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آنها فرابخشی بوده و مواجهی علمی با آن ها از توان یک رشته
علمی خاص خارج اسنت .شناخت و حلّ این مساهل در راستای
کمنک موّّر به مدیریّت بهینه و اندیشنننمندانه کشنننور در گرو

سخن مدیر مسؤول

همکاری مسنتمر و نظاممند دانشگاه ،به ویژه دانشکده حقوق به
عنوان ابزار موّّر در حکمرانی مناسنننو و متناسنننو ،و نهادهای
متکور است.

افقهای نو در حقوق کیفری و جرمشناسی

با توجّه به فراوانی و گوناگونی آسیوهای اجتماعی از یک

بینی اختالفات و فنِّ حلّ و فصل آنها

سننو و نیاز روزافزون جامعه به ایجاد و نگهداشننت نظم و امنیّت

ل و فصل
در جامعه است .اختالفات موجود در جامعه و فنون ح ّ

همسننو و هماهنب با تضننمین آزادیهای فردی از سننوی دیگر،

آنها همواره دستخوش تغییر و تحوّل هستند .از اینرو ،آموختن

از هر زمان دیگر میتواند

حقوق ،دان ِ پی

حقوق و پژوه

حقوق جزا و جرمشناسی امروزه بی
با ایفای نق

در آن فراغننت ننناپننتیر اسنننت و ارتبننا بین

دانشنننکنده حقوق و دان
دانشنکده حقوق و دان

بایسنته خود ،بخشنی از مساهل اجتماعی را مورد

واکاوی قرارداده و راهکارهای موّّری پیشروی سیاستگتاران و

آموختنه حقوق ،پایان ناپتیر .رابطه

دستگاههای اجرایی بگتارد.

آموختگان رابطهای دو سنویه است که

تخص نصننی حقوق کیفری و جرمشننناسننی داشننکده
ّ
گروه

طیّ آن هر دو از هم میآموزنند .این رابطه سنننبو تقویّت ابعاد

حقوق دانشنگاه شنهید بهشنتی ،از سننال  7981تا سال 7931

نظری و فنّی حقوق میشود.

تعداد  481نفر دان

از سننوی دیگر ،شننناخت و حلّ بسننیاری از مسنناهل حقوق

آموخته در مقطع کارشننناسننی ارشنند و از

تخص ن های گوناگون و
ّ
کیفری و جرمشننناختی ،امروزه نیاز به

سال  7986تا  19 ،7936نفر در مقطع دکترا داشته است و در

متنوّع دارد .سنننرعت روزافزون فضنننای مجازی ،شنننکلگیری

حال حاضر  12دانشجوی در حال تحصیل در مقطع کارشناسی

روشهنای جندیند داد و سنننتند ،ابداع رمز  -ارزها ( Crypto

ارشد و  54دانشجو در مقطع دکترا دارد.

 )Currenciesو ظهور ارزشهنای اجتمناعی و جهنانی جدید

این گروه ،بنه نوبه خود ،میتواند از طریس سننناماندهی و

نظیر محیط زیسنننت ،دادههای الکترونیکی ،امنیّت شنننبکههای

هدفمند نمودن پایاننامه و رسنالههای دانشنجویان کارشننناسی

مجنازی ،سنننالمت تعامالت بانکی و لزوم هماهنگی و انطباق با

ارشنند و دکترا و برگزاری نشننسننتهای علمی گامی در جهت

قواعد نوظهور نقل و انتقاالت مالی و مساهل بسیار دیگر ،همگی

بازاندیشننی و تقویّت جایگاه حقوق کیفری و جرمشننناسننی در

نینازمنند همکناری ،مطنالعه و برّرسنننی گند جانبه از سنننوی

مدیریّت امروز کشور بردارد.
امید اسننت خبرنامه حاضننر ،که با تالش مسننتمر و جدّی

متخصّصین رشتههای متفاوت علمی است.
شنننناخت دقیس مسننناهل حقوقی امروزی و اراهه راهکارها

دانشننجویان مقاطع کارشننناسننی ارشنند و دکترا تهیّه و تنظیم

تخصننصننی
ّ
برای مسنناهل پیشننرو ،مسننتلزم همکاری گروههای

میشنود ،بتواند پلی بین اساتید گروه حقوق جزا و جرمشناسی،

مختلف دانشننکده و فراتر از آن دانشننکدههای مختلف دانشننگاه

دانشجویان ،دان

آموختگان ،سایر گروههای تخصّصی دانشکده

میباشد.

و دانشنگاه و نیز مراجع خارج از دانشگاه باشد .هد ما افزای

وزارتخانههای گوناگون دولتی ،سننازمانها و شننرکتهای

و تقویّننت ح ّ همکنناری بین بخ هننای مختلف در داخننل و

قانونگتاری و دستگاه قضایی روزانه

خارج از دانشننکده ،از طریس اطّالع رسننانی اسننت و از هرگونه

خصنویی و دولتی ،مجل

پیشنهاد و انتقاد در این راستا استقبال میکنیم.

با تعداد بیشماری از مساهل و مشکالت مواجهند که بسیاری از
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 -2انتقال انجمنهای مختلف دانشنننجویی و نمازخانههای
دکتر ابراهیم بیگزاده

دانشجویان عزیز به نقا مناسوتر در همان طبقه همکف؛
 -9انتقال اتاق تعدادی از اسنننتادان گرامی دانشنننکده از

اساااتاااد و ر ئیااس

طبقه همکف به طبقات دیگر؛

دانشااکاده حاقاوق

 -4ایجاد آبدارخانه اختصایی در طبقه همکف؛

دانشگاه شهید بهشتی

 -5بازگشنایی مجدّد کتا فروشننی دانشکده با اختصاص
مکان جدیدی در طبقه همکف؛

مصاحبه

 -6گسنترش تاالر قانون با افزودن تجهیزات جدید یوتی
و تصویری؛

با توجّه به انتصاب شما در سمت ریاست دانشکده حقوق

 -1راهاندازی تاالر عدالت با تغییرات سیستمهای یوتی و

دانشگاه شهید بهشتی ،شرح مختصری از فعّالیّت خویش
بیان نمایید
در خصنوص سوال شما باید عر

تصویری؛
کنم که بنده از تیر ماه

 -8اتاقهای پی

ساخته جنو تاالر عدالت به انجمنهای

 7931مسؤولیّت دانشکده را عهده دار شدم؛ و از مرداد ماه تا به

ایرانی جرم شنناسنی ،حقوق اقتصادی ،حقوق جزا ،حقوق بین

حنال گندین فعّالیّت انجام شننندهاند که میتوان آنها را حول

الملل کیفری ،انجمن اسالمی دانشجویان آزادی خواه و انجمن

محورهای زیر تقسیم کرد:

علمی دانشجویان دانشکده حقوق اختصاص یافته است؛

کارهای عمرانی:

 -طبقه اوّل:

کنارهای عمرانی که در فاینننله مرداد ماه  7931تا پایان

 -7گسترش فضای معاونت آموزشی دانشکده؛

دی ماه  7931انجام شدهاند را میتوان به اختصار به شرح ذیل

 -2ایجاد مدیریّت تحصیالت تکمیلی؛

بیان نمود:

 -9اخنتصنننناص محلی برای انجمن دان

الف :طبقه همکف

آموختگننان

دانشکده حقوق؛

 -7تغییر کناربری فضنننای طبقنه همکف دانشنننکنده :با

 -4ایجناد مسنننؤولیّت اجرایی در کنار دبیرخانه و بایگانی

نظرخواهی از متخصّصان فن از وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری

هیأت علمی؛

و همچنین دفتر فنّی دانشننگاه که جملگی با وجود سننایت در

 -5اختصنناص اتاقی به تعدادی از اسننتادان گرامی که قبال

طبقه گهارم دانشنننکده به لحان فنّی مخالفت کردند ،فضنننای

در طبقه همکف حضور داشتند.

طبقننه همکف مورد تغییر کنناربری قرار گرفننت و سننننایننت

پ -طبقه دوّم:

کامپیوتری دانشکده به آنجا منتقل شد؛ به طوری که دانشکده

 -7کلیّه گروههای آموزشی و منشیهای آنها به طبقه دوّم

حقوق در حننال حناضنننر دارای یکی از بهترین سننناینتهننای

انتقال یافتند و بدین ترتیو دسننترسننی به این گروهها سهلتر

کنامپیوتری بنه لحنان تجهیزات و به خصنننوص فضنننای قابل

شده است؛

اسنتفاده برای کلیّه دانشجویان عزیز دانشکده است .امید است

 -2بازسازی وسایل یوتی تاالر آزادی.

که با کسو امکانات دیگر بتوان رایانه های موجود را نیز تبدیل

ت -طبقه سوّم:

به احسن کرد؛
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شود  .این مهم مدیون مدیرّت های قبلی دانشکده و به خصوص

 -7ایجاد پُست ریاست کتابخانه و پتیرش آن توسّط یکی

همّت واال و توانایی علمی بینظیر اعضنننای محترم هیأت علمی

از استادان محترم دانشکده؛
 -2گسترش فضای مطالعاتی و کامپیوتری کتابخانه؛

آن اسنت .بنده هم در راستای فعّالیّت های روسای محترم قبلی

 -9ایجاد مخزن مناسو برای کتابخانه؛

تالش میکنم در ارتقا بیشننتر فعّالیّتهای علمی گام بردارم .در

ث -طبقه گهارم:

همین راسننتا عالوه بر اسننتفاده از توان علمی اسننتادان محترم

 -7انتقنال دفتر معاونت پژوهشنننی از طبقه اوّل به طبقه

دانشننکده ،در نظر اسننت از توان بسننیار خو دانشننجویان عزیز
دانشکده هم بهره جست .باید عر

گهارم؛
 -2گسنترش فضنای معاونت پژوهشی از طریس اختصاص

کنم که تالش شده است تا

فعّالیّتهای علمی دانشکده از اوّل مهر  7931هم به لحان کمّی

دفاتری به مجلّات دانشکده و کارشناسان پژوهشی؛

و هم از منظر کیفی افزای

 -9انتقال اتاق جلسنننات دانشنننکده از طبقه دوّم به طبقه

یابند.

 -2گسنننترش فعّننالیّننتهننای علمی درون و برون مرزی
دانشکده

گهارم؛

دوّمین برننامنه مورد نظر گسنننترش فعّالیّت علمی درون

 -4اختصننناص دفتری برای انجنام فعّنالیّتهای مرتبط با

مرزی از طریس انعقاد تفاهم نامه با دانشنننگاهها و مراکز علمی و

ارتقای اعضای محترم هیأت علمی؛

اجرایی کشور است .در همین راستا تا کنون گندین گردهمایی

 -5تجهیز تناالر اسنننتقالل به میز و ینننندلی کنفران ،

علمی با همکاری سایر مراکز علمی و نهادهای اجرایی ،قضاهی و

سیستم یوتی و تصویری؛
 -6ایجنناد «مرکز شنننبیننه سننننازی حقوقی» ( Moot

تقنینی برگزار شده است.

)Academy؛

در قسنننمنت برون مرزی مبنادرت به فعّالسنننازی برخی
تفاهمنامههای قبلی با دانشنکدههای حقوق دیگر کشننورها شده

 -1مهم ترین کننار در این طبقننه ،ایجنناد یننک دفتر برای
استادان پیشکسوت دانشکده است.

است .همچنین تفاهمنامههای جدیدی با برخی از دانشکدههای

چه اهداف و برنامههایی برای آینده دارید؟

حقوق در کشننورهای اروپایی و آسننیایی منعقد شننده اسننت.

الف -ارتقا و گسترش فعّالیّتهای علمی دانشکده

همچنین مقرّر شننده اسننت که از مهر ماه  7933برگزاری دوره

 -7ارتقای فعّالیّتهای علمی دانشکده

کارشنناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل به یورت مشترک با
دانشننگاه حقوق پاری

از آنجا که رسنالت اینلی دانشنگاه معظّم شننهید بهشتی،
تولید دان

(پانتنون سننوربن) آغاز شننود؛ الزم به

یادآوری اسننت که تفاهمنامه مربو به این دوره در سننفر مقام

و ارتقای مرزهای آن اسنننت ،دانشنننکده حقوق به

عنوان جزیی از این رکن ،خود را متعّهد به انجام بخشننی از این

محترم ریاسننت دانشننگاه به کشننور فرانسننه با دانشننگاه پاری

رسنننالنت میداند .بنابراین ،هد از انجام کلیّه کارهای عمرانی

منعقد شنده اسنت .کلیّه کارهای الزم برای پتیرش دانشجو در

گفته (که همچنان باید تداوم یابد) ایجاد زیرسننناختهای

این رشنننته با همکاری مدیریّت محترم روابط علمیبین المللی،

مناسنو برای ارتقای فعّالیّت علمی دانشنکده حقوق اسننت .باید

معاونت آموزشنی دانشنگاه ،معاون محترم پژوهشننی دانشکده و

کنم که دانشننکده حقوق دانشننگاه شننهید بهشننتی بعد از

مندیر محترم گروه حقوق تجنارت بینالملنل و حقوق منالکیّت

پی
عر

فکری و فضای مجازی در دست انجام هستند.

