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جمعیت کیفری چیست؟
اصــوال منظــور مــا از جمعیت کیفــری تعــداد کل افرادی اســت
کــه بــه نحــوی از انحــاء بــه عنــوان مظنــون ،متهــم ،و نهایتــا
محکــوم ناچــار بــه طــی کــردن فراینــد کیفــری میشــوند.
پــس جمعیــت کیفــری شــامل همــه افــرادی میشــود کــه
مشــمول یــک یــا چنــد تصمیــم ،قــرار و یا حکــم و یــا ضمانت
اجــرای کیفــری قــرار میگیرنــد و صرفــا منحصــر بــه تعــداد
محکومــان بــه زنــدان نمیشــود.
بــه عبــارت دیگــر کلیــه کســانی کــه مشــمول یکــی از
قرارهــای تامیــن کیفــری ماننــد بازداشــت موقــت ،یــا قــرار
وثیقــه و یــا دیگــر تامینــات کیفــری قــرار گیرنــد و همچنیــن
کلیــه کســانی کــه بــه یکــی از انــواع و اقســام کیفرهــا ،ماننــد
کیفــر محــدود کننــده آزادی و یــا حقــوق و یــا از نــوع ســالب
آزادی و حیــات و یــا مجازاتهــای بدنــی محکــوم میشــوند،
جزیــی از جمعیــت کیفــری هســتند.
منظور از مدیریت جمعیت کیفری چیســت
و شــامل چــه روشهایــی میشــود؟
مدیریــت در یــک تعریــف ســاده عبــارت اســت از فــن
بهرهگیــری از منابــع موجــود بــرای رســیدن بــه هــدف مــورد
نظــر.
منابــع موجــود بــرای مدیریــت جمعیــت کیفــری عبارتنــد از:
منابــع غیــر مالــی و منابــع مالــی
منابــع غیرمالــی عبارتنــد از )1 :قوانیــن و مقــررات مربــوط)2،
نیــروی انســانی اعــم از نیروهــای قضایــی و اداری دادســراها،
دادگاههــا و اجــرای احــکام کیفــری و دیگر نیروهــای اجتماعی
اعــم از رســمی و غیــر رســمی )3 ،خــود افــراد موضــوع فراینــد
کیفــری تحــت عنــوان (مظنــون ،متهــم و یــا محکــوم))4 ،
رســانه هــای جمعــی (از طریــق شــکل دهــی بــه افــکار
عمومــی نســبت بــه بزهــکاری و مجــازات آن).
منابــع مالــی عبارتنــد از )1 :بودجــه مصــوب دســتگاههای

عدالــت کیفری)2،کمکهــای مالــی مردمــی )3 ،منابــع
حاصــل از اجــرای کیفرهــای مالــی و نقــدی )4 ،ســاختمانها
و مراکــز وابســته بــه دســتگاه کیفــری (مقصــود مکانهایــی
نظیــر زندانهــا و محــل نگهــداری متهمیــن اســت .کــه بنــا
بــه اذعــان برخــی مســوالن تــا شــش برابــر ظرفیــت از آنهــا
اســتفاده میشــود).
در هــر صــورت مدیریــت منابــع بــاال تنهــا زمانی معنــا مییابد
کــه هــدف از فراینــد کیفــری نیــز مشــخص باشــد .هــدف در
واقــع الزمــه و مقــوم مدیریــت اســت .اهــداف دســتگاه عدالت
کیفــری میتوانــد کاهــش جــرم ،افزایــش احســاس عدالــت در
بیــن مــردم ،بازپــروری مجرمــان و افزایــش احســاس امنیــت
در بیــن مــردم و یــا دیگــر اهــداف مشــخص باشــد .در هــر
صــورت آنچــه مهــم اســت اینســت کــه ایــن اهــداف بایــد بــه
گونـهای تعریــف و معین شــوند کــه کارآمــدی و یــا ناکارآمدی
مدیریــت در دســتیابی بــه ایــن اهــداف قابــل انــدازه گیــری و
ســنجش باشد.
مطابــق آمــار اعالمــی از ســوی رییــس مرکــز آمــار و اطالعات
قــوه قضاییــه ،در ســال  1396بالــغ بــر  16میلیــون پرونــده در
درســتگاه قضایــی مطــرح شــده اســت .از ایــن مقــدار بالــغ بــر
چهــار میلیــون در دادســرا مطــرح شــدهاند و جنبــه کیفــری
داشــتهاند و تقریبــا همیــن مقــدار بــه دادگاه هــا ارجــاع شــده
انــد .1بــه طــور کلــی ســرانه پروندههــای قضایــی در ســال 95
بــه ازاء هــر صــد هــزار نفــر 6 ،هــزار و  795بــوده اســت.2
در ســال  1396تعــداد کل زندانیــان  230هــزار نفــر بوده اســت.
یعنــی  284نفــر در هــر صــد هــزار نفر(کــه بعیــد میدانــم
تغییــر زیــادی کــرده باشــد) .مطابــق آمــار ســازمان ملــل
متوســط جمعیــت جهانــی زندانیــان  145نفــر در هر صــد هزار
نفــر اســت .یعنــی  139نفــر بــاال تــر متوســط جمعیــت جهانی
زندانیــان .3البتــه برخــی از ایــن افــراد تحــت عنــوان بازداشــت
موقــت در زنــدان بهســر میبرند(رقمــی نزدیــک بــه  57هــزار
نفــر).4
همانطــور کــه گفتــه شــد ،جمعیــت کیفــری تنهــا شــامل
محکومــان بــه بــه حبــس نیســت و در کنــار زنــدان برخــی
از مجرمــان بــه مجازاتهــای دیگــری نظیــر شــاق ،اعــدام،
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قصــاص و نیــز مجازاتهــای جایگزیــن محکــوم میشــوند کــه
جزیــی از جمعیــت کیفری هســتند و لیکــن آمار دقیقــی از آنها
در دســترس نیســت.
اشــاره شــد کــه نــرخ زنــدان در ایــران باالســت ،و ایــن بــا
وجــود مجازاتهــای شــاق و اعــدام و قصــاص اســت کــه در
دســترس قضــات کیفری اســت .کــه همــه اینها نشــان دهنده
بــاال بــودن نــرخ جمعیــت کیفــری در ایــران و ضــرورت توجــه
جــدی بــه آنســت .در راســتای همیــن ضــرورت توجــه ،هــدف
از ایــن همایــش در واقــع معرفــی روشهــای مدیریت جمعیت
کیفری در ســه ســطح قانونگــذاری ،قضایــی و اجرایی هســت.
در ســطح قانونگــذاری ،هــر جــرم انــگاری مســاوی بــا افزایش
تعــداد جمعیــت کیفــری اســت و در مقابــل هــر جرمزدایــی
بــه معنــای کاســتن از ایــن جمعیــت اســت .گذشــته از ایــن،
روش دادرســی و نــوع مجــازات قانونــی منتخــب قانونگــذار
تاثیــر متفاوتــی بــر جمعیــت کیفــری دارد .در ســطح قضایــی
نیــز چــه در دادســرا و چــه در دادگاههــا ،نحــوه اســتفاده مراجــع
قضایــی از امکانــات و اختیــارات قضایــی تاثیــر انــکار ناپذیــری
بــر کاهــش و یــا افزایــش جمعیــت کیفــری دارد .بــه همیــن
ترتیــب ،در ســطح اجرایــی نیــز اقدامــات و تصمیمــات مراجــع
اجــرای احــکام کیفــری نظیــر معاونــت اجــرای احــکام کیفری
و یــا قاضــی اجــرای احــکام و کمیســیونهای عفــو ،تخیــف
و تبدیــل مجــازات و یــا ســتاد دیــه موثــر بــر نــرخ جمعیــت
کیفری هســتند.
همانطــور کــه مالحظــه شــد ،نوســانات جمعیــت کیفــری تنها
متاثــر از تصمیمــات و اقدامــات یــک بخــش واحــد نیســت.
عــاوه بــر مراجــع رســمی مذکــور ،تصمیمــات و رفتارهــای
شــهروندان نیــز بــر ایــن جمعیــت تاثیرگــذار اســت .بــر همین
منــوال ،مدیریــت جمعیــت کیفری نیــز یک فرایند فرابخشــی،
پیچیــده و گســترده اســت کــه موفقیــت آن در گــرو هماهنگی
و همــکاری بخشهــای متفــاوت جامعــه اســت.
وکالی محتــرم دادگســتری نیــز بــه عنــوان یکــی از بازیگران
اصلــی در پرونــده هــای کیفــری ،نقــش بســزایی در کاهــش و
یــا افزایــش جمعیــت کیفــری و نهایتــا مدیریــت آن دارند.
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بــا توجــه بــه نقشــی کــه آزادی در زندگــی افــراد ایفــا

ـش همایــش «مدیریــت جمعیت
نخســتین پیــش همایـ ِ

میکنــد ،ســلب آن بــه عنــوان ضمانــت اجــرای عــدم

کیفــری؛ نظریــه و رویــه» در تاریــخ  18اســفند مــاه

رعایــت هنجارهــای قانونــی از دیربــاز بــه عنــوان

 1397در کانــون وکالی دادگســتری مرکز با ســخنرانی

رایجتریــن ابــزار مقابلــه بــا بزهــکاران مــورد توجــه

ســرکارخانم دکتــر نســرین مهــرا (دبیر علمــی همایش)

سیاس ـتگذاران تقنینــی بــوده اســت .مجــازات ســالب

آغــاز شــد و ســپس جنــاب آقــای دکتــر جعفــر کوشــا

آزادی در قالــب مجــازات حبــس و نگاه داشــتن محکوم

بــه تشــریح «مجازاتهــای اجتماعــی در نظــام

در زنــدان در قوانیــن کیفــری نمــود پیــدا کــرده اســت

حقوقــی ایــران» ،جنــاب آقــای بهمــن کشــاورز بــه

و در مــوارد زیــادی هــدف از ایــن مجــازات ،اصــاح

تبییــن «نقــش وکیــل دادگســتری در کاهــش جمعیــت

و بازپــروری مجرمیــن بیــان شــده اســت .از یــک

کیفــری» ،جنــاب آقــای دکتــر جــال توحیــدی رافــع

ســو میتــوان مزایایــی همچــون بازدارندگــی ،تشــفی

بــه توصیــف ظرفیتهــای قانونــی «مدیر ّیــت بهینــه

خاطــر بزهدیــده ،اصــاح و درمــان بزهــکار را بــه عنوان

جمعیــت کیفــری در نظــام حقوقــی ایــران» پرداختنــد و

مزایــای اجــرای ایــن نــوع کیفــر اشــاره کــرد ولــی از

در پایــان جنــاب آقــای دکتــر شــاملو بــه جمعبنــدی

ســوی دیگــر ایــن نــوع کیفــر بــا معایبــی همــراه شــده

مباحــث ســخنرانان محتــرم پرداختنــد.

اســت بــه گونـهای کــه دســت انــدرکاران نظــام عدالت

همایــش «مدیریــت جمعیــت کیفــری؛ نظریــه و رویه»

کیفــری بــا توجــه بــه ناکارآمــد بــودن مجــازات حبــس

در تاریخ  10اردیبهشــت  1398در تاالر عدالت دانشــکده

در جلوگیــری از تکــرار جــرم و همچنیــن بــه منظــور

حقوق دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار خواهد شــد.

کاهــش جمعیــت کیفــری زنــدان و حبسزدایــی،
ن حبــس را تاســیس نمودهانــد.
مجازاتهــای جایگزی ـ 
در واقــع ،افزایــش روزافــزون جمعیــت زندانهــا و
هزینههــا و پیامدهــای فــردی و اجتماعــی زیانبار ناشــی
از آن ســبب شــده اســت تــا سیاس ـتگذاران تقنینــی،
قضایــی و اجرایــی کشــور درصــدد چارهجویــی بــرای
برونرفــت از ایــن بحــران کیفــری برآینــد؛ بحرانــی
کــه همچنــان ادامــه دارد .همایــش «مدیریــت جمعیــت
کیفــری؛ نظریــه و رویــه» در پــی آن اســت تــا ایــن
چارهجوییهــا را در پرتــو آخریــن دســتاوردهای علمــی
و تجربــی مــورد ارزیابــی و بررســی قــرار دهــد.

{ سردبیر -سحر سهیل مقدم }

همایش

«مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه»
 10اردیبهشت 1398
تاالر عدالت
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
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قبــل از پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد عــرض کنــم کــه نظر
دیــوان بیــن المللــی دادگســتری در ســوم اکتبــر  2018در
قضیــه « نقضهــای ادعایــی معاهــده مــودت ،روابــط
اقتصــادی و حقــوق کنســولی» نــه یــک رای ،بلکــه یــک
« قــرارداد» بــود .بنابرایــن هنــوز دیــوان رایــی صــادر نکرده
اســت .همانطــور کــه میدانیــد در حــال حاضــر جمهــوری
اســامی ایــران دو دعوا علیــه آمریکا در دیــوان بین¬المللی
دادگســتری طــرح نمــوده کــه بــه ترتیــب تحــت عناویــن
«برخــی امــوال ایــران» و «نقــض هــای ادعایــی معاهــده
مــودت ،روابــط اقتصــادی و حقــوق کنســولی» هســتند.
دعــوای اول در پــی صــدور حکــم از دادگاه¬هــای داخلــی
آمریــکا و اجــرای آن و مصــادره و توزیــع حــدود دو میلیــارد
دالر از اوراق بهــادار متعلــق بــه بانــک مرکــزی ایــران بیــن
خواهــان هــای آمریکایــی در دیــوان طــرح شــده اســت .در
ایــن قضیــه آمریــکا ایرادهایــی را در زمینــه صالحیتــی و
قابلیــت پذیــرش آرا طــرح کــرد و ایــران نیــز پاســخ آن-ها
را داد .جلســه اســتماع و دعــوای صالحیتــی در اکتبر 2018
برگــزار شــد ،ولــی هنــوز دیــوان رای خــود را صــادر نکــرده
اســت .در صــورت صــدور رای دائــر بــر پذیــرش صالحیت

از ســوی دیــوان کــه احتمــال آن بســیار زیــاد اســت و بــه
نظــر مــی رســد کــه علــی االصــول بایــد در اواخــر مــاه
ژانویــه  2019یــا فوریــه همیــن ســال صــادر شــود ،دیــوان
از طرفیــن خواهــد خواســت کــه لوایــح خــود را در ماهیــت
ارائــه نماینــد .در آن صــورت اســت کــه امــکان رســیدگی
ماهــوی فراهــم می¬شــود .البتــه ممکــن اســت آمریــکا در
الیحــه جوابیــه خــود بــرای فرسایشــی کــردن و طوالنــی
نمــودن رونــد دادرســی مبــادرت بــه طــرح «دعــوی
متقابــل»( )Counter Claimهــم بکنــد ،همانطــور کــه
در قضیــه ســکوهای نفتــی چنیــن اقدامــی را انجــام داد.
دعــوای دوم کــه بــه نظــر مــی رســد مدنظــر شــما باشــد،
در پــی خــروج آمریــکا و برقــراری مجــدد تحریــم هــا
مطــرح شــد .بســیاری از تحریــم هایــی کــه به ترتیــب از 6
آگوســت  2018و  4نوامبــر  2018برقــرار شــده انــد نقــض
مــواد متعــددی از « عهدنامــه مــودت ،روابــط اقتصــادی و
حقــوق کنســولی » منعقــد میــان دو کشــور ایــران و آمریکا
در آگوســت  1955اســت .ایــران ضمــن طــرح شــکایت
دائــر بــر نقــض ایــن معاهــده از دیــوان تقاضــای صــدور
دســتور موقــت نمــود .هــدف «دســتور موقــت» حفاظــت
حقــوق خواهــان از طریــق حفــظ وضــع موجــود اســت.
مبنــای حقوقــی درخواســت «قــرار دســتور موقــت» در ماده

خبرنامه عدالت کیفری

 41اساســنامه دیــوان و مــواد  73تــا 79قواعــد دادرســی آن
رکــن قــرار دارد.
مــی دانیــم کــه دیــوان در صــورت درخواســت صــدور
دســتور موقــت ،موظــف اســت خــارج از نوبــت بــه آن
رســیدگی کنــد .ایــن رســیدگی از تاریــخ  27تا  30آگوســت
 2018برگــزار شــد .در جریــان رســیدگی ،ایــران خواهــان
تعلیــق کلیــه تحریــم هــا و آمریــکا خواهــان رد درخواســت
ایــران بــود .ســرانجام دیــوان پــس از اســتماع ادلــه طرفین
در  3اکتبــر  2018بــا احــراز صالحیــت ابتدایــی (Prima
 )Faciخــود درخواســت صــدور قــرار دســتور موقــت را
پذیرفــت .البتــه درخواســت ایــران بطــور کامــل مــورد
پذیــرش قــرار نگرفــت ،بلکــه بــه بخشــی از خواســته های
ایــران پاســخ مثبــت داده شــد .طبــق ایــن قــرار داد آمریــکا
مکلــف اســت تــا رســیدگی ماهــوی بــه دعــوی در مــورد
اقــام زیــر هیــچ گونــه تحریمــی را اعمــال ننمایــد:
الف:
 -1دارو و تجهیزات پزشکی،
 -2مواد غذایی و محصوالت کشاورزی،
 -3قطعــات یدکــی ،تجهیــزات و خدمــات جانبــی( بــه
ویــژه خدمــات بعــد از فــروش ،نگهــداری ،تعمیر و بازرســی
ضــروری بــرای حفــظ ایمنــی هوانــوردی کشــوری غیــر
نظامــی ).
ب :مجوزهــا و اجــازه هــای ضــروری بــرای پرداخــت هــا و
دیگــر انتقــال هــای مالــی در خصــوص مــوارد فــوق نبایــد
موضــوع هیــچ گونــه محدودیتــی قــرار گیرند.
ج :دو طــرف مکلفنــد از انجــام هرگونــه عملــی کــه خطــر
وخیــم کــردن یــا گســترش دادن اختــاف مطــروح نــزد
دیــوان را دارد ،خــودداری نماینــد.
ایــن قــرار بــه اتفــاق آرا صــادر شــده اســت .بــه دیگــر
ســخن حتــی قاضی آمریکایــی هم بــه آن رای مثبــت داده
اســت .در خصــوص ارزیابــی ایــن «قــرار» بایــد گفــت این
پیــروزی حقوقــی نســبی اســت کــه جمهــوری اســامی
ایــران توانســته بــا طــرح اســتدالل هــای محکــم حقوقــی
در مقابــل ادعاهــای غالبــا سیاســی آمریــکا بــه دســت آورد.
ایــن پیــروزی محصــول یــک کار تیمــی اســت کــه در
قالــب همــکاری طوالنــی مــدت ســه گــروه از حقوقدانــان

ایرانــی ،فرانســوی و انگلیســی و تحــت سرپرســتی جنــاب
آقــای دکتــر محســن محبــی بــه عنــوان دولــت ایــران،
انجــام شــده اســت .در ایــن «قــرار» آمریــکا نــه مختــار
بلکــه مکلــف بــه انجــام مــوارد منــدرج در آن شــده اســت.
همــان طــور کــه مشــاهده مــی شــود مهم تریــن مــوارد در
ایــن قــرار مبتنــی بر «انســان دوســتی» اســت و ایــن آورده
نســبتا جدیــدی محســوب مــی شــود .بدیهــی اســت کــه
آمریــکا هــم طبــق اساســنامه دیــوان و هــم طبــق منشــور
ملــل متحــد مکلــف بــه اجــرای ایــن قــرار اســت .بــا ایــن
حــال ،آمریــکا در اجــرای ایــن قــرار مشــکالت فراوانــی را
ایجــاد مــی کنــد .ادلــه ایــن تعلــل و در بســیاری از مــوارد،
عــدم اجــرای قــرار صــادره جمــع آوری شــده و همچنــان
در دســت جمــع آوری اســت و بــه دیــوان بیــن المللــی
دادگســتری هــم اعــام شــده اســت .در کنــار ایــن تــاش
بــرای اجــرای دقیــق صــادره ،جمهــوری اســامی ایــران
تهیــه الیحــه خــود اســت کــه بایــد در آوریــل
در حــال ّ
 2019ثبــت نمایــد .همــان تیــم حقوقــی کــه در اخــذ قــرار
الیــت داشــت ،در ایــن قســمت هــم مشــغول
از دیــوان ف ّع ّ
الیــت اســت .امیــد اســت کــه ایــران بتوانــد در هــر دو
ف ّع ّ
دعــوای مطــروح در مقابــل آمریــکا بــه پیــروزی دســت
یابــد.

