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 .1استاديار ،گروه حقوق ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،ايران.
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اطالعات مقاله

چکيده

نوع مقاله :پژوهشي

با ارتكاب جرم قاعدتاً مجرم بايد در معرض تعقيب ،محاكمه و مجازات قرار گيرد .در

صفحات93-91 :

اغلب پروندههاي کيفري اقدامات پليس بهعنوان ضابط دادگستري اساس و زيربناي

اطالعات نويسنده مسؤول

تشکيل پروندة کيفري و از طرفي نيروي انتظامي بهعنوان يکي از ارکان بدنة قضائي

ايميلMpj.rostami@yahoo.com :

نقش برجستهاي در شکلگيري دادرسي عادالنه دارد .ضروري است وظايف و

سابقه مقاله:

اختيارات پليس بهعنوان ضابطان دادگستري دقيقاً ازسوي مراجع قانونگذاري تبيين

تاريخ دريافت99/70/12 :

شود ،باالخص در جرائم منافي عفت که بناي اسالم بر پوشاندن آن است بايد با

تاريخ پذيرش99/79/10 :

حساسيت و ظرافت خاصي مدنظر قرار گيرد .براساس مقررات آئين دادرسي کيفري و

تاريخ انتشار99/17/1 :

مادة  82از آن وظايف کلي پليس که بهعنوان ضابط و تحت تعليمات مقام قضائي و

واژگان کليدي:
پليس ،جرائم منافي عفت ،اشاعة فحشا،
قانون مجازات اسالمي ،قانون آئين
دادرسي كيفري.

زير نظر وي عمل ميکند که در اين زمينه وظيفة نيروي انتظامي و در جرائم مشهود
يا در مواردي که داراي شاکي خصوصي است و يا ارتکاب جرائم منافي عفت به عنف
و يا سازمانيافته واقع ميشوند فقط محدود به حفظ آثار و داليل جرم و جلوگيري از
فرار و مخفي شدن متهم است که اين محدوديت با شدت و حساسيت بيشتري در
جرائم غيرمشهود نقش به خود گرفته ،بهنحوي که نيروي انتظامي حق هيچ دخالتي
در اين جرائم را که بهصورت غيرمشهود و در خفا ارتکاب مييابند را نداشته و چنين
اختياري فقط به محاکم کيفري و در چهارچوب مقررات قانوني واگذارشده است.
براساس مادة  44از قانون آئين دارسي کيفري ضابطان دادگستري بهمحض اطالع از
وقوع جرم مراتب را براي کسب تکليف به مقام قضائي اعالم ميکنند و خود هيچ
اختياري در اين زمينه ندارند که اين ممنوعيت مداخله در جرائم منافي عفت بهدليل
سياست بزهپوشي اسالم و در راستاي آن توجيهپذير است .اين مقاله با تحليل انتقادي
به مطالعة اين اصول و استثناهاي آنها ميپردازد.
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مقدمه

شده است که با كمي تغييرات نسبت به سلف خود همان موضع

اصل كلي آن است كه بهمحض ارتكاب جرم ،بايد متهم مورد

را بيان داشته است.

تعقيب ،محاكمه و مجازات قرار گيرد .بهعبارت ديگر هر پنج

در اين مقاله به مفهوم پليس و بزهپوشي و جلوههاي آن در قانون

مرحلة دادرسي شامل كشف جرم ،تعقيب ،تحقيق ،محاكمه و

مجازات اسالمي  1798و در قانون آئين دادرسي كيفري 1798

اجراي مجازات در مورد مجرم طي شود .با اين حال بنا به

اصالحي  1794ميپردازيم .در انتها به مطالعة اصول حاكم بر

جهاتي مانند مصلحت جامعه ،قانونگذار در مورد جرائم خاصي

بزهپوشي در اين دو قانون ماهوي و شكلي خواهيم پرداخت.

(منافي عفت) اصل بزهپوشي را مالك قرار داده است .اين اصل
که از آن بهعنوان يکي از اصول مهم در سيستم دادرسي
کيفري و بهطور اخص در مرحلة رسيدگي مقدماتي ياد ميشود
مطمحنظر قانونگذار قرار گرفته است .درهمين زمينه مقنن در
تبصرة مادة  ۳9قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقالب در امور کيفري مصوب  ،1702اجراي امر تحقيق در
جرائم منافي عفت را ممنوع اعالم کرده بود؛ ليکن درجهت
صيانت از فضاي اخالقي جامعه و حفظ حقوق شاکي خصوصي،
اين ممنوعيت را در دو مورد تخصيص زده بود که اين موارد
عبارت بودند از «مشهود بودن بزه ارتکابي» و «وجود شاکي
خصوصي» که در موارد دوم يعني وجود شاكي خصوصي ،نيز
انجام تحقيق را فقط توسط دادگاه رسيدگيكننده (نه دادسرا)
جايز دانسته بود؛ ازاينرو تا قبل از تصويب قانون مجازات
اسالمي (مصوب ارديبهشتماه نودودو) ،اعمال اصل ممنوعيت
تحقيق در جرائم منافي عفت و اخالق عمومي مشروط و مقيد