انقال اسنالمی توانست جایگاه علمی رفیعی را در کشور کسو

فعّالیّتهای گسننتردهای هم برای بسننط فعّالیّتهای علمی

نماید؛ به طوری که به قطو علمی کشور در رشته حقوق تبدیل
4

خبرانهم

Criminal Justice Bulletin

عدالت کیفری

با دانشنکده های حقوق کشنورهای اروپایی ،آسیایی و آمریکایی

برنامهریزی و اجرا شننود .در حال حاضننر یک دوره آن طرّاحی

در دسنت انجام اسنت .یکی از فعّالیّتهای کارشناسان پژوهشی

شنننده اسنننت و امیدوارم به زودی آغاز شنننود .در همین جا از

معاونت پژوهشنننی دانشنننکده به این امر

گروههای محترم آموزشننی دانشننکده اسننتدعا میکنم که این

دانشنننکده در بخ

دورهها را نیز در برنامهریزی خود مورد توجّه قرار دهند.

اختصاص یافته است .همچنین گسترش تبادل استاد و دانشجو

 -5تالش برای اخننت مجوّز برای افزای

با دانشکدههای حقوق دیگر کشورها نیز در برنامههای دانشکده
قرار دارد که امیدوارم بتوان به آن تحقّس بخشید.

تعننداد مجلّننات

دانشکده
 -گسننترش فعّالیّتهای دانشننجویی و بسننط نشننا در

 -9گسترش رشتهها

میان دانشجویان عزیز

از جمله برنامههای دیگر ،گسنننترش رشنننتههای مختلف
کنم که در ایجاد رشنننتههای جدید

 -7تشنننویس دانشنننجویان به شنننرکت در محافل علمی و

حقوق بعد از انقال اسنالمی ،دانشننکده حقوق دانشننگاه شهید

همچنین برگزاری گنین محافلی توسّط خود آنان در دانشکده؛

بهشنتی پیشنگام بوده است .در حال حاضر دوره دکتری حقوق

 -2دینندار بننا دانشنننجویننان عزیز در سنننطوح مختلف

اسنالمی با نگرشنی متفاوت از آنچه در کشنور برگزار میشود و

کارشنناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا و درخواست از آنان برای

همچنین کنارشنننناسنننی حقوق ورزش در دسنننتور کار برنامه

گسنترش فعّالیّتهای علمی و توجّه وافر به وضننعیّت تحصیلی

«شورای تحوّل علوم انسانی» قرار دارند که امید است با تصویو

خود؛ قرار اسننت این دیدارها به یننورت داهمی انجام شننود و

حقوق اسنننت .بناید عر

دانشنننجوینان بنا اراهنه نظر خود از طریس نمنایندگان متتخو

آن نهاد محترم بتوانیم هر گه زودتر شنناهد شننروع فعّالیّت در

خوی

این دو رشته باشیم .همچنین برنامه دوره دکتری حقوق بشر به

در روند تصمیمسازی دانشکده هم مشارکت نمایند؛
 -9سنعی برای یرقراری ارتبا بیشتر با دانشجویانی که با

همّت و تالش دوست و همکار عزیزم جنا آقای دکتر نوبهار و

مشننکالتی مواجه هسننتند و تالش برای رفع یا حداقل کاه

مشنارکت تعدادی از اسنتادان گرامی دانشننکده در دست نهایی

آنها در حدّ توان؛

شدن است که به محض آماده شدن ،اقدام های الزم برای ایجاد

 -4ایجاد یک پُسنت درون دانشکدهای و تقبّل زحمت آن

آن آغاز خواهند شند .دوره کارشنناسنی ارشند حقوق هوا -فضا

از سنننوی یکی از اسنننتادان محترم دانشنننکده برای تشنننویس

یکی دیگر از رشنتههایی اسنت که برنامه آن نهایی شده است و

دانشنننجویان به مشنننارکت در فعّالیّتهای فوق برنامه از جمله

در مرحله اراهه برای تصنویو دانشگاه قرار دارد .همچنین برنامه

ایجاد تیمهای ورزشی و فعّالیّتهای فرهنگی و هنری.

دوره های دیگری در رشته حقوق جزا و جرم شناسی تهیّه شده

پ -ایجاد فضاهای فیزیکی جدید

اسنننت که ان شننناءام به همّت گروه محترم حقوق جزا و جرم

با توجّه به اینکه فضنننای فیزیکی کنونی دانشنننکده برای

شنناسی نهایی و اجرایی خواهند شد .دورههای مختلف دیگری

گسننترش فعّالیّتها محدود اسننت ،در نظر اسننت در یننورت

از تهیّه

دسننتیابی به امکانات مالی و فنّی ،زمین واقع در قسننمت پُشننت

هم در دسنننت مطنالعنه اسنننت کنه به یاری خدا پ
برنامههایشان اعالم خواهند شد.

دانشننکده سنناخته شننود؛ که در یننورت تحقّس آن به راحتی

 -4برگزاری دورههای کوتاه مدّت

میتوان فعّالیّتهای دانشننکده را گسننترش بیشننتری داد( .ادامه

با توجّه به توان علمی باالی اعضنننای محترم هیأت علمی

مصننناحبه با آقای دکتر بیبزاده در مورد «قرار دادگاه الهه در

دانشکده ،قرار است دورههای کوتاه مدّت در رشته های مختلف،

پرونده شننکایت ایران از آمریکا» در خبرنامه شننماره دوّم گاپ
خواهد شد).
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برگزار نموده اسنت ،که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره
کرد:
سنمینار «زنان :معمار یل » با همکاری دفتر سازمان ملل
موسنننسنننه حمایت از حقوق زنان در  71سنننپتامبر
در ایران و ّ
2071
تخصننصننی آنالین به مناسننبت روز
ّ
برگزاری نشننسننت
بینالمللی منع خشنننونننت علینه زننان در  25نوامبر  2078بننا
همکاری انجمن ایرانی مطالعات زنان
برگزاری سنوّمین نشنسنت کارشناسی بینالمللی پیرامون
حراست از میراث فرهنگی ناملموس آسیای میانه و غربی تحت
عنوان «حراسنننت از میراث فرهنگی نناملموس برای پننایننداری
زیسنننت محیطی» ،با همکاری مرکز میراث فرهنگی ناملموس،
بنیاد ایرانشنناسنی و دانشگاه شهید بهشتی در  29-24آوریل
 2071و...
همچنین ،کرسننی در راسننتای ترویح تفاهم و گفتمان بین
ادیان با هد منع تبعیض بر مبنای متهو و عقیده ،بر اسنناس
مفاد مندرج در مادّه دوّم اعالمیّه جهانی حقوق بشنننر ،عالوه بر
مشنارکت اعضنای کرسی در نشستهای بینالمللی ،زمینه ساز
حضنور اندیشنمندان بین المللی در دانشگاه شهید بهشتی بوده
اسننت که اخیرترین مورد آن ،حضننور کریسننتیان برر هارپ
موسنسنه تحقیقات ینل اسننلو (نروت) جهت نشننست
ویکن ،از ّ
تخصننصننی «گفتگوی ادیان :راهی در راسننتای نیل به یننل
ّ
جهانی» است.
با عنایت به مفاد مادّه پنجم اعالمیه جهانی حقوق بشر که
به منع رفتار غیر انسنننانی ،تحقیر آمیز و ظالمانه اشننناره دارد،
کرسی حقوق بشر در خالل اقدامات آکادمیک خود ،این مهم را
نیز مورد توجّنه قرار داده که بارزترین اقدامات کرسنننی در این
راستا را میتوان در برگزاری نشستها و کنفران های تخصّصی
با حضننور تصننمیمسننازان سننپهر عمومی و اندیشننمندان نخبه
مالحظه کرد؛ از جمله برگزاری نشنست علمی پیرامون «برّرسی
حوادث مینانمنار از منظر حقوق بینالملل کیفری» با همکاری
بخ حقوق بشنننر ،انجمن علمی حقوق و بخ امور فرهنگی
دانشنکده حقوق دانشنگاه شنهید بهشتی در  71اکتبر  2071و
کنفران «تعقیو کیفری ترور در سنننط ملّی و بینالمللی» با
همکناری خناننه ایرانی اندیشنننمندان علوم انسنننانی و انجمن
بینالمللی حمایت از قربانیان تروریسم در  90آگوست .2071

گزارش
تنظیمکننده منصااوره بنبریان بانوئی /دانشاایوی دکتری حقوق
کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

گزارش بزرگداشاات هفتادمین سااال تصااویا
اعالمیّه حقوق بشر
کرسنی حقوق بشر ،یل و دموکراسی یونسکو در دانشگاه
شهید بهشتی در تاریخ بیست و ششم آذر  ،7931نشستی را به
مناسننبت هفتادمین سننال تصننویو اعالمیّه حقوق بشننر ،برگزار
نمود .در سنننخنرانی افتتاحیّه ،آقای دکتر میر محمّد ینننادقی،
رهی کرسنی حقوق بشنر ،اسنتاد و عضو هیأت علمی دانشکده
حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،در مورد نق کرسی حقوق بشر،
ینل و دموکراسنی یونسکو در ترویح حقوق بنیادین مندرج در
اعالمیّه جهانی حقوق بشر ،نکاتی را به شرح زیر اراهه نمودند:
ایشان در ابتدا به شرح فعّالیّت های آموزشی کرسی حقوق
بشنننر پرداختنند کنه با تمرکز بر ترویح ایدهها و مفاهیم حقوق
بشری گون عدالت ،تساوی ،پایداری زیست محیطی و حاکمیّت
قانون ،سنلسله نشستها و هماندیشیهای تخصّصی متعدّدی را
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در خاتمه ،ریاسننت کرسننی حقوق بشننرضننمن تاکید بر
پیامدهای مثبت و مثمر تصننویو اعالمیّه جهانی حقوق بشننر بر
رونند تحقّس حقوق بنینادین بشنننری در خارج و درون مرزهای
ملّی ،این مطلو را بیان نمودند که سننیسننتم بینالمللی حقوق
بشر به فقدان بیطرفی و عدم استقالل متّهم است؛ از این حیث
کنه برخی قندرتها در حاشنننیه امن خودسننناخته ،از هرگونه
انتقادات حقوق بشنننری مصنننون بوده ،در حالیکه با دسنننتاویز
مقرّرات حقوق بشننری ،برخی کشننورها ،به طور مسننتمر ،آماج
سننرزن و انتقاد گرفتهاند .بدیهی اسننت که گنین انتقاداتی بر
ذات و ماهیّت حقوق بشر بیتاّیر بوده و اساسا رعایت بیطرفی،
انصنا و تساوی در اعمال موّّر استانداردها و هنجارهای حقوق
بشری است که توان ایجاد تغییرات کالن و فراگیر را دارد.

در تااری  ،1337 /7/33پنیااهمین نشااسااات ویژه
دانشاایویان دکتری ،با سااخنرانی آبای علی پور حساان
سانگری ،دانشیوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی
دانشاگاه شااهید بهشااتی با موضااو «ضوابط حدّابلی
حقوق کیفری منطقی» برگزار شد .به طور خالصه ،نکاتی
را که ایشان بیان نمودند به شرح زیر میباشد
حقوق شنناسنی ،دانشنی اسنت نو که دریندد شنناسایی
گیسننتی ِحس ،مبانی ِحس گتاری ،کارکردها و دگرگونیهای آن
اسنت .حقوق ،برپایه اویا قواعد خود ،گونهگون است .در این
تحقیس دریندد مطالعهی بخشی از قلمرو ِحقوق ،که مربو به
کیفرگننتاری و کیفردهی سنننت ،میبنناشنننیم .قلمرو ِاخیر ،در
گنبرهی حقوق کیفری اسننت .حقوق کیفری ،مجموعه قوانینی
اسنت که جرم را تعریف ،کیفر آن را تعیین و شیوهی اّبات بزه
و اجرای مجنازات را تبیین میکنند .قنانون ،قاعده دولتی ناظم
اسنت که قانونگتار ،تضمین اجرای مستمر آن را با ضمانت اجرا
یا بدون آن (از طریس کاریزما ،شنننرطی کردن ،قانع نمودن و)...
برعهده دارد .در قلمرو حقوق کیفری ،به سنرا نظامهای نوشته
رفتهایم تا از رهگتر مطالعه آنها مدّعای خوی  ،حقوق کیفری
منطقی ،را بسنننجیم .رویکرد ما به نظامهای نوشننته ،آشننکارا
اّباتی و یورتگرایانه است.
حقوق کیفری منطقی ،فرضنیهای عام و توییفی است که
درپی وارسننی قانونگتاری کیفری و عیارسنننجی رویّه قضننایی
برآمننده از آن از رهگننتر آوردههننای دان منطس اسنننت .این
رهینافنت در پی آفرین نظامی وضنننعی و همگون از قواعدی
اسنننت که خودبنیاد ،منسنننجم ،عقالنی ،قابل اّبات و ابطال و
بیمغالطه باشنند .فرضننیه حقوق کیفری منطقی ،به گالشننی که
رهنالیسنننتهنا در مقنابنل دیگران نهنادهاند ،که نظریّه از عمل
جداست ،پاسخ میدهد .زیرا بر اساس آن ،عمل مقامهای قضاهی
محدود به فرمهای تعیّن یافته است و خارج از آنها گیزی وجود
ندارد .فرایند فوق به ینننورتگرایی بی از پی حقوق نهاده و
رویّه قضاهی برآمده از آن میانجامد که مطلو ماست.