9

گزارش

نشست ویژه دانشجویان دوره دکتری
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دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی
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در تاریــخ  ،1397/11/30پنجــاه و ســ ّومین نشســت
ماهیانــه ویــژه دانشــجویان دکتــری بــا ســخنرانی
آقــای دکتــر محمــد آشــوری ،اســتاد و عضــو هیــات
علمــی دانشــگاه تهــران تحــت عنــوان « روند دادرســی
کیفــری افتراقــی » برگــزار گردیــد .مطالــب ســخنرانی
ایشــان بــه اختصــار بــه شــرح ذیــل اســت:
مقدمه :
در پــی صــدور فرمــان مشــروطه توســط پادشــاه زمــان
(مظفرالدیــن شــاه) ،دســتور تاســیس عدالت خانــه صادر
شــد .عــده ای؛ از جملــه ،اتابــک مخالــف ایــن دســتور
بودنــد چــون اعتقــاد داشــتند در ایــن حالــت پادشــاه و
فــرد عــادی در برابــر قاضــی مســاوی هســتند .در ایــن
ســال هــا حقوقدانــی وجود نداشــت و کاپیتوالســیون در
ایــران حاکــم بــود .در این وضعیــت دو راه وجود داشــت:
یــا بــه ســمت حقــوق کامــن ال (انگلســتان) حرکــت
کنیــم یــا به ســمت حقوق نوشــته (فرانســه) .ایــران ،آن
زمــان حقــوق فرانســه را بــه عنــوان الگــو بــرای قانــو
ن نویســی انتخــاب کــرد .در قانــون آییــن دادرســی
کیفــری ســال  1392هــم اصــول دادرســی منصفانه در
مــواد  2الــی  6از قانــون فرانســه اخــذ شــده اســت و در
قانــون مــا درج شــده اســت .

حــال ســوال ایــن اســت کــه مــا در کجــا بــه ســراغ
عدالــت کیفــری مــی رویــم ؟در قوانیــن شــکلی یــا قوانیــن
ماهــوی؟ عدالــت هــم در حقوق شــکلی و هم حقــوق ماهوی
بایــد رعایــت شــود .بــه عنــوان مثــال ،در حقــوق ماهــوی
جــرم انــگاری بایــد موجــه باشــد ،تنهــا در ایــن حالــت اســت
کــه مــی توانیــم مجــازات را بــا وصــف «عادالنــه» همــراه
کنیــم .در حقــوق شــکلی هــم باید دادرســی منصفانــه رعایت
شــود و ایــن نــوع دادرســی10الی  12معیــار دارد .در مطالــب
ذیــل بــه برخــی از ایــن معیارهــا اشــاره مــی شــود .پیــش از
آن اشــاره بــه چنــد نکتــه ضــروری اســت:
ســری بــودن و علنــی بــودن  :بیــن دو مفهــوم ســری و علنی
تفــاوت هایــی وجــود دارد .غیــر علنــی بــودن در مرحلــه
تحقیقانــی یعنــی صرفــا اصحــاب دعــوا و بازپــرس بایــد در
جریــان پرونــده قــرار گیرنــد .تحقیقــات مقدماتــی ســری
اســت .پرونــده در دادســرا نســبت بــه دادســتان ،بازپــرس،
وکیــل متهــم ،کارشــناس و قــس علــی هــذه ســری اســت
و ایــن افــراد حــق افشــای اطالعــات پرونــده را ندارنــد .جنبــه
عمومــی و غیــر عمومــی جرایــم :همــه جرایم جنبــه عمومی
دارنــد امــا نبایــد از نظــر دور داشــت کــه برخــی جرایــم قابل-
گذشــت و برخــی غیرقابــل گذشــت هســتند .جرم بــه عمومی
و غیرعمومــی تقســیم نمــی شــود .همــه جرایــم دارای جنبــه
عمومــی هســتند ولــی برخــی جرایــم قابــل گذشــت و برخی
غیرقابــل گذشــت هســتند .ترافعــی بــودن و غیرترافعــی
بــودن :هــر چــه قــدر از جنبــه ســری بــودن تحقیقــات
مقدماتــی کــم شــود بــر جنبــه ترافعــی بــودن اضافــه مــی
شــود .نظــام مختلــط  ،نظــام دادســرا-دادگاه اســت .مرحلــه
دادســرا ،تفتیشــی و مرحلــه دادگاه ،ترافعــی اســت.
حــال ســراغ دادرســی افتراقــی مــی رویــم :ســوال ایــن اســت
کــه چــه زمانــی ایــن مبحــث مطــرح شــد؟
در گذشــته صرفــا یــک آییــن دادرســی کیفــری وجود داشــت
و دیگــر صحبتــی از جرایــم فراملــی و جرایــم تروریســتی
نبــود .اواخــر دهــه  70و اوایــل دهــه  ،80بحــث دادرســی
افتراقــی مطــرح شــد .اعتقــاد بــر ایــن بــود بــا ایــن قوانیــن
فعلــی قــادر نخواهیــم بــود بــا جرایــم فراملــی مبــارزه کنیــم.
در فرانســه آرام آرام ایــن ایــده حاصــل شــد کــه جرایــم عــام
مثــل ســرقت و کالهبــرداری و  ...را از جرایــم فراملــی در
مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی و دادگاه و  ...تفکیــک کنیــم .بــه
طــور مثــال در مــاده  706قانــون آییــن دادرســی کیفــری

فرانســه جرایــم شــدید مثــل جرایــم تروریســتی  ،قاچــاق
انســان و ...زمــان و نحــوه تحــت نظــر بــودن متهــم ،اطــاع
بــه خانــواده ،زمــان مالقــات بــا وکیــل و ...ایــن گونــه جرایــم
بــا متهــم جرایــم عــادی متفــاوت اســت .در تدویــن قانــون
آییــن دادرســی کیفــری  1392ایــران ســراغی از ایــن تفــاوت
هــا نیســت .در اصالحــات قانــون مذکــور مــاده  48اضافــه
شــده اســت کــه ایــن نوعــی دادرســی افتراقی(وجــود وکالی
خــاص و معرفــی شــده از ســوی قــوه قضاییــه) اســت .ایــن
مــاده اضافــه شــد بــه ایــن علــت کــه دســتگاه هــای امنیتــی
بــا ایــن مــاده چالــش داشــتند و تامیــن امنیــت را بــا وجــود
ایــن مــاده در تعــارض مــی دیدنــد .ایجــاد شــعبات خــاص
در جرایــم اقتصــادی در ســال  1394نوعــی دیگــر از شــکل
دادرســی افتراقــی اســت .در نتیجــه بایــد گفــت در قانــون
مصــوب  1290مطلقــا دادرســی افتراقــی نداشــتیم ولــی در
قانــون  1392وضــع بــه شــکل دیگــری اســت که نمونــه ای
از آن بیــان شــد.
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در تاریــخ  1397 /12 /18پنجــاه و چهارمیــن نشســت
همایــش
ش
ماهیانــه ویــژه دانشــجویان در قالــب پیــ 
ِ
جمعیــت کیفــری؛ نظریــه و رویــه» بــا
همایــش «مدیریــت ّ
همــکاری کانــون وکالی دادگســتری مرکــز برگــزار شــد؛
در ابتــدا ســرکار خانــم دکتــر نســرین مهــرا (دبیــر علمــی
همایــش) بــه طــرح بحــث پرداختنــد .در ادامــه آقــای دکتــر
جعفــر کوشــا ،اســتاد دانشــکده حقــوق دانشــگاه شــهید
بهشــتی و نایــب رئیــس کانــون وکالی دادگســتری مرکــز
بــه تاریخچــه «مجازاتهــای اجتماعــی در نظــام حقوقــی
ایــران» پرداختنــد .در ابتــدا ایــن ســوال را مطــرح کردنــد
موضوعیــت؟ در موضــع
طریقیــت دارد یــا
کــه آیــا مجــازات
ّ
ّ
کیفرشناســی ،وقتــی نــگاه مجــازات بــه گذشــته باشــد بــه
دنبــال ســزادهی هســتیم و اگــر نــگاه بــه حــال باشــد یعنــی
ترمیــم و اگــر نــگاه بــه آینــده باشــد ،اصــاح بزهــکار را
میخواهیــم .وقتــی شــخصی مرتکــب تکــرار جــرم میشــود
بیانگــر آن اســت کــه مجــازات تعیین شــده مناســب نیســت.
پاســخ بــه جرایــم بایــد متناســب باشــد .در جرایــم خــرد،
نــگاه نبایــد ســرکوبگرایانه باشــد .در پاســخ بــه بــزه ارتکابــی
میبایســت پاس ـخها را دو مــدل کنیــم :بدیــن گونــه کــه در
جرایــم کوچــک بعنــی جرایمــی کــه اخــال در نظــم انــدک
اســت ،بــا توجــه بــه بحــث هزینــه و فایــده ،پاســخ بایــد
بیشــتر اجتماعــی باشــد تــا اینکــه حکومتــی باشــد؛ مداخلــه
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گروه حقوق جزا و جرمشناسی
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حقــوق کیفــری بایــد حداقلــی باشــد .اگــر در جرایــم کوچــک
و خــرد ،مداخلــه حداکثــری باشــد ،هزینــه کــم ولــی فایدهای
نــدارد .ایشــان در پایــان بــه نقــش ســازمانهای مــردم نهــاد،
قضازدایــی ،سیاســت جنایــی مشــارکتی بــر کاهــش جمعیــت
کیفــری زنــدان اشــاره کردنــد.
ســپس جنــاب آقــای بهمــن کشــاورز ،وکیــل دادگســتری
و رئیــس ســابق اتّحاد ّیــه سراســری کانونهــای وکال ،بــه
جمعیــت
تبییــن «نقــش وکیــل دادگســتری در کاهــش ّ
کیفــری» پرداختنــد .ایشــان بــه ایــن مســاله پرداختنــد کــه
وکیــل یــا وکالــت شــاکی یــا مشــتکی عنــه (متهــم) را بــر
وکیــل شــاکی
عهــده دارد؛ زمانــی کــه وکیلــی در مقــام
ِ
قــرار میگیــرد ،روحیــه هموطنــان ایــن گونــه اســت کــه
بــا ارتــکاب جــرم ،مســاله تناســب جــرم و مجــازات نادیــده
گرفتــه میشــود بــه گونــهای کــه مــوکل ممکــن اســت
بگویــد وکیــل بــرای مــن کاری نکــرد.
در مقــام وکیــل بــودن م ّتهــم ،ایــن موضــوع کــه مســاله
صلــح و ســازش مطــرح شــود بــه منزلــه ضعــف ارائــه ادلّــه
دفاعــی نیســت .در واقــع منظــور از دفــاع ،نفــع کلّــی اتهــام
نیســت بلکــه دفــاع مراحلــی دارد کــه یکــی از آنهــا نفــع
کلّــی اتّهــام اســت .اگــر وکیــل م ّتهــم شــرایط تعلیــق اجرای
مجــازات ،تعلیــق تعقیــب و  ...را جــاری میدانــد میبایســت
بــه قاضــی پیشــنهاد دهــد زیــرا در نهایــت قاضــی هســت که
بایــد پیشــنهاد مذکــور را بپذیــرد و بــه منزلــه ضعــف دفــاع
محســوب نمیشــود .در پایــان ایشــان بــه مــواردی کــه
میشــود از وکیــل توقــع داشــت اشــاره کردنــد .1 :اگــر وکال
جرماتــگاری را بیهــوده دیدنــد بایــد بنویســند و تذکــر دهنــد،
 .2در مــورد قوانیــن موجــود هــم وکیــل بایــد بــه مقامــات
مســوول تذکــر دهــد کــه ایــن مــوارد ا ِشــکال دارد .3 .ارائــه
پیشــنهاد قوانینــی کــه بتوانــد عناویــن مجــرم را کم کنــد.4 .
بــا توجــه بــه اینکــه وکال دارای اطالعــات عملــی هســتند،
میبایســت در جریــان قانونگــذاری قــرار گیرنــد.
در ادامــه آقــای دکتــر جــال توحیــدی نافــع ،معــاون
دادســتان عمومــی و انقــاب تهــران و سرپرســت ناحیــه 3
«ظرفیتهــای قانونــی مدیر ّیــت بهینــه
(ونــک) ،در مــورد
ّ

جمعیــت کیفــری در نظــام حقوقــی ایــران» ایــراد ســخنرانی
ّ
کردنــد .ایشــان بیــان نمودنــد کــه مدیریــت قضایی یکــی از
عوامــل مؤثــر بــر مدیریــت بهینه جمعیــت کیفری اســت که
برنامــه ریــزی ،ســازماندهی ،هماهنگــی ،کنتــرل و رهبــری
از مؤلفههــای آن اســت .مدیریــت قضایــی و صالحدیــد
قضایــی اصــول مشــترک و وجــوه افتراقــی دارنــد کــه هــر
کــدام بــه نوبــه خــود در کاهــش یــا افزایــش جمعیــت
کیفــری مؤثرنــد .جمعیــت کیفــری براســاس معیــاری بــه دو
نــوع تقســیم میشــود .1 :جمعیــت تحــت کنتــرل :آنهایــی
کــه در بازداشــتند یــا زندانــی شــدهاند .2 .جمعیــت درگیــر:
آنهایــی کــه بــا پروندههــای کیفــری درگیــر هســتند .بــر
ایــن اســاس ســه رویکــرد داریــم .1 :رویکــرد خــاص :ناظــر
بــه محکومــان اســت .2 .رویکــرد عــام :ناظــر بــر همــه افراد
درگیــر در پرونــده  .3رویکــرد میانــی :ناظــر بــر متهمــان و
محکومــان.
بــا در نظــر گرفتــن چالشهــا و محدود ّیتهــای موجــود،
اصولــی در مدیریــت بهینــه جمعیــت کیفــری وجــود دارد که
قضــات بایــد آن را مــد نظــر قــرار دهنــد .اصــل نخســت
عبــارت اســت از «تمایزگــرا بــودن» :جمعیتــی کــه قواعــد و
قوانیــن اساســی را نقــض میکنــد بــا جمعیتــی کــه ناقــض
قوانیــن قــراردادی کماهمیــت اســت متفــاوت اســت و اصــل
دوم عبــارت اســت از «تــوازن گرایــی» :تــراز میــان کاهش و
افزایــش جمعیــت کیفــری .ایــن اصــول را قضات باید در ســه
مرحلــه مدیریــت بهینــه کیفــری یعنــی تحقیقــات مقدماتی،
دادرســی یــا کیفرگزینــی و اجــرای احــکام یــا پسادادرســی
مدنظــر قــرار دهنــد .در پایــان ایشــان بــه مــوادی از قوانیــن
گوناگــون بــه خصــوص قانــون آئیــن دادرســی کیفــری کــه
در ایــن راســتا میتوانــد مــورد اســتفاده دســت انــدرکاران
عدالــت کیفــری قــرار گیــرد ،اشــاره کردنــد.
در پایــان ،آقــای دکتــر باقــر شــاملو ،اســتاد و عضــو هیــات
علمــی دانشــکده حقــوق دانشــگاه شــهید بهشــتی ،بــه
جمعبنــدی نهایــی مباحــث ســخنرانان محتــرم پرداختنــد.

رسالهها و پایاننامههای دفاع شده
در زمستان 1397
{ تنظیم کننده :منصوره قنبریان بانوئی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشگاه شهید بهشتی }

الف) رساله مقطع دکتری
مبانی اهلیت جنایی در حقوق ایران و انگلستان
دانشــجو :محمــد هــادی نــادری /اســتاد راهنمــا :دکتــر
محمدعلــی اردبیلــی /اســاتید مشــاور :دکتــر نســرین
مهــرا و دکتــر رحیــم نوبهــار /اســاتید داور داخلــی :دکتــر
قاســم محمــدی و دکتــر مهــدی صبــوری پــور /اســاتید
داور خارجــی :دکتــر فیــروز محمــودی جانکــی و دکتــر
ســید منصــور میرســعیدی /تاریــخ دفــاع1397/10/10 :

خبرنامه عدالت کیفری

چکیده رساله
در تعریــف ســه رکنــی جــرم ،رکــن معنوی یــا تقصیــر (عمد
و خطــای جزایــی) ،یکــی از ارکان ســه گانــه جرم می باشــد.
اراده انجــام رفتــار و آگاهــی بــه ممنوعیــت کیفــری آن اجــزا
ســازنده ایــن رکــن مــی باشــند .بــه عبارتــی مقدمــات فعــل
ارادی کــه ریشــه در دو قــوه ادراک و اختیــار در آدمــی دارنــد.
از ایــن رو عامــل مــادی بایســتی برخــوردار از اختیــار و ادراک
انســانی الزم در شــکل دهــی و ســاخت ایــن دو جــزء تقصیر
داشــته باشــد تــا گفتــه شــود توانایــی در ارتــکاب جــرم را دارا
اســت .از ایــن قابلیــت بــه عنــوان اهلیــت ارتــکاب جــرم یــا
اهلیــت جنایــی یــاد شــده و بــه عنــوان یــک پیــش شــرط
مقبــول و جــا افتــاده در گفتمــان حقــوق کیفــری شــناخته
مــی شــود .ایــن برداشــت ناشــی از اخــاق مــدار دانســتن
نظــام هــای حقوقــی بــوده کــه در آن گــزاره هــای قانــون
کیفــری ،جمالتــی هنجارمنــد و امــری خطاب به شــهروندان