مفهوم پليس در لغت
از نظر لغوي كلمة پليس ،فرانسوي و از ريشة يوناني Politera

بهمعناي «سازمان سياسي» و «هنر حكومت كردن» و نيز از
كلمة  Police، Policiaبهمعناي شهر و جامعه گرفته شده
است( .دهخدا ،ذيل کلمه و انصاري)11:1727 ،
استاد علياكبر دهخدا در معنا و مفهوم كلمة پليس چنين نوشته
است« :پليس ،لفظ فرانسوي كه در فارسي بهمعني پاسبان ادارة
شهرباني استعمال ميشود و پليس مخفي نيز كاراگاه را گويند،
يعني محتسبي كه لباس خاصي ندارد تا شناخته نشود».
(دهخدا ،ذيل کلمه)
استاد محمد معين در معنا و مفهوم كلمة پليس چنين مينويسد
«پليس يعني شهرباني ،نظميه ،پاسبان ،محتسب و ادارة پليس
يعني سركالنتري و ادارة پليس مخفي بهمعناي ادارة آگاهي و
مأموران آن را كاراگاه ميگويند»( .معين ،ذيل کلمه)

به فقد شاکي خصوصي و مشهود نبودن بزه ارتکابي بود و در

مفهوم پليس در اصطالح

غير اين صورت چنانچه دليلي درخصوص موضوع مطروحه ارائه

امروزه پليس در معني لغوي آن بهكار نميرود ،بلكه هر كجا

نميشد ،مقام تحقيق و در موارد صالحيت دادگاه ،قاضي دادگاه

لفظ پليس استعمال ميشود معناي اصطالحي آن مدنظر است.

از انجام امر تحقيق درخصوص موضوع ممنوع بود؛ اما طرز

چنانكه فرهنگ لغت آكسفورد ،پليس را در سازمان رسمي كه

نگارش مادة  841قانون مجازات اسالمي  ،1798طوري بود كه

وظيفه اش الزام افراد به پيروي از قانون و پيشگيري از جرم و

اصل ممنوعيت تحقيق در جرائم منافي عفت را استوارتر جلوه

پاسخ به آن ميباشد تعريف کرده استOxford dictionary, (.

ميداد ،زيرا در اين ماده ممنوعيت تحقيق در جرائم منافي
عفت ،بدون هيچ استثنائي مدنظر تبصرة مادة  47قانون آئين
دادرسي كيفري به تصويب رسيده بود .با اين حال مادة 178
قانون آئين دادرسي كيفري مصوب  1798اصالحي  1794كه
جايگزين تبصرة مادة  47قانون آئين دادرسي كيفري 1702

)Following word

از نظر دكترين نيز پليس در معاني مختلف بهكار رفته است.
استاد گاستون استفاني براي پليس سه معنا ذكر کرده است:
اول ،مجموعه قواعدي است كه بهوسيلة مقامات عمومي به
شهروندان تحميل شده است .دوم ،در معناي محدودتر كه در
اين صورت محدود به حقوق اداري ميشود ،پليس را عملياتي
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دانستهاند كه هدف آن تأمين آرامش ،امنيت و سالمت عمومي

انجام ميدهند و مفهوم خاص پليس اداري كليه اقدامهايي

از راه عمومي يا فردي و بهوسيلة برخي اقدامات مناسب است و

است كه بهمنظور جلوگيري از وقوع جرائم ،بينظميها و

سوم ،پليس طبقهاي از كارمندان دولت است كه نقش آن

اغتشاشات بهعمل ميآيد( .انصاري)80 :1727 ،

عبارت است از تأمين اجراي دستورات عمومي و اقدامات

عمدة وظايف پليس ذيل اين عنوان قرار ميگيرد چنانكه

متناسبي كه از طرف مقامات پليس بهمنظور تحقق هدف

بسياري از بندهاي مادة  4قانون نيروي انتظامي مصوب 1779

اساسي فوقالذكر اتخاذ ميشود( .استفاني )47:1700 ،برخي

ناظر به اين وظيفه است ،مانند استقرار نظم و امنيت ،اقدام الزم

ديگر پليس را بهعنوان ميانجي بين جامعه و سيستم قانوني

بهمنظور كسب اخبار و اطالعات در محدودة وظايف محوله،

كشور معرفي ميکنند( .ميرشفيعيان)12:1782 ،

حراست از اماكن و تجهيزات ،حفاظت از مسئوالن و  . ...بهطور

حقوقدانان و نظريهپردازان علم حقوق ،تعاريف و مفاهيم

كلي  88بند از  87بند مادة  4اين قانون در حيطة وظايف اداري

مختلفي براي واژة پليس بيان کردهاند ،پروفسور «فاراليك»

قرار ميگيرد.

