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5

سخن رسدبیر
واکنــش بــه جرائــم ارتکابــی اطفــال و نوجوانان میبایســت
متفــاوت از بزرگســاالن باشــد و زمینــه را بــرای بازپذیــری
اجتماعــی بیشــتر آنهــا فراهــم آورد ،زیــرا آنــان در
مراحــل رشــد و شــکل گیــری شــخصیت هســتند و نیــاز
بیشــتری بــه توجــه و حمایــت دارنــد .احتــرام بــه شــان و
مقــام و منزلــت کــودک یکــی از حقــوق بنیادیــن اوســت.
ایــن حــق نــه تنهــا در وضــع قوانیــن کیفــری ماهــوی
بلکــه در مرحلــه مواجهــه و برخــورد بــا کــودک در فراینــد
کیفــری میبایســت متبلــور میشــود.
در همیــن راســتا مــاده  40پیماننامــه حقــوق کــودک
بیــان میکنــد« :کشــورهای عضــو ایــن حــق را
بــرای هــر کــودک مجــرم ،متهــم یــا مظنــون بــه
نقــض قوانیــن کیفــری بــه رســمیت میشناســند
کــه بــا او بــه روشــی کــه موجــب اعتــای مفهــوم
شــرف و ارزش در ذهــن کــودک میگــردد رفتــار

شــود ،روشــی کــه احتــرام کــودک بــه حقــوق
بشــر و آزادیهــای اساســی دیگــران را تقویــت
کنــد و بــه ســن کــودک و مطلوبیــت ترویــج
ادغــام مجــدد کــودک در جامعــه و ایفــای نقشــی
ســازنده توســط کــودک در جامعــه توجــه داشــته
باشــد».
در راســتای افتراقــی شــدن دادرســی اطفــال و نوجوانــان،
گامهــای مثبتــی در قوانیــن ماهــوی و شــکلی بــه منظــور
حمایــت از آنــان نهــاده شــده اســت زیــرا ضــرورت تحقــق
دادرســی عادالنــه و منصفانــه و دوم تامیــن مصالــح
عالــی کــودکان و نوجوانــان ،چنیــن ضرورتــی را ایجــاب
میکنــد؛ بــه منظــور آشــنایی بیشــتر بــا حقــوق اطفــال
و نوجوانــان ،بخشهایــی از مطالــب خبرنامــه شــماره
چهــارم (مصاحبــه ،یکــی از مقــاالت و مشــاهیر حقوقــی)
را بــه اطفــال و نوجوانــان اختصــاص دادهایــم.
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دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر نسرین مهرا
دانشــیار و مدیــر گــروه
حقــوق جــزا و جرمشناســی
دانشگاه شهید بهشتی

آیــا عبــارت بزهــکاری اطفــال ،عبــارت
صحیحــی اســت؟ معیــار تشــخیص
طفــل چیســت؛ آیــا معیــار تشــخیص،
یــک معیــار بینالمللــی اســت؟در
حــوزه بزهــکاری و مســؤولیّت کیفــری
اطفــال و نوجوانــان نظــر خویــش را
بفرماییــد:
ـؤولیت کیفــری اطفــال و
مــواد مرتبــط بــا مسـ ّ
نوجوانــان ،در قانــون مجــازات اســامی مصــوب
 1392چنیــن مینمایــد کــه در برخــورد بــا
ناقضــان خردســال قوانیــن کیفــری ،قانونگــذار
ایــران از دو ضابطــه شــرعی و بینالمللــی بهــره
جســته اســت .بــه ایــن معنــا کــه در مبنــای
ـؤولیت کیفــری ،بلــوغ را بــه عنــوان ضابطــه
مسـ ّ
حاکــم پذیرفتــه اســت و در تعییــن و اعمــال
کیفــر بــا پذیــرش مفهــوم طفــل و نوجــوان،
آنگونــه کــه در کنوانســیون حقــوق کــودک
آمــده اســت ،ســعی در حاکــم نمــودن ضابطهای
بینالمللــی داشــته اســت .در واقــع ،تدویــن
کننــدگان قانــون همزمــان در صــدد تامیــن
نظــر و ســلیقه اکثــر فقهــا از جملــه فقهــای
شــورای نگهبــان از یــک ســو و هماهنگــی بــا

قوانیــن و اســتانداردهای بیــن المللــی از دیگــر
ســو بودهانــد .نکتــه جالــب توجــه اینســت کــه
بــه نظــر میرســد در قانــون اخیــر قانونگــذار در
اعمــال هــر دو ضابطــه مــردد اســت و در تدویــن
مــواد و مقــررات ناظــر بــه هــر یــک از ایــن
بخشهــا بــا دســتانی لــرزان و غیــر مطمئــن
عمــل کــرده اســت.
قانونگــذار ایــران در مــاده  140قانــون مجــازات
اســامی بــا الهــام از کتــب فقهــی ،مبنــای
مســؤولیت کیفــری را عقــل ،بلــوغ و اختیــار
ّ
قــرارداده اســت .منظــور از بلــوغ شــرعی بــرای
جنــس زن ن ُــه ســال قمــری و بــرای جنــس
مــرد  15ســال قمــری اســت .مطابــق ضوابــط
مســؤولیت
مبــرا از
فقهــی ،تنهــا افــراد نابالــغ
ّ
ّ
کیفــری هســتند و مــردان و زنــان بــه محــض
رســیدن بــه ســن بلــوغ شــرعی ،واجــد ظرفیــت
عقلــی و شــخصی کافــی بــرای نقــض اگاهانــه و
قاصدانــه قانــون کیفــری فــرض شــدهاند.
بــا ایــن حــال در مــاده  91و تبصــره آن،
قانونگــذار در جرایــم مســتوجب حــد و قصــاص،
زمانیکــه مرتکــب زیــر هجــده ســال ســن دارد،
فــرض را بــر فقــدان شــناخت ماهیــت و حرمــت
فعــل گذاشــته و دادگاه را مکلّــف بــه تشــخیص
رشــد و کمــال عقــل نمــوده اســت .مــواد 217

ـؤولیت
و  218نیــز در مقــام تعییــن شــرایط مسـ ّ
کیفــری در حــدود ،افــزون برعلم و قصــد و دیگر
ـؤولیت کیفــری ،آگاهــی بــه حرمــت
شــرایط مسـ ّ
مســؤولیت
احــراز
بــرای
نیــز
را
شــرعی رفتــار
ّ
کیفــری الزم دانســته اســت .قانونگــذار حتــی
صــرف ادعــای فقــدان علــم ،قصــد و یــا یکــی از
ـؤولیت کیفــری بــه هنــگام ارتــکاب
شــرایط مسـ ّ
جــرم را بــرای اســقاط حــق کافــی دانســته
اســت .البتــه مشــروط بــر آنکــه صــدق گفتــار
متهــم ،محتمــل باشــد .شــرط «احتمــال صــدق
گفتــار» در ایــن مــاده یــک احتمــال عرفــی
اســت و بدیهــی اســت کــه چنانچــه فــردی زیــر
هجــده ســال و حتــی بیســت ســال (خــواه مــرد
و خــواه زن) متهــم بــه ارتــکاب چنیــن جرایمــی
شــود ،عمــوم افــراد جامعــه (از جملــه قضــات
کیفــری) فــرض و احتمــال قــوی را بــر فقــدان
علــم و قصــد ایــن رده ســنی میگذارنــد و بــه
صــرف دفــاع فقــدان قصــد و علــم ،از اتهــام
ارتــکاب جــرم حــدی مبــرا میشــوند.
بــه ایــن ترتیــب میتــوان گفــت بــه غیــر از
جرایــم مصــرح در تبصــره مــاده  218نظیــر
جرایــم منافــی عفــت بــه عنــف ،در ســایر
جرایــم حــدی ،اصــل بــر عــدم توجــه اتهــام
بــه افــراد زیــر هجــده ســال اســت .در جرایــم
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مذکــور در تبصــره ،صــرف ادعــای متهــم کافــی
دانســته نشــده و دادگاه مکلــف بــه بررســی و
تحقیــق بیشــتر شــده اســت.
شــرایط فــوق بــه نحــو دیگــری در مــواد 120
و  121قانــون مجــازات آورده شــده اســت .در
مــاده  120شــبهه و تردیــد در وجــود شــرایط
مســؤولیت کیفــری بــرای زوال اتهــام کافــی
ّ
قلمــداد شــده اســت .شــکی نیســت ،نــزد هــر
انســان متعارفــی ،طفولیــت خــود بــه تنهایــی
از مهمتریــن دالیــل تردیــد و شــبهه در
ـؤولیت کیفــری و اســتحقاق
وجــود شــرایط مسـ ّ
مجــازات اســت .مــاده  120برخــاف مــاده 218
عمومیــت دارد و در کلیــه جرایــم اعــم از حــدود،
قصــاص و تعزیــرات ،مــاک و ضابطــهای عــام
ـؤولیت کیفــری مقــرر مـیدارد.
بــرای احــراز مسـ ّ
همینگونــه اســت مــاده  144قانــون مجــازات
کــه تحقــق جرایــم عمــدی را منــوط بــه علــم
مرتکــب بــه موضــوع جــرم و قصــد و اراده وی
در انجــام عمــل مجرمانــه دانســته اســت .در

مجــازات قــرار داده اســت و بــار دیگــر بــا توجــه
بــه تعریــف اســناد بینالمللــی از طفــل ،ســن
فــرد را مــاک عمــل قــرار داده اســت.
بــر همیــن اســاس ،در مــاده  148مقــرر
داشــته اســت نســبت بــه اطفــال نابالغــی کــه
قوانیــن کیفــری را نقــض میکننــد ،اقدامــات
تامینــی و تربیتــی اعمــال میشــود .ســیاهه
اقدامــات تامینــی و تربیتــی را قانــون در مــاده
 88آورده اســت و در تبصــره  2همیــن مــاده،
افــراد نابالغــی کــه مرتکــب جرایــم مســتوجب
حــد و یــا قصــاص میشــوند را بــر اســاس
ســن تقســیمبندی نمــوده اســت و آنهــا را
بــه اطفــال نابالــغ زیــر دوازده ســال و بــاالی
دوازده تــا پانــزده ســال (یعنــی ســن بلــوغ)
تقســیم بنــدی نمــوده و بــرای افــراد اخیــر
اقدامــات تامینــی شــدیدتری را تجویــز نمــوده
اســت .ایــن اقدامــات میتوانــد اخطــار یــا اخــذ
تعهــد کتبــی بــه عــدم تکــرار جــرم باشــد و یــا
نگهــداری در کانــون اصــاح و تربیــت از ســه

مواردیکــه جــرم مقیــد بــه نتیجــه باشــد علــم
بــه وقــوع نتیجــه و یــا قصــد نتیجــه نیــز از
ـؤولیت کیفری دانســته شــده اســت.
شــرایط مسـ ّ
در جرایــم غیــر عمــدی نیــز احــراز تقصیــر
اعــم از بــی احتیاطــی ،بــی مباالتــی ،مســامحه،
مســؤولیت
غفلــت ،عــدم مهــارت و...شــرط
ّ
کیفــری اســت.
بدیهــی اســت احــراز شــرایط مذکــور در مــاده
 144بــرای اطفــال بــه مراتــب دشــوارتر از
بزرگســاالن اســت و همانطــور کــه گفتــه شــد،
بــه نظــر میرســد قانونگــذار در مــورد اطفــال
و نوجوانــان فــرض را بــر فقــدان شــرایط الزم
مســؤولیت کیفــری گذاشــته اســت.
بــرای
ّ
در قســمت کیفردهــی و تعییــن مجازاتهــا نیــز
قانونگــذار از نظامــی ترکیبــی اســتفاده نمــوده
اســت .بــه ایــن معنــا کــه قانــون یکبــار بــر
اســاس نظــر فقهــا بلــوغ را مبنــای تعییــن نــوع

مــاه تــا یــک ســال.
بــه نظــر میرســد ایــن تفکیــک ســنی منصــرف
از زنــان ،و منحصــر بــه مــردان اســت .چــرا کــه
زنــان از ســن نــه ســالگی بالــغ و بــه ایــن
ترتیــب مشــمول مجازاتهــای مقــرر بــرای
جرایــم مســتوجب حــد و قصــاص هســتند.
در مــورد جرایــم تعزیــری نیــز قانونگــذار در مواد
 88و تبصــره یــک آن و در مــاده  89مرتکبیــن
ایــن جرایــم را بــه چنــد رده ســنی فــارغ از ســن
بلــوغ تقســیم نمــوده اســت .اطفــال و نوجوانانــی
کــه بیــن نُــه تــا پانــزده ســال هســتند و آنهــا
کــه بیــن دوازده و پانــزده ســال هســتند و آنهــا
کــه بیــن پانــزده تــا هجــده ســال هســتند .و
هــر گــروه ســنی را در صــورت ارتــکاب جرایــم
تعزیــری موضــوع تصمیمــات (مــاده  )88و
مجازاتهــای (مــاده  )89متناســب بــا ســن،
قــرار داده اســت.
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در مــاده  ،91قانونگــذار بــار دیگــر بــه مــاک
دوگانــه بلــوغ شــرعی و ســن طفولیــت آنگونــه
کــه در اســناد بیــن المللــی آمــده اســت نظــر
داشــته اســت و همانطــور کــه گفتــه شــد
تخفیفــات و معاذیــری را بــرای مرتکبیــن
جرایــم مســتوجب حــد و قصــاص بالــغ و
همزمــان کمتــر از هجــده ســال ســن (یعنــی
بیــن نــه تــا  18ســال ،بــرای زنــان و پانــزده تــا
 18ســال ،بــرای مــردان) مقــرر مــی دارد.
مســؤولیت
در واقــع قانونگــذار در شناســایی
ّ
کیفــری افــراد زیــر هجــده ســال بــه معیارهــای
چندگانــه زیــر نظــر داشــته اســت:
 .1معیارهــای مختــار و مطلــوب فقهــا
و شــارحان فقهــی شــامل ســن بلــوغ
شــرعی و نــوع جــرم ارتکابــی .البتــه ،بــا
توجــه بــه تفــاوت ســن بلــوغ در مــردان
و زنــان ،جنســیت نیــز بــه صــورت
تبعــی معیــار دیگــری اســت کــه منشــاء

