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 -0بیان مسأله
از ديرباز يکي از ويژگي هاي اصلي قواعد حقوقي ،وجود ضمانت اجرا براي نقض
آن بوده است که اين ضمانت اجراها داراي شدّت و ضعف مختلف هستند .يکي از
اين ضمانت اجرا ها ،حمايت کيفري از ارزش هاي حاکم بر جامعه است که شديد
ترين نوع حمايت نيز محسوب مي گردد .حکومت ها همواره کوشيده اند تا در لواي
اظهار برخي ديدگاه ها ،به توجيه و فلسفه پردازي در خصوص جرم انگاري خود
بپردازند ،هرچند اين مباني ،منتقدان سر سخت خود را علي الخصوص در سده اخير در
قالب نظرياتي چون جرم شناسي انتقادي و ديدگاه هاي ليبرال حقوق کيفري داشته
است .به هر حال ،بايستي بدانيم که چرا يک ارزش در جامعه آن قدر حائز اهميّت
تلقّي مي گردد که حمايت کيفري را مي طلبد؟
دسته اي از جرائم نوظهور در زرّادخانه کيفري کشورها ،جرائم عليه عدالت
قضايي مي باشد که ارتکاب آنها باعث دور افتادن سيستم قضايي از دادرسي عادالنه
مي گردد؛ لذا حکومت ها با جرم انگاري اين رفتار ها در پي تأمين امنيّت قضايي
شهروندان خود و ايجاد دادرسي عادالنه بوده اند .تأمين امنيّت قضايي و دادرسي
عادالنه هرچند مهمّ ترين اهداف از جرم انگاري اين رفتار ها مي باشند ولي توجيه
کنن ده مداخله کيفري نخواهند بود و لذا پاسخ به چرايي جرم انگاري جرائم عليه
عدالت قضايي کماکان حائز اهميت مي باشد .به عالوه ،بسياري از اين جرائم به اعتبار
اين که در فرآيند دادرسي کيفري ارتکاب مي يابند و با عنايت به اهميّت خاصّ
دادرسي هاي کيفري نسبت به ساير اقسام دادرسي ،مورد توجه قرار گرفته اند که در
مقاله حاضر به دنبال پاسخ به پرسش راجع به داليل و مباني جرم انگاري در خصوص
جرائم مخلّ فرآيند دادرسي بوده ايم.

 -6مفاهیم اصلي
 -6-0مفهوم عدالت قضایي
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قبل از بيان مفهوم عدالت قضايي ضرورت دارد مفهوم عدالت را دريابيم .براي
عدالت از جهات مختلف تقسيم بندي هايي وجود دارد که يکي از مهمّ ترين آنها
تقسيم بندي عدالت از حيث مُجري آن ميباشد که عدالت به دو قسم :عدالت الهي و
عدالت غير الهي (بشري) تقسيم مي گردد ،که مجري نوع اول ،پروردگار و مجري
نوع دوم ،انسان ها هستند .همچنين عدالت غير الهي را در دو فرع :عدالت فردي و
عدالت اجتماعي مي توان قرار داد که عدالت فردي ،مربوط به عملکرد انسان در
ارتباط با خودش و عدالت اجتماعي ،به عملکرد عادالنه انسان در فضاي روابط
اجتماعي مي پردازد (موحّد .)965 :5925 ،عدالت اجتماعي داراي سه رکن :عدالت
اداري ،عدالت اقتصادي و عدالت قضايي است؛ لذا عدالت قضايي ،نوعي و جزئي از
عدالت اجتماعي محسوب مي گردد.
عدالت قضايي بدان معناست که اگر افراد جامعه انساني از حيث انسانيّت و حقوق
انساني مساوي بودند ،بايد درمقام قضا نيز مساوي بوده و حقّي که مورد تجاوز قرار
گرفته استيفا و هيچ مالحظه اعتباري و غير ارزشي مورد توجه قرار نگيرد (موسوي
گرگاني .)579 :5976 ،بايد توجه داشت که عدالت قضايي ،مفهومي متفاوت از
عدالت کيفري است .در حقيقت ،عدالت کيفري در پي آن است که کيفر و مجازات
بر اساس عدالت و متناسب با رفتار ارتکابي و زيان وارده باشد در حالي که عدالت
قضايي به دنبال رعايت عدالت در مرحله قضاوت و رسيدگي به اتّهامات افراد و پس از
آن اجراي عادالنه مجازاتي است که بر اساس قواعد عدالت کيفري ،عادالنه صادر
شده است (طارمي)52 :5922 ،؛ از اينرو عدالت قضايي برخالف عدالت کيفري که
بيشتر به قانون بر مي گ ردد ،ارتباط مستقيمي با اجراي قانون دارد .در تعريف يکي از
اساتيد حقوقي گفته شده است« :عدالت قضايي عبارت از آن است که کليّه افراد و
اشخاص جامعه به طور يکسان و بدون تبعيضات ناشي از وضعيّت طبقاتي يا موقعيّت
اجتماعي يا وضعيّت عقيدتي و سياسي به طور يکسان از خدمات قضايي دادسرا ها و
دادگاه ها استفاده کنند .اين معنا از اصول  96 ،92 ،93 ،58 ،53و  97قانون اساسي
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استنباط مي گردد» (کشاورز به نقل از طارمي )53 :5922 ،برخي نيز عدالت قضايي را
مترادف دادرسي منصفانه دانسته اند (پرويني.)93 :5927 ،
اين نوع عدالت خود از دو منظر قابل بررسي است :نخست از منظر قانونگذار،
بدين معنا که عدالت قضايي پيش از هر چيز وامدار قوانين عادالنه و به دور از تبعيض
هاي ناروا مي باشد .دوم از منظر تابعان قانون که اين تابعان اعمّ از مجريان قانون و
شهروندان مي باشند و حتي مقنّن پس از تصويب قانون در اين دسته قرار ميگيرد ،که
تابعان قانون نبايستي حقوق به رسميّت شناخته افراد در فرآيند دادرسي را تضييع
نمايند؛ زيرا تضييع حقوق اصحاب دعوا در فرآيند باعث صدمه ديدن عدالت قضايي
خواهد شد (موسوي گرگاني .)572 :5976 ،اگر عدالت قضايي توسط تابعان قانون
نقض شود ،غالباً شکل دهنده يک دسته از جرائم تحت عنوان جرائم عليه عدالت
قضايي بوده و ضمانت اجراي کيفري در بردارد.
 -6-6مفهوم اخالل در فرآیند دادرسي کیفری و مقایسه آن با جرائم
علیه عدالت قضایي
منظور از اخالل در فرآيند دادرسي کيفري ،اعمال و رفتاري است که از سوي
اصحاب دعواي کيفري ،وکالي آنها ،مقامات قضايي و اجرايي نهاد هاي عدالت
کيفري ،شهود ،کارشناسان ،ضابطين دادگستري و رسانه ها در داخل يا خارج از مرجع
قضايي و به منظور منحرف ساختن فرآيند دادرسي از مسير صحيح و قانوني آن ،تضييع
حقوق اصحاب دعوا يا اطاله دادرسي و عدم اجراي عدالت در فرآيند دادرسي
صورت مي گيرد.
با توجه به آن چه که ذکر شد مشخّص ميگردد که رفتار هاي مخلّ فرآيند
دادرسي کيفري در واقع نتيجه اي جز نقض عدالت قضايي در اين فرآيند را در پي
نخواهد داشت ،لذا همگرايي خاصّي بين اين مفهوم و مفهوم جرائم عليه عدالت
قضايي وجود دارد.