گزارش نشاسات صمیمانه مدیر محترم گروه با
دانشیویان دکتری
مدیر محترم گروه حقوق کیفری و جرمشننناسننی ،سر کار
خانم دکتر نسنرین مهرا ،در آغاز مدیریّت خوی نشننستی را با
دانشجویان دکتری در تاریخ  7931/8/22برگزار کردند و نکاتی
را در زمینه فرایند تصنویو موضنوع رساله ،نحوه دفاع از رساله،
گاپ مقاالت ،ISIاهمّیّت شرکت در نشستهای دکتری و ...بیان
نمودند و در پایان به سواالت دانشجویان پاسخ دادند؛ تصمیم بر
آن گرفته شد که گنین نشستهایی در هر فصل برگزار گردد.

گزارش نشااسااتهای ویژه دانشاایویان دوره
دکتری
تنظیمکننده راضاایه همراهی /دانشاایوی دکتری حقوق کیفری و
جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

در تاری  1337/8/23پنیاه و یکمین نشااساات ماهیانه
ویژه دانشاایویان دکتری با سااخنرانی آبای دکتر جعفر
کوشا ،استاد و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه
شااهید بهشااتی تحت عنوان «تأمین مالی تروریساام»
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خواهد شند و از سنوی دیگر ،اگر به توییه AFTFعمل نکنیم،
اینل شفافیّت را نادیده گرفتهایم و کنوانسیونهای بینالمللی و
سنایر نظام های دنیا به ما در خصننوص عدم شفافیّت مالی فشار
خواهند آورد.
در نتیجه در دنیای معایننر دیگر نباید به حقوق جزا ،نگاه
سنننّتی داشننته باشننیم؛ بلکه عناوین مجرمانه گاهی از سننوی
کنوانسننیونهای بینالمللی برای ما آورده میشننود و امروزه به
جای اینل ینالحیّت سنرزمینی ،ایل یالحیّت جهانی مطرح
میشنود .امروزه کنوانسنیونهای بینالمللی یکی از منابع ایلی
منا در حقوق هسنننتند .و باید در خصنننوص تأمین منابع مالی
تروریسنم به توینیه  AFTFعمل کنیم و در این خصوص جرم
انگاری مستقل را انجام دهیم.

برگزار گردید .مطالا سخنرانی ایشان به اختصار به شرح
ذیل است
الف نگاه بین المللی
در خصنوص تأمین منابع مالی تروریسنم دو رویکرد ایلی
وجود دارد:
رویکرد اوّل بر این اعتقناد هسنننتند که تأمین منابع مالی
تروریسننم جرم جدیدی نیسننت گرا که ترویسننم جرم اسننت و
تامین منابع مالی هم نوعی معاونت تلقی خواهد شد؛ طرفداران
این نظرینه اعتقناد دارند عنوان مجرمانه جدیدی خلس نکنیم به
این علّت که ما با پدیده تورّم کیفری روبهرو هسنننتیم .رویکرد
دوّم معتقدند درسننت اسننت تأمین منابع مالی تروریسننم نوعی
معاونت تلقّی میشود ولی به لحان اهمّیّت جرم باید این فعل را
جرم انگناری مسنننتقل کنیم؛ به این علّت که تروریسنننم وقتی
محقّس خواهد شند که منابع آن تأمین شود .رویکرد بین المللی
به رویکرد دوّم گرای دارد .به این علّت که در خصننوص جراهم
مهم گفته میشننود که باید جرمِ قبل از جرم منشننا را (در قالو
جرم مانع ) و جرم بعد از جرم منشنننا را (در قالو جرم نتیجه)
جرم انگاری کنیم تا جرم منشنأ ینورت نگیرد .میبایست برای
تحقّس نیافتن جرم منشأ ،جرم مانع و جرم نتیجه را درنظرگرفت
و آن را مسننتقل جرمانگاری کرد دلیل این امر هم اهمّیّت جرم
مانع و جرم نتیجه در محقّس شدن جرم منشأ است.
سوال این است کسانی که اقدامات گروههای تروریستی را
توسنننط عدّهای تأمین مالی میشنننوند آیا باید
انجام میدهند و ّ
اعمال آنان جرم انگاری مستقل شود ؟ در پاسخ باید گفت:
تأمین مالی تروریسنم جرم مانع اسنت و جرم منشأ اعمال
تروریستی است و جرم نتیجه پولشویی است  :در AFTFتوییه
شنده اسنت که تأمین منابع مالی تروریسم جرم انگاری مستقل
شنود و مجازات آن توسّط کشورها معیّن شود ،به عنوان نمونه،
جرم پولشنویی به عنوان جرم نتیجه در کنوانسیونهای مختلف
به عنوان جرمانگاری مسنتقل اشنناره شده است تا از این طریس
بتوان جرم منشأ را محدود کرد.
حال سؤال این است به توییه  AFTFعمل کنیم یا خیر؟
از یک سنو اگر توییه  AFTFرا بپتیریم باید تمام ورودی
خ شود و این اطّالعات در اختیار
و خروجیهای مالی ما مشن ّ
سنننایر کشنننورها از جمله امریکا قرار خواهد گرفت و برای این
کشنور برنامه تحریمها علیه برخی از اشخاص و موسسات آسان

ب نگاه به حقوق ایران
تروریسنننت دو وجننه داخلی و بینالمللی دارد .در مفهوم
داخلی مثال تاسننیسننات برقی نشننانه گرفته میشننود ولی در
تروریسننت بینالمللی بشننریّت و امنیّت بین المللی خدشننهدار
میشننود .بنابراین ،در اینجا باید به کنوانسننیونهای بینالمللی
متوس نل شننویم و بگوییم تأمین مالی تروریسننم اگرگه به ظاهر
ّ
معاونت اسنت ولی خود جرم مسنتقلی است و ما دیگر کاری به
جرم منشنأ (تروریست) نداریم اعم از اینکه اتّفاق بیافتد یا خیر،
مننا در نظننام حقوقی خود تننأمین منننابع مننالی را جرم انگنناری
خواهیم کرد.
در مادّه یک قانون تأمین منابع مالی تروریسنننم مصنننوّ
 7934و ایالحیّه  ،7931تأمین منابع مالی خود جرم مستقلی
است و جرم انگاری مستقلی از آن یورت گرفته است  .با توجّه
به مادّه یک قانون موینو متوجّه میشویم که هر  8بند آن با
نگاه به کنوانسیونهای بین المللی تهیّه شده است.
در مورد تعیین مجنازات در منادّه  2قننانون مننتکور آمننده
اسننت :تأمین مالی تروریسننم در یننورتی که در حکم محاربه یا
افسننناد فی االر تلقّی شنننود ،مرتکو به مجازات آن محکوم
میشننود و در غیر این یننورت ،عالوه بر مصننادره وجوه و اموال
موضننوع مادّه یک این قانون به نفع دولت ،به مجازات دو تا پنح
سنننال حب و جزای نقندی معادل دو تا پنح برابر منابع مالی
تأمین شنده محکوم میشود .برای تأمین کننده منابع مالی ،دو
مجازات (اعدام یا حب دو سال) پی بینی شده است که بین
این دو مجازات ایل تناسو رعایت نشده است.
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در سنناختار رکن روانی دخالت دارد .رابطه اراده به مثابه منشننأ،
سننخن را به رابطه فعل با فاعل میبرد .برای اینکه فعل مجرمانه
به فاعل منتسننو شننود منا این ارتبا اراده اسننت؛ لتا ارادی
بودن فعل ،به معنای انتسنا فعل به فاعل است .به عبارتی که
از برخی از حقوقدانان ایتالیایی منقول اسننت نوعی سببیّت بین
اراده و فاعل قرار میگیرد و تا آن سنننببیّت شنننکل نگیرد فعلِ
محصول اراده ،منتسو به فاعل نخواهد بود .به بیان دیگر ،فاعل
سنبو فعل است اما سببیّت روانی .برخال رابطه نتیجه با فعل
که سننببیّت مادی اسننت .در نظریات گوناگون سننببیّت ،بحث
ایلی رابطه فعل با نتیجه است.

سننوال این اسننت تامین کننده منابع مالی اگر قرار اسننت
اعدام شننود گگونه قرار اسننت مفسنند یا محار تلقی شننود و
مبنای اعدام گیسنننت؟ توسنننعه مفهوم محار و مفسننند کار
درستی است ؟! اینجا که سالحی در میان نیست گگونه محار
تلقی کنیم ؟ در این منادّه ،ینا اعدام یا دو تا پنح سنننال حب
پی بینی شنده است در حالی که این تناسو بین دو مجازات
اینال دیده نمیشود .در افساد باید گستردگی باشد حال مفهوم
گستردگی در تأمین منابع مالی باید گگونه باشد؟!
به نظر میرسد تامین کننده منابع مالی تروریسم نباید در
مفهوم محار و مفسننند گرفته شنننود و باید برای آن مجازات
تعزیری به عنوان جرم مسننتقل (نه درقالو معاونت) پی بینی
کرد.

اراده نقشی دو گانه دارد :
اراده در عین حالی که خاسننتگاه فعل را تشننکیل میدهد
اراده غناینت فعنل را هم میسنننازد .فعنل گه مجرمانه گه غیر
مجرمانه ،معطو به یک غایت نزدیک اسننت و آن غایت نزدیک
عبارت اسنت از موضوع جرم .بحث نتیجه بحثی دیگر است .هر
جرمی یک موضوع دارد مثال انسان زنده در قتل ،موضوع است؛
حال در رکن روانی ،موضنوع غایت فعل را به یمن اراده تشکیل
میدهد .بنابراین وقتی فعل بُردن شکل میگیرد ،بُردن معطو
به مال خواهد بود .فعل بُردن ارادی اسنننت ،عمل بردن در رکن
مادی شکل میگیرد .در جرایم غیر عمدی هم ،فعل ارادی است
و یک موضننوع دارد ولی موضننوع آن مجرمانه نیسننت .بنابراین
سنننوء نیّنت در جرایم عمدی وقتی شنننکل میگیرد که بعد از
معطو شدن فعل به موضوع؛ علم به موضوع هم به آن ضمیمه
شنود .و در جرایم غیر عمدی آنگاه که اراده به موضوعی غیر از
موضنوع جرم تعلّس بگیرد و این فعل ،فعل مخاطره آمیز باشد و
همراه با علم به مخاطره آمیز بودن باشنند خطای جزاهی شننکل

در تاری  1337 /3 /27پنیاه و دوّمین نشاست ماهیانه
ویژه دانشاایویان دکتری با سخنرانی آبای دکتر منصور
میرسعیدی ،استاد و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و
علوم ساایاساای دانشااگاه عالمه طباطبائی تحت عنوان
«رابطه مسااؤولیّت کیفری با رکن روانی» برگزار گردید.
مطالا سخنرانی ایشان به اختصار به شرح ذیل است
در ابتدا باید نق و جایگاه اراده در حقوق کیفری را مورد
توجّننه قرار دهیم .در واقع ،اراده رکن اینننلی ارتبننا جرم بننا
مسنننؤولیّت اسنننت .اراده به عنوان یک مقوله پویا و یک حرکت
روانی درونی از یک سننو با فاعل و از سننوی دیگر با فعل ارتبا
برقرار میکند .اراده نمیتواند غیر منفک از فعل باشنند و واض ن
اسنننت که اراده از فاعل هم جداییناپتیر اسنننت .اراده با فعل و
فاعل ارتبا دو سویه دارد .اراده از طرفی که با فعل ارتبا دارد
در رکن مادی وارد میشننود و از سننویی که با فاعل ارتبا دارد
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میگیرد .سنننوءنیّت به معنای کلّی کلمه تشنننکیل میشنننود از
معطو شنندن اراده همراه با علم به موضننوع که غایتِ نزدیکِ
فعل است و در جرم غیر عمدی سوءنیّت معطو شدن اراده به
موضنوعی که موضنوع جرم نیست و علم به مخاطره آمیز بودن
موضوع .این مرز بین جرم عمدی و جرم غیر عمدی است.
آنچه در زوال رکن مادّی اّر دارد یک عامل بیرونی اسننت
مثنل قوّه قاهره .انچه که رکن روانی را زایل میکند بر حسنننو
اینکه جرم عمدی باشنند یا جرم غیر عمدی متفاوت اسننت .علم
به موضنوع در جرم عمدی که مقرون به قصند موضنوع میشود
سننوءنیّت جزایی را شننکل میدهد؛ بنابراین ،جهل یا اشننتباه در
موضننوع از تشننکیل سننوءنیّت جلوگیری میکند .در جرم غیر
عمندی علم بنه مخناطره آمیز بودن همراه با اراده ،تقصنننیر را
تشنننکینل میدهند ،بنابراین جهل به مخاطره آمیز بودن باعث
میشود خطای جزایی شکل نگیرد.
اختیار چیساات؟ اختیار حالت قاهم به شننخ