تفاوتگــذاری در مســؤول ّیت کیفــری و
مجــازات ،میشــود.
 .2معیــار مختــار و مطلــوب اســناد
بینالمللــی و برخــی حقوقدانــان و
فعــاالن حقــوق کــودک کــه همــان
طفولیــت بــه معنــای مرتکبیــن زیــر
هجــده ســال ســن اســت.
ایــن نــوع سیاســتگذاری ،بــدون شــک گامــی
اســت بــه ســوی توجــه بــه اقتضائــات جدیــد
اجتماعــی و بیــن المللــی و همســو شــدن
بــا اخــاق و روح زمــان و از همیــن رو قابــل
ســتایش و قدردانــی اســت .بــا ایــن وجــود،
ایــن امــکان وجــود دارد کــه درهــم آمیختــن
و گنجانــدن معیارهــای متفــاوت و ناهمگــون
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در دل قانــون مجــازات باعــث تهافــت ،تشــتت نظریــه و سیاســت قانونــی بــر اســاس محورهــای اســت؟

و ســرگردانی مراجــع قضایــی و مخاطبــان آرای
قضایــی ،یعنــی شــهروندان ،شــود.
مبانــی مــورد اســتفاده قانونگــذاری بــرای
مســؤولیت کیفــری بــرای اطفــال و
شناســایی
ّ
نوجوانــان بایــد بــرای کلیــه مخاطبــان قانــون،
قابــل فهــم و درک باشــد .هــدف قانونگــذار در
تدویــن سایســت کیفــری در تمــام قســمتها و
از جملــه در مــورد اطفــال و نوجوانــان ،بایــد
مبتنــی بــر احساســات و خِ ــرد رایــج جمعــی
شــهروندان باشــد .توفیــق قانگــذار در وضــع
قانــون بــه ایــن نیســت کــه کلیــه نظــرات رقیب
را از ســر مصلحــت و ســازشباهمه در قانــون
گــرد آورد .سیاســتگذاری در هــر امــر اجتماعــی،
بــه معنــای برگزیــدن کارآمدتریــن و عادالنــه
تریــن نظــر ،از بیــن نظریههــای متفــاوت و
البتــه هماهنگتریــن آنهــا بــا خواســت عمــوم
مــردم جامعــه و دیگــر تعهــدات ملــی و بیــن
المللــی اســت .در سیاســتگذاری مبتنــی بــر
نظریــه و دانــش ،امــکان جمــع همــه نظــرات و
گرایشــها ،کــه در بســیاری از مــوارد ناســازگار و
نافــی یکدیگرنــد ،وجــود نــدارد .اصــوال وظیفــه
قــوه قانونگــذاری برگزیــدن قابــل دفــاع تریــن

عدالــت ،کارآمــدی ،و پذیــرش عمومــی اســت.
قانونگــذار ایــران کــه مطابــق قانــون اساســی
قــدرت خــود را از جمهــور میگیــرد مکلّــف
اســت دســت بــه انتخابــی بزنــد کــه در عیــن
حــال کــه مــورد پســند مــردم اســت ،کارایــی
الزم بــرای تامیــن و تحقــق اهــداف مــورد نظــر
را داشــته باشــد.
قــوه قانونگــذاری منبعــث از و مســتظهر بــه
قــدرت عمومــی و مردمــی اســت .اصــل اجتهــاد
و پویایــی دیــن اســام نیــز ابــزار متناســب و
مقتضــی را بــرای همراهــی قانــون بــا اراده
مردمــی در اختیــار سیاســتگذاران قانونــی قــرار
داده ســت.
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد ،پرسشــهای زیــر
در ذهــن نقــش مــی بنــدد:

قانونگــذار در شناســایی و ترســیم شــرایط
مســؤولیت کیفــری اطفــال و
و حــدود
ّ
نوجوانــان ،تــا چــه انــدازه بــر عدالــت،
کارآمــدی ،ســلیقه عمومــی و مردمــی ،و
نهایتــا تعهــدات بیــن المللــی نظــر داشــته

آیــا قانونگــذار بــه دنبــال اتخــاذ یــک
سیاســت دانشبنیــاد ،همــه جانبــه و
یکپارچــه بــوده اســت و یــا صرفــا در جهــت
جلــب نظــر مســاعد همــه بازیگــران عرصــه
قــدرت و سیاســت ،بــه یکجانشــین کــردن
عناصــر مختلــف و ناهمگــون در قانــون
کیفــری روی آورده اســت و بــه ایــن ترتیــب
چهــرهای گنــگ و مبهــم و غیــر قابــل
مســؤولیت کیفــری اطفــال و
شناســایی از
ّ
نوجوانــان ،ترســیم نمــوده اســت؟
دانشــجویان و پژوهشــگران حقــوق کیفــری
میتواننــد بــا پژوهــش و پاســخ بــه
پرســشهای بــاال ،ضمــن تحلیــل و توضیــح
مبانــی قانونگــذاری کیفــری در زمینــه
مســؤولیت کیفــری اطفــال و نوجوانــان بــه
ّ
قانونگــذار در جهــت اصــاح و احیانــا تکمیــل
قوانیــن و بــه قضــات در کاربــرد آنهــا و ایجــاد
رویههــای عادالنــه و همســو ،کمــک کننــد.

گونه شناسی حمایتی بزهدیدهمدار از کودکان و نوجوانان در
ِ
حقوق کیفری ایران
نگارنده :حمید رحیمی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
درآمد
گونــه شناســی حمایتــی ویــژه از بزهدیــدگان
بــر پایــه دو معیــا ِر آســیب پذیــری بزهدیــده
و یــا رفتــار جنایــی بزهدیدهســاز صــورت
میپذیــرد .گونــه شناســی حمایتــی
ـی کــودکان و نوجوانــان بــر اســاس
بزهدیدگـ ِ
میــزان آســیب پذیــری آنهــا در برابــر آمــاج
بــزه بــه دو شــیو ِه حمایــت کیفــریِ ماهــوی
و شــکلی انجــام میشــود .در زمینــه حمایــت

کیفــری ماهــوی ،پیــش گیــریِ واکنشــی
از گــذر حمایــت کیفــری از کــودکان و
نوجوانــان بزهدیــده ،بــا جــرم انــگاری
ِ
رفتارهــای آســیبزا و کیفــر گــذاریِ افتراقــی
ویــژه کــه جنبــهای پیشگیرانــه بــر پایــه

دیــدگاه «حســابگری کیفــری» 1ژرمــی بنتــام
در پــی داشــته باشــد ،نمونــهای از تعامــل
بزهدیــده شناســی بــا سیاســت جنایــی و
حقــوق کیفــری اســت .در خصــوص حمایــت
شــکل مدارانــه از بزهدیــدگان ،شــاخهای از

آییــن دادرســی کیفــری در پرتــو تعامــل ایــن
گرایــش بــا حقــوق کیفــری شــکلی ،بــه عنوان
2

«آییــن دادرســی کیفــریِ بزهدیــده مــدار»
پدیــدار گشــته کــه حمایتهــا و حقهــای
ویــژهای کــه ایــن بزهدیــدگان آســیب پذیــر
در طــی فرآینــد دادرســی کیفــری بــه دلیــل
وضعیــت خــاص خــود نیازمنــد آن میباشــند،
شناســایی ،و کلیــه کســانی را کــه برابــر
قانــون ،درگیــر در دادرســی کیفــری هســتند
(ازجملــه پلیــس ،مقامــات دادســرا و دادرس
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یــا دادرســان دادگاه) مکلــف بــه رعایــت آنهــا
نمــوده اســت .بدیــن ســان یکــی از موضوعــات
مهــم در قلمــرو بزهدیــده شناســی حمایتــی،
پیدایــش گرایــش جدیــدی بــه نــام «بزهدیــده
حمایتــی افتراقــی» اســت کــه بــر
شناســی
ِ
ِ
پایــه یــک سیاســت جنایــی فرقگــذار،
نگرشــی خــاص در حمایــت کیفــری ماهــوی
و شــکلی بــه بزهدیــدگان آســیب پذیــر دارد.
در همیــن راســتا گرانیــگاه نوشــتار حاضــر
ی حمایتــی کیفــری ماهــوی
تبییــن جنبههــا 
از کــودکان و نوجوانــان بزهدیــده ،در نظــام
حقوقــی کیفــری ایــران ،میباشــد.

 .1حمایت کیفری ماهوی
کــودکان و نوجوانــان جــزء گروههــای
آســیب پذیــر جامعــه هســتند کــه بــه دلیــل
وضعیــت خــاص خــود ممکــن اســت آمــاج
طیــف گســتردهای از جرایــم قــرارگیرنــد.
نقــش اثــر گــذار شــاخصهای جســمانی،
روانــی و اجتماعــی کــودکان و نوجوانــان
در فرآینــد گــذار از اندیشــه بــه رفتــار
مجرمانــه( 3بــه منزلــه عوامــل جــرمزا) 4بــه
عنــوان معیــار آســیب پذیــری ایــن گــروه
در برابــر بزهدیدگــی بــه حســاب میآیــد.
بدیــن ســان ،مطالعــه عوامــل بزهدیــدهزا
کــه بایســتی روی دیگــر عوامــل جــرمزا
5

شــناخته شــود ،وارد علــت شناســی جنایــی
میگــردد.
پیــش گیــریِ واکنشــی از گــذر حمایــت
کیفــری ماهــوی از کــودکان و نوجوانــان
بزهدیــده (جرمانــگاری 6و کیفــر گــذاریِ
رفتارهــای علیــه آنهــا) ،نمونــهای از تعامــل
بزهدیــده شناســی حمایتــی بــا سیاســت
جنایــی و حقــوق کیفــری اســت (رایجیــان
اصلــی ،1390 ،ص  .)138فــرض بــر ایــن
اســت کــه در بســیاری از مــوارد بزهــکار،
انســانی آزاد و هوشــمند اســت و رفتــار
بزهکارانــه را بــا احتســاب ســود و زیــان قابــل
پیــش بینــی از رفتــار خــود بــر میگزینــد.
از همیــن رو ،زیــان ارتــکاب بــزه نســبت بــه