واژة پليس را چنين تعريف ميکند:

پليس اداري عمومي در بر گيرندة مفاهيم امنيت عمومي ،آسايش

(پليس عبارت است از يك سازمان دولتي ،كه مأموريتش

عمومي و بهداشت عمومي است و پليس اداري اختصاصي داراي

حمايت از قانون اساسي ،جلوگيري از تخطي ،تأمين نظم

دو مفهوم سنتي و جديد است .در مفهوم سنتي ،پليس اختصاصي

عمومي و حفظ جان و مال اشخاص است( ).كينيا)70:1778 ،

حكايت از مجموعه وظايف و فعاليتهايي ميكند كه از نظر

با توجه به آنچه دربارة پليس نوشته شد ،شايد بتوان تعريفي

هدف با اهداف پليس عمومي تفاوت ندارد ،ليكن بهدليل تبعيت

جامع و مانع در رابطه با پليس بهشرح ذيل ارائه كرد« :سازمان

آن از يك نظام حقوقي خاص از پليس عمومي متمايز ميشود.

پليس يك سازمان دولتي است كه وظيفهاش برقراري و حفظ

پليس راهنمايي و رانندگي براي مثال پليس اختصاصي است كه

امنيت عمومي ،اجراي مقررات و نظارت اجتماعي ،پيشگيري از

هدف آن برقراري نظم در رفتوآمد خودروها است .پليس

وقوع جرائم ،كشف و تعقيب جرم ،مبارزه با بزهكار و حمايت از

راهنمايي و رانندگي تابع سازمان و مقررات خاص است كه آن را

بزهديده ميباشد».

از ساير پليسهاي اختصاصي متمايز ميسازد .پليس گمرك،

انواع پليس
پليس به اقسام مختلف تقسيم شده است ،مانند پليس اداري و
قضائي ،پليس عمومي و خصوصي كه در اين گفتار به شرح
هريك از آنها خواهيم پرداخت.

پليس اتباع بيگانه ،پليس راهآهن و غيره نيز همان اهداف سنتي
نظم عمومي را دنبال ميكند.
وظايف اين پليس متعدد و در عين حال بسيار مهم است و اين
وظايف از زماني آغاز ميشود كه جرمي به وقوع ميپيوندد.
بهعبارتي ديگر ميتوان گفت وظايف پليس اداري ناظر بر قبل از

پليس اداري و پليس قضائي

وقوع جرم و وظايف پليس قضائي ناظر بر بعد از وقوع جرم است.

پليس اداري در دو مفهوم عام و خاص استعمال ميشود .در

بههمين دليل گفته شده است كه وظايف دوگانة پليس مميز

مفهوم عام ،پليس اداري هر نوع نظارت و مداخلهاي كه دولت

انفكاك آنها از همديگر نيست ،بلكه وظايف مزبور نشان از

براي حفظ نظم عمومي و فعاليت افراد در جامعه بهعمل

پيوستگي آنها است و معرف اين است كه آنها الزم و ملزوم و

ميآورد و طريق دخالت و نظارت در حفظ نظم ،وضع

متمم و مكمل يكديگر هستند( .انصاري )88:1727 ،اين

آئيننامهها و مقررات و اجراي آنها است .در اين صورت كلية

پيوستگي وظايف اثر متقابلي بر هم دارند ،بدانمعنا كه هر چه

مقامات دولتي از رئيسجمهور تا يك كارمند ساده كار پليسي

ميزان عملكرد پليس اداري بهبود يابد ،ميزان جرائم كاهش يافته
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و در نتيجه اثر مستقيمي بر ميزان عملكرد پليس قضائي خواهد

(صادقي )170 :1702 ،خداوند متعال در اين خصوص در آية 19

داشت .از طرف ديگر در صورتي كه پليس اداري داراي ضعف

سورة نور ميفرمايد« :ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في

باشد جرائم افزايش يافته (نجفيابراندابادي ،)1894:1727 ،ناگفته

الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا و االخره واهلل يعلم و انتم

پيداست كه در جامعه هر چه در كشف جرم و دستگيري مجرم

ال تعلمون» .يعني كسانيكه دوست دارند كار زشت در ميان

سرعت داشته باشد معالوصف از وقوع جرم زيان ميبيند و

مومنان شايع شود ،براي آنان در دنيا و آخرت عذابي دردناك

مدتها اثر اين جرائم در اذهان باقي ميماند( .مهابادي،

خواهد بود و اين را خدا ميداند و شما نميدانيد .بر اين اساس،

)12:1708

نهانسازي جرم و جلوگيري از افشاي زشتيها مورد تأكيد

وظايف اين قسم از پليس كه اغلب از آنها بهعنوان ضابط قوة

آموزههاي ديني است .جلوة اين مباحث ديني و اخالقي را در

قضائيه ياد ميكنند در مادة  18قانون آئين دادرسي دادگاههاي

حوزة قوانين كيفري ماهوي و شكلي ميتوان در بحث

عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب  1702در امور كيفري

«بزهپوشي» جستجو كرد .در بزهپوشي هم مقامهاي قضائي

بيان شده است .طبق اين ماده ،كشف جرم ،بازجويي مقدماتي،

مكلف به عدم تحقيق درخصوص كشف بزه هستند (مادة 930

حفظ آثار و داليل جرم ،جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم،

قانون آئين دادرسي كيفري) ،هم خود مجرم ترغيب به عدم

ابالغ اوراق و تصميمهاي قضائي از وظايف آنها است.