محمّدعلی اردبیلی و دکتر قاسنم محمّدی /اساتید داور خارجی:
دکتر فیروز محمودی جانکی و دکتر حسین واله /تاریخ دفاع6 :
آذر 7931
 -2تحلیل جرم شننناختی جرایم شننرکتهای تجاری در
پرتو نظریّههای فرهنب سازمانی
دانشننجو :حمیدرضننا دان ناری /اسننتاد راهنما :دکتر باقر
شنناملو /اسنناتید مشنناور :دکتر علی حسننین نجفی ابرند آبادی و
دکتر امیرحسنننن نیازپور /اسننناتید داور داخلی :دکتر حسنننین
میرمحمدیننادقی و دکتر لمیا رسننتمی تبریزی /اسنناتید داور
خنارجی :دکتر عبناس شنننیری و دکتر محمّدعلی بابایی /تاریخ
دفاع 9 :آذر 7931
پایاننامههای کارشناسی ارشد دفا شده در پاییز 1337

اسننت و

بیارتبا به رکن مادّی و رکن روانی است و الجرم بیارتبا با
اراده اسنننت .هیچ رابطه منطقی بین وجود اختیار و تحقّس اراده
وجود ندارد .اختیار نوعی آزادی درونی اسننت .به مفهوم فلسفی
کلمه اختیار وضننعیّت اهلیّت جزایی باشنند اینکه انسننان قدرت
داشته باشد اراده خود را کنترل کند؛ قدرت هدایت اراده اختیار
است و قاهم به فرد است.
 -7کیفرگتاری در پرتو یافتههای جرمشننناسانه در جرایم
سازمان یافته فراملّی
دانشنجو :کیمیا کبریتی /استاد راهنما :دکتر علی حسین نجفی
ابرندآبادی /اسنتاد مشناور :دکتر رحیم نوبهار /استاد داور :دکتر
علیرضا میرکمالی /تاریخ دفاع 75 :آبان 7931
 -2برّرسی وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری
در قانون آهین دادرسی کیفری مصوّ 7932
دانشننجو :میثم قالیی /اسننتاد راهنما :دکتر باقر شنناملو /اسننتاد
مشننناور :دکتر رجو گلدوسنننت جویباری /اسنننتاد داور :دکتر
امیرحسن نیازپور /تاریخ دفاع 75 :آبان 7931
 -9تحوّالت تقنینی و قضایی یالحیّت و تشکیالت دادگاه
و دادسراهای انقال

گزارش رسالهها و پایاننامههای دفا شده
رساله های مقطع دکتری دفا شده در پاییز 1337
 -7ضوابط حدّاقلی حقوق کیفری منطقی
دانشجو :علی پور حسن عسگری /استاد راهنما :دکتر جعفر
کوشنا /اسناتید مشناور :دکتر سیّد مصطفی محقّس داماد و دکتر
علی حسنننین نجفی ابرنندآبننادی /اسننناتیند داور داخلی :دکتر
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(محسنی )733 :7982،و در قانون مجازات اسالمی سال 7910
در جهت افزودن ابهام به جرم ناتمام بهراسننتی همّت گمارده
بود(!) ولی قانون راجع به مجازات اسنالمی سال  7967با اینکه
به پیروی از قانون مجازات عمومی سننال  7952در با جراهم
ناتمام نسننبت به قوانین پی گفته کاملتر اسننت ولی این نیز
مانند قانون سنال  7904در مورد برخی از مصادیس آن متضمّن
هیچ حکمی نبوده اسننت .این در حالی اسننت که قانون مجازات
اسننالمی مصنوّ  7932در خصننوص مسننأله جراهم ناتمام حاهز
نکات خاص و جدیدی اسننت که تغییر اسنناسننی آن نسننبت به
قانون  7910بسننیار گشننمگیر بوده اسننت .با تدقیس در سننیر
قنانونگنتاری ،میتوان گفت که قانون مجازات عمومی سنننال
 7952که بی از سنایرین به مسأله جرم ناتمام اهتمام ورزیده
و نسبت به قوانین دیگر وضوح بیشتری دارد ،بهترین راهنما در
تهیّه قانون مجازات اسنالمی مصوّ 7932در این خصوص بوده
اسننت؛ گرا که مقنّن در شننناسننایی جرایم ناتمام باالخ جرم
عقیم ،دو راه پی رو داشته؛ یا در راستای حقوقی کردن قانون
به اعمال قدرمتیّقن نظر حقوقدانان بپردازد و یا به بهترین قانون
جزایی گتشننته معطو شننود ،که همانطور که مشنخّ اسننت
قانون مجازات فعلی مسننیر آسننانی را پی گرفته و پیرو قانون
مجازات عمومی سننال  7952عالوه بر شننروع به جرم ،مفهومی
دیگر ،به عنوان درحکم شروع به جرم را هم به رسمیّت شناخته
است( ر.ک .رهدارپور ،گنگایی .)62-67 :7930با این حال باید
با برّرسی مفهوم حقوقی جرم عقیم و تطبیس شرایط حقوقی آن
با قانون موجود ،رابطه آن را با شننرایط مادّه  722و تبصننره آن
که به «در حکم شنروع به جرم» معنون شنده ،سنجیده شود تا
در نهایت جایگاه آن در قانون مجازات اسننالمی مص نوّ 7932
تبیین گردد.

دانشنجو :محمّد رضا طالبی جویباری /استاد راهنما :دکتر رجو
گلدوست جویباری /استاد مشاور :دکتر امیرحسن نیازپور /استاد
داور :دکتر علیرضا میرکمالی /تاریخ دفاع 26 :آبان 7931
 -4پیشنگیری اجتماعی از جرایم و خشنونتهای ورزشی؛
مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان
دانشجو :محسن حمیدیپور /استاد راهنما :دکتر مهدی یبوری
پور /اسننتاد مشنناور :دکتر علی یننفاری /اسننتاد داور :دکتر امیر
حسن نیازپور /تاریخ دفاع 71 :آذر 7931
 -5تحلیل رویّه قضننایی در تعیین حدود اختیارات قضننات
در کیفردهی در محاکم ویژه روحانیّت و نظامی
دانشننجو :مهتا رهبر /اسننتاد راهنما :دکتر مهدی یننبوریپور/
اسنتاد مشناور :دکتر علیرضنا میرکمالی /استاد داور :دکتر جعفر
کوشا /تاریخ دفاع 26 :آذر 7931

ب جرم عقیم زمنانی ر میدهند که به هنگام ورود در

بابل میازات بودن«جرم عقیم»

عملیّات اجرایی جرم مقصننود ،امکان تحقّس آن وجود داشننته
اسننت ،امّا سننرانجام تحقّس نتیجهی مجرمانه به علّت تقصننیر یا
عیو مرتکو منتفی باشننند ،مانند آنکه مجرم پ از اتّخاذ
تصنمیم در خصوص قتل دشمن خود و پ از تهیّهی اسلحه و
کمین کردن در سننر راه ،به سننمت او تیراندازی کند ،امّا در
نتیجنهی عدم مهارت در تیراندازی ،گلوله به هد اینننابت
ننماید(محسننی .)788 :7982 ،جهت تشنخی مصادیس جرم
عقیم و تفکیک بهتر این جرم از دیگر جرایم ناتمام و به ویژه

فرشااد چنگایی دانشایوی دکتری حقوق کیفری و جرم شاناسی
دانشگاه شهید بهشتی
حامد رهدارپور دکترای حقوق کیفری و جرم شااناساای دانشااگاه
عالمه طباطبائی

الف با نگاهی به سننیر جرایم ناتمام در بسننتر تحوّالت
تقنینی ،در مییابیم که قانونگتار در قانون جزایی سننال 7904
برخی از مصنننادیس جراهم ناتمام را به سنننکوت واگتار کرده
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شروع به جرم ،باید به دو مالک ایلی توجّه نمود یکی اینکه در
زمان انجام عملیّات اجرایی ،امکان تحقّس جرم مقصننود وجود
داشننته باشنند؛ دوّم آنکه علل بینتیجه ماندن جرم به عیو یا
تقصننیر مرتکو بازگردد(ر.ک فتحی ،رهدارپور ،گنگایی:7937 ،
 .)23-25لتا هنگامی که فردی تمامی مقدّمات ارتکا جرمی
را فراهم آورده و عملیّات اجرایی را آغاز میکند ،امّا بنا به عللی
خارج از ارادهی او مانند عدم مهارت در تیراندازی ،قصنند وی
معلّس میماند ،گفته میشننود جرم عقیمی یننورت گرفته اسننت
(یننانعی )951 :7982 ،بنابراین وقتی کسننی به قصنند کشننتن
دیگری در مسننیر او بمو سنناعت شننماری کار میگتارد و با
محاسننبهای که انجام میدهد قصنند آن دارد تا در زمان معیّن و
به هنگامی که هد از آن جا عبور میکند بمو متکور منفجر
شننود ،اما به علّت عدم محاسننبهی دقیس ،فرد موردنظر زودتر از
زمان محاسنبه شنده از آن مسیر عبور نموده و پ از عبور وی
بمو منفجر میشود ،در گنین فروضی در زمان شروع به اجرای
جرم ،امکان تحقّس نتیجه وجود داشننته اسننت اما به عللی که
منتسننو به فرد و خارج ارادهی اوسننت ،نتیجه تحقّس نمییابد و
مصنننداق بارز جرم عقیم( به علت تقصنننیر مرتکو)خواهد بود.
همچنین گاهی ممکن است ضمن وجود موضوع جرم ،وسیلهی
جرم نیز بدون عیو باشنند ،مرتکو نیز تمام دقّت خود را در به
ّمر رسنناندن قصنند خوی به کار گیرد ،اما نتیجهی مدنظر به
دلیل عیبی که در مرتکو وجود دارد ،محقّس نشننود .در گنین
فروضننی علّت عدم تحقّس جرم ،عیوبی اسننت که در شننخ
مرتکو وجود دارد؛ به گونهای که اگر این عیو در مرتکو
وجود نداشنت ،با حصول سایر شرایط نتیجه تحقّس مییافت .در
هر یک از این فرو  ،به رغم وجود این عیو در زمان شننروع
به اجرا ،تحقّس نتیجهی مجرمانه عقالً امکانپتیر اسننت؛ ولی در
نهایت ،جرم به علّت همین عیو تحقّس نمییابد؛ مثال قابل اراهه
در این خصننوص آن اسننت که فرد کم بینایی به قصنند قتل
دیگری ،اسنننلحهای تهیّه نموده و تمام دقّت خوی را برای
ارتکنا جرم به عمل میآورد ،امّا اتّفاق ًا به علّت دید ناکافی
مرتکو ،تیر از کنار شنخ عبور نموده و قتل محقّس نمیشود.
در این مثال ،آنچه سنننبو بینتیجه ماندن جرم یا به عبارتی
تحقّس جرم نافرجام شننده اسننت ،نق و عیبی اسننت که در
مرتکو وجود دارد.
پ حال زمان مطرح نمودن دو پرسن