اشــخاص آســیب پذیــر بــر پایــه دیــدگاه
«حســابگری کیفــری» ژرمــی بنتــام کمتــر
از ســایر اشــخاص خواهــد بــود .بــا همیــن
اســتدالل پذیــرش جــرم انــگاری رفتارهایــی
کــه از دیــدگاه ارزشــی ـ اجتماعــی بــه
انــدازهای ناپســند و آســیب زننــده بــه نظــم
و امنیــت اجتماعــی نیســتند کــه وارد حــوزه
حقــوق کیفــری گردنــد ،نســبت بــه ایــن
گروههــا ،کاری تبعیــض آمیــز و بــه دور از
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عدالــت پنداشــته نخواهــد شــد.
یکــی دیگــر از ســازوکارهای مهــم حقــوق
کیفــری ماهــوی بــرای مبــارزه بــا بزهدیدگــی
افــراد آســیب پذیــر« ،کیفــر انــگاری
حمایــت» 1و یــا بــه تعبیــری «پیــش بینــی
کیفیــات مشــدده مجــازات» بــرای جرایــم
ارتکابــی علیــه ایــن گــروه اســت .پیــش بینــی
ســازو کار پیشگیرانــه از نــوع کیفــر انــگاری
حمایتــی از هــر نــوع آن گویای یکــی از اصول
اساســی حاکــم بــر مجازاتهــا یعنــی «اصــل
تناســب جــرم بــا مجــازات» 8اســت .بــر
اســاس ایــن اصــل بایســتی میــان نــوع جــرم
و شــدت آن و میــزان خســارت وارد شــده
بــه منافــع و مصالــح عمومــی و خصوصــی ،بــا
مجــازات پیــش بینــی شــده بــرای آن ،یــک
نــوع هماهنگــی و تناســب وجــود داشــته
باشــد .پــس ،در بــاب لــزوم حمایــت کیفــر
انگارانــه از بزهدیــدگان کــودک و نوجــوان،
ضرورتهــا و منافــع اجتماعــی و فــردی
ایجــاب میکنــد کیفــر مرتکبــان جرایــم،
علیــه ایــن دســته از اشــخاص آســیب پذیــر
در مقایســه بــا ســایر اشــخاص شــدیدتر
و ســنگینتر باشــد ،زیــرا ایــن تفــاوت در
میــزان کیفــر بــر پایــه نیازهــای اساســی
آنــان و هــدف حمایــت از بزهدیــدگان آســیب
پذیــر در برابــر بزهــکاران ،پیــش بینــی
میشــود .بــا ایــن تعبیــر بایــد پذیرفــت کــه
ضمانــت اجراهــای کیفــری بــه عنــوان ابــزاری
بــرای کاهــش نــرخ جرایــم و کاهــش خطــر
ـاج بالقــوه (بــزه) ،بــه
بزهدیدگـ ِ
ـی ناشــی از آمـ ِ
حســاب میآینــد.
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 .2حمایت کیفری ماهوی جرمانگارانه
از کودکان و نوجوانان در حقوق
کیفری ایران
وظیفــه حقــوق کیفــري حمایــت بیدریــغ
از ارزشهــاي انســانی و حقــوق بشــر و
ارزشهــاي برگرفتــه از اخــاق و دیــن و هــم
البتــه از منابعــی دیگــر ،در اجتمــاع اســت .لذا
جرايــم ،رفتارهایــی هســتند کــه مخــل نظــم
عمومــی بــه حســاب میآینــد و جــرم انــگاري
بــا هــدف تأميــن مصالــح عمومــي و دفــاع از
نظــم و امنیــت جامعــه صــورت ميگيــرد .بــا
ايــن حــال در بســياري از حوزههــا از جملــه
در قلمــرو جرايــم عليــه كــودكان و نوجوانــان
بيشــتر ايــن رفتارهــا بيــش و پيــش از هــر
چيــز بــه منافــع و مصالــح شــخصي ايــن
كــودكان آســيب ميرســاند و ايــن امــر
ضــرورت گــذر جــرم انــگاري از صافــي مصالــح
كــودكان را ايجــاب مينمايــد (نوبهــار،1396 ،
ص  .)213نمودهــای تدابیــر حمایتــی قانــون
مجــازات اســامی نســبت بــه کــودکان و
نوجوانــان در قســمتهای مختلــف آن قابــل
مشــاهده و ارزیابــی اســت .مقنــن در قتــل و
صدمههــای عمــدی مــادون نفــس ،البتــه نــه
بــه صــورت ویــژه لکــن بــا توجــه بــه وضعیــت
آســیب پذیــری اطفــال ،آنهــا را بــا در نظــر
گرفتــن همیــن شــاخص آســیب پذیــری در
برابــر هرگونــه رفتــار خطرنــاک هــر چنــد
بــدون قصــد ایــراد جنایــت نســبت بــه
مجنیعلیــه ،بــر اســاس بنــد (پ) مــاده 290
مــورد حمایــت قــرار داده اســت و رفتارهــای
آســیب زننــده بــه کــودکان را جنایــت عمــدی
و مرتکــب آن را مســتوجب قصــاص نفــس یــا
عضــو قلمــداد نمــوده اســت .فصــل هفدهــم از
کتــاب تعزیــرات بــه جرایــم علیــه اشــخاص
و اطفــال اختصــاص داده شــده اســت .مــاده
 619در راســتای حمایــت از کــودکان بــه
صــورت ویــژه مقــرر مـیدارد کــه هرکــس در
اماکــن عمومــی یــا معابــر متعــرض یــا مزاحــم
اطفــال بشــود بــه حبــس از دو تــا شــش مــاه
و تــا  74ضربــه شــاق محکــوم خواهــد شــد.
همچنیــن بــه موجــب مــاده  633رهــا نمــودن

1. Criminal calculation
2. Circuit Criminal Procedure victim
3. Acting out theory
4. Criminogenic factors
5. Etiology of criminal
6. criminalization
 .7در مباحــث اســامی دو اصطــاح «تبعیــض» و «تفــاوت» بــه کار گرفتــه شــده اســت؛ تبعیــض بــه معنــای اینکــه در شــرایط مســاوی و اســتحقاقهای همســان ،بیــن افــراد فــرق گذاشــته شــود
(بــدون وجــود ویژگـیای کــه مبنــای ایــن افتــراق باشــد) کــه ایــن بــر خــاف عدالــت اســت .ولــی تفــاوت عبــارت اســت از فــرق گذاشــتن بیــن افــرادی کــه در شــرایط و یــا طبیعــت مختلفــی هســتند
کــه ا ِعمــال آن عیــن عدالــت میباشــد( .مطهــری ،1357 ،ص )101
8. Supportive retribution
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طفــل در محلــی کــه خالــی از ســکنه باشــد
محکومیــت بــه شــش مــاه تــا دو ســال یــا
پرداخــت جــزای نقــدی را بــه دنبــال خواهــد
داشــت و چنانچــه طفــل در جایــی کــه دارای
ســکنه باشــد رهــا گــردد تــا نصــف مجــازات
مذکــور در انتظــار مباشــر خواهــد بــود .در
صورتــی کــه ایــن اقــدام ســبب وارد آمــدن
صدمــه یــا آســیب یــا فــوت بــه کــودک گــردد
مرتکــب عــاوه بــر مجــازات مقــرر حســب
مــورد بــه قصــاص یــا پرداخــت دیــه نیــز
محکــوم خواهــد شــد .قانــون مدنــی در مــاده
 1041خــود نــكاح انــاث قبــل از رســيدن
بــه ســن  15ســال تمــام و نــكاح ذكــور
قبــل از رســيدن بــه ســن  18ســال تمــام را
ممنــوع اعــام نمــوده اســت .قانــون حمایــت
از خانــواده در راســتای صیانــت از ازدواج
زود هنــگام کــودکان و نوجوانــان بــا تعییــن
ضمانــت اجــرای کیفــری در مــاده  50بــرای
مــردی کــه برخــاف مقــررات مــاده ۱۰۴۱
قانــون مدنــی بــا دختــر کمتــر از  15ســال
ازدواج کنــد ،حبــس تعزیــری درجــه شــش
را پیــش بینــی کــرده اســت .هــرگاه ازدواج
مذکــور بــه مواقعــه منتهــی بــه نقــص عضــو یا
مــرض دائــم زن (دختــر نوجــوان) گــردد ،زوج
عــاوه بــر پرداخــت دیــه بــه حبــس تعزیــری
درجــه پنــج و اگــر بــه مواقعــه منتهــی بــه
فــوت زن (دختــر نوجــوان) شــود ،زوج عــاوه
بــر پرداخــت دیــه بــه حبــس تعزیــری درجــه
چهــار محکــوم میشــود .هــرگاه ولــی
قهــری ،مــادر ،سرپرســت قانونــی یــا مســئول
نگهــداری و مراقبــت و تربیــت زوجــه (دختــر
نوجــوان) در ارتــکاب جــرم موضــوع ایــن ماده
تأثیــر مســتقیم داشــته باشــند بــه حبــس
تعزیــری درجــه شــش محکــوم میشــوند.
ایــن حکــم در مــورد عاقــد نیــز مقــرر اســت.
مــاده  56قانــون حمایــت از خانــواده در مــورد
ســر دفتــر ازدواجــی کــه برخــاف مقــررات
مــاده  ۱۰۴۱قانــون مدنــی بــه ثبــت ازدواج
اقــدام کنــد محرومیــت درجــه چهــار موضــوع
قانــون مجــازات اســامی از اشــتغال بــه
ســردفتری را بــه تصویــب رســانده اســت.
قانــون کار نیــز بــرای حمایــت از کــودکان و
نوجوانــان ،بــا توجــه بــه مــاده  ،79بــه کار
گمــاردن افــراد كمتــر از  15ســال تمــام را
ممنــوع اعــام کــرده اســت .در مــواد 80
تــا  84نیــز ضوابطــی در جهــت حمایــت از
نوجوانــان کمتــر از  18پیــش بینــی شــده کــه
بــرای اســتحکام بخشــی بــه ایــن مقــررات

ضمانــت اجــرای کیفــری در مــواد  175و
 176وضــع شــده اســت .همچنیــن قانــون
تشــديد مجــازات بــه كار گمــاردن اطفــال
كمتــر از  12ســال در كارگاههــاي فرشــبافي
مصــوب  1347/11/14مقــرر گردیــده کــه
هركــس اطفــال كمتــر از  12ســال تمــام را
بــه هــر عنــوان در كارگاههــاي فرشــبافي بــه
كار بگمــارد بــه حبــس تأديبــي از شــش مــاه
تــا يــك ســال و تأدي ـه غرامــت از پنــج هــزار
ريــال تــا پنجــاه هــزار ريــال محكــوم خواهــد
شــد .بــا تصویــب قانــون حمایــت از کــودکان
و نوجوانــان نشــانههایی از پذیــرش سیاســت
جنایــی افتراقــی در برخــورد بــا جرایــم علیــه
کــودکان و نوجوانــان در حقوق کیفــری ایران،
نمایــان گردیــد .قانونــی کــه بــا جــرم انــگاری
برخــی از رفتارهــای خــاص ،در صــدد حمایت
کیفــری ویــژه از کــودکان و نوجوانــان بــر
آمــده اســت .در ایــن قانــون بــرای نخســتین
بــار اصطــاح کــودک آزاری (مــاده  )5وارد
ادبیــات حقــوق کیفــری ایــران شــده و ســن
بزهدیدگــی را ،هــم گام بــا یافتههــای علمــی
و کنوانســیون حقــوق کــودک ،هجــده ســال
(مــاده  )1تعییــن نمــوده اســت .جــرم انــگاری
رفتارهایــی ماننــد :هــر نــوع اذيــت و آزار
كــودكان و نوجوانــان كــه موجــب شــود بــه
آنــان صدمــهجســماني يــا روانــي و اخالقــي
وارد شــود و ســامت جســم يــا روان آنــان
را بــه مخاطــره انــدازد (مــاده  ،)2هرگونــه
خريــد ،فــروش ،بهرهكشــي و بــه كارگيــري
كــودكان بــه منظــور ارتــكاباعمــال خــاف
از قبيــل قاچــاق (مــاده  ،)3هرگونــه صدمــه
و اذيــت و آزار و شــكنجه جســمي و روحــي
كــودكان و ناديــده گرفتــن عمــدي ســامت
و بهداشــت روانــي و جســمي و ممانعــت از
تحصيــل آنــان (مــاده  ،)4از نوآوریهــای
قانــون یــاد شــده بــه شــمار میآیــد
(زینالــی ،1382 ،ص  .)59در زمینــه جــرم
انــگاری رفتارهــای مخــل نظــم اجتماعــی بــه
عنــوان یــک اصــل مســلم و خدشــه ناپذیــر
پذیرفتــه شــده کــه نبایســتی از عنوانهــاي
كلــي بــرای جــرم انــگاري اســتفاده نمــود؛
بلكــه معيارهــاي جــرم انــگاري را بايــد در
مــورد تــك تــك رفتارهايــي كــه مصاديــق
يــك مفهــوم كلــي اســت بــه کاربســت و
بــه صــورت جداگانــه بررســي نمــود .امــا در
حــوزه جــرم انــگاريِ رفتارهــاي ارتكابــي عليه
كــودكان و نوجوانــان ،بــه دليــل ويژگيهــاي
خــاص جســمي ،ذهنــي و اجتماعــي ایــن

خبرنامه
عدالت
کیفری
گــروه كــه موجــب آســيب پذيــري آنهــا
میگــردد بــراي حفاظــت از حقــوق و منافــع
قربانيــان ،میتــوان تــا حــدودي از «اصــل
حداكثــر روشــني و معيــن بــودن» عناويــن
مجرمانــه عــدول نمــود (زینالــی ،حمــزه،
 ،1392ص  )997کــه قانــون حمايــت از
كــودكان و نوجوانــان نيــز بــه نوعــي از روش
كاربــرد عناويــن موســع بــراي جــرم انــگاري
رفتارهــای آســیبزا نســبت بــه کــودکان و
نوجوانــان بهــره بــرده اســت .جنبــه خصوصــي
قائــل شــدن بــراي جرايــم عليــه كــودكان
ميتوانــد پيامدهــاي نامطلوبــي در پــي
داشــته باشــد .بــراي نمونــه ،ممكــن اســت
مظنــون يــا كســان ديگــري كــه از جانــب
وي اقــدام ميكننــد ،بــا ســوء اســتفاده از
آســيب پذيــري قربانيــان ،درصــدد تهديــد
بزهديــده بــراي بازداشــتن وي از توســل بــه
نظــام عدالــت کیفــری برآينــد يــا در اقدامــي
تالفــي جويانــه بزهديــده را بــه دليــل گــزارش
موضــوع بــه مقامهــاي قانونــي ،مــورد آزار
قــرار دهنــد .مــاده  5قانــون حمایــت از
کــودکان و نوجوانــان در راســتای تحقــق
هرچــه بیشــتر ایجــاد امنیــت بــرای کــودکان
و نوجوانــان بــه بــزه کــودک آزاری جنبــه
عمومــی بخشــیده اســت .البتــه مــاده 104
ق.م.ا ،مــاده  633را قابــل گذشــت دانســته،
کــه از ایــن جهــت قابــل انتقــاد میباشــد.
قانــون حمایــت از کــودکان و نوجوانــان
بــا اجبــاری نمــودن گــزارش دهــی مــوارد
کــودک آزاری (مــاده  ،)6بارقههــای امیــدی
از شــکل گیــری حمایــت خــاص از کــودکان و
نوجوانــان بزهدیــده را نویــد میدهــد.