توصیــف مــی گردنــد .شــهروندانی مختــار و مدرک کــه توان
درک امــر ابــاغ شــده و تبعیــت از آن را داشــته باشــند و بــا
نقــض آگاهانــه هنجــار ،مجــازات آن را انتخــاب کرده باشــند.
مفهــوم انســانی و اخالقــی تقصیــر در نظریــه اهلیــت جنایی،
ســبب مــی گــردد تــا اشــخاص ناتــوان از شــکل دهــی اراده
(انتخــاب بــر مبنــای تعقــل) و ایجــاد آگاهــی (علــم حکمــی
و موضوعــی) ،فاقــد اهلیــت جنایــی و ناتــوان از ارتــکاب
جــرم شــناخته شــوند .در ایــن صــورت ،بایســتی قائــل بــه
عــدم مجرمانــه بــودن رفتارهــای ناقــض قانــون آنــان بــود
و در چارچــوب اصــل قانونــی بــودن جرائــم و مجــازات هــا،
تحمیــل هــر گونــه از واکنــش کیفــری را نســبت بــه آنــان،
نامشــروع دانســت.
در گفتمــان کنونــی ،بــرای اجتنــاب از ایــن ایــراد کوشــش
شــده تــا بــا ارائــه تعریفــی مــادی و مکانیکــی از تقصیــر،
مجانیــن و خردســاالن نیــز متمکــن از شــکل دهــی تقصیــر
و ارتــکاب جــرم شــناخته شــوند .از ایــن قابلیــت بــه عنــوان
اهلیــت مــادی یــاد مــی شــود و بــر اســاس آن صــرف انســان
بــودن کافــی بــرای احــراز شایســتگی مخاطــب حقــوق
کیفــری بــودن و همچنیــن قابلیــت ارتــکاب جــرم در نظــر
گرفتــه مــی شــود.
بــا ایــن حــال بــه نظــر میرســد ایــن پیــش شــرط یــا هــر
مولفــه الزم دیگــری بــرای تحقــق جــرم ،در نظــام هــای
کنونــی کیفــری ایــران و انگلســتان مــورد پذیــرش قــرار
نگرفتــه اســت؛ زیــرا بــه نظــر مــی رســد ایــن نظــام هــا تابع
نوعــی اثبــات گرایــی حقوقــی بــوده کــه در آن مفاهیــم و
واژه هــای قانــون ،عــاری از هرگونــه بــار اخالقــی توصیــف
مــی گــردد .مفهــوم جــرم نیــز ،همــان گونــه کــه در قانــون
بــه کار گرفتــه شــده و بــی آن کــه مســتلزم وجــود جــزء یــا
پیــش شــرطی بــرای تحقــق باشــد ،بــه صــرف وقــوع و بــی
نیــاز از هــر پیــش شــرطی ،واقــع شــده تصــور مــی گــردد .در
ایــن راســتا گــزاره هــای قانونــی نیــز جمالتــی اخبــاری و در
بیــان ارزشــهای اساســی تعریــف می-گردنــد .ایــن نظــام هــا
ـوولیت کیفــری بــوده کــه در آن
تابــع برداشــتی ســلبی از مسـ ّ
صــرف نقــض ارزش مــورد بیــان قانــون ،بــه معنــای وقــوع
ـوولیت مــی گــردد ،بــی آن کــه
جــرم و پیدایــش فــرض مسـ ّ
مفاهیــم یــاد شــده تقصیــر و اهلیــت یــا اجــزاء ســازنده آن
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هــا -پیــش شــرط توصیــف مجرمیــت یــا فــرض مســوولیت
باشــند.
در رســاله پیــش رو کوشــش شــده تــا بــا دو شــیوه توصیفــی
و هنجــاری در دو بخــش بــه تعریــف و تبییــن مبانــی اهلیــت
جنایــی پرداختــه شــود .در بخــش توصیفــی ضمــن توصیــف
اهلیــت ،کارکــرد و قلمــرو آن در تقابــل بــا
ماهیــت واقعــی ّ
ـوولیت کیفــری نشــان داده شــده و در بخــش هنجــاری
مسـ ّ
نیــز ،اهلیــت جنایــی بــه عنــوان یکــی از نهادهــای اساســی
حقــوق کیفــری معرفــی و مبانــی پذیــرش آن در اخــاق،
قانــون و داده هــای تجربــی بیــان مــی شــود.
ـوولیت کیفــری ،گــزاره هــای
اهلیــت جنایــی ،مسـ ّ
کلیــد واژهّ :
کیفــری ،تقصیــر ،اختیــار ،ادراک ،مبانــی حقــوق کیفــری.
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ب) پایــا ن نامــه هــای کارشناســی ارشــد دفــاع شــده در
زمستان 1397
 -1خطــر گرایــش بــه بزهــکاری در کــودکان دارای
سرپرســت زندانــی از نظــر پیشــگیری رشــد مــدار
دانشــجو :فاطمــه مهــدوی /اســتاد راهنمــا :دکتــر لمیــاء
رســتمی تبریــزی /اســتاد مشــاور :دکتــر امیــر حســن
نیازپــور /اســتاد داور :دکتــر ســید علیرضــا میرکمالــی/
تاریــخ دفــاع.1397/11/9 :
-2سیاســت جنایــی و قضایــی نســبت بــه اطفــال و
نوجوانــان در حقــوق ایــران
دانشــجو :هــادی ســیفی /اســتاد راهنمــا :دکتــر رجــب
گلدوســت جویبــاری /اســتاد مشــاور :دکتــر مهــدی
صبــوری پــور /اســتاد داور :دکتــر باقــر شــاملو /تاریــخ
دفــاع.1397/11/10 :

معیارمکناتن

تطبیق ماده 149
قانون مجازات اسالمی
با معیارهای تشخیص جنون
{ تنظیم کننده :راضیه صابری
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشگاه شهید بهشتی }

مقدمه

الف:بیانیمختصرازمعیارهایتشخیصجنون
معیارهــای تشــخیص جنــون پنــج مــورد اســت کــه ســه
مــورد آن دارای بیشــترین اهمیــت مــی باشــد .در ادامــه بــه
ایــن ســه معیــار اشــاره مــی شــود.

1.M’ Naghten
2. Irresistible impulse
3. Model Penal Code
4. Substantial capacity
5. Durham
6. Right-wrong test
7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/.pdf

خبرنامه عدالت کیفری

در ایــاالت متحــده و در حــوزه هــای قضایــی مختلــف،
اعــم از ایالتــی و فــدرال ،پنــج معیــار بــرای احــراز جنــون
بــه کار گرفتــه می-شــود :مک ناتــن ،1انگیــزش مقاومت
ناپذیــر ،2معیــار قانــون جــزای نمونــه ( 3اهلیــت قابــل
توجــه) ،4دورهــام 5و قاعــده فــدرال .بعــد از ذکــر خالصــه
ای از ایــن معیارهــا بــه ذکــر ایــن موضــوع پرداختــه مــی
شــود کــه مــاک مــورد اتخــاذ توســط قانــون گــذار
جهــت تشــخیص جنــون در مــاده  149قانــون مجــازات
اســامی کــدام یــک از ایــن معیارهــا مــی باشــد.

ایــن معیــار ،کــه «معیــار صحیــح -خطــا» 6نیــز نامیــده مــی
شــود ،رایــج تریــن و قدیمــی تریــن معیــار احــراز جنــون در
ایــاالت متحــده اســت 7.ایــن معیــار از پرونــده ای بــا همیــن
نــام در ســال  1843در انگلســتان گرفتــه شــده اســت .دانیــل
مــک ناتــن ،که یــک مــرد اســکاتلندی بــود ،دچار ایــن توهم
بــود کــه حــزب محافظـهکار بریتانیــا در پــی آزار و اذیــت وی
اســت و از ایــن رو نقشــه ای کشــید تــا نخســت وزر بریتانیــا
کــه از اعضــای ایــن حــزب بــود را بــه قتــل برســاند؛ امــا
در نتیجــه اشــتباه در هویــت ،منشــی شــخصی نخســت-وزیر
انگلســتان را بــا شــلیک گلولــه بــه قتــل رســاند .دادگاه وی را
تبرئــه کــرد و او بــرای بقیــه عمــر خــود بــه بیمارســتان روانی
فرســتاده شــد؛ امــا ایــن پرونــده نارضایتــی عمومــی ایجــاد
کــرد و ملکــه ویکتوریــا دســتور داد کــه معیــار ســخت گیرانه
تــری بــرای جنــون در نظــر گرفتــه شــود .بــه ایــن ترتیــب
معیــار مــک ناتــن بــه وجــود آمــد .قضــات ،ایــن معیــار را این
گونــه مطــرح کردنــد:
« در زمــان ارتــکاب جــرم ،فــرد متهــم تحــت تأثیــر چنــان
نقصــان عقالنــی عمــل مــی کــرده اعــم از ایــن نقصــان
ناشــی از ضعــف در توانایــی هــای ذهنــی وی بــوده یــا ناشــی
از بیمــاری روانــی او کــه ماهیــت و کیفیــت عملــی کــه
انجــام مــی داده را درک نمــی کــرده اســت؛ و یــا اگــر هــم
درک مــی کــرده ،نمــی دانســته اســت کــه آنچــه انجــام مــی
دهــد ،کاری نادرســت اســت»(.)15 :2016 Meynen
ایــن معیــار دو عنصــر دارد :نخســت آنکــه متهــم می بایســت
در زمــان ارتــکاب جــرم دارای اختــال روانــی باشــد .دوم
آنکــه بایــد احــراز شــود کــه بــه دلیــل آن اختــال روانــی،
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متهــم یــا «ماهیــت» عمــل خــود و یــا «خطــا بــودن» آن را
درک نمــی کــرده اســت.
محدودیــت ایــن معیــار آن اســت کــه صرفــ ًا بــه نقــص
کارکردهــای شــناختی مــی پــردازد ،در حالــی کــه جنــون
بــر اراده ،احساســات و ســایر ابعــاد شــخصیت فــرد بیمــار
نیــز تأثیــر میگــذارد .ممکــن اســت فــردی بــه دلیــل ابتــا به
بیمــاری روانــی مرتکــب جــرم شــود ،در عیــن حــال کــه می
دانــد رفتــار وی نادرســت اســت و حتــی قانون ًا
هم جــرم انگاری شــده اســت.
پاســخ هــواداران
معیــار مــک ناتــن
بــه ایــن ایــراد
ایــن اســت کــه
هــدف ایــن
قاعــده آن
نیســت کــه
تما مــی
ا فــر ا د
مســوولیت کیفــری
مبتــا بــه بیمــاری روانــی را از دایــره
ّ
ـوولیت کیفــری
خــارج کنــد .فقــط کســانی بایــد از دایــره مسـ ّ
خــارج شــوند کــه قادر بــه اتخــاذ تصمیمــات عاقالنه نیســتند
و در نتیجــه ،مجــازات نمــی توانــد کارکــرد مفیــدی در مــورد
آن هــا داشــته باشــد
(.)104 :2013 Gowensmith,Murrie,Boccaccini
معیــار مــک ناتــن بــه اســتانداردی در احــراز جنــون در
انگلســتان و ایــاالت متحــده تبدیــل شــده و امــروزه تقریب ـ ًا
درنیمــی از ایالت-هــای آمریــکا بــه کار مــی رود( 1رایجیــان
2
اصلــی ( )83،84 :1380دوروشــی و همــکاران .)122 :1395

معیار وسوسه مقاومت ناپذیر
برخــاف معیــار مــک ناتــن کــه بــر «شــناخت» تأکیــد
دارد و نقصــان آن را بــه طــوری کــه مانــع فهــم ماهیــت
عمــل یــا نادرســتی آن گــردد بــه معنــای جنــون مــی دانــد،
معیــار انگیــزش مقاومــت ناپذیــر بــر «اختیــار» تمرکــز دارد.
یکــی از چالــش هــای محاکــم در مــورد متهمانــی اســت
کــه نادرســتی عمــل خــود را مــی دانســته انــد؛ امــا
در عیــن حــال ادعــا مــی کننــد
کــه بــه دلیــل بیمــاری
یــا اختــال روانــی
قــادر بــه کنتــرل
خــود نبــوده نــد.
مســلم اســت
کــه تحمیــل
مجــازات بــر
کســی کــه
قــادر بــه
کنتــرل رفتــار خــود نبــوده اســت ،بــا بنیــادی تریــن اصــول
و اهــداف حقــوق کیفــری مغایــرت دارد .معیــار انگیــزش
مقاومــت ناپذیــر نیــز بــر همیــن اســاس بــه وجــود آمــده
اســت .طبــق ایــن معیــار ،هیــات منصفــه در صورتــی مــی
توانــد متهــم را بــه دلیــل جنــون بــی گنــاه بدانــد کــه ثابــت
شــود او دچــار یــک بیمــاری یــا اختــال روانــی بــوده کــه او
را وادار بــه ارتــکاب جــرم کــرده اســت.
ایــن معیــار دو عنصــر دارد .عنصر نخســت آن هماننــد معیار
مــک ناتــن اســت .متهــم بایــد دچــار یــک اختــال یــا
بیمــاری روانــی باشــد؛ امــا عنصــر دوم آن مربــوط بــه اختیار
اســت .اگــر متهــم نتوانــد بــه دلیــل اختــال یــا بیمــاری
روانــی خــود را کنتــرل کنــد ،در ایــن صــورت مشــمول
 . 3مرکز تخصصی خدمات آموزشی گروه پزشکی فرهنگ گستر نخبگان ،ص  13به
نقل از سایت:

http://www.nokhbegaan.com/upload/jozavat-p/ravanparastari.pdf

 . 4برای اطالع بیشتر در خصوص این معیار ر.ک:

- Ward, Daniel, THE M›NAGHTEN RULE:A RE-EVALUATION, Marquette Law Review, Volume 45,
Issue 4, Spring 1962, pp. 510-506.
- Shea, Peter, M›Naghten Revisited -Back to the Future? (The Mental Illness Defence A Psychiatric
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ایــن معیــار جنــون ،بــه موجــب مــاده  4/01قانــون جــزای
نمونــه ،4کــه در واقــع پیــش نویــس پیشــنهادی بــرای یــک
پارچــه ســازی قوانیــن کیفــری در ایــاالت مختلــف آمریــکا
مــی باشــد ،مطــرح شــده اســت .مــاده  4.01ایــن قانــون
ـوولیت در مــورد
چنیــن مقــرر مــی دارد« :شــخص فاقــد مسـ ّ
رفتــار مجرمانــه خــود اســت ،اگــر در زمــان انجــام آن رفتــار،
در نتیجــه بیمــاری روانــی یــا نقصــان روانــی ،فاقــد اهلیــت
قابــل توجــه بــوده باشــد؛ خــواه از حیــث ارزیابــی مجرمانــه
بــودن (یــا نادرســت بــودن) رفتــارش و خــواه از جهــت
منطبــق ســاختن رفتــار خــود بــا الزامــات قانونــی».5
ایــن معیــار بــه ایــن شــرح اســت کــه یــک شــخص در
صورتــی مســوول رفتــار خــود نیســت کــه در زمــان انجــام
آن رفتــار ،بــه دلیــل بیمــاری یــا اختــال روانــی ،فاقــد اهلیت
قابــل توجــه بــرای ارزیابــی مجرمانــه بــودن (خطــا بــودن)
عمــل خــود یــا منطبــق ســاختن رفتــار خــود بــا الزامــات
قانونــی باشــد .بــه ایــن ترتیــب معیــار مذکــور نیــز دو عنصــر
دارد :عنصــر نخســت مســتلزم آن اســت کــه متهــم دارای
یــک بیمــاری یــا اختــال روانــی باشــد .از ایــن جهــت شــبیه
معیارهــای مــک ناتــن و انگیــزش مقاومــت ناپذیــر اســت.
امــا عنصــر دوم ،ضوابــط مربــوط بــه شــناخت و اختیــار را
در هــم مــی آمیــزد( .)68-67 :1973 Richardاز ایــن
جهــت ماننــد آن اســت کــه معیارهــای مــک ناتــن و انگیزش
مقاومــت ناپذیــر بــا یکدیگــر در آمیختــه شــده باشــند .ایــن
معیــار در احــراز جنــون ،ســاده تــر و منعطــف تــر از دو معیــار
پیشــین اســت.
1 . https://criminal.findlaw.com/criminal-procedure/the-irresistible-impulsetest.html
 .2الزم بــه ذکــر اســت کــه کارکردهــای ذهنــی انســان کــه از جنــون تأثیــر می¬پذیرنــد ،بــه دو دســته قابــل
تقســیم هســتند:
نخســت ،شــناخت ( )cognitionبــه معنــای توانایــی درک ماهیــت امــور و درســتی یــا نادرســتی هنجــاری آنهــا؛ و
دوم ،اختیــار ( )volitionبــه معنــای خــود کنترلــی و توانایــی تنظیــم رفتارهــای خــود بــر مبنــای شــناخت قبلــی،
مــاده  149قانــون مجــازات اســامی  1392نیــز از ایــن دو مفهــوم بــه ترتیــب بــا عناویــن «قــوه تمییــز» و «اراده»
نــام بــرده اســت.
3. The ALI rule
4. Model penal code
5 . A person is not responsible for criminal conduct if at the time of such
conduct as a result of mental disease or defect he lacks substantial capacity
either to appreciate the criminality (wrongfulness) of his conduct or to
conform his conduct to the requirements of the law.

خبرنامه عدالت کیفری

دفــاع جنــون مــی شــود ،حتــی اگــر بدانــد کــه رفتــارش
خطاســت .1برهمیــن اســاس ،ایــن معیار در مقایســه بــا معیار
مــک ناتــن ،ســخت گیــری کمتــری در احــراز جنــون دارد،
ایــن معیــار بــا در نظــر گرفتــن عنصــر «اختیــار» ،یکــی از
مشــکالت اساســی معیــار مــک ناتــن را حــل کــرده؛ امــا
خــود نیــز فــارغ از مشــکل نیســت .مهــم تریــن مســاله در
مــورد ایــن معیــار آن اســت کــه برخــاف جهــات شــناختی
جنــون ،ابعــاد مرتبــط بــا «اختیــار» در ایــن زمینه کمتــر مورد
بررســی هــای علمــی دقیــق قــرار گرفتــه انــد2؛ از ایــن رو
ارزیابــی ادعــای متهــم در ایــن زمینــه دشــوارتر اســت .از
ســوی دیگــر ،ایــن معیــار مــی توانــد بســیار موســع تفســیر
گــردد و بســیاری از مــواردی را کــه مرتکــب جــرم بــه طــور
کلــی فاقــد اختیــار نبــوده امــا دچــار نقصــان در ایــن زمینــه
بــوده اســت نیــز در برگیــرد .درخصــوص انتقــادات وارد بــر
ایــن معیــار گفتــه شــده اســت:
«ایــن کــه تمایــل شــخص بــه انجــام یــک رفتــار تــا چــه
انــدازه قابــل کنتــرل بــوده اســت ،قابل تعییــن و انــدازه گیری
نیســت .یــک ضابطــه علمــی وجــود نــدارد کــه بــر مبنــای
آن قضــاوت شــود کــه آیــا انگیــزش و تمایــل فــرد ،مقاومــت
ناپذیــر بــوده یــا اینکــه صرف ـ ًا وی از مقاومــت در برابــر آن
خــودداری کــرده اســت .در بهتریــن حالــت ،مــی توانیــم یک
توصیــف پدیــده شــناختی از وضعیــت روانــی متهــم ارائــه
کنیــم و برمبنــای عقــل ســلیم بررســی کنیــم کــه آیــا عــدم
امــکان مقاومــت وجــود داشــته اســت یــا خیــر»(Meynen
.)24 :2016
در واقــع ایــن امــر مــورد اذعــان قــرار گرفتــه اســت کــه
فقــدان کنتــرل بــر رفتــار ،بــه نحــو عینــی و قابــل اعتمــادی
قابــل ارزیابــی نیســت .از ایــن رو وارد کــردن آن در ارزیابــی
راجــع بــه مســوولیت کیفــری متهــم ،گمــراه کننده اســت .در
مقابــل گفتــه شــده اســت که قضــات و هیــات هــای منصفه
همــواره بــا مســائلی از ایــن قبیــل مواجــه هســتند؛ بــه عنوان
مثــال ،مجبورنــد تعییــن کننــد کــه آیــا متهم بــا بــی مباالتی
عمــل کــرده ،علــم بــه نتایــج زیــان بــار رفتــارش داشــته،
یــا اینکــه عامدانــه عمــل کــرده اســت .آنهــا بــرای تصمیم-
گیــری در ایــن زمینــه هــا نیــز هیــچ گونــه مــاک عینــی
ندارنــد(.)993-956 :1952 Keedy
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ایــن معیــار پــس از طــرح آن تــا چندیــن ســال بــه میــزان
گســترد ه ای در ایــاالت متحــده مــورد اســتفاده قــرار مــی
1
گرفــت؛ امــا بعــد از ســوء قصــد نافرجــام جــان هینکلــی
بــه رئیــس جمهــور وقــت ایــاالت متحــده ،رونالــد ریــگان،
در ســال  1981و برائــت وی بــر مبنــای ایــن معیــار جنــون،
بســیاری از ایالــت هایــی کــه آن را پذیرفتــه بودنــد و بــرای
احــراز جنــون بــه کار مــی گرفتنــد ،از آن روی-گــردان شــده
و بــه معیــار مــک اتــن بازگشــتند()2003:44 Becker؛ اما
هنــوز هــم ایــن معیــار ،یا مــاک هــای برگرفتــه شــده از آن
در تعــدادی از ایالــت هــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد.
ب :ماده  149قانون مجازات اسالمی