اینکه آیا میتوان مفهوم قانونی در حکم شروع به جرم را شامل
جرم عقیم هم دانسننت یا نه؟ و در یننورت منفی بودن پاسننخ،
بدین سنوال میپردازیم که آیا شرایط مقرّر در مادّه  722قانون
مجازات اسنننالمی ،جرم عقیم را هم در برمیگیرد یا نه؟ در
راسننتای پاسننخدهی به سننوال اوّل باید بیان نمود که در جرم
محال ،یا همان در حکم شروع به جرم ،وقوع جرم در زمان ورود
به عملیّات اجرایی غیر ممکن اسننت در حالی که در جرم عقیم
که فاعل تمام کوشنن خود را برای رسننیدن به نتیجه به کار
میگیرد ولی بنا به عللی غیر قابل پی بینی که خارج از اراده
مرتکو اسنت ،نتیجه حاینل نمی شود (اردبیلی)221 :7989 ،
مناهیّتاً امکان ارتکا جرم و تحقّس نتیجه در زمان ورود به
عملیّات اجرایی وجود دارد اما به جهتی که ینننرفاَ مربو به
شننخ مرتکو اسننت ،جرم تحقّس پیدا نمیکند (.ر.ک فتحی،
رهندارپور ،گنگنایی )73-79 :7937 ،بننابراین جرم عقیم با
گنین ماهیّتی ،نمیتواند تحت شننمول در حکم شننروع به جرم
قرار گیرد .اما در راسننتای پاسننخ دهی به سننوال دوّم گنانچه بر
این نظر باشننیم که شننمول مادّه  722جرم عقیم را در برگیرد،
نتیجه آن خواهد شنند که قانونگتار جرم عقیم را جرم دانسننته
اسننت و گنانچه بر این نظر باشننیم که مادّه  722بر جرم عقیم
شننمولیّت پیدا نمیکند ،قانونگتار به جرمانگاری جرم عقیم نظر
نداشننته و در نتیجه در قانون مجازات فعلی ،جرم عقیم ،جرم
شنناخته نشنده اسنت .در این راستا برخی از حقوقدانان بر این
نظرند که قانونگتار در مورد جرم عقیم تکلیف را معیّن ننموده
و اعمال کیفر بر مرتکو جرم عقیم نیز به موجو مادّه  722و
تبصره آن محل اشکال است؛ زیرا کسی که به علّت عدم مهارت
نمیتواند به هد مجرمانه خود برسنند ،این ناکامی نه به علّت
واسطه عامل خارج از اراده بلکه معلول عدم مهارت خود او بوده
خایننی برای جرایم
ّ
لتا در وضننع کنونی مقرّرات کیفری ،حکم
عقیم نمیتوان یافت (اردبیلی )995 :7939 ،این شنننبهه نیز
میتواند به نحو دیگری بدین شننکل مطرح گردد که گون در
تبصنره مادّه  25قانون مجازات عمومی عبارت«به واسطه موانع
خارجی که اراده فاعل درآنها مدخلیّت نداشته ،قصدش معلّس یا
بیاّر بماند  »...مقرّر شده بود لتا با توجه به اینکه تبصره متکور
موانع خارجی را یرفا برای تحقّس مادّه ( 25شروع به جرم) الزم
دانسننته اسننت و در جرم عقیم بحثی از مانع خارجی مطرح
نیسنننت ،جرم عقیم تحت شنننمول مادّه  25قرار نمیگیرد و

فرا میرسند یکی
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فتحی ،رهندارپور ،محمّندجواد ،حامد؛ گنگایی ،فرشننناد( ،)7937اراهنه معیار تشنننخی جرایم ناتمام ،مجله حقوقی
دادگستری ،شمارهی .11

نمیتوان بر این نظر بود کنه در قانون  7952جرم عقیم به
رسنمیّت شننناخته شنده اسنت .با وجود گنین شنبهاتی باز هم
برخی از حقوقنداننان اظهنارنظر کرده بودند که مادة فوق تا
اندازهای منطبس با جرم عقیم نیز میباشنند (علی آبادی:7959 ،
.)724
ت اما به نظر میرسننند وضنننعیّت جرم عقیم در قانون
مجازات فعلی اندکی با قانون مجازات عمومی  7952متفاوت
باشنند ،گرا که قانونگتار در مادّه  722قانون مجازت اسننالمی
مص نوّ  7932به جای عبارت «مانع خارجی» ،عبارت «عوامل
خارج از اراده مرتکو» را بیان نموده اسننت و کامالً مشننخّ
است که عوامل خارج از اراده اعم است از موانع خارجی و عوامل
(خارج از اراده) منتسننو به شننخ  .با این وجود ،به یننراحت
میتوان گفت که مادّه 722قانون مجازات اسنننالمی عالوه بر
شنروع به جرم ،جرم عقیم را نیز در بر میگیرد؛ زیرا آن قسمت
از عوامل خارج از اراده که مربو به موانع خارجی اسننت منجر
به تحقّس شننروع به جرم میگردد (اردبیلی )224 :7989 ،و آن
قسننمت از عوامل خارج از اراده که منتسننو به شننخ مرتکو
اسننت ،منجر به تحقّس جرم عقیم میشننود (یننانعی:7982 ،
 .)951شننایان ذکر اسننت که گون بین شننروع به جرم و جرم
عقیم ،تفاوت ماهوی وجود دارد ،ذکر آن دو در ذیل یک عنوان
منطقی به نظر نمیرسد و بهتر آن است که قانونگتار در مادّه یا
الاقل تبصنننرهای جداگانه همانند جرم محال ،بدان بپردازد تا
تفاوت آن با شروع به جرم بهتر نمود پیدا کند.
منابع
اردبیلی ،محمدعلی ( ،)7939حقوق جزای عمومی ،جلداوّل ،گاپ ششم ،تهران ،میزان.
یننانعی ،پرویز ( ،)7982حقوق جزای عمومی ،گاپ اوّل،تهران ،طرح نو.
علی آبادی ،عبدالحسنننین ( ،)7959حقوق جنایی ،جلداوّل ،گاپ پنجم ،تهران ،گاپخانه بانک ملی.
محسنننی ،مرتضننی ( ،)7982دوره حقوق جزای عمومی(پدیده جنایی) ،جلد دوّم ،گاپدوّم ،تهران ،کتابخانه گنحدان .
رهدارپور ،حامد؛ گنگایی ،فرشناد ( ،)7930بررسنی شروعبه جرم ،جرم عقیم و جرم محال در الیحه مجازات اسننالمی با
نگاهی به سننیر قانونگتاری ،پژوهشنننامه حقوقی ،سننال دوّم،
شمارهی اول.

تازههای رویدادهای کیفری
تنظیمکننده عبدالحسااین ساالطانی /دانشاایوی دکتری حقوق
کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

حوادث و رویدادهای کیفری روز عمدتاً از طریس رسانههای
عمومی و روزنامههای کثیراالنتشنننار اعم از گاپی یا دیجیتال به
سنمع و نظر شهروندان میرسد .تنوّع جنایات ارتکابی در سط
جامعه اعم از سرقت ،کالهبرداری ،قتلهای خانوادگی و ناموسی
و ...باعث شنده یفحه حوادث روزنامهها عموماً مخاطبان زیادی
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قضناهیّه در  95بند و  4تبصره به دستگاههای ذیربط و رؤسای
کل دادگسننتری ابال شنند (همان)؛ ولیکن به نظر میرسنند این
آییننامه تا کنون بهیورت عمومی انتشار نیافته است.
برخی نکات مسننتخرج از اسننتجازه و آییننامه آن در گند
پاراگرا به شننرح زیر توضننی داده میشننود :موادّ قانونی مورد
اشنناره در اسننتجازه ،مربو به دو مقرّره در خصننوص اخالل در
نظام اقتصننادی و افسنناد فیاالر بوده که هر دو مقرّره با بیان
عباراتی کلّی که قابلیّت برداشتهای متعدّد از آن وجود دارد به
جرمانگاری پرداخته که از یک سننو در یننورت اجتماع شننرایط
قانونی ،دربردارنده مجازاتهای سننننگین از اعدام تا حب های
بلند مدت و از سوی دیگر متضمّن حب تعزیری درجه  5یا 6
در ینننورت عندم احراز شنننرایط الزم برای اعدام و حب های
طوالنی مدت اسننت .شنناید به همین دلیل بوده که معاوّن اوّل
قوه قضنناهیّه در نشننسننت خبری خود بیان نموده « با عنایت به
اینکه در ماده  286قانون مجازات اسنالمی و قانون مص ّو سال
 63و ایننالحات بعد در خصننوص اخاللگران در نظام اقتصننادی
کشننور از واتههایی ،گون اخالل عمده ،کالن ،فراوان و خسننارت
گسنننترده اسنننتفاده شنننده ،ولی کلمات عمده ،کالن ،فراوان و
گسنترده تعریف نشده است و مورد اختال برداشت بود لتا در
ماده  5آیین نامه تا حدودی به این مسأله پرداخته شده است تا
بتواند برای قضات راهگشا باشد» (همان).
برّرسننی بندهای  72گانه این نامه حاکی از آن اسننت که
برخی از این موارد مناننند بند  7و قسنننمتی از بند  2مطابس با
قوانین و مقرّرات منناهوی و شنننکلی موجود بوده و بر اسننناس
اختیارات جاری دسنننتگاه قضنننایی و بدون نیاز به اسنننتجازه از
رهبری قابلیّت اجرا داشننته اسننت؛ ولیکن در برخی از این بندها
اختیاراتی فراتر از اختیارات قانونی برای رسیدگی به پروندههای
اقتصنادی درنظر گرفته شده حتّی برخی عمومات و قواعد آیین
دادرسی کیفری در این رسیدگیها کنار گتاشته است.
بنند« »5این ننامه مقرّر میدارد «مفاد تبصنننره مادّه 48
قانون آیین دادرسننی کیفری در خصننوص وکیل ،در دادگاه نیز
مجری خواهند بود»؛ حنال آنکنه تبصنننره مزبور عموماً ناظر به
جرایم علیه امنیّت داخلی یا خارجی و یا جرایم سازمان یافتهای
اسنننت که مشنننمول مادّه  902قانون آیین دادرسنننی کیفری
میشنننود .عالوه بر اینکه برخی از ضنننمانت اجراهای متکور در
مننادّه  286قننانون مجننازات اسنننالمی و نیز قننانون مجننازات

از میان اقشننار مختلف شننهروندان دارا باشنند؛ ولیکن با توجّه به
نوسنانات ایجاد شده در پایان سال گتشته و ابتدای سال جاری
در بازار ارز و سنننکه کشنننور آنچه در بین حوادث یا رویدادهای
کیفری اخیر بی از همنه موارد ،اذهنان عمومی را متوجّه خود
نموده ،اعدام فردی معرو به «سلطان سکه» و همدست وی و
نیز اعدام شخصی معرو به «سلطان قیر» بوده است.
در راستای رسیدگی به پروندههای تشکیل شده در مراجع
قضنایی در این بازه زمانی ،ریاست قوه قضاهیّه در نامهای خطا
به رهبری موافقت ایشنان را برای برخوردی «قاطع و سریع» با
«اخاللگران و مفسنندان اقتصننادی» در گارگو قانون مجازات
اخاللگران در نظام اقتصنادی مصوّ  7963و مادّه  286قانون
مجازات اسننالمی مصننوّ  7932درخواسننت نمود .نامه اخیر
رهی قوه قضناهیّه به رهبر انقال از جهات مختلف قابل تحلیل
اسنت .مقامهای ارشند قوه قضناهیّه در نشنستهای خبری خود
اشاره کردند« ،این نامه از با استجازه است»؛ یعنی علیالقاعده
دسنتگاه قضنایی ،برای انجام وظایف خود در حوزه رسیدگی به
پرونندههنای اخیر اقتصنننادی نیاز به اختیاراتی فراتر از مقرّراتِ
موجود داشننته و شنناید به دلیل طوالنی بودن روند قانونگتاری
از اراهه الیحه تا تصننویو در مجل و تأیید شننورای نگهبان ،با
درینافت این حکم حکومتی از مقام رهبری ،جواز اختیاراتی که
جهت کنار گتاشننتن برخی تشننریفات آیین دادرسننی کیفری،
تسنریع در فرآیند رسنیدگی و قطعی کردن برخی احکام یادره
در مورد پروندههای یاد شده میطلبیدند را به دست آوردند.
در همین راسنننتنا معاون اوّل قوه قضننناهیّه بیان داشنننته
«طبیعی اسن ت با ساز و کار موجود در مجل بسیاری از کارها
به سرعتی که باید انجام شود ،انجام نمیشود ،امروز روی فروش
نفت ،تولید و دسننترسننی ما به پول فشننار وجود دارد .اگر دولت
بخواهد لوایحی را تنظیم و به یورت عادّی و یا حتّی دو فوریتی
به مجل ببرد ،باز هم ممکن اسننت زمانبر باشد؛ لتا سران قوا
و کارشننناسننان با رهبری در این زمینه یننحبت کردهاند که در
موارد ضننروری ،از اختیارات رهبری اسننتفاده شننود» (به نقل از
خبرگزاری ایسنننننا ،7931/70/76 ،کد خبر ،31037601626
.)https://www.isna.ir/news/97091607626/
با گتشنننت گند ماه از زمان اخت اجازه از مقام رهبری و
تشنننکینل دادگاههای ویژه اقتصنننادی ،خبر ابال آییننامه این
دادگاهها اعالم شنند .آییننامهای که مطابس اعالم معاون اوّل قوه
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عالوه بر تغییر برخی تشنننریفات شنننکلی آیین دادرسنننی
کیفری در خصنوص مواعد اعترا و ابال  ،رسیدگی به اتّهامات
افراد دارای سننمتهای سننازمانی لشننکری و کشننوری که تابع
مقرّرات خایّی به موجو مواد  901و  908قانون آیین دادرسی
کیفری بودند و رسنننیدگی به اتّهامات این افراد ینننر نظر از
نق ایشنان در پرونده در شنعبه واحد ،مخالف روح و سنیاست
کلّی حاکم بر رسننیدگیهای تفکیکی در آیین دادرسننی کیفری
نیز اسننت .عالوه بر این میتواند در مواردی که مرتکو ،شننریک
یا معاون طفل یا بالغ زیر  78سنال باشد موجو این ابهام گردد
که به اتّهامات این افراد نیز در این شننعو ویژه رسننیدگی شود.
البته در مورد مواعد قانونی متکور برای ابال  ،اعترا و تجدید
نظر خواهی وجود در این آیین نامه مص نوّ کاه یافته اسننت
بنه عنوان مثنال اعترا بنه قرار ابتندایی از  70روز به  5روز و
همچنین زمنان قرار اعترا بنه دادننامنه نیز کاه پیدا کرده
است.
در خصنننوص مواعد اعترا به آرای ینننادره از سنننوی
دادگناههای ویژه نیز باید گفت اینننوالً با توجّه به سنننرعت در
رسنیدگی به پروندههای اقتصنادی اخیر ،فراهم نبودن سنازوکار
انتخنا وکیل در تحقیقات مقدّماتی و مواردی از این دسنننت،
کناه دادن مواعند قنانونی اعترا به این آرا میتواند از این
حیث که فرینت دفاع کافی برای مطالعه پرونده از سوی وکیل
متّهم و آماده کردن الیحه دفاعیه را نمیدهد منجر به تضنننییع
حقوق دفاعی متّهم شود؛ حال آنکه قانون آیین دادرسی کیفری
بهعنوان یک قانون عام و الزماالجرا ،به رعایت و تضننمین حقوق
دفناعی متّهم و بی اعتباری تحقیقات در موارد نقض این حقوق
تصری نموده است.
گنتشنننته از موارد شنننکلی فوقالتکر یکی از مواردی که
میتواند منجر به ایجاد حسننناسنننیّت در راسنننتای اجرای این
اسنننتجازه گردد ،مربو به تجدیدنظرخواهی از احکام ینننادره
شنعو این دادگاه در خصننوص متّهمین است؛ توضی آنکه بند
 70این اسننتجازه مقرّر میدارد « آرای یننادره از این دادگاه به
جز اعندام ،قطعی و الزماالجرا میباشننند .احکام اعدام با مهلت
حنداکثر  70روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشنننور
میباشد» .محل بحث در این بند این است که بعضاً با توجّه به
تسنریع در فرایند رسیدگیها ،حب های طوالنی مدت (بعض ًا تا
 20سنننال در قنانون مجنازات اخاللگران) ،عندم امکنان تجدید