اقرار به بزه (تبصرة  9مادة مذكور) ميشود و هم شهود تشويق

همچنين بند  2مادة  4قانون نيروي انتظامي در  9بند وظايف

و راهنمايي به عدم شهادت ميشوند (تبصرة  0مادة مذكور) .با

ظابطين قوة قضائيه را بر شمرده كه عالوهبر موارد فوق ،مبارزه

در نظر داشتن اين دو ماده ميتوان بزهپوشي را روشي شكلي در

با مواد مخدر ،مبارزه با قاچاق ،مبارزه با منكرات ،پيشگيري از

قانون آئين دادرسي كيفري دانست كه بهموجب آن مقامهاي

وقوع جرائم نيز ذكر شده است.

قضائي از تحقيق درخصوص كشف جرم و تعقيب آن منع شده

رؤساي اين پليس در ارتباط مستقيم با مقامهاي قضائي بوده و

و مجرم و شهود نيز بهترتيب تشويق به عدم قرار و گواهي به

اقدامات قضائي خود را تحت نظارت و تعليمات آنان به انجام

ارتكاب آن ميشوند.

ميرسانند و بايد داراي قابليتهاي ويژة حقوقي و قضائي باشند.

البته بايد خاطرنشان کرد که در جوامع باستاني و اوليه علل

همانند لزوم تشخيص جرم و تفكيك رفتارهاي غيرمجرمانه،

پديدهها را نميشناختند و در نظر آنان پديدهها ناشي از قواي

توانايي در تشخيص مصاديق قالب هريك از آنها ،آشنايي با

عالي بودند و هر واقعة ناگوار را مستند به قدرتي شوم و

حقوق اساسي متهم و شاكي و شهود و مطلعان ،توانايي و تسلط

اهريمني ميدانستند .در آن زمان بزه و جرم ،به ماوراي گروه

بر مسائل حقوقي و تسلط بر چگونگي انتقال يافتههاي حقوقي

کوچک ،خانواده و قبيله گسترش نمييافت .قتل يک بيگانه،

خود به ديگران و باالخره قدرت فهم عدالت ترميمي و چگونگي

هيچ واکنشي را در گروهي که مجرم به آن تعلق دارد ايجاد

بهكار بستن آن( .باراني)87 :1728 ،

نميکرد؛ بلکه اغلب بهمنزلة فتحي بزرگ تلقي ميشد .در داخل

 -1بزهپوشي
كشف و آشكار شدن جرم آثار سوء زيادي را متوجه جامعه
ميكند .با گسترش اخبار مربوط به ارتكاب جرم حساسيت
عمومي نسبت به آن كم شده و ارتكاب آن عادي جلوه خواهد
كرد .اين حالت يعني كاهش زشتي جرم ،وحشتناكترين
پديدهاي است كه ميتواند امنيت و نظام جامعه را متالشي كند.

گروه ،اعمالي که عميقاً وجدان جمعي را جريحهدار ميکند تا
حدي متنوع بوده و برخوردها نوعاً نسبي بودند و نسبت به يک
عمل برخوردهاي مشابهاي وجود نداشت؛ براي مثال نقض
بعضي از تابوها (محرمات مذهبي) در درجة اول اهميت قرار
دارند ،در مقابل اهميت چنداني به زناي محصنه ،همجنسبازي
و فحشا نميدادند (گسن )87:1385 ،که نبايد اين چنين
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اختيارات و وظايف پليس در برخورد با جرايم منافي عفت در جلوه قوانين جديد ايران

مسائل را در حيطة بزهپوشي دانست و در مورد قلمرو بزهپوشي

حقوق کيفري و جرمشناسي در تعريف جرم اين است که روش

بايد اذعان كرد كه نميتوان براي اين نهاد ،قلمروي وسيع قائل

حقوق کيفري تجزيه و تحليل عناصر تشکيلدهندة جرم و

بود .به تعبير برخي از حقوقدانان «سياست بزهپوشي فقط دربارة

تعيين مجازات ميباشد و به داعي و انگيزة ارتکاب جرم توجهي

بزهكاران اتفاقي قابل اعمال بوده معروفان به شرارت و مجرمان

ندارد؛ ولي در نگاه جرمشناسي علل و انگيزة ارتکاب جرم و

حرفهاي را شامل نميشود .بهعالوه در مواردي كه نهانسازي

شخصيت بزهکار مورد توجه قرار ميگيرد( .نجفيابرندآبادي،

جرم مستلزم تضييع مصالح اهم و تقويت حقوق بزهديدگان و

 )88 :1388نکتة مهمي که بايد مورد توجه قرار داد آن است

انحراف از مسير درست ادارة جامعه و مانند آن باشد ،مخفي

که بزهپوشي برمبناي رويکرد و شناخت کيفري از جرم پديدار

كردن زشتيها و جرائم جايز نبوده و مأموران رسمي موظف به

ميشود ،ولي رويکردهاي جرمشناختي نيز بر آن تأثيرگذار

كشف جرم و مجازات بزهكاران شدهاند»( .گسن)122:1385 ،

ميباشند و بهطور کلي در نظام کيفري عدالتگرا و مجرممدار

مقنن نيز در دو قانون مجازات اسالمي و قانون آئين دادرسي

است که به اين پديده توجه ميشود.