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جرائم عليه عدالت قضايي ،مجموعه رفتار هايي است که به منظور ايجاد مانع در
جريان عدالت قضايي و در دوره هاي مختلف زماني حتي قبل از شکل گيري فرآيند
دادرسي نسبت به جرم اصلي يا حقّ تضييع شده تا مرحله اجراي حکم ،قابل ارتکاب
بوده و توسط مقنّن با تصريح به ضمانت اجراي کيفري ممنوع اعالم شده است.
با عنايت به تعاريفي که از اخالل در فرآيند دادرسي کيفري و جرائم عليه عدالت
قضايي ارائه نموديم ،ميتوان نکات زير را در مقايسه بين اين دو مفهوم يادآوري کرد:
مفهوم اخالل در فرآيند دادرسي کيفري از جهتي موسّع تر و از جهتي مضيّق تر
نسبت به مفهوم جرائم عليه عدالت قضايي محسوب مي شود .از اين جهت که اخالل
در فرآيند دادرسي کيفري فقط منحصر به دادرسي هاي کيفري بوده و رفتار هاي
ارتکابي در ساير اقسام دادرسي چون اداري و مدني را در بر نميگيرد ،نسبت به جرائم
عليه عدالت قضايي مضيّق تر محسوب ميگردد ،اما از اين جهت که اخالل در فرآيند
دادرسي کيفري حتي شامل رفتار هايي مي گردد که در سياهه جرائم وارد نشده و
جرم نمي باشد در عين حال ،باعث ايجاد اخالل مي گردند از مفهوم جرائم عليه
عدالت قضايي موسّع تر مي باشد .بنابراين ،رابطه منطقي بين اين دو مفهوم ،عامّ و
خاصّ من وجه خواهد بود .البته چنان چه در مفهوم اخالل در فرآيند دادرسي کيفري
تنها به مصاديق مجرمانه پرداخته شود که در واقع به آنها جرائم مخلّ فرآيند دادرسي
کيفري گفته مي شودآنگاه اين مفهوم ،مستغرق در مفهوم جرائم عليه عدالت قضايي
محسوب مي گردد.

 -3اصل ضرر
 -3-0مفهوم اصل
اصل ضرر5که در نظر طرفداران ليبرال ،مهمّ ترين اصل براي جرم انگاري رفتار ها
مي باشد بر اين اساس بنا شده است که تنها رفتار هايي بايد در حوزه حقوق کيفري

1-Harm principle
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وارد شوند که به ديگران ضرر مي رسانند ( .)on criminalization\183به موجب
اين اصل ،ضرر به غير و پيشگيري از آن اولين دغدغه حقوق کيفري است و بر همين
مبنا ،برخي از مصاديق رفتار هاي ضرري مي بايست جرم تلقّي شوند (defining
) crimes\4اين اصل که خود نشأت گرفته از «اصل آزادي»5جان استوارت ميل مي -
باشد ،موافق يک رويکرد مبتني بر اخالق فايده گرانه بوده که به موجب آن ،هدف
موجّه يک قاعده اجتماعي بايستي به حدّ اکثر رساندن سعادت و خوشبختي فرد باشد
(جعفري)592 :5935 ،
در اين رابطه ميل مي گويد« :اين که دولت مي تواند از قدرت خود به نحو مشروع
در برابر اراده اعضاي جامعه متمدّن خود استفاده کند ،با اين هدف صورت مي گيرد
که از ضرر به ديگران پيشگيري نمايد .مصلحت شخص چه اخالقي و چه جسمي دليل
کافي نيست .نمي توان يک شخص را مجبور نمود عملي را انجام دهد يا ترک کند به
اين دليل که آن عمل براي او بهتر است ،يا چون که در نظر ديگران مبادرت به اين
عمل ،عاقالنه يا حتّي درست است» )(on liberty\112
بنابراين ،قدرت دولت مي بايست صرفاً به عنوان ابزاري براي جلوگيري از اضرار به
ديگران استفاده شود؛ لذا اصل ضرر از يک سو قدرت و دغدغه هاي دولت ،و از
سوي ديگر ،آزادي فردي را مورد توجه قرار داده است و مي توان گفت همزمان
داراي دو جنبه سلبي و ايجابي است .جنبه سلبي آن که به اصل ضرر ،ويژگي هاي
ليبراليستي داده است در اين حقيقت نهفته است که دولت مي تواند با توسّل به کيفر،
افراد را از اضرار به يکديگر بر حذر دارد.
 -3-6مقایسه اصل ضرر و قاعده الضرر
مسأله حاشيه اي که در اين قسمت گذرا به بحث آن مي پردازيم ،مقايسه اصل
ضرر در حقوق عرفي با قاعده الضرر در فقه اسالمي مي باشد .اخيراً برخي حقوقدانان

1-principle of liberty
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مسلمان مدّعي شده اند که قاعده الضرر در فقه اسالمي ،ظرفيّت توسعه به منظور طرح
يک اصل اوّلي براي مداخله کيفري دولت بر مبناي اين قاعده را دارد و از بين رويکرد
ها و خوانش هاي متداول از اين قاعده ،معناي قاعده را «نفي ضرر غير متدارک» مي
دانند .به اين معنا که ضرر جبران نشده در اسالم تجويز نشده است (مراغه اي:5353 ،
 )982بر اين اساس ،ضرري که در برابر آن نفعي باشد ،ضرر نيست ،همانگونه که اگر
ضرري باشد و از سوي شارع ،حکم به جبران ضرر باشد وجود آن ضرر به منزله عدم
است؛ بنابراين اگر مالي از کسي تلف شود و در برابر آن جبراني نباشد ،ضرر به
حساب مي آيد اما هنگامي که شارع حکم به جبران ضرر داشته باشد ديگر ضرر نيست
(همان .)986 :بر اساس اين ديدگاه ،قاعده الضرر عالوه بر جنبه سلبي داراي جنبه
ايجابي نيز بوده و توجيه کننده مداخله کيفري دولت براي دفع ضرر هاي وارده به
شهروندان خواهد شد.