 .3حمایت کیفری ماهوی کیفر انگارانه
از کودکان و نوجوانان در حقوق
کیفری ایران
در زمینــه تبیــن و توجیــه ا ِعمــال کیفــر،
نظریههــای گوناگونــی ارائــه شــده کــه
یکــی از مهمتریــن ایــن دیدگاههــا رویکــرد
فایدهگرایــی اســت .بــر اســاس ایــن نظریــه
بــا توجــه بــه اهــداف نهایــی حاصــل از اجــرای
مجــازات ،تحمیــل مجــازات امــری موجــه و
قابــل پذیــرش اســت .پیــش فــرض اصلــی
ایــن دیــدگاه آن اســت کــه مجــازات بــه
طــور معمــول موجــب پیشــگیری از ارتــکاب
جــرم بیشــتر میشــود .ایــن نگــرش خــود
1. deterrence
2. rehabilitation
3. incapacitation
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دارای ســه رویکــرد بازدارندگــی ،1بازپــروری

و ســلب تــوان بزهــکاری 3اســت .نظریــه
بازدارندگــی بــر ایــن فــرض مبتنــی اســت
کــه انســان موجــودی اســت بــا اراده آزاده
و عاقــل کــه میتوانــد بــا اختیــار کامــل
در مــورد رفتــار خویــش تصمیــم گرفتــه،
نتایــج و عواقــب آن را مــورد ارزیابــی قــرار
دهــد .تعییــن و تحمیــل مجــازات در نظریــه
بازدارندگــی از ایــن جهــت توجیــه میشــود
کــه از آنجــا کــه مجــازات منتهــی بــه اعمــال
درد و رنجــی بــر بزهــکار میشــود ،موجــب
پیشــگیری از ارتــکاب رفتــار مجرمانــه توســط
وی میگــردد (غالمــی ،1382 ،صــص
 .)9284نــگاه بازدارندگــی ایــن عقیــده را
تجســم میبخشــد کــه مجــازات مانــع از
تکــرار جــرم توســط بزهــکار (بازدارندگــی
خــاص) و در عیــن حــال موجــب تبدیــل
بزهــکار بــه یــک الگــو جهــت بازداشــتن
دیگــران از ارتــکاب جــرم اســت (بازدارندگــی
عــام) .بــا پذیــرش ایــن توجیــه میتــوان بــه
نقــش تعییــن کیفرهــای افتراقــی در راســتای
حمایــت از کــودکان و نوجوانــان پــی بــرد .لــذا
در ادامــه جایــگاه ایــن نگــرش به مجــازات ،در
حقــوق کیفــری ایــران در خصــوص جرایمــی
کــه بزهدیــده آنهــا میتوانــد کــودکان و
نوجوانــان باشــد بررســی میگــردد .در هــر
جامعـهای نســبت بــه ارزشهــای مــورد قبــول
آن جامعــه و صیانــت از آن حساســیتهایی
وجــود دارد ،کــه در صــورت نقــض آنهــا،
نظــام حاکــم بــر جامعــه بــه مبــارزه بــا آن بــر
میخیــزد .یکــی از ارزشهــای مــورد تاکیــد
اســام چارچــوب بنــدی روابــط جنســی
میــان زنــان و مــردان اســت کــه بــا رفتارهــای
مغایــر بــا ایــن ارزش بــه مقابلــه پرداختــه
اســت .از همیــن رو بنــد (ت) مــاده  224قانون
مجــازات اســامی مجــازات زنــای بــه عنــف را
موجــب اعــدام زانــی دانســته اســت .زنــای بــه
عنــف نیــز حالتــی را در بــر میگیــرد کــه
شــخص بــه قهــر و غلبــه بــه دیگــری تجــاوز
جنســی نمایــد .امــا از آنجایــی کــه دخترانــی
کــه در ســنین کودکــی و نوجوانــی قــرار
دارنــد ممکــن اســت بــا اغفــال و فریــب یــک
بزرگســال تــن بــه ارتــکاب زنــا بدهنــد و هیــچ
گونــه تهدیــد و اجبــاری نیــز در میــان نباشــد،
قانونگــذار در تبصــره مــاده  224زنــا از طریــق
اغفــال و فریــب دختــر نابالــغ را در حکــم
زنــای بــه عنــف تلقــی کــرده و کیفــر آن را
مــرگ تعییــن نمــوده اســت .در خصــوص
اغفــال و فریــب دختــر نابالــغ بــرای ارتــکاب
ســایر جرایــم جنســی ماننــد مســاحقه،
تفخیــذ و روابــط جنســی نامشــروع کمتــر از

زنــا و همچنیــن فریــب دادن پســر نابالــغ بــه
ارتــکاب لــواط و ســایر جرایــم جنســی حکــم
روشــنی در قانــون مجــازات اســامی بیــان
نگردیــده اســت .در مــاده  128قانــون مجازات
اســامی چناچــه شــخصی از یــک نابالــغ بــه
عنــوان وســیله ارتــکاب جــرم مســتند بــه خود
اســتفاده نمایــد بــه حداکثــر مجــازات ارتکابی
توســط نابالــغ محکــوم میگــردد .بدیــن
ســان ،بزهــکاری کــه بــرای ارتــکاب جــرم،
بــا ســوء اســتفاده از ناتوانــی نابالغــی ،او را
ابــزار ارتــکاب جــرم قــرار دهــد نمیتوانــد از
تحمــل مجــازات مباشــر جــرم بگریــزد .مقنــن
حتــی چنیــن شــخصی را مســتحق حداکثــر
مجــازات جــرم ارتکابــی پنداشــته اســت.
چنیــن مقــررهای ،البتــه بــا ایجــاد محدودیــت
ســنی بــرای طفــل (کــه تنهــا مشــمول طفــل
غیــر ممیــز میباشــد) در مــواد  272راجــع
بــه ســرقت حــدی 375 ،راجــع بــه اکــراه در
قتــل و  526راجــع بــه تســبیب در قتــل وضع
گردیــده اســت .در مــاده  35قانــون اصالحیــه
قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر مصــوب 1389
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در راســتای
حمایــت از کــودکان و نوجوانــان آمــده اســت
کــه هــر كــس اطفــال و نوجوانــان كمتــر از
هجــده ســال تمــام هجــري شمســي را بــه
هــر نحــو بــه مصــرف و يــا بــه ارتــكاب هــر
يــك از جرایــم موضــوع ايــن قانــون وادار
كنــد بــه يــك و نيــمبرابــر حداكثــر مجــازات
قانونــي همــان جــرم و در مــورد حبــس ابــد
بــه اعــدام و مصــادره امــوال ناشــي از ارتــكاب
ايــن جــرم محكــوم ميشــود .در صــورت
ســاير جهــات از جملــه ترغيــب ،مرتكــب بــه
مجــازات مباشــر جــرم محكــوم ميشــود.
همانگونــه کــه هویداســت دامنــه حمایــت
مــاده  35قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر از
مــاده  128قانــون مجــازات اســامی فراتــر
رفتــه و کــودکان و نوجوانــان کمتــر از 18
ســال تمــام خورشــیدی را شایســته حمایــت
پنداشــته اســت .بــر اســاس مــاده 621
هرکــس بــه هــر منظــور و بــه هــر نحــوی
شــخصاً یــا توســط دیگــری شــخصی را بربایــد
یــا مخفــی کنــد بــه حبــس از پنــج تــا پانــزده
ســال محکــوم خواهــد شــد و در صورتــی
کــه ســن بزهدیــده کمتــر از پانــزده ســال
تمــام باشــد ،مرتکــب بــه حداکثــر مجــازات
مقــرر محکــوم خواهــد شــد .تکــدی گــری
بــر مبنــای مــاده  712جــرم انــگاری شــده
و مجــازات آن از یــک تــا ســه مــاه حبــس
پیــش بینــی گردیــده اســت .امــا مــاده 713
وســیله قــرار دادن طفــل بــرای تکدیگــری را
از موجبــات تشــدید مجــازات دانســته و کیفــر
مرتکــب را ســه مــاه تــا دو ســال حبــس
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تعییــن نمــوده اســت کــه بــه نظــر میرســد
بــا در نظــر گرفتــن مــاده  128مباشــر ایــن
جــرم بایســتی بــه حداکثــر مجــازات مقــرر در
مــاده  713محکــوم گــردد .در ســال 1383
قانــون مبــارزه بــا قاچــاق انســان بــرای
جلوگیــری و مقابلــه بــا ایــن پدیــده شــوم و
ســود آور بــرای تبهــکاران بــه تصویــب رســید.
در مــاده  3بــه تعییــن کیفــر بــرای مرتکبیــن
ایــن جــرم پرداختــه شــده اســت .بــر ایــن
پایــه چنانچــه عمــل مرتكــب قاچاق انســان از
مصاديــق منــدرج در قانــون مجازاتاســامي
باشــد (فصــل هفدهــم از کتــاب پنجــم،
تعزیــرات) مطابــق مجازاتهــاي مقــرر در
قانــون يــاد شــده و در غيــر ايــن صــورت بــه
حبــس ازدو تــا ده ســال و پرداخــت جــزاي
نقــدي معــادل دو برابــر وجــوه يــا امــوال
حاصــل از بــزه يــا وجــوه واموالــي كــه از
طــرف بزهديــده يــا شــخص ثالــث وعــده
پرداخــت آن بــه مرتكــب داده شــدهاســت،
محكــوم ميشــود .بــر اســاس تبصــره مــاده
 3چنانچــه فــرد قاچــاق شــده كمتــر از هجــده
ســال تمــام داشــته باشــد و عمــلارتكابــي
از مصاديــق محاربــه و افســاد فــي االرض
نباشــد ،مرتكــب بــه حداكثــر مجــازات مقــرر
درايــن مــاده محكــوم ميشــود .همچنیــن
بــر اســاس تبصــره  3بنــد (ب) مــاده  3قانــون
نحــوه مجــازات اشــخاصي كــه در امور ســمعي
و بصــري فعاليتهــاي غيرمجــاز مينماينــد،
اســتفاده از صغــار بــراي نگهــداري ،نمايــش،
عرضــه ،فــروش و تكثيــر نوارهــا و لوحهــاي
فشــرده غيرمجــاز موضــوع ايــن قانــون
موجــب اعمــال حداكثــر مجازاتهــاي مقــرر
بــراي عامــل خواهــد بــود.

برآمد
 )1بــه نظــر میرســد در مــواردي كــه
والدیــن كــودك مرتكــب رفتارهــاي پــر
خطــر عليــه كــودكان ميشــوند ،تــا جــاي
ممكــن و تــا آنجــا كــه مصلحــت كــودك
ايجــاب مينمايــد بايــد از جــرم انــگاري
رفتــار آنهــا پرهيــز نمــود .البتــه والديــن بايــد
مســؤول رفتــار آســيبزاي خــود باشــند ،امــا
ـؤوليت پذيــري والديــن را نبايــد تنهــا بــا
مسـ ّ
جــرم انــگاري اعمــال آنــان يكــي پنداشــت.
بنابرایــن جــرم زدايــي از برخــي از افعالــي
كــه شــاید حــل و فصــل آنهــا خــارج از مســير
متعــارف دادرســي رســمي ،کارآمدتــر اســت،
ضــرورت دارد (زینالــی ،1394 ،ص .)221
بــرای نمونــه اصــاح مــاده  53قانــون حمايــت
خانــواده کــه بــراي تــرك نفقــة اشــخاص
واجــب النفقــه از جملــه فرزنــد مجــازات
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حبــس پيــش بينــي كــرده اســت ،ضــروری
بــه نظــر میرســد .همچنیــن اطــاق مــوادی
ماننــد  713ق.م.ا کــه والدیــن کــودک و
نوجــوان را نیــز در زمــره عتــاب قانونگــذار
جــای میدهــد میتوانــد محــل اشــکال و
نقــد قــرار گیــرد و ابهــام زدایــی از چنیــن
مقرراتــی بایــد در دســتور کار مقنــن باشــد.
 )2همانگونــه کــه پیــش از ایــن نیــز آمــد ،بــا
توجــه بــه شــرایط ســنی کــودکان و نوجوانــان
اغفــال و فریــب و بهــره برداریهــای ســوء
از آنهــا بــه ویــژه در حــوزه مســائل مربــوط
بــه جرایــم جنســی بــه آســانی امــکان پذیــر
میباشــد .از همیــن رو میبایســت اســتفاده
ابــزاری از کــودکان و نوجوانــان بــا برخــورد
شــدید و بــدون اغمــاض کیفــری بــا بزهــکار
رو بــه رو شــود .امــا مقنــن چنیــن حالتــی را
در م  244ق.م.ا (در خصــوص قــوادی میــان
دو یــا چنــد نابالــغ) نــه تنهــا موجــب تشــدید
مجــازات نداســته بلکــه آن را عاملــی بــرای
نخفیــف کیفــر شــناخته اســت.
 )3در نظــام حقوقــی ایــران معیــار روشــن
و یکســانی در خصــوص تعییــن ســن
معینــی بــرای جــدا ســازی دوران کودکــی
از بزرگســالی در حــوزه بزهدیدگــی دیــده
نمیشــود .مــاده  621قانــون مجــازات
اســامی ربایــش بزهدیــده کمتــر از  15ســال
را از مــوارد تشــدید مجــازات تعییــن نمــوده
و در قانــون کار ،بــر اســاس مــواد  79و 176
بــه کار گمــاردن افــراد کمتــر از  15ســال،
جــرم بــه حســاب آمــده و تحــت شــرایطی
مرتکبیــن بــه مجازاتهــای مقــرر محکــوم
خواهنــد شــد .قانونگــذار در دیگــر مــواد
قانــون مجــازات اســامی (مــواد  ،128تبصــره
 2مــواد  244و  375 ،272 ،658و526
مصــوب  1392و مــواد 713 ،633 ،619
مصــوب  )1375و تبصــره  3بنــد ب مــاده 3
قانــون نحــوه مجــازات اشــخاصي كــه در امــور
ســمعي و بصــري فعاليتهــاي غيرمجــاز
مينماينــد ،کــه جنبــه حمایتــی نســبت بــه
کــودکان بزهدیــده دارنــد ،بــه بیــان واژگانــی
ماننــد «صغیــر» یــا «طفــل» بــدون ارائــه
ســن مشــخصی بــه عنــوان معیــاری بــرای
بــاز شناســی آنهــا از ســایر گروههــا ،بســنده
کــرده اســت و در قوانیــن حمایــت از کــودکان
و نوجوانــان ،مبــارزه بــا قاچــاق انســان
(تبصــره مــاده  )3و مبــارزه بــا مــواد مخــدر
(مــاده )35؛ کــودکان و نوجوانــان کمتــر از 18
ســال را زیــر چتــر حمایتــی خــود قــرار داده
اســت .همانطــور کــه پیداســت در تعییــن یک
ســن خــاص بــه عنــوان معیــار تمیــز ســن