گروه حقوق جزا و جرمشناسی

و کاربرد معیارهای جنون

18

بعــد از بررســی ســه معیــار ناظــر بــه تشــخیص جنــون در
کشــورهای غربــی ،اینــک الزم اســت بــا در نظــر گرفتــن
تعاریــف ایــن ســه معیــار از یــک ســو و مــاده  149قانــون
مجــازات اســامی از ســوی دیگــر ،مشــخص گــردد معیــار
تشــخیص جنــون در حقــوق ایــران کــدام اســت .مــاده 149
ق.م.ا مقــرر مــی دارد« :هــرگاه مرتکــب در زمــان ارتــکاب
جــرم دچــار اختــال روانــی بــوده بــه نحــوی کــه فاقــد
اراده یــا قــوه تمییــز باشــد مجنــون محســوب مــی شــود و
مســئولیت کیفــری نــدارد».
همــان طــور کــه مشــاهده مــی شــود در مــاده  149ق.م.ا
جهــت احــراز جنــون دو شــرط را مطــرح نمــوده اســت :اول
اینکــه شــخص متهــم بایــد دچــار اختــال روانــی باشــد .دوم
اینکــه ایــن اختــال روانــی یــا بایســتی منجــر بــه فقــدان
تمییــز و یــا اراده گــردد .اگــر ایــن دو شــرط را در کنــار ســه
معیــار فــوق قــرار دهیــم متوجــه خواهیــم شــد کــه معیــار
مــورد اتخــاذ توســط قانــون گــذار ،معیــار قانــون جــزای نمونه
در آمریــکا میباشــد .چــرا کــه در معیــار قانــون جــزای نمونــه
نیــز مقــرر شــده اختــال روانــی بایــد بــه گونــه ای باشــد
کــه یــا شــخص توانایــی تشــخیص اعمــال مجرمانه خــود را
نداشــته باشــد (فقــدان تمییــز) و یــا قــادر بــه منطبق ســاختن
رفتــار خــود بــا قانــون نباشــد (فقــدان اراده).
چنانچــه کــه گفتــه شــد معیــار قانــون جــزای نمونــه بــه

ســبب توســعه بیــش از حــد دامنــه آن و خــروج بســیاری از
متهمــان بــه صــرف ناتوانــی در کنتــرل اراده خویــش ابتدائـ ًا
توســط قضــات بســیاری از ایــاالت آمریــکا کنار گذاشــته شــد
و ســپس قوانیــن ایــن ایــاالت نیــز معیار قانــون جــزای نمونه
را کنــار گذاشــته و مجــدداً معیــار مــک ناتــن را پذیرفتنــد کــه
صرفـ ًا بــه فقــدان تمییــز اهمیــت مــی دهــد.
حــال مســأله ای کــه در حقــوق ایــران نیازمنــد بحــث و
بررســی توســط حقوقدانــان اســت ،ایــن موضــوع مــی باشــد
کــه معیــار قانــون جــزای نمونــه کــه در تشــخیص جنــون
توســط قانــون گــذار در مــاده  149ق.م.ا مــورد پذیــرش
قــرار گرفتــه چــه آثــار عملــی را برجــای مــی گــذارد؟ آیــا
ایــن وســعت دامنــه جهــت معافیــت از مجــازات افــراد دچــار
اختــال روانــی مــورد پذیــرش اســت؟ آیــا قضــات در عمــل
عــدم توانایــی در کنتــرل اراده جهــت انطبــاق بــا مالزمــات
قانونــی بــرای معافیــت از کیفــر را مــی پذیرنــد؟ آیــا در روان
پزشــکی قانونــی تفکیــک بیــن اختــال روانــی منجــر بــه
فقــدان تمییــز و اختــال روانــی منجــر بــه فقــدان اراده بــه
شــکل خــاص وجــود دارد؟
ســواالت فــوق و ســواالتی از ایــن قبیــل کــه بســیار در رویــه
قضایــی ایــران باعــث ایجــاد چالــش شــده اســت ،همــت
صاحــب نظــران حقوقــی را مــی طلبــد تــا بیشــتر در ایــن
خصــوص بــه بحــث و گفتگــو بپردازنــد .مســأله ای کــه
ضــرورت آن در حــال حاضــر در پژوهشــگاه قــوه قضاییــه
طــرح شــده و بــر همیــن اســاس ،مــاده  149ق.م.ا در حــال
بررســی جهــت اصــاح یــا تغییــر اســت.
1. John Hinckley

خبرنامه عدالت کیفری

نتیجه
ســه معیــار تشــخیص جنــون بــه ترتیــب معیــار مــک ناتــن،
وسوســه مقاومــت ناپذیــر و معیــار قانــون جــزای نمونــه مــی
باشــد .معیــار مــک ناتــن صرفـ ًا فقــدان قــوه تمییــز را شــرط
تحقــق جنــون مــی دانــد .در مقابــل ،معیــار وسوســه مقاومــت
ناپذیــر بــه ســبب مفهــوم مضیــق معیــار مــک ناتــن ،نــا توانی
در کنتــرل رفتــار یــا فقــدان اراده را شــرط تحقــق جنــون مــی
دانــد .در نهایــت ،معیــار اهلیــت جزایــی یــا قانون جــزای نمونه
شــرط ایــن دو معیــار را کنــار هــم نهــاده و برای تحقــق جنون
فقــدان تمییــز یــا فقــدان اراده را کافــی می-داند .فقــدان تمییز
و یــا فقــدان اراده جهــت تحقــق جنــون برابــر بــا مــاده 149
قانــون مجــازات اســامی مــی باشــد .بنابرایــن ،مــاده 149
قانــون مجــازات اســامی یــادآور معیار قانــون جــزای نمونه در
تشــخیص جنــون اســت .در خصــوص فقــدان تمییز مشــکلی
وجــود نــدارد و اکثــر روان پزشــکان مــی دانند چه نــوع بیماری
هــای روانــی منجــر بــه فقــدان تمییــز مــی شــود .مســأله و
مشــکل اصلــی در خصــوص فقــدان اراده اســت کــه منظــور
از فقــدان اراده چــه نــوع بیمــاری هــای روانــی مــی باشــد .بــه
عبــارت دیگــر ،چــه نــوع بیمــاری هــای روانــی ای هســتند
کــه صرفـ ًا منجــر بــه فقــدان اراده مــی گردنــد .بــه نظــر مــی
رســد مــاده  149قانــون مجــازات اســامی بایســتی بازبینــی
شــود و در بازنگــری ایــن مــاده یــا بایــد هماننــد کشــورهای
غربــی از معیــار قانــون جــزای نمونــه بــه ســبب وســعت بیش
از حــد دامنــه آن دوری شــود و همــان معیــار مــک ناتــن بــا
شــرط فقــدان تمییــز اتخــاذ گــردد و یــا ایــن کــه در خصوص
شــرط فقــدان اراده مطالعــات بیشــتری انجــام شــود تــا مفهوم
ایــن شــرط هــم بــرای روان پزشــکان جهــت اظهــار نظــر در
پزشــکی قانونــی و هــم بــرای قضــات دادگاه هــا معلــوم گردد.
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دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشگاه شهید بهشتی }

درآمد
حمایــت کیفــری از خــاک ،بــه عنــوان یکــی از بزه¬دیــدگان
ســبز ،مــورد توجــه قانــون گــذار ایرانــی بــوده اســت .ایــن امر
تحــت دو عنــوان کلــی آلودگــی ،مطابــق مــاده  ۶۸۸قانــون
تعزیــرات مصــوب  1375و تخریــب خــاک ،مطابق مــاده ۶۹۰
قانــون تعزیــرات مصــوب  ،1375توســط قانون¬گــذار ایرانــی
جرم¬انــگاری و بــرای متخلفــان از مقــررات آن مجــازات
پیش¬بینــی شــده اســت .بــا ایــن حــال توجــه بــه اهمیــت
خــاک بــه عنــوان یکــی از عناصر ضــروری در محیط زیســت
و نیــز شــرایط خــاص ایــران ،بــه عنــوان یــک کشــور نیمــه-
خشــک ،باعــث شــده قانونگــذار ایرانــی در صــدد بــر آیــد

الیحــه ا ی را تحــت عنــوان «قانــون حفاظت از خــاک» مورد
تصویــب قــرار دهــد .ایــن الیحــه کــه در ســال  1394توســط
دولــت تهیــه و بــه مجلــس ارســال شــده بــود در حــال حاضر
مراحــل بررســی خــود را طــی میکنــد .در مقدمــه توجیهــی
ایــن الیحــه آمــده یکــی از دالیــل مهــم مدیریــت غیرعلمی
و ســو رفتــار بــا خــاک در ایــران ،نبــود قانونــی جامــع و فراگیر
اســت کــه بتوانــد فعالیــت هــای کلیــه آحــاد جامعه ،دســتگاه
هــا و نهادهــای مرتبــط را در جهــت جلوگیــری از تخریــب
ـاک کشــور هماهنــگ کنــد.
و آلودگــی و مدیریــت بهینــه خـ ِ
بــر ایــن اســاس ،بــه منظــور حفــظ پایــداری خــاک ،حفاظــت
کمــی و کیفــی ،کاربــری صحیــح و بهــره بــرداری بهینــه از
خــاک و جلوگیــری از تخریــب و آلودگــی آن و احیــاء ،اصــاح
و بهســازی خاک-هــای تخریــب و آلــوده شــده ،تصویــب
الیحــه «قانــون حفاظــت از خــاک» ضــرورت دارد .ایــن
الیحــه بــه مدیریــت صحیــح منابــع خــاک از ابعــاد مختلــف
جهــت حمایــت از آن توجــه داشــته اســت .از جملــه مــوارد

حمایتــی از خــاک جرم¬انــگاری و کیفردهــی بــه برخــی
اعمــال ارتکابــی اســت کــه در ایــن نوشــتار بــه طــور مختصر
مــورد بررســی قــرار خواهنــد گرفــت.
واژگان کلیــدی :جرایــم زیســت محیطــی ،خــاک ،سیاســت
کیفــری ایــران ،حفاظــت از خــاک ،آلودگــی.

خبرنامه عدالت کیفری

الف) گزارش دهی آلودگی
امــروزه افزایــش و توســعه بی¬رویــه شــهرها ،رونــد ســریع
صنعتــی شــدن جوامــع و نیــاز بــه تأمیــن غــذای انســان
بــه عنــوان عوامــل اصلــی و مهــم آلودگــی خــاک شــناخته
شــده¬اند .بــا توجــه بــه ارتبــاط بیــن اکوسیســتم¬های خاک،
آب و هــوا و انتقــال مســتقیم و غیرمســتقیم آلودگــی از ایــن
محیــط بــه انســان ،در ســال هــا و دهــه هــای اخیــر بــا توجه
بــه رشــد چشــمگیر صنایــع و جوامــع شــهری در سراســر
جهــان ،آلودگــی آب ،خــاک و هــوا گریبــان گیــر انســان
گردیــده اســت .بــی توجهــی بــه مســاله آلودگــی خــاک در
طوالنی-مــدت عــاوه بــر ایجــاد اثــرات ســوء و نامطلــوب بر
اکوسیســتم خــاک ،ســامت انســان و ســایر موجــودات را بــه
خطــر مــی انــدازد و موجــب کاهــش کیفیــت و آلودگــی منابع
آب ،افــت کیفیــت خــاک و غیرقابــل اســتفاده شــدن آن مــی
شود(دســتورالعمل رفــع آلودگــی خــاک ،بــی تــا .)8 :از این رو،
برطــرف کــردن ســریع آلودگــی هــای ایجــاد شــده از جملــه
راهکارهایــی اســت کــه می توانــد مانــع از وقوع تبعــات منفی
بیــان شــده شــود .بدین¬ســان ،مــاده  16الیحــه حفاظــت
از خــاک در جهــت برطــرف کــردن ســریع آلودگــی خــاک
مقــرر داشــته :در صــورت بــروز آلودگــی خــاک ،آلوده¬کننــده
مکلــف اســت مراتــب را در اســرع وقــت بــه نزدیک¬تریــن
اداره حفاظــت از محیــط زیســت گــزارش نمــوده و ســریع ًا بــا
هماهنگــی و تأییــد اداره مذکــور ،آلودگــی خــاک را تا رســیدن
بــه حــدود مجــاز برطــرف کنــد .اشــخاصی کــه از انجــام این
کار خــودداری کننــد یــا در ایــن زمینــه گــزارش خــاف
واقــع بدهنــد ،بــه جــزای نقــدی از  5میلیــون تــا  20میلیــون
ریــال محکــوم می¬شــوند .منظــور از آلودگــی خــاک عبــارت
اســت از :پخــش یــا آمیختــن یــک یــا چنــد مــاده خارجــی
بــه خــاک بــه میــزان ،مــدت ،شــدت و وســعتی کــه کیفیــت
فیزیکــی ،شــیمیایی یــا زیســتی آن را بــه نحــوی تغییــر دهــد

کــه بــرای انســان یــا ســایر موجــودات زنــده یــا گیاهــان و یــا
آثــار و ابنیــه زیــان آور باشــد .ایــن تعریــف آلودگــی پوشــش
هــای آبرفتــی و ســنگی ســطح زمیــن را نیــز در برمــی گیــرد.
چنانچــه آلوده¬کننــده خــاک از انجــام وظیفــه مذکــور
خــودداری کنــد ،ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت مکلــف
اســت حســب مــورد نســبت بــه شناســایی آلوده¬کننــده
و تخریب¬کننــده خــاک مبــادرت نمایــد .بــر ایــن اســاس،
ایــن ســازمان بــه آلوده¬کننــده اخطــار می-دهــد کــه ظــرف
مــدت معینــی نســبت بــه رفــع آلودگــی و رفــع منشــا آلودگی
و جبــران خســارت زیســت¬محیطی احتمالــی ایجــاد شــده
اقــدام نمایــد .همچنیــن ســازمان مذکــور موظــف اســت
بــه تخریــب کننــده اخطــار نمایــد کــه عــاوه بــر توقــف
فــوری فعالیــت منجــر بــه تخریــب ،وضعیــت خــاک را بــر
اســاس مقــررات ،بازســازی و نســبت بــه جبــران خســارت
اقــدام نمایــد .در صورتــی کــه آلودگــی ایجــاد شــده ،محیــط
زیســت و یــا ســامت انســان را بــا وضعیــت اضطــراری
مواجــه نمایــد ،ســازمان بــدون اخطــار قبلــی راسـ ًا نســبت به
توقــف موقــت فعالیــت تمــام یــا قســمتی از واحد آالینــده که
موحــب آالیندگــی می¬شــود اقــدام خواهــد نمــود و در ایــن
زمینــه نیــاز بــه مجــوز مقــام قضایــی نــدارد .در ایــن صــورت
آلوده¬کننــده موظــف اســت بالفاصلــه بــه رفــع آلودگــی و
پاک¬ســازی محیــط اقــدام نمایــد.
ب) عدم رعایت اصول فنی بهره برداری
بــه طــور کلــی هرگونــه تغییــر در ویژگــی اجــزای
تشــکیل¬دهنده خــاک در اثــر تولیــد ناپایــدار محصــوالت
کشــاورزی ،کاربری شــهری و صنعتــی ،آلودگی خــاک نامیده
می¬شــود (پیــرس .)101 :1998 ،از ایــن رو عــدم رعایــت
معیارهــای فنــی در بهره¬بــرداری از منابــع خاکــی ،منجــر به
ایجــاد آلودگــی خواهــد شــد و رعایــت اصول مشخص¬شــده
تــا حــد زیــادی از آلودگی خــاک خواهد کاســت .بدین¬ســان،
مــاده  18الیحــه مذکــور ،هــر اقدامــی کــه بــه دلیــل عــدم
رعایــت قوانیــن و مقررات و نقــض اصول فنــی بهره¬برداری،
موجبــات آلودگــی و تخریــب خــاک را فراهــم نمایــد ،ممنــوع
کــرده اســت .منظــور از اصــول فنــی بهره¬بــرداری پایــدار،
اصولــی اســت کــه بهره¬بــرداری از منابــع خــاک را بــا توجــه
بــه ظرفیــت قابــل تحمــل و تــوان بازدهــی آن منطبــق بــا
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اصــول آمایــش ســرزمین در راســتای اهــداف توســعه پایــدار
تدویــن می¬کنــد .در صورتــی کــه آلودگــی و تخریــب خــاک
ناشــی از تقصیــر عمــدی یــا غیرعمــدی باشــد ،مرتکــب بــا
توجــه بــه شــدت ،وســعت ،کیفیــت ،مــدت و دفعــات ارتــکاب
تخلــف بــه جریمــه نقــدی از ســی درصــد تــا ســه برابــر
خســارت وارده محکــوم می¬شــود .در صــورت تکــرار ایــن
جــرم ،مرتکــب بــه جریمــه نقــدی معــادل یــک تــا  5برابــر
خســارت وارده محکــوم می¬شــود .بدیــن ترتیــب چنانچــه
عــدم رعایــت اصــول فنــی در بهره¬بــرداری از خــاک منجــر
بــه آلودگــی یــا تخریــب شــود ،مطابــق مــاده مذکــور ایــن
عمــل جــرم بــوده و مجــازات دارد .مرتکــب جــرم اعــم از
اینکــه بــه طــور عمــدی یــا غیــر عمــدی مرتکــب آن شــود
مجــازات خواهــد شــد .بــا ایــن حــال ،رعایــت اصــل تناســب
بیــن جــرم و مجــازات دســت مقــام قضایــی را بــاز می¬گذارد
تــا عــاوه بــر توجــه بــه شــدت ،وســعت ،کیفیــت ،مــدت و
دفعــات ارتــکاب بــه عنصــر روانــی مرتکــب نیــز توجــه نماید
و بــر اســاس آن مجازاتــی متناســب تعییــن کنــد.
ج) خود اظهاری
توســعه و گســترش منابــع آلودگــی از یــک طــرف و لــزوم
کوچــک شــدن مســوولیت¬های دولــت از طــرف دیگــر،
موجــب شــده تــا بــه اســتناد بنــد «الــف» مــاده  61قانــون
برنامــه چهــارم توســعه و بــه منظــور ارتقــای کمــی و کیفــی
پایش¬هــای محیط¬زیســت ،خوداظهــاری درپایــش آلودگــی
درفعالیت¬هــای مختلف تولیدی ،خدماتــی و زیربنایی در ایران
آغــاز شــود (ضوابــط خوداظهــاری در پایــش آلودگی¬هــای
محیــط زیســت .)3 :1391 ،بــر ایــن اســاس «کلیــه واحدهای
تولیــدی ،خدماتــی و زیربنایــی بایــد براســاس دســتورالعمل
ســازمان حفاظــت محیط¬زیســت نســبت بــه نمونه¬بــرداری
و اندازه¬گیــری آلودگی¬هــا و تخریب¬هــای خــود ،اقــدام
و نتیجــه را بــه ســازمان مذکــور ارائــه دهنــد» .ایــن مهــم
در بنــد «ب» مــاده  192قانــون برنامــه پنجــم نیــز تصریــح
گردیــده اســت.
قانــون گــذار ایرانــی در تالش اســت مطابــق مــاده  19الیحه
حفاظــت از خــاک در ایــن زمینــه بــا ایجــاد ضمانــت اجــرا،
عــدم انجــام ایــن وظیفــه را جــرم انــگاری کنــد .مطابــق ماده
مذکــور ،بــه منظــور کاهــش عوامــل آلوده¬کننــده تمامــی