كيفري محدودة بزهپوشي را فقط در قلمرو جرائم منافي عفت

هر چند قانون مجازات اسالمي از قوانين ماهوي است و نبايد

قرار داده است و البته درهمين قلمرو هم استثنائاتي را در نظر

امور شكلي مانند ادلة اثبات دعوا و نيز مقررات حاكم بر

گرفته است .در ادامه در مورد اين دو قانون صحبت خواهيم

بزهپوشي كه آن هم از امور شكلي است در آن مطرح شودف اما

كرد .پيش از آن تذكر اين نكته الزم است كه هدف بزهپوشي،

چند ماده ناظر به بحث بزهپوشي را ميتوان در اين قانون

حمايت از بزهكار و عدم مجازات او نيست ،بلکه هدف بزهپوشي

مالحظه كرد .البته برخي از اين مواد كه سختگيري نسبت به

جلوگيري از ترويج فحشا است .توضيح اينكه با افشاي امور

شرايط مسؤوليت كيفري دارند ،ماهوي محسوب ميشوند مانند

زشت و فحشا ،آن هم بهصورت مكرر و هر روزه ،از قباحت

مادة  810اين قانون كه بهموجب آن« :در جرائم موجب حد،

عمل كاسته شده و افراد مستعد بهطرف ارتكاب آن كشيده

مرتكب در صورتي مسؤول است كه عالوهبر داشتن علم ،قصد

ميشوند و در نتيجه به مرور باعث عادي شدن جرم ميشود و

و شرايط مسؤوليت كيفري ،به حرمت شرعي رفتار ارتكابي نيز

اين عادي شدن جرم يعني رواج فساد در جامعه ،چه ازسوي

آگاه باشد» .آگاهي نسبت به حرمت شرعي رفتار ارتكابي از

ديگر شهروندان و چه از جانب بزهکار و منجر به افول انسانيت

سختگيريهايي است كه مقنن نسبت به جرائم مستوجب حد

و تباهي آن جامعه ميشود .پس ،بزه مخفي ميشود تا آثار شوم

قائل شده و از اين حيث سختگيري نسبت به اثبات آن روا

رواج آن ،گريبانگير جامعه نشود.

داشته است ،که به صراحت ميتوان بيان داشت که اين
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طرح بزهپوشي در قوانين ماهوي و کيفري هرکشوري ريشه در
تعريف آن از جرم و شناسايي آن دارد ،از ديدگاه جرمشناسي،
جرم به هر فعل يا ترک فعل زيانآور فردي يا گروهي گفته
ميشود که مخلّ نظم اجتماعي و مغاير با شئون انساني باشد
ولو اينکه قانون مجازات متعرض به آن نشده باشد( .مظلومان،
 )117 :1390از منظر حقوق کيفري ،جرم ،فعل يا ترک فعلي
است ،که بهموجب قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد.
(مظلومان )111 :1390 ،نکتة قابل توجه در ارتباط با ديدگاه

سختگيري ريشه در بحث بزهپوشي دارد و مقنن با گنجاندن
چنين شرطي در مقررات حاضر ،سعي در وارد کردن بحث
بزهپوشي در اين مقررات را دارد .البته اين مقرره در مورد جرائم
حدي قابليت اعمال داشته و در جرائم ديگر (مستوجب قصاص
و تعزيرات) طبق تصريح صدر مادة  188همين قانون جهل به
حكم اصوالً رافع مسؤوليت كيفري و مانع مجازات نيست .مادة
 812اين قانون نيز مكمل اين ماده است .طبق اين ماده« :در
جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا
وجود يکي از موانع مسؤوليت کيفري را در زمان ارتکاب جرم
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کند در صورتي که احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعا

مرعا و منظر عموم صورت گرفته و فاقد خصيصة استتار است؛

کند که اقرار او با تهديد و ارعاب يا شکنجه صورت گرفته،

ازاينرو چنانچه جرم ارتکابي مشهود و بهتعبير بند  9مادة 09

ادعاي مذکور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته ميشود» .در

قانون آئين دادرسي کيفري  02در مرعا و منظر ضابطان

اين ماده ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يکي از موانع

دادگستري ارتکاب يافته باشد ،اصل ممنوعيت تحقيق در جرائم

مسؤوليت کيفري در زمان ارتکاب جرائم حدي يکي از موجبات

منافي عفت مرعا نبوده و مقام قضائي رأساً بدون ارجاع به

بزهپوشي دانسته شده است ،البته در صورتي که در جرائم

ضابطان بايد تحقيقات الزم را در اين خصوص معمول دارند.