نظر اخير داراي ايراداتي است از جمله اين که فقها اضرار به نفس را نيز از جمله
ضرر هايي دانسته اند که با قاعده الضرر نفي شده است؛ در حالي که اگر اين مفهوم
حديث الضرر را ضرر غير متدارک بدانيم ،در مورد اضرار به نفس ،حکمي از سوي
شارع براي جبران ضرر نرسيده است (بهرامي احمدي .)523 :5938 ،ايراد دوم آن
است که پس از وقوع ضرر ،به صِرف حکم شارع بر ضرورت جبران ضرر ،آن ضرر
به منزله معدوم فرض نخواهد شد .براي مثال ،چنان چه «الف» به فرد «ب» جراحتي
وارد کرده و سپس ديه آن را بپردازد ،چگونه مي توان گفت ضرري رخ نداده است؟
(روستايي.)69 :5933 ،
بنابراين ،توجه به اين ايرادات مانع پذيرش اين ديدگاه از معناي قاعده الضرر
خواهد بود .اگر بخواهيم قاعده الضرر را به عنوان مبناي جرم انگاري بپذيريم ،بايستي
از اين قاعده قدرت اثبات حکم را نيز استنتاج نمائيم ،در حالي که در ساير معاني
متداولي که از قاعده ارائه شده است اثبات حکم برداشت نمي شود بلکه نفي حکم
ضرري استنباط مي گردد و تنها در ديدگاه ضرر غير متدارک مي توان اثبات حکم را
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نيز نتيجه گرفت که با عنايت به ايرادات فوق ،پذيرش اين نظر نيز غير موجّه جلوه مي
نمايد؛ لذا قاعده الضرر به عنوان يک قاعده روبنايي تنها در موارد استثنائي که احکام
اوليّه با ضرر درگير مي شوند ،حکم ضرري را برداشته و ضرر را دفع مي کند و نهايت
استفاده اي که از تفسير قاعده الضرر به نفي حکم ضرري مي توان کرد ،آن است که
دولت نمي تواند در جايي مداخله کند که از آن مداخله ،ضرري پديد آيد (همان:
 .)62دومين دليل بر عدم امکان تفسير قاعده الضرر به الگوي دفاعي جرم انگاري ،نبودِ
تعريف هنجاري از ضرر در اين قاعده است و تعريف ارائه شده از ضرر در اين قاعده،
يک تعريف عرفي است که در مواردي بسيار گسترده بوده و با اصل برائت در
اصطکاک خواهد افتاد .بنابراين «الضرر» ،مقنّن را محدود به مداخله در رفتار هاي
مضرّ نمي کند و به طور ايجابي حکم نمي کند که در چه رفتار هايي مداخله کند؛
بلکه حتّي اگر مقنّ ن در موردي قصد مداخله کيفري داشته باشد که ضرر هاي پيامدي
آن بيش از منافع آن باشد ،قاعده الضرر مقنّن را از اين امر منع مي نمايد .از سوي
ديگر« ،الضرار» نيز افراد جامعه را از ضرر زدن به ديگران و حتّي به خود منع مي نمايد
و ايراد ضرر را موجبي براي محدوديّت آزادي هاي فردي مي داند؛ يعني افراد تا جايي
در رفتار هاي خود آزادند که به خود و ديگران ضرر نرسانند .بنابراين مي توان گفت
که قاعده الضرر ،از قواعد محدودکننده آزادي فردي5است و نه مشروعيّت بخش به
اجبار5و مبنايي براي جرم انگاري ،لذا نمي توان قاعده الضرر در فقه اسالمي را مبنايي
موجّه براي جرم انگاري تلقّي نمود؛ به خالف اصل ضرر در حقوق عرفي ،که اصلي
ترين مبناي جرم انگاري در حقوق ليبرال محسوب مي گردد.

1-liberty - limiting
2-coercion- legitimizing
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 -3-3جایگاه اصل ضرر در جرم انگاری رفتار های مخلّ فرآیند
دادرسي کیفری
ميل معتقد است برخي منافع منشأ حقّ مي باشند .به عبارت ديگر ،دولت حقوقي را
براي افراد به رسميّت مي شناسد که تعرّض به اين حقوق باعث ايراد ضرر به منافع
افراد مي باشد .بر اين اساس ،ميل دو دسته اصلي از منافع را بر مي شمارد :نخست
امنيّت و دوم خود مختاري يا اصل استقالل عمل فردي (محمودي جانکي:5925 ،
.)535
يکي از مواردي که ذيل عنوان امنيّت جايگاه ويژه اي دارد ،امنيّت قضايي ميباشد
و آن چه تحت لواي امنيّت قضايي قرار مي گيرد بسيار گسترده است ،از جمله
دسترسي به محاکم دادگستري عادالنه و بي طرف ،رعايت اصل قانوني بودن جرم و
مجازات ،رعايت فرض بي گناهي ،جلوگيري از بازداشت غير قانوني ،متناسب بودن
جرم و مجازات ،عدم افشاي جريان دادرسي هاي غير علني ،حفظ داليل جرم و ...؛ لذا
دسترسي به امنيّت قضايي را مي توان از مهمّ ترين حقوق بنيادين بشر دانست و بر اين
اساس ،نقض اين حقوق به منافع شهروندان ضرر وارد کرده و توجيه گر مداخله
کيفري دولت خواهد بود .با نگاهي به عناوين مجرمانه مخلّ فرآيند دادرسي نظير
اخفاي ادلّه ،از بين بردن داليل جرم ،تهديد شهود و بزه ديده و قاضي ،امتناع از اداي
شهادت ،شهادت کذب ،قسم دروغ ،کارشناسي بر خالف واقع ،اخذ رشوه براي
صدور حکم خالف واقع ،بازداشت غير قانوني ،ممانعت از دسترسي به دادگاه ،امتناع
از احقاق حقّ به علّت آن که به حقوق قضايي فرد که فوقاً ذکر شد و تأمين کننده
امنيّت قضايي وي مي باشد ،صدمه و ضرر وارد مي آورد ،مي تواند تحت حمايت
کيفري قرار گيرد.
 -4اصل مصلحت عمومي
 -4-0مفهوم اصل
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اصل مصلحت عمومي5يکي ديگر از اصول جرم انگاري در حقوق کيفري
محسوب مي گردد .به عبارتي ،برخي رفتار ها مخالف مصلحت جامعه به عنوان
موجوديّتي فارغ از اشخاص تشکيل دهنده آن مي باشد که اين رفتار ها بر اساس اين
اصل ،قابل کيفر خواهد بود .با دقّت در محتواي اين اصل مشخّص مي شود که اگر
اصل ضرر به افراد حقيقي اختصاص پيدا نکند ،مي تواند مصلحت عمومي را نيز در بر
گيرد ،زيرا رفتار هاي مخالف مصلحت عمومي در واقع ،مشتمل بر ضرر به کليّت
جامعه مي باشد .ميل در اين رابطه مي گويد« :انسان قادر به يافتن منافع مشترکي بين
خود و اجتماع انساني که جزئي از آن است مي باشد ،به طوري که هر رفتاري که
امنيّت کلّ ي جامعه را تهديد کند براي آن فرد نيز تهديد کننده است».
)(Utilitarianism/128
کساني که با ترديد به مصلحت عمومي و ساير ديدگاه هاي مرتبط با منافع جمعي
مي نگرند ،معموالً چنين استدالل مي کنند که نظريّه مصلحت عمومي نمي تواند ضامن
آزادي هاي فردي باشد و به عقيده ايشان ،آزادي فردي تنها در پناه مصالح شخصي و
خصوصي تأمين مي گردد؛ نه مصالح جمعي و عمومي(the political theory .