واحدهــای بــزرگ تولیــدی ،صنعتــی ،عمرانــی ،خدماتــی و
زیربنایــی موظفنــد در دوره¬هــای زمانــی معیــن و نیــز زمانی
کــه عرفـ ًا احتمــال آالیندگــی خــاک وجــود دارد ،نســبت بــه
نمونه¬بــرداری و اندازه¬گیــری آلودگــی خــاک اقــدام و نتیجه
را در چارچــوب خوداظهــاری بــه ســازمان حفاظــت از محیــط
زیســت ارائــه نماینــد .اشــخاصی کــه از انجــام ایــن وظیفــه
قانونــی خــودداری کننــد بــه جــزای نقــدی از  5تــا  20میلیون
ریــال محکوم می¬شــوند.
د) تخلیه و دفن مواد آالینده در خاک
از جملــه عوامــل مؤثــر بــر فرســایش خــاک ترکیبــات
شــیمیایی و حتــی مدیریــت نامناســب یــا نادرســت آن اســت
(نجفــی نــژاد .)60 :1374 ،خــاک ســطحی نخســتین بخشــی
اســت کــه در معــرض فرســایش خــاک قــرار دارد و میــزان
مــواد غذایــی خــاک در ایــن ســطح بــه واســطه عوامــل
بیرونــی بــه شــدت کاهــش می¬یابــد .ایــن امــر ،موجــب کم
شــدن مــواد آلــی (نیتــروژن ،فســفر و پتاســیم) و ســایر عناصر
ضــروری بــرای رشــد محصــوالت زراعــی؛ از جمله ،کلســیم،
منیزیــم و ...مــی شــود (عقلی کهنه شــهری و همــکار:1384 ،
 .)88بدیــن ســان ،آلودگــی خــاک به¬واســطه تخلیــه و دفــن
مــواد آالینــده در خــاک ،تأثیــر مخربــی بــر بافــت خــاک و
قابلیــت اســتفاده آن برجــای مــی گــذارد.
از ایــن رو ،در الیحــه مذکــور ،تخلیــه و دفــن مــواد آالينــده
(اعــم از مایــع و جامــد) در خــاک بــدون رعایــت مقــررات
ممنــوع شــده اســت .اشــخاص حقیقــی متخلــف از ایــن ماده
بــا توجــه بــه مقــدار ،شــدت ،مــدت آالیندگــی و وســعت خطر
آن بــه جریمــه نقــدی از ده میلیــون ریــال تا دویســت میلیون
ریــال محکــوم مــی شــوند .چنانچــه تخلیــه و دفــن مــواد
مذکــور موجــب آالیندگــی شــود ،مرتکــب بــه مجــازات مقرر
در مــاده ( )۱۸یعنــی ،جریمــه نقــدی از ســی درصــد تــا ســه
برابــر خســارت وارده و در صــورت تکــرار ایــن جــرم ،مرتکــب
بــه جریمــه نقــدی معــادل یــک تــا  5برابــر خســارت وارده
محکــوم خواهــد شــد.
ه) ممنوعیت صادرات خاک
خــاک یکــی از اصلــی تریــن منابــع طبیعــی اســت کــه رشــد
گیاهــان را تضمیــن و بیــش از  97درصــد نیازهــای غذایــی
جهــان را بــرآورده مــی کنــد .الیــه باالیــی خــاک در عمــق
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 6-8ســانتیمتری نهــاده اصلــی فعالیت¬هــای زراعــی اســت
(عقلــی کهنــه شــهری و همــکار .)88 :1384 ،تقاضــای
فزاینــده بــرای غــذا ،کمیابــی خــاک زراعی را بــه دنبــال دارد.
در چنــد دهــه گذشــته ایــن منبــع طبیعــی بــا ارزش در اثــر
عواملــی انســانی؛ چــون ،جنــگل زدایــی ،چــرای بیــش از حــد
و ســوء مدیریــت اراضــی و عواملــی طبیعــی؛ مانند ،فرســایش
آبــی و بــادی تخلیــه شــده و ارزش آن کاهــش یافتــه اســت.
افــزون بــر ایــن ،کشــور ایــران بــا چالــش قاچــاق خــاک نیــز
روبــه¬رو شــده کــه بیــش از پیــش ایــن عنصــر حیاتــی را در
کشــور تهدیــد مــی کنــد.
قاچــاق خــاک در ایــران یــک واقعیــت غیرقابــل انــکار اســت
کــه ســابقه آن بــه بیــش از یــک دهــه مــی رســد .قاچــاق
خــاک در کشــور بــه دو روش عمــده قاچــاق میشــود :روش
اول؛ قاچــاق خــاک در قالــب بســتهبندی در مبادی غیررســمی
کــه توســط لنــج از کشــور خــارج میشــود .روش دوم ،کــه
بــهظاهــر قانونــی هــم جلــوه میکنــد در قالــب صــادرات گل
و گیــاه اســت .در ایــن روش قاچاقچیــان بــا دور زدن قانــون
و ریختــن بیــش از حــد نیــاز خــاک در گلــدان ،خــاک را از
کشــور خــارج مــی کننــد .اگرچــه بــر اســاس موافقتنامــه
قرنطینـهای گیــاه کــه در مجلــس بــه تصویب رســیده اســت
هرگونــه جابجایــی گل و گیــاه بــه همــراه خــاک ممنــوع
شــد ،امــا همچنــان صــادرات گل و گیــاه بــا خــاک انجــام
میشــود .از ایــن رو الیحــه حفاظــت از خــاک در راســتای
پیشــگیری از قاچــاق خــاک ،صــادرات آن را صرفــا منــوط بــه
اجــازه هیــأت وزیــران دانســته اســت .مقــرره مذکــور کــه در
مــاده  24الیحــه آمــده ،ضمانــت اجرایــی را بــرای صــادرات
بــدون اجــازه هیــات وزیــران مشــخص نکــرده اســت .بــا این
وجــود چنانچــه اصالحــی در ایــن زمینــه صــورت نگیــرد و
ضمانــت اجرایــی بــرای ایــن عمل مشــخص نشــود ،بــه نظر
می¬رســد بتــوان ضمانــت اجــرای ایــن مــورد را در قانــون
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب  1392اصالحــی 1394
یافــت .از ایــن رو ،خــاک بــه عنــوان یــک کاال مشــمول بنــد
«ب» مــاده  1قانــون مزبــور می¬شــود و مطابــق بنــد «ج» در
زمــره کاالی مجــاز مشــروط قــرار می¬گیــرد کــه افــزون بــر
انجــام تشــریفات گمرکــی حســب قانــون ،نیازمنــد به کســب
مجــوز قبلــی از یــک یــا چنــد مرجــع ذی¬ربــط قانونــی برای

صــادرات اســت .از ایــن رو ،چنانچــه در صــادرات آن مقــررات
رعایــت نشــود عمــل قاچــاق محســوب شــده و مشــمول
ضمانــت اجــرای بنــد «ب» مــاده  18قانــون مذکــور ،یعنــی
جریمــه نقــدی معــادل یــک تــا ســه برابــر ارزش کاال خواهــد
شــد.
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تحلیل رویکرد نظام قضایی ایران در جرایم
اقتصادی ( با نگاه موردی به پرونده سلطان سکه وحید مظلومین )
{ تنظیم کننده :محمدرضا خطشب
گروه حقوق جزا و جرمشناسی

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی
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دانشگاه شهید بهشتی }

مقدمه
بــه محاکمــهی وحیــد مظلومیــن میتــوان بــه عنــوان
ـری جرایــم اقتصــادی در نظــام
نمــادی از رســیدگیهای کیفـ ِ
قضایــی ایــران نگریســت .در ایــن نوشــتار اســتدالل خواهــد
شــد کــه ابهــام در قوانیــن مربــوط بــه جرایــم اقتصــادی ،راه
را بــر عــوام گرایــی کیفــری همــوار میکنــد و بــه قضــات
ایــن اجــازه را میدهــد کــه بــا توســل بــه قرائتــی ســودانگار
در خصــوص توجیــه کیفــر ،بــدون توجــه بــه میــزان تقصیــر
و اســتحقاق مرتکــب و صرفــا توجــه بــه نتایــج حاصلــه از
کیفــر ،متهمیــن بــه ایــن دســت از جرایــم را بــه شــدیدترین
مجازاتهــا محکــوم کننــد.

جرم اقتصادی در نظام قضایی ایران
بــا توجــه بــه اختــاف نظــر میــان حقوقدانــان ،بــه دســت
دادن تعریفــی جامــع و مانــع از مفهــوم جــرم اقتصــادی
ماننــد بســیاری دیگــر از مفاهیــم در حــوزهی علــوم انســانی و
اجتماعــی -امــری دشــوار مینمایــد .امــا چــه بســا بــا اندکــی
مســامحه بتــوان گفــت تمــام تعاریــف ارائــه شــده حــول
ایــن مفهــوم ،در خصــوص موضــوع ایــن دســته از جرایــم
اتفــاق نظــر دارنــد .بــرای مثــال گفتــه شــده اســت کــه در
جرایــم اقتصــادی موضــوع جــرم «عمدتـ ًا ســاختار اقتصادی،
نهادهــای اقتصــادی و دســتگاه هــای متولــی ســامان دهــی
صیانــت از نظــم اقتصــادی هستند»(ســماواتی پیــروز:1388 ،
 ، )139-134و یــا بیــان شــده اســت «موضــوع جــرم
اقتصــادی دقیقــ ًا ملمــوس و مشــخص نیســت ولــی مــی
تــوان گفــت کــه در نهایــت موضــوع جــرم ،امنیــت اقتصادی
اســت کــه گاه گاه نظــام اقتصــادی نیــز گفتــه مــی شــود»
(نــورزاد .)180 :1390 ،در تعریفــی دیگــر جرایــم اقتصــادی به
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آن دســته از رفتارهــا اطــاق شــده «کــه کارکــرد ،الزامــات و
نظــم نهادهــا و فرایندهــای نظــام اقتصــادی را دچــار اختــال
اساســی میکننــد»( مهــرا ،حســنی.)52 :1394 ،
توجــه بــه ایــن ویژگــی مشــترک از آنــرو اهمیــت دارد کــه
قانونگــذار کیفــری ایــران تعریفــی از ایــن جــرم ارائــه نکــرده
و تنهــا بــه ذکــر مصادیــق ایــن عنــوان مجرمانــه در قانــون
مجــازات اســامی مصــوب 1392قناعــت نمــوده اســت.
توضیــح آنکــه بنــد ب مــاده  ،109جرایــم اقتصــادی را شــامل
کالهبــرداری و جرایــم موضــوع تبصــره مــاده  36دانســته و
تبصــره فــوق الذکــر طــی ســیزده بنــد عناویــن مجرمانـهی
مشــمول جــرم اقتصــادی را احصــا کــرده اســت.
یکــی از مــوارد احصــا شــده در تبصــره مــاده « 36اخــال در
نظــام اقتصــادی کشــور» اســت .علیرغــم عــام بــودن ایــن
عنــوان میتــوان بــا اطمینــان بیــان داشــت کــه جرایــم
مذکــور در قانــون مجــازات اخاللگــران در نظــام اقتصــادی
کشــور مصــوب 1369از مصادیــق اخــال در نظــام اقتصــادی
انــد؛ قانونــی کــه در کنــار مــاده  286قانــون مجازات اســامی
مصــوب  ،1392از مســتندات محکومیــت وحیــد مظلومیــن
بــود .آنچــه تــا کنــون بیــان شــد ،صرف ـ ًا در راســتای اثبــات
ایــن امــر بــود کــه پرونــدهی مظلومیــن میتوانــد بــه عنــوان
نمــادی از رســیدگیهای قضایــی نظــام حقوقــی ایــران در
خصــوص جرایــم اقتصــادی مــورد بررســی قــرار گیــرد و
آنچــه در ادامــه مــی آیــد اشــاره بــه دو ویژگــی ایــن قبیــل
رسیدگیهاســت.
عوام گرایی کیفری و جرایم اقتصادی
«عــوام گرایــی کیفــری رویکــردی اســت کــه بــر اســاس
آن سیاســت گــذاران و دســت انــدرکاران عدالــت کیفــری
بــه منظــور جلــب آرای عمومــی ،کســب مشــروعیت و
حمایــت عامــه مــردم ،بــدون توجــه بــه یافتههــای علمــی،
دیدگاههــای نخبــگان و معیــار اثربخشــی و کارآمــدی،
سیاســتها و برنامههایــی را تدویــن و اجــرا میکننــد کــه
همســو بــا انتظارهــای مقطعــی و زودگــذر مــردم اســت»(
فرجیهــا ،مقدســی .)27 :1393 ،اســتدالل طرفــداران عــوام
گرایــی کیفــری آن اســت کــه « مــردم تــوان فهــم مســائل و
ارائـهی راهکارهــای مناســب را دارنــد» و ایــن رویکــرد دارای
ســویههایی دموکراتیــک اســت .بــه بــاور ایــن افــراد عمــوم

مــردم «بــا درک بهتــر و واقعیتــر پیامدهــای جرم ،مــی توانند
نقــش فعالتــری در تدویــن سیاس ـتهای مؤثــر مبــارزه بــا
جــرم داشــته باشــند» (فرجیهــا ،مقدســی.)134-40 :1392 ،
بــا ایــن قبیــل اســتدالالت «کارگــزاران نهــاد عدالــت کیفری
تــاش میکننــد تــا اتخــاذ سیاستهایشــان بیشــتر انعــکاس
خواســت مــردم باشــد تــا اصــول و ارزشهــای نهــاد عدالــت
کیفــری» (پــرت .)34-5 :1392 ،در مقابــل منتقــدان بــه
درســتی عقیــده دارنــد کــه «مــردم آگاهــی چندانــی نســبت
بــه واقعیتهــای جــرم و نظــام عدالــت کیفــری ندارنــد و
ایــن امــر ممکــن اســت بــه اتخــاذ سیاســتهای غیــر
منطقــی و ناکارامــد بیانجامــد» و بــه همیــن دلیــل مداخلـهی
مــردم در سیاســت گذاریهــای کیفــری بایــد بــه حداقــل
ممکــن برســد( فرجیهــا ،مقدســی.)140 :1392 ،
حــوادث منتهــی بــه محاکم ـهی وحیــد مظلومیــن بــه ایــن
شــائبه دامــن میزنــد کــه چه بســا محکومیــت وی به افســاد
فــی االرض ،بیــش از آن کــه بــر دالیــل متقن حقوقی اســتوار
باشــد ،تحــت تأثیــر خواســتههای احساســی مــردم شــکل
گرفــت .بحرانهــای فزاینــدهی اقتصــادی کــه جامعــه ایــران
از ابتــدای ســال  97بــا آن دســت و پنجــه نــرم میکنــد ،در
کنــار نقــش رســانه هــا علــی الخصــوص رســانه ی ملــی که
بــا نمایــش گزارشهــای مردمــی کــه بــه بیانیههایــی خشــن
در محکومیــت جرایــم اقتصــادی میمانســت -در عمومیــت
بخشــیدن و شــعله ور کــردن خشــم مــردم مؤثــر بــود .نباید از
نظــر دور داشــت کــه رســانه ابعــاد جــرم «را بــزرگ نمــوده و
فوریــت برخــورد بــا تهدیــد ناشــی از آن را افزایــش مــی دهد؛
هــم چنیــن موجــب میشــود تــا جــرم ،واقع ـهای شــدید و
نیازمنــد واکنشــی قــوی و چشــم گیــر تلقــی گردد»(پــرت،
)85-6 :1392؛ در واقــع ادعــای ایــن نوشــتار آن اســت کــه
اعتــراض هــای عمومــی بــه شــرایط بحرانــی اقتصــادی و
ناکارآمــدی تدابیــر نهادهــای مســئول در کنتــرل نابســمانیها
و جلوگیــری از وقــوع جرایم اقتصــادی ،نظام حقوقــی را بر آن
داشــت تــا بــا اتخــاذ راهــکاری فــوری و نمادیــن ،عــزم خــود
را در برخــورد بــا مفاســد اقتصــادی بــه نمایــش بگــذارد .فارغ
از اینکــه ایــن راهــکار بــه شــکلی موفقیتآمیــز عمــل نمــوده
اســت یــا خیــر ،چــه بســا بتــوان اســتدالل کــرد کــه ایــن
راهــکار ریشــه در نــگاه ســود انگارانـهای دارد کــه گاهــی بــر
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عملکــرد دســتگاه قضایــی ایــران در هنگامـهی بحرانهــای
اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی ســایه میافکنــد.
توجیه سودانگارانه از کیفر
«ســودانگاری در مجــازات متأثــر از ایــن دیــدگاه [اســت] کــه
اعمــال بشــری بایــد بر اســاس نتایــج آن ارزیابــی شــود[ ...در
نتیجــه] وظیفـهی حکومــت بر اســاس اصــل فایــدهی ترویج
خوشــی در جامعــه اســت؛ وظیفـهای کــه بخشــی از آن را بــه
واســطهی مجــازات انجــام مــی دهد»بــه ایــن ترتیــب گویــی
تحمیــل مجــازات بر مرتکــب از آن رو موجه اســت کــه نتایج
مفیــدی بــه همــراه دارد و بــه عبــارت دیگــر «پیشــگیری از
جرایــم آینــده هــدف اصلــی و عامــل توجیــه کننــدهی کیفــر
اســت»( یزدیــان جعفــری .)122 :1387 ،بازدارندگــی ،ناتوان
ســازی ،اصــاح و ارضــا ِء زیان دیــده از جملــه رویکردهاییاند
کــه نــگاه ســودانگارانه بــه مجــازات بــا توســل بــه آن هــا در
پــی کاهــش وقــوع جرایــم اســت( .یزدیــان جعفــری:1386 ،
 .)337-42هرچنــد امــروزه قرائتهــای معتــدل و چــه بســا
قابــل دفاعــی از ســودانگاری وجــود دارنــد امــا همــواره یکــی
ـودانگاری محــض وارد شــده اســت از
از انتقاداتــی کــه بــه سـ
ِ
ایــن قــرار اســت کــه « اگــر همــه چیــز تابــع ســود حاصــل از
مجــازات (کاهــش بزهکاری) باشــد الزمـهاش کنار گذاشــتن
عنصــر اســتحقاق اســت .نادیــده گرفتــن مفهــوم اســتحقاق
متضمــن آن اســت کــه در صــورت لــزوم افــراد بیگنــاه را
مجــازات کنیــم یــا افــراد گناهــکار را مجــازات نکنیــم زیــرا
وقتــی مجــازات اثــر مفیــد داشــته باشــد دیگــر مهــم نیســت
متهــم اصـ ً
ا مقصــر بــوده اســت یــا نــه»( همــان.)342 ،
بــا در نظــر قــراردادن ایــن موضوع کــه محاکمـهی مظلومین
هنگامــی برگــزار شــد کــه بحرانهــای اقتصــادی بزرگــی بــر
جامعـهی ایــران حاکــم بــود و تمام شــواهد حکایــت از ناتوانی
دولــت در کنتــرل بــازار ســکه و ارز داشــت ،چــه بســا بتــوان
بــا ذکــر اســتداللهای زیــر نشــان داد کــه نــوع محاکمـهی
وی تحــت تأتیــر اندیشـهی ســودانگاری بوده اســت:
-1تغییــر در فرآیندهــای دادرســی رســیدگی
بــه جرایــم اقتصــادی
بــه طــور کلــی ،آییــن دادرســی کیفــری دو هــدف را دنبــال
میکنــد :یکــی اعــادهی نظــم لطمــه دیــده از جــرم از طریــق
ســازماندهی نهادهــای عدالــت کیفــری و دیگــری حفــظ