کودکــی از بزرگســالی در قوانیــن موجــود
آشــفتگی وجــود دارد .بــرای نتیجــه گیــری
در خصــوص جــدا ســازی ســن ،بیــن کــودکان
و بزرگســاالن در جهــت حمایــت کیفــری
ماهــوی ،در هــر دو شــکل آن ،در هــر مــوردی
از جرایــم تعزیــری و یــا بــه طــور کلــی جرایــم
غیــر مربــوط بــه حــدود ،قصــاص و دیــات
کــه قانونگــذار از واژگانــی ماننــد «کــودک»،
«طفــل»« ،صغیــر» و «نابالــغ» بــدون تعییــن
ســن ،ماننــد مــواد  633 ،619و  ...اســتفاده
کــرده باشــد ،بایــد بــر پایــه مــاده  1قانــون
حمایــت از کــودکان و نوجوانــان ،بــه عنــوان
الگــو دهنــده سیاســت جنایــی یکپارچــه در
راســتای حمایــت از کــودکان و نوجوانــان،
ســن  18ســال هجــری خورشــیدی را بــه
عنــوان معیــار پذیرفــت و در هــر جایــی کــه
قانونگــذار بــدون اینکــه بــر صغیــر یــا کبیــر
بــودن شــخص اشــاره کــرده ،ســن خاصــی
بــرای کــودک در نظــر گرفتــه باشــد ،ماننــد
مــاده  621ق.م.ا کــه در ایــن مــاده اگــر ســن
بزهدیــده کمتــر از پانــزده ســال تمــام باشــد،
موجــب تشــدید کیفــر مرتکــب خواهــد شــد
یــا بــه کار گمــاردن افــراد کمتــر از پانــزده
ســال مطابــق قانــون کار ،بایــد بــه همان ســن
عمــل کــرد .امــا در مــوارد مرتبــط بــه حــدود،
قصــاص و دیــات ،ماننــد :تبصــره  1مــاده
 ،221تبصــره  2مــاده ،224تبصــره  1مــاده
 ،251مــواد  ،356 ،354 ،304تبصرههــای 1
و 2مــاده 375و  ...از ق.م.ا مصــوب  1392کــه
حمایــت از کــودک مربــوط بــه مســائل فقهــی
اســت بایــد از مــاک پذیرفتــه شــده در مــاده
147ق.م.ا پیــروی نمــود.
 )4در مجمــوع بــا نگاهــی بــه قوانیــن یــاد
شــده بــه نظــر میرســد بایــد پذیرفــت کــه
در حقــوق کیفــری ایــران سیاســت جنایــی
منســجم و ســاختارمندی در زمینــه حمایــت
کیفــری ماهــوی جــرم انگارانــه و کیفرانگارانــه
از کــودکان و نوجوانــان وجــود نــدارد .بلکــه
مقنــن ایرانــی بــه صــورت پراکنــده و مــوردی
و بــدون در نظــر گرفتــن ســنجههای رفتــاری
زیــان بــار علیــه آنهــا اقــدام بــه وضــع
مقــررات حمایتــی از ایــن قشــر آســیب پذیــر
کــرده و همیــن امــر موجــب بــروز برخــی
ناهماهنگیهــا میــان قوانیــن در راســتای
ایجــاد معیارهــای کودکــی و نوجوانــی بــر
پایــه ویژگیهــای آســیب پذیــری ایــن گــروه
گردیــده اســت .بنابرایــن ایجــاد ســاختاری
یکســان در قوانیــن بــر اســاس شــاخصهای
آســیب پذیــری کــودکان و نوجوانــان ،بــرای
حمایــت کارآمــد از آنهــا امــری ضــروری در
پیــش روی قانونگــذار میباشــد.

منابع
 )1رایجیــان اصلــی ،مهــرداد (،)1390
بزهدیــده شناســی ،جلــد یکم(تحــوالت
بزهدیــده شناســی و علــوم جنایــی) ،چــاپ
نخســت ،انتشــارات شــهر دانــش
 )2زینالــی ،حمــزه ( ،)1382نوآوریهــای
قانــون «حمایــت از کــودکان و نوجوانــان»
و چالشهــای فــراروی آن ،رفــاه اجتماعــی،
شــماره 7
 )3زینالــی ،حمــزه ( ،)1392فرآينــد و
ســازوكارهاي انعــكاس و دريافــت اصــل
حمايــت ويــژه از كــودكان در حقــوق ايــران،
دائرهالمعــارف علــوم جنايــي( ،مجموعــه
مقالههــاي تازههــاي علــوم جنايــي) زیــر
نظــر علــی حســين نجفــي ابرندآبــادي ،كتــاب
دوم ،نشــر ميــزان
 )4زینالــی ،حمــزه ( ،)1394جهانــي شــدن
حقــوق كيفــري در قلمــروي حمايــت از
كــودكان در برابــر بزهديدگــي ،چــاپ
نخســت ،نشــر میــزان
 )5غالمــی ،حســین( ،)1382بررســی حقوقــی
جــرم شــناختی تکــرار جــرم ،چــاپ نخســت،
انتشــارات میــزان
 )6مطهــری ،مرتضــی ( ،)1357عــدل الهــی،
چــاپ نخســت ،انتشــارات صــدرا
 )7نوبهــار ،رحیــم ،صفــاری فاطمــه (،)1396
بايســتههاي جرمانــگاري بــراي حمايــت
از كــودكان خيابانــي ،پژوهشــنامه حقــوق
کیفــری ،ســال هشــتم
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چالشهــای پیونــد اعضــای محکومــان بــه
اعــدام در نظــام قضایــی ایــران
نگارنده :محمدرضا خطشب
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
 .1مقدمه
پیونــد اعضــا بــه عنــوان یکــی از نشــانههای
پیشــرفت دانــش پزشــکی امیدهــای فزاینــدهای
را بــرای نجــات جــان انســانها ایجــاد کــرده
اســت .شــکل نویــن ایــن عمــل پزشــکی کــه
از قــرن بیســتم آغــاز شــده ،پیونــد بســیاری
از اعضــای انســان از قبیــل کلیــه ،قلــب ،ریــه،
قرنیــه ،چشــم و کبــد را فراهــم کــرده اســت.
همزمــان بــا ایــن موضــوع ،مالحظــات اخالقــی
و حقوقــی پیرامــون پیونــد عضــو نیــز در حــال
1

رشــد اســت.
تفــاوت چشــمگیر میــان متقاضیــان اهــدا و
دریافــت عضــو ،گاه حکومتهــا را بــر آن
مــیدارد تــا بــا اتخــاذ راهکارهــای گوناگــون
ایــن تفــاوت را از میــان بردارنــد .یکــی از ایــن
راهکارهــا همانــا پیونــد اعضــای محکومــان بــه
اعــدام اســت کــه در برخــی از کشــورها ماننــد
چیــن اجــرا میشــود.
اخیــرا در ایــران نیــز «آییننامــه نحــوه اجــرای
احــکام حــدود ،ســلب حیــات ،قطــع عضــو،
قصــاص نفــس و عضــو و جــرح ،دیــات ،شــاق،
تبعیــد ،نفــی بلــد ،اقامــت اجبــاری و منــع از
اقامــت در محــل یــا محلهــای معیــن» کــه
توســط رییــس قــوه قضاییــه بــه تصویــب
رســیده ،بــه چنیــن راهــکاری توســل جســته
اســت.
مــاده  47ذیــل مبحــث اول (نحــوه اجــرای
مجازاتهــای ســالب حیــات) از فصــل دوم ایــن

آییننامــه بیــان مــیدارد« :چنانچــه محکــوم
داوطلــب اهــدای عضــو پیــش یــا پــس از اجــرای
مجــازات اعــدام باشــد و مانــع پزشــکی بــرای
اهــدای عضــو موجــود نباشــد ،قاضــی اجــرای
احــکام کیفــری طبــق دســتورالعملی اقــدام
مینمایــد کــه ظــرف ســه مــاه از تاریــخ تصویــب
ایــن آییننامــه توســط معاونــت حقوقــی قــوه
قضاییــه بــا همــکاری وزارت دادگســتری و
ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور تهیــه شــده و
بــه تصویــب رئیــس قــوه قضاییــه میرســد».
از ســیاق نــگارش مــاده بــه نظــر میرســد
محکومیــن بــه قصــاص از شــمول آن خارجانــد
و فقــط محکومیــن بــه مجــازات اعــدام تحــت
شــمول مــاده قــرار میگیرنــد.
ایــن نوشــتار در پــی آن اســت بــه طــور اجمالــی
برخــی از دیدگاههــای موافــق و مخالــف چنیــن
رویکــردی را از نظــر بگذرانــد تــا از ایــن رهگــذر
نقــاط ابهــام آن را مــورد تاکیــد قــرار دهــد.

 .2عنصر رضایت در محکوم به اعدام
همانطــور کــه مــاده  47آییننامــه بیــان کــرده
اســت اهــدای عضــو توســط محکــوم میتوانــد
قبــل یــا بعــد از اجــرای مجــازات اعــدام اتفــاق
افتــد .نوشــتهی حاضــر جهــت رعایــت اختصــار
بــدون ورود بــه بســندگی یــا نابســندگی نظریات
مربــوط بــه تســلط افــراد بــر بــدن بعــد از
مرگشــان ،فــرض میگیــرد کــه افــراد یــا بــه
دلیــل آنکــه ترسهــا و نگرانیهــای زمــان
حیــات در خصــوص بــدن بعــد از مــرگ از

چنــان اهمیتــی برخــوردار اســت کــه تســلط
بــر آن را توجیــه میکنــد یــا بــه دلیــل آنکــه
حــوادث پــس از مرگشــان میتوانــد منافــع
2

زمــان حیاتشــان را تحــت تاثیــر قــرار دهــد ،
دارای چنیــن تســلطی هســتند.
بــا ایــن پیشفــرض بدیهــی بــه نظــر میرســد
کــه رضایــت بهعنــوان کلیدیتریــن عنصــر در
تحقــق اهــدای عضــو بایــد بــه طــور مشــخص در
محکومــان بــه اعــدام بررســی شــود.
از شــروط رضایــت معتبــر آن اســت کــه
مختارانــه باشــد و توســط فــرد دارای اهلیــت
صــادر شــود .بعــاوه چنانچــه محکــوم خواهــان
آن باشــد کــه پیونــد در زمــان حیاتــش صــورت
گیــرد بایــد بــه طــور کامــل بــر عواقــب آن
بــر ســامتیاش تــا زمــان اجــرا شــدن حکــم
آگاه باشــد .موضــوع اختیــار از چنــان اهمیتــی
برخــوردار اســت کــه بســیاری از برنامههــای
اهــدای عضــو توســط افــراد زنــده ،بررسـیهایی
طوالنــی در خصــوص انگیزههــای اهــدای عضــو
انجــام میدهنــد کــه شــامل بررســی میــزان
احســاس وظیفــه بیــش از حــد (بــرای مثــال در
خصــوص اهــدا بــه اعضــای خانــواده) ،تاثیــرات
نوروتیــک درونــی ناخــودآگاه ،درگیریهــای
3

احساســی غیرعــادی و  ...میشــود.
بــا ایــن توضیحــات ســوال اساســی آن اســت
کــه آیــا میتــوان بــه رضایــت شــخصی کــه بــه
اعــدام محکــوم شــده اســت و مدتهاســت در
محیــط زنــدان محبــوس گشــته ،اعتمــاد کــرد؟
آیــا نمیتــوان بیــان داشــت کــه رضایــت آزاد

 .1مطهری پور ،مرتضی؛آذربایجانی ،مسعود« ،مالحظات اخالقی در پیوند اعضا» ،پژوهش نامه اخالق ،بهار ، 1392سال ششم ،شماره  ،1صص 119121
2. Wilkinson, Martin and Wilkinson, Stephen, «The Donation of Human Organs», The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring
2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/organdonation/>.
3. ibid
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و مختارانــه ممکــن اســت تحــت تاثیــر محیــط

زنــدان خدشــهدار شــود؟ 1درســت اســت کــه
امــر در خصــوص آن دســته از زندانیانــی کــه
مصرانــه و فعاالنــه خواهــان پیونــد عضوشــان
هســتند صــادق نیســت ،امــا دور نیســت کــه
شــرایط حاکــم بــر محیــط زنــدان اختیــار
برخــی از محکومــان را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.