)of possessive individualism/180
با وجود اين ،مي توان نظريّه اي درباره مصلحت عمومي تدوين کرد که در آن
احترام به آزادي هاي فردي و مصلحت هاي خصوصي رعايت شده و اصوالً باعث
تضمين آزادي هاي فردي در سايه مصلحت هاي عمومي باشد (معيني علمداري،
 )525 :5975و اين امر تنها زماني ميسّر است که مصالح خصوصي و غايت يک کشور
همسو باشد« .هر کشور زماني سامان درست دارد و به خودي خود نيرومند است که
سود خصوصي شهروندانش با غايت کلّي آن يگانه شود و سود خصوصي و غايت
کشور ،راه احياء و تحقّق خود را در يکديگر بجويند» (هگل)33 :5926 ،؛ در چنين
وضعيّتي احساس مسئوليّت درباره ديگري ،فرد را وا مي دارد که از حصار مصالح
1-principle of public - interest
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جزئي خارج شده و به بهزيستي در شهر ترغيب شود و مبنا بر مشارکت داوطلبانه افراد
براي کسب ارزش هاي اجتماعي گذاشته مي شود .در چنين نگرشي ،تقابل مصلحت
عمومي و آزادي فردي از بين مي رود زيرا افراد جامعه حفظ مصالح عمومي را که
خود داوطلبانه و مسئوالنه ب ه عهده دارند راهي در جهت افزايش فرصت براي رسيدن
به منافع خصوصي خود ميدانند (معيني علمداري)575 :5975 ،
 -4-6جایگاه اصل مصلحت عمومي در جرم انگاری رفتار های مخلّ
فرآیند دادرسي کیفری
يکي از مصاديق مصلحت عمومي که در تمامي کشور ها مورد پذيرش واقع شده
است حفظ نظم و آرامش جامعه است .از مهمّ ترين مواردي که باعث حفظ نظم و
آرامش جامعه مي باشد اين است که افراد با چشم خود اجراي عدالت را ببينند و در
دل ،احساس امنيّت قضايي نمايند .بنابراين رفتار هايي که باعث نقض امنيّت قضايي مي
گردد و اجراي مشهود عدالت را دچار خلل مي نمايد ،مستحقّ جرم انگاري اند .از
جمله مهمّ ترين اين اقدامات ،فرار مرتکبين جرائم يا متّهمين به ارتکاب جرم از حبس
يا بازداشت مي باشد ،زيرا اين رفتار هرچند در ظاهر هيچ ضرري به خود فراري يا
ساير افراد جامعه نمي رساند که در قالبِ اصل ضرر ،قابل جرم انگاري باشد ،ولي به
شدّت باعث نقض احساس عدالت و امنيّت قضايي مي گردد و از اين حيث ،خالف
مصلحت عمومي بوده و لذا در کشور هاي مختلف ،يک جرم قابل کيفر شناخته مي
شود .از ديگر رفتا رهاي مخلّ فرآيند دادرسي که در قالب اين اصل ،قابل مجازات
شناخته مي شود ،جرم انتشار و تفسير غير قانوني مذاکرات دادگاه قبل از صدور حکم
قطعي مي باشد ،زيرا اين رفتار اگر هم در فروضي به طور مستقيم ضرري را متوجّه
اصحاب دعواي کيفري نسازد ولي چون اين قابليّت را دارد که در تصميم آينده تأثير
منفي گذارده و دادگاه را از صدور حکم عادالنه دور سازد ،قابليّت جرم انگاري
خواهد داشت ،زيرا اگر اجازه اين رفتار به رسانه ها داده شود ،عمالً با رفتار خود
اختيار تصميم گيري را از حيطه اختيار قضات که متخّصصان امور حقوقي اند خارج
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کرده ،و به افکار عمومي که به سرعت تحت تأثير ديدگاه هاي نادرست قرار مي
گيرد ،مي سپارد که قطعاً چنين نتيجه اي آرامش و امنيّت قضايي جامعه را تهديد مي
نمايد.
 -5اصل اخالق گرایي قانوني
 -5-0مفهوم اصل
اصل اخالق گرايي قانوني به طور مستقيم به رابطه بين اخالق و قانون مربوط مي -
شود .بي گمان ،حقوق و اخالق از زمان پيدايش بر يکديگر تأثير داشته و دارند؛
هرچند که با توجه به سيّال بودن مفهوم اخالق ،اين نظريّه همواره مورد ترديد بوده
است.
وقوع رفتار هاي مغاير با اخالق عمومي امري مسلّم و انکار ناپذير است .آن چه در
اين ميان مهم به نظر مي رسد ،نوع واکنش اتّخاذ شده از سوي حکومت در قبال رفتار
هاي ضدّ اخالقي است .راهبرد انتخاب شده از سوي برخي جوامع ،نشان از جرم
انگاري اين گونه رفتار ها دارد .انديشه هاي ليبراليستي قرون اخير در جوامع غربي
گرايش به سمت حمايت حدّ اقلي از اخالقيّات دارد؛ در حالي که برخي نظام هاي
حقوقي چون جمهوري اسالمي ايران بنا دارد از اخالق حمايت بيشتري نمايد که منابع
روايي و فتاوي فقهي با تکيه بر قاعده «التعزير لکلّ عمل محرّم» و مشروح مذاکرات
مجالس قانونگذار بر اين امر صحّه مي گذارد (ورورايي ،سعادتي ،هاشمي:5939 ،
 ،)95لذا براي تصويب يک رفتار در قالب جرم ،صِرف اثبات اين مطلب که در
شريعت اسالم و فقه اماميه ،رفتار مذکور داراي قيد حرمت مي باشد ،کافي است و
نيازي به دليل ديگر نيست (همان.)32 :
جرم انگاري بر اساس قواعد اخالقي ،فقط محدود به ايران نيست بلکه در يکي از
پرونده هاي مشهور چند سال قبل ،يعني پرونده شاو عليه دادستاني در سال  55365در

1-Show v. director public prosecution 1961
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انگلستان ،رويه قضايي اين کشور ،رفتار متّهم را در قالب جرم کامن اليي «توطئه براي
افساد اخالق عمومي» توصيف نموده و او را محکوم نمود .در اين پرونده ،رفتار شاو
عبارت بود از تهيه و آماده سازي مجله اي به نام «راهنماي زنان» که شامل نام و آدرس
زنان روسپي و در بعضي موارد عکس هاي مستهجن و اشاراتي به عمل آنها بود .به اين
دليل ،شاو از سوي دادستاني به سه جرم ،متّهم و سپس مجرم شناخته شد -5 :انتشار
مقاله مستهجن -5 ،امرار معاش از طريق پول هايي که بابت درج آگهي در مجله
راهنماي زنان دريافت کرده بود -9 ،توطئه براي به فساد کشاندن اخالق عمومي با نشر
آن مجله .پرونده شاو که در مرحله بدوي محکوميّت يافته با اعتراض وکالي وي در
مجس اعيان مطرح گرديد ولي قضات مجلس اعيان نه تنها به شمول اتهام توطئه براي
افساد اخالق عمومي اعتراض نکردند بلکه فقط با يک رأي مخالف ،ادّعاي دادستان را
تائيدکردندکه اين عمل هنوز در حقوق انگلستان جرم محسوب مي شود و جرم
دانستن آن امر قابل قبولي است (هارت.)99 :5922 ،
آن چه در جرم انگاري بر مبناي اخالق حائز اهميّت است ،اين است که چه
رفتاري غير اخالقي محسوب مي گردد تا مستوجب کيفر باشد؟ پاسخ به اين سؤال در
مفهوم اخالق نهفته است .برخي معتقدند هنجارها يا احکام اخالقي از ذهنيّت ،باور،
تعقّل يا احساسات فرد نشأت مي گيرند و در اساس ،نشان دهنده شکل مناسب رابطه با
ديگري خواهند بود (محمودي جانکي .)766 :5929 ،اين نظر در واقع ،ادامه دهنده
نظر هيوم است که اخالق را وابسته به سرشت آدمي و در نتيجه ثابت مي داند .اما
برخي ديگر مانند هايک معتقدند که اخالق همچون حقوق و زبان ،بدون طرح و نقشه
پيشين از درون زندگي مشترک آدميان پديد آمده و پيش از پيدايش دولت وجود
داشته است ،لذا مضمون احکام اخالقي ثابت نيست و بر حسب نياز ها و شرايط
اجتماعي دگرگون مي شود (محمودي جانکي .)767 :5929 ،فارغ از اين که اخالق
امري ثابت است يا متغيّ ر ،کساني که نظر به جرم انگاري اخالق به طور معتدل دارند،
معتقدند که تنها رفتاري که به طور کلّي غير اخالقي شناخته مي شود بايد وارد حيطه
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کيفري شود .به عبارت ديگر ،ضمانت اجراي کيفري بايد به طور معمول به رفتاري
محدود شود که بدون اختالف نظر آشکار اجتماعي ،غير اخالقي تلقّي مي شود.