اخاللگران در نظام اقتصنادی کشور ناظر به حب های تعزیری
درجه پنح و شننن بوده و تسنننرّی حکم این ماده به این موارد
خال روح حاکم بر تبصره مادّه  48قانون آیین دادرسی کیفری
و غیرقابل انطباق با مجازاتهای متکور در مادّه  902آن اسنت،
بننابراین بنایند گفنت وفس این بنند عالوه برمحدودیّت انتخا
وکینل از سنننوی موکّل در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرایم
مندرج در مادّه  902قانون آیین دادرسنننی کیفری ،در مرحله
رسننیدگی در دادگاه نیز گنین محدودیّتی ادامه داشننته و متّهم
یا متّهمین یننرفاً امکان انتخا وکیل از بین وکالی مورد تاهید
رهی قوه قضاهیّه را ،داشته باشند .بنابراین از یک سو این شعو
بنابر تشنخی رهی دسننتگاه قضننایی کشننور تشننکیل شده و
سننازوکار رسننیدگی به جرایم را عموماً قوه قضنناهیّه و آییننامه
تشنکیل دادگاههای انقال ویژه جرایم اقتصادی مشخّ نموده
و از سوی دیگر وکیل مدافع متّهم نیر باید از میان وکالی مورد
تأیید ریاست قوه قضاهیّه انتخا گردد.
در بنند  9ننامه رهی قوه قضننناهیّه به رهبری این گنین
تصری شده است که «به تشخی رهی دادگاه جلسات علنی
و قابل انتشننار در رسننانهها میباشنند» .آنچه در این بند از نامه
آمده ،عیناً تأکید بر مقرّرات موجود است و به موردی اضافهتر از
تکالیف قانونی موجود اشنناره نکرده اسننت .زیرا وفس ماده 952
قانون آیین دادرسنی کیفری ،محاکمات دادگاه علنی است و در
موارد خناص دادگناه درباره غیرعلنی بودن جلسنننات تصنننمیم
میگیرد که در نامه رهی قوه قضناهیّه نیز تشخی علنی بودن
دادگناه را بنه رهی دادگاه واگتار کرده اسنننت .اما در این بند،
عبارت انتشار به "جلسات دادگاه" ارجاع داده شده است بنابراین
منظور انتشار جریان رسیدگی پرونده ،قبل از قطعی شدن حکم
اسنننت .دراین خصنننوص در مقرّرات موجود ،مطابس مادّه 959
قانون آیین دادرسی کیفری ،ممنوعیّت وجود دارد اما در تبصره
دو این مادّه ،تصنری شنده است که « انتشار جریان رسیدگی و
گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضن ّمن بیان مشخصات
شنناکی و متّهم اسننت ،در یننورتیکه به عللی از قبیل خدشننه
دارشندن وجدان جمعی و یا حف نظم عمومی جامعه ،ضرورت
یابد ،به درخواسننت دادسننتان کل کشننور و موافقت رهی قوه
قضاهیّه امکانپتیر است ».بنابراین برای انتشار جریان رسیدگی
پروندههای مورد نظر ،این امکان قانونی وجود داشننت که بدون
گرفتن استجازه و مطابس مقرّره یاد شده ،این اتّفاق حایل شود.
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اعتبار امر مختوم» نیز حداقل تا زمان اعتبار استجازه و آییننامه
آن به دست فراموشی سپرده میشود.

نظرخواهی در غیر از موارد اعدام و شاید به نوعی تک مرحلهای
توسننط معاون اوّل به
شنندن رسننیدگی مبتنی بر ارجاع پرونده ّ
شنعو ویژه ،در یورتی که فرد یا افرادی بر اّر اشتباه به حب
محکوم گردند این محکومیّت برای ایشان بی بازگشت است.
مستفاد از مفاد نشست خبری معاون اول قوه قضاهیّه ،پ
از اخت اسنننتجازه و تصنننویو آییننامه آن مبنای قانونی مراجع
قضنایی در رسنیدگی به پروندههای اقتصنادی استجازه و آیین
نامه آن اسنت که الزم االجرا اسنت و باید طبس آن عمل شود و
در مورد هر گیزی که در آیین نامه مصنرّح نبود ،طبس قوانین و
مقررات عمل میشنود (همان) .شننایان ذکر اسنت که ایننل 96
قانون اسناسی مقرر میدارد« حکم به مجازات و اجرای آن باید
تنها از طریس دادگاه یال و به موجو قانون باشد»؛ بنابراین نه
تنهنا یننندور حکم مجنازات بلکه اجرای آن نیز باید به موجو
قانون باشد.
در آییننامه مص نوّ موضننوع اسننتجازه پی بینی شننده
اسنت که شعو خایّی هم باید در دادسرا و هم در دادگاه و هم
در دیوان عالی کشنور تشنکیل شود .دادستان و بازپرس مو ّظف
هسنننتند که مطابس با آییننامه و اسنننتجازه مقام معظّم رهبری
حنداکثر ظر  24سننناعت پروندهای را که تشنننکیل دهند ،از
طریس دبیرخانه مربوطه به معاونت اوّل اطّالع دهند .هر بازپرس
حداکثر ظر  24سننناعت باید گزارش دهد که فالن پرونده در
فالن استان تشکیل شده است تا اگر الزم است اقدامی در رابطه
با آن انجام شنود و پ از یدور کیفرخواست نیز سریع ًا مراتو
به معاون اوّل اعالم شود (همان).
بر اساس اعالم معاون اوّل قوه قضاهیّه زمان تشکیل پرونده
مالک نیست و هر پروندهای که مشمول اذن و آییننامه باشد و
تاکنون در دادگاه بدوی حکم ینننادر نشنننده باشننند را شنننامل
میشود .همچنین اگر پروندهای مشمول استجازه بوده و بعد از
اذن در دادگاههای دیگر رسننیدگی شننده ،حکم آن قابل نقض و
ارجاع به شننعو ویژه میباشننند (همان) .ابهاماتی در این مورد
وجود دارد از جملننه اینکننه وفس عموم قواعنند آیین دادرسنننی
کیفری پرونده از شننعبهای که به آن سننپرده شننده قابل بازپ
گیری و ارجاع به شنعبه دیگری نیست .ابهام دیگر این است که
اظهنارات معاون اوّل و احیاناً مفاد آییننامه مزبور ،احکام قطعی
ینادره در پروندههای جرایم اقتصنادی را نیز شنامل میشود یا
خیر؟ در ینننورت شنننمول این مقرره به احکام قطعی« ،قاعده

موضوعات نوین حقوق کیفری
تنظیمکننده امین زحمتکش /دانشاایوی دکتری حقوق کیفری و
جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

اگر ربااتهاا موجا اییاد صاادمه شااوند ،چه کساای
مسؤولیّت کیفری دارد؟
چکیده
امروزه رباتها و به ویژه خودروهای هوشمن ِد بدون راننده،
تبدیل به بخشنی از زندگی روزمرّهی ما شنندهاند و این موضوع،
گننال هننای جنندینندی را در حوزهی حقوق کیفری بننه وجود
میآورد .این امکان وجود دارد که رباتها در عملکرد خود دگار
اختالل و نق شنوند و در نتیجه آسننیو های شدیدی را ایجاد
کنند .اما در شنرایط فعلیِ عصر حاضر ،رباتها اهلیّت این را که
مخناطنو مجازاتها و ضنننمانت اجراهای کیفری قرار گیرند را
ندارند؛ بیشنننتر به این دلیل که قادر نیسنننتند خود را به لحان
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میبناشنننند ،قابلیت پتیرش مسنننؤولیّت کیفری رباتها را نیز
ممکن است دارا باشند و در نقطهی مقابل ،نظامهای حقوقی که
بنه لحان فلسنننفی نگاهی ایدهآلگرا دارند ،در پتیرش این نوع
مسؤولیّت با دشواری های زیادی مواجه هستند .و همچنین این
مسنننأله مورد برّرسنننی قرار میگیرد که گنانچه قادر نباشنننیم
مسنننؤولیّنت کیفری را بر ربناتها تحمیل کنیم ،آیا این امکان
وجود دارد که مسؤولیّت کیفری را متوجّه عوامل انسانی مرتبط
بنا ربناتهنا از جمله تولیدکننده ،برنامهریز و اسنننتفاده کننده،
نمود؟
*** این متن ترجمه و خالیهای از مقاله زیر است:

اخالقی ،مسؤول بپندارند و همچنین به این دلیل که نمیتوانند
مفهوم مجازاتهای سننزادهنده را درک نمایند .افرادی که اقدام
به سنناخت ،برنامهریزی ،فروش و اسننتفاده از رباتها میکنند،
گنانچه با اسنننتفاده از رباتها عامدانه به دیگران یننندمه وارد
کننند ،مسنننؤولیّت کیفری دارند .شنننخصنننی که به یک رباتِ
خودآموز این اجنازه را میدهد که با انسنننانها تعامل و ارتبا
داشته باشد ،میتواند پی بینی کند که آن ربات ممکن است از
کنترل خارج شنده و سنبو ایجاد ینندمه گردد .همین موضوع
خود بنه تنهنایی میتوانند منجر بنه تحقس مسنننؤولیّت کیفری
مبتنی بر سنهلانگاری و غفلت نسبت به آن شخ شود .با این
وجود و روی همرفتنه ،بنا توجّنه بنه مننافع و مزایای اجتماعیِ
اسنتفاده از رباتها در عصنر کنونی ،نویسندگان حوزهی حقوق
کیفری در فرضننی که متصنندّیان و هدایتکنندگان رباتها در
اتّخاذ تدابیر معقول برای کنترل و نظارت بر ریسنننک و خطرات
ناشی از رباتها ،سهلانگاری و غفلت میکنند ،اعتقاد به محدود
کردن مسؤولیّت کیفری این افراد دارند.

Sabine Gless, Emily Silverman, Thomas Weigend,
If Robots cause harm, Who is to blame? Selfdriving Cars and Criminal Liability, New Criminal
Law Review: In International and Interdisciplinary
Journal, University of California Press, Vol. 19
No. 3, Summer 2016; (pp. 412-436).