 .3موانع قانونی
مطابــق «قانــون پیونــد اعضــای بیمــاران فــوت
شــده یــا بیمارانــی کــه مــرگ مغــزی آنــان
مســلم اســت» مصــوب  1379مجلــس شــورای
اســامی «شــرط وصیــت بیمــار یــا موافقــت ولی
میــت جهــت پیونـد» عضــو افــراد تحــت شــمول
مــاده ضــروری اســت .بعــاوه بــه نظــر میرســد
آنچــه در شــرایط کنونــی در عمــل اتفــاق
میافتــد آن اســت کــه حتــی بــا وجــود وصیــت
بیمــار نیــز ،موافقــت ولــی میــت اخــذ میشــود
و بــه ایــن ترتیــب در رویــه وصیــت بــه تنهایــی
کارســاز نیســت 2.مــاده  47آییننامــه بــدون
ذکــر نامــی از ولــی میــت ،تنهــا بــه داوطلــب
بــودن محکــوم بــه اعــدام اشــاره کــرده اســت.
بدیهــی اســت کــه داوطلــب بــودن محکــوم بــه
اعــدام هیچکــدام از دو شــرط موجــود در مــاده
(یعنــی وصیــت توســط بیمــار و موافقــت ولــی
میــت) را بــرآورده نمیکنــد .بــه ایــن ترتیــب
بــه نظــر میرســد ذکــر ایــن مــاده در یــک
آییننامــه بــه وضــوح خــروج از وظایــف رییــس
قــوه قضاییــه مذکــور در اصــل  158قانــون
اساســی و دخالــت در امــر قانونگــذاری اســت.
وجــود چنیــن احکامــی در آییننامههــای
رییــس قــوه قضاییــه از آنرو دارای اهمیتــی
فزاینــده قلمــداد میگــردد کــه بنابــر یــک
تفســیر از مــاده « 12قانــون تشــکیالت و آییــن
دادرســی دیــوان عدالــت اداری» مصــوب 1392
ابطــال آنهــا حتــی از حــدود صالحیتهــای
دیــوان نیــز خــارج اســت و بــه ایــن ترتیــب ایــن

آییننامههــا بالفاصلــه بــه مثابــه احکامــی
الزماالجــرا عملــی میشــوند.

 .4ابهامات موجود در فرآیندهای قضایی
هرچنــد اکثــر مخالفــان پیونــد اعضــای
محکومــان بــه اعــدام ،انتقــادات خــود را از
منظــری اخالقــی بــه چنیــن رویکــردی وارد
میکننــد ،امــا بــه نظــر میرســد بخشــی از
ایــن انتقــادات بیــش از آنکــه راجــع بــه حســن
و قبــح اخالقــی باشــند ،بــه رویههایــی کــه
منتهــی بــه پیونــد عضــو فــرد محکــوم میشــود
خدشــه وارد میکننــد:
بیــان شــده اســت کــه ممکــن اســت بــا پیــش
گرفتــن چنیــن رویـهای دادســتانها و قضــات با
احتمــال بیشتــری مجــازات اعدام را درخواســت
یــا صــادر کننــد؛ چراکــه گمــان میکننــد ایــن
مجــازات میتوانــد جــان انســانهای دیگــری
را نجــات دهــد 3.برخــی حتــی گامــی فراتــر
نهــاده و از نگرانــی بزرگتــری ســخن راندهانــد
مبنــی بــر اینکــه ایــن رویــه تــا جایــی پیــش
رود کــه مجــازات اعــدام فقــط بــرای یافتــن
اعضــای قابــل پیونــد اجــرا شــود .ایــن ادعــا
بدیــن معناســت کــه اگــر دلیــل پیونــد اعضــا
وجــود نداشــته باشــد ،اعدامــی رخ نخواهــد
داد .البتــه بایــد اذعــان داشــت کــه حتــی در
کشــور چیــن کــه ســالیانه بیــش از 10000
اعــدام بــه وقــوع میپیونــدد نیــز شــاهد قابــل

اتکایــی در اثبــات ایــن مدعــا وجــود نــدارد 4.امــا
ایــن امــر نبایــد موجــب شــود کــه نظــام قضایــی
ایــران چنیــن خطــری را بــه کل نادیــده بگیــرد.
دور از ذهــن نخواهــد بــود کــه احتمــال اینکــه
پیونــد اعضــای محکــوم بــه اعــدام میتوانــد
ناجــی جــان انســانهای دیگــری شــود ،بــه
مثابــه یــک فراینــد توجیهگــر روانــی در
تصمیمگیــری قضــات موثــر باشــد .تردیــدی
نیســت همانطــور کــه بیــان شــد چنیــن امــوری
بــه شــکلی عینــی قابــل اثبــات نیســتند ،امــا

ســنجش تمامــی عواقــب احتمالــی یــک حکــم
حقوقــی از ضروریــات وضــع مقــررات مختلــف
اســت.

 .5استدالل حامیان الغای مجازات
اعدام
برخــی از حامیــان الغــای مجــازات اعــدام
اســتدالل کردهانــد کــه پیونــد عضــو محکومــان
بــه اعــدام پذیــرش اجتماعــی ایــن مجــازات

را افزایــش میدهــد 5.چــه بســا مبنــای ایــن
اســتدالل آن باشــد عمــوم جامعــه ایــن مجــازات
را دارای کارکــردی مثبــت بداننــد و از ایــن رو
خواهــان تــداوم اعمــال آن باشــند .بــاری همیــن
امــر باعــث شــده اســت برخــی ایــن ابهــام را
مطــرح کننــد کــه پیونــد اعضــای فــرد اعــدام
شــده موجــب میشــود کــه قبــح مجــازات
اعــدام مــورد اغمــاض قــرار گیــرد و موجــب
اســتمرار آن گــردد 6.در مقابــل بیــان شــده
اســت کــه موضعگیــری اخالقــی در برابــر
نفــس مجــازات اعــدام متفــاوت اســت از پیونــد
اعضــای شــخص اعــدام شــده .مطابــق ایــن نظــر
حتــی اگــر اهــدای عضــو بــه طریقــی موجــب
حمایــت از مجــازات اعــدام شــود هــم ،بــه طــور
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بدیهــی 7تنفــر اخالقــی در پــی نــدارد.

 .6تاثیر اهدای عضو بر نظریات توجیه
کیفر
بــر اســاس یــک تقســیمبندی میتــوان
گفــت کــه متفکــران حقــوق کیفــری بــرای
توجیــه کیفــر بــه دو رویکــرد اساســی توســل
جســتهاند .در حالیکــه رویکــرد وظیفهگــرا
(و بــه طــور مشــخص مکافاتگرایــی) بــه
دنبــال اعمــال مجازاتــی متناســب بــا نفــس
عمــل کیفــری و میــزان اســتحقاق مجــرم اســت
و بــه پیامدهــای مجــازات بیتوجــه اســت،

1. Lin, Shu S; Rich, Lauren; D. Pal, Jay; Sade, Robert M., «Prisoners on Death Row Should Be Accepted as Organ Donors», Ann
Thorac Surg 93;2012, p. 1774
 .2ساقی ،الهه؛ هاشمی تنکابنی ،سید موسی« ،بررسي خالء هاي قانوني پيوند اعضاء در افراد مبتال به مرگ مغزي» ،مجله پزشكي قانوني ایران ،دوره  ، 23شماره  ،1بهار ،96ص.64
3. Caplan, Arthur, «The Use of Prisoners as Sources of OrgansAn Ethically Dubious Practice», The American Journal of Bioethics,
2011 ,)10(11, p.2
4. Westall, G. P.; Komesaroff, P.; Gorton, M. W.; Snell, G. I., « Ethics of organ donation and transplantation involving prisoners:
the debate extends beyond our borders», Internal Medicine Journal 2008( 38), p. 58.
5. Caplan, Arthur, op.cit.
6. Cameron, J. Stewart; Hoffenberg, Raymond, op.cit.
7. Selfevidently
8. Westall, G. P.; Komesaroff, P.; Gorton, M. W.; Snell, G. I., op.cit., p. 58.
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غایتگرایــی فوایــد مترتــب بــر مجــازات (بــه
طــور ویــژه بازدارندگــی) را دلیــل موجــه بــودن

کیفــر میشــمارد 1.ادعــا شــده اســت کــه
پیونــد اعضــای محکومــان بــه اعــدام میتوانــد
ایــن هــر دو مبنــای توجیــه کیفــر را خدشـهدار
ســازد:
اگــر وابســتگان مجنیعلیــه مشــاهده کننــد
کــه در روزهــای پایانــی زندگــی محکومعلیــه،
وی توســط دریافتکننــدگان بالقــوه اعضــا
و همچنیــن رســانهها مــورد ســتایش
قــرار میگیــرد و ویژگیهــای قبیــح فعــل
مجرمانــهاش زیــر ســایهی فــداکاری وی در
روزهــای پایانــی بــه فراموشــی ســپرده میشــود،
ممکــن اســت اهــداف مکافاتگرایانــهی
مجــازات او محقــق نشــوند .در واقــع بــه نظــر
میرســد بنیــان ایــن اســتدالل آن باشــد کــه
محکومعلیــه بــا اهــدای اعضایــش بــه دنبــال
رســتگاری 2اســت و ایــن امــر بــا مکافــات وی

در تناقــض اســت 3.در مقابــل بیــان شــده اســت
کــه مطابــق نظریــهی مکافاتگرایانــه مجــرم
بایــد بــه مجازاتــی متناســب بــا صدمــهای
کــه ایجــاد کــرده ،برســد و هنگامــی کــه ایــن
مجــازات متناســب اعــدام اســت ،صــرف اعــدام
مرتکــب قاعــدهی تناســب را جــاری میکنــد
حتــی اگــر او در روزهــای پایانــی منافعــی از
قبیــل تحســین دیگــران ،رســتگاری و  ...را
کســب کنــد .البتــه میتــوان بــا ارائـهی قرائتــی

حداکثــری از مکافاتگرایــی 4در مقــام پاســخ
بــه ایــن انتقــاد برآمــد .مطابــق ایــن قرائــت بــه
مرتکــب جــرم نبایــد اجــازه داد در طــول دوران
محکومیــت فوایــدی بیــش از یــک حــد معیــن
را بــه دســت آورد؛ بــرای مثــال اگــر وی برنــدهی
یــک بختآزمایــی شــد ،میتــوان بــا توســل
بــه ایــن قرائــت از مکافاتگرایــی وی را از
بدســت آوردن فوایــد ایــن جایــزه محــروم کــرد.
البتــه در ایــن مــورد هــم بایــد اثبــات کــرد کــه
مــواردی ماننــد رســتگاری ،تحســین دیگــران و
 ...فوایــد در دســترس مرتکــب را بیــش از حــد
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مجــاز میکنــد.
همچنیــن در یــک دیــدگاه غایتگــرا هــدف
نظــام کیفــری از اعمــال مجــازات برقــراری
عدالــت خواهــد بــود نــه فراهــم کــردن بســتر
درمــان بیمــاران .بعــاوه اهــدای عضــو توســط

محکــوم از تــرس ناشــی از اجــرای مجــازات
میکاهــد و میتوانــد موجــب کاهــش میــزان

بازدارندگــی مجازاتهــا شــود 6.امــا بــه نظــر
میرســد طــراح ایــن نظــر بــرای نشــان اثبــات
مدعــای خــود بایــد نشــان دهــد کــه اهــدای
عضــو توســط محکومــان بــه اعــدام ،میــزان
جرایــم منتهــی بــه ایــن مجــازات را افزایــش
میدهــد .حتــی اگــر ایــن فــرض نیــز پذیرفتــه
شــود نمیتــوان بالفاصلــه نتیجــه گرفــت کــه
اهــدای عضــو توســط محکومــان مــردود اســت،
چراکــه نبایــد بــه افزایــش میــزان بازدارندگــی
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بــا هــر وســیلهای تــن داد.
در واقــع ،اگــر کســی بتوانــد اثبــات کنــد
ســرجمع فایــده بازدارندگــی مجــازات و فایــده
اهــدای عضــو از بازدارندگــی مجازاتــی بــدون
امــکان اهــدای عضــو بیشــتر اســت ،آنــگاه ایــن
انتقــاد رنــگ خواهــد باخــت.

 .6نتیجهگیری
تردیــدی نیســت کــه تمــام انســانها دارای
ترکیبــی از فضایــل و رذایــل اخالقیانــد.
اهــدای عضــو توســط یــک فــرد محکــوم بــه
اعــدام میتوانــد نشــانگر فضیلــت اخالقــی
کســانی باشــد کــه در جوامــع گوناگــون انــواع
برچســبهای غیراخالقــی را تحمــل میکننــد.
امــا هــر نظــام حقوقــی بایــد در ایــن خصــوص با
احتیــاط تمــام عمــل کنــد .نظــام حقوقــی ایــران
نیــز بایــد بــا بررســی تمــام جوانــب از جملــه
بررســی عنصــر رضایــت ناشــی از اختیــار آزاد
محکومــان بــه اعــدام و در نظــر گرفتــن خطراتی
کــه در فرایندهــای قضایــی ممکــن اســت روی
دهــد در خصــوص ایــن موضــوع تصمیمگیــری
کنــد .واضــح اســت ایــن تصمیمگیــری در
صالحیــت قــوه قانونگــذار کشــور بــوده و ورود
هــر نهــاد دیگــری در آن بــه منزلــهی نادیــده
انگاشــتن تفکیــک قــوا اســت.
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ارتکاب جرم در فضا
نگارنده :امین زحمتکش
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
1

 -1مقدمه

موضوعات نوین حقوق کیفری

پیچیدگیهاي قابل تأمل در گیتی همیشه
ِ
واقعیت دانش بشري بوده و هست.
بیش از
لذا با پیشرفت روزافزون صنعت هوانوردي و
دسترسی بشر به فضاي ماوراي جو ،گسترش
حقوق بین الملل در خصوص حقوق حاکم
بر فضاي ماوراي جو و کرات آسمانی بسیار
ضروري و قابل اهمیت است .و این ضرورت
و اهمیت زمانی روشنتر میشود که با نگاهی
دقیق و در عین حال دوراندیشانه ،به ابعاد
حقوقی گزارش اخیر سازمان ملی هوانوردی و
فضایی آمریکا (ناسا) 2در مورد احتمال وقوع
اولین جرم در فضا توجه نماییم .بر اساس
این گزارش ،خانم «آن مک کلین» ،3فضانورد
سازمان فضایی ناسا ،متهم شده است که در
حین انجام مأموریت شش ماههی خود بین
دسامبر  2018تا ژوئن سال ( 2019در مدت
اقامت خود در ایستگاه فضایی بینالمللی)،4
از طریق رایانه به حساب بانکی همسر سابق
خود دسترسی پیدا نموده فلذا مرتکب جرم
سرقت هویت و دسترسی غیر مجاز به حساب
بانکی غیر شده است5؛ اتهامی که البته وی رد
نموده است .اکنون این خبر ،به طور جدی
و واقعبینانهتری این سؤال را مطرح ساخته
که در فرض وقوع جرم در فضای ماورای جو،
کدامین قانون و نظام کیفری ،حاکم و قابل
اجرا است؟
پاسخ به این سؤال را حداقل از سه منظر
میتوان بررسی نمود؛ از منظر حقوق

بینالملل عرفی ،حقوق بینالملل معاهدات
و اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی .در
ذیل به این موارد به طور اجمالی و به فراخور
این شماره از خبرنامهی عدالت کیفری اشاره
خواهد شد.