 -5-6جایگاه اصل اخالقگرایي در جرمانگاری رفتارهای مخل فرآیند
دادرسي کیفری
در قلمروي جرائم مخلّ فرآيند دادرسي کيفري ،غير اخالقي بودن آشکار بسياري
از اين رفتار ها چون ارتشاء ،سوگند و شهادت کذب ،تهديد و  ...مسلّم است ،اما چون
جرم بودن اين رفتار ها در قالب اصول جرم انگاري ضرر يا مصلحت عمومي قابل
توجيه است ،بايستي ببينيم کدام مصداق از جرائم مذکور فقط در قالب اصل اخالق
گرايي قانوني قابل جرم انگاري است؟
به نظر مي رسد در پاسخ به اين سؤال ،مي توان بزه عدم اعالم جرم را ياد آور
گرديد .اين جرم غالباً در دو فرض درنظر گرفته شده است :فرض اول ،عدم اعالم بزه
هاي شديد و مهمّ؛ و فرض دوم ،عدم اعالم بزه عليه اشخاص ناتوان .در فرض نخست
که فرد از جرمي آگاه شده که غالباً مربوط به امنيّت دولت و ملّت است ،به نظر نمي
رسد عدم گزارش آن جرم به مقامات ذي صالح امري غير اخالقي از نظر عموم مردم
و با اختالف کم تلقّي گردد ،بلکه عدم گزارش آن حاکي از عدم مسئوليّت پذيري
فرد مطّلع و عدم توجّه وي به مصالح عمومي جامعه مي باشد؛ لذا جرم انگاري اين
رفتار نيز پيش از آن که بر مبناي اخالق باشد مبتني بر مصلحت گرايي اجتماعي مي
باشد .اما در حالت دوم ،يعني عدم گزارش بزه عليه فرد ناتوان ،دو فرض متفاوت
«اطّالع» از چنين جرمي و «مشاهده» آن قابل بحث است .باز هم گمان نمي رود عدم
گزارش بزه عليه فرد ناتوان در فرضيکه تنها از آن مطّلع شده و شخصاً آن را مشاهده
نکرده باشد ،از نظر غالب مردم امري غير اخالقي تلقّي گردد ،ولي در فرض مشاهده،
با احتمال بيشتري رفتار عدم گزارش چنين جرمي غير اخالقي مي نمايد .نکته ديگر در
غير اخالقي بودن اين رفتار توجه به اين امر است که چنان چه کمک به ناتوانان و
حمايت و دفاع از آنان را امري اخالقي بدانيم آنگاه در فرض بزه ديدگي اين افراد،
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اخالقاً انتظار مي رود که فرد مشاهده کننده ،يا شخصاً مداخله نموده و متوسّل به دفاع
مشروع گردد و يا حدّ اقل مقامات ذي صالح را از جرم ارتکابي عليه ناتوان مطّلع
نمايد تا آنان با مداخله ،يا از بزه ديدگي يا از تبعات بيشتر آن ممانعت نموده و احقاق
حقّ نمايد ،لذا در مجموع مي توان عدم گزارش چنين جرمي را آنقدر غير اخالقي و
قابل سرزنش دانست که مجازات بر فرد مشاهده کننده يا مطّلع را توجيه نمايد.
 -2قاعده حرمت اعانت بر إثم و عدوان
از حرمت اعانت بر إثم و عدوان در کالم فقهاي متقدّم ،نه به عنوان يک قاعده
بلکه به صورت موردي سخن به ميان آمده است ،مانند حرمت فروش انگور به کسي
که قصد توليد شراب را دارد .اما در قرن اخير بزرگاني چون نراقي ،فاضل لنکراني و
بجنوردي اين موضوع را تحت قاعده «حرمت اعانت بر إثم» مورد بحث قرار دادهاند
(محقّق داماد .)62 :5973 ،در ادامه ضمن بيان منابع و مفادّ قاعده مذکور ،ارتباط آن را
با جرم انگاري رفتار هاي مخلّ فرآيند دادرسي کيفري ذکر مي کنيم.
 -2-0منابع قاعده
در استخراج اين قاعده از منابع چهارگانه فقه مي توان بهره جست؛ مهم ترين آيه -
اي که در قرآن کريم مرتبط با قاعده مي توان يافت آيه« :تعاونوا علي البرّ و التّقوي و
التعاونوا علي اإلثم و العدوان :بر نيکي و پرهيزگاري با يکديگر همکاري کنيد و بر
گناه و ظلم به هم ياري نرسانيد» (مائده )5 :است.
برخي از فقها از اين آيه حرمت اعانت بر إثم را استنباط نموده اند ،با اين استدالل
که در آيه مذکور ،از تعاون بر إثم نهي شده و نهي داللت بر حرمت دارد (فاضل
لنکراني )333/5 :5356 ،هرچند گروهي ديگر اين آيه را براي اين مقصود کافي
ندانسته اند ،به اين دليل که نهي از اعانه بر إثم ،در مقابل امر بر اعانه بر تقوي آمده
است و چون امر به تقوي مستحبّ است ،از اينرو وجود اين احتمال ،مانع از اثبات
حکم حرمت براي اعانه خواهد بود (منتظري .)957 :5357 ،به عالوه ،اين آيه در مقام
تقبيح روحيه تعاون و مشارکت در گناه است همان طور که از وجود اين روحيه در

مباني فقهي و حقوقي جرم انگاری اخالل در فرآیند دادرسي کیفری ــــــــــــــــــ 671

امور خير ،استقبال مي کند و به عبارتي ،پروردگار با اين آيه مي خواهد جلوي اجتماع
براي ارتکاب گناهان را بگيرد ،لذا داللتي به تحريم معاونت ندارد (محقّق داماد،
.)576/3 :5923
ضعف داللتي آيه فوق ،با روايات معتبر و دليل عقلي جبران مي شود؛ در روايتي از
پيامبر اکرم (ص) منقول است« :کسي که براي قتل مسلماني کمک و همکاري نمايد
هرچند دخالتش در حدّ يک کلمه باشد ،روز قيامت در حالي محشور مي شود که بين
دو چشمش نوشته شده« :مأيوس از رحمت خدا»(5حرّ عاملي .)32/53 :5382 ،حديث
فوق هرچند مجالي براي بحث در تحريم فعل معاون نمي گذارد ،ولي از جهت
اختصاص به معاونت در قتل عمد قابل تعميم به ساير اعانات نيست .در روايتي ديگر از
پيامبر آمده است« :کسي که شلّاقي را در دست ظالم قرار دهد ،خداوند آن شلّاق را در
روز قيامت تبديل به ماري مي کند که طول آن هفتاد هزار ذراع است و اين مار را بر
آن فرد مسلّط نموده و او هميشه در آتش جهنّم خواهد بود»(5مجلسي:5389 ،
 .)965/75البته برخي در نقد اين روايت گفته اند که تنها ناظر بر حرمت اعانت بر ظلم
يا عدوان است و إثم را شامل نمي گردد (محقّق داماد)577/3 :5923 ،؛ برخي ديگر با
مترادف دانستن عدوان و إثم از يک سو ،و در کنار هم آمدن اين دو واژه در آيه
شريفه ،روايت فوق را ناظر بر حرمت اعانت بر إثم نيز دانسته اند (طوسي:5385 ،
)22/9؛ البته رواياتي با مضامين ديگري وارد شده که مي توان بر حرمت استدالل نمود.
