کامل است .این حقوق ،در معنیای وسییع خیود ،شیامل بهداشیت ،اسیتقالل ،شیکوفایی
شخصیت ،اختیار اقامت و خط م ی زندگی ،فرهنگ ،شیل ،حق حمایت اجتماعی و امنیت دائمیی
در کلیهی زمینههاست (هاشمی.)142:1394،
حقوق ب ر ،اساسیترین و ابتداییترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی ،فطری ،به صِر
انسان بودن از آن بهرهمند میشود .این تعریس ساده ،عواقب ،بازتاب اجتماعی و سیاسیی مهمیی را
برای مردم و حکومتها به دنبال دارد .ویوگیهای حقوق ب ر؛ مطابق اعالمیه جهانی حقوق ب ر و
سایر اسناد بینایمللی این حقوق ویوگییهیایی را دارا هسیتند کیه مییتیوان بیه میواردی همچیون
 .1جهانشمویی  .2ریرقابیل سیلب بیودن  .3تبعییضناپیذیری  .4برابیری؛ و نییز انتقیالناپیذیری،
تفکی ناپذیری ،برابریطلبی و به همپیوستگی و درهمتنیدگی از دیگر مواردی است که میتوان به
آن اشاره کرد .از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچکس را نمییتیوان از
این حقوق محروم کرد ،ضمن اینکه همه افراد فارغ از عواملی چون نواد ،ملیت ،جنسیت ،میذهب،
گرایش جنسی ،رنگ ،زبان و ریره در برخورداری از این حقوق با هم برابرند و هییچگونیه تمیایز،
ارجحیت ،محدودیت و محرومیت در بهرهمندی از این حقوق ندارنید و ایین حقیوق قابیل نقیض
نیستند (کاترین ویت .)225:2009،1این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی کیه در قیوانین
ملی و بینایمللی موجودند ،میشود .متخصصین و فعاالن حقوق ب ر در فعایییتهیای بیینایمللیی
خود در زمینه حقوق بینایملل ،نهادهای جهانی و منطقهای ،سیاستهای دویتیی و در فعایییتهیای
1. Katherine White.
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سازمانهای ریردویتی ،اساس و شایوده سیاسیتهیای عمیومی و اختصاصیی در ایین زمینیه را بنیا
نهادهاند .در واقع میتوان گفت در صورتی که جامعه جهانی در فضای صلح و با ی

زبان م یترکِ

اخالقی ،گفتگو و مباحثه کنند ،این زبان م ترکِ اخالقیی ،در واقیع حقیوق ب یر نامییده مییشیود
(آیفردسون گادماندور .)225:2013،1با این وجود هنوز امروزه متخصصان حقوق ب ر ،نظریههای ان
را در این مورد با ش

و تردید بیان میکنند و مباحثیه آنهیا بییشتیر در زمینیه محتیوا ،ماهییت و

چگونگی توجیه حقوق ب ر است .اصول حاکم بر حقوق ب ر به شر زیر است:
 .1اصل حق تعیین سرنوشت :حق تعییین سرنوشیت؛ عبیارت اسیت از حیق میردم بیرای تعییین
وضعیت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگیی خیود (پرسیت تیاش .)22:1396،حیق تعییین
سرنوشت یعنی همه آحاد مردم به حقوق خود از یحاظ اقتصادی و اجتماعی و سیاسیی دسیت
یابند و آزادانه بتواننید سرنوشیت خیود را رقیم بزننید (آندرسیون .)349:2013،همیه ملیتهیا
ثروتهای خدادادی دارند ویی این ثروتها بایستی به مسیاوات و در چهیارچوب عیدایت در
اختیار همه قرار بگیرد .همه ک ورها میتوانند برای رسییدن بیه مأمورییتهیای خیود منیابع و
امکانات طبیعی خود را بدون هیچ م کلی از یحاظ ساختار حکومتی تصر
حق تعیین سرنوشت ی

داشته باشند .اصل

اصل پذیرفته شده در حقوق بینایملل و محافیل ملیی و بیینایمللیی
ک ور مستقل در اختییار

است .حق تعیین سرنوشت یعنی همه عناصر و عوامل برای تحقق ی

مردم آن ک ور باشد .چنین حقوقی در عرصه بینایملل پذیرفته شده است .که مردم ی

ک یور

حق آزادی ،دموکراسی و ...دارند (قربانیا.)65:1392،
اصل حق تعیین سرنوشت به عنوان ی

حق ب ری پایه و اساس سایر حقوق ب ری را ت یکیل

میدهد که به موجب آن همۀ افراد و گروههای اجتماعی صر نظر از قومییت ،نیواد ،جینس و
مذهب میتوانند امور خویش را در زمینههای مختلس سیاسی ،اجتماعی ،اقتصیادی و فرهنگیی
در دست گیرند .این حق ی

حق ب ری فیردی اسیت کیه تی

تی

افیراد یی

ملیت از آن

برخوردارند و شاید به همین علت است که در من ور ملل متحد در کنیار ضیرورت رعاییت و
احترام به حقوق و آزادیهای بنیادین فردی ،از این اصل نام بیرده شیده اسیت .اصیل اخییر از
اصول مبنایی حقوق بینایملل و از قواعد آمرهی حقوق ب ری محسوب میشود که بیا رعاییت

1. Alfredsson, Gudmundur.
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آن میتوان در وهلهی اول از موارد نقض حقوق ب ری که یکی از مصادیق مهم آن جلیوگیری
از نقض حقوق اقلیت هاست ،کاسته و در مراحل بعدی با اعطای حق آزادی عمل به ملتها در
تعیین نظام سیاسی و م ارکت منظم در امور سیاسی و مدنی خویش ،رضیایت خیاطر آنهیا را
فراهم کرد .اصل حق تعیین سرنوشت تنها زمانی تحقق پیدا میکنید کیه حقیوق و آزادیهیای
اساسی تمامی افراد جامعه مخصوصاً اقلیتهای ساکن در آن تأمین شده باشد .گروههای اقلیتیی
سرکوب شدهای که حقوق ان نقض گردیده میتوانند برای اعادهی حقوق از دست رفتیه خیود
به راههای خ ونتآمیز و ریر دمکراتی

متوسل شوند (عباسی .)35:1395،مبانی مقرر در حیق

تعیین سرنوشت در قطعنامههای مجمع عمومی بیان کننده این مییباشید کیه تکیریم و رعاییت
حفظ حقوق شهروندی در ی

ک ور الزمه دو شرط زیر است :نمایندگی تمام مردم سیاکن در

سرزمین توسط دویت و عدم تبعیض میان گروههای مردمی.
 .2اصل حفظ کرامت انسانی :کرامت انسانی یکی دیگر از مبانی و مستندات حقوق ب ری کرامت
ذاتی انسان است و به همین دییل به کرات در اسناد حقوق ب ر بر کرامت انسیانی تأکیید شیده
است .تکریم به معنای بزرگداشت است و کرامت به معنی عزت ،منزیت او .که به موجیب ایین
دیدگاه هر انسانی از آن برخوردار است و در هیچ حیایی از او قابیل سیلب نیسیت .از ایین رو
هرگونه رفتاری که کرامت انسان را مخدوش کند رفتار ریر اخالقی است که باید از آن اجتناب
کرد .آنچه در اسناد بینایمللی حقوق ب ر آمده در واقع حقوق و مقرراتی است کیه بیه منظیور
صیانت از کرامت انسان مقرر شده است .بر اساس اصل کرامت ،حقوق تمیام افیراد در جامعیه
برابر است ،مربوط به طبقه و نواد خاصی نیست .پناهندگان نیز از این حقوق بیه طیور مسیاوی
برخوردارند (آقایی.)140:1393،
 .3اصل عدالت :عدایت ،راهنمای چگونگی توزیع سود و خیری است کیه بیه موجیب پییروی از
قواعد و انجام رفتارهای خاص پدید میآید .عدایت بر اساس استحقاق و امتیازها؛ بر طبق ایین
تعریس ،استحقاق ممکن است به موجب فضیلت ،خون ،نواد ،جنسیت ،طبقه اجتماعی ،داشیتن
دین خاص تعریس گردد .اگر استحقاق اینگونه تعریس شود ،مبنایی برای حقیوق ب یر فیراهم
نمیکند .چون تخصیص امتیاز بر مبنای خون ،نواد ،طبقه اجتماعی ،جنسیت و ثروت ،تبعیض و
نابرابری را در پی دارد که آشکارا بر خال

آن چیزی است که حقوق ب ر طلب میکند .افزون

بر اینکه تخصیص امتیاز و استحقاق بر مبنای این معیارها آشکارا ریر اخالقی تلقی میشود .امیا
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تخصیص امتیاز بر مبنای فضیلت در صورتی میتواند اخالقی و مالک توزیع باشد که دسترسی
به آن برابر باشد .بنابراین در واقع توزیع بر اسیاس اسیتحقاق ،در صیورتی عادالنیه و اخالقیی
است که بر مبنای فضیلتی باشد که دسترسی به آن در اختیار عموم به صورت برابر میسر باشید.
عدایت عبارت است از رفتار با مردم به مثابه افراد برابر .عدایت برابر دانستن و برابیر بیه شیمار
آوردن افراد است .هر فرد با فرد دیگر قطع نظر از جنسیت ،خون ،نواد ،نوع اعتقیادات و طبقیه
اجتماعی برابر دانسته میشود و بر این اساس کوشش به عمل میآید که بیا آنهیا رفتیار برابیر
صورت گیرد و دسترسی به فرصتها از جمله دسترسی به فضیلت به صورت برابیر در اختییار
همه آنها قرار گیرد و اگر دسترسی به فضیلت در اختیار همه قرار نداشته باشد ،توزیع سیود و
زیان بر اساس فضیلت ریرعادالنه به حساب میآید (مجنده.)89:1394،
 .4اصل آزادي بیان :آزادی بیان به معنی صحبت آزادانه و بدون سانسور است .ضمن اینکیه آزادی
بیان در معنای عام خود ،شامل میوارد گسیترده تیری از حیر

زدن آزادانیه همچیون دریافیت

اطالعات و ایدههای مختلس ا هار نظر و جستجوی اطالعات بیدون در نظیر گیرفتن معییاری
خاص برای آن میشود .حق آزادی بیان در هر ک وری محدودیتهایی دارد و ی
نیست محدودیتهایی مانند ممنوعیت افتراء ،تهمت ،ن ر اکاذیب ،تحری
ریره .حق آزادی بیان به عنوان ی

حق مطلیق

به ارتکیاب جیرم و

حق انسیانی در میاده  19اعالمییه جهیانی حقیوق ب یر ،در

قوانین بینایمللی حقوق ب ر و میثاق بین ایمللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده
است .مطابق ماده نوزدهم میثاق بینایمللی حقوق مدنی و سیاسی:
 .1هیچ کس را نمیتوان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
 .2هر کس حق آزادی بیان دارد .این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطالعیات و
افکار از هر قبیل ،بدون توجه به سر حدات ،خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا بیه
صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود میباشد.
اعمال حقوق مذکور در بند  2این ماده ،مستلزم حقوق و مسئوییتهای خاصی است و ییذا
ممکن است تابع محدودیت های معینی ب ود که در قانون تصریح شده و بیرای امیور زییر
ضرورت داشته باشد:
 )1احترام به حقوق یا حیثیت دیگران.
 )2حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سالمت یا اخالق عمومی (هاشمی.)55:1395،
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انتقال افکار از کانال آزادی بیان از طریق گفتگو و صحبت کیردن ییا ن یریات و تلویزییون و
اینترنت و ...صورت میگیرد .اگر بخواهیم دویت پاسخگوی عرصه عمومی باشید ،بایید حیقّ
آزادی بیان را که حقّی اساسی و بنیادین است به رسمیت ب ناسیم .آزادی بییان بیه خصیوص
در ارتباط با سخنان تحری

کننده و رنجشآمیز ضرورت دارد؛ زییرا اگیر در چنیین میواردی

سانسور دویتی مجاز باشد ،مقامات مسئول و دویتمردان به میزان زیادی وسوسه مییشیوند تیا
سخنان انتقادی نسبت به خود را نیاحقّ جلیوه دهنید .آزادی بییان حتّیی اگیر شیامل مباحیث
جدل آمیز باشد ،باز برای جوامع ضیروری اسیت ،تیا موضیوعات کلییدی در حیوزه سیاسیی،
فرهنگی و اجتماعی تبیین گردند؛ زیرا تابوها ارلب موضوعات قابل توجیه عالئیق عمیومی را
پنهان میکنند و حال آنکه این عالئق به بهترین نحو از طریق بحث آزاد و شرافتمندانیه بیین
دیدگاههای گوناگون م خص میشوند .اگر چه قوانین بینایمللی حقوق ب ر ،قییود معینیی را
بر حق آزادی بیان اعمال میکند؛ ویی و ایس مهمی که برای این حقّ تعریس میشود ،نیاز به
تفسیر حداقلی و مضیق از این قیود و محدودیتها دارد (عباسی.)165:1395،
 .5اصل حق حیات :مطابق ماده شش میثاق بینایمللیی حقیوق میدنی و سیاسیی :حیق زنیدگی از
حقوق ذاتی شخص انسان است .این حق باید به موجب قانون حمایت ب یود .هییچ فیردی را
نمیتوان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد (خسروی.)85:1395،
 .6اصل آزادي فکر ،عقیده و مذهب :هیر انسیانی محیق اسیت کیه از آزادی اندی یه و عقییده و
مذهب بهرهمند شود ،این حق شامل مواردی چون آزادی تییییر میذهب ییا عقییده و آزادی در
داشتن دین به تنهایی یا در گروههای دیگر به صورت خصوصی یا عمومی و انجام عبادتهیای
خود و ریره میشود .مطابق ماده  18میثاق بینایمللی حقوق مدنی و سیاسی:
 هر کس حق آزادی فکر ،عقیده و مذهب دارد .این حق شیامل آزادی داشیتن ییا قبیول ییمذهب یا معتقدات به انتخاب خود ،همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود ،خواه بیه
طور فردی یا جمعی ،خواه به طور علنی یا در خفا در عبیادات و اجیرای آداب و اعمیال و
تعلیمات مذهبی میباشد.
 -هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که بیه آزادی او در داشیتن ییا قبیول یی

میذهب ییا

معتقدات به انتخاب خودش یطمه وارد آورد.
 -آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمیتوان تابع محدودیتهایی نمود ،مگر آنچه منحصراً بیه
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موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت ،نظم ،سالمت یا اخیالق عمیومی ییا
حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.
 -دویتهای طر

این میثاق متعهد میشوند که آزادی وایدین و بیر حسیب میورد سرپرسیتان

قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخالقی کودکیان مطیابق معتقیدات خودشیان
محترم ب مارند (صناعی.)274:1394،
به طور کلی حقوق شهروندی را می توان بیه مجموعیه قواعید حیاکم بیر روابیط اشیخاص در
جامعهی شهری تعریس نمود .حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسانها اسیت .همچنیین
این حقوق ریر قابل انتقال و تجزیه ناپیذیر اسیت ،بیه ایین صیورت کیه عناصیر آن الزم و ملیزوم
یکدیگرند .مبانی و مفاهیم اوییه حقوق شهروندی در دهه معاصر ایدهای است که در اروپای رربیی
زاده شده است و بنیاد اصلی و اساسی آن قبول حقوق و و ایس قانونی و سیاسی ناشی از جایگیاه
شهروندی است .بعدها برخورداری از رفاه حداقلی مانند حق داشتن سرپناه و نظایر آن بیه حقیوق
شهروندان اضافه شده و مفهوم شهروند اجتماعی سربرآورد .هویت سیاسیی ،وفیاداری بیه قلمیرو،
احترام به قانون ،توجه دقیق به دیگران ،آگاه بودن از امتیازات و منزیت خیویش و سیرانجام گیردن
نهادن به و ایفی که ناشی از شهروندی و برخورداری از حقوق چنین جایگاه ویوهای است ،در پی
رفاه حداقلی مطر شد (پیران .)48:1392،عمدهتیرین تقسییمبنیدی حقیوق شیهروندی متعلیق بیه
مارشال میباشد .به نظر وی حقوق شهروندی شامل سه نیوع حقیوق میدنی ،سیاسیی و اجتمیاعی
است .حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب میکننید ،آزادی بییان و
مذهب ،حق مایکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است .دومیین نیوع حقیوق شیهروندی،
حقوق سیاسی است .به ویوه حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن است .حقیوق اجتمیاعی بیه
حق طبیعی هر فرد به بهرهمندی از ی

حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنییت مربیوط مییشیود.

این حقوق شامل حقوقی نظیر مزایای بهداشتی و درمانی ،تیأمین اجتمیاعی در صیورت بیکیاری و
تعیییین حییداقل دسییتمزد مییی باشیید .حقییوق اجتمییاعی بییه خییدمات رفییاهی مربییوط میییشییود
(گیدنز.)342:1393،
حقوق شهروندی مبتنی بر رفاه شهروندی است .رفاه شهروندی یعنی دسترسی همه آحاد مردم
به نیازهای اساسی و اوییه ،این نیازها از خوراک ،پوشاک ،مسکن ،آمیوزش ،تفیریح و  ...مییباشید.
رفاه شهروندی از نظر جرمی بنتام ،نوعی تراکم ساده و مکانیکی از رفاههای فردی میدانید .از نظیر
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وی رفاه شهروندی با بهرهمندی شهروندان و حداکثر خیر و خوشبختی برای حیداکثر آحیاد میردم
برابر است .بر این اساس اگر جامعه در صدد تیأمین رفیاه شیهروندی اسیت ،بایید نیازهیای افیراد،
خانوادهها ،گروهها و جوامع رفع شود .رفاه شهروندی محصول توسیعه اقتصیادی اسیت و توسیعه
اقتص یادی بییه معنییای فراگیییر آن ،زمییانی بییه وجییود میییآییید کییه فقییری وجییود نداشییته باشیید
(زاهدی .)115:1391،رفاه شهروندی ابعاد مختلفی دارد .چند بعد از آن ذکیر مییکنییم )1 :ارتقیای
سطح زندگی مردم ،یعنی سطح درآمد و مصر

میواد ریذایی آنهیا ،سیطح خیدمات آموزشیی و

پزشکی و ...از طریق فرآیندهای مناسب رشد اقتصادی )2 .ایجاد شرایطی که موجیب رشید عیزت
نفس مردم برای پی رفت بهتر از طریق نهادهای اجتماعی حمایت کننده در جهت ارتقاء و پی رفت
مردم )3 .افزایش آزادی مردم در انتخیاب )4 .فیراهم کیردن مسیکن مناسیب در مکیان مناسیب و
دسترسی آنها به خدمات آموزشی و زیربنایی کافی )5 .دسترسی شهروندان به مکانهیای عمیومی
مناسب مانند پارکهای مناسب ،جاهای تفریحی با کیفیت و استاندارد مناسب برای گذارندن اوقات
فرارت (پربوا و همکاران.)25:2012،1
 -1-2وجوه مشترک حقوق بشر با حقوق شهروندي
وجه م ترک حقوق ب ر و حقوق شهروندی در این است که هیر دو بیه تحلییل نیازهیای انسیانی
توجه دارند .یکی در سطح کوچ تر حقوق شهروندی و دیگری در سطح بزرگتر یعنی بینایمللیی
حقوق ب ر است .به طور کلی حقوق شهروندی؛ مجموعه حقوقی است برای اتباع ک ور در رابطیه
با مؤسسات عمومی مانند :حقوق اساسی ،حق استخدام شدن ،حق انتخاب کردن و انتخیاب شیدن،
حق گواهی دادن در مراجع رسمی ،حق داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق
سیاسی است .اما حقوق ب ر مجموعه حقوق بینایمللی است کیه در صیورت عیدم رعاییت آنهیا
نقض حقوق ب ر محسوب می شود .مانند حق آزادی بیان ،حق حیات ،عیدم تبعییض نیوادی و…
می باشد (قربانیا.)183:1394،
 -2-2وجوه متمایز حقوق بشر با حقوق شهروندي
وجه تمایز حقوق ب ر و حقوق شهروندی در این است که قوانین حقوق ب ری ،قواعد کلی اسیت

1. Prabuha et al.
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ک ور خیاص نیسیت .بلکیه بیرای کلییه ک یورها در سیطح بیینایمللیی اسیت

(مهرپور .)195:1396،اینگونه قواعد حداقل استانداردها برای شهروندان است که دوییت مسیئوییت
دارد آنها را فراهم کند .در ریر این صورت نقض حقوق شهروندی است .اما حقوق شهروندی در
سطح ملی و جزئیتر مختص به عوامل سیاسی ،اقتصادی و اجتمیاعی ک یورها متناسیب بیا سیطح
درآمدها ،رشد اقتصادی و عوامل سیاسی و اجتماعی میباشد.
 -3مصادیق حقوق شهروندي
حقوق شهروندی را میتوان در قایب حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی بررسیی
نمود که در ادامه به بیان مصادیقی از آنها میپردازیم.
 -1-3حقوق مدنی و سیاسی
 .1منع تبعیض :بدین معنا که ویوگیهایی مانند جنسیت ،مذهب و قومیت نباید باعث تبعیض میان
افراد شده و آنها را از حقوق خود محروم نماید .این مسأیه در قوانین گوناگون متجلی شده که
از نمونه های مهم آن قانون کار است .قانون کار اجازه تبعیض میان افراد به دییل جنسیت آنهیا
را نداده و حکم میکند حقوق و مزایایی یکسان برای تمامی آنها در نظر گرفته شود.
 .2حق انتخاب کردن و انتخاب شدن :حق رأی از این حق شهروندی ن أت گرفتیه اسیت .ایبتیه
این حق بدین معنا نیست که معیار و مالک قانونی جهت افرادی که صالحیت رأی دادن دارنید
و نیز افرادی که میتوانند نامزد م ارلی خاص شوند وجود ندارد.
 .3حفظ کرامت انسانی :کرامت انسانی مفهومی بسیار گسترده دارد که هم در اسناد حقوق ب یری
و هم در مبانی دینی و مذهبی ما جایگاه قابل توجهی دارد .یکی از مصادیق مهم این مسیأیه در
حقوق جزا نمود پیدا می کند .به طور کلی مبنای مجیرم دانسیتن و ندانسیتن افیراد و همچنیین
میزان مجازاتی که در قبال ارتکاب ی

جرم نسبت به فرد اعمال خواهد شد ،باید از پیش تعین

شده باشد .در واقع نتیجه و اقتضای حق حفظ کرامت انسانی آن است که فرد بداند در صورت
انجام چه عملی و به چه میزانی مجازات خواهید شید .اصیل سیی و هفیتم قیانون اساسیی در
اینباره بیان میکند« :هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشیود مگیر ایین کیه جیرم او در
دادگاه صایح ثابت گردد» .همچنین بعد از مجرم شناخته شدن فرد نییز ،کرامیت او بایید حفیظ
شود .پس حقوق اسالمی بیان میدارد اگر مجری قصاص ،بیش از آنچه فرد خاطی مستحق آن
است ،مجازات کند ،مجرم شناخته خواهد شد.
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 .4حق گواهی دادن در مراجع رسمی :فرد فارغ از ویوگیهایی نظییر نیواد و میذهب و جنسییت،
باید از این حق برخوردار باشد که بتواند در مواقع یزوم در مراجع رسمی نظیر دادگاهها ،به نفع
یا ضرر کسی گواهی بدهد و این گواهی برابر با دیگران توسط دادگیاه ارزییابی و اعتبارسینجی
شود.
 .5حق داوري :در کنار دادگاه و دادگستری و قاضی ،نهیاد داوری از ابتیدا کمیابیش وجیود داشیته
است .مهمترین تفاوت این دو در آن است که داوری اختیاری و خصوصیی وییی دادگسیتری،
اجباری و وابسته به حاکمیت است .اینکه شهروندان جامعه بتوانند در دعاوی میدنی خیویش،
هر وقت اراده کردند ،حل و فصل اختالفات را به یی

شیخص ثاییث بسیپارند کیه خیارج از

مجموعه دادگستری به آن رسیدگی کند و فرد نیز دارای این حق باشید ،ن یان از وجیود حیق
داوری است .قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز ،این حق را برای افیراد بیه رسیمیت شیناخته
است

(ممتاز.)235:1396،

 -2-3حقوق اقتصادي و اجتماعی
در این دسته از حقوق نیز مباحث حق برخورداری از فرصتهای برابر شیلی ،تیأمین حیداقلهیای
مورد نیاز زندگی در راستای خوراک ،پوشاک و مسکنِ مناسب ،آمیوزش و پیرورش رایگیان ،حیق
تحصیل در مقاطع تحصییالت تکمیلیی و … مطیر مییشیود .در دسیتهبنیدی دیگیری ،حقیوق
شهروندی شامل مسئوییت های فردی و اجتماعی شهروندان و همچنیین مسیئوییتهیای دوییت در
قبال شهروندان قرار میگیرد .در مسئوییت اجتماعی ،و یفیه شیرکت در ن سیتهیا و اجتماعیات
شهری ،حضور در محکمههای عمومی ،هیئت منصیفه و هیئیتهیای حیل اخیتال  ،م یارکت در
پروژههای اجتماعی برای پی رفت جامعه و همچنین یافتن م کالت و راه حل بیرای آنهیا ،بیرای
شهروند اجباری میشود .در رابطه با مسئوییتهای فردی نیز ،رأی دادن ،خدمت در ارتش ،احتیرام
به قانون و حقوق دیگران ،پرداخت ماییات و… مطر است .و اما در میورد سیوم ،خیرج نمیودن
ماییات و عوارن دریافتی توسط بخشهای دویتی در جهیت ارائیه خیدماتی کیه بیه آنهیا اشیاره
خواهد شد ،مطر میگردد .به طور مثال می تیوان بیه حفا یت از جیان ،میال و حقیوق و امنییت
شهروندان ،بهداشت و سالمت ،آموزش ،نگهداری ،تعمیر و ساخت چاهها ،بزرگراهها ،خیابیانهیا و
راه آهیین ،حفا ییت و نگهبییانی از منییابع طبیعییی ،جنگییلهییا و محیییط زیسییت اشییاره کییرد
(مصفا .)123:1396،در ایران سه دسته از قوانین به حمایت از حقوق شهروندی میپردازند:
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 -1قوانین و مقررات پیشگیرانه (بازدارنده) :قوانینی که برای جلوگیری از وقوع تخلفات و جرایم
و ممنوعیت انجام برخی فعاییتها تدوین مییگردنید .همچیون اصیل نیوزدهم قیانون اساسیی
جمهوری اسالمی ایران که بیان میکند« :مردم ایران از هیر قیوم و قبیلیه کیه باشیند از حقیوق
مساوی برخوردارند».
 -2قوانین حمایتی :قوانینی که در راستای حمایت از حقوق افراد تنظیم میگردند ،و به عنوان مثال
میتوان به بند سه اصل سوم قانون اساسی اشاره نمود که از حق آمیوزش و پیرورش و تربییت
بدنی رایگان برای همه و تسهیل و تعلیم آموزش عایی حمایت نموده است.
 -3قوانین تنبیهی :قوانینی که در صورت وقوع تخلفات و نقض قیوانین و وقیوع جیرائم بیه بییان
مجازات و ضمانت اجراها میپردازند .ماننید قیانون مجیازات اسیالمی کیه در صیورت وقیوع
جرائمی همچون برهم زدن امنیت ملی و یا ایجاد رعب و وح ت در افیراد مجیازاتی را بیرای
فرد خاطی پیشبینی نموده است.
 -4موضوع تعهدات حقوق بشري دادستان در اسناد بینالمللی
تعهدات حقوق ب ری دادستان ،باید در قانون و عمل مطابق با اصول و قواعد بینایمللی باشید.
مواردی که دادستان تعهد دارد مطابق با اصول و قواعد بینایمللی بایستی رعایت شده باشند بیه
شر زیر است:
 -1-4تعهد در زمینه حفاظت محیط زیست :یعنی تالشی که به منظور حفظ سالمتی محیط و
انسانها ،در سطو شخصی ،سازمانی یا دویتی ،از محیط طبیعی محافظت میکند .با توجیه
به رشد جمعیت و تکنویوژی ،محیط بیوفیزیکی گاهی اوقات نادیده گرفتیه مییشیود .ایین
موضییوع باییید بییه رسییمیت شییناخته شییود و دویییتهییا باییید محییدودیتهییایی علیییه
فعاییتهای تخریب محیط زیست ایجاد کنند.
 -2-4تعهد در زمینه حفاظت از منافع عمومی :منافع عمومی سطحی از سیود و فاییده تلقیی
میشود که همگان یا عموم افراد جامعه از آن برخوردار خواهند بود یا اموری که منفعت و
فایده آن عاید عموم افراد جامعه میشود .بنابراین هر گونه تعرن به منافع عمیومی باعیث
زیر پا گذاشتن حقوق دیگر افراد می شود.
 -3-4تعهد در زمینه حفظ حقروق شرهروندي در راسرتاي حقروق بشرر :رعاییت حقیوق
شهروندی به معنای مسئوییتها و امتیازاتی که شخص تابع ک وری از آن برخیودار اسیت،
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به عنوان یکی از شاخصههای ثبات و امنیت در جوامع مطر میباشید ،حقیوق شیهروندی
در زمینه حقوق مدنی ،حقوق سیاسیی ،حقیوق اقتصیادی  -اجتمیاعی ،حقیوق فرهنگیی و
حقوق قضایی میباشد.
 -4-4تعهد در زمینه مصونیّت از افشاي امور خصوصی شهروندان :یکی از موارد اساسی که
کلیه مستندات حقوق ب ری بر آن تأکید شده است ،عدم اف ای امور شخصی وخصوصیی
افراد است .بازرسی و نرساندن نامهها ،ضبط و فاش کردن مکایمات تلفنی ،اف ای مخابرات
تلگرافی و تلکس ،سانسور ،عدم مخابره و نرساندن آنها ،استراق سمع و هر گونه تجستیس
ممنییوع اسییت مگییر بییه حکییم قییانون و مطییابق بییا اصییول و قواعیید بییینایملل یی باشیید
(محسنی.)29:1394،
 -5-4تعهد در زمینه مصونیّت از بازداشت غیرقانونی شهروندان :بر اساس اصیول و قواعید
بینایمللی؛ هیچ کس را نمیتوان بازداشت کرد مگر با حکم و ترتیبی که در قانون م خّص
شده است .در صورت بازداشت افراد ،اتّهام باید با ذکر دییل بالفاصله به صورت کتبیی بیه
متّهم ابالغ و تفهیم شود .ثایثاً حدتاکثر به مدت  24ساعت پرونده مقدتماتی به مراجع صایحه
قضایی ارسال و مقدتمات محاکمهی فرد فراهم گردد (گلدوست جویباری.)59:1393،
 -6-4تعهد در زمینه مصونیّت از شکنجه :از موارد ضدت انسانی کیه در حیال حاضیر در دنییا
رایج است ،شکنجه و تحت ف ار قرار دادن افراد برای گرفتن اقرار است .اصیل  38قیانون
اساسی نه تنها این امر ضدت ب ری را ممنوع کرده بلکه آن را فاقد اعتبار دانسته و متخلّس از
این اصل را قابل مجازات میداند (عباس زاده.)70:1392،
 -7-4تعهد در زمینه مصونیّت از تبعید :یکی از انواع آزادی فردی در قیانون اساسیی ،آزادی
انتخاب محل اقامت است و هر کس حق دارد محلّ زندگی و اقامت خود را انتخیاب کنید
یا از جایی که نمیخواهد زندگی کند ،هجرت نماید .هیچ کس را نمیتوان از محل اقامیت
خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد عالقهاش ممنوع یا بیه اقامیت در محلّیی مجبیور
ساخت ،مگر در مواردی که قانون مقرّر میدارد (شبان نیا.)36:1390،
 -8-4تعهد در زمینه مصونیّت از تعرّض :در قوانین بینایمللی حیثییت ،جیان ،میال ،حقیوق،
مسکن و شیل اشخاص از تعرّن مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
 -9-4تعهد در زمینه امنیت قضایی :امروزه اصل امنیت حقوقی به گونیهای گسیترده در علیم
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حقوق و نیز بحثهای سیاسی مورد استفاده قرار میگیرد .بر عکس ،شناخت نسیبت بیدان
در متون قانونی و رویه قضایی بسیار محدود اسیت .بایید توجیه داشیت کیه اصیل امنییت
حقوقی جایگاهی برجسته در نظامهای حقوقی دارا بیوده و رکین اساسیی دوییت حقیوقی
میباشد .به عبارت دیگر ،یکی از ایزامهای دویتی که در چارچوب حقیوق محصیور باشید
(دویت حقوقی) ،آگاهی شهروندان از حقوق و تکاییس قیانونی خیویش اسیت .در نتیجیه،
مانند دیگر عناصر مت کله دویت حقوقی ،این اصل نییز در قیوانین اساسیی تضیمین شیده
است .نکته مهم دیگری که در این اصل باید مورد توجه قرار گیرد ،نقیش زمینیهسیازی آن
برای سایر عناصر دویت حقوقی مانند امنیت قضیایی و حماییت از حیقهیا و آزادی هیای
شهروندان است .در هر نظام حقوقی ،به عنوان نخسیتین و یفیه آن ،حیقهیا و آزادیهیای
شهروندان باید مورد حمایت قرار گیرد .اصول متعددی در این فصل بر حق امنیت قضیایی
مردم دالیت دارد .معنای امنیت قضایی این است که افراد یی
بیدییل و بر خال

ک یور ،احسیاس کننید کیه

قانون تحت تعقیب و پیگرد قرار نمیگیرند و به بهانههای واهی ،حکیم

دستگیری ،جلب و احضار آنها صادر نمیشود و مادامی کیه دییلیی بیر مجرمییت نباشید،
مجرم به حساب نمیآیند و نیز افراد ی

ک ور ،باور داشته باشند کیه در صیورت اتهیام و

دستگیری؛ برخوردها ،بازجوییها ،محاکمات و داوری ،کامالً انسیانی و بیر اسیاس قیانون
خواهد بود و هر فرد حق دارد جهت اثبات برائت خود ،وکییل بگییرد و حتیی در صیورت
عدم تمکن فرد برای گرفتن وکیل ،امکانات تعیین وکیل را برای وی فراهم مییسیازند و از
این باالتر ،حتی در صورت ارتکاب جرم و اثبات مجرمیت ،بازجویی ،محاکمه و مجیازات،
در محدوده قانون خواهد بود و از شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالعیات و اجبیار
به شهادت ،اقرار یا سوگند و نیز هت

حرمت و حیثیت خبری نخواهد بود.

 -5موضوع تعهدات حقوق بشري دادستان در اسناد منطقهاي
شمول منطقهای تعهدات حقوق ب ری دویتهای متعاهد نسبت به اسناد و معاهدات حقوق ب یری
اکنون صرفاً به عرصه قلمرو تحت حاکمیت آنها محدود نمیگردد؛ بلکه به نظر میرسد با خیروج
از آن حیطه ،سیر تکامل را می پیماید؛ به طیوری کیه دوییتهای متعاهید را در حیوزه جیرافییایی
گستردهتری ملتزم به رعایت حقوق و آزادیهای مندرج در این اسناد میکند .بیه دیگیر سیخن ،بیا
احراز دستهای از شرایط و متعاقباً از طریق توسیعه چیارچوب گسیتره تحیت صیالحیت دوییتها،
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اقداماتی که آنان در نقض ایتزامات قراردادی ن أت گرفته از اسناد تعهدآور حقوق ب ری در خارج
از عرصه قلمرو خود (به طور مستقیم و یا حتی رییر مسیتقیم) مرتکیب میگردنید ،و ییا حتیی در
سرزمینی که نوعاً ایتزامات قراردادی مزبور ،به طور معمول در آنجیا قابلییت اجیرا نیدارد مرتکیب
میشوند را میتوان در حوزه مسئوییت بینایمللی دویتها مطر ساخت .دادستان در زمینه حقیوق
ب ری در منطقه ،تعهداتی در زمینه آزادیهای اساسی ،کرامت ،صلح ،امنیت و ...متناسب بیا اصیول
اساسی حقوقی ب ر را بر عهده دارد.
کنوانسیون اروپایی حقوق ب ر به مثابه سند ایتزامآور ،حافظ ترتیبیات حقیوق ب یری در مییان
ک ورهای اروپایی عضو ،نمونه بارز و پی رو در میان اسناد بینایمللی در این حوزه میباشد.
دیوان اروپایی حقوق ب ر در قضیهی دعوای سوئرینگ 1به نوعی برای اویین بیار ایین بیاب را
میگ اید و ایتزام موجود را به شکل گستردهتری تبیین مینماید .موضوع این قضییه اسیترداد یی
فرد تبعهی آیمان به دویت ایاالت متحده به اتهام به مباشرت در قتل وایدین نامزدش با معاونت وی
میباشد .آقای سوئرینگ در هنگام اقامیت خیود در ک یور انگلسیتان دسیتگیر مییشیود و قبیل از
محاکمه در این ک ور از سوی مقامات ایاالت متحیده امریکیا درخواسیت اسیترداد وی بیه ابتنیای
تعهدی منبعث از قراردادی دو جانبه با دویت انگلستان ،از دویت اخیر مطر مییشیود .خیانوادهی
متهم سپس با دادخواهی نزد دیوان اروپایی حقوق ب ر تقاضای ایزام دویت اخیر بیه عیدم اسیترداد
وی را نمودند .استدالل وکالی متهم در طر چنین دعوایی این بیود کیه در صیورت خیروج فیرد
متهم از انگلستان و استرداد وی به ایاالت متحده در واقع وی را از سییطرهی حفیا تی کنوانسییون
اروپایی حقوق ب ر خارج خواهیم ساخت و وی را در خطیر قیرار گیرفتن در معیرن رفتارهیای
ریرانسانی قرار خواهیم داد؛ مثالً اینکه در قوانین جزایی اییاالت متحیده همچنیان مجیازات اعیدام
وجود دارد و متهم احتمال دارد به مجازات اعدام محکوم گیردد .دییوان اروپیایی حقیوق ب یر در
بخش امور حکمیِ تصمیم خود در این پرونده این چنین نتیجهگیری میکند که تکلیس موجیود در
مادهی سه کنوانسیون اروپایی حقوق ب ر نه تنها دویتهای ملتزم بدان را از وقوع هرگونه رفتار ییا
مجازات ریرانسانی یا تحقیرآمیز در حیطهی صالحیت ان منع مینماید ،بلکه تعهد مضاعفی را ایجاد
مینماید مبنی بر اینکه فرد حاضر در حیطهی صالحیت آنان ،نباید از طریق قرار گیرفتن در اختییار
دویتهای دیگر نیز ،در معرن چنین رفتار یا مجازاتی قرار گیرد .اقدام مزبیور چیه تحیت عنیوان
1. Soering.
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استرداد و یا هر عنوان دیگری که صورت پذیرد سرنوشت متهم را به مخاطره خواهد انداخت.
از نظر قضات دیوان اروپایی حقوق ب ر ،مادهی سه کنوانسیون مزبیور دوییتهیای عضیو را از
تسلیم ی

فرد به خارج از حوزهی حفا تی کنوانسیون (خارج از حیطیهی سیرزمین دوییت هیای

عضو آن) منع می دارد چنانچه قطعیت ،اطمینان و تضمین الزم در این خصوص که حفا ت کیم و
بیش م ابهی (م ابه با نظام حمایتی مقرر در کنوانسیون) به دیگر سیخن ،دییوان اروپیایی بیر ایین
اعتقاد است از فرد متهم به عمل خواهد آمد ،معلول باشد .که دویت انگلستان به عنوان دویت عضو
کنوانسیون اروپایی حقوق ب ر نباید وی را به دویت ایاالت متحده استرداد مینمیود ،در حیایی کیه
تضمینات خاصی نسبت به رعایت ترتیبات کنوانسیون اروپایی و یا ترتیباتی م ابه بیا آن ،در میورد
وی اخذ ن ده و از این حیث وی را در معرن رفتار ریرانسانی یا تحقیرآمییز قیرار داده اسیت؛ بیا
توجه به اینکه وی در جریان استرداد از حوزهی حفا تی کنوانسیون خارج گردیده و در محدودهی
قوانین دویتی که در آن مجازات اعدام در مورد جرائم خاصی جائز اسیت ،قیرار مییگییرد .سیپس
دیوان با تأیید نظر خواهان در این دعوی ،تعهد دویت انگلسیتان بیر رعاییت حقیوق و آزادیهیای
مندرج در کنوانسیون اروپایی در هنگام خروج اجباری فرد از چارچوب حمایتی آن را احراز نموده
و اخذ تضمینات الزم را شرط این خروج ملحوظ مییدارد .در واقیع اسیترداد مجیرم در اوضیاع و
احوال این چنینی ،با اینکه صراحتاً در واژه پردازی مختصر و کلی مادهی سیه کنوانسییون اروپیایی
حقوق ب ر منع ن ده ،اما با رسایت و رو ماده و کنوانسیون اروپایی به طورکلی میایرت داشیته ،و
این ایتزام مبنی بر عدم استرداد ،به مواردی کیه مجیرم فیراری در معیرن خطیر واقعیی رفتیار ییا
مجازات ریرانسانی یا تحقیرآمیز در ک ور درخواست کننیدهی اسیترداد قیرار خواهید گرفیت نییز
تسری مییابد .در نتیجه ،تصمیم دویت عضو کنوانسیون مذکور (انگلستان) مبنی بر اسیترداد مجیرم
فراری در چارچوب مادهی سه کنوانسیون قرار خواهد گرفت و بدین ترتیب مسئوییت آن دویت را
تحت کنوانسیون به دنبال داشته است (سئورینگ .)82:2007،1باید توجه داشیت کیه اساسیاً احیراز
مسئوییت دویت استرداد کننده ،در پی بررسیی و سینجش ترتیبیات و مقیررات موجیود در قیوانین
دویت درخواست کنندهی استرداد به عمل خواهد آمد تا م خص گردد که آیا دارای مفیادی مییایر
با استانداردهای مقرّر در مادة سه کنوانسیون اروپایی حقوق ب ر بوده است یا خیر .اگر پاس مثبت
باشد در این صورت استرداد ،متضمن مسئوییت دویت استرداد کننده خواهد بیود ،بیدین دیییل کیه
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متهم فراری را از محدودهی تحت حفا ت و صیانت کنوانسییون خیارج نمیوده و در خطیر رفتیار
ریرانسانی و تحقیرآمیز یا مجازاتهایی این چنینی قرار داده است .اما اگر پاس منفی باشید اساسیاً
مسئوییت دویت استرداد کننده نیز منتفی است .چرا که در قوانین دویت درخواست کنندهی استرداد
قیود و ترتیباتی م ابه با ضوابط و استانداردهای کنوانسیون به طورکلی و میادهی سیه آن بیه طیور
اخص موجود بوده است و از این حیث خطری همچون حایت پی ین فرد مجرم را تهدید نمیکند،
خطری که همانا وی را با مجازات اعدام مواجه میساخت .اینهایه ،اشاره بیه اسیتدالل بسییار مهیم
دیوان در پروندهی سوئرینگ در رابطه با حدود و ثیور ایتزامات کنوانسیون اروپایی حقیوق ب یر و
خاصه گسترهی اعمال ماده ی

آن شایان توجه به نظر میرسد؛ مادة یی

محیدودیتی را کیه نوعیاً

سرزمینی است در خصوص کنوانسیون قرار میدهد .علی ایخصوص ،ترتیبات اتخاذی توسط یی
دویت عضو محدود به «حفا ت» از حقوق و آزادیهای افراد در حیطهی صالحیت خود آن دویت
است به عالوه کنوانسیون ،اقدامات دویتهایی که عضو آن نیستند را تحت پوشش قرار نمیدهد و
همچنین به عنوان ابزاری برای اینکه دویتهای عضو را ملتزم سازد تا اسیتانداردهای کنوانسییون را
بر دویتهای دیگر تحمیل کنند ،نیز تلقی نمیگردد .من ور ملل متحد را باید سند اوییه در رابطه با
تعیییین محییدودهی جیرافیییایی ایتییزام بییینایمللییی در اجییرای ترتیبییات حقییوق ب ییری دانسییت
(یویزیدو.)310:2008،1
نتیجهگیري
حقوق ب ر اساسیترین و ابتداییترین حقوقی است که هر فرد به طیور ذاتیی ،فطیری ،بیه صِیر
انسان بودن از آن بهرهمند میشود .حقوق ب ر به تمامی افراد در هر جیایی از جهیان تعلیق دارد و
هیچکس را نمیتوان از این حقوق محروم کرد ،ضمن اینکه همه افراد فارغ از عواملی چیون نیواد،
ملیت ،جنسیت ،مذهب ،گرایش جنسی ،رنگ ،زبان و ریره در برخیورداری از ایین حقیوق بیا هیم
برابرند و هیچگونه تمایز ،ارجحیت ،محدودیت و محرومیت در بهرهمندی از این حقیوق ندارنید و
این حقوق قابل نقض نیستند .این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملیی و
بینایمللی موجودند .جایگاه اصلی دادستان در زمینه حقوق ب ر تأمین حقوق اساسی همه آحیاد بیا
هر نوع رنگ و نوادی در جهت تحقق عدایت ب ری است .بدون اینکه هیچ گونه تبعیضیی در ایین
1. Loizidou.
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زمینه وجود داشته باشد .همه ملتها ثروتهای خدادادی دارنید وییی ایین ثیروتهیا بایسیتی بیه
مساوات و در چهارچوب عدایت در اختیار همه قرار بگیرد .همه ک ورها میتوانند برای رسیدن به
مأموریتهای خود منابع و امکانات طبیعی خود را بدون هیچ م کلی از یحیاظ سیاختار حکیومتی
تصر

داشته باشند .حقوق شیهروندی مبتنیی بیر رفیاه شیهروندی اسیت .رفیاه شیهروندی یعنیی

دسترسی همه آحاد مردم به نیازهیای اسا سیی و اویییه ،ایین نیازهیا از خیوراک ،پوشیاک ،مسیکن،
آموزش ،تفریح و  ...میباشد .رفاه شهروندی از نظر جرمی بنتام ،نوعی تراکم سیاده و مکیانیکی از
رفاههای فردی میداند.
و یفه دادستان در قبال رفاه شهروندی تالش در زمینه بهرهمندی شهروندان و حیداکثر خییر و
خوشبختی برای ح داکثر آحاد مردم به طیور برابیر اسیت .بیر ایین اسیاس اگیر دادسیتان و عوامیل
ساختاری حکومت در صدد تأمین رفاه شهروندی است ،باید نیازهای افراد ،خانوادهها ،گیروههیا و
جوامع رفع شود .رفاه شهروندی محصول توسعه اقتصیادی اسیت و توسیعه اقتصیادی بیه معنیای
فراگیر آن ،زمانی بوجود میآید که فقری وجود نداشته باشد .تعهدات حقوق ب ری دادسیتان ،بایید
در قانون و عمل مطابق با اصول و قواعد بینایمللی باشد .مواردی که دادستان تعهد دارد مطیابق بیا
اصول و قواعد بینایمللی بایستی رعایت شده باشند به شر زیر است .1 :تعهد در زمینیه حفا یت
محیط زیست؛  .2تعهد در زمینه حفا ت از منافع عموم؛  .3تعهد در زمینه حفظ حقوق شیهروندی
در راستای حقوق ب ر؛  .4تعهد در زمینه مصونیتت از اف ای امور خصوصی شهروندان؛  .5تعهد در
زمینه مصونیتت از بازداشت ریرقانونی شهروندان؛  .6تعهد در زمینه مصونیتت از شیکنجه؛  .7تعهید
در زمینه مصونیتت از تبعید؛  .8تعهد در زمینه مصونیتت از تعرّن؛  .9تعهد در زمینه امنیت قضیایی
است.
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چالشها و راهبردهای پیشگیرانه وضعی در قبال جرایم زیست محیطی
اسماعیل کشکولیان

1

فاطمه کریمیان عمروآبادي

2

چکیده
یزوم مقابله و پی گیری وضعی از جرایم و تعرضات نسبت به محیط زیست همواره مورد توجه نظام قضایی ایران قرار
داشته؛ اما در این راستا همواره با چایشهایی متعددی مواجه بوده است .این مطایعه با هد

شناسیایی ایین چیایشهیا،

راهبردهای علمی و مؤثر در جهت مقابله با جرایم زیست محیطی در نظام کیفری ایران ارائه شده اسیت .روش تحقییق
در این پووهش به صورت توصیفی ی تحلیلی است .ابزار گردآوری دادهها کتابخانهای ،از طریق مطایعه کتب ،مقاالت و
آثار علمی مرتبط با موضوع است .یافته های پووهش حاضر ن ان داد ،از رهگذر مفیید بیودن بکیارگیری فنیاوریهیای
جایگزین انسان به عنوان راهبردی مطلوب در پی گیری وضعی در قبال جرایم زیست محیطی ،آنچیه موجیب چای یی
عمیق در این حوزه شده است عدم اتّخاذ راهبردهای پی گیرانه کرامتمدار توسط دویت به عنوان متویی اصلی این امیر
در جهت بکارگیری م ارکت جامعه نهادهای ریر دویتی میباشد ،چراکیه شایسیته نیسیت ،پی یگیری از بیروز جیرایم
زیست محیطی موجب خدشه بر آزادیهای فیردی و حقیوق افیراد در جامعیه شیود .ییذا اسیتفاده از فنیاوری جهیت
پی گیری وضعی نباید افراطی باشد و در کنار استفاده متعادل از آن ،باید از نهادهای ریردویتی نیز کم

گرفیت .نتیایج

ن ان میدهد که راهبردهای پی گیری وضعی در قبال جرایم فوق ،صرفاً به دنبال اتخاذ اقداماتی اسیت کیه در تصیمیم
بزهکاران بایقوه تأثیر گذارد ،با این وجود ،هزینهی کمتری را بر جامعه تحمیل مینماید .ییذا ایین شییوه پی یگیری ،در
ک ور ما از سوی مسؤوالن قضایی با استقبال بی تری مواجه شده است.
کلیدواژهها :پی گیری وضعی ،جرایم زیست محیطی ،جرم شناسی سبز ،محیط زیست.

 .1دکتری حقوق ،گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ،دان گاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (نویسنده مسئول).
Email:Esmaeil. kashkoulian67@gmail. com
 .2کارشناسی ارشد حقوق خانواده ،دان گاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر.
Fatemeh1996karimiyan@gmail. com
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مقدمه
در جوامع گذشته رایباً مجازات به عنوان تنها راهکار مبارزه علیه جرم و به تعبییر صیحیحتیر مجیرم
تلقی میشد و شدت و قاطعیت در اجرای آن را موجب کاهش بزهکاری میدانستند .در اوایل قیرن
نوزدهم با تیییر نگرش به پدیده مجرمانه در اروپا ،عوامل وقیوع جیرم میورد توجیه قیرار گرفیت و
مکاتب جرم شناختی و دفاع اجتماعی ،نظریات مربوط به جرم و مجرم را ابراز نمودنید (میرخلیلیی،
 .)18-19 :1398به مرور زمان ،تحوالت ناشی از پی رفت در بزهکاری ،منجیر بیه پی یرفته شیدن
تدابیر پی گیری از وقوع جرم و پیدایش پی گیری مبتنی بر موقعیت (وضعی) گردید.
پی گیری وضعی به بیان ساده در برگیرنده مجموعه اقدامات و تیدابیر ریرکیفیری اسیت کیه از
طریق از بین بردن یا کاهش فرصتهای مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلیوه دادن شیرایط و
موقعیت پیش جنایی ،از ارتکاب جرم جلوگیری میکنید (چاییه چاییه .)6 :1398 ،نایجیل سیاوت،
جرمشناس انگلیسی ،در تعریس پی گیری وضعی مینویسد« :پی گیری وضیعی از جیرم بیر اداره،
طراحی و کنترل محیط فیزیکی (ساخته شده) اتکا دارد .به این منظور ،فرصتهای ارتکاب جیرم را
کاهش داده و یا خطر تعقیب را در صورتیکه ارعاب مؤثر واقع ن ود ،افزایش میدهید» (صیفاری،
 .)3 :1397این نوع از پی گیری با توجه به شرایط بزهکار ،نوع جرم ،اهدا

و موضوعات جیرم و

خصوصیات بزهدیده ،اقداماتی را به اجرا میگذارد کیه فرآینید آنهیا ،موجیب از بیین رفیتن و ییا
تضعیس موقعیتها و فرصتهای ارتکاب جرم خواهد شد .به بییان دیگیر ،راهبردهیای پی یگیری
وضعی ،متنوع بوده و از محافظت از آماجها و کنترل ابزار بزهکاری تا نظیارت و کنتیرل بزهکیار و
مراقبت از بزهدیدگان و آموزش آنان را مد نظر قرار مییدهید (میرخلیلیی ،پی یین .)21 :ایین نیوع
پی گیری ،به خاطر تمرکز خاصی که بر موقعیت و مکیان وقیوع جیرم دارد و همچنیین بیه خیاطر
اختصاص آن به جرائم خاص ،از سایر راهبردهای پی گیری ،متمایز است.
 -1راهبردهاي پیشگیرانه وضعی در قبال جرایم زیست محیطی
 -1-1از منظر اهداف
پی گیری موقعیتمدار یا وضعی یعنی تیییر اوضاع و احوال و شرایط خاصی که احتمیال ارتکیاب
جرم در آن زیاد است به منظور دشیوار نمیودن ،پرخطیر کیردن ییا فرصیتزداییی ارتکیاب جیرم
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(ابراهیمی؛ رجبی .)8 :1389 ،با توجته به تعریس مزبور میتوان راهبردهای پی یگیرانه وضیعی را از
منظر اهدا

آنها به سه دسته تقسیم نمود :ایس) راهبردهایی که در پی دشوار نمودن ارتکاب جرم

و انجام فرآیند آن هستند .ب) راهبردهایی که هد
ج) راهبردهایی که معطو

رایی آنها افزایش خطر ارتکاب جیرم اسیت.

به زدودن فرصت مجرمانه هستند.

 -1-1-1راهبردهاي دشوار کننده
یکی از راهبردهای پی گیری وضعی که کالرک معرفی کیرد ،راهبیرد «افیزایش دشیواری ارتکیاب
جرم» است (صفاری .)7 :1397 ،اگر بتوان با استفاده از تکنی هیایی ،زحمیت فیردی را کیه قصید
ارتکاب جرم دارد ،در راه رسیدن به هد
ارتکاب جرم منصر

مورد نظرش افزایش داد ،میتوان انتظیار داشیت کیه از

شود .حال باید دید که در مورد جرایم زیست محیطی چگونه میتیوان ایین

راهبرد را اجرایی نمود.
 -1-1-1-1محافظت از آماج جرم
به طور کلّی و با نگاهی اقتصاد محور ،میتوان مدعی شد که دو عرضه کننده برای جیرم قابیل تصیور
است :بزهدیدگان عرضه کننده و بزهکاران عرضهکننده .اقتصاددانان در تبیین این وضعیتهیا معتقدنید
که بزهدیدگان ،توییدکنندگان ناخواستهای برای عرضه موقعیتهای بزهکارانهاند و بزهکاران برای ایین
موقعیتها ،م تری ایجاد میکنند .عرضه از سوی بزهدیدگان زمانی قابیل تصیور اسیت کیه برخیی از
افراد در ی

جامعه با میزان معینی از خطر ارتکاب جرم ،به طور ناخواسته موقعیتهیای بزهکارانیه را

ایجاد کنند که پایینتر از ریس

متعار

در جامعه اسیت( .بابیایی؛ انصیاری )82 :1398 ،بیه عبیارت

دیگر ،برخی از آماجها ،وضعیتهای بزهکارانه را به صورتی آسان و کم هزینه برای بزهکاران فیراهم
مینمایند ) .(Roman & Farrell, 2017: 63به گونهای که نه تنها مجرمان حرفهای ،اینگونه آمیاجهیا را
بر آماجهای حفا ت شده ترجیح میدهند ،بلکه مجرمان ریرحرفهای و بایقوه نییز چنانچیه بیا شیرایط
سهل و آسان ارتکاب جرم مواجه شوند ،نسبت به ارتکاب جرم وسوسه میشوند( .میرخلیلیی:1388 ،
 )27-28ذکر این نکته نیز ضروری است که آماج در پی یگیری وضیعی ،دارای دو مفهیوم اسیت؛ در
مفهوم نخست ،اشییاء را شیامل میی شیود و در مفهیوم دوم ،افیراد نیوع ب یر را مید نظیر قیرار دارد
) .(Clarke, 2015: 17با توجته به آنچه گفته شد ،اصطال حفا ت و تقویت آماجها نیز در مورد یکیی
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از روشهای پی گیری وضعی از بزهکاری به کار میرود که هد

آن ،افزایش امنیت آماجهای جیرم

است تا از این طریق ،ارتکاب جرم برای مجرمان دشوارتر و خطر ناشی از آن بی تر شود .نصب قفیل
و وسایل امنیتی ،بردن آماجهای در معرن خطر به مکان امنتر ،کنترل دسترسی و امثال آن ،بخ ی از
تدابیر مرتبط با تقویت آماج ذکر میشود.
 -2-1-1-1منع یا محدویت ابزار ارتکاب جرم
یکی دیگر از تکنی های راهبرد «افزایش دشواری ارتکاب جرم» ،دور سیاختن ابزارهیای ارتکیاب
جرم از دسترس بزهکار بایقوه است؛ یعنی اگر ابزارهای ارتکاب جرم در دسترس او قرار نگیرد ییا
با صر

زحمت بسیار بتواند به آنها دست یابد یا تجربه اینگونه کارها را نداشیته باشید ،ارتکیاب

جرم برای او دشوار میشود و ممکن است باعث انصرا

او گیردد (میرخلیلیی.)183: ،)1( 1398 ،

در نظام حقوقی ایران و مرتبط با جرایم زیست محیطی ،از مهمترین راهبردهای پی یگیرانه وضیعیِ
نا ر به منع یا محدویت ابزار ارتکاب جرم میتوان به محیدویت در اسیتفاده از سیموم بیه منظیور
مبارزه با آفات نباتی ،جانوران و ح رات موذی در صیورت مییایرت بیا بهسیازی محییط زیسیت
(تبصره ماده  9قانون حفا ت و بهسازی محیط زیست مصوب  ،)1353ایزام افراد شارل به کیار بیا
اشعه نسبت به رعایت و اجرای مقررات و دستورایعملهای مربوطیه (میاده  12قیانون حفا یت در
برابر اشعه مصوب  ،)1368ممنوعیت استفاده از وسایل نقلیه موتوری دودزا و آالینده (ماده  4قانون
نحوه جلوگیری از آیودگی هوا مصوب  ،)1374منوط شدن سیاخت ،توییید و ورود وسیایل نقلییه
موتوری ،موتور و سایر قطعات مرتبط با احتراق وسایل نقلیه از قبیل کاربراتور و فیلتیر بیه رعاییت
استانداردهای حفا ت محیط زیست (ماده  8قانون فوقایذّکر) ،ممنوعیت رانندگی با وسیله نقلییهی
فاقد برگ معاینه فنی معتبر (ماده  2آییننامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور بیرگ معاینیه فنیی
خودرو مصوب  ،)1382ممنوعیت مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسیماندها و تخلییه و
پخش آنها در محیط و یا فروش ،استفاده و بازیافت این نوع پسماندها (میاده  13قیانون میدیریت
پسماندها مصوب  ،)1383ممنوعیت انباشت پسماندهای خانگی و سیاختمانی در معیابر عمیومی و
فضای باز خارج از مکانهای تعیین شده توسط شهرداریها و دهیاریها یا سیوزاندن آنهیا (میاده
 20قانون هوای پاک مصوب  )1396اشاره نمود.
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 -2-1-1راهبردهاي خطرافزا
رویکرد پی گیرانه وضعی به دنبال متأثر نمودن وضعیت پیش جنایی است .وضعیت پیش جنایی را
میتوان مجموعه اوضاع و احوایی دانست که قبل از وقوع جرم وجود داشته و روند گذر مجیرم از
اندی ه به عمل مجرمانه را تسریع میبخ ند .پی گیری وضعی از جرم ،به کار گیرفتن راهبردهیایی
است که گذر از اندی ه به فعل مجرمانه را مختل نماید (رایجیان اصلی .)126 :1392 ،یکی از ایین
موارد ،بکارگیری راهبردهای خطر افزا است؛ به گونهای که فرد با محاسیبه سیود و زییان ارتکیاب
جرم از ارتکاب جرم منصر

گردد .بنابراین ،اگیر فیرد از اقیدامات وضیعی بیه کیار گرفتیه شیده

احساس خطر نماید یا وضعیت مورد نظر را به دست نیاورد ،در عبیور از مسییر مجرمانیه بیه فعیل
مجرمانه صر نظر خواهد کرد .به عبارت دیگر ،چنانچیه فیرد در محاسیبه خیود ،سیود و منفعیت
ارتکاب جرم را در مقایسه با آثار زیانبار جرم ناچیز بداند ،از ارتکاب جرم منصیر

خواهید شید.

اِعمال راهبردهای خطر افزا درصدد ایقای این پیام به فردی با انگیزه مجرمانه است که ارتکاب جرم
با اِعمال این راهبردها به راحتی امکانپذیر نخواهد بود؛ بنابراین بیه منظیور مثمیر ثمیر بیودن ایین
راهبردها در عمل ،بایستی بزهکار احتمایی از وجود آنها از طریق تصریح در قیوانین و مقیررات و
یا اعالن عمومی مقامات ذیربط قضایی و اجرایی آگاهی یابد.
 -1-2-1-1تقویت نظارت
در ی

تعریس جامع میتیوان گفیت :نظیارت عبیارت اسیت از اسیتفاده از راهکارهیای عملیی و

مهارتهای علمی برای بررسی انطباق فعاییتها با قوانین و مقررات مورد عمل و کفایت آنهیا بیه
منظور ارزیابی میزان تحقق اهدا  ،پی بردن به نقاط ضعس و قدرت عملکردها ،ارائه راه حلهیای
اصالحی و افزایش بهرهوری (صفرخانی .)2 :1394 ،نظارت و مراقبت رسمی ،معرو ترین تکنی
پی گیری وضعی از جرم است که میتواند افزون بر شیوه نظارت طبیعی همچون چراریانی کیردن
خیابانها و افزایش فضای قابل دفاع ،شامل انواع نظارت رسمی (همچون نظارت پلیس و میأموران
شهرداری در سطح شهر) و یا ریررسمی (توسط شهروندان) باشد (افراسییابی .)9 :1393 ،در نظیام
حقوقی ایران و مرتبط با جرایم زیست محیطی ،از مهمترین راهبردهای پی گیرانه وضعیِ نیا ر بیه
تقویت نظارت میتوان به نظارت بر ضوابط و روشهای مربوط به میدیریت اجراییی پسیماندهای
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پزشکی از جانب وزارت بهداشت ،درمیان و آمیوزش پزشیکی ،پسیماندهای صینعتی و معیدنی از
جانب وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجیارت ،نفیت و نییرو و پسیماندهای ک یاورزی از طیر
وزارت جهاد ک اورزی (ماده  11قانون میدیریت پسیماندها مصیوب  )1383و همچنیین کنتیرل و
نظارت بر گواهینامه معاینه فنی وسایل نقلیه ریلیی ،هیوایی و درییایی از جانیب سیازمان حفا یت
محیط زیست (تبصره  5ماده  6قانون نحوه جلوگیری از آیودگی هوا مصوب  )1396اشاره نمود.
 -2-2-1-1بکارگیري ابزارهاي کیفري در راستاي پیشگیري
به طور کلّی چنانچه پی گیری همراه با سرکوبی نباشد ،مثمر ثمر واقع نخواهید شید؛ اگرچیه عیده
زیادی از مدعیان پی گیری ،دیدگاهی مطلق و قاطع دارند؛ این عیده ییا در جبهیه پی یگیری قیرار
میگیرند و یا در جبهه سرکوبی و رقیب خود را به اینکه مطلقًا «سرکوبمدار» و یا «پی گیریمدار»
است ،متهم میکنند .صر نظر از این بحث ،مهمترین چایش این است که ببینیم چگونه پی یگیری
و سرکوبی با همدیگر ترکیب میشیوند و چگونیه بیه طیور متقابیل همیدیگر را تکمییل مییکننید
(ابراهیمی؛ رجبی .)24 :1389 ،گاهی اوقات به منظور افزایش هرچه بی تر خطر ارتکیاب جیرم در
نظر مرتکبین بایقوه و همچنیین بهینیهسیازی فرآینید پی یگیری وضیعی از جیرم ،قیانونگیذاران و
سیاستگذاران جنایی ،عالوه بر بکارگیری راهبردهای ریرکیفری ،از تدابیر کیفری و سرکوبگر نیز
در این راستا مدد می جویند که اصطالح ًا تحیت عنیوان پی یگیری کیفیری نییز شیناخته مییشیود.
پی گیری کیفری از طریق تهدید مجرمین بایقوه ،این پیام را به آنها ه دار میدهد که در صیورت
نقض قانون و ارتکاب عمل مجرمانه ،ریس

مورد نظر آنها افزایش یافته و با واکنشهایی هماننید

حبس ،شالق ،جریمه و  ...مواجه خواهند شد .این نوع پی یگیری ،اگرچیه بیه تنهیایی پاسیخگوی
نیازهای اجتماعی و امنیتی جامعه نمیباشد ،اما با ادرام در پی گیرانه ریرکیفری از جیرم و اسیتفاده
از هر دو عنصر در کنار هم میتوان عامل مهمی در زمینه کاهش جیرم در اجتمیاع را فیراهم کیرد.
ایبته ذکر این نکته ضیروری اسیت کیه در قانونگیذاری ک یورهای میدرن ،ایین پاسی نسیبت بیه
پاس های مدنی ،اداری ،انضباطی در ردییس آخیر قیرار داشیته و اویوییت قیانونگیذار محسیوب
نمیشود ،بلکه به عنوان آخرین حربه به کار گرفته میشود.
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 -3-1-1راهبردهاي فرصت زدا
منظور از پی گیری وضعی ،کاستن از فرصتهایی است که افراد با استفاده از آن میتوانند مرتکیب
جرم شوند .پی گیری وضعی به دنبال آن است که عالوه بر دشوار نمودن و افزایش خطر ارتکیاب
جرم ،فرصت ارتکاب آن را نیز حسب مورد کاهش داده یا بزداید .به موجب میاده ( 6ج) رهنمیود
پی گیری از جرم ،پی گیری وضعی با کاهش فرصتها ،افیزایش خطیر دسیتگیری و کمینیهسیازی
منافع از میزان جرایم میکاهد (جوان جعفری؛ سیدزاده ثانی .)47 :1396 ،بر اساس تفکر حیاکم بیر
نظریه فرصت ،به صر

وجود بزهکار و بزهدیده جرم واقع نمیشود؛ بلکیه بایید فرصیت مناسیب

برای انجام جرم وجود داشته باشد .به عبارتی دیگر مقتضی فراهم باشد و مانعی نیز وجیود نداشیته
باشد (محمد نسل .)2 :1389 ،بنابراین گرفتن فرصت به معنای کاستن از نقیش شیرایط زمینیهسیاز
وقوع جرم است.
در نظام حقوقی ایران و مرتبط با جرایم زیسیت محیطیی ،از مهمتیرین راهبردهیای پی یگیرانه
وضعیِ فرصتزدا میتوان به تعیین و قید تعداد درختی کیه در اثیر سیاختمان بایید قطیع شیود در
پروانههای ساختمانی از طر

شهرداریها (تبصره  3ماده  4قانون حفظ و گسترش فضیای سیبز و

جلوگیری از قطع بیرویه درخت مصوب  ،)1352منوط شدن مبیادرت بیه هرگونیه شیکار ،صیید،
پرورش ،تکثیر ،نگاهداری و خرید و فروش جانوران وح ی و اجزاء آن به تحصیل پروانه یا اجازه
از سازمان حفا ت محیط زیست (ماده  8قانون حفا ت و بهسازی محیط زیست مصیوب ،)1353
موکول شدن احداث کارخانجات و کارگاههای جدید ،توسعه و تیییر محل و یا خط تویید آنهیا و
همچنین احداث نیروگاه ها ،پاالی گاههیا ،کارخانجیات پتروشییمی ،کارخانجیات صینایع نظیامی،
فرودگاهها و ترمینالهای بارگیری به رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفا ت محیط زیسیت از
یحاظ محل استقرار (ماده  12و تبصره  1ماده  13قانون نحیوه جلیوگیری از آییودگی هیوا مصیوب
 ،)1374ایزام کلیه هواپیماهای ثبت شده ،به پرواز درآمده و یا تردد کننده در فرودگاههای اییران بیه
رعایت ضوابط و استانداردهای سازمان هوانوردی بینایمللی (( )IOCAO - 1974ماده  9آییننامیه
اجرایی نحوه جلوگیری از آیودگی صوتی مصوب  )1378و  ...اشاره نمود.
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 -4-1-1راهبردهاي تقنینی جزایی در حقوق موضوعه
از رهگذر اصل  45و  50قانون 1اساسی جمهوری اسالمی ایران بیه عنیوان رویکیرد قانونگیذار در
مقرره فرا قانونی جهت حفظ محیط زیست به عنیوان یکیی از مصیادیق حقیوق عامیه در راسیتای
پی گیری از تعدی و جرایم مرتبط با این حوزه میتوان به قیوانین دیگیری بیه عنیوان راهبردهیای
مربوط بیه موضیوع حاضیر اشیاره نمیود .بایید اذعیان داشیت ،در کنیار قیانون مجیازات اسیالمی
(و مخصوصاً بخش تعزیرات این قانون) به عنوان قانون عام ،قوانین خاص بسیاری وجود دارد کیه
در کنار این قانون در راستای صیانت از محیط زیست و پی گیری از جرایم در ایین حیوزه راهبیرد
مناسبی را ایجاد نمودهاند .همچنان که در ماده  688قانون مجازات اسالمی 2بخش تعزییرات و نییز
ماده  9قانون حفا ت و بهسازی محیط زیسیت ،قانونگیذار بیه یی
آیودگی محیط زیست و منابع آبی و خاکی اشاره کرده

تعرییس واحید در خصیوص

است.

همچنین در تبصره  2ماده  688قانون مجازات اسالمی مصوب  1375و ماده  9قانون حفا ت و
 .1اصل  45قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« :انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده ،معیادن ،دریاهیا،
دریاچه ها ،رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ،کوه ها ،درهها ،جنگلها ،نیزارها ،بی ههای طبیعی ،مراتعی که حریم نیسیت ،ارث
بدون وارث ،و اموال مجهول ایمای

و اموال عمومی که از راصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسالمی است تا بیر طبیق

مصایح عامه نسبت به آنها عمل نماید .تفصیل و ترتیب استفاده از هر ی

را قانون معین میکند».

اصل  50قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« :در جمهوری اسالمی ،حفا ت محیط زیست که نسل امروز و نسیل هیای بعید
باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ،و یفه عمومی تلقی می گردد .از این رو فعاییتهای اقتصیادی و رییر آن
که با آیودگی محیط زیست یا تخریب ریرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند ،ممنوع است».
 .2ماده  688قانون مجازات اسالمی« :هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آیوده کردن آب آشیامیدنی ییا
توزیع آب آشامیدنی آیوده ،دفع ریر بهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زاید ،ریختن مواد مسیموم کننیده در رودخانیه هیا،
زبایه در خیابانها و ک تار ریر مجاز دام ،استفاده ریرمجاز فاضالب خام یا پس آب تصفیهخانیههیای فاضیالب بیرای مصیار
ک اورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص م مول مجازات شدیدتری نباشیند بیه حیبس تیا یی

سیال

محکوم خواهند شد».
تبصره  -1ت خیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آیودگی محیط زیست شناخته می شیود و نییز ریرمجیاز
بودن ک تار دام و دفع فضوالت دامی و همچنین اعالم جرم مذکور حسب مورد بر عهیده وزارت بهداشیت ،درمیان و آمیوزش
پزشکی ،سازمان حفا ت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
تبصره  -2منظور از آیودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هیوا ییا خیاک ییا زمیین بیه
میزانی که کیفیت فیزیکی ،شیمیایی یا بیویوژی
ابنیه مضر باشد تیییر دهد.

آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان ییا آثیار ییا
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بهسازی محیط زیست مصوب  1353آمده است که منظور از آیودگی محیط زیست عبارت است از
«پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی ،شیمیایی
یا بیویوژی

آن را ،به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر

باشد ،تیییر دهد».
بنابراین وضع قوانین کاربردی جزایی و منسجم بیا کیارکردی پی یگیرانه از دیگیر راهبردهیایی
میباشد که در قبال جرایم زیست محیطی میتوان در کنار ،بکارگیری ابزارهای کیفیری در راسیتای
پی گیری در این حوزه استفاده نمود ،چراکه اگر قانونگذار با وضع قوانین کاربردی در ایین حیوزه
اقدام به ایجاد مناسبات و زیرساختهای الزم جهت پی گیری از جرایم زیست محیطی نکند ،سایر
اقدامات پی گیرانه اثر مطلوبی را به دنبال ندارد .بیرای تبییین ایین موضیوع و آشینایی بیا رویکیرد
قانونگذار در جهت وضع قوانین حمایتی از محیط زیست میتوان به قانون شکار و صید کیه ابتیدا
در سال  1335با ت کیل کانون شکار با حضور اعضا مت کل از ی

وزیر ،رییس ستاد م ترک ارتش

و  6نفر متخصص شروع به کار نمود و در طی این سالها به یحاظ اهمیتی که حفظ محیط زیسیت
برای قانونگذار داشت در چند مرحله مورد اصال و تیییر قرار گرفت کیه در تکیوین ایین قیانون
آخرین اراده قانونگذار بر اجرای قانون شکار و صید مصوب  1375/9/25میباشید کیه بیه منظیور
حفا ت از نسل شکار و نظارت بر حفظ محیط زیست وضع گردید و در طی دهههای اخییر آییین
نامههای مختلفی در حوزههای گوناگون مسائل زیست محیطی به تصویب مراجع مربوطه رسیده و به
مورد اجرا گذارده شده است (قوام.)25 :1375 ،
فلذا در مواد  11و  12و  13قانون 1اخیر با توجه به این که مجازاتهای ترذیلی و ترهیبی فقیط

 .1ماده « -11کسانی که بدون پروانه مرتکب شکار یا صید گردند به حبس تأدیبی از  11روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از ی

هزار

ریال تا ده هزار ریال محکوم میشوند».
ماده « -12کسانی که مرتکب اعمال زیر گردند به حبس تأدیبی از ی

ماه تا سه ماه و یا به جزای نقدی از پنج هیزار رییال تیا

بیست هزار ریال محکوم میشوند:
ایس -شکار و صید در قرق های سلطنتی.
ب -شکار و صید حیوانات حمایت شده بدون پروانه.
پ -شکار و صید بدون پروانه در مناطق حفا ت شده و قرقهای اختصاصی.
ت -تعلیس و تخریب و از بین بردن رستنیها در پارکهای وحش.
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در حقوق جزا به کار رفته است م اهده میکنیم که قانونگذار با رویکردی سیرکوبگرانیه ناقضیین
این قانون را محکوم به حبس نموده است تا ضمن مجازات به نحوی به پی گیری از جیرایم علییه
محیط زیست اقدام کند چراکه از قوانین مدنی در ایین حیوزه نمییتیوان کارکردهیای بازدارنیده و
پی گیرانه را انتظار داشت و موضع قانونگذار در تقنین قوانین جزایی از حیث تناسب میان جیرم و
مجازات اهمیت زیادی برای جامعه دارد و نمیتوان این کارکرد را از سیایر حیوزههیای حقیوقی و
اداری انتظار داشت.
همچنین در این خصوص میتوان به ماده  12از «قیانون 1حفا یت و بهسیازی محییط زیسیت
مصوبه  1353/3/28و اصالحیه  »1371/8/24اشاره نمود که قانونگذار به منظور پی گیری از جرایم
زیست محیطی ،صاحبان یا مسئوالن کارخانجات و کارگاههای موضوع ماده  11این قیانون مکلفنید
به توقس از ادامه کار نموده است و اگر افراد از این قانون تخلس کنند بیه جیزای نقیدی و حیبس
مقرر در این ماده محکوم میشوند .ماده  16قانون 2مدیریت پسماند مصیوب  1383نییز بیه جهیت

ث -بستن سد و کلهام "شیل" در مسیر رودخانهها به منظور صید ریر مجاز.
ج -آیوده نمودن آب رودخانه ها و دریاچه ها و قنوات و برکه ها و مردابها به موادی که موجبات از بین بردن آبزییان را فیراهم
نماید».
ماده « -13کسانی که مرتکب اعمال زیر گردند به حبس تأدیبی از سه ماه تا ی

سال و یا به جزای نقیدی از بیسیت هیزار تیا

پنجاه هزار ریال محکوم میشوند:
ایس -شکار و صید یا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از سموم یا مواد منفجره مانند دینامیت و ریره.
ب -شکار بدون پروانه آهو و جیبیر و گورخر و گوزن زرد.
پ -شکار و صید بدون پروانه پستانداران و آبزیان قابل شکار و صید که از خارج به ک ور وارد و حمایت شده اعالم گردییده
باشد.
ت -شکار و صید بدون پروانه در پارک های وحش».
 .1ماده 12ی «صاحبان یا مسئوالن کارخانجات و کارگاههای موضوع ماده  11مکلفند به محض ابالغ دستور سازمان  ،کار ییا فعایییت
ممنوع شده را متوقس و تعطیل نمایند .ادامه کار یا فعاییت مزبور منوط به اجازه سازمان یا رأی دادگاه صالحیتدار خواهید بیود.
در صورت تخلس به حبس از شصت و ی

روز تا ی

سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و ی

ریال تا پنجیاه هیزار

ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد».
 .2ماده « -16نگهداری ،مخلوط کردن ،جمعآوری ،حمل و نقل ،خرید و فروش ،دفع ،صدور و تخلیه پسماندها در محیط بیر طبیق
مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود .در ریر این صورت اشخاص متخلس به حکم مراجیع قضیایی بیه جیزای
نقدی در بار اول برای پسماندهای عادی از پانصد هزار ( )500/00ریال تا یکصد میلییون ( )10/000/000رییال و بیرای سیایر
پسماندها از دو میلیون ( )2/000/00ریال تا یکصد میلیون ( )100/000/000رییال و در صیورت تکیرار ،هیر بیار بیه دو برابیر
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پی گیری از آیودگیهای زیست محیطی اقدام به مجازات مرتکبین جرم در این حوزه نموده اسیت
و اشخاص متخلس را به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی مقرر در این قانون محکوم میکند.
همچنین بر اساس قانون حفا ت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با متخلفان و مجرمیانی کیه
به محیط زیست در معنای کلی آن خسارت وارد کنند به طور جدی برخورد خواهد شید .در میاده
 42و  43قانون مذکور ،بریدن ،ری ه کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چیوب و هییزم و
ذرال از منابع ملی و توده های جنگلی ممنوع است .مرتکب در مورد برییدن و ری یه کین کیردن و
سوزانیدن هر اصله نهال به پرداخت جریمه نقدی و در مورد بریدن و ری یه کین کیردن درخیت و
تهیه چوب و هیزم و ذرال به حبس تأدیبی از  11روز تا شش ماه و پرداخت جریمه نقدی نسیبت
به هر اصله درخت یا هر متر مکعب هیزم یا ذرال محکوم می شود .بریدن و ری ه کن کردن بوتهها،
خارها و درختچههای بیابانی و کیویری و کوهسیتانی در منیاطق کیویری و بیابیانی ممنیوع اسیت.
متخلس به حبس تکدیری تا ده روز با پرداخت ررامت نقدی محکوم و در صورت تکرار به هر دو
مجازات محکوم خواهد شد .مهمترین ماده ای که در ارتباط با آتش زدن عمدی جنگل ها میی تیوان
به آن استناد کرد ماده " 47قانون حفا ت و بهره برداری از جنگلها و مراتیع" اسیت کیه مجیازات
سنگینی را برای مرتکبین این جرم تعیین کرده است .به موجب این ماده قانونی ،هرکس در جنگیل
عمداً آتش سوزی ایجاد کند به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و در صیورتی کیه
مرتکب ،مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم

میشود.

ماده  45قانون مذکور نیز اشعار میدارد :آتش زدن نباتات در مزارع و بارات داخیل ییا مجیاور
جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است .در صورتی که در نتیجیه بییمبیاالتی،
حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا ی

سال محکوم خواهد شید .بیر

اساس ماده  ،46هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نمایید بیه
حبس تأدیبی از سه ماه تا ی

سال و برای هر درخت که کت یا پیی زده و ییا در آن آتیش روشین


مجازات قبلی در این ماده محکوم می شوند ».متخلفین از حکم ماده ( )13به جزای نقدی از دو میلییون ( )2/000/000رییال تیا
یکصد میلیون ( )100/000/000ریال و در صورت تکرار به دو برابر حداکثر مجازات و در صورت تکرار مجدد هیر بیار بیه دو
برابر مجازات بار قبل محکوم میشوند.
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کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهد شد.
در نهایت میتوان به قانون هوای پاک مصوب  1396/4/25به عنوان یکیی از مهمتیرین قیوانین
زیست محیطی که رویکردی حمایتی (نسبت به حفظ محیط زیست) و جزایی (نسبت به ناقضین و
متعدیان به محیط زیست) را دارد اشاره نمود .همچنان که آیوده نمودن هیوا توسیط افیراد در میاده
 688قانون مجازات اسالمی تعزیرات مصوب  1375در گذشته به طور عام مورد جرم انگاری قیرار
گرفته بود و حتی در قیانون نحیوه جلیوگیری از آییودگی هیوا مصیوب  1374نییز میورد تصیریح
قانونگذار قرار گرفته بود یذا به یحاظ پی گیری از جرایم زیسیت محیطیی در قبیال آییودگی هیوا،
قانون هوای پاک مصوب مرداد ماه  1396به تصویب رسید و تا حدود زیادی توانست به پی گیری
از جرایم زیست محیطی در این حوزه بپردازد.
 -2-1از منظر متولیان
 -1-2-1راهبردهاي دولت محور
هرچند اهمیت دادن به راهبردهای پی گیرانه به جای توسیل بیه تیدابیر سیرکوبگرانیه ،از اویوییت
برخوردار است ،اما این امر تا حد زیادی به نوع نظام حاکم بر ی

ک ور وابسته است .دوییتهیایی

که در پی گیری از اقدامات مجرمانه ،سیاست جنایی کُن ی را دنبال مییکننید ،از طرییق حیذ

ییا

محدودسازی عوامل جرمزا و نیز مدیریت مناسب و مطلوب محیطهای فیزیکی ،بزهکیاری را مهیار
میکنند( .حسینی؛ نوذری فردوسیه )5 :1393 ،بنابراین دویتها بیه عنیوان نماینیده جامعیه ،نقیش
محوری در پی گیری وضعی از جرایم زیست محیطی داشته و به صیورت انحصیاری ،همچنیان از
اختیارات زیادی در اتّخاذ تدابیر وضعی و همچنین اجرا و نظارت بر آنها برخوردارند؛ حتی برخی
صاحبنظران بر این اعتقادند که انتخابهای بحرانی در خصوص محیط زیسیت را نمییتیوان بیه
شهروندانی با اطالعات ناقص و یا نمایندگان آنها سپرد و ایین امیر بایسیتی در انحصیار دوییت و
متخصصان بومشناسی باشد (Eden, 2014: 21) .با وجود همه اینها بایسیتی توجتیه داشیت کیه در
دویت و سازمانهای دویتی ،ذهنیت نوآور وجود ندارد (ک اورزی )8 :1392 ،همچنین سازمانهای
دویتی ،به اقدامات روتین و روزمره تمایل داشته و میل بیه نیوآوری در اجیرای و یایس سیازمانی
محدود است (افراسیابی؛ خایقی .)4 :1395 ،اینجاست که ضرورت اتّخاذ راهبردهای پی یگیرانه بیا
م ارکت جامعه مدنی و نهادهای ریردویتی ،بیش از پیش آشکار میگردد.
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 -2-2-1راهبردهاي مشارکتی
به موازات گسترش پدیده مجرمانه ،حکومتها و نیز پووه گران دان گاهی درصدد برآمدند که از
روشهای مکمتل و مدرن فرا حکومتی و چند ساحتی برای مبارزه و پی گیری از گسیترش جیرایم
استفاده کنند .از ی

سو حکومت و حکمرانی نیز ناگزیر پیچیده شده و از روشهای یی

سیویه و

قدیمی حکمرانی فاصله گرفتهاند و به سمت روشهای دو سویه و تعاملی یا همکیاری جویانیه بیا
جامعه گرایش پیدا کردهاند؛ از سیوی دیگیر بیا اثبیات عیدم کفاییت روشهیای کنترییی و تنبیهیی
حکومتی ،روشهای جامعه بنیاد و راهبردهای م ارکتی مطر و اهمیتت یافتهاند (سردارنیا؛ ساالری
شهربابکی .)2 :1398 ،همانگونه که پی تر نیز اشاره گردید ،تحقیق اهیدا

عایییه زیسیت محیطیی

بدون توجه به م ارکت سازمانهای ریردویتی در مراحل مختلس شکلگییری هنجارهیای زیسیت
محیطی و نظارت و اجرای آنها دشوار است؛ بایطبع تیدابیر پی یگیرانه وضیعی از جیرایم زیسیت
محیطی نیز مستثنی از قاعده فوق نبوده و گاه نیازمند م ارکت جامعه میدنی و نهادهیای ریردویتیی
با سازمان متویّی به منظور حصول کارآیی بی تر میباشند .در خصیوص رویکیرد کلّیی مسیئوالن و
قانونگذار ایران به بحث م ارکت ،در مجموع میتوان قائل به نظر مثبت به امر م ارکت بیود ،امیا،
تبلور این عزم در مقررههای داخلی به نحوی نیست که بتوان از مهیا شدن شرایط قیانونی و زمینیه-
های مناسب جهت م ارکت فعال و کارآمد محیط زیستی سخن گفت .به نظیر مییرسید رویکیرد
مسئوالن به م ارکت در معنای استفاده از نیروی کار داوطلب در اجرای طر هاست و نیه اعطیای
حقوق و تکاییس محیط زیستی به شهروندان به همراه ایزامیات اصیویی آن مییباشید (علیی نیواد،
.)188 :1395
 -2چالشهاي پیشگیري وضعی درقبال جرایم زیست محیطی
 -1-2مغایرت با آزاديهاي فردي و حقوق بنیادین افراد
با وجود اینکه پی گیری از جرم ،نقش مؤثری در دسترسی شهروندان به جلوههای اساسیی حقیوق
ب ری ایفا مینماید ،گاه چگونگی اجرای روشهای آن و حتی چرایی گزینش آنها با آمیوزههیای
حقوق ب ری برخورد میکند (نیازپور .)15 :1393 ،پی گیری وضعی نیز از این قاعده مستثنی نبوده
و اجرای آن با چایش حقوق ب ری مواجه است؛ ماده  12اعالمییه جهیانی حقیوق ب یر ( )1948و

80

فصلنامه علمی آراء (دورهی پنجم -شمارهی نهم) بهار 1401

ماده  17میثاق بینایمللی حقوق مدنی و سیاسیی ( )1966مداخلیه در زنیدگی خصوصیی افیراد از
طریق انواع مراقبت را منع نمودهاند .در حقوق ایران نییز نویسیندگان قیانون اساسیی بیا شناسیایی
موازین حقوق ب ریِ مربوط به این راهبرد« ،اصیل کرامیتمیدار بیودن پی یگیری از جیرم» را بیه
رسمیت شناختهاند .به موجب بند  6اصل دوم ،نظام جمهیوری اسیالمی اییران بیر پاییه ایمیان بیه
«کرامت و ارزش واالی انسانی و آزادی توأم با مسئوییت او در برابر خیدا» اسیتوار اسیت .بیر ایین
اساس در همه عرصهها از جمله در سراسر فرآیند پی گیری از جرم (از یحظه سیاسیتگیذاری تیا
اجرای روشها) باید مالحظات حقوق ب ری و کرامت انسانها را در نظر داشت (همان )16 :یکی
از انتقادات صحیحی که همواره به تدابیر پی گیرانه وضعی وارد است ،میایرت برخیی از آنهیا بیا
آزادیهای فردی و حقوق بنیادین اشخاص است؛ به عنیوان مثیال در پی یگیری از جیرایم زیسیت
محیطی ،تدابیری از قبیل نصب دوربینهای نظارتی و مانیتورینگ سطح شهر به منظیور حفا یت از
فضای سبز ممکن است منجر به دخایت در حریم خصوصی و آزادیهای افراد نیز گردد؛ همچنیین
ساماندهی آمرانه برخی م ارل مزاحم محیط زیست شهری و ایزام آنها به انتقال به امیاکن دیگیر،
ممکن است با حق آزادی اشتیال افراد 1در تعارن و تزاحم باشد.
 -2-2کاهش مشارکت عمومی
با توسعه دوربینهای مراقبت ،نقش مردم در تأمین امنیت کمرنگ میشود؛ یعنی این ساز و کار کیه
به منظور ایفای نقش بازدارندگی نسبت به بزهکاران مورد استفاده قرار میگیرد ،اثر عکیس خواهید
گذاشت .به بیان دیگر ،در این حایت ،تأمین امنیت به دست یی
شهروند ،از ی

اپراتیور سیپرده شیده و در عمیل

کنشگر به تماشاگر تبدیل شیده اسیت .در واقیع مراقبیت وییدئویی بیه نیوعی در

کاهش احساس مسئوییت افراد نسبت به موضوعاتی که در اطراف ان ،آرامش آنان را تهدید میکند،
شرکت کرده است .حال در این شرایط ،چگونه میتوان هم مدافع سرسخت مراقبت وییدئویی بیود
 .1به موجب این حق ،نه تنها شخص باید بتواند شیل خود را آزادانه انتخاب کند؛ بلکه باید بتواند نسبت به امنیت شیلی و ثبات شییلی خیود
نیز مطمئن باشد و در زمان بیکاری از وی حمایت بدون شرطی ب ود .میثاق بینایمللی حقیوق اقتصیادی ،اجتمیاعی و فرهنگیی یکیی از
اسییناد مهییم حقییوق ب ییری اسییت کییه در مییاده ( )6آن ،از اییین حییق سییخن گفتییه شییده اسییت؛ اییین مییاده بیییان مییی دارد:
«ک ورهای طر این میثاق حق کار کردن را که شامل حق هر کس است به اینکه فرصت یابد به وسیله کاری که آزادانه انتخاب یا قبیول
می کند ،معاش خود را تأمین کند ،به رسمیت میشناسند و اقدامات مقتضی را برای حفظ این حق معمول خواهند داشت…».
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و هم ادعا کرد که پی گیری امری مربوط به همه است؟ بنابراین این ساز و کار بیه جیای اینکیه در
خدمت ب ر باشد ،در خدمت قدرت درآمده است (ابراهیمی؛ رجبی .)25 : ،بنا به دالیل پیش گفتیه
است که عدهای بر این اعتقادند که استفاده بیش از حد از تدابیر پی گیری وضیعی ،رشید بیگیانگی
مردم و تخریب جوامع را موجب میشود ) .(Felson, 2016: 18در خصوص جرایم زیست محیطی
نیز اجرای ی

جانبه سیاستهایی چون پایش محیط زیست و طر هایی چیون دییدهبیان آییودگی

هوا با تجهیزات نظارتی و سنسورهای پی رفته ،در عمل باعث کاهش م ارکت و مسئوییتپیذیری
شهروندان و سازمانهای مردم نهادِ ریردویتی در اقیدامات پی یگیرانه وضیعی ،بیرخال

اقیدامات

پی گیرانه اجتماعی گردیده است.
 -3-2جابجایی بزهکاري

1

یکی از ایراداتی که در مورد پی گیری وضعی مطر شیده ،موضیوع جابجیایی بزهکیاری پیس از
اِعمال تدابیر پی گیری وضعی میباشد .منتقدین بر این اعتقادند که اقدامات پی یگیرانه وضیعی بیه
جای آنکه مجرمان را مجبور به اعران از عمیل مجرمانیه نمایید ،موجیب جابجیایی بزهکیاری از
مکانی به مکان دیگر ،از زمانی به زمان دیگر یا از آماجی به آماج دیگیر مییگیردد .از آنجیایی کیه
هد

اصلی پی گیری از جرم آن است که افراد دارای انگیزه مجرمانیه از ارتکیاب جیرم منصیر

شوند و آن را ترک نمایند ،یذا باقی بودن انگیزه مجرمانه و هدایت کردن مجرمان به دیگر زمانهیا،
مکانها یا آماجها ،به عنوان یکیی از نقیاط ضیعس ایین روش پی یگیری بیه حسیاب مییآیید .در
خصوص جرایم زیست محیطی همانگونه که در ادامه و در مورد کالن شهر اصفهان به طور خاص
نیز م اهده خواهیم نمود ،اتّخاذ و اجرای تدابیر پی گیرانه وضعی ،اگرچه باعث عدم ارتکاب جرم
زیست محیطی یا تقلیل آثار آن در ی

نقطه خاص مکانی و جیرافیایی میگیردد ،یییکن تضیمینی

برای جابجایی جرم و آثار مترتب بر آن ،به نقطه دیگر وجود ندارد.
 -2-4محدودیت در تأمین محیط زیست پایدار
هنگامی که تأمین محیط زیست پایدار و محافظت از آن ،منحصراً به فناوریهیای نیوین نظیارتی و

1. Crime dislocation.

82

فصلنامه علمی آراء (دورهی پنجم -شمارهی نهم) بهار 1401

سامانههای برخط متکی باشد ،این پایداری ،آسیبپذیر و شکننده بوده و هر یحظه امکان اختالل یا
از کار افتادن فناوریها و سامانههای مزبور ،موجود است .همچنان که مواردی نییز وجیود دارد کیه
هرگز پیشبینی ن ده و راه حل آن نیز تدارک دیده ن ده است .به عنوان نمونه میتوان به محافظت
از درختان  -به مثابه یکی از آماجهای اصلی جرایم زیست محیطیی -از طرییق نصیب پیالکهیای
ایکترونیکی اشاره نمود؛ چنانچه به هر دییل در سیستم ایکترونیکی و بارکد پالکهای مزبور خللیی
وارد شود ،ارائه راهحل جایگزین ،امری دشوار یا حداقل زمانبر خواهد بود .عالوه بیر آنچیه گفتیه
شد ،چنانچه بخواهیم م کالت زیست محیطی را فقط از طریق فناوریها و سامانههای نیوین حیل
کنیم ،ممکن است به جامعه روباتها تبدیل شویم .یذا نباید صرفاً به فناوری تکییه کیرد و بایید از
شهروندان نیز کم

خواست .داشتن فناوری دییل استفادة افراطی و بی حد و مرز از آن نیست.

نتیجهگیري
آنچه از تأمل بر مطاییب پییش گفتیه در پیووهش حاضیر در خصیوص «چیایشهیا و راهبردهیای
پی گیرانه وضعی در قبال جرایم زیست محیطی» میتوان استنتاج نمود ،در وهله اول بیه کیارگیری
متعادل و متناسب از فناوریهای نوین است که با نیازهای جامعه و همسو با کرامیت انسیانی افیراد
در جهت پی گیری وضعی در قبال جرایم زیست محیطی میباشد ،چرا که اگیر هیر کیدام از ایین
موارد به درستی و در جایگاه اصلی خود در مقررات و قوانین موضوعه قرار نگیرنید مییتوانید بیه
آزادیهای فردی و اجتماعی افراد یطمه وارد سازد و عمالً به جای اینکه مفید واقع شیود در مسییر
مخایس حرکت کند .فلذا آنچه از یافتههای پووهش حاضر به عنوان راهبردی کارآمد و معقیول بیر
میآید ایجاد همبستگی و م ارکت عمومی در کنار استفاده از فناوری و سایر روشهای مرسوم در
پی گیری وضعی میباشد.
در وهله دوم مکانیزه نمودن روشهای پی گیری وضعی نباید میایرتی بیا اسیتفاده همزمیان از
نظارت مستقیم افراد و نهادهای ریردویتی که قصد م یارکت در حیوزه مقابلیه بیا جیرایم زیسیت
محیطی را دارند داشته باشد ،چراکه مسلماً ایجاد فیلترهای نظارتی (انسانی و سیسیتمی) متعیدد در
بهبود روند پی گیری از جرایم زیست محیطی کم

بسزایی را انجام میدهد و هر چه تعامیل ایین

دو با متویی اصلی پی گیری (دویت) بی تر باشد ،توفیق بهتری در مقابله ،کنتیرل و کیاهش جیرایم
زیست محیطی میتوان یافت.
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همچنین از رهگذر موارد قبل میتوان اذعان نمیود اشیکاالت و اخیتالالت شیایع در حیین بیه
کارگیری از روشهای پی گیری وضعی مکانیزه نیز یکی از چایشهایی میباشد که نمیتیوان از آن
رافل بود و راهبردی مناسیب بیه جیز بهیرهمنیدی میوازی از نییروی انسیانی در کنیار اسیتفاده از
سامانههای هوشمند (دوربینهای نظارتی ،اتوماسیون ،پالک ایکترونی

و  )...را به دنبال ندارد تا در

زمان بروز اشکال و خطا در این موارد ،نظارتهای انسانی بتواند کماکان در راسیتای پیایش وضیع
موجود به متوییان و مسئویین امر در جهت مقابله با جرایم زیست محیطی یاری رسانی کنند.
در نهایت میتوان گفت ،فرضیه موجود در پی گیری وضیعی ،دقیقیاً مخیایس جبرگراییی بیوده و
مبانی نظری و جرم شناختی آن را میتوان در نظریاتی همچون نظریه کاهش فرصیت مجرمانیه و نییز
نظریه فعاییتهای روزمره جستجو نمود .اگرچه پی گیری وضعی ،بیه علّیت شناسیی جیرم و مطایعیه
عوامل بزهکاری از منظر م کالت اجتماعی و اقتصادی توجه نداشته و صرفاً به دنبال اتخاذ اقیداماتی
است که در تصمیم بزهکاران بایقوه تأثیر گذاشته و در شرایط مادی و فیزیکییِ ماقبیل ارتکیاب جیرم
مؤثر واقع شده است ،با این وجود از این حیث نتایج بهتر و هزینهی کمتری را برای جامعه بیه همیراه
داشته و بار کمتری را بر دوش افراد جامعه تحمیل نموده است و به یحاظ بازدهی سریعتر این شییوه-
ی پی گیری ،در ک ور ما از سوی مسؤوالن قضایی و نیروهای انتظامی ،بیا اسیتقبال بی یتری مواجیه
شده است .ویی در مقابل به علت عیدم م یارکت عمیومی و ایجیاد همبسیتگی مییان آحیاد میردم و
نهادهای ریردویتی (به صورت فرهنگ سازی ،حمایت از محیط زیست به عنوان ی

و یفه عمیومی)

از توفیق مطلوبی جهت پی گیری وضعی در قبال جیرایم زیسیت محیطیی برخیوردار ن یده اسیت و
عمده علت آن دور نمودن مردم از مسئوییتپذیری نسبت به حمایت از محیط زیست به عنیوان یی
و یفه عمومی در این حوزه و مکانیزه نمودن شیوههای پی گیری وضعی میباشد.
فلذا راهکارهای زیر برگرفته از یافتههای پووهش حاضیر در جهیت توسیعه وضیعیت حیاکم،
«پی گیری وضعی در قبال جرایم زیست محیطی» مفید فایده میباشد:
 -1به کار گیری همزمان از نیروی انسانی در کنیار فنیاوری نیوین و اتوماسییون جهیت پی یگیری
وضعی در قبال جرایم زیست محیطی.
 -2فرهنگ سازی عمومی جهت حفظ محیط زیست؛ از طریق آموزش حین تحصیل به عنوان یی
و یفه جهت پی گیری وضعی در قبال جرایم زیست محیطی.
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 -3تقنین قوانین کارآمد و متناسب با وضع موجود و ایجاد ضمانت اجراهای معقول و مناسیب بیه
یحاظ بازدارندگی از جرم و عدم میل به تکرار جرم.
 -4تعیین مجازاتهای متناسب با نوع جرم و رفتار ارتکابی و حتی ایمقیدور جیایگزین حیبس در
جرایم سب

توسط مقام قضایی ،به یحاظ تنبه و بازگ ت پذیری فرد به جامعه.

 -5استفاده از رفیتهای صدا و سییما در راسیتای اجیرای میاده « 33قیانون نحیوه جلیوگیری از
آیودگی هوا» به منظور همکاری با سازمان حفا ت محیط زیست ،جهت تنویر افکار عمیومی بیا
ساختن برنامههای مناسب جهت آموزش قوانین و مقررات و مسایل مربوط به حفا یت محییط
زیست.

چالشها و راهبردهای پیشگیرانه وضعی در قبال جرایم زیست محیطی
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نقش جمهوریت در تعامل با اسالمیت در سیاست جنایی جمهوری اسالمی ایران
مهدي هاللی

1

چکیده
نظام سیاست جنایی متأثر از سیاستهای اتخاذ ی توسیط نهیاد حاکمییت سیاسیی مییباشید .دو ویوگیی اصیلی نظیام
حکمرانی جمهوری اسالمی ایران همانگونه که از عنوان آن نییز پیداسیت «اسیالمیت» و «جمهورییت» اسیت .ایین دو
ویوگی بر تمام شئون حاکمیت از جمله سیاست جنایی تأثیر دارد .ارتباط «اسالمیت» و «جمهوریت» در سیاست جنیایی
گاهی به تقابل و گاهی بیه مییایرت منجیر میی گیردد .الزمیه درک بهتیر ایین تقیابالت شیناخت حیدود هیر کیدام از
خصوصیتهای اسالمیت و جمهوریت و دخایت آنها در سیاست جنایی ک ور میباشد .با توجیه بیه اهمییت داشیتن
مقبوییت جمهور برای حاکمیت در عین حفظ اسالمیت نظام ،که امروزه به دردرهای برای سیاسیت گیذاران ک یور در
زمینه برخورد با جرم و مجرم متحول شده است ،به بررسی برخی شیوههای اتخاذی توسط قانونگذار بیه روش مطایعیه
و بررسی مفاهیم و منابع مرتبط با هرکدام از حوزههای مورد مطایعه و در نهایت یافتن و پی نهاد برخی طرق ممکن بیا
تفکی

هر ی

از انواع مجازاتها برای حل این تعارن با توجه به صبیه فقهیی و قیانونگیذاری در ک یور پرداختیه

میشود .که یافتهها حاکی از این میباشد که چه در فقه و چه در سیاسیت جنیایی امکیان انعطیا

اسیالمیت در برابیر

جمهوریت متصور میباشد .مهمترین یافته این پووهش عالوه بر شناسایی و تبیین جلوههای اسالمیت و جمهوریت بیر
ایگوی سیاست جنایی ک ور ،احراز عدم سیطره صر

اسالمیت بر ایگو سیاست جنایی مییباشید .کیه ایین تعامیل در

برخورد با پدید ه مجرمانه و مراحل پی یگیری و اصیال و درمیان قابیل م یاهده و اثبیات مییباشید کیه مثبیت نگیاه
جامعهمدار سیاست جنایی ک ور که برگرفته از نگاه اسالمی است میباشد.
کلیدواژهها :اسالمیت ،جمهوریت ،جمهوری اسالمی ایران ،سیاست جنایی.

 .1دان جوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دان گاه قم ،قاضی دادگستری

mehdihelali74@gmail. com
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مقدمه
سیاست جنایی به نظر فوئر باخ ،ی

رشته فرعی وابسته به حقوق جزا نیست ،بلکه جهت ،دیییل و

معنای وجودی حقوق جزا است ،1یعنی «حقوق جزا جهتگیری شده به سوی یی

هید » چنیین

بینش پویا و رایی از سیاست جنایی را در مجموع میتوان ،حاوی عمده آنچه که این مفهوم در بیر
میگیرد تلقی کرد .فوئر باخ سیاست جنیایی را «خردمنیدی تقنینیی دوییت» تعرییس کیرده اسیت.
سیاست جنایی نهادی میباشد که در ارتباط با حکومت تبلور مییابد ،و بدون وجود نظیام سیاسیی
حاکم ،کاربرد اساسی خود را از دست

میدهد.

با رخداد انقالب اسالمی در سال  1357به رهبری امام خمینی ،نظام سیاسی جمهوری اسیالمی
مستقر گردید که گاه از آن با عنوان مردم ساالری دینی نیز یاد شده است .کیه مییتیوان آن را نیوع
خاصی از نظام حاکمیتی دانست که به تبع آن ایگوی بدیعی از سیاسیت جنیایی عرضیه میینمایید.
شناخت و بررسی ماهیت سیاست جنایی جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر تبیین تیأثیرات و جایگیاه
دو مؤیفه اساسی «اسالمیت» و «جمهوریت» میباشد و بدون شناخت این دو مفهوم اساسی شناخت
سیاست جنایی جمهوری اسالمی ایران با م کل رو بیه رو مییگیردد .در ایین پیووهش بیه دنبیال
شناخت دو مبنای اصلی نظام سیاسی مردم ساالر دینی ،که همان دو مقویه مذکور است میباشییم و
متعاقب شناخت ایگوی سیاست جنایی جمهوری اسالمی ایران که با بهرهگیری از مطایعیه مبیانی و
دستهبندیهای مجازاتها (حدود ،قصاص ،دیات ،تعزیرات) میباشد؛ صورت میگییرد .در بخیش
دیگر به تبیین آثار اسالمیت بر ایگوی سیاست جنایی جمهوری اسالمی اییران و همچنیین بررسیی
نقش و آثار جلوه های جمهوریت و آثار به صورت مستقیم و یا ریر مستقیم آن بر سیاسیت جنیایی
جمهوری اسالمی ایران و دخایت و تعامل ایین دو مفهیوم در ت یکیل و سیاخت سیاسیت جنیایی
ک ور و سازوکارهای برخورد با پدییده مجرمانیه بیه عنیوان اصیلیتیرین و یفیه سیاسیت جنیایی
میباشد .در واقع به دنبال پیدا کردن راهحلی جهت تطبییق عملیی روییههیای نظیام جمهیوری در

 .1آنسلم فون فوئر باخ ،حقوقدان کیفری آیمانی ،نخستین اندی مندی است که در سده هجدهم میالدی اصطال سیاست جنیایی را
در مفهومی نا ر بر اقدامات کیفری و مجازات به کار برد .این تعریس در دوران مکتب کالسی

ارائه شد که مبتنی بر حاکمیت

دیدگاههای آزادی اراده ،آگاهی و حقانیت مجازات است .وی در سال  1803تعریفی امنیت مدار و با رویکیرد دفیاع از حقیوق
فردی ارائه داد (نجفی ابرندآبادی .)1060 :1378 ،از نظر ای ان سیاست جنایی مجموعه روشهای سرکوبگری است که دوییت
با استفاده از آنها علیه جرم واکنش ن ان میدهد (الزرژ.)9 :1375 ،
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سیاست جنایی جمهوری اسالمی ایران با نظریه سیاست جنایی اسالم میباشیم .بنیابراین مییتیوان
هد

این پووهش را شناسایی ارکان و جلوههیای اسیالمیت و جمهورییت نظیام سیاسیت جنیایی

جمهوری اسالمی ایران که منجر به شناسایی دقیقتر ایگوی سیاست جنایی جمهوری اسالمی ایران
و روابط اصلی حاکم بر شبکه سیاست جنایی است ،عنوان نمود.
هرچند که برخی حقوقیدانان از جملیه خیانم مییرِی دیمیاس میارتی نیام حکومیت دینیی را
بنیادگرایی یا تامگرایی مینماید و ذیل جریان اقتدارگرای فراگیر از آن یاد مینماید .بدین سیان کیه
معتقد میباشند که برای پیروان جامعه اسالمی یا حکومت دین ساالر ،دیین نیه تنهیا فیوق حقیوق
است بلکه حقوق را ایجاد میکند« .رسایتی که امت اسالمی از سوی خداوند دریافیت کیرده اسیت
امر به معرو

و نهی از منکر است و معرو

چون منکر تنها در منابع وحی که قانونگیذار بایید از

آنها ایهام بگیرد فرا گرفته میشود ».در این شرایط ،خلیفه ،نماینده مقام عایی است و صاحب کلییه
اختیارات است (مارتی ،میری دیماس .)120-119 :1398 ،اصوالً حقوق بنیادین ب ر به ویوه آزادی
و برابری مورد حمایت است و قانون اساسی دویتهیای اسیالمی چنیدی بیه ایین حقیوق ارجیاع
میدهند 1.ویی در صورت تعارن ،تعلیمات دین مالک واقع میشود؛ «زیرا عدایت کیفری بیه جیز
جر و تعدیلهایی که ضرورتهای زندگی و روابط اجتماعی امروزی ایجاب میکنید و بیه رریم
انعطا پذیری اسالم ،که رایباً از آن تمجید میشود در ذات خود مطلق است ،همچون عیدایتی کیه
از قانونی متعایی مطلق و دستکم تا اندازههای ریرقابل تیییر برخاسته است».

2

در پاس اینگونه نظریات میتیوان بیه اصیل اختییارات حیاکم اسیالمی در تعییین مجیازات و
ریرمنصوص بودن تعزیرات که بخش عظیمی از جرائم و مجازاتها را شیامل مییشیود؛ همچنیین
استثنائاتی همچون مصلحت و صالحیت صدور حکم حکومتی نیز اشیاره نمیود .همچنیین وجیود
نظریات گوناگون در خصوص احکام اسالمی در فقه و همچنین بحث پویایی فقیه امیروزه مطیر
شده است را نیز میتوان به موارد گفته شده اضافه نمود .هرچند که بررسی و پرداختن به هیر یی
از موضوعات فوق نیازمند مجایی وسیع و کنکاشی مجزا میباشد.

1. Bassiouni, The Islamic criminal Justice system, Oceana publications, 1982.
2. Vassali, En marge du droit pَenal islamique, in Mَelanges Bouzat, Pedone, 1981.
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 -1ارکان نظام سیاست جنایی جمهوري اسالمی
مردم ساالری دینی در واقع از ابتکارات قانون اساسی جمهیوری اسیالمی اییران مییباشید .کیه در
مسئله حکومت توانسته میان حکومت ایهی و حکومت ملی تلفیقی داشته باشد .به این صورت کیه
قانون اساسی حق مردم در تعیین سرنوشت را امری خدادادی و فطری دانسته ،و تعیین نوع نظام و
انتخاب متصدیان آن را متکی بر آراء مردم دانسته است که این موضیوع تحیت عنیوان دموکراسیی
اسالمی نیز از آن یاد شده است (هاشیمی .)64 :1392 ،بنیابراین مییتیوان گفیت نظیام جمهیوری
اسالمی ایران دارای ماهیتی دوگانه در م روعیت میباشد یکی از آنها اسالمی بودن نظیام و یکیی
دیگر از آنها جمهوری بودن آن است که حکومت اسالمی در مقام ثبوت و ت ریع از حقوق میردم
محسوب نمیشود اما در مقام اثبات که همان مرحله اقتدار ملی و میذهبی اسیت میردم و جمهیور
میتواند آن را بپذیرند و یا نپذیرد (جوادی آملی.)490 :1385 ،
 -1-1مفهوم اسالمی بودن در سیاست جنایی
مطابق اصل اول قانون اساسی جمهوری اسیالمی اییران ،نیوع حکومیت متضیمن دو عنصیر اساسیی
میباشد؛ یعنی اسالمی بودن که مبین پذیرش احکام و حدود اسالمی است و نیز جمهوری بیودن کیه
مبین حاکمیت اراده مردم است (درخ ه .)70 :1383 ،به همین دیییل اسیت کیه در عنیوان جمهیوری
اسالمی ایران ،کلمه اسالمی نا ر بر محتوای حکومت و جمهوری بر شکل حکومیت آن دالییت دارد
(مطهری .)329 :1368 ،جمهوری بودن و اسالمی بودن حکومت جزء عوامل ایستای نظیام جمهیوری
اسالمی ایران میباشند که مطابق با اصل یکصد و هفتاد و هفت قانون اساسی خصلتی ثابیت و میداوم
دارند( .قاضی شریعتپناهی )89 :1373 ،و نمیتوان آنها را از کلیت نظام جدا کرد.
اصل پنجم و ش م قانون اساسی ،در مقام توضیح کلی نیوعِ نظیامِ سیاسییِ جمهیوری اسیالمی
ایران است و منظور از اسالمی بودن ،آن را ابتناء بر والیت فقیه جامع شرایط میدانید و جمهیوری
بودن نظام را به معنای اداره امور ک ور به اتکیای آرای عمیومی تعرییس مییکنید (ارسیطا:1389 ،
 .)478در تعریس اسالمیت در نظام جمهوری اسالمی ایران باید گفت که منظور آن است کیه همیه
شئون سیاست و حکومت ملهم و برگرفته از مبداء وحی اسیت (مصیبا ییزدی .)100 :1380 ،بیه
عبارت دیگر« ،ماهیت حکومت جمهوری اسالمی این است که با شرایطی که اسالم برای حکومیت
قرارداده است با اتکاء به آرای عمیومی ملیت ،حکومیت ت یکیل شیده و مجیری احکیام اسیالمی
میباشد» (موسوی خمینی.)5 :1381 ،
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 -2-1مفهوم جمهوریت در سیاست جنایی
«جمهور» به معنی همه مردم ،توده و گروه است (دهخدا .)7859 :1377 ،که دارای هید

واحید و

روشی یکسان میباشند (جوادی آملی .)482 :1385 ،جمهوری که معادل حکومت دموکراسی است
(قاضی شریعتپناهی .)243 :1373 ،در معنای اصطالحی به حکومتهایی گفته میشیود کیه در آن
قدرت حکومت میان اق ار مختلس تقسیم میشود و در این نوع حکومتها قدرت در دسیت فیرد
یا اقلیت معدود و یا اکثریت خاصی متمرکز نمیشود .در این نوع حکومت ،مردم به طیور کلیی بیر
سیاست گذاری مملکیت از طرییق مجلیس و انتخابیات نظیارت دارنید( .تیرنس بیال.)36 :1382 ،
مسئویین حکومتِ جمهوری را مردم به طور مستقیم یا ریر مستقیم انتخیاب مییکننید و در مقابیل
مردم ،نسبت بیه رفتارهیای خیود مسیئول و پاسیخگو هسیتند (جعفیری ینگیرودی.)199 :1380 ،
حکومتی که مردم آن دارای هد

م ترک و مسیر و سییره یکسیان در امیور سیاسیی ،اجتمیاعی و

اقتصادی باشند ،حکومت جمهور یا جمهوری میگوینید (جیوادیآملیی .).482 :1385 ،بیه همیین
خاطر است که جمهوری خواهان به دنبال م ارکت و نقیش فعیال میردم در اداره شیهر ییا ک یور
هستند (ترنس بال .)41 :1382 ،بسیاری از دان مندان علوم سیاسی در تعریس مفهوم دموکراسی ،بر
وجود مفاهیمی مانند م ارکت عمومی ،رقابت ،انتخابیات ،آزادی و حاکمییت عمیومی اتفیاق نظیر
دارند (ب یریه.)274 :1384 ،
با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،بنای قوانین و مقررات بر میوازین و احکیام
اسالمی (حاکمیت ایهی) ،جایگاه والیت فقیه و یا نهاد شورای نگهبان ،جلوههای اسالمی بودن نظام
حاکمیت به شمار میآیند .نهادهای مذکور ،ضیامن اسیالمیت و حاکمییت میوازین شیرع در کلییه
مقررات و امور اجرایی ک ور هستند که به طبع میتوانند نقش بسزایی بر سیاست جنایی حکومیت
داشته باشند .یکی از م خصههای حاکم بر نظیام هیای اسیالمیِ پیذیرش احکیام جزاییی شیریعت
اسالمی در قوانین خود است این موضوع یکی از نمادهای اسیالمیسیازی و اسیالمیت یی

نظیام

سیاسی محسوب میشود ( .)Rudolph, 2005: 189فقیط اینکیه قیوانین اسیالمی باشیند بیه منزییه
حاکمیت دین در جامعه نیست ،بلک ه عالوه بیر اسیالمی بیودن قیوانین ،نیازمنید نظیارت و کنتیرل
اسالمی است (جوان آراسته.)75 :1382 ،
مطابق با اصل چهارم قانون اساسی ،که بر عموم و اطالق تمیام اصیول قیانون اساسیی و سیایر
مقررات حاکم است ،کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسالمی باشند .با توجه بیه نحیوه
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تصویب و م رو مذاکرات قانون اساسی میتوان گفت که اصیل چهیارم قیانون اساسیی یکیی از
مهمترین اصول قانون اساسی و نماد اسالمیت نظام سیاست جنایی حکومت است (جیوان آراسیته،
 .)82 :1382اصول چهارم و دوازدهم از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به عنوان نمادهایی از
اسالمیت و اسالمیسازی نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران در کتب مست رقین نیز مورد بررسی
قرار گرفته است (.)Akgunduz, 2010: 292
 -2محدوده تعامل اسالمیت و جمهوریت در جمهوري اسالمی
در بررسی بخشهای مختلس سیاست جنایی با رعایت اصیول سیاسیت جنیایی اسیالم ،علییرریم
وجود همگرایی و تعامل میان اسالمیت و جمهوریت ،ییکن در برخی از موارد مییان شاخصیههیای
جمهوریت و اسالمیت تقابل وجود دارد .با این توضیح که در برخی از زمینههیای سیاسیت جنیایی
اسالم ،اثری از نقش و اراده مردم نمیباشد .در خصوص میوارد ایجیاد تقابیل مییان جمهورییت و
اسالمیت میزان رلبه شاخصه اسالمی بودن نسبت به جمهوری بودن متفاوت میباشد .در برخیی از
مواردِ تقابل ،تنها شاخصه اسالمی بودن رلبه دارد و در مقابل در برخیی میوارد نظیر بیه شیرایط و
مقتضیات زمان و مکان و به استناد مفهوم مصلحت در حکومیت اسیالمی ،ویوگیی اسیالمی بیودن
سیاست جنایی با ویوگی جمهوری بودن آن تعامل نموده است.
 -1-2قلمرو تعامل پذیري اسالمیت در تقابل با جمهوریت
برخی از احکام و نهادهای سیاست جنایی اسالم از نوع احکام ثابت و اوییه هستند که قابیل تییییر،
حذ

و یا تبدیل نیستند .این شاخصههای تأسیسی اسیالم ،بیا شیرایط جامعیه و مردمیان آن قابیل

انعطا

نبوده و نق ی برای عر  ،اراده و تأثیر مردم نمیتوان یافت .در خصوص سیاسیت جنیایی

جمهوری اسالمی ایران ،ویوگی جمهوری بودن نظام نمیتواند احکیام سیابق را نقیض و ییا تییییر
دهند .این اجزاء سیاست جنایی ،ثابت و الیتییر میباشند که با توجه بیه مقتضییات زمیان و مکیان
قابل تیییر نیستند و نمیتوان آنها را نس و تبدیل نمود (طباطبایی.)350 :1374 ،
مهمترین محدوده ای که در سیاست جنایی اسالم قابل تییییر توسیط جمهورییت نظیام نیسیت
احکام اوییه و ثابت کیفری و همچنین قواعد و اصول اساسی کیفری حاکم بر آنهیا اسیت .قیوانین
ثابت و ریرمتییر اسالم با زندگی نوع ب ر مرتبط هستند؛ زیرا از نظر اسالم ،رو زندگی ب ر ثابیت
بوده و ری ه در نیازهای فطری انسان دارد (جوادی آملیی .)448 :1387 ،در واقیع احکیام میذکور،
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قواعدی از اصول ثابت نظام ت ریعی اسالم هستند که بر اساس فلسیفه رسیایت و نقیص مطلیق و
نسبی عقل ب ر در تعیین سعادت و کمال خویش تعیین و تبیین شیدهانید و از ایین جهیت کیه بیر
اساس احتیاجات تکوینی و فطریات ب ر ابتناء دارند ریرقابل تیییر هستند (طباطبایی.)165 :1388 ،
در نتیجه عقل و اراده انسان میتواند در محدودههای مذکور به ویوه در جرمانگاری و جیرمزداییی
آنها نق ی داشته باشد .در اینجا تقابلی واضیح مییان اسیالمیت و جمهورییت بیودن وجیود دارد؛
جرمانگاری و تعیین کیفرهای حدود ،قصاص ،دیات ،تعزیرات منصوص شرعی و همچنین برخیی
از اصول کیفری مانند قاعده درء از مهمترین مصادیق این قلمرو هستند.
سیاسییت جنییایی اسییالم بییرای ت یأمین سییعادت و کمییال ب ییری و جامعییه انسییانی رفتارهییا و
مجازاتهایی را جرمانگاری و تعیین کیفر کرده است که قابلییت نسی و تییییر در مقابیل شیرایط
زمانی و مکانی را ندارد .این احکام و قواعد از ابتدا در شرع مقدس اسالم به صورت ثابت و معین
تعیین شدهاند و تحت شرایط متفاوت ابطال و تییییر پییدا نمییکننید 1.حیدود ،قصیاص ،دییات و
تعزیرات منصوص شرعی از احکام اوییه و ثابت شرع مقدس اسالم هستند که بیه اسیتناد نصیوص
بیان گردیدهاند .چنین احکامی ثابت بوده و با تیییرات شرایط و زمان ،تییییر نخواهنید کیرد؛ بلکیه
زمان و شرایط باید خود را با این احکام تطبیق دهند (سبحانی.)89 :1375 ،
 -1-1-2حدود
حدود جمع حد و در ییت به معنای منع است و از جهت شرعی به مجازاتهایی اطالق مییگیردد
که در شرع مقدس مقدار ،نوع و میزان مجازات آنها تعیین شده است( .عیاملی 1413 ،ه.ق.)325 :
هر چند که در تعریس حد شرعی میان فقها اختال

نظرهایی میباشید امیا بیه نظیر مییرسید کیه

تعریس اخیر جامعترین تعریس برای حد باشد( .ینکرانی 1422 ،ه.ق )6 :این طبقه از جرائم کیه در
اصطال به جرائم حقوق ایهی شناخته مییشیوند دارای قواعید ثابیت در مرحلیه اثبیات و اجیرای
مجازات میباشند که در سایر مجازاتها از جمله مجازاتهای تعزیری دیده نمیشود .پایین بیودن

 .1عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابی ایوب ایخراز عن ابی عبد ا علیه ایسالم قال ان فیی کتیاب علیی
علیه ایسالم انه کان یضرب بایسوط و ببعضه فی ایحدود و کان اذا اتی بیالم و جاریه یم یدرکا الیبطل حدا من حدود ا عیز و
جل قیل یه و کیس یضرب قال کان یاخذ ایسوط بیده من وسطه او من ثلثه ثم یضرب به علی قدر اسنانهم و الیبطیل حیدا مین
حدود ا عزوجل ( کلینی 1407 ،ه .ق.)176 :

94

فصلنامه علمی آراء (دورهی پنجم -شمارهی نهم) بهار 1401

قطعیت اثبات پذیرش توبه در مراحل مختلس دادرسی ،قبول انکار بعد از اقرار ،توصیه به قاضی در
منصر

نمودن متهم به اقرار ،سختگیری در ادیه اثبات و شرایط آن ،عدم پذیرش شفاعت ،کفایت

و تأخیر در اجرای حدود از جمله این احکیام هسیتند .همچنیین قواعید تعیدد و تکیرار جیرم در
خصوص جرایم حدی متفاوت از سایر جرائم بوده به صورت خاص بیان شدهاند.
در خصوص جرایم حدی با دوگانگی پایین بودن نرخ قطعیت اثبات این جرائم و در مقابل باال
بودن نرخ حتمیت اجرای مجازات مواجه میباشیم .میتوان توجیه آن را تیأثیر بی یتر ایین امیر در
راستای بازدارندگی نسبت به جامعه هد

حقوق کیفری دانست .در ایین خصیوص ممکین اسیت

گفته شود که پایین بودن احتمال اثبات ارلب افراد را در حاشیه امن بزهکیاری قیرار خواهید داد و
برای آنها اطمینان خاطری ایجاد خواهد نمود .در پاس میتوان گفت جامعیه بی یتر از آن کیه بیه
عدم قطعیت اثبات بنگرد شدت و اجرای فوری مجیازات را بیه عنیوان هزینیه احتمیایی و سینگین
ارتکاب جرم در نظر میگیرد و همواره با فکر احتمال تحمل واکنش کیفری شدید حتی بیا وجیود
شرایط پایین بودن احتمال اثبیات جانیب احتییاط را نگیاه خواهنید داشیت .و ییزوم بیزهپوشیی و
ممنوعیت تحقیق در جرایم حدی و یزوم ذینفع بودن در صورت طر شکایت از جلوههای نقیش
جمهور در اجرای حدود می باشد.
 -2-1-2قصاص
قصاص در ییت به معنای تبعیت کردن و انجام دادن ی

اثر است و میراد شیارع نییز اسیتیفاء اثیر

جنایت اعم از جنایت بر نفس یا عضو بر جانی ،به همان شکلی که جانی انجام داده است میباشید
(نجفی 1404 ،ه.ق .)7 :قصاص نیز دارای اصول و قواعدی میباشند که به صراحت در قرآن کیریم
و روایات بیان شدهاند؛ همچون برخی شرایط ثبوت قصاص ماننید تسیاوی دیین ،تسیاوی عقیل و
فقدان رابطه پدری میان جانی و مجنونعلیه ،امکیان گذشیت ییا مصیایحه از جانیب مجنییعلییه و
پیش بینی نهاد قسامه در صورت فقدان بینه و اقیرار از جملیه اصیول و قواعید میرتبط بیا قصیاص
میباشند که میتوان آنها را احکام ثابت و سیاست جنایی اتخاذی توسیط شیرع مقیدس دانسیت.
ییکن اعطای حق قصاص به مجنیعلیه و یا اوییای دم او و همچنین توصیه به عفو و تصایح نییز از
جلوههای دیگر دخایت دادن اراده مردم در سیاست جنایی میباشد و حتیی در صیورت گذشیت و
تصایح برای شخص عفو کننده اجر اخروی نیز در نظر گرفته شده است.

نقش جمهوریت در تعامل با اسالمیت در سیاست جنایی جمهوری اسالمی ایران

95

 -3-1-2دیات
دیه مایی است که در مقابل جنایت ریر عمدی بر عضو یا نفس ،از سوی جانی پرداخت مییشیود و گیاه
مقدار دیه در شرع تعیین شده است که دیه مقدر نامیده میشود و در مواردی که میزان دیه معیین نباشید
به صورت ارش یا حکومت از طر حاکم تعیین میشود (موسوی خمینی 1425 ،ه.ق.)553 :
نهاد دیه نیز همچون قصاص در شرع مقدس اسالم قواعد خاصی همچون تعیین مییزان دییه و
پیشبینی مهلتهای خاص جهت پرداخت دیه با توجه به نوع جنایت ،متفاوت بودن افیراد مسیئول
پرداخت دیه از جمله شخص جانی ،عاقله و حتی بیتایمال از جمله برخی میوارد خیاص احکیام
دیه در سیاست جنایی اسالم میباشد .نهاد دیه نیز همچون نهاد قصاص ،اجرای آن متکی و وابسیته
به خواست بزهدیده و به انتخاب او قابل مصایحه میباشد .در مجموع میتوان گفیت قواعید اصیلی
قصاص و دیه مانند ت خیص اوییاء دم و یا مقدار دیه ناشی از حاکمیت اسالمیت و اجرای ایین دو
نهاد ،توسط نهاد اسالم به عهده فرد دخیل در موضوع محول شده است.
 -4-1-2تعزیرات منصوص
تعزیرات در اسالم به دو دسته منصوص و ریرمنصوص تقسیم میشوند که ارلب آنها تحت عنوان
ریر منصوص میباشند ،ییکن در فقه به برخی مواردی تحیت عنیوان تعزییرات منصیوص 1برمیی-
خوریم ،که آن موارد حدود محسوب نمیشوند ،بنابراین احکام خیاص تکیرار و تعیدد در حیدود
نسبت به این موارد اعمال نمیشود .با این حال از آنجیا کیه نیوع و مییزان مجیازاتهیا میرتبط بیا
تعزیرات منصوص شرعی مقدس معین شدهاند نمیتوان در نوع و میزان آنهیا تییییری قائیل شید.
اصییطال تعزیییر منصییوص شییرعی از سییال  1392وارد ادبیییات کیفییری ک ییور گردیییده اسییت.
از جمله تبصره  2ماده  115قانون مجازات اسالمی 2و همچنین تبصیره  2میاده  14آییین دادرسیی

 .1مجامعت با همسر در روز ماه مبارک رمضان ( 25ضربه شالق) ،ازدواج مرد آزاد با بردهای بدون اذن همسر خویش (دوازده و نیم
ضربه شالق) از جمله برخی جرایم دارای مجازات تعزیر منصوص شرعی میباشند.
 .2ماده  -115در جرائم تعزیری درجه شش ،هفت و ه ت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصیال او بیرای قاضیی محیرز
شود ،مجازات ساقط میشود .در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیس مجازات را اعمال نماید.
تبصره  -1مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود ،جاری نمیگردد.
تبصره  -2اطالق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده ( )7و بندهای (اییس) و (ب) میاده ( )8و میواد (،)40( ،)39( ،)27
( )94( ،)93( ،)46( ،)45و ( )105این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود.
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کیفری 1اصطال تعزیر منصوص شرعی را بیان نمودهاند ،ییکن در هیچ کدام از قوانین مصیداقی از
آن بیان ن ده است.
 -2-2برخورد سیاست جنایی جمهوري اسالمی ایران در حوزه عدم انعطافپذیري اسرالمیت
در برابر جمهوریت
شی محمد حسن نائینی به عنوان یکی از اندی مندان اسالمی دوران م روطیت ،دیدگاههای فقهیی
خود را در حوزه تقنین و اجرا این گونه بیان نموده است که :احکام و مقررات شریعت اسالمی بیه
دو دسته ثابت و متییر تقسیم میشوند که قلمرو دخایت حکومت در هر دو نوع از احکام متفیاوت
میباشند .ای ان منصوصاتی را که در شرع حکمش معین گردیده ،احکام ریرقابل تیییر مییدانید و
بیان میکند که راهی جز تعبد نیست .از سوی دیگر ریرمنصوصاتی را که تحت ضابطه خاصیی ییا
میزان مخصوصی نبوده و تابع مصایح و مقتضیات اعصیار و امصیار اسیت قابیل اخیتال

و تییییر

میدانند .ای ان اصل م ورت را تنها در قلمرو احکام متییر مجاز میداند (نایینی1424 ،ه.ق.)135 :
ای ان معتقد میباشد که احکام متییر که بر اساس مصایح جامعه تقنیین مییشیوند بایید منطبیق بیا
احکام ثابت اسالم باشند و تنها معصوم و یا نائب ای یان چنیین اختییاری دارا مییباشیند و او نییز
میتواند چنین اختیاری را به نمایندگان ملت تفویض نماید.
در خصوص قانونگذاری جمهوری اسالمی ایران پیس از انقیالب اسیالمی ،رویکیرد ثابیت و
مبتنی بر عدم انعطا پذیری نسبت به احکام ثابت و اوییه جنایی اسالم اتخاذ شده است که میتوان
از جمله آنها به الیحه حدود قصاص و دیات در تاری  1361اشاره نمود .به طیور مثیال شیورای
نگهبان در بررسی الیحه مجازات اسالمی سال  1370موضوع حدود قصیاص و دییات را بیا شیرع
تطبیق میدهد و در مواردی که مواد مورد تصویب مجلس با اصول و موازین شرع مییایرت داشیته
باشد ایراد شرعی اعالم کرده؛ همچنین شورای نگهبان در مواردی که مجلس حکم صریح در مورد
 .1ماده  -14شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکنایحصول ناشی از جرم را مطایبه کند.
تبصره  -1زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هت

حیثیت و اعتبار شخصی ،خانوادگی یا اجتماعی است .دادگاه میتواند

عالوه بر ص دور حکم به جبران خسارت مایی ،به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل ایزام به عذرخواهی و درج حکم در جرایید و
امثال آن حکم نماید.
تبصره  -2منافع ممکن ایحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صیدق اتیال

نمایید .همچنیین مقیررات میرتبط بیه منیافع

ممکنایحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیشود.
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مجازات حدی را توسعه و یا تضییق کرده است را میایر با شرع اعالم مینماید؛ بنیابراین تحیوالت
سیاست جنایی جمهوری اسالمی ایران در خصوص حیدود ،قصیاص و دییات ثابیت و مبتنیی بیر
رویکرد عدم انعطا پذیری میباشد و می توان گفت کیه تیییراتیی کیه در میواد میرتبط بیا حیدود
صورت گرفته است از جهت تأثیرپذیری از مفهوم جمهوری نمیباشد بلکه ناشی از اتخیاذ دییدگاه
فقهی مختلفی از دیدگاه سابق در یی

موضیوع و ییا تبییین بی یتر و روشینتیر مواضیع دینیی در

خصوص احکام مذکور میباشد 1و برخی از تیییرات نیز در جهت رفع خالءهای قانونی به اسیتناد
منابع فقهی و دینی بوده است.

2

 -3-2انعطاف پذیري اسالمیت در تعامل با جمهوریت
در این قسمت با توجه به وجود تقابل میان رویکرد اسیالمی و جمهیوری در سیاسیت جنیایی بیه
معیارهایی پرداخته میشود که اسالمیت در مقابل جمهوریت انعطا پذیر بوده و یکی از مهمتیرین
این ابزارها «مصلحت» میباشد .مصلحت در مقابل مفسده (ابنمنظور1414 ،ه.ق )516 :و به معنیای
صال و شایستگی و فایدهای است که در نتیجه انجام کاری حاصیل مییشیود (خسیروپناه:1389 ،
 .)71در فقه امامیه مصلحت به عنوان دییل و منبع استنباط احکام پذیرفته ن ده است و هیچگیاه در
استنباط فقهاء کاربرد استقالیی نداشته است .عدم پذیرش مصلحت به عنوان سند ک یس حکیم در
اجتهاد شیعه به معنای نفی کامل این عنصر در اجتهاد نیست؛ زیرا ،عقل عملیی بیه عنیوان یکیی از
اسییناد معتبییر ک ییس در فقییه شیییعه مبتنییی بییر درک عقییل و داوری آن و سیینجش مییالکهییا و
مصلحتهاست .ضمن این که در فقه شیعه نقش مصلحت در موضوعاتی ماننید احکیام حکیومتی،
تقدم اهم و مهم (تزاحم احکام) اعتقاد به تبعیت احکام از مصیلحت و مفسیده ،ییزوم پایبنیدی بیه
مقررات ریرمردود از نظر شارع کامالً م هود است (علیدوست.)35 :1388 ،

 .1قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1392جهت تبیین و ت ریح قواعد و احکام حدود قصاص و دیات مواردی را که مورد ابهام
و اختال

بوده است را مطابق با دیدگاههای پذیرفته شده فقهی بیان کرده است که از این موارد میتوان بیه تصیریح بیه قواعید

دراء در مواد  120و  121قانون مذکور ،توبه در ماده  ،114مسئوییت تارک فعل در قتل در ماده  295قانون مذکور اشاره نمود.
 .2در این خصوص میتوان نسبت به حکم زنا با میت اشاره کرد که حکم آن در ماده  222قانون مجیازات اسیالمی مصیوب سیال
 1392بیان گردید.
ماده  -222جماع با میت ،زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست یکن موجب سی و ی
ضربه شالق تعزیری درجه شش میشود.

تا هفتاد و چهار
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مصلحت از یحاظ اندی مندان شیعه دارای معیارهایی است .عدم مخایفت با اهدا

شیریعت و

مقاصد شارع ،در نظر داشتن اهم و مهم ،مصیلحت نظیام اسیالمی و عمیوم مسیلمین از مهمتیرین
معیارهای مصلحت است (خسروپناه .)154 :1389 ،در نظام والیت مطلقه فقیه و حکومت اسیالمی
ویی فقیه بر کل جامعه و ابعاد قانونگذاری ،اجرایی و قضایی والییت دارد و در صیورت نییاز ایین
والیت را به نهادها و یا اشخاص دیگری مانند مجلس شورای اسالمی ،مجمع ت یخیص مصیلحت
نظام و شوراهای اداری یا دویت یا  ...تفویض مینماید .نهادهای یاد شیده نییز بیر اسیاس مصیایح
عمومی جامعه اقدام به قانونگذاری و سیاستگذاری در جامعه مینمایند .الزم بیه بییان اسیت کیه
مسأیهای که توسط نهادهایی مانند مجلس شورای اسالمی و یا مقامات و مسئویین صیالحیتدار در
نظر گرفته میشود بایستی با توجه به ضرورتها و منافع اداره جامعه مسلمین باشد که ایین مسیأیه
نمی تواند میایر با اصول و احکام شرعی باشد .این موضوع را میتوان به معنای مصیلحت عمیومی
دانست که نا ر بر شرایط و ضرورتهای اجتماعی جامعه اسالمی اسیت و در واقیع از مصیادیق و
قلمرو تطابق اسالمیت و جمهوریت میباشد.
 -3تعامل اسالمیت و جمهوریت در حوزه سیاست جنایی جمهوري اسالمی ایران
در تعامل میان اسالمیت و جمهوریت در حوزه سیاست جنایی جمهوری اسالمی ایران ،مواردی در
طول حکومتداری اِعمال و اجرا شده است .مقام صایح در اعمال و احیراز مصیلحت و همچنیین
تعامل میان اسالمیت و جمهوریت ،حاکم اسالمی اسیت (حسیینی .)127 :1378 ،ایبتیه در سیاسیت
جنایی جمهوری اسالمی ایران گاه تبیین و شناسایی این موضوع در اختیار نهاد ییا اشیخاص دیگیر
قرار داده شده است؛ مانند مجمع ت خیص مصلحت نظام کیه بیه صیورت رییرمسیتقیم اقیدام بیه
سنجش مصلحت در منطقه میایرت میان جمهوریت و اسالمیت مینماید ،هرچند ایین مجمیع نییز
م روعیت خود را از حاکم اسالمی دریافت مینماید که در ذیل مختصراً به نحوه عمل هر کیدام از
نهادها میپردازیم:
در خصوص اختیارات ویی فقیه در حوزه مییایرت جمهورییت و اسیالمیت بییان شیده اسیت کیه،
اختیارات وسیع حاکم اسالمی یکی از موارد انعطا پذیری اسیالم بیا شیرایط و مقتضییات زمیان اسیت
(مطهری .)318 :1368 ،یکی از ایین اختییارات در نظرییه والییت مطلقیه فقییه در مقیام مییایرت مییان
اسالمیت و جمهوریت اقدام به صدور احکام حکومتی میباشد؛ این احکام احکامی میوقتی هسیتند و در
شرایط خاص صادر میگردند و بنابر وجود مصلحتی صادر میشوند (عمید زنجانی.)657 :1385 ،
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مطابق اصل  112قانون اساسی جمهوری اسالمی اییران ،مجمیع ت یخیص مصیلحت نظیام بیه
دستور مقام رهبری و بر اساس انجام و ایفی که در قانون اساسی بر عهده آن گذاشیته شیده اسیت
ت کیل میشود .همانگونه که از نام این نهاد به نظر میآیید و یفیه اصیلی ایین مجمیع ،ت یخیص
مصلحت جامعه اسالمی میباشد .یکی از شیوههای پرکاربرد ارجاع امر جهیت بررسیی بیه مجمیع
ت خیص مصلحت نظام ،مواردی است که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسالمی را خال
احکام صریح شرعی و یا قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بداند و مجلس شورای اسیالمی بیا
این وجود اصرار بر مصوبه خود نماید و نظر شورای نگهبان را در خصوص ایراد اخذ شده اعمیال
ننماید که در این صورت آن مصوبه جهت بررسی و تأیید یا رد به مجمع ت خیص مصلحت نظیام
ارجاع میشود.
از آنجا که اعضاء مجمع ت خیص مصلحت نظام را مقام رهبری تعیین میکنید ،مصیوبات ایین
مجمع نیز در واقع از اختیارات حکومتی ویی فقیه میباشد .به تعبیری مییتیوان از ایین احکیام بیه
عنوان احکام حکومتی یاد کرد (ارسطا .)291 :1389 ،نکته قابل توجه آن اسیت کیه مصیلحتی کیه
مجمع آن را در نظر گرفته است باید بر اساس موازین شرع و اسالم باشید و از سیوی دیگیر یی
مصلحت موقتی باشد نه دائمی (ارسطا .)316-311 :1389 ،این و یفه مجمع ت یخیص مصیلحت
نظام را در واقع نوعی میانجیگری تقنینی میان شورای نگهبان و مجلس شیورای اسیالمی مییتیوان
بیان نمود .با این توضیح که در نظام تقنینی جمهوری اسالمی ایران ،شورای نگهبان مظهر اسالمیت
نظام در تقنین و مجلس شورای اسالمی مظهر جمهوریت در نظام تقنینیی مییباشید .ایبتیه مجمیع
ت خیص مصلحت نظام شأن قانونگذاری نیز دارد که آن موارد عبارتند از معضلهایی که از طیر
مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع میشود .ماده  26آییننامه داخلی مجمع ت خیص مصلحت نظام
که قانون اداره مجلس نیز محسوب میگردد به همین موضوع اشاره دارد .به طور مثال یکیی دیگیر
از شئونات حل اختال
اختال

و رعایت مصلحت در خصوص مجمیع ت یخیص مصیلحت نظیام ،حیل

میان تصویب معاهدات و همکاریهای بینایمللی در حوزه سیاست جنایی میباشید .ایین

معاهدات که با طر

بیگانه منعقد میگردد شورای نگهبان ارلب پذیرش این معاهیدات و توافیق-

نامهها را میایر احکام شرعی به خصوص قاعده نفی سبیل و عدم پذیرش والیت طاروت میداند.

1

 .1به طور مثال شورای نگهبان در بررسی الیحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دویت جمهوری اسالمی اییران و دوییت جمهیوری
هند این گونه نظر و ایراد نمود :همانگونه که در موافقتنامههای م ابه دیگر ا هار نظر شده است این الیحیه از ایین جهیت کیه
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 -1-3حوزه عدم اصطحکاک بین جمهوریت و اسالمیت در عرصه سیاست جنایی
پس از پرداختن به مطایب مذکور در خصوص تعامل مییان حیوزه جمهورییت و اسیالمیت قلمیرو
وسیعی اهر میگردد که عبارت است از عدم اصطحکاک جمهوریت و اسیالمیت .ایین قلمیرو بیا
اصطالحاتی از جمله منطقه ایفراغ ،منطقه ایعفو ،منطقه آزاد حقوقی ،منطقه آزاد رفتیاری ،ییا منطقیه
آزاد سیاستگذاری و قانون گذاری نامگذاری شده است .ییکن نکته قابل توجه ایین مییباشید کیه
میتوان این منطقه را منطقه تطابق اسالمیت و جمهوریت دانست .به همیین دیییل در ادامیه از ایین
قلمرو به عنوان قلمرو تطابق یاد میکنیم .این منطقه در فقه هم شامل احکام شیرعی و هیم اعمیال
انسان میگردد؛ در حایی که در این مبحث به دنبال تبیین منطقه آزاد قانونگذاری و سیاستگیذاری
جنایی در جامعه اسالمی میباشیم.
نکته قابل ذکر این است که این قلمرو نسبتاً وسیع در جامعه اسالمی تحت اصل اسالمیت نظام
است .ییکن در این منطقه ،جمهور مردم و نهادهای مردمی ،اختیارات بی تر و نقش تعییینکننیدهای
در تدوین و تنظیم قوانین و سیاسیتهیای اتخیاذی دارنید .وجیود ضیرورتهیا و شیرایط جدیید
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی نیز از شاخصهای اساسی این قلمرو میباشد .تطابق میتواند حاصل
ابتکار جامعه و حکومت اسالمی و یا انطباق رفتارهیا و سیاسیتهیای اتخیاذی جمهیور بیا تعیاییم
اسالمی باشد .با توجه به مطایب ییاد شیده جمهیور در جامعیه اسیالمی مییتوانید در منطقیه آزاد
قانونگذاری اقدام به تقنین به معنای پیشبینی باییدها و نباییدهای اییزامآور و سیاسیتگیذاری در
تمامی حوزه ها از جمله حوزه سیاست جنایی نماید .در این منطقیه سیاسیتگیذاری مییتوانید بیر
اساس مالکهای عقلی و یا مالکهای ایجاد شده از طریق ضروریات اجتماعی و مقتضییات مکیان
و زمان ایجاد شود.


اطالق بسیاری مواد آن اعمال مقررات ری ر منطبق با موازین شرعی دویت طر

متعاهد را الزم االجرا دانسته و نیز مواد متعددی

از جمله بندهای ( )1و ( )3ماده ( )1و ( ،)3مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضاییه هنید و نییز ارجیاع
کارهای قضایی به دادگاههای ک ور طر
خال

ضوابط اسالمی صادر میگردد خال

 1388شورای نگهبان).

متعاهد میباشد ،که خود موجب اثر دادن به احکامی است که در آن دادگیاههیا و بیر
موازین شرع شناخته شد (مندرج در نامیه شیماره  88 /30 /33769میورخ /4/27
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 -1-1-3نقش یافتههاي تعقلی و علوم انسانی در سیاست جنایی جمهوري اسالمی ایران
بخش عمدهای از نیازهای متییر انسان ها مرتبط با شکل زندگی و ابزارهای رفیع نیازهیای اوسیت.
آنچه که اسالم بر آن تأکید دارد و هد

زندگی است و نسبت به شکل اهر و ابزار زنیدگی ب یر

انعطا پذیری باالیی داشته است؛ بهگونه ای که علم و عقل ب ری در چهارچوب کلییات و اصیول
اسالمی می تواند نسبت به این نیازها تصمیمگیری کند (مطهری )485 :1368 ،قانونگذار جمهیوری
اسالمی ایران نیز ،به این نکته در قانون اساسی اشاره داشته اسیت کیه اسیتفاده از علیوم و فنیون و
تجارب پی رفته ب ری که ناشی از عقل انسانی است برای تداوم حکومت اسالمی الزم مییباشید.
همچنین در قانون اساسی یکی از طرق رسیدن به اهدا

1

جمهوری اسالمی ایران ت ویق و تقوییت

ابتکار در تمام زمینههای علمی ،فنی ،فرهنگی و اسالمی و از طریق ایجاد مراکز پیووهش و تحقییق
معرفی شدهاست.

2

سیاست جنایی جمهوری اسالمی ایران از این جهت که در بخیش عمیدهای از عملکیرد خیود
تابعی از آرای فلسفی ،دستورات دینی ،ارزشهای اجتماعی و بنیای عقیالء مییباشید ،هنجیاری و
ارزشی بوده و از آن جهت که متأثر از دادههای علمی نیز میباشد ،سیاست جنایی علمی محسیوب
میشود (قیاسی.)70 :1385 ،
 .1اصل دوم :جمهور اسالمی ،نظامی است بر پایه ایمان به:
 -1خدای یکتا (الایه االا ) و اختصاص حاکمیت و ت ریع به او و یزوم تسلیم در برابر امر او.
 -2وحی ایهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
 -3معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
 -4عدل خدا در خلقت و ت ریع.
 -5امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقالب اسالم.
 -6کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توام با مسئوییت او در برابر خدا ،که از راه :ایس -اجتهاد مستمر فقهای جامع ای رایط
بر اساس کتاب و سنت معصومین سالم ا علیهم اجمعین ،ب -استفاده از علوم و فنون و تجارب پی رفته ب ری و تیالش
در پی برد آنها ،ج -نفی هر گونه ستمگری و ستمک ی و سلطهگری و سلطهپذیری ،قسیط و عیدل و اسیتقالل سیاسیی و
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
 .2اصل سوم :دویت جمهور اسالمی ایران مو س است برای نیل به اهدا

مذکور در اصل دوم ،همه امکانات خیود را بیرای امیور

زیر به کار برد:
 -4تقویت رو بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی ،فنی ،فرهنگی و اسیالمی از طرییق تأسییس مراکیز تحقییق و
ت ویق محققان.
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امروزه یافتههای علم جرمشناسی ،سیاست جنایی را تحت تأثیر خود قرار داده است و منجر بیه
تحول آن شده است و ارتباط میان این رشته از علوم جنایی و سیاست جنایی به شیکلی اسیت کیه
سیاست جنایی را کاربست یافتههای جامعهشناسی در کنترل و مبارزه با پدییده مجرمانیه مییداننید
(نجفی ابرند آبادی )532 :1378 ،نظام سیاست جنایی جمهوری اسیالمی اییران نییز هماننید سیایر
نظامهای حقوقی بیتأثیر از یافتههای جرمشناسی نمیباشد؛ تعیین مجازاتهای تعزیری بیر اسیاس
شخصیت بزهکار ،توجه به تأثیر رفتار بزهدیده در ارتکاب جرم ،یزوم ت کیل پرونده شخصییت در
برخی جرائم و باالخص جرائم اطفال ،طبقهبندی زندانها و همچنین تأسیسات کیفری مانند تعلییق
اجرای مجازات ،تعویق صدور حکم ،آزادی م روط ،نظیام نیمیه آزادی و رویکردهیای اصیال و
درمان ،قضا زدایی ،جرم زدایی و  ...از جلوههای کاربست علم جیرم شناسیی در سیاسیت کیفیری
جمهوری اسالمی ایران میباشد.
انگ ت نگاری ،پلیس علمی ،کاوشهای روانی و پزشکی از دیگیر علیومی هسیتند کیه نقیش
مهمی در پی رفت علم حقوق (کاتوزیان )80 :1392 ،و به تبع حقوق کیفری ایفیاء کیردهانید .نهیاد
پزشکی قانونی و ک یس علمیی جیرائم از تیأثیرات علیوم پزشیکی و طبیعیی در سیاسیت جنیایی
جمهوری اسالمی ایران است .در سیره قضایی حضرت امیرایمومنین (ع) بهرهگیری از علومی ماننید
روان ناسی ،فیزی

و  ..در ک س حقیقت به وضو استفاده میشیده اسیت 1.بیا توجیه بیه تعامیل

یافتههای دینی و انسانی در ایدئویوژی سیاست جنایی جمهوری اسالمی ایران ،میتوان این رویکرد
به اسالم را از آن جهت که به همه ابعاد شناخت انسانی _ عقیل و رو _ توجیه مییکنید و بیرای
تبیین ،پی گیری و رفع علل پدیده مجرمانه تالش میکند رویکردی جامع نامید.
 -2-3عملکرد سیاست جنایی جمهوري اسالمی ایران در منطقه آزاد سیاستگذاري
مهمترین موضوعی که در منطقه عدم اصطحکاک میان جمهوریت و اسیالمیت بیا سیاسیت جنیایی

 .1در این مورد میتوان به داستانی اشاره کرد که دو زن بر سر ی

کودک اقامه دعوی کردند ،حضرت علی (ع) با این استدالل کیه

با شم یر کودک را نصس میکنم و هر قسمت را به شما میدهم ،از جهت روان ناختی محبت مادرانه ک س مینماید و کودک
را به زنی میدهد که حاضر میشود که نوزاد نصس ن ود اما به زن دیگر داده شود .آزمایش بویایی و گویایی ،آزمایش کر بودن
از دیگر موارد است (دشتی.)86 :1381 ،
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اسالمی مطابقت دارد نهاد تعزیرات میباشد .تعزیر در ییت به معنیای ادب کیردن اسیت و از جهیت
شرعی به هر مجازاتی اطالق میشود که مقدار آن در شرع تعیین ن ده است (تبرییزی 1417 ،ه.ق)7 :
و تعیین و میزان اجرای آن منوط به نظر فقیه جامع ای رایط است (سیبزواری1413 ،ه.ق .)260 :در
حایی که حدود و نوع مجازات آنها در شرع معین شده است (محقق داماد1406 ،ه.ق .)208 :نیوع
تعزیر باید به گونهای باشد که اثر بازدارنیده در مجیرم و دیگیران ایجیاد نمایید (مکیارم شییرازی،
1425ه.ق )163 :و ممکن است به صورت شالق (حلّی1410 ،ه.ق ،)466 :ضرب ،تیوبی  ،موعظیه،
حبس (طبسی ،بیتا )513 :باشد.
در خصوص این موضوع که مجازاتهای تعزیری فقط در شالق محصور میباشند یا میتوانند
سایر مجازات ها باشند میان فقهاء اختال

نظراتی وجود دارد که در ایین بحیث مجیال شیکافتن و

پرداختن به این بحث موجود نمیباشد .هرچند کیه بیا اسیتقرار نظیام سیاسیت جنیایی جمهیوری
اسالمی ایران اختال

بیان شده در تصویب جرائم تعزیری و بییان مجیازات آنهیا مییان نهادهیای

قانونگذار به وجود آمد؛ به همین دییل شورای محترم نگهبان در بررسی الیحیه تعزییرات در سیال
اصول شرعی اعالم نمود و ایراد خیود را

 ،1362تعیین نوع و میزان مجازاتهای تعزیری را خال

به مجلس اینگونه بیان نمود« :چون در تعزیرات نظر حاکم در تعیین نوع و مقدار تعزییرات و عفیو
از مجرم شرعاً معتبر است و تعیین مقدار خاص در بعضی موارد موجب تعطیلیی تعزییر مناسیب و
الزم و در بعضی موارد موجب لم بر مجرم میگردد؛ یذا این گونیه تعییین نمیودن نییز مییایر بیا
موازین شرعی است و باید الیحه از این جهت نیز اصال شود که با این اصال قسمتی از ایراداتی
که در بندهای قبل به آن اشاره شده است مرتفع میشود.