محاربه و افساد في االرض و جرائم منافي عفت با عنف ،اکراه،

(گلدوزيان)1۳ :1378 ،

ربايش يا اغفال نباشد ،چراکه در اين جرائم صرف ادعا ،مسقط

در اين ماده در نگاه اول نقض غرض بهنظر ميرسد .چراکه در

حد نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است؛ از سويي

حالي که اين ماده ظاهراً در مقام برداشتن گامي در جهت منع

ديگر اين تنها مادة ماهوي است كه بهنوعي بزهپوشي در تمامي

تجسس در امور حيثيتي مردم برابر مسلمات شرع مقدس اسالم

جرائم مستوجب حد از آن استنباط ميشود .از اين ماده كه

است ،در را بهسوي هرگونه تحقيق و بازجويي در اين امور

بگذريم اولين مادة شكلي درخصوص بزهپوشي ،كه بهصورت

مفتوح ميدارد .آنجا که گفته شده است "هرگونه تحقيق و

خالف قاعده در قانون مجازات اسالمي (ماهوي) ذكر شده و

بازجويي جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است".

ناظر به بحث بزهپوشي است ،مادة  841قانون مجازات اسالمي

تبصرة مادة  47قانون دادرسي کيفري ايران سابق مقرر

 1798است .طبق اين ماده« :در صورت نبود ادلة اثبات قانوني

ميداشت که:

بر وقوع جرائم منافي عفت و انکار متهم به جز در موارد احتمال

تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است ،مگر در مواردي که

ارتکاب با عنف ،اکراه ،آزار ،ربايش يا اغفال يا مواردي که

جرم مشهود باشد و يا داراي شاکي خصوصي بوده که در مورد

بهموجب اين قانون در حکم ارتکاب به عنف است هرگونه

اخير توسط قاضي دادگاه انجام ميشود.

تحقيق و بازجويي جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار

قانونگذار ايران در متن مادة  47اين قانون ،داير بر اختيار

ممنوع است».

دادرس بر خواستار شدن انجام تحقيقات از مأموران انتظامي

اولين نكتهاي كه درخصوص اين ماده قابل ذكر است اينكه از

براي کشف جرم" ،موارد منافي عفت" را از شمول آن استثنا

آنجا كه اين ماده يك بحث شكلي را مطرح ميكند ،جاي آن

کرده است .اين ماده با اين عبارت آغاز شده و ادامه مييابد" :در

در قانون آئين دادرسي كيفري و نه قانون مجازات اسالمي

غير از موارد منافي عفت ،دادرسان و قضات تحقيق ،ميتوانند

است .بدينترتيب حسب مقررات قانون اخيرالتصويب؛ حتي بر

اجراي تفتيش يا  ...به ضابطان ارجاع کنند  ."...تحقيقات در

فرض وجود شاکي خصوصي در جرائم منافي عفت ،به صرف

موارد منافي عفت برابر تبصره آن ماده بايد منحصراً توسط

انکار متهم و نبود ادلة اثباتي ،انجام هرگونه تحقيق يا بازجويي

قاضي دادگاه انجام شود.

جهت کشف و اثبات چنين جرائمي ممنوع شناخته شده و فاقد

ممنوعيت تحقيق در جرائم منافي عفت در قانون ايران جز در

وجاهت قانوني است .با اين حال تفسير منطقي مادة مرقوم

موارد مشهود بودن يا بهعبارت ديگر هنگامي که جريحهدار

حکايت از آن دارد که اصل ممنوعيت تحقيق ،در آن دسته از

شدن عفت عمومي مطرح است ،يا شاکي خصوصي وجود دارد،

جرائم منافي عفت قابل اعمال است که بهصورت پنهان و

مبتني بر احکام مسلمالصدور اسالمي داير بر منع تجسس در

مستور صورت گرفته باشد؛ زيرا اعمال اين ممنوعيت بهلحاظ

زندگي اشخاص و هتک حيثيت از مردم است .اينگونه موارد در

جلوگيري از کشف امور مستور و پنهان است ،نه اموري که در

شمار بزههايي چون سرقت و آدمربائي و قتل و نظاير آن نيست

اختيارات و وظايف پليس در برخورد با جرايم منافي عفت در جلوه قوانين جديد ايران
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که مصلحت جامعه و امنيت مردم اقتضاي تحقيق مجدانه براي

مشهود ،که بسيار بعيد است و «النادرُ کالمعدوم» ،نيز مجاز به

کشف عمل و مجازات مجرم داشته باشد .در اين امور برعکس

عمل برابر ماده  12قانون آئين دادرسي نيستند .در اين موارد،

تأکيد بر عدم تجسس و ترجيح کَتم بر کشف شده است.