از جمله روايتي است که از امام صادق (ع) نقل شده است9،لذا از مجموع روايات
مذکور مي توان حرمت اعانت بر إثم را استنباط نمود.
 -5من أعان علي قتل مسلم ولو بشطر کلمه جاء يوم القيامه مکتوباً بين عينيه :آيس من رحمه اهلل.
 -5من علق سوطاً بين يدي سلطان جائر جعلها اهلل حيه طولها سبعون ذراع فيسلها اهلل عليه في نار جهنم خالداً
مخلداً.
 -9لعن رسول اهلل (ص) في الخمر عشره :غارسها ،حارسها ،عاصرها ،شاربها ،ساقيها ،حاملها ،المحموله اليه ،بائعها،
مشتريها و آکل ثمنها.
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در بيان دليل عقل گفته شده است همچنان که انجام منکر عقالً قبيح است و
همچنان که امر به آن و تشويق به سوي آن عقالً قبيح است ،انجام مقدمات براي منکر
هم قبيح است .اين حرف با آن چه در اصول گفته شده که مقدمات حرام ،حرام نيست
تنافي ندارد؛ زيرا آن چه که در اصول گفته شده ،انکار مالزمه بين حرمت افعال و
مقدمات آن است و آن چه در اينجا اثبات شده است ،ادراک عقل به قبح تعاون بر
معصيت و گناه است؛ نه به خاطر اين که مقدمه گناه است ،بلکه به خاطر اين که عقل
مستقالً به قبح اعانه بر حرامي که از ديگري صادر مي شود ،حکم مي دهد (منتظري،
.)532 :535
همچنين فقها بر حرمت اعانت بر إثم اجماع دارند هرچند با وجود آيه و روايت و
دليل عقل ،اجماع حاصل ،مدرکي بوده و اجماع مدرکي دليل مستقلّ محسوب نمي -
شود (محقّق داماد.)572/3 :5923 ،
 -2-6مفادّ قاعده
در خصوص إثم گفته اند :إثم به معناي مخالفت با امر خداوند است ،خواه فعل
باشد يا ترک فعل؛ همچنين طبرسي در تفسير آيه شريفه «و التعاونوا علي اإلثم و
العدوان» عدوان را ناظر به فعل و إثم را ناظر به ترک فعل دانسته است (همان-573/3 :
.)528
از اعانه نيز تعاريف مختلفي ارائه شده است؛ از جمله نائيني مي گويد« :معاونت
عبارت است از هرگونه فعلي که ديگري را ياري نموده ،او را در تحقّق هدف مورد
نظرش قادر سازد» (نجفي خوانساري )55 :5973 ،همچنين شيخ انصاري بيان مي دارد:
«إنّ االعانه هو فعل بعض المقدّمات لفعل الغير بقصد حصوله منه» (انصاري:5962 ،
.)595/55
نکته ديگر در خصوص مفادّ قاعده ،شرايط تحقق آن است .شرط اول حرام بودن
عمل ارتکابي مُعان يا مباشر است ،شرط دوم مثبت بودن رفتار ارتکابي معين است؛
يعني سکوت و عدم اقدام به جلوگيري از حرام را از مصاديق اعانه محسوب نمي کنند.
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در واقع ،هرچند رفتار چنين فردي از باب عدم نهي از منکر معصيت تلقّي مي شود ولي
ذيل قاعده اعانت قرار نمي گيرد(5محقّق داماد .)523/3 :5923 ،در خصوص اعتبار
قصد مجرمانه نزد معين ،ديدگاه هاي متفاوتي از سوي فقها اظهار شده است که در
جمع بندي اين ديدگاه ها بايد گفت چنان چه رفتار معاون از مقدّمات قريبه نسبت به
جرم معان باشد ،مانند فروش خمر به شارب خمر ،با عنايت به صدق عرفي معاونت،
نيازي به قصد تحقّق نتيجه نزد معاون نيست؛ اما در صورتي که فعل معاون از مقدّمات
بعيده براي إثم مباشر باشد ،مانند فروش انگور به درست کننده مشروب ،وجود قصد
نزد معاون ،شرط تحقّق حرمت است؛ لذا فروشنده انگور اگر به قصد تهيه شراب،
فروش را انجام دهد ،حرمت رفتارش مسلّم است و در غير اين صورت ،نهايتاً مي توان
رفتار وي را حمل بر کراهت نمود (همان .)538/3 :در شرط بودن تحقّق نتيجه مدّنظر
معاون توسط مباشر ،نيز بين فقها اختالف نظر وجود دارد .شيخ انصاري معتقد است که
حصول نتيجه ،شرط اعانت بر إثم نيست .به نظر ايشان اگر کسي انگور را براي ساختن
خمر به شخصي بفروشد ،خواه آن انگور تبديل به خمر شود يا نشود ،عنوان معاون بر
إثم دارد (انصاري )596/55 :5962 ،اما از نظر صاحب جواهر ،هم قصد و هم تحقّق
نتيجه در خارج براي صدق عنوان اعانت الزم است .به نظر وي ،اگر نتيجه حاصل
نشود ،مساعدتکننده از جهت تجرّي و قصد ايجاد معصيت ،مستحقّ مجازات است نه
از جهت اعانه بر إثم (نجفي)526/53 :5382 ،؛ حقوق موضوعه ايران در باب معاونت،
نظر دوم را پذيرفته است.