حقــوق و آزادیهــای اساســی افــراد از طریــق تنظیــم واکنش
جامعــه در برابــر بزهــکاری ،اگــر ایــن دو هــدف « مــورد توجه
قانونگــذار قــرار داشــته و قانــون آییــن دادرســی کیفــری
مناســبی در جهــت رســیدن بــه آنهــا وضــع شــده باشــد،
متهمــان بیگنــاه محکــوم و مجــازات نخواهنــد شــد(».
خالقــی )25-6 :1395 ،همیــن عبــارات نشــانگر اهمیــت
فرایندهــای شــکلی مرتبــط بــا رســیدگی هــای کیفــری در
تشــخیص و تعیین اســتحقاق/عدم اســتحقاق افــراد در تحمل
مجــازات اســت و هــر گونــه تحدیــد ایــن فراینــد هــا میتواند
ایــن تشــخیص و تعییــن را بــا اختــال مواجــه کنــد .ایجــاد
محدودیــت هــای موقــت در فرآیندهــای دادرســی رســیدگی
بــه جرایــم اقتصــادی از قبیــل تقلیــل کلیــه مواعــد قانونــی
منــدرج در آییــن دادرســی بــه  5روز ،محدودیــت دسترســی
بــه وکیــل مطابــق تبصــره مــاده  48قانــون آییــن دادرســی
کیفــری مصــوب  1392اصالحــی  ،1394یــک مرحلــهای
شــدن رســیدگی جــز در خصوص مجــازات اعــدام (بــا قابلیت
تجدیدنظرخواهــی ظــرف مــدت  10روز در دیــوان عالــی
کشــور) و  ، ...میتوانــد بــه مثابــه یــک مانــع جــدی در مســیر
تعییــن اســتحقاق/عدم اســتحقاق متهمان عمل کنــد .هرچند
دغدغــه هــای مطــرح در ایجــاد ایــن محدودیــت هــا جهــت
نشــان دادن عــزم راســخ نظــام سیاســی ایــران در برخــورد بــا
مفســدان اقتصــادی قابــل احتــرام اســت ،امــا همزمــان ایــن
ظــن را تقویــت میکنــد کــه نظــام قضایــی ایــران بیــش از
آنکــه بــه دنبــال تعییــن میــزان تقصیــر و مجرمیــت افــراد
باشــد ،بــه فوایــد حاصــل از اعمــال مجازاتهــای ســریع و
قاطــع چشــم دوختــه اســت ،و بــه عبــارت دیگــر بــا تحمیــل
مجازاتهــای ســنگین بــه دنبــال کنتــرل شــرایط ناامــن
اقتصــادی اســت .بــا وجــود آنکــه در جریــان ایجــاد ایــن نــوع
دادرســی بــه عادالنــه بــودن و اتقــان احــکام دادگاههــا تأکیــد
شــده اســت ،امــا مطالعــه و تدقیــق در رای اصــداری مربــوط
بــه پرونــده مظلومیــن ،تردیدهایــی را در خصــوص اجرایــی
شــدن ایــن تأکیــدات ایجــاد میکنــد.
-2قوانین ناظر بر جرایم اقتصادی
مطابــق بنــد الــف مــاده  1قانــون مجــازات اخاللگــران در
نظــام اقتصــادی کشــور مصــوب « 1369اخــال در نظــام
پولــي يــا ارزي كشــور از طريــق قاچــاق عمــده ارز يــا ضــرب
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ســكه قلــب يــا جعــل اســكناس يــا وارد كــردن يــا توزيــع
نمــودن عمــده آنهــا اعـ م از داخلــي و خارجــي و امثــال آن»
جــرم انــگاری شــده اســت .همچنیــن بنــا بــر مــاده دوم «هــر
يــك از اعمــال مذكــور در بندهــاي مــاده  ۱چنانچــه بــه قصد
ضربــه زدن بــه نظــام جمهــوري اســامي ايــران و يــا بــه
قصــد مقابلــه بــا آن و يــا بــا علــم بــهمؤثــر بــودن اقــدام در
مقابلــه بــا نظــام مزبــور چنانچــه در حــد فســاد ف ـياالرض
باشــد مرتكــب بــه اعــدام ...محکــوم میشــود» .مــاده 286
قانــون مجــازات اســامی مصــوب  1392نیز برخــی از جرایم
از جملــه اخــال در نظــام اقتصــادی کشــور را در صورتــی که
«موجــب اخــال شــدید در نظــم عمومــی کشــور ،ناامنــی یــا
ورود خســارت عمــده بــه تمامیــت جســمانی افــراد یــا امــوال
عمومــی و خصوصــی ،یــا ســبب اشــاعه فســاد یــا فحشــا در
حــد وســیع گــردد» ،افســاد فــی االرض محســوب نمــوده و
مجــازات آن را اعــدام تعییــن کــرده اســت.
از آنجــا کــه در میــان اتهامــات مطــرح شــده علیــه مظلومیــن
هیــچ گاه عناوینــی ماننــد ضــرب ســکه قلــب و وارد کــردن
و توزیــع نمــودن عمــده آن هــا دیــده نمیشــود ،مــی
تــوان اظهــار داشــت تنهــا عنصــر مــادیای کــه منجــر بــه
محکومیــت او شــده اســت ،قاچــاق عمــده ارز میباشــد.
مطابــق بنــد خ مــاده  2قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز
مصــوب »1392عــدم رعايــت ضوابــط تعيينشــده از ســوي
دولــت يــا نداشــتن مجوزهــاي الزم از بانــك مركــزي بــراي
ورود ،خــروج ،خريــد ،فــروش يــا حوالــه ارز» از مصادیــق
قاچــاق شــمرده شــده اســت .ایــن عنصــر مــادی در صورتــی
منجــر بــه حکــم اعــدام خواهــد شــد کــه بــا عنصــر روانــی
مذکــور در مــاده  2قانــون مجــازات اخاللگــران در نظــام
اقتصــادی کشــور همــراه بــوده و یــا نتایج برشــمرده شــده در
مــاده  286قانــون مجازات اســامی از آن ناشــی شــده باشــد.
نتیجــه آنکــه عــدم رعایــت ضوابــط تعییــن شــده از ســوی
دولــت یــا نداشــتن مجوزهــای الزم از بانــک مرکــزی در
خصــوص مبــادالت ارزی اگــر بــه قصــد ضربــه زدن بــه
نظــام جمهــوري اســامي ايــران و يــا بــه قصــد مقابلــه بــا
آن و يــا بــا علــم بهمؤثــر بــودن اقــدام در مقابلــه بــا نظــام
مزبــور صــورت گیــرد و یــا در عمــل منجــر بــه اخالل شــدید
در نظــم عمومــی کشــور ،ناامنــی یــا ورود خســارت عمــده

بــه تمامیــت جســمانی افــراد یــا امــوال عمومــی و خصوصــی
گــردد ،میتوانــد محکومیــت اعــدام را بــه دنبــال داشــته
باشــد .ابهــام گــزارهی اخیــر بــه حــدی اســت کــه راه را بــر
هرگونــه تفســیر میگشــاید .ایــن تفســیرپذیری در قســمتی
از دادنامــهی صــادره علیــه وحیــد مظلومیــن بــه خوبــی
نمایــان اســت .ایــن دادنامــه پــس از آنکــه بــه تأثیرگــذاری
مظلومیــن در نوســانات بــازار ارز در ســالهای  1371و
 1390-1و احــکام برائــت صــادر شــده در خصــوص او اشــاره
میکنــد ،فعالیتهــای اخیــر او را در تــداوم فعالیتهــای
ســابق میدانــد .بــه ایــن ترتیــب ســوال اساســی عبــارت از
آن اســت کــه چگونــه مجموعــه فعالیتهایــی در ســالهای
مختلــف موجــب احــکام قضایــی متفــاوت (از برائــت تــا
اعــدام) میگــردد؟ آیــا تحمیــل مجــازات اعــدام در مــواردی
ایــن چنیــن ،در راســتای ناتوانســازی مظنونیــن بــه ایجــاد
اختــال در نظــام اقتصــادی ،بازدارندگــی از وقــوع افعالــی
کــه در شــرایط عــادی جــرم انگاشــته نمیشــوند امــا در
بحرانهــای اقتصــادی ،بــه تشــدید بحــران میانجامنــد و
آرام ســازی فضــای ملتهــب جامعــه نیســت؟
نتیجهگیری
ابهــام در شــیوهی نــگارش قوانیــن مربــوط بــه جرایــم
اقتصــادی بــه شــائبههایی در خصــوص اتخــاذ رویکــردی
عوامگرایانــه در برخــورد بــا ایــن دســت جرایــم دامــن
میزنــد .عــوام گرایــی کیفــری بــه مثابــه روشــی مــردم
گــرا و تخصصگریــز بــه وضــوح میتوانــد کارآمــدی نظــام
قضایــی را در دراز مــدت بــا اختــال اساســی مواجــه کنــد.
از ســوی دیگــر ایــن موضــوع میتوانــد عرصــه را بــرای
ـودانگاری محــض کیفــری بــاز کنــد تــا قضــات در مواقــع
سـ
ِ
بحرانهــای اقتصــادی بــدون توجــه بــه مقصــر بــودن
یــا نبــودن متهمیــن ،صرفــا بــه دلیــل نیــروی بازدارندگــی،
ارعــاب آوری و ناتــوان ســا ِز کیفــر افــراد را بــه مجازاتهایــی
ناعادالنــه برســانند .ایــن در حالــی اســت کــه مطابــق اصــول
 61و  156قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران،
گســترش ،اجــرا و تحقــق عدالــت از وظایــف قــوهی قضاییــه
برشــمرده شــده و نیــاز بــه گفتن نیســت کــه یکــی از راههای
تحقــق عدالــت کیفــری توجه بــه میــزان اســتحقاق و تقصیر
افــراد در اعمــال مجــازات اســت .بــه همیــن دلیــل بازنگــری
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در قوانیــن مربــوط مــی توانــد گامــی بلنــد بــه ســوی عدالــت
تلقــی شــده و موجبــات کارآمــدی نظــام قضایــی و تقنینــی
ایــران را فراهــم کنــد.

گروه حقوق جزا و جرمشناسی
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چکیده
دولــت اســامی ،خشــونت و توحــش بینهایــت
ـی ویدئوهایــی
خــود را بــا هــدف تولیــد و انتشــار جهانـ ِ
کــه جنایــات ارتکابــی خــود را در آنهــا بــه نمایــش
میگــذارد ،بــا فناوریهــای دیجیتالــی و ســایبری
همــراه ســاخته اســت .مقالهــی پیــش رو مبتنــی بــر
ایــن اســتدالل اســت کــه افــرادی کــه در دولــت
اســامی عــراق و شــام (داعــش) اقــدام بــه ســاخت
و انتشــار ایــن ویدئوهــای جنایتبــار میکننــد ،مطابــق
حقــوق بینالملــل ،مرتکبیــن جنایــات جنگی شــناخته
اول ایــن مقالــه
میشــوند .در ایــن راســتا ،در بخــش ِ
1
ابتــدا پدیدهــی نوظهــور «ویدئوهــای جنایــت آمیــز»
تبییــن شــده و در بخــش دوم ارتبــاط میــان حقــوق
بینالملــل و موضــوع 2تبلیغــات در زمــان جنــگ و

صلــح مــورد بررســی قــرار میگیــرد .در بخــش ســوم
اســتدالل میشــود کــه ایــن ویدئوهــای جنایــت
آمیــز ،ناقــض قوانیــن حقــوق بینالملــل بشردوســتانه
و از مصادیــق جنایــات جنگــی هســتند .و در نهایــت
(در بخــش هــای چهــارم و پنجــم) بــا طــرح نقدهــای
وارد بــه مدعــا و اســتدالل فــوق و پاســخ بــه ایــن
انتقــادات ،نتیجهگیــری صــورت میگیــرد.
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شرحی مختصر
1
بعــد از قــدرت گرفتــن گــروه تروریســتی موســوم بــه داعش
در دو کشــور عــراق و ســوریه در بیــن ســالهای  2013تــا
 ،2017ایــن گــروه کــه خــود را دولــت اســامی میخوانــد ،بــا
اســتفاده از امکانــات و تکنولوژیهــای ســایبری و دیجیتالــی
روز دنیــا ،اقــدام بــه ســاخت و انتشــار ویدئوهایــی نمــود کــه
خشــونتآمیزترین و شــنیعترین جنایــات بینالمللــی
کــه ت ـا کنــون جهــان بشــریت بــه خــود دیــده اســت ،در
آنهــا بــه نمایــش گذاشــته میشــد و بــه طــور وســیع و
شــگفتانگیزی ،فضــای مجــازی و رســانهای سراســر دنیــا را
در نوردیــد و موجــب شــکلگیری موجــی از رعــب و انزجــار
جهانــی شــد .دولــت اســامی در ویدئوهــای خــود ،توحــش
قــرون وســطی را بــا فناوریهــای دیجیتالــی و ســایبری
قــرن  21ادغــام نمــوده تــا پدیــدهای را تولیــد نمایــد کــه
تــا پیــش از ایــن در هیــچ جنگــی مشــاهده نشــده اســت؛
چــرا کــه تــا پیــش از دولــت اســامی هیــچ گــروه و دولــت
جنگطلبــی ،اینگونــه هدفمندانــه و بــا برنامهریــزی قبلــی،
بــه تولیــد و انتشــار گســترده و شــنیع ویدئوهایــی کــه حــاوی
ارتــکاب جنایاتــشباشــد دســت نــزده بــود .ایــن دولــت بــه
ارتــکاب طیفــی از جنایــات بینالمللــی متهــم شــده اســت؛
جنایاتــی شــامل نسلکشــی ،شــکنجه ،بردهــداری جنســی،
تجــاوز جنســی ،اســتفاده از گازهــای شــیمیایی ســمی ،حملــه
بــه غیــر نظامیــان و اهــداف غیــر نظامــی ،ســوء رفتــار بــا
شــهروندان و نظامیــان و کشــتار آنــان ،اجبــار افــراد بــه تغییــر
دیــن ،بــه ســربازی گرفتــن کــودکان و تخریــب بناهــای
تاریخــی.
امــا ســؤال اساســی در ایــن رابطــه که تاکنــون بــه آن پرداخته
و توجــه نشــده اســت ایــن اســت کــه فــارغ از کســانی کــه
مباشــرت ًا یــا معاونتــ ًا مرتکــب ایــن جنایــات بینالمللــی
شــدهاند ،آیــا افــرادی کــه صرف ـ ًا اقــدام بــه تهیــه و تولیــد
ویدئــو از ایــن جنایــات و ســپس انتشــار آنهــا میکننــد نیــز
مطابــق قواعــد حقــوق بینالملــل بشردوســتانه و مطابــق
اساســنامهی دیــوان کیفــری بینالمللــی ،یــک جنایتــکار
جنگــی تلقــی شــده و قابلیــت محاکمــه در دیــوان کیفــری
بینالمللــی را دارنــد؟
حقیقــت آن اســت کــه مطابــق یــک برداشــت و دیــدگاه

ـتن صــرف تهیــه ،تولید
غالــب و ســنتی ،جنایــت جنگی دانسـ ِ
و انتشــار ویدئوهــای حــاوی جنایــات جنگــی ،قــدری دشــوار
مینمایــد .امــا پروفســور دیویــد فیدلــر که از اســاتید برجســته
و شــناخته شــدهی حقــوق بینالملــل در دنیــا میباشــند ،بــا
ارائــهی اســتداللهایی متقــن ،موجــه و منطقــی و ضمــن
پاس ـخگویی بــه انتقــادات وارده بــر دیــدگاه خــود ،بــر ایــن
عقیــده میباشــند کــه چنیــن اقداماتــی توســط دولــت
ن را «جنایــات جنگــی
اســامی داعــش کــه شایســته اســت آ 
ســایبری» 2بنامیــم ،میتوانــد جنایــت جنگــی تلقــی شــود.
اســتناد و اســتدالل نگارنــدهی محتــرم مقالــه بــه طــور
بخــش حقــوق بینالملــل بشردوســتانه،
جداگانــه در ســه
ِ
حقــوق بینالملــل و پاســخ بــه انتقــادات ،تنظیــم شــده اســت
کــه اختصــاراً بــه شــرح ذیــل میباشــد:
 -1حقــوق بینالملــل بشردوســتانه چــه در جنگهــای
مســلحان ه بینالمللــی و چــه غیــر بینالمللــی -هــم مطابــق
حقــوق قــراردادی و هــم حقــوق بینالملــل عرفــی -طرفیــن
جنــگ و تخاصــم را از ارتــکاب اعمــال ذیــل منــع نمــوده
اســت:
اعمالــی کــه موجــب تحقیــر ،ترذیــل و یــا هتــک
حرمــت و کرامــت یــک انســان میشــود.
اقدامــات یــا تهدیداتــی کــه هــدف عمــدهی آنهــا
اشــاع ه تــرس و وحشــت در میــان غیــر نظامیــان اســت و
تدابیــر یــا اقدامــات تروریســتی علیــه افــرادی کــه
مــورد حمایــت حقــوق بینالملــل بشردوســتانه مــی باشــند؛ از
جملــه اســرا و غیــر نظامیــان.