کلماات کلیدی :رباتها ،خودروهای هوشنننمند بدون راننده،
مسؤولیّت کیفری ،سهلانگاری
شرحی مختصر
در این مقاله در ابتدا به این موضننوع پرداخته میشننود که
اسناسنا مخاطبان حقوق جزا و مجازات گه کسانی هستند و در
این راسننتا مفهوم انسننان به لحان فلسننفی مورد برّرسننی قرار
میگیرد؛ این که تفاوت انسننان و ربات در گیسننت و با توجّه به
نزدیک شندن خصوییّات رباتها و انسانها به یکدیگر در عصر
کنونی ،آینا این احتمنال وجود دارد کنه در آینندهای نه گندان
دور ،ربناتها تمامی ویژگیهای انسنننانی را پیدا کنند؟ به ویژه
آنکنه امروزه محقّقین در تالش هسنننتند که رباتها بتوانند در
فرآیند تصننمیمگیری و اقدامات خود ،ایننول اخالقی را نیز در
کنار مهارت خودآموزی ،کسو تجربه و محاسبهی سود و زیان،
لحان نمایند.
در ادامه با تفکیک میان دو رویکرد پراگماتیسننم حقوقی و
ایدهآلگرایی حقوقی نسنننبت به مسنننؤولیّت کیفری عوامل غیر
انسننانی ،مسننؤولیّت کیفری رباتها در دو نظامی حقوقی ایاالت
متّحدهی آمریکا و نظام حقوقی آلمان ،امکانسننجی میشود .با
این توضنننی کننه نظننامهننای حقوقیای کننه بننا یننک رویکرد
پراگماتیسنننتی ،قاهل به مسنننؤولیّت کیفری اشنننخاص حقوقی

تازههای بوانین
تنظیم کننده مهرنوش ایمانی /دانشایوی کارشناسی ارشد حقوق
کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

 -1بانون اصااالح موادّی از بانون آییننامه داخلی
میلس شورای اسالمی
این قانون مشنتمل بر سی و پنح مادّه در جلسه علنی روز
یکشننبه مورّ بیسنت و هشنتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و
نود و هفت مجل شنورای اسالمی تصویو شد و در تاریخ سی
و یکم شننهریور ماه یک هزار و سننیصنند و نود و هفت به تأیید
شورای نگهبان رسید.
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 )8جلوگیری از یدور گک جدید برای افراد ورشکسته و
دارای گک برگشتی؛
 )3ارهه گواهینامه عدم پرداخت برای یدور اجراهیّه نسبت
به کسری مبلغ گک؛
توسنط
مؤسنسنات اعتباری متخلف ّ
 )70مجازات بانکها یا ّ
بانک مرکزی؛
 )77لغو مواد  6 ،5 ،4و  29قنانون یننندور گک مصنننوّ
7955/04/76

 -2بانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی
کشور
این قانون مشننتمل بر نه مادّه و هفت تبصننره در جلسننه
علنی روز یکشننننبه مورّ بیسنننت و گهارم دی ماه یک هزار و
سنیصند ونود و شن تصننویو شنند و درتاریخ بیست و گهارم
شننهریور ماه یک هزارو سننیصنند و نود و هفت از سننوی مجمع
تشنخی مصنلحت نظام با تأیید تبصره یک مادّه پنح موافس با
مصنلحت نظام تشنخی داده شد .ماده  8این قانون رفتارهایی
از قبیل دسننترسننی و بهرهبرداری تنتیکی بدون رعایت مفادّ این
قانون ،اقدام به فرسنننای و یا تخریو عمدی بدون مجوز منابع
تنتیکی و  ...را جرمانگاری کرده و مجازاتهای تعزیری درجه 9
تا  6برای آنها مقرّر کرده است.

 -5بانون موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات
و برنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسااالمی ایران و
دولت جمهوری آذرباییان
این قانون مشنتمل بر مادّه واحده و یک تبصننره منضم به
متن موافقتنامه ،شامل مقدّمه و دوازده مادّه در جلسه علنی روز
یکشننبه مورّ بیست و گهارم دی ماه یک هزار و سیصد و نود
و شن مجل شورای اسالمی تصویو و در تاریخ نوزدهم آبان
ماه یک هزار و سنیصند و نود و هفت از سنوی مجمع تشخی
مصلحت نظام با تأیید بند سه مادّه گهار موافقتنامه برای مدّت
 5سال موافس با مصلحت نظام تشخی داده شد.

 -3بانون تفسیر بند (هااا) تبصره ( )1بانون بودجه
سال  1337کل کشور
موضنوع اسنتفسناریه در خصوص مجاز بودن شرکت ملّی
نفت ایران نسننبت به افزای قیمت موادّ اولیّه قیر( )VBبود که
این امر از طر مجل شننورای اسننالمی غیرمجاز اعالم گردید.
لتا شرکت ملّی نفت ایران از افزای قیمت موا ّد اولیّه قیر تحت
هر عنوانی ممنوع گردید.
 -4بانون اصالح بانون صدور چک
این قانون مشتمل بر  77مادّه در جلسه علنی روز یکشنبه
مورّ سیزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تأیید
شننورای نگهبان رسننید .اهمّ تغییرات ایجادشننده به موجو این
قانون به شرح ذیل میباشد:
 )7الزماالجنرا بنودن قنواننین و مقرّرات گننک درمورد
گکهای الکترونیکی؛
 )2اعالم غیرقابلپرداخت بودن گک در سنننامانه یکپارگه
بانک مرکزی؛
 )9پرداخت موجودی حسننا گکهای دارای کسننری به
دارنده گک؛
 )4جلوگیری از افتتاح حسنننا و انسنننداد حسنننا های
یادرکننده گک در تمام بانکها و مؤسّسات؛
 )5تعیین سقف اعتبار مجاز متقاضی گک؛
 )6راهاندازی گکهای موردی؛
 )1دسننترسننی بانک مرکزی و مراجع قضنناهی به اطالعات
یکدیگر؛

تازههای آرای وحدت رویّه
 -1رأی وحادت رویّه شااماره  763هیأت عمومی
دیوان عالی کشور
موضو  :یالحیّت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی
یننالحیّت ذاتی اسننت و حل اختال در یننالحیّت دیوان عالی
کشور خواهد بود.
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اسالمی را نسبت به محکومیّت موضوع مادّه  691قانون مجازات
اسالمی نننن تعزیرات اعمال کرده است به اکثریّت آراء یحی و
منطبس با موازین قانونی تشننخی گردید .این ر ی در اجرای
مادّه  417قانون آیین دادرسننی کیفری در موارد مشننابه برای
شنعو دیوان عالی کشور ،دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی
و غیر آن الزماالتباع است.

متن رأی :مطابس بند سنننوّم اینننل بیسنننت و یکم قانون
اسناسنی و مادّه یک قانون حمایت خانواده مصوّ  7937ایجاد
دادگاه ینال برای حف کیان خانواده ضننرورت دارد و تشننکیل
آن با رعایت ضنوابط قانونی به قوة قضناهیّه مح ّول شننده است و
گون موارد ینننالحیّنت دادگناه خنانواده در منادّه  4این قانون
یننراحتاً بیان شنندهاسننت لتا این دادگاه که با رعایت ترتیبات
معیّن قانونی تشننکیل میشننود دادگاه اختصننایننی محسننو
میگردد و یالحیّت آن نسبت به دادگاههای عمومی ذاتی است
و مطابس ایننول کلی حاکم بر تشننکیالت دادگسننتری ،محاکم
اختصناینی غیر از آنچه قانون یراحت ًا اجازه داده است به هیچ
امر دیگری حسّ رسنننیدگی ندارند .در این وضنننعیّت با حدوث
اختال بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مسنننتقر در حوزة
قضایی یک استان ،مرجع حل اختال در اجرای ما ّده  28قانون
آیین دادرسننی دادگاههای عمومی و انقال در امور مدنی دیوان
عالی کشنور اسنت .بنابراین ر ی شعبه پنجم دیوان عالی کشور
کنه بنا این نظر انطبناق دارد به اکثریّت آراء ینننحی و قانونی
تشخی میگردد .این ر ی در اجرای مق ّررات ما ّده  417قانون
آیین دادرسنی کیفری ،در موارد مشنابه برای شعو دیوان عالی
کشنننور ،دادگنناههنا و سنننایر مراجع اعم از قضنننایی و غیر آن
الزماالتباع است.

 -3رأی وحدت رویّه شااماره  771هیأت عمومی
دیوان عالی کشور
موضاو  :نحوه مطالبه خسارت حسّ الوکاله توسط ادارات
دولتی در مواردی که محکوم له واقع میشوند.
متن رأی :حسو تبصری  90قانون بودجهی سال 7993
مصنننوّ  7998/72/73در دعواهایی که دولت محکومٌله واقع
میشنود ،با درخواسنت نمایندهی دولت ،دادگاه مکلّف به یدور
توسننط محکومٌعلیه مطابس
حکم به تأدیه خسننارت حسالوکاله ّ
آییننامة قانون وکالت اسنننت و نظر به مادّه واحدهی قانون
اجازهی پرداخت  50۵از حسّالوکالههای ویننولی به نمایندگان
قضننایی و کارمندان مؤّّر در پیشننرفت دعاوی دولت مصننوّ
 7944/70/72و حکم مقرّر در بند  792قانون بودجهی سننال
 7930مصنننوّ  7930/02/73گون دعاوی راجع به حف
بیتالمال به ویژه در پروندههای مربو به اراضی و اموال دولتی
و عمومی از پرداخت هزینهی دادرسی در مراحل مختلف معا
اسنت و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت  50۵حسّالوکالههای
وینولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤّّر در دعاوی دولت
مصننوّ  7944/70/72از محلّ اعتبارات مصننوّ آنها و در
شرکتهای دولتی و مؤسّسات عمومی غیر دولتی از محل منابع
داخلی آنها قابل پرداخت اسننت ،لتا دادگاه متصندّی رسننیدگی،
در هر مورد که دولت و شننرکت دولتی محکومٌله واقع میشننود
مکلّف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت
حسالوکاله مطابس آییننامة قانون وکالت ینننادر کند و با این
ترتیو اعضننای هیأت عمومی به اتفاق آراء ر ی شننعبهی س نوّم
دیوان عالی کشننور را که با این نظر منطبس اسننت یننحی و
قانونی تشخی میدهد .این ر ی طبس دستور مادّه  417قانون
آیین دادرسنی کیفری در موارد مشنابه برای شنعو دیوان عالی
کشنننور ،دادگاهها و سنننایر مراجع اعم از قضنننایی و غیر آن
الزماالتباع است.

 -2رأی وحادت رویّاه شااماره  773هیأت عمومی
دیوان عالی کشور
موضااو  :بزه موضننوع ماده  691قانون مجازات اسننالمی
 7915منصوص شرعی نیست و در نتیجه ایّام بازداشت قبلی از
محکومیّت مرتکو کسر خواهد شد.
متن رأی :مسنننتنبط از مقرّرات مادّه  78قانون مجازات
اسالمی مصوّ  ،7932تعزیر مجازاتی است که در موارد ارتکا
محرّمنات شنننرعی یا نقض مقرّرات حکومتی تعیین و اعمال
میشنننود و کیفیّت اجرا و مقرّرات مربو به تخفیف ،تعلیس،
سننقو و سننایر احکام مربو به آن به موجو قانون تعیین
میشنود و در مادهی  775این قانون به دادگاه اجازه داده شده،
مقرّرات راجع به تخفیف مجازات را در کلیّهی جراهم تعزیری
اعمال کند و در تبصنرهی دوّم آن «تعزیر منصنوص شرعی» که
نوع و مقندار آن همنانند مجازاتهای حدّی ،غیر قابل تغییر
میباشد از اطالق مادّه اخیرالتکر استثنا شده است بنابراین نظر
شعبه نهم دیوان عالی کشور که مقرّرات مادّه  21قانون مجازات
13

خبرانهم

Criminal Justice Bulletin

عدالت کیفری

این آیینننامنه در  6مادّه و  2تبصنننره طی نامه شنننماره
توسنننط معنناون اول رهی
 724663در تنناریخ ّ 7931/03/24
جمهور ،ابال گردید.

تازههای آییننامهها
 -1آیین نامه ایمنی کار با ابزارهای دساتی و دستی

تازههای طرحها

بدرتی
این آییننامه مشنتمل بر سنه فصنل و  85مادّه به استناد
موادّ  85و  37قانون کار جمهوری اسننالمی ایران در جلسننه
مورّ  7936/72/01شننورای عالی حفاظت فنّی تهیّه و در تاریخ
 7931/06/97به تصننویو سننرپرسننت وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی رسیده است.

 -1طرح الحاق یک تبصره به مادّه ( )2بانون مقرّرات
صادارات و واردات
متن تبصاره :ورود کاالهایی که در داخل کشور به اندازه
کافی و با کیفیّت مطلو و مورد تأیید سننازمان ملی اسننتاندارد
تولید میگردد ،ممنوع میباشد.

 -2آیایننااماه اجرایی نحوه برگزاری دورههااای

 -2طرح عفو عمومی و تبدیل میازات

آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی

این طرح که به یننورت دو فوریّتی تقدیم مجل شننورای
اسالمی شده بود ،در تاریخ  7931/01/07به یورت عادّی اعالم
ویول گردید.

این آییننامه در  20مادّه و  6تبصنننره طی نامه شنننماره
 3000/44531/700در اجرای مادّه  604قانون آیین دادرسننی
کیفری مصننوّ  7932مورّ  7931/03/78توسننط رهی قوه
قضننناهیّنه ابال گردیند .بنه موجو این مقرّره پ از گتراندن
دورههای آموزشی و قبولی در آزمون برای مأموران کارت ضابط
نظامی ینادر میشود .مدّت اعتبار این کارت از تاریخ یدور سه
سننال شننمسننی و به پیشنننهاد یگان خدمتی از سننوی مرجع
یادرکننده کارت ،قابل تمدید است.