 -2-3ارتباط قاعده حرمت اعانت بر إثم با جرم انگاری رفتار های مخلّ
فرآیند دادرسي
 -5در اين خصوص رأي شماره  5283مورخ  5957/55/6ديوان عالي کشور قابل توجه مي باشد« :سکوت و
عدم اقدام در جلوگيري از ارتکاب بزه را نمي شود معاونت تلقّي کرد؛ بنابراين اگر کسي در حضور ديگري
مرتکب قتلي شود و شخص حاضر با امکان جلوگيري ،سکوت اختيار کند شخص حاضر مستوجب هيچ گونه
مجازاتي نيست» (پورنوري.)58 :5922 ،
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مقدمتاً توجه به اين نکته حائز اهميت است که چنان چه رفتاري منطبق بر شرايط
قاعده اعانت بر إثم باشد ،مشمول حکم حرمت بوده و در نتيجه ،به مقتضاي قاعده
فقهي «التعزيرُ لکلّ عملٍ محرّمٍ» ،اعمال مجازات تعزيري بر آن قابل توجيه خواهد بود؛
همچنان که صاحب شرائع مي گويد« :کلّ من فعل محرّماً أو ترک واجباً فلإلمام
تعزيره بما اليبل الحدّ و تقديره الي االمام» (محقّق حلّي.)332/3 :5383 ،
در خصوص رفتار هاي مخلّ فرآيند دادرسي کيفري ،چنان چه رفتاري مقدمه
ارتکاب جرم ديگر و همکاري در جهت ارتکاب آن جرم باشد ،جرم انگاري اين
رفتار مبتني بر قاعده حرمت اعانت بر إثم پذيرفتني خواهد بود .برخي از نويسندگان با
نگاهي وسيع تر که غالباً حقوق کيفري آن را بر نمي تابد ،جرم انگاري بزه عدم اعالم
جرم را به عنوان مصداقي خاصّ از معاونت ترک فعلي بر اساس اين ق اعده مي دانند
(وليدي .)33 :5923 ،به نظر مي رسد نمي توان عدم اعالم جرم را اعانه بر إثم دانست،
زيرا همان طور که در بند قبل ذکر شد ،فقها اعانه را تنها در قالب فعل قابل قبول مي
دانند و اين رويکرد در زمينه جرم انگاري معاونت نيز مورد قبول قانونگذار قرار گرفته
است .همچنين در خصوص رفتار هاي مخلّ فرآيند که پس از جرم واقع مي شود نيز به
سختي مي توان از اين قاعده به عنوان مبناي جرم انگاري ياد کرد ،زيرا در اين فرض،
ابتداءً إثم و عدوان رخ داده و رفتار هاي بعدي نمي تواند اعانت و همکاري نسبت به
مجرم تلقّي گردد؛ لذا در مفهوم حقوقي معاونت نيز قرار نمي گيرد.
بنابراين بايد به دنبال يافتن مصداقي از رفتار هاي مخلّ فرآيند باشيم که منطبق بر
تعريف معاونت باشد .به نظر مي رسد يکي از مصاديق إثم ،مساعدت به متّهم يا مجرم
در فرار باشد که هم به مجرم در فرار که خود يک جرم کيفري است ،کمک مي
نمايد و هم منطبق بر شرايط معاونت است که باعث شده قوانين کيفري کشور هاي
مختلف اين رفتار را جرم انگاري کنند و در ايران نيز جرم انگاري اين رفتار ناشي از
حرمت اعانت و مساعدت فرد بر فرار متّهم يا مجرم مي باشد .همچنين دادن هديه و
رشوه به قاضي يا کارشناس جهت صدور نظر يا رأي خالف واقع نيز نوعي اعانت بر
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إثم تلقّي خواهد گرديد ،زيرا قطعاً اظهار نظر خالف واقع و عامدانه قاضي يا کارشناس
از مصاديق إثم و عدوان محسوب مي شود ،و رشاء به اين منظور ،اعانت و همکاري
محسوب مي گردد .در پايان ذکر اين نکته قابل توجه است که در خصوص مصاديقي
که بر اساس قاعده حرمت اعانه قابل جرم انگاري اند ،حتّي اگر به طور مستقلّ نيز جرم
انگاري نگردند ،از بابت قواعد کلّي حاکم بر معاونت در جرائم قابل کيفر خواهند بود.

نتیجه گیری
در ابتداي مقاله اين سؤال مطرح گرديد که رفتار هاي مخلّ فرآيند دادرسي
کيفري که در سياهه جرائم کشورهاي مختلف قرار گرفته اند ،از کدام مباني جرم
انگاري در حوزه مطالعات حقوقي و فقهي بهره مي برند؟ پس از تحقيقات صورت
گرفته در پاسخ به سؤال فوق الذّکر نتايج زير حاصل گرديد:
اصل ضرر به عنوان مهمّ ترين مبناي جرم انگاري از يک سو ،قدرت و دغدغه هاي
دولت ،و از سوي ديگر ،آزادي فردي را مورد توجه قرار داده است و مي توان گفت
همزمان داراي دو جنبه سلبي و ايجابي است .از طرفي ،دسترسي به امنيّت قضايي را مي
توان از مهمّ ترين حقوق بنيادين بشر دانست که در اسناد بين المللي مختلف در
خصوص حقوق بشر و قوانين اساسي کشور ها تصريح شده است و بر اين اساس،
نقض اين حقوق به منافع شهروندان ضرر وارد کرده و توجيه گر مداخله کيفري دولت
خواهد بود .با نگاهي به غالب عناوين مجرمانه مخلّ فرآيند دادرسي ،به علّت آن که
به حقوق قضايي فرد ،صدمه و ضرر وارد مي آورد ،مي تواند تحت حمايت کيفري
قرار گيرد.
در بررسي قابليّت جرم انگاري اين جرائم بر اساس قاعده فقهي «الضرر» نيز اين
نتيجه حاصل گرديد که قاعده الضرر ،از قواعد محدودکننده آزادي فردي است و نه
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مشروعيّت بخش به اجبار و مبنايي براي جرم انگاري ،لذا نمي توان قاعده الضرر در
فقه اسالمي را مبنايي موجّه براي جرم انگاري تلقّي نمود.
اصل مصلحت عمومي يکي ديگر از اصول جرم انگاري در حقوق کيفري
محسوب مي گردد .به عبارتي ،برخي رفتار ها مخالف مصلحت جامعه به عنوان
موجوديّتي فارغ از اشخاص تشکيل دهنده آن مي باشد که اين رفتار ها بر اساس اين
اصل قابل کيفر خواهد بود .يکي از مصاديق مصلحت عمومي که در تمامي کشور ها
مورد پذيرش واقع شده است حفظ نظم و آرامش جامعه است .از مهمّ ترين مواردي
که باعث حفظ نظم و آرامش جامعه مي باشد اين است که افراد با چشم خود اجراي
عدالت را ببينند و در دل ،احساس امنيّت قضايي نمايند .بنابراين رفتارهايي که باعث
نقض امنيّت قضايي مي گردد و اجراي مشهود عدالت را دچار خلل مي نمايد ،مستحقّ
جرم انگاري اند .از جمله مهمّ ترين اين اقدامات ،فرار مرتکبين جرائم يا متّهمين به
ارتکاب جرم از حبس يا بازداشت مي باشد ،زيرا اين رفتار هرچند در ظاهر ،هيچ
ضرري به خود فراري يا ساير افراد جامعه نمي رساند که در قالب اصل ضرر قابل جرم
انگاري باشد ،ولي به شدّت باعث نقض احساس عدالت و امنيّت قضايي مي گردد و از
اين حيثف خالف مصلحت عمومي بوده و لذا در کشور هاي مختلف يک جرم قابل
کيفر شناخته مي شود.
در جرم انگاري رفتار ها بر اساس اصل اخالق گرايي قانوني ،فارغ از اين که
اخالق امري ثابت است يا متغيّر ،ضمانت اجراي کيفري بايد به طور معمول به رفتاري
محدود شود که بدون اختالف نظر آشکار اجتماعي ،غير اخالقي تلقّي مي شود .در
قلمروي جرائم مخلّ فرآيند دادرسي کيفري ،غير اخالقي بودن آشکار بسياري از اين
رفتار ها چون ارتشاء ،سوگند و شهادت کذب ،تهديد و  ...مسلّم است ،اما چون جرم
بودن اين رفتار ها در قالب اصول جرم انگاري ضرر يا مصلحت عمومي قابل توجيه
است ،بايستي بگوئيم مصداقي از جرائم مذکور که فقط در قالب اصل اخالق گرايي
قانوني قابل جرم انگاري است ،بزه عدم اعالم جرم مي باشد.