1. ISIS
2. CyberWar Crimes

 - 1بند  bو  cمادهی  8اساسنامهی رم.
المللی روآندا.
 - 2ماده  4اساسنامهی دادگاه کیفری بین ِ
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بــه نظــر میرســد کــه گــروه تروریســتی داعــش،
ممنوعیتهــای فــوق را از طریــق تولیــد و انتشــار آنالیــن
اینترنتــی ویدئوهــای جنایتآمیــز خــود ،نقــض نمــوده
و
ِ
فلــذا یــک جنایــت جنگــی اســت .بــا ایــن توضیــح کــه تولید
ویدئوهایــی کــه اعــدام اســرا و یــا اعدام افــراد تحت ســلطه و
حکومــت دولــت اســامی را بــه نمایــش میگذارند و منتشــر
نمــودن آنهــا بــه صــورت اینترنتــی بــرای تماشــای تمامــی
افــراد در سراســر جهــان ،نقضکننــده منزلــت و حرمــت
کشتهشــدگان تلقــی میشــود .از زمانهــای گذشــته و
مطابــق دیــدگاه کالســیک ،حمایــت از کرامــت انســانهای
کشــته شــده در جریــان یــک جنــگ مســلحانه ،متمرکــز
بــر تضمیــن رفتــار شایســته بــا بقایــای فیزیکــی پیکــر
کشتهشــدگان میباشــد .بــا ایــن وجــود ،بــه نظــر میرســد
اساســی رفتــار و کرامــت
کــه ا ِعمــال و اجــرای اصــول
ِ
انســانی ،تنهــا بــه بقایــای پیکــر کشتهشــدگان محــدود
نمیشــود .اســتفادهی دولــت اســامی از ضبــط دیجیتــال و
انتشــار اینترنتــی آنهــا ،شــیوهی نویــن و بدیعــی از تعــرض به
یــک فــرد و هتــک حرمــت و منزلــت او پــس از مرگ اســت؛
منزلتــی کــه بــه طــور بالقــوه و هــزاران بــار در سراســر جهان
بــا هــر بــار تماشــای صحنـهی کشــتار انســانها ،آن هــم در
مکانهایــی دور از صحنــهی نبــرد ،هتــک میگــردد.
همچنیــن حقــوق بینالملــل بشردوســتانه در جنگهــای
مســلحانهی بینالمللــی و غیــر بینالمللــی ،اقدامــات
اصلــی
خشــونتآمیز یــا تهدیــد بــه خشــونت بــا هــدف
ِ
اشــاعهی وحشــت میــان غیرنظامیان را ممنوع ســاخته اســت.
تولیــد و انتشــار اینترنتــی ویدئوهــای جنایتآمیــز نشــان
میدهــد کــه دولــت اســامی از ایــن ویدئوهــا بــرای ارســال
پیامهایــی مملــو از خشــونت بــه جمعیتهــای غیــر نظامــی
بهــره میبــرد تــا بدیــن طریــق ،عاقبــت و ســرانجام کســانی
را کــه بــا ایــن دولــت مخالفــت میکننــد ،بــه نمایــش
بگــذارد .ایــن ویدئوهــا ،شــامل تهدیداتــی خشــونتآمیز
بــا هــدف گســترش رعــب و هــراس در میــان غیــر
نظامیانانــد .صاحبنظــران بــر ایــن باورنــد کــه اســتفاده از
فناوریهــای دیجیتالــی و ســایبری جهــت ارســال و انتشــار
پیامهــای حــاوی تهدیــد بــه خشــونت و بــا هــدف ارعــاب
غیــر نظامیــان ،میتوانــد ناقــض قواعــد حقــوق بینالملــل

بشردوســتانه باشــد.
 -2همانگونــه کــه در اساســنامهی دیــوان کیفــری بینالمللی
موســوم بــه اساســنامهی رم مقــرر شــده اســت« :ا ِعمــال
خشــونت علیــه کرامــت اشــخاص بــه ویــژه رفتارهــای
تحقیرکننــده و اهانتآمیــز» بــه دلیــل نقــض فاحــش قواعــد
و عــرف بینالمللــی حاکــم بــر جنگهــای مســلحانهی
بینالمللــی و همچنیــن بــه دلیــل نقــض مــادهی  3مشــترک
کنوانســیونهای چهارگانـهی ژنــو مصــوب ســال  1949کــه
در مــورد جنگهــای مســلحانهی غیــر بینالمللــی قابــل
اعمــال اســت ،یــک جنایــت جنگــی محســوب میشــود.1
همچنیــن اساســنامهی ســایر دادگاههــای کیفــری بینالمللی
از جملــه دادگاه کیفــری بینالمللــی روآنــدا ، 2ایــن نــوع
جنایــت جنگــی را مــورد شناســایی قــرار داده اســت .طبــق
اساســنامهی دیــوان کیفــری بینالمللــی ،ارتــکاب خشــونت
علیــه منزلــت و کرامــت اشــخاص میتوانــد حتــی نســبت
بــه مــردگان نیــز تحقــق یابــد 3.هــر چنــد ارتــکاب ایــن
جنایــت عمدتــ ًا شــامل رفتارهــای فیزیکــی علیــه اجســاد
انســانی میشــود؛ از جملــه مثلــه کــردن ،چپــاول و غــارت،
امــا بــا ایــن وجــود هــدف اساســی از وضــع ایــن جنایــت،
حمایــت از کرامــت افــراد اســت و چنیــن کرامتــی ،مصادیق و
رفتارهایــی بیــش از آنچــه کــه پــس از مــرگ صرفـ ًا بــر پیکر
و جســم مــردگان مـیرود را شــامل میشــود .تولیــد و انتشــار
تصاویــری کــه نفــرت ،وحشــت و تحقیــر اجســاد انســانها را
بارهــا و بارهــا بــه نمایــش میگــذارد ،بــه مراتــب بیشــتر از
اجبــار اســرای جنــگ بــه رژه رفتــن در مألعــام و یــا حضــور
در تلویزیــون ،کرامــت و حرمــت آنــان را هتــک و اصــل لــزوم
رفتــار انســانی بــا افــراد و شــهروندان غیــر مرتبــط بــا جنــگ
را نقــض میکنــد.
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عــاوه بــر ایــن ،مطابــق اساســنامهی رم ،اشــخاصی کــه بــا
هــدف پیشــبرد فعالیتهــای مجرمانـهی گــروه متبــوع خــود
و یــا بــا علــم بــه قصــد گــروه مبنــی بــر ارتــکاب چنیــن
جنایاتــی ،در ارتــکاب جنایــات جنگــی ســهیم باشــند ،دارای
مســئولیت کیفــری هســتند .1بــر اســاس ایــن اصــل و
شــکل از مســئولیت کیفــری ،اشــخاصی کــه بــا یــک هــدف
مشــترک ،اقــدام بــه تولیــد و انتشــار ویدئوهــای جنایتبــار
میکننــد ،دارای مســئولیت کیفــری هســتند؛ حتــی اگــر
بــه لحــاظ رکــن مــادی ،خــود در قتــل عــام مــردم شــرکت
نداشــته باشــند .اســتفادهی دولت اســامی از تکنیــک و روش
«انتشــار مســتقیم و آنالیــن ویدئــو» ، 2نشــان میدهــد کــه
افــرادی بــا ســوء نیــت و آگاهــی کامــل و بــه منظور پیشــبرد
و توســعهی فعالیتهــای مجرمانــهی دولــت اســامی،
اقــدام بــه تولیــد و انتشــار ایــن ویدئوهــا نمــوده و بدیــن
طریــق مســتقیم ًا در ارتــکاب جنایــات جنگــی ســهیم بــوده و
مســاعدت کردهانــد.
 -3پروفســور دیویــد فیدلــر ،پــس از بیــان مطالــب فــوق،
انتقــادات وارد بــه دیــدگاه خــود را نیــز ذکــر کــرده و بــه آنها
بــه شــکل ذیــل پاســخ میدهنــد:
تازگــی و بداعــت ایــن اســتدالل کــه دولــت اســامی،
ممنوعیتهــای حقــوق بینالملــل بشردوســتانه را از طریــق
تولیــد و انتشــار اینترنتــی ویدئوهــای جنایتبــار خــود نقــض
نمــوده فلــذا مرتکــب جنایــات جنگــی شــده اســت ،طبیعتـ ًا و
آنطــور کــه انتظــار مـیرود ،موجــب جلــب توجــه منتقدین در
ســطوح فنــی ،فلســفی و سیاســی ،بــه ایــن مســئله میشــود.
بــه لحــاظ فنــی و تکنیکــی ،حقوقدانــان ممکــن اســت ایــن
اصطالحات
جنایــات تصویــری را خــارج از شــمول مفاهیــم و
ِ
کلیــدیای همچــون منزلــت و کرامــت انســانی 3یــا تهدید به
خشــونت کــه در معاهــدات بینالمللــی و حقــوق بینالملــل
عرفــی بــه منظــور ممنوعیــت و جرمانــگاری پــارهای
افعــال معیــن در جنگهــای مســلحانه بــه کار میرونــد،
بداننــد .دولتهــا و دادگاههــا نیــز قواعــد حقــوق بینالملــل
بشردوســتانه و حقــوق کیفــری بینالمللــی را در موضــوع
حمایــت از کرامــت و منزلــت کشتهشــدگان ،بســیار مضیقتــر
از آنچــه کــه در اســتدالل فوقالذکــر دربــارهی ویدئوهــا
(جنایــات تصویــری) بــه کار رفتــه اســت ،مــورد اســتفاده قرار

میدهنــد .همچنیــن ،تهدیــد بــه خشــونت بــا هــدف عمدهی
گســترش رعــب و وحشــت در میــان غیــر نظامیــان ،تــا بــه
امــروز بــه معنــای تهدیــد نزدیــک و قریبالوقــوع بــه یــک
خشــونت واقعــی و پویــا بــوده اســت تــا بــه معنــای تهدیــد
بعیدالوقــوع و از راه دور کــه یــک ویدئــوی خشــونتآمیز،
حــاوی آن اســت.
از منظــر فلســفی نیــز ایــن دغدغــه و نقــد وجــود دارد کــه
فــی نفســه جنایــت جنگــی دانســتن ایــن ویدئوهــا ،خطــر
نقــض اصــل قانونــی بــودن جرایــم و مجازاتهــا را در پــی
دارد .از زمــان تشــکیل دادگاههــای نورنبــرگ بــرای رســیدگی
بــه جنایــات جنگــی ،ایــن اصــل نقــش بســزایی را در توســعه
و پیشــرفت حقــوق کیفــری بینالمللــی ایفــا نمــوده اســت.4
ایــن قاعــده بــر نیــاز بــه تغییــر در شــیوهی اســتداللها و
تفاســیر غیرمعمــول و موســع نســبت بــه رفتارهــای مجرمانه
و حرکــت بــه ســمت وضــع قوانیــن خــاص و شــفافی کــه
اشــخاص را از قبــل متوجــه و آگاه بــه مســئولیت کیفــری
بالقــوه و احتمالــی شــان نمایــد ،تأکیــد میکنــد.
امــا از بعــد سیاســی ،در رابطــه با این اســتدالل کــه ویدئوهای
جنایتبــار دولــت اســامی از مصادیــق جنایــات جنگــی
محســوب میشــوند ،ایــن انتقــادات وجــود دارد کــه او ًال بــه
نظــر میرســد کــه پذیــرش ایــن اســتدالل ،موجــب انحــراف
ـاک ارتکابــی بــه ســمت
اذهــان و توجهــات از جنایــات هولنـ ِ
ـی ضبــط ویدئوهــا میشــود .از دیــدگاه ایــن
مســئلهی فرعـ ِ
نقــد سیاســی ،اهمیــت ایــن ویدئوهــا در واقــع در ارائـهی ادله
ـات ارتــکاب جنایــات
و مدارکــی اســت کــه آنهــا بــرای اثبـ ِ
جنگــی فراهــم میکننــد و نــه از ایــن جهــت کــه تولیــد
و انتشــار چنیــن ویدئوهایــی در یــک جنــگ مســلحانه ،فــی
نفســه مجرمانــه میباشــد .ثانی ـ ًا ،اضافــه نمــودن مصادیــق
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بیشــتری از جنایــات جنگــی بــه فهرســت بلندبــاالی جنایات
ارتکابــی توســط دولــت اســامی ،موجــب نمیشــود کــه
تعقیــب اعضــای ایــن دولــت و تحقیــق از آنهــا بــه واقیعــت
تبدیــل شــود .اگــر چــه درخواس ـتهای زیــادی از شــورای
امنیــت ســازمان ملــل متحــد بــرای ارجــاع پرونــدهی دولــت
اســامی بــه دیــوان کیفــری بینالمللــی شــده اســت ،امــا بــه
نظــر میرســد کــه شــورای امنیــت دســت بــه چنیــن اقدامــی
نخواهــد زد .چــرا کــه ارجــاع پرونــدهی دولــت اســامی بــه
دیــوان جهــت رســیدگی بــه اقدامــات جنایتکارانــهی ایــن
دولــت در جنگهــای مســلحانهی واقــع شــده در خــاک
عــراق و ســوریه ،بــدون در نظــر گرفتــن ســایر جنایــات
جنگــی کــه ادعــا میشــود توســط دیگــر شــرکتکنندگان
در ایــن جنگهــا ارتــکاب یافتهانــد ،مــورد انتقــاد قــرار
خواهــد گرفــت .امــا منظــور از ســایر شــرکتگنندگان،
روســیه و متحــد او یعنــی ســوریه و همچنین آمریــکا و متحد
او یعنــی عــراق میباشــند و قطعــا نــه روســیه و نــه ایــاالت
متحــدهی آمریــکا ،مداخلــه و شــرکت خــود در ایــن جنــگ
مســلحانه را جهــت رســیدگی ،بــه دیــوان کیفــری بینالمللی
ارجــاع نخواهنــد داد .دیــدگاه و نحــوهی نگــرش مــا نســبت
بــه موضــوع ویدئوهــای دولــت اســامی ،هیــچ گونــه تأثیری
بــر روی ایــن مســئله و مشــکل کام ـ ً
ا سیاســی کــه فوق ـ ًا
بیــان شــد ،نخواهــد گذاشــت.
در پاســخ بــه انتقــادات بیــان شــده میتــوان گفت که ا ِشــکال
اســتدالل فنــی و تکنیکــی فوقالذکــر ایــن اســت کــه بــه
جــای تمرکــز بــر وســعت و گســترهی معنایــی اصطالحــات و
مفاهیــم مــورد اســتفاده در حقــوق بینالملــل ،بیــش از انــدازه
اشــکال رایــج و ســنتی ارتــکاب جنایــات
بــر مصادیــق و
ِ
جنگــی از گذشــته تــا کنــون تمرکــز کــرده اســت .حمایــت از
منزلــت و کرامــت انســانها در جریــان جنگهای مســلحانه،
بــه دلیــل اهمیت زیــادی کــه دارد ،در محتــوا و مفاد بســیاری
از اســناد و معاهــدات بینالمللــی وجــود دارد .از نــوع مواجهــه
و نگــرش حقــوق بینالملــل بشردوســتانه و حقــوق کیفــری
بینالمللــی بــه موضــوع کرامت انســانی پیداســت کــه این دو
رشــتهی علمــی از شناســایی و جرمانــگاری روشهــای نوینی
کــه طرفیــن جنــگ از آنهــا بــرای هتک ایــن منزلــت از جمله
منزلــت انســانهای کشــته شــده در جنــگ بهــره میبرنــد،

اســتقبال میکننــد .همچنیــن ،محوریــت و اهمیــت هــدف
حمایــت از غیــر نظامیــان در مخاصمــات مســلحانه ،بــه ایــن
معناســت کــه تهدیــد بــه اعمــال خشــونت بــا هــدف ارعــاب
غیــر نظامیــان نبایــد بــه طور مضیــق و محدود تفســیر شــود.
لــذا اصــل «هیــچ مجازاتــی بــدون قانــون نیســت» یــا بــه
عبــارت دیگــر ،اصــل قانونــی بــودن جرائــم و مجازاتهــا ،بــا
اعــام ایــن مطلــب کــه نفــس ایــن ویدئوهــا نیــز جنایــت
جنگــی محســوب میشــود ،در معــرض خطــر نقــض قــرار
نمیگیــرد.
بدیهــی اســت کــه بیــان مطلــب فــوق و دفــاع از آن ،از
میــزان اهمیــت و شــدت ســایر جرائــم ارتکابــی توســط دولت
اســامی نخواهــد کاســت .در حقیقــت ،تأکیــد و تمرکــز بــر
ایــن ویدئوهــا ،ایــن واقعیــت را برجســتهتر و نمایانتــر
مینمایــد کــه دولــت اســامی در حــال ارتــکاب جنایــات
بینالمللــی بــه آن معنــا کــه در حقــوق بینالملــل تعریــف
شــده اســت ،میباشــد و جنایــات خــود را از طریــق ضبــط
و انتشــار ویدئــو ،بــه نــوع دیگــری از جنایــات و رفتارهــای
مجرمانــه ،تغییــر شــکل میدهــد .انطبــاق قواعــد حقــوق
بینالملــل بشردوســتانه و حقــوق کیفــری بینالمللــی بــا
چگونگــی تکامــل جنگهــای مســلحانه در طــول زمــان،
تبدیــل بــه یکــی از مشــخصههای اصلــی ایــن دو رشــتهی
علمــی شــده اســت .قواعــد و اصــول کلیــدی همچــون
حمایــت از کرامــت انســانها و جمعیتهــای غیــر نظامــی ،بــه
دلیــل آن کــه جنــگ پدیــدهای ایســتا نمــی باشــد و تهدیدات
جدیــد ،همپــای تغییــر فناوریهــا ،ابزارهــا و تکنیکهــای
رزم و نبــرد ،ظهــور و بــروز پیــدا میکننــد ،امــروزه کارایــی
وســیعی دارنــد .ویدئوهــای جنایتبــار دولــت اســامی،
نمونـهی بــارز پدیــدهای نویــن اســت کــه حقــوق بینالملــل
بشردوســتانه و حقــوق کیفــری بینالمللــی میبایســت بــا
آن مقابلــه کننــد.
توجــه جــدی بــه ایــن ویدئوهــا بــه عنــوان یــک جنایــت
جنگــی ،محاســبات سیاســی اعضــای دائــم شــورای امنیت را
در مــورد مســئلهی ارجــاع پرونــدهی وقــوع جنــگ مســلحانه
در عــراق و ســوریه بــه دیــوان کیفــری بینالمللــی ،تغییــر
نخواهــد داد .هــدف از شناســایی و شــناخت ایــن موضــوع
کــه ســوء اســتفادهی دولــت اســامی داعــش از فناوریهــای
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دیجیتالــی و ســایبری در تولیــد و انتشــار ویدئوهــای جنایــت
بــار میتوانــد یــک جنایــت جنگــی باشــد ،حــل یــک
معمــای ژئوپلیتیکــی مربــوط بــه جغرافیــای سیاســی نیســت.
بلکــه هــدف از شــناخت و بررســی ایــن موضــوع ایــن
اســت کــه نشــان دهــد ایــن بعــد و جنبــهی بیســابقه از
جنگهــای مســلحانهی عصــر حاضــر ،نیــاز بــه یــک توجــه
ـی بیــن المللــی بــه عنــوان بخشــی از تعهــد دیرینـهی
حقوقـ ِ
جامع ـهی بینالمللــی بــرای حمایــت از اهــداف بشردوســتانه
در جنگهــا دارد.

گروه حقوق جزا و جرمشناسی

*** این متن ترجمه و خالصهای از مقاله زیر است:
P. Fidler, David. CyberWar Crimes.
.Computer Law Review International
.)6(16 .2015
نویســنده مقالــه ،اســتاد حقــوق بینالملــل دانشــکده حقــوق
دانشــگاه ایندیانــا -ایــاالت متحــده آمریــکا هســتند
)dfidler@indiana.edu ( .
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تازه های طرح
{ تنظیم کننده :مهرنوش ایمانی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم
شناسی دانشگاه شهید بهشتی }

قانــون شــوراهای حــل اختــاف  ،1394تکمیــل و توســعه
صالحیتهــای ایــن شــورا ،برطــرف کــردن ســکوت قانــون
در خصــوص نحــوه اقــدام شــورا در مذاکــرات سازشــی
ارجاعــی ،تعییــن تکلیــف غیبــت دادســرا و غیبــت عضــو
شــورا و مــوارد دیگــری از ایــن دســت ایــن طــرح در قالــب 8
مــاده در تاریــخ  1397/10/19بــه صــورت عــادی در مجلــس
شــورای اســامی مطــرح و اعــام وصــول گردیــد.
 .6طرح اصالح قانون جرم سیاسی
ایــن طــرح درصــدد اســت تــا بــا اصــاح نقایــص و مرتفــع
ســاختن قانــون جــرم سیاســی مصــوب  1395/02/20زمینـه
اجــرای بهتــر آن را در محاکــم دادگســتری فراهــم آورد .طرح
مذکــور در تاریــخ  1397/11/14بــه صــورت عــادی تقدیــم
مجلــس گردیــد.
 .7طرح دفاتر اسناد رسمی
ایــن طــرح در جلســه علنــی  1397/11/16بــه صــورت عادی
اعــام وصــول گردیــد کــه مشــتمل بــر  7فصــل و  84مــاده
اســت .یکــی از اهــداف مهــم مطروحــه بــرای ایــن طــرح
توســعه جایــگاه و اعتبــار ســند رســمی اســت کــه در صــورت
تحقــق میتوانــد باعــث برقــراری نظــم عمومــی در حــوزه
معامــات و کاهــش دعــاوی و همچنیــن شــفافیت در امــور
خصوصــی فعالیتهــای مالــی شــود.