 -2پاسخ از منظر حقوق بینالملل عرفی
پاسخ به سؤال مطروح در مقدمهی فوق
چنانچه صرفاً معطوف به گزارش سازمان
ناسا در ارتباط با اتهام خانم آن مک کلین
باشد ،شاید چندان دشوار در نظر نیاید و گفته
شود که با توجه به تابعیت آمریکایی متهم
و بزهدیده در این پرونده ،ایاالت متحدهی
آمریکا با توجه به قوانین ملی خود ،صالحیت
رسیدگی دارد.
اما پاسخ سؤال هنگامی که توجه ما به
ابعاد دیگری از این موضوع معطوف باشد،
پیچیدهتر میشود؛ توجه به مسائلی همانند
ظهور پدیدهی جدید «توریسم فضایی» 6و
همچنین فعالیتهای نوظهور یا قریبالوقوع
نظامی ،تجاری و خصوصی در فضای ماورای
جو زمین .چرا که طی دهههای اخیر،
فعالیتهای بشری در جو مافوق زمین به طور
چشمگیری افزایش یافته است؛ آنگونه که در
حال حاضر قریب به  50کشور دنیا در این
نوع فعالیتهای فرازمینی حضور و مشارکت
مستمر و هدفمند دارند .فضا و جو مافوق
سیارهی زمین همانند دریاها ،اقیانوسها و
آبهای آزاد از اصل عدم مالکیت و حاکمیت

تبعیت میکند و جزئی از میراث مشترک
7
بشری بوده و متعلق به تمام بشریت میباشد
و هیچ کشوری نمیتواند ادعایی بر آن نماید.
اما این بدان معنا نیست که آبهای آزاد و
فضای مافوق زمین ،از قوانین ملی کشورها
و حاکمیتها تبعیت نمیکنند .بلکه حقوق
بینالملل ،به دولتها این اختیار را داده است
که در موارد معینی ،قوانین ملی خود را به
طور فراسرزمینی اعمال نمایند که قطعاً یکی
از مصادیق آن ،وقوع جرم در فضا است .برای
مثال مطابق اصل صالحیت شخصی فعال و
منفعل که مبتنی بر ملیت بزهکار و بزهدیده
میباشد و همچنین مطابق اصل صالحیت
جهانی در جرائم مهمی چون دزدی دریایی،
کشورها میتوانند قوانین و صالحیت کیفری
خود را فراتر از اصل سرزمینی بودن قوانین
و مقررات ،اجرا کنند .لذا با اعمال اصول
کلی مربوط به صالحیت کیفری در حقوق
بینالملل عرفی که شامل اصل صالحیت
سرزمینی ،اصل صالحیت شبهسرزمینی (اصل
کشور صاحب پرچم) ،اصل صالحیت حمایتی
(واقعی) ،اصل صالحیت شخصی فعال ،اصل
صالحیت شخصی منفعل و اصل صالحیت
جهانی میشود و در قوانین ملی اکثر کشورها
نیز بازتاب یافتهاند ،میتوان برای مسئلهی
غامض ارتکاب جرم در فضا از حیث صالحیتی
پاسخهایی درخور و مستند یافت که البته از
شرح تک تک این اصول صالحیتی و تطبیق
هر یک با فروض مختلف وقوع جرم در فضا،
در این کوتاهنوشتار اجتناب میگردد و به
مجال دیگری موکول میشود.

1. a_zahmatkesh@sbu.ac.ir
)2. National Aeronautics and Space Administration (NASA
3. Anne McClain
)4. International Space Station (ISS
5. https://www.nytimes.com/23/08/2019/us/nasaastronautannemcclain.html
6. space tourism
7. res communis
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معاهدات
در حقوق بینالملل معاهدات ،فضای مافوق
زمین تحت حاکمیت  6معاهدهی بینالمللی
کلیدی قرار دارد که پاسخ مسئلهی این
جستار در برخی از آنها نیز قابل واکاوی
است.
اسم اختصاری و غیر رسمی این شش
معاهدهی فضایی عبارت است از:
پیمان فضای ماورای جو  ،1 1967پیمان نجات
فضانوردان  ،2 1968کنوانسیون مسئولیت فضا
 ،3 1972کنوانسیون ثبت (اجسام فضایی)
 ،4 1975توافق کرهی ماه ( 5 1979این پنج
معاهده مورد تأیید و تحت حمایت «دفتر
6
سازمان ملل متحد در امور فضای خارجی»
7
میباشند) و توافق ایستگاه فضایی بینالمللی
مصوب سال  .1998از میان قوانین بینالمللی
پیشگفته ،توافق ایستگاه فضایی بینالمللی
مصوب  1998و پیمان فضای ماورای جو
مصوب  ،1967بیشترین ارتباط را با موضوع
وقوع جرم در فضا و صالحیت کیفری دارند.
بنابراین در ادامه به این دو معاهده پرداخته
خواهد شد.

 3-1پیمان فضای ماورای جو 1967
این پیمان به عنوان اولین و قدیمیترین
منبع حقوق بینالملل فضا ،متضمن کاوش و
استفاده آزاد از فضا در راستای منافع تمامی
کشورها و نیز نافی اعمال حاکمیت و مالکیت
بر آن است .مطابق مادهی  4این معاهده،
کرهی ماه و سایر اجرام آسمانی میبایست
صرفاً در جهت اهداف صلحآمیز مورد استفاده
قرار گیرند و مطابق مواد  6و  ،7دولتها در
برابر کلیهی فعالیتهای فضایی و آسیب و
خسارات وارده از سوی اجسام پرتابی خود از
زمین به فضا ،مسئول میباشند .اما در پاسخ
این سؤال که چه کسی حق تعقیب جرائم
ارتکابی در فضا را دارد ،به نظر میرسد که
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مادهی  8این معاهده که مبتنی بر نوعی اصل
صالحیت شبه سرزمینی (صالحیت مبتنی بر
پرچم) میباشد؛ کمککننده و راهنما است.
ِ
دولت طرف این
مادهی  8مقرر میدارد« :هر
معاهده که به نام و با رجیستری آن کشور،
اشیائی به فضا فرستاده میشود ،میبایست
نسبت به آن اجسام پرتابی ،صالحیت و
کنترل خود را حفظ و اعمال نماید و همچنین
نسبت به کلیهی پرسنل و خدمهی آن اشیاء؛
چه این اشیاء در فضا و جو باشند و چه بر
روی سطح اجرام آسمانی .»...بنابراین آنچه
بر اساس این معاهده برای تعیین صالحیت
کیفری مهم است ،رجیستری 8اجسام پرتابی
به فضا میباشد؛ فارغ از ملیت پرسنل و
کارکنانی که مرتکب جرم میشوند و این
مقرره ،مشابه قاعدهی کشور صاحبپرچم در
تعیین صالحیت کیفری در جرائم واقعه در
هواپیماها و کشتیها بر فراز و سطح آبهای
آزاد است .اما معاهده و مادهی قانونی مورد
ارتکابی پرسنل در
اشاره ،در ارتباط با جرائم
ِ
خارج از محیط فیزیکی فضاپیماها ،ایستگاهها
و ماهوارههای فضایی و یا جرائم ارتکابی توسط
افراد غیر پرسنل که برای انجام فعالیتهای
فضایی ،از طرف دولتها مأمور نمیباشند
ازجمله توریستها ،بازدیدکنندگان ،مسافران
و چه بسا تاجرانی که به فضا میآیند ،حکم
صریح و روشنی ندارد؛ جز آنکه به طور
کلی ،مقررات و اصول حقوق بینالملل را بر
تمامی فعالیتهای فضایی ،قابل اعمال ذکر
میکند .به عبارت دیگر ،پیچیدگی و ابهام
مادهی  8بیشتر به عدم ارائهی تعریفی از
واژهی «پرسنل» 9برمیگردد و تردیدها را
به شمول این ماده نسبت به توریستهای
فضایی و اشخاص و نهادهای غیر دولتی که
در فعالیتهای فضایی خود تحت نظارت و
مأموریت دولت نیستند یا اشخاص فاقد
مجو ِز ورود به محیط فضا ،برانگیخته است.
در ارتباط با فعالیتهای ملی در فضا از سوی
اشخاص غیر دولتی و لزوم صدور مجوز و
نظارت دولتها بر این فعالیتها ،توجه به
مادهی  6معاهده ،ضروری است.
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 3-2توافق ایستگاه فضایی بین المللی
1998
در ارتباط با توافقنامهی ایستگاه فضایی
بینالمللی مصوب ( 1998الزماالجرا در سال
 ،)2001میتوان گفت که در حال حاضر این
توافقنامه هرچند که عام و تحت حمایت
رسمی و نظارت سازمان ملل متحد نیست،
اما دربردارندهی صریحترین و مستقیمترین
مقررهی بینالمللی میان پانزده کشور دنیا،
در مورد تعیین صالحیت کیفری نسبت به
جرائم ارتکابی در ایستگاه فضایی بینالمللی
است که میتواند الگوی مناسب و راهگشایی
برای کشورها در این زمینه باشد .بند 1
مادهی  22این توافق اشعار میدارد« :کانادا،
اروپایی امضاکننده ( 11کشور
کشورهای
ِ
اروپایی ،)10ژاپن ،روسیه و ایاالت متحدهی
آمریکا میتوانند صالحیت کیفری خود را بر
کلیهی پرسنل مستقر در اجسام پرتابشده
به ایستگاه فضایی بینالمللی ،بر اساس ملیت
مرتکبین ،اعمال نمایند» .بنابراین پانزده
کشور امضاکننده ،مطابق این توافقنامه،
صالحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در
هر یک از بخشها و اجزاء ایستگاه فضایی
بینالمللی را بر اساس یک توافق درونی و
میاندولتی ،مبتنی بر اصل صالحیت شخصی
فعال یا صالحیت مبتنی بر تابعیت بزهکار قرار
دادهاند؛ صرف نظر از آنکه رجیستری محل
وقوع جرم ،متعلق به کدام یک از کشورهای
پانزدهگانه باشد.
البته تحت شرایط خاصی ،کشور متبوع
بزهدیده نیز بر اساس اصل صالحیت شخصی
منفعل که در بند  2مادهی  22ذکر شده
است ،صالحیت رسیدگی به جرم ارتکابی را
دارد .و آن در شرایطی است که جرم واقعه،
توسط یکی از اتباع دولتهای امضاکننده،
علیه جان یا امنیت تبعهی دولت دیگر طرف
توافقنامه ایستگاه فضایی بینالمللی ارتکاب
یابد و یا آنکه جرم مورد نظر توسط وی ،بر
روی بخشی از ایستگاه فضایی بینالمللی

1. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other
Celestial Bodies 1967.
2. Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space 1968.
3.Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972.
4.Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space 1975.
5. Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies 1979.
6.United Nations Office of Outer Space Affairs.
7. The International Space Station Intergovernmental Agreement (IGA) 1998.
8. registry
9. personnel
 .10بلژیک ،دانمارک ،فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،هلند ،نروژ ،اسپانیا ،سوئد ،سوئیس و بریتانیا.
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که به نام کشور دیگری از اعضای توافق،
رجیستری شده است ارتکاب یابد و یا به آن
خسارت وارد کند .در این فرض ،کشورهای
متبو ِع مرتکب جرم و بزهدیدهی جرم بنا به
تقاضای کشور متبوع مجنیعلیه ،با توجه به
منافع خود در تعقیب کیفری ،در مورد تعیین
صالحیت برای رسیدگی ،رایزنی مینمایند
و کشور متبوع بزهدیده به دنبال این رایزنی
است که ممکن است صالحیت کیفری برای
محاکمهی مرتکب جرم را پیدا کند؛ مشروط
به اینکه ظرف  90روز از تاریخ این رایزنی یا
هر مدت مورد توافق دیگری:
 1کشور متبوع بزهکار با این امر موافقت نماید
و یا؛
 2در ارائهی تضمین جهت ارسال پرونده
صالح ملی خود برای محاکمهی
به محاکم
ِ
کیفری مجرم ،ناتوان ظاهر شود.