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در پايان و در خصوص امکان جرم انگاري رفتار هاي مخلّ فرآيند دادرسي
کيفري بر اساس قاعده فقهي «حرمت اعانت بر إثم و عدوان» بايد گفت چنان چه
رفتاري منطبق بر شرايط باشد ،مشمول حکم حرمت خواهد بود و بنابراين به مقتضاي
قاعده فقهي «التعزيرُ لکلِّ عملٍ محرّمٍ» ،اعمال مجازات تعزيري بر آن قابل توجيه
خواهد بود .به نظر مي رسد جرمي که بر مبناي اين قاعده جرم انگاري آن بال مانع مي
باشد ،مساعدت به متّ هم يا مجرم در فرار باشد که هم به مجرم در فرار که خود يک
جرم کيفري است ،کمک مي نمايد و هم منطبق بر شرايط معاونت است که باعث
شده قوانين کيفري کشور هاي مختلف اين رفتار را جرم انگاري کنند و در ايران نيز
جرم انگاري اين رفتار ،ناشي از حرمت اعانت و مساعدت فرد بر فرار متّهم يا مجرم
مي باشد .همچنين دادن هديه و رشوه به قاضي يا کارشناس جهت صدور نظر يا رأيِ
خالف واقع نيز نوعي اعانت بر إثم تلقّي خواهد گرديد ،زيرا قطعاً اظهار نظر خالف
واقع و عامدانه قاضي يا کارشناس از مصاديق إثم و عدوان محسوب مي شود ،و رشاء
به اين منظور ،اعانت و همکاري محسوب مي گردد و عالوه بر حرمت ،قابل کيفرند.

منابع
 قرآن کریم. انصاري(شيخ اعظم) ،مرتضي (5962ش) ،مکاسب محرّمه ،ج  ،55تهران :دفتر نشر فرهنگاسالمي.
 بهرامي احمدي ،حميد (5938ش) ،قواعد فقه ،قاعده الضرر با تطبیق بر قوانین و مطالعهتطبیقي ،ج ،5تهران :دانشگاه امام صادق(ع).
 پرويني ،علي (5927ش) ،جرائم علیه عدالت قضایي در مرحله تحقیقات مقدماتي ،نشريهپيام آموزش.93-55 ،38 ،
 پورنوري ،منصور (5922ش) ،مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالي کشور(حقوقي-کیفری تا سال  ،)0311تهران :خرسندي.

 677ـــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  01ـ شماره  01ـ بهار و تابستان 97

 جبعي عاملي(شهيد ثاني) ،زين الدّين بن علي(5353ق) ،مسالک االفهام في شرح شرائعاالسالم ،بيروت :دار احياء التراث العربي.
 جعفري ،مجتبي (5935ش) ،جامعه شناسي حقوق کیفری رویکرد اقتصادی به حقوقکیفری ،تهران :ميزان.
 حرّ عاملي ،محمد بن حسن (5382ق) ،وسایل الشیعه الي تحصیل مسائل الشریعه ،ج ،53بيروت :دار احياء التراث العربي.
 حلّي(محقّق) ،جعفر بن حسن (5383ق) ،شرائع االسالم في مسائل الحالل و الحرام ،ج،3تهران :استقالل.
 روستايي ،مهرانگيز (5933ش) ،مقایسه تطبیقي اصل ضرر و قاعده الضرر در توجیهمداخله کیفری ،پژوهش هاي حقوق تطبيقي ،دوره .73-25 ،5 ،53
 طارمي ،محمدحسين (5922ش) ،عدالت قضایي و جرائم پیراموني ،پگاه حوزه 52 ،569 ،بهبعد.
 طوسي(شيخ الطائفه) ،محمد بن حسن (5385ق) ،االستبصار ،ج ،9بيروت :دارالصعب و دارالتعارف. فاضل لنکراني ،محمد (5356ق) ،القواعد الفقهیّه ،ج ،5قم :مهر. مجلسي ،محمدباقر (5389ق) ،بحار األنوار ،ج  ،75بيروت :مؤسسه الوفاء. محقّق داماد ،سيّد مصطفي (5973ش) ،سیر نگارش قواعد فقهي در میان فقهای امامیه،تهران :فرهنگستان علوم ايران.
 _______ (5923ش) ،قواعد فقه ،ج ( 3بخش جزايي) ،تهران :مرکز نشر علوم اسالمي. محمودي جانکي ،فيروز (5929ش) ،حمایت کیفری از اخالق ،علوم جنایي (مجموعهمقاالت در تجلیل از استاد دکتر آشوری) ،تهران :سمت.
 محمودي جانکي ،فيروز (5925ش) ،مباني ،اصول و شیوه های جرم انگاری ،پايان نامهدکتري حقوق کيفري و جرم شناسي ،تهران :دانشگاه تهران.
 مراغه اي ،سيّد ميرعبدالفتاح (5353ق) ،العناوین ،قم :مؤسسه النشر االسالمي. معيني علمداري ،جهانگير (5975ش) ،رابطه مصلحت عمومي و آزادی فردی ،مجلهدانشکده حقوق و علوم سياسي ،ش .573-533 ،53
 -منتظري ،حسينعلي (5357ق) ،دراسات في المکاسب المحرّمه ،قم :نگين.

مباني فقهي و حقوقي جرم انگاری اخالل در فرآیند دادرسي کیفری ــــــــــــــــــ 671

 موحّد ،محمدعلي (5925ش) ،در هوای حقّ و عدالت؛ از حقوق طبیعي تا حقوق بشر،تهران :کارنامه.
 موسوي گرگاني ،سيّد محسن (5976ش) ،رابطه عدالت با عقل و دین ،نقد و نظر-578 ،5 ،.527
 نجفي(صاحب جواهر) ،محمدحسن (5382ق) ،جواهر الکالم في شرح شرائع االسالم ،ج،53بيروت :دار احياء التراث العربي.
 نجفي خوانساري ،موسي (5973ش) ،منیه الطّالب في شرح المکاسب (تقريرات محمدحسيننائيني) ،قم :مؤسسه النشر االسالمي.
 ورورايي ،اکبر؛ سعادتي ،رضا؛ هاشمي ،حميد (5939ش) ،تأثیر اخالق در جرم انگاری وجرم زدایي در نظام حقوق کیفری اسالمي ایران ،پژوهش حقوق کيفري.65-99 ،2 ،
 وليدي ،محمدصالح (5923ش) ،جرائم علیه اجرای عدالت قضایي و اقتدار و نظمعمومي ،تهران :جنگل جاودانه.
 هارت ،هربرت (5922ش) ،الزام قانوني اخالق ،ترجمه محمد راسخ ،انديشه 53 ،و .97-95 ،52 هگل (5926ش) ،عقل در تاریخ  ،ترجمه حميد عنايت ،تهران :دانشگاه صنعتي.-C. B. Macpheron (1962), the political theory of possessive
individualism, Oxford: clarendon press.
-J. s. Mill, on liberty, in J. Greyledits (1991), on liberty and other
essays, Oxford, OVP.
 on liberty and consideration on؛-Mill, J.S (1972), Utilitarianism
representive government, Everyman.
-R. A. Duff and S.P, creen (2005), Defining crimes, Oxford.
-Schonsheck, Jonathan (1994), on Criminalization, An essay in the
philosophy of the criminal law, Kluwer academic publishers.