که وقوع آنها چون فرض محال است ،کافي است که مامورين

بهنحوي که گفته شد پيششرط يا مقدمة واجب براي شروع

انتظامي آنچنان که در خصوص ساير اعمال مخل نظم عمومي

رسيدگي به جرائم اين ماده ،بنا به حکم تبصرة مادة  47قانون

است و در عين حال جرم نيست مانند از دحام در معبر عمومي،

دادرسي کيفري ايران ،چون تمامي موارد ديگر منافي عفت،

ايجاد سرو صداي زياد توسط يک عده به تذکر اکتفاء نمايند" .

مستلزم احراز يکي از دو شرط است .يکي شکايت شاکي

جرايم منافي عفت" را ،عليرغم وجه اشتراک کلمه جرم ،نبايد به

خصوصي و ديگري مشهود بودن جرم .تبصرة مذکور بر تمامي

مثابه بزه هاي قتل و جعل و آدم ربايي و امثالهم تلقي نمود.

نصوص قانوني ناظر بر جرائم منافي عفت حکومت دارد.

از اين جهت در صورتي که مأموران انتظامي افرادي را به اتهام

شرط مشهود بودن جرم براي شروع رسيدگي به "جرائم

ارتکاب جرم منافي عفت نزد دادرس بياورند ،بر او فرض است

ضدعفت و اخالق عمومي" در عنوان آن هم نهفته است.

که متهمان را بهعلت خالف قانون بودن مداخلة آنان در جرائم

بنابراين چنانچه دو يا چند نفر هر کاري در خفا انجام دهند هر

منافي عفت و فقد پيششرط قانوني الزم براي رسيدگي به

چند از نظر ضوابط عفافي و اخالقي از نظر عموم مقبول نباشد،

جرم ،غيرقابل استماع اعالم کرده و قرار منع پيگرد متهمان را

ليکن ضديتي با عفت و اخالق عمومي ندارد .در نتيجه آنچه

صادر کند و از آنجا که اين فرض که قاضي شخصاً ناظر عمل

مراد از جرائم مستنبط از اين عنوان اين فصل است ،که در مادة

منافي عفت باشد ،بسيار نادر و در حکم معدوم است ،اين سخن

 817قانون مجارات قبل از انقالب به "جريحهدار" کردن عفت

گزاف نيست که احکام مجازات اعمال منافي عفت در اسالم،

عمومي موسوم بود ،حاصل نميشود .در اين روابط دور از انظار

جز موارد بسيار استثنائي که خود مُثبِت اصل است ،چون

عمومي تنها مسئلة عفاف و اخالق خصوصي دستاندرکاران

شمشير داماکلوس جنبة تحذيري دارد تا اجرائي.

اين امور مطرح است.

وراي اين مطلب ،ما با مفهوم مخالف آن قسمت از مخصص

جرم مشهود ،که از موجبات شروع تحقيقات است در اين باب

استثناي مادة  841قانون مجازات هم سخني نداريم که ميگويد:

است در بند "ج" مادة  78قانون آئين دادرسي کيفري تعريف

"در موارد احتمال ارتکاب با عنف ،اکراه ،آزار ،ربايش يا اغفال يا

شده است .اين بند در وصف جرم مشهود ،آن را مشروط بدين

مواردي که بهموجب اين قانون در حکم ارتکاب به عنف است"

شرط ميکند" :در صورتي که قاضي ناظر وقوع آن باشد ".همين

هرگونه تحقيق و بازجويي جهت کشف امور پنهان و مستور از

معنا در بند  7در مادة  7قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و

انظار مجاز است نيز سخني نداريم .بلکه آن را از اين لحاظ که

انقالب  1707هم تکرار شده است.

رسيدگي به اعمال منافي عفت به عنف را هم ،برخالف اطالق

از آنجا که مادة  47قانون آئين دادرسي کيفري مأموران

تبصرة مادة  47قانون آئين دادرسي کيفري مشروط به علني

انتظامي را از مداخله در امور منافي عفت منع کرده است و حتي

بودن آن نميداند واجد ارزش افزوده ميدانيم .هرچند اين اشکال

دادرس حق دادن هيچگونه تعليمي را در اين خصوص بدانها

در حال حاضر در قانون مجازات عمومي وجود دارد که براي

ندارد ،اينگونه جرائم حسب قاعدة تخصص از شمول جرائم

اعمال منافي عفت به عنف غير ار زنا دور از انظار عمومي نص

مشهودي که اين مأموران ،حسب مادة  81قانون آئين دادرسي

قانوني وجود نداشته و ندارد ،چرا که مادة  770قانون مجازات

کيفري ،صالح به مداخله هستند ،خارج ميشود .بدينروي

قبلي هم با عنوان "جرائم ضدعفت و اخالق عمومي" آمده بود و

مأمورين انتظامي به هيچوجه حتي در جرائم منافي عفت
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بدين مناسبت در بر گيرندة مواردي که اين عمل در خفا انجام

در قانون آئين دادرسي کيفري جديد مصوب  1798/18/4و

ميشود نبود .اين نکته اکنون مورد بحث ما نيست.