آیندهای نزدیک ،کامال غیرمحتمل است .و
برای ارتکاب جنایات جنگی و تجاوز ارضی،
حقوقی
این پیشفرض الزم است که نظام
ِ
حاکم بر فضا که به طور تدریجی از سال
 1967تاکنون شکل گرفته است ،به یکباره از
هم فرو پاشد .زیرا مطابق مادهی  4معاهدهی
فضای ماورای جو مصوب  ،1967فضای مافوق
زمین ،میبایست صرفاً در راستای اهداف
صلحآمیز مورد بهرهبرداری و اکتشاف قرار
گیرد و انجام هرگونه آزمایشات و تحقیقات
نظامی و همچنین تأسیس و استقرار پایگاه
و سالحهای نظامی در این فضا ممنوع اعالم
شده است .مضافاً آن که اعمال صالحیت
تکمیلی دیوان ،منوط به ارتکاب جرم در
داخل قلمروی سرزمینی یکی از کشورهای
عضو اساسنامه و یا توسط اتباع کشورهای
عضو است .لذا اگر جنایات چهارگانهی مذکور

به فضا و همچنین مأموریتهای بزرگ فضایی
برای سفر به کرات منظومهی شمسی که با
مشارکت دولتها و فضانوردانی با ملیتهای
مختلف در آینده انجام خواهد گرفت ،راه
حل مناسب با توجه به ظرفیتها و ابزارهای
حقوقی موجود آن است که در ارتباط با چالش
اول ،به همان قاعدهی عام و کالسیک حقوق
بینالملل فضا که در ماده  8پیمان فضای
ماورای جو مقرر شده است؛ یعنی قاعدهی
«کشور رجیستری» ،عمل گردد و در ارتباط با
چالش دوم با توجه به تعدد ملیتها و ویژگی
مشارکتی و جمعی چنین مأموریتهایی ،به
قواعدی مشابه آنچه در توافق ایستگاه فضایی
بین المللی پیشبینی شده است؛ یعنی اصل
صالحیت کیفری شخصی (مبتنی بر تابعیت
بزهکار و بزهدیده) عمل شود.
در هر صورت به نظر میرسد که سازمان

-4پاسخ از منظر اساسنامه دیوان
کیفری بینالمللی

در فضا رخ دهند ،ارجاع این موضوع به دیوان
کیفری بینالمللی برای رسیدگی ،به دلیل
آنکه انجام تحقیقات چنین جرائمی در فضا از
نظر اکثریت کشورهای عضو بسیار هزینهبردار
و دشوار است ،غیرممکن به نظر میرسد.

ملل متحد میبایست با مشارکت اکثریت
دولتهای عضو ،با توجه به گسترش روزافزون
و شتابان فعالیتهایی فضایی در ابعاد نوین
تجاری ،توریستی ،نظامی و خصوصی ،اقدام
به تدوین و تصویب یک معاهدهی بینالمللی
در حوزهی فضای ماورای جو آنگونه که غالب
ابهامات و خألهای حقوقی و کیفری موجود در
این حوزه را رفع کند ،نماید.
در پایان ،این نکته قابل ذکر است که
نگارنده در این پژوهش کوتاه ،قصد بررسی
موشکافانهی زوایای مختلف و پاسخ به تمامی
ابهامات و چالشهای حقوقی پیرامون موضوع
ارتکاب جرم در فضای ماورای جو زمین را
نداشته و با توجه به پیچیدگیهای خاص این
موضوع و همچنین محدودیتهای خبرنامه
عدالت کیفری ،به طرح موضوع و بیان کلیات
و برخی پاسخها و راهحلهای اجمالی اکتفا
نموده و قطعاً در این زمینه ،مصون از خطا
نبوده است.

اشارهی کوتاهی به صالحیت دیوان کیفری
بینالمللی در این زمینه نیز خالی از فایده
نیست .مطابق اساسنامه رم ،دیوان در صورت
المللی معینی ،دارای
وقوع جنایات بین
ِ
صالحیت تکمیلی خواهد بود .هر چند که
با توجه به ماهیت و نوع جرائم داخل در
صالحیت دیوان ،ارتکاب این جنایات در فضای
ماورای زمین ،بسیار بعید به نظر میرسد .این
جنایات عبارتند از جنایات علیه بشریت،
نسلکشی ،جنایات جنگی و تجاوز ارضی .از
آنجایی که نسلکشی و جنایات جنگی برای
وقوع ،مطابق اساسنامهی رم ،میبایست در
مقیاس معینی ارتکاب یابند ،وقوع این جرائم
در فضای بیرونی کرهی زمین ،حداقل در

 -5نتیجهگیری
نتیجتاً تصمیمگیری در مورد صالحیت
کیفری در جرائم ارتکابی در فضا با توجه
به وجود راهحلها و رویکردهای مختلف از
منظر معاهدات بینالمللی و عرف بینالمللی
به عنوان دو منبع اصلی حقوق بینالملل،
دشوار مینماید و تا حدودی تابع مباحث
سنتی برابری یا اولویت معاهدات و عرف
ِ
بینالمللی بر یکدیگر است .اما در ارتباط با
دو چالش عمدهی پیشرویِ حقوق بینالملل
فضا در حوزهی صالحیت کیفری یعنی پرتاب
ایستگاهها و فضاپیماهای خصوصی و غیردولتی

خبرنامه
عدالت
کیفری

سال دوم  /شامره چهارم  /تابستان 98

19

تنظیمکننده :مهرنوش ایمانی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

 1رای وحدت رویه شــماره  777هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1398/2/31
بــا عنایــت بــه مفــاد مــاده  289قانــون مجــازات اســامی مصــوب  1392در نحــوه تقســیمبندی جنایــات علیــه
نفــس یــا عضــو یــا منفعــت و عمومیــت مقــررات تبصــره ذیــل مــاده  551ایــن قانــون ،نظــر بــه اینکــه مکلــف
شــدن صنــدوق تامیــن خســارتهای بدنــی بــه پرداخــت معــادل تفــاوت دیــه انــاث تــا ســقف دیــه ذکــور
امتنانــی اســت لــذا در کلیــه جنایــات علیــه زنــان ،اعــم از نفــس یــا اعضــا ،مابهالتفــاوت دیــه مربــوط بــه آنــان،
بایــد از محــل صنــدوق مذکــور پرداخــت شــود.
 2رای وحدت رویه شــماره  778هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ1398/3/28
نظــر بــه اینکــه بــر حســب مســتفاد از بنــد الــف مــاده  1قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز جرائــم مذکــور
در مــاده  702اصالحــی قانــون مجــازات اســامی داخــل در عنــوان قاچــاق نیســت ،بنابرایــن از شــمول بنــد
ت مــاده  47قانــون مجــازات اســامی (قابــل تعلیــق نبــودن قاچــاق عمــده مشــروبات الکلــی) خــارج اســت ،از
ای ـنرو اجــرای مجــازات ایــن جرائــم بــا رعایــت شــرایط مقــرر در مــاده  46قانــون اخیــر قابــل تعلیــق اســت.

تازههای آراء وحدت رویه

 1قانون تشــکیل وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
در راســتای اجــرای اصــل یــک صــد و بیســت و ســوم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران
قانــون تشــکیل وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی کــه بــا عنــوان طــرح
یــک فوریتــی تشــکیل وزارت میــراث فرهنگــی و گردشــگری و صنایــع دســتی بــه مجلــس
شــورای اســامی تقدیــم شــده بــود ،در جلســه علنــی روز دوشــنبه مــورخ  1398/4/24و تاییــد
شــورای نگهبــان ،ابــاغ گردیــد.
 2قانــون حمایــت از مرمــت و احیــای بافتهــای تاریخــی فرهنگــی مصــوب
1398/4/25
این قانون در  17ماده تصویب شــده است.

تازههای آییننامهها و دستورالعملها
 1آییــن نامــه نحــوه اجــرای احــکام حــدود ،ســلب حیــات ،قطــع عضــو ،قصــاص نفــس و عضــو و جــرح ،دیــات ،شــاق ،تبعیــد ،نفــی بلــد ،اقامــت اجبــاری و منــع
از اقامــت در محــل یــا محلهــای معیــن مصــوب 1398/3/26
در اجــرای مــاده ( )216قانــون مجــازات اســامی مصــوب  1392و مــاده ( )549قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  « 1392آییــن نامــه نحــوه اجــرای احــکام
حــدود ،ســلب حیــات ،قطــع عضــو ،قصــاص نفــس و عضــو و جــرح ،دیــات ،شــاق ،تبعیــد ،نفــی بلــد ،اقامــت اجبــاری و منــع از اقامــت در محــل یــا محلهــای
معیــن » مشــتمل بــر  148مــاده و  40تبصــره تنظیــم شــده اســت.
 2دســتورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انســانی در قوه قضائیه مصوب 1398/4/23
این دســتورالعمل مشــتمل بر پنج فصل و در  23ماده و  8تبصره تصویب شــده است.
 3آییننامه اجرای شناســایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اســناد رســمی مصوب 1398/4/26

در اجــرای تبصــره  1بنــد ب مــاده  113قانــون برنامــه پنــج ســاله توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران مصــوب  ،1395آییننامــه
اجــرای شناســایی و توقیــف امــوال مدیــون در اجــرای مفــاد اســناد رســمی در  9مــاده بنــا بــه پیشــنهاد وزیــر محتــرم دادگســتری و همــکاری ســازمان ثبــت
اســناد و امــاک کشــور تنظیــم شــده اســت.
 4دســتورالعمل اجرایــی اعالم برخط ظرفیت پذیــرش زندانیان به مقامات قضایی صالحیتدار مصوب 1399/5/5
در اجــرای تبصــره قســمت  3بنــد ت مــاده  113قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران« ،
دســتورالعمل اجرایــی اعــام برخــط ظرفیــت پذیــرش زندانیــان بــه مقامــات قضایــی صالحیتــدار» در  7مــاده و یــک تبصــره توســط ســازمان زندانهــا و اقدامــات
تامینــی و تربیتــی کشــور بــا همــکاری وزارت دادگســتری ،تنظیــم شــده اســت.
 5دســتورالعمل تشــکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران مصوب 1398/5/13

بــه منظــور انجــام بهینــه وظایــف قــوه قضائیــه در مســائل اقتصــادی جامعــه ،پیشــگیری از وقــوع مفاســد و جرائــم اقتصــادی ،حمایــت از ســرمایهگذاری ســالم،
تدویــن سیاســت کیفــری مناســب و بازدارنــده ،تهیــه پیوســتههای اطالعرســانی متناســب ،مبــارزه و مقابلــه قاطــع بــا مجــاری فســاد ،تســریع در تعقیــب،
تحقیــق ،رســیدگی ،صــدور حکــم و اجــرای احــکام و در اجــرای قانــون مجــازات اســامی و مقــررات آییــن دادرســی کیفــری ،بــه ویــژه مــاده  566و تبصــره آن،
«دســتورالعمل تشــکیل مجتمــع تخصصــی ویــژه رســیدگی بــه جرائــم اقتصــادی تهــران» در 29مــاده و  12تبصــره ،تنظیــم شــده اســت.
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مشاهیر حقوقی
تنظیمکننده :پریسا پورهاشمی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

تاج زمان دانش ،متولد سال  1305در تبریز است .ایشان
مدرک ليسانس خود را در رشته حقوق از دانشكده حقوق
و علوم سياسي دانشگاه تهران گرفت .ایشان در سال
 1336برای ادامه تحصیل به اروپا رفت .سپس در سال
 1962ميالدي(1341ش ).از دانشكده علوم جنايي «اكس
ان پروانس» فرانسه موفق به اخذ دكتري علوم جنايي و
سپس در سال  1965از دانشكده حقوق دانشگاه نوشاتل
سوييس دكتراي حقوق جزا اخذ كرد .موضوع پایاننامه
دکترای وی «طرز تربیت مجرمین در محیط آزاد در
سوئیس ،فرانسه و بلژیک» بود.
ایشان در سال  1344به ایران بازگشت و در دانشگاه پلیس
مشغول به تدریس شد .ایشان با تلفیق آموختههای خود و
تجربه بازدید از زندان قصر ،در صدد اعمال اصالحاتی در
اوضاع زندانیان برآمد .با تالشهای ایشان برای نخستین
بار بند زندانیان اطفال از بزرگساالن جدا شد .همچنین
بانی راهاندازی کارگاههای هنری و صنعتی برای زندانیان
شد .دکتر دانش به منظور اداره امور زندانیان زن ،پیشنهاد
تربیت و استخدام نیروی پلیس زن را داد .در سال 1346
نخستين دادگاه اطفال در تهران با پيگيري وي افتتاح شد.
تهیه و تدوین «آییننامۀ جدید زندانها» در  348ماده از
دیگر اقدامات این بانوی فرهیخته و خستگیناپذیر بود که
در  1347هـ  .ش به اجرا درآمد .این آییننامه را می توان
نخستین آییننامه علمی زندانها نامید.
دکتر تاج زمان در سال  1354به دانشگاه تهران منتقل
شد و در سال  1381بازنشسته شد.
دکتر تاج زمان دانش در سال  1388در تهران درگذشت.

برخی از نگاشتههای ایشان عبارتند از:
«کیفرشناسی»« ،دادرسی اطفال در
حقوق تطبیقی»« ،اصول علم زندانها»،
«کیفرشناسی وحقوق زندانیان و طرز اجرای
مجازاتها و اقدامات تأمینی در ایران و
فرانسه»« ،اطفال و جوانان بزهکار»« ،حقوق
زندانیان و علم زندانها در ایران و فرانسه»،
«دادرسی اطفال و جوانان بزهکار در حقوق
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