خبرنامه عدالت کیفری

.1طــرح ســازمان نظــام روزنامــه نــگاری جمهــوری اســامی
ایــران
در تاریــخ  1397/09/27بــه صــورت عــادی بــه مجلــس
واصــل شــد.
 .2طــرح الحــاق مــوادی بــه کتــاب پنجــم قانــون مجــازات
اســامی (تعزیــرات و مجــازات هــای بازدارنــده) ،در خصوص
اهانــت بــه ادیــان و مذاهــب قانونــی و اقــوام ایرانــی
ایــن طــرح در  1397/09/28بــه صــورت یــک فوریتــی در
مجلــس شــورای اســامی مطــرح گردید .یکــی از اهــداف آن
پرکــردن خألهــای قانونــی موجــود در خصــوص اهانــت بــه
ادیــان و مذاهــب قانونــی و اقــوام در کشــور اســت .ایــن مــاده
واحــده مقــرر میکنــد کــه یــک فصــل مشــتمل بــر مــواد
 729تــا  734بــه کتــاب پنجــم قانــون مجــازات اســامی
الحــاق گــردد.
 .3طــرح اصــاح مــاده ( )609قانــون مجــازات اســامی
(کتــاب پنجــم -تعزیــرات)
بــه موجــب ایــن طــرح کــه در  1397/10/02در مجلــس
شــورای اســامی مطــرح گردیــده اســت عبــارت «مؤسســات
و نهادهــای عمومــی غیردولتــی» بعــد از عبــارت «شــرکت
هــای دولتــی و شــهرداری هــا» اضافــه میگــردد.
 .4طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسالمی
ایــن طــرح حــاوی دو مــاده بــه عنــوان مــاده  499و 500
مکــرر اســت کــه بــه فصــل اول بــاب تعزیــرات قانــون
مجــازات اســامی مصــوب  1375اضافــه میگــردد .مــاده
واحــده مذکــور در تاریــخ  1397/10/04بــرای اظهــار نظــر
نهایــی بــه مجلــس شــورای اســامی ارســال گردیــد.
 .5طرح اصالح قانون شوراهای حل اختالف
بــه منظــور نیــل بــه اهــداف توســعه قلمــرو مــاده هفــت
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تازه های قوانین

گروه حقوق جزا و جرمشناسی

 .1قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی
ایــن قانــون مشــتمل بــر  13مــاده در جلســه علنــی مــورخ
 1397/07/03مجلــس شــورای اســامی تصویــب و در تاریخ
 1397/10/15از ســوی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام با
تغییــرات و اصالحاتــی موافــق بــا مصلحــت نظــام تشــخیص
داده شــد .نهایتــأ متــن قانــون مذکــور در تاریــخ 1397/11/06
از ســوی رییــس جمهــور ابــاغ گردیــد.
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تازه های آرای وحدت رویه
.رأی وحــدت رویــه شــماره  1397/09/20 -772هیأت عمومی
دیــوان عالی کشــور:
موضــوع :اختــاف اســتنباط از مقــررات تبصــرۀ ذیــل مــاده ۴۵
الحاقــی بــه قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر مصــوب  ۱۳۹۶و
مــاده  ۴۴۲قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب ۱۳۹۲
متــن رأی :مــاده  ۴۴۲قانــون آییــن دادرســی کیفــری کــه مقرر
داشــته در تمــام محکومیتهــای تعزیــری در صورتــی کــه
دادســتان از حکــم صــادره درخواســت تجدیدنظــر نکرده باشــد

چنانچــه محکو ٌمعلیــه حــق تجدیدنظرخواهــی خــود را اســقاط
یــا درخواســت را مســترد نمایــد دادگاه بــه موضــوع رســیدگی
و مجــازات تعییــن شــده را در حــد مقــرر در آن مــاده تخفیــف
میدهــد بــا توجــه بــه ســیاق عبــارات آن ،بــرای دادگاه افــاده
تکلیــف مینمایــد .از ایــن رو از شــمول مقــررات تبصــره
مــاده  ۴۵الحاقــی بــه قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر مصــوب
 ۱۲/۷/۱۳۹۶خــارج اســت و رأی شــعبه دوم دادگاه انقــاب
اســامی کرمــان کــه بــا ایــن نظــر انطبــاق دارد بــه اکثریــت
آراء صحیــح و قانونــی تشــخیص میشــود .ایــن رأی طبــق
مــاده  ۴۷۱قانــون آییــن دادرســی کیفــری بــرای شــعب دیوان
عالــی کشــور و دادگاههــا و ســایر مراجــع اعــم از قضایــی و غیر
آن الزماالتبــاع اســت.
ت رویــة شــمارة  ۷۷۳ـ  1397/09/20هیــأت
 .2رأی وحــد 
عمومــی دیــوانعالــیکشــور
موضــوع :اختــاف اســتنباط از مــاده  ۲۷قانــون شــورای حــل
ا ختال ف
متــن رأی :هــر چنــد صالحیــت دادگاه خانــواده نســبت بــه
دادگاه عمومــی حقوقــی ذاتــی اســت و در رأی وحــدت رویــه
شــماره ۷۶۹ـ  ۲۶/۴/۱۳۹۷هیــأت عمومــی دیــوان عالــی
کشــور بــر ایــن امــر تأکیــد شــده اســت لکــن چــون طبــق
بنــد ج مــاده  ۹قانــون شــوراهای حــل اختــاف مصــوب ســال
 ۱۳۹۴کــه از حیــث تاریــخ تصویــب مؤخــر بــر قانــون حمایت
خانــواده اســت ،پــارهای از دعــاوی خانوادگــی تــا نصــاب مقــرر
در بنــد الــف آن مــاده در صورتــی کــه مشــمول مــاده  ۲۹قانون
حمایــت خانــواده نباشــد در صالحیــت آن شــورا قــرار گرفتــه و
مــاده  ۲۷همــان قانون نیــز علیاالطــاق مرجــع تجدیدنظر از
کلیــه آراء قاضــی شــورا را حســب مــورد دادگاه عمومی حقوقی
یــا کیفــری همــان حــوزه قضایــی قــرار داده و آراء راجــع بــه
دعــاوی خانوادگــی از شــمول ایــن حکــم مســتثنا نگردیــده
اســت ،بنابرایــن آراء قاضــی شــورا در دعــاوی خانوادگــی نیــز
قابــل تجدیدنظــر در دادگاه عمومی حقوقی اســت و رأی شــعبه
ســی و ششــم دیــوان عالــی کشــور کــه بــا ایــن نظــر انطبــاق
دارد بــه اکثریــت آراء صحیــح و قانونــی تشــخیص میشــود.
ایــن رأی طبــق مــاده  ۴۷۱قانــون آییــن دادرســی کیفــری
مصــوب  ۱۳۹۲در مــوارد مشــابه بــرای شــعب دیــوان عالــی
کشــور و دادگاههــا و ســایر مراجــع اعــم از قضایــی و غیــر آن
الزماالتبــاع اســت.

مشاهیر حقوقی
{ تنظیم کننده :پریسا پورهاشمی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم
شناسی دانشگاه شهید بهشتی }

در ایــن شــماره بــه بهانــه تاییــد صالحیــت دیــوان بیــن
المللــی دادگســتری در رســیدگی بــه شــکایت ایــران علیــه
تحریــم هــای آمریــکا بــه معرفــی رییــس کنونــی دیــوان
«عبدالقــوی احمدیوســف» مــی پردازیــم .احمدیوســف از
ششــم فوریــه  2009بــه عضو ّیــت دیــوان درآمــد تــا آنکــه
دقیقــا  9ســال بعــد؛ یعنــی ســال  2018ســمت ریاســت
دیــوان را برعهــده گرفــت.

خبرنامه عدالت کیفری

احمدیوســف بنابــر گفتــه هــای خــود در ســال  1948در
شــهری کوچــک در شــمال شــرقی ســومالی متولــد شــد و
ســپس بــه موگادیشــو ،پایتخــت ســومالی مهاجــرت کــرد .او
موقعیــت میداند،
جایــگاه کنونــی خــود را ناشــی از شــانس و
ّ
امــا از بطــن صحبت-هــای وی درمــی یابیــم کــه بدشانســی
موقعیــت امــروزی او
هــم بــه انــدازه دو عامــل پیشــین در
ّ
موثــر بــوده اســت! زیــرا ورود وی بــه رشــته حقــوق ناشــی
از جبــر و محدود ّیــت و از روی بــی عالقگــی بــود .اولویــت
و آرزوی احمدیوســف تحصیــل در رشــته پزشــکی بــود امــا
بــه ایــن علــت کــه در موگادیشــو دانشــکده پزشــکی وجــود
نداشــت علــی رغــم عالقــه شــخصی خــود بــه ناچــار رشــته
حقــوق را برگزید .در ســال هــای پایانی تحصیل احمدیوســف
در دانشــگاه ملــی ســومالی ،کشــور درگیــر کشــمکش هــای
ســرزمینی بــا اتیوپــی و کنیــا بــود .وی بــه ایــن معضــل و راه
هــای احتمالــی صلــح آمیــز حــل و فصــل ایــن اختالفــات
قــدری تمایــل نشــان داد و تصمیــم گرفــت حقــوق بیــن
الملــل را بــه عنــوان حــوزه تخصصــی خــود انتخــاب کنــد
و دســت آخــر رســاله خــود را نیــز در ایــن زمینــه نگاشــت.
درســت پــس از دفــاع احمدیوســف از رســاله خــود ،دانشــگاه
ملــی ســومالی ،سیاســتی مبنــی بــر جایگزینــی اســاتید
ســومالیایی بــا اســاتید قدیمــی تــر ایتالیایــی در پیــش گرفــت

و در همیــن راســتا از احمدیوســف بــرای تدریــس دعــوت
بــه عمــل آورده شــد .وی نخســتین اســتاد حقــوق بیــن
الملــل اهــل ســومالی در ایــن دانشــگاه بــود .احمدیوســف بــه
مــوازات تدریــس ،بــه عنــوان مشــاور حقوقــی وزارت امــور
خارجــه ســومالی نیــز مشــغول بــه کار بــود و از آن جایــی کــه
ایــن وزارت خانــه تــا آن زمــان فاقــد یــک دپارتمــان حقوقــی
منســجم بــود ،نیــاز مبرمــی بــه دانش احمدیوســف داشــت .از
ایــن رو فرصــت تجربــه ســفرهای خارجــی متعـ ّدد و حضــور
در کنفرانــس هــا و مجمــع هــای بیــن المللــی متعــددی برای
وی فراهــم شــد .نهایتــا احمدیوســف ســومالی را تــرک کــرد
و بــه تحصیــل در «موسســه مطالعــات و توســعه دانشــگاه
ژنــو» در مقطــع دکتــری پرداخــت و ســپس بــه عنــوان
مشــاور حقوقــی در ســازمان ملــل متحــد مشــغول بــه کار
شــد .در همیــن اثنــا از طــرف دولــت جیبوتــی دعــوت شــد
کــه در دعــوای مطــروح جیبوتــی علیــه فرانســه در دیــوان
بیــن المللــی دادگســتری بــه عنــوان قاضــی مو ّقــت حضــور
داشــته باشــد و او پذیرفــت .همیــن تجربــه انگیــزه ای بــرای
حضــور دائمــی وی بــه عنــوان یکــی از قضــات دیــوان شــد
و بــه اقدامــات الزم بــرای ورود بــه جمــع قضــات پرداخــت
و در ســال  2009بــه عنــوان یکــی از قضــات دیــوان بیــن
المللــی دادگســتری انتخــاب شــد و از ســال  2015بــه مــدت
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ســه ســال بــه عنــوان نایــب رییــس در دیــوان خدمــت کــرد
تــا آن کــه در ششــم فوریــه  2018بــه ســمت ریاســت دیــوان
منصــوب شــد.
برخــی از دیگــر ســمت هــای وی عبارتنــد از :پایــه گــذاری
نــگارش کتــاب ســال آفریقایــی حقوق بیــن الملــل ،عضویت
در موسســه حقــوق بیــن الملــل ژنو ،عضویــت در پنــل داوران
مرکــز بیــن المللــی حــل و فصــل اختالفــات تجــاری ،بنیــان
گــذاری موسســه آفریقایــی حقــوق بیــن الملــل در تانزانیــا،
عضویــت در شــورای مشــورتی الهــه بــه منظــور ایجــاد
دادگســتری جهانــی.
وی تاکنــون هشــت کتــاب و پنجــاه مقالــه تخصصــی در
حــوزه حقــوق بیــن الملــل عمومــی تالیــف کــرده اســت(برای
آگاهــی از عناویــن تالیفــات وی بــه ســایت دیــوان به نشــانی
 www. Icj-cij.orgمراجعــه شــود).
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تازه های نشر
{ تنظیم کننده :سحر سهیل مقدم
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشگاه شهید بهشتی }

الف) کتاب
-1

ـب النبــی در فقــه اســامی و قوانیــن کیفــری /نویســنده :دکتــر عبــداهلل بهمنپــوری و دکتــر حســین
تحلیــل جــرم سـ ّ

حقانــی خــواه /انتشــارات مجــد /چــاپ ا ّول /ســال  /1397نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت  580000ریــال /شــابک
.9786001939976
-2

تحدیــد حمــات ســایبری در چارچــوب قواعــد حقــوق بینالملــل بشردوســتانه /نویســنده :دکتــر افشــین جعفــری/

انتشــارات مجــد /چــاپ ا ّول /ســال  /1397نــوع جلد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت  370000ریــال /شــابک .9786001939877
-3

اخــال در نظــام اقتصــادی کشــور /نویســندگان :دکتــر ســهیل کبیــری و دکتــر علــی اصغــر شــفیعی خورشــیدی/

انتشــارات مجــد /چــاپ ا ّول /ســال  /1397نــوع جلد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت  470000ریــال /شــابک .9786001939709
-4

دانشــنامه عدالــت کیفــری کــودکان و نوجوانــان /بــه کوشــش :دکتــر تهمــورث بشــیریه /انتشــارات نــگاه معاصــر /چاپ

ا ّول /ســال  /1397نــوع جلــد :گالینگــور /قطــع وزیــری  /قیمــت  800000ریــال /شــابک .9789649940908
-5

حملــه متقابــل بــه تاسیســات هســتهای در نظــام حقــوق بینالملــل /نویســندگان :دکتــر حاتــم صادقــی زیــازی ،دکتــر

عســکر جاللیــان و اشــکان صدیقــی /انتشــارات مجــد /چــاپ ا ّول /ســال  /1397نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت
 220000ریــال /شــابک .9786001939402
-6

جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت  160000ریــال /شــابک .9786000206475
-7

نظریـ ه اصــول حقوقــی /نویســنده :اومبرتــو برگمــان آویــا /مترجــم :دکتــر علــی شــجاعی /انتشــارات ســمت /چــاپ

ا ّول /ســال  /1397قیمــت  140000ریــال /شــابک .9786000206031
-8

رویکــرد آییــن دادرســی کیفــری بــه جنــون /بــه کوشــش دکتــر امیــر حســن نیازپــور /انتشــارات میــزان /چــاپ اول/

ســال  /1397نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت  210000ریــال /شــابک .9789645119575
-9

دانشــنامه جرمشناســی محکومــان /بــه کوشــش دکتــر عبــاس شــیری /انتشــارات میــزان /چــاپ اول /ســال /1397

قیمــت  450000ریــال /شــابک .4967511964978
-10

بزهــکاری نوجوانــان و دادرســی آنهــا (جلــد اول) /نویســنده دیویــد وی .اســپرینجر و آلبــرت آر .رویرتــز /مترجــم سوســن

اردبیلــی /انتشــارات میــزان /قیمــت  230000ریــال /شــابک .97896451185851

خبرنامه عدالت کیفری

درآمــدی بــر جرمشناســی /نویســنده :دکتــر مهــرداد رایجیــان اصلــی /انتشــارات ســمت /چــاپ ا ّول /ســال  /1397نــوع
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-11

مقدمـهای بــر عدالــت ترمیمــی /نویســنده :دنیل دبلیــو .وان نــس ،کان هتدرکــس /مترجم دکتر رحیــم پیلوار /انتشــارات

میــزان /چــاپ اول /ســال  /1397نــوع جلــد :شــومیز /قطــع :وزیــری /قیمــت  230000ریــال /شــابک .97896451196051
-12

عدالــت بازدارنده/نویســنده :دکتــر ســارا آقایــی /انتشــارات میــزان /چــاپ ا ّول /ســال  /1397نــوع جلــد :شــومیز /قطــع

وزیــری /قیمــت  120000ریــال /شــابک .5915511964978
-13

تحلیــل جــرم در جرمشناســی فرهنگــی /دکتــر ســارا آقائــی /انتشــارات میــزان /چــاپ ا ّول /ســال  /1397نــوع جلــد:

شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت  270000ریــال /شــابک .1914511964978
-14

شــبکههای اجتماعــی بــه مثابــه ابزار ارتــکاب جــرم /برگــردان :حمیدرضــا دانشنــاری و دکتــر ابراهیــم داودی دهاقانی/

انتشــارات میــزان /چــاپ ا ّول /ســال  /1397نــوع جلد :شــومیز /قطع وزیــری /قیمــت  200000ریــال /شــابک .3919511964978
-15

بزهــکاری از کودکــی تــا اواخــر میانســالی /نویســنده :فارینگتــون ،پیکــرو ،جنینگز /مترجــم :دکتر ســارا آقایی /انتشــارات

میــزان /قیمــت  130000ریــال /شــابک .97896451196981
-16

بررســی فقهــی حقوقــی مجازاتهــای تکمیلــی و تبعــی /علیرضــا محمــد بیکــی خورتایــی /انتشــارات میــزان /قیمــت

 150000ریــال /شــابک .9962511964978
-17

محبــی و دکتــر زینب ریاضــت /انتشــارات میزان/
شــرح قانــون مجــازات اســامی (جلــد 1و  /)2نویســنده  :دکتــر جلیــل ّ

قیمــت  650000ریــال /شــابک .97896451192301
-18

تخفیــف و تشــدید مجــازات /نویســنده :دکتــر حمیــد دلیر و مریــم کهزادی /انتشــارات میــزان /چــاپ ا ّول /ســال /1397

نــوع جلــد شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت  230000ریــال /شــابک .398051964978
-19

ـؤولیت قــوه قضائیــه /نویســنده :دکتــر محمــد قاســم تنگســتانی /انتشــارات میــزان /قیمــت 320000
اســتقالل و مسـ ّ
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ریــال /شــابک .9789645119791
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-20

ســرآغازی بــر ادلــه در انگلســتان و ولــز /نویســنده :دکتــر چارانجیــت ســینگ /مترجــم :دکتــر امیــر اعتمادی /انتشــارات

میــزان /چــاپ ا ّول /ســال  /1397نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری  /قیمــت  300000ریــال /شــابک .1948511964978
-21

سیاســت جنایــی در برابــر بزهــکاری اقتصــادی /بــه کوشــش :دکتــر امیرحســن نیازپــور /انتشــارات میــزان /قیمــت

 490000ریــال /شــابک .97862221202141
-22

اخــاق حرف ـهای در گســتره کنشــگران حقــوق کیفــری /نویســنده :دکتــر امیــر مــرادی /انتشــارات میــزان /قیمــت

 400000ریــال /شــابک .97862221201081
-23

جرمهــای مالــی در نظــام حقــوق کیفــری ایــاالت متحــده امریــکا /انتشــارات میــزان /پرفســور وایــن آر.لفیــو /مترجــم:

دکتــر حســین آقایینیــا /قیمــت  270000ریــال /شــابک .1022212622978
-24

فرهنگســان آییــن دادرســی کیفــری /نویســنده عبدالصاحــب انصــاری /انتشــارات میــزان /چــاپ ا ّول /ســال /1397

نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری  /قیمــت  440000ریــال /شــابک .9789645119520
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