اصالحي خرداد ماه  1794برخالف همة قوانين پيشگفته در

اشکال ما متوجه صدر مادة  841مورد بحث ،يعني مخصص

تبصرة مادة  178اين قانون بزهپوشي به صراحت مورد تأکيد

متصل شرط "در صورت نبود ادلة اثبات قانوني بر وقوع جرائم

قرار گرفته است .در اين ماده بيان داشته که:

منافي عفت و انکار متهم" است .اين شرط از اين جهت در بادي

«انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع

امر نقضغرض بهنظر ميرسد ،که در تبادر اوليه برخالف آنچه

است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست ،مگر

در حقوق اسالم منع شده است ،رسيدگي به هرگونه اعالمي را،

در مواردي که جرم در مرعا و منظر عام واقع شده و يا داراي

ولو اينکه شاکي خصوصي در بين نباشد ،مجاز ميدارد.

شاکي و يا به عنف يا سازمانيافته باشد که در اين صورت،

احراز بود يا نبود "ادلة اثبات قانوني بر وقوع جرائم منافي عفت و

تعقيب و تحقيق فقط در محدودة شکايت و يا اوضاع و احوال

انکار متهم" خود مستلزم "تحقيق و بازجويي" و درنتيجه

مشهود توسط مقام قضائي انجام ميشود.

پرداختن به امور پنهان و مستور از انظار" است ،که برابر اين

تبصرة  -1در جرائم منافي عفت هرگاه شاکي وجود نداشته

ماده قرار است ممنوع باشد .براي مثال هنگاميکه گفته ميشود

باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد ،قاضي وي را توصيه به

"باز کردن در اين جعبهها ،جز آنهايي که محتواي اسناد هستند

پوشاندن جرم و عدم اقرار ميکند.

ممنوع است" ،تا هنگاميکه در جعبه باز نشود معلوم نخواهد شد

تبصرة  -8قاضي مکلف است عواقب شهادت فاقد شرايط

محتويات آن چيست.

قانوني را به شاهدان تذکر دهد.

اين عبارت شرطيه "در صورت نبود ادلة اثبات قانوني بر وقوع

تبصرة  -7در جرائم مذکور در اين ماده ،اگر بزهديده محجور

جرائم منافي عفت و انکار متهم" در صورتي منطبق با نص و

باشد ،ولي يا سرپرست قانوني او حق طرح شکايت دارد .در

روح منابع معتبر اسالمي و قانون آئين دادرسي کيفري سازگار

مورد بزهديده بالغي که سن او زير هجده سال است ،ولي يا

است که تنها ناظر به موردي بهشرح آتي که در روايتهاي

سرپرست قانوني او نيز حق طرح شکايت دارد».

مربوط به روية قضائي مربوط به پيامبر و حضرت علي (ع) آمده

همانگونه که در اين ماده مشخص و مبرهن است در جرائم

است تلقي شود .آن مورد اينکه شخص مجرم ،بر فرض زانيه،

منافي عفت قانونگذار در اقدامي بديع اصل را بر ممنوعيت

خود داوطلبانه نزد قاضي صالح ،نه مأموران انتظامي که مجاز به

تعقيب و تحقيق در جرائم منافي عفت گذارده است و موارد

مداخله در اين امور نيستند ،به ارتکاب زنا اقرار کند .آنگاه،

مرعا بودن جرم ،داراي شاکي خصوصي بودن و سازمانيافته

آنچنان که سيرة اين بزرگواران بوده است ،دادرس پرسشهاي

بودن را از اين اصل مستثنا دانسته است؛ بهطور کلي و قاعدة

بيشتري براي القاي انصراف از تکرار اقرار به دفعاتي که مُثبِت

عام آن است که دعواي عمومي متعلق به جامعه است و

عمل محسوب است از او بکند يا تحقيقات بيشتري تنها در

دادستان يا هر نهاد ديگر به نمايندگي از جامعه به تعقيب متهم

جهت احراز سالمت دِماغي مُقر و ايجاد شک و شبهه نسبت به

و به جريان انداختن دعواي عمومي اقدام ميکند و به اين علت

اعتبار اقارير وي بهعمل آورد تا مجراي قاعدة درعا «تدرأ

دادسرا مجاز نيست که جز در موارد پيشبيني شده در قانون ،از

الحدود بالشبهات» و رهايي از عقوبت فراهم شود.

تعقيب متهم امتناع يا با وي مصالحه کند و يا از اعتراض به
حکمي که در آن منافع جامعه رعايت نشده باشد خودداري کند.
برعکس دعواي خصوصي کامالً متعلق به متضرر از جرم است؛
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يعني وي يا وارث و قائممقام قانوني وي ميتوانند از همان ابتدا

رستمي و همکار88/

اختيارات و وظايف پليس در برخورد با جرايم منافي عفت در جلوه قوانين جديد ايران