1

در پییی ایییراد شییورای نگهبییان نسییبت بییه میییایرت شییرعی در موضییوع تعیییین نییوع و میییزان
مجازاتهای تعزیری ،رئیس کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسیالمی در آن زمیان
نامهای به مقام معظم رهبری ارسال نمود که از ای ان در مورد این موضوع که :عیدم تعییین نیوع و
میزان مجازاتهای تعزیری در شرایط فعلی که قضات مأذون تصدی امر قضاء را بر عهده دارنید و
موجب اختال

و ت تت آراء در تعیین نوع و میزان مجازاتهای مذکور را در پی خواهید داشیت،

 .1مندرج در نامه شماره  10403مورخه  1362 /1 /21شورای نگهبان.
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درخواست راهنمایی نمود ند .رهبر انقالب اسالمی نیز بیرای رفیع ایین م یکل دسیتور دادنید کیه
کمیسیونی با ترکیب رئیس کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس ،رئیس شورای عایی قضیایی و
دو تن از فقهای شورای نگهبان به انتخاب خود شورای نگهبان ،ت کیل و حدود و ثییور تعزییرات
را م خص کنند .با این وجود کمیسیون یاد شده به دییل اختال

نظرهای فقهی نتوانست به نتیجیه

واحد برسد .در نهایت حضرت امام در پاس به اسیتفتاء رئییس وقیت دییوان عیایی ک یور ،نیوع
مجازاتهای تعزیری را منحصر در مجازاتهای منصوص شرعی ندانست.
در همین راستا نیز قانونگذار جمهوری اسالمی ایران با توجه به مباحث فوق ،تعزییرات را بیه
تعزیرات شرعی و بازدارنده تفکی

کرد .منظور از تعزیرات شرعی اعمال ممنوعی هستند که شارع

به صورت کلی و گاه به صورت جزئی به حرمت و ممنوعیت آنها اشیاره کیرده اسیت( .مهرپیور،
 )17 :1368اما مجازاتهای بازدارنده به اعمایی اشاره میکنند که بر حسب زمان و مکان و شیرایط
جامعه از سوی حکومت اسالمی جهت حفظ نظم و مقررات ممنوع اعالم شدهاند و در شرع نسبت
به آنها نه امر و نه ممنوعیتی بیان ن ده است (محقق داماد یزدی .)246 :1406 ،در قانون مجیازات
اسالمی مصوب سال  1392نیز مجازاتهیای تعزییری را بیه صیورت تعزییز منصیوص شیرعی و
ریرمنصوص شرعی تقسیمبندی نموده است؛ اما بیان تفاوت و یا دارا بودن احکام خاصی بیر یکیی
از این موارد و همچنین تعیین مصداق صورت نگرفته است .با توجه به مطایب بییان شیده متویییان
حکومت اسالمی که ارلب به شیوه مستقیم و یا ریرمستقیم توسط مردم انتخاب میشوند؛ هر گونیه
قانونگذاری و ایجاد ایزام اعم از بخ نامه ،آییننامه و ...جهت اجرای سیاستهای نظام و همچنیین
مبارزه با جرم و حفظ نظم جامعه اتخاذ نمایند که این اقدامات در موردی که سیابقه تبییین شیرعی
نداشته و در عین حال با شرع مبین اسالم تضادی نداشته باشد را مییتیوان از نیوآوریهیا و نقیش
مردم در سیاست جنایی جامعه اسالمی دانست .اما در صورتیکه همان میوارد دارای سیبقه شیرعی
باشد و قانونگذار جامعه اسالمی اقدام به دخایت دادن آنها به عرصه قانونگیذاری کیفیری نمایید،
این مورد را میتوان انطباق و تأسی مقنن از شیرع اسیالمی دانسیت .در مقابیل میواردی (همچیون
ارتداد) در فقه دیده میشوند که جرمانگاری شدهاند و همچنین برای آن مجازات تعیین شده است،
ییکن قانونگذار جمهوری اسالمی ایران در سال  1392برخال

رویه قانوننویسی در سالهای پس

از انقالب به جرم ارتداد و مجازات آن اشاره ننموده است .که این مورد را نیز میتوان نوعی اعمال
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سلیقه جمهور در شیوه قانوننویسی کیفری به خصوص در بخش حدود دانست.

1

 -3-3قانونگذاري در حوزه مباحات
در نظام اسالمی مانند نظامهای عرفی ،منبع و مرجع ت خیص مفاسد و مصایح اجرای قانون ،عقیل
جمعی و انسانی است (قیاسی .)130 :1385 ،بسیاری از حوزههای قیانونگیذاری در تقسییمبنیدی
شرعی مرتبط به مباحات میشوند که شرع مبین اسالم نسبت بیه آنهیا ممنوعییت و نهیی خاصیی
ننموده است که باید در این موارد به دیدگاه و آراء مردم رجوع کرد (عمید زنجیانی.)223 :1385 ،
در حکومت جمهوری اسالمی ایران ،مجلس شورای اسالمی در چارچوب محتوای شیرع اسیالمی،
اقدام به برنامهریزی و قانونگذاری در حوزه تحوالت جدید میینمایید و از ایین راه تعامیل مییان
اسالمیت و جمهوریت نظام برقرار خواهد شد (کاتوزیان.)114 :1377 ،
از نظر گاروفایو جرائم یا طبیعی (فطری) و یا مصنوعی و وضعی هستند .جرائم فطری در طول
تاری حقوق جزا صر نظر از زمان و مکان وجود داشیتهانید در حیایی کیه جیرائم وضیعی و ییا
مصنوعی بر حسب زمان و مکان و شرایط جامعه به وجود آمدهاند و یا اینکه از میان خواهند رفت.
در سیاست جنایی اسالم منطقه آزاد قانونگذاری و سیاستگذاری ،محدودهای است که در ارتبیاط
با جرائم نوع دوم نقش ایفا میکند (نجفی ابرند آبادی .)607 :1378 ،ایین دسیت از قیوانین حجیم
وسیعی از دایره جرمانگاری حقوق کیفری جمهوری اسالمی ایران را به خود اختصاص داده اسیت،
از جمله این موارد می توان به قوانین در حوزه معامالت ارزی و پویی و بیانکی ،قیوانین میرتبط بیا
قاچاق اعم از کاال و ارز و یا عبور دهندگان اشیخاص ریرمجیاز از مرزهیای ک یور ،برخیی میواد
کیفری مرتبط با گذرنامه ،شناسنامه و یا ثبت ازدواج اشاره نمود .که بنا به اقتضا و مطایبه جامعیه در
جهت حفظ نظم اجتماعی توسط نمایندگان مردم وضع شده است .حتیی نیوآوریهیا ،نیه تنهیا در
حوزه جرمانگاری بلکه در حوزه قوانین شکلی و یا تعییین مجیازاتهیا نییز قابیل م یاهده اسیت.
 .1ایبته نظر مخایس به ماده  220قانون مجازات اسالمی استناد مینماید که بیان داشته :در مورد حدودی که در این قانون ذکر ن یده
است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم ( )167قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران عمیل مییشیود (جهیت بررسیی ارتبیاط
مذکور و اصل  167قانون اساسی رجوع کنید به :اکرمی ،رو ا  ،صالحیت قضایی کیفرگذاریِ مبتنی بر منابع اسیالمی در پرتیو
اصول قانون اساسی و قوانین عادی ،دو فصلنامه دانش حقوق عمومی سال چهارم بهار و تابستان  1394شماره  11صفحات 25
تا .)46
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قواعدی همچون شیوههای تعیین صالحیت ،تعیین و ایس دادگاهها و دادسراها ،شیوه صیدور رأی
و طرق اعتران به آنها را میتوان از نوآوریهیای قانونگیذار جمهیوری اسیالمی دانسیت کیه در
احکام شرعی نصی در نفی آن نبیوده اسیت .حتیی در حیوزه خیالء نصیوص شیرعی ،قانونگیذار
مجازاتهایی همچون جزای نقدی ،مصادره اموال ،مجازاتهای جایگزین حیبس و مجیازاتهیای
تکمیلی و تبعی را وارد حوزه سیاست جنایی جامعه نمود .ایبتیه ابتکیار در حیوزه جیرمانگیاری در
حقوق کیفری تنها مخ تص مجلیس شیورای اسیالمی نبیوده و نهادهیای دیگیری همچیون مجمیع
ت خیص مصلحت نظام ،شوراهای رسمی دویتی سیاستگذار ،مانند شورای عایی انقالب فرهنگی،
شورای عایی امنیت ملی ،شورای مبارزه با پوی ویی ،سیتاد مبیارزه بیا میواد مخیدر ،شیورای عیایی
شهرسازی و معماری ایران و یا شوراهای مردمی مانند شورای اسیالمی شیهر و روسیتا و شیورای
عایی استانها کمابیش در حوزه سیاست جنایی جامعه اسالمی اقدام به دخایت نموده اند.
نتیجهگیري
عنصر اساسی در نظام حاکمیتی جمهوری اسالمی ،اسالمیت و مذهب اثنیع ری میباشد کیه ایین
عنصر از هیچ کدام از عناصر حکمرانی جداییپذیر نمیباشد؛ بنابراین سیاست جنایی ک ور نیز بیه
عنوان جزئی از نظام حکمرانی مطلوب بایستی همسو و هم جهت با عنصر اساسی حاکمیت یعنیی
شریعت باشد و جمهوریت و ن انههای دیگر آن مانند م ارکت مردم در سیاست جنیایی و جلیب
مقبوییت جمهور ،بایستی در جهت اسالمیت که عنصر اساسی حاکمیت است قیرار گییرد .در عیین
حال سیاست جنایی ک ور در عیین اییدئویوژی

بیودن بیا وجیود مباحیث علمیی همچیون علیم

جرمشناسی و استفاده از فناوری های نوین صبیه علمی نیز به خود دید .بر خال

ا هار نظر برخی

حقوقدانان ،سیاست جنایی ک ورهای اسالمی همچون جمهوری اسالمی ایران به دییل ایدئویوژی
بودن ،سیاستی ثابت و الیتییر و از پیش تعیین شده نمیباشد .بلکه در بخشهایی همچون تعزیرات
که بخش وسیعی از دایره قوانین کیفری را در بر میگیرد ،نظر جمهور و خرد جمعی جامعیه میورد
توجه قرار گرفته است .در حوزه قصاص و دیات نیز که یکی دیگر از بخشهای اساسیی سیاسیت
جنایی دول اسالمی میباشد ،اصول کلی آن جهت حفظ و وحدت احکام قضایی به وسیله شریعت
تعیین شده است ،ییکن اشخاص ذینفع در پرونده را نیز به عنوان شخصیتی فعال در روند رسیدگی

نقش جمهوریت در تعامل با اسالمیت در سیاست جنایی جمهوری اسالمی ایران

دخایت داده است .در حوزه مجازاتهای حدی نیز سیاستگذار جنیایی ک یور بیا حیذ
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برخیی

حدود مذکور در قوانین گذشته اقدام به تیییر نگرش سابق مبنی بر ذکر تمام جرائم حیدتی میذکور
در کتب فقهی و به عبارتی چاپ بخش حدود کتیاب فقهیی در قاییب قسیمتی از قیانون در قیانون
مجازات اسالمی نمود .ییکن پیشبینی ماده  220قانون مجازات اسیالمی از میوارد عیدول از اصیل
قانونی بودن جرم و مجازاتها میتواند باشد .که همین ماده سبب شده است قرائتهیای مختلفیی
در مورد وسعت عمل قضات در مراجعه به فقه ایجاد شود.
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The scope of jurisdiction of prosecuting attorney to protect environmental
rights as one of the examples of public law
Maryam Bolandi

Abstract
Natural resources are one of God`s gifts that human beings have not been involved in
creating, but they are one of the foundations of the economic system that has a special
place in improving the economical and life conditions of people. From a jurisprudential
and legal point of view, it is permissible for individuals to enter and occupy natural
resources as long as it does not harm society and other individuals, and the government
is obliged to use monitoring tools to protect the environment. Legally, the environment
is an example of Anfal and public property, and its protection and maintenance must be
specifically considered. The Iranian legislature has paid special attention to this issue
and has considered the protection of the environment as a public duty in Constitution
and has banned economic activities and ect those associated with environmental
pollution or its irreparable destruction. Public Prosecutor as public right`s guardian has
a serious duty in monitoring the protection of the environment and the necessary
measures to prevent its destruction and to declare crime and prosecute environmental
destroyers and criminals. Issuing special orders to prevent pollution and environmental
degradation, such as shutting down polluting industries or forcing them to repair
relevant machinery, training and supervising the actions of special environmental
officers according to Environmental Improvement and Protection Act and Protection
and Exploitation of Forests and Pastureland are some examples of the actions of the
Prosecutor about environmental protection. In this article with descriptive-analytical
method and relying on content analysis and legal principles, the scope of prosecutor's
competence about environmental law is examined and explored.
Key words: environment, prosecuting attorney, public law, destruction.
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Abstracts
Immaterial acts and its role in committing intentional crime in Iranian
jurisprudence and criminal law
Toohid Hajipoor

Abstract
The study of the conduct and the act of a committer of a deliberate crime and how it
occurs in the outside world and how it affects its occurrence has long been discussed
and studied by jurists and jurisprudents. Sometimes a committer may commit a tangible,
material, and visible crime whether it leaves an objective and tangible impact on a
person's body or not such as the crime of stabbing. Sometimes it may not leave an
objective and visible impact such as the crime of frightening the public. And sometimes,
like magic, a crime occurs without committing a substantially tangible, objective, and
visible conduct by the perpetrator. Considering the importance of this issue in the
manner of committing a crime and how it is attributed to the perpetrator, the present
study has investigated the nature of the criminal act and the nature of its impact on the
subject of the crime in a descriptive-analytical manner. In this study, it has been shown
that the immaterial act of the jurists, which is currently objective and tangible and
material with an intangible and non-objective impact on the victim's body, does not
seem to be a correct interpretation, but this act is a kind of material act. It is considered
intangible. Therefore, the behavior and act committed in Article 501 of the Islamic
Penal Code is not an immaterial act but an intermediate causal act. These are the
objective actions of the perpetrator take place in the outside world, but what results
from this behavior is fear and intimidation which leads to crime.
Key words: Material act, immaterial act, cause of immaterial nature, cause of material
nature, intentional felony
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An overview Concerning the Prosecutor's obligations to protect human rights and
citizenship from an international perspective
Seyed Ahmad asgari Arjenaki
Zahra Ghorbani
Abstract
The main role of the prosecutor as the public prosecutor in the field of human rights is
to ensure the fundamental rights of all individuals of all colors and races in order to
achieve human justice; Without any discrimination in this regard; In fact, the duty of the
prosecutor in relation to the welfare of the citizen is to strive for the benefit of the
citizens and the maximum good and happiness for the maximum number of people
equally. Accordingly, if the prosecutor and the structural agents of the government seek
to ensure the welfare of citizens, the needs of individuals, families, groups and
communities must be met. Therefore, the human rights obligations of the prosecutor
must be in accordance with international principles and rules in law and practice. The
Prosecutor's commitment to protecting human rights and citizenship from an
international perspective; Commitment to environmental protection; Commitment to the
protection of public interests; Commitment to protect civil rights in line with human
rights; Commitment to the protection of citizens' privacy; Commitment to the protection
of citizens against unlawful detention; Commitment to immunity from torture;
Commitment in the field of immunity from deportation; Commitment in the field of
immunity from aggression and commitment in the field of judicial security.
Key words: Prosecutor, Human Rights, Citizenship Rights, International Law,
Fundamental Rights.
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Challenges and Strategies to Prevent Environmental Crimes
Esmaeil Kashkoulian
Fatemeh Karimian Amroabadi

Abstract
Background and Aim: The necessity of confronting and preventing crimes and
damaging the environment has always been considered by the Iranian judicial system.
But in this regard, it has always faced many challenges. This study aims to identify
these challenges, scientific and effective strategies to combat environmental crimes in
the Iranian penal system. Materials and Methods: The research method in this research
is a descriptive-analytical one. The data collection tool is library through the study of
books, articles and scientific works related to the subject. Ethics and Method: In this
research, the originality of the texts, honesty and trustworthiness has been observed.
Findings: The findings of the present study showed that due to the usefulness of using
technology and alternative human technologies as a desirable strategy in avoiding
paving the road for environmental crimes, what has caused a profound challenge in this
area is the government's failure to adopt dignity-based prevention strategies. It is a
matter of using the participation of civil society and non-governmental organizations,
because it is not appropriate at all to prevent the occurrence of environmental crimes
that would harm individual freedom and fundamental rights of individuals in a society.
Therefore, the use of technology to avoid the situation should not be extreme and
unrestricted, and in addition to its balanced use, citizens and non-governmental
organizations should also be assisted.
Conclusion: The results show that situational prevention strategies against
environmental crimes only seek to take measures that affect the decision of potential
offenders, however, impose better results and lower costs on society. Therefore, this
method of prevention has been more welcomed in our country by judicial officials.
Key words: Environment; Environmental crimes; Situational prevention; Green
Criminology.
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The role of the republic in interaction with Islam in the criminal policy of the
Islamic Republic of Iran
Mahdi Helali
Absrtact
The criminal policy system is influenced by the policies adopted by the institution of
political sovereignty. The two main features of the system of government of the Islamic
Republic of Iran, as its title implies, are "Islamism" and "republic". These two
characteristics impact all aspects of governance, including criminal policy. The
relationship between "Islamism" and "republic" in criminal policy sometimes leads to
confrontation and sometimes to contradiction.To better understand these confrontations,
it is necessary to know the limits of each of the characteristics of Islam and the republic
and their involvement in the criminal policy of the country. Considering the importance
of the president's acceptance of the government while preserving the Islam of the
system, which today has become a concern for the country's policymakers in dealing
with crime and criminals; Examine some of the methods adopted by the legislator by
studying the concepts and resources related to each of the areas under study and finally
find and suggest some possible ways to resolve this conflict by separating each type of
punishment according to The jurisprudential and legislative aspects of the country are
discussed. The findings indicate that, both in jurisprudence and in criminal policy, the
possibility of Islamic flexibility towards the republic is conceivable. The most important
finding of this study, in addition to identifying and explaining the manifestations of
Islamism and republicanism on the model of criminal policy in the country, is the lack
of mere control of Islam over the model of criminal policy. This interaction in dealing
with the criminal phenomenon and the stages of prevention, correction and treatment
can be observed and proved to be a positive view of the community-oriented criminal
policy of the country, which is derived from the Islamic point of view.
Key words: Republic, Islamic, Criminal Policy, Islamic Republic of Iran.