متن مااده واحده :الف :مجازاتهای حب ابد و اعدام در
کلیّنه جراهم تعزیری بنه حب درجنه یک از  20تا  90سنننال
تبندینل میشنننونند .حب ابند و اعدام تعزیری در مقام اعمال
کیفیّات مشدّدهی قانونی از شمول این بند خارج است : .کلیه
متّهمنان و محکومنان جراهم سنننیناسنننی و امنیّتی که مرتکو
اقدامات فیزیکی خرابکارانه به نحو مباشرت ،معاونت و مشارکت
نشدهاند ،مورد عفو عمومی قرار میگیرند .جرم جاسوسی از این
بند خارج اسنت .ج :کلیّه ایرانیان مقیم خارج از کشنور که قصد
بازگشت به کشور را دارند دریورتی که شاکی خصویی نداشته

 -3آییننامه ساماندهی حقّ الوکاله و حق المشاوره
خاادمات وکالی دادگسااتری و مشاااوران حقوبی در
دستگاههای اجرایی
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باشننند مصننون از تعقیو میباشننند .نمایندگیهای جمهوری
اسنالمی م کلّفند در اسنرع وقت نسننبت به یدور گترنامه برای
ایرانینانی که به هردلیل فاقد گترنامه میباشنننند اقدام نمایند.
محکومان فراری دریننورتی که مجازات آنها مشننمول مرورزمان
نشده باشند از شمول این بند مستثنی میباشند.
 -3طرح نحوه تشااکیال اجتمااعاات و برگزاری
راهپیماییها
این طرح در  26مادّه و  78تبصننره به یننورت دو فوریّتی
تنقنندیم مجل شنننورای اسنننالمی شننننده بود ،در تنناریخ
7931/01/77به یورت عادّی اعالم ویول گردید.
 -4طرح اصااالح موادّی از بانون انتخابات میلس
شورای اسالمی

مشاهیر حقوبی

این طرح که به ینورت یک فوریّتی تقدیم مجل شورای
اسالمی شده بود ،در تاریخ  7931/08/02به یورت یک فوریّتی
اعالم ویول گردید.

تنظیمکننده پریسا پورهاشمی /دانشیوی کارشناسی ارشد حقوق
کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

 -5طرح الحاق یک تبصااره به مادّه ( )11بانون نحوه

رافائل لمکین ()Raphael Lemkin

اجرای محکومیّتهای مالی

در تاریخ  3دسننامبر  7348کنوانسننیون «منع و مجازات
جرم نسنلکشنی» به تصویو مجمع عمومی سازمان ملل متحد
رسننید .به رسننمیّت شننناختن جرم «نسننل کشننی» مرهون
تالشهای یک وکیل یهودی لهسنننتانی به نام «رافاهل لمکین»
اسنت .سالهای آغازین حیات «لمکین» با حمالت عثمانیان به
ارامنه گره خورده بود ( .)7371-7375او در مصننناحبهای علّت
گرای خود را به این حوزه بسننیار سنناده طرح کرد« :این جرم
وجود دارد ،هم در گتشته و هم در عصر حاضر» .نخستین اقدام
او در راسننتای هدف شننرکت در پنجمین کنفران بینالمللی
یکنواختسازی حقوق جزا در مادرید در سال  7399بود ،اما نه
تنهنا موفّقیّتی کسنننو نکرد بلکه در پی آشنننکار شننندن خط
فکریاش پ از تجاوز نازیها به لهسننتان ،تحت تعقیو آلمان
نازی نیز قرار گرفت .با شندّت گرفتن سیاستهای یهودستیزانه
هیتلر در آن زمان و تجمیع آن با خاطره نسنننل کشنننی ارامنه،
دکتر لمکین در سننال  7344در کتا خود به نام Axis Rule
 in occupied Europeبرای اوّلین بار عبارت «نسنل کشی»
را به کار برد؛ متعاقبا لمکین در برپایی دادگاه نورنبرر با آمریکا
همکاری کرد و فریتی یافت تا از این واته در کیفرخواست علیه
رهبرننازیها اسنننتفاده کند؛ اما کاسنننتیهای موجود همچون
اختصناص این عنوان به زمان جنب موجو شنند لمکین فعالیت

این طرح که به ینننورت عادّی تقدیم مجل شنننورای
اسالمی شده بود ،در تاریخ  7931/08/07به یورت عادّی اعالم
ویول گردید.
 -6طرح ابالغ ،انتشار و اجرای بوانین
این طرح که به ینننورت عادّی تقدیم مجل شنننورای
اسالمی شده بود ،در تاریخ  7931/08/74به یورت عادّی اعالم
وینول گردید .در ینورت تصویو این طرح ،موادّ  7تا  9قانون
مدنی نسخ میگردد.
 -7طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی
این طرح که به ینننورت عادّی تقدیم مجل شنننورای
اسالمی شده بود ،در تاریخ 7931/08/21به یورت عادّی اعالم
وینننول گردید .فصنننل گهارم این طرح به جراهم و مجازاتها
اختصاص داده شده است.
 -8طرح نحوه فعّالیّت و اسااتقرار مطا پزشااکان و
حرف وابساته ،دفاتر اسناد رسمی ،ازدواج و طالق ،دفاتر
روزنامه و میله ،وکالت و مهندسی
در تاریخ  7931/03/25به یورت عادّی در مجل
اسالمی اعالم ویول گردید.

شورای
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کیفر سننلو حیات در

 -2امکان سنننجی و شننرایط کاه
نظام کیفری ایران
نویسنده :دکتر مونا زید شفیعی
انتشارات جاودانه جنگل /گاپ اول /سال  /7931نوع جلد
شومیز /قطع وزیری /قیمت  200000ریال ،شابک
9786003168572
 -9آیین دادرسی کیفری بینالمللی
نویسنده :کریستو سافرلینب ،مترجم :قباد کاظمی
بنیناد حقوقی میزان /گناپ اوّل /سنننال  /7931نوع جلد
شومیز /قطع وزیری /قیمت  610000ریال،
شابک 3-977-511-964-978
 -4آیین دادرسی تعزیرات حکومتی
نویسندگان :دکتر امید رستمی غازانی
بنیناد حقوقی میزان /گناپ اوّل /سنننال  /7931نوع جلد
شومیز /قطع وزیری /قیمت  780000ریال /شابک
2-929-511-964-978
 -5اخالق بازجویی
نویسنده :مایکل اسکِرکر ،مترجم :افشین خاکبار
نشننر نو /گاپ اوّل /سننال  /7931نوع جلد گالینگور (جلد
سخت) /قطع رقعی /قیمت 440000ریال/
شابک 978-600-490-014-0
 -6آیین دادرسی کیفری
نویسنده :دکتر هادی رستمی
بنیناد حقوقی میزان /گناپ اوّل /سنننال  /7931نوع جلد
شنننومیز /قطع وزیری /قیمت 990000ریال /شنننابک 0-003-
212-622-978
 -1ایول تفتی و بازرسی در آیین دادرسی کیفری
نویسنده :دکتر محمدرضا الهی من  /وحید پایان /معصوم
خدنب
مجمع علمی و فرهنگی مجد /گاپ اوّل /سال  /7931نوع
جلند شنننومیز /قطع وزیری /قیمننت 240000ریننال /شنننابننک
9786001939860
 -8بررسی تطبیقی مجازاتهای بدنی در حقوق ایران ،فقه
اسالمی و اسناد بینالمللی
نویسنده :مژگان کثیری
انتشارات جاودانه جنگل /گاپ اول /سال  /7931نوع جلد
شومیز /قطع وزیری /قیمت  220000ریال /شابک

کمپین خود را ادامه دهد .وی یک نسخه پی نوی کنوانسیون
را به کنفران یننل پاری در سننال  7345اراهه داد اما مجدّدا
با شنکست روبه رو شد .تالش وی برای به تصویو رساندن این
کنوانسنیون گند سنال دیگر به درازا کشید تا سرانجام در سال
 7348به ّمر نشست .وی ادامه زندگی خود را یر برانگیختن
دولتها به الحاق به این کنوانسننیون کرد .به پاس ارج نهادن به
فعّالیّتهای لمکین ،او دو بار نامزد دریافت جایزه ینننل نوبل و
برنده جوایز دیگری شد.

تازههای نشر
تنظیم کننده سحر سهیل مقدم /دانشیوی دکتری حقوق کیفری و
جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

 -7آیین دادرسی کیفری /جلو در دادرسی کیفری ایران
نویسنننده :دکتر ابوالحسننن شنناکری /سننیّد بهامین بابایی
شاهاندشتی
مجمع علمی و فرهنگی مجد /گاپ اوّل /سال  /7931نوع
جلند شنننومیز /قطع وزیری /قیمنت  270000ریال /شنننابک
3186007393132
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978600158784
 -3بررسننی نهاد اسننترداد مجرمین در حقوق بینالملل و
حقوق کیفری ایران (با نگاهی به الیحه همکاریهای بینالمللی
در امور کیفری)
نویسنده :ینم حسن برقی
انتشارات جاودانه جنگل /گاپ اوّل /سال  /7931نوع جلد
شومیز /قطع وزیری /قیمت  900000ریال ،شابک
9786003169203
 -70پیشگیری از جرم در سیاست جنایی ایران
نویسنده :محمد دان آرا
مجمع علمی و فرهنگی مجد /گاپ اوّل /سال  /7931نوع
جلند شنننومیز /قطع وزیری /قیمنت 200000ریال /شنننابک
3186007398300
 -77تکرار جرایم خشنننوننتآمیز :از کنترل تنا درمان (با
نگاهی به جامعه آمریکا)
نویسنده :محبوبه جمالی
مجمع علمی و فرهنگی مجد /گاپ اوّل /سال  /7931نوع
جلند شنننومیز /قطع وزیری /قیمنت 730000رینال /شنننابک
3186007393185
 -72تحلیل مجازات اعدام و راهکارهای تعدیل آن
نویسنده :مژگان کثیری
مجمع علمی و فرهنگی مجد /گاپ اوّل /سال  /7931نوع
جلند شنننومیز /قطع وزیری /قیمنت 710000ریال /شنننابک
3186007393543
 -79جرمشننناسننی اسننالمی (گرای نوین حقوق کیفری
ایران و جهان اسالم)
نویسنده :دکتر سیّد محمّدرضا موسوی فرد
مجمع علمی و فرهنگی مجد /گاپ اوّل /سال  /7931نوع
جلند شنننومیز /قطع وزیری /قیمنت  900000ریال /شنننابک
3186007393277
 -74جرایم علیه اموال و مالکیّت
نویسندگان :دکتر حسین آقایینیا ،دکتر هادی رستمی
بنیناد حقوقی میزان /گناپ اوّل /سنننال  /7931نوع جلد
شومیز /قطع وزیری /قیمت 900000ریال/
شابک 7-004-212-622-978
 -75دادگاههای کیفری بین المللی نسل سوم

نویسنننده :دکتر مهسننا شننیروی /اشننکان آقا سننید علی
دربندی
مجمع علمی و فرهنگی مجد /گاپ اوّل /سال  /7931نوع
جلند شنننومیز /قطع وزیری /قیمنت 710000ریال /شنننابک
3186007398386
 -76کلیّات حقوق جزا
نویسنندگان :دکتر محمد رضنا الهی من  /محسن مرادی
اوجقاز
مجمع علمی و فرهنگی مجد /گاپ اوّل /سال  /7931نوع
جلند :شنننومیز /قطع وزیری /قیمنت  750000رینال /شنننابک
9786001939006
 -71کیفرزدایی در ایران (نظریه و رویّه)
نویسنده :دکتر ولی اله یادقی
مجمع علمی و فرهنگی مجد /گاپ اوّل /سال  /7931نوع
جلند شنننومیز /قطع وزیری /قیمنت 960000رینال ،شنننابک
9786001939167
 -78مسؤولیّت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات
اسالمی 7932
نویسنده :ایغر یزدانیپور
انتشارات جاودانه جنگل /گاپ اوّل /سال  /7931نوع جلد
شننننومننیننز /قننطننع وزیننری /قننیننمننت  250000ریننال/
شابک 3186007586017
 -73محرمانگی اطّالعات فردی بزهدیده و شاهد و تعار
آن با حقوق دفاعی متهم
نویسنده :دکتر لیال سادات اسدی /علی دتخواه
مجمع علمی و فرهنگی مجد /گاپ اوّل /سال  /7931نوع
جنلنند شنننومنینز /قنطنع وزینری /قیمننت 950000ریننال/
شابک 9786001939716
 -20نگرشی نو به تاّیر کیفی خانواده بر بزهکاری
نویسنننده :روح ام شننفیعی /شننهریار غفاریون ایننفهانی/
عبدالرضنننا محمودی و محمد علی جنترانی /ینننادق شنننفیعی
(همایون)
مجمع علمی و فرهنگی مجد /گاپ اوّل /سال  /7931نوع
جلند شنننومیز /قطع وزیری /قیمنت 690000ریال /شنننابک
9786001938801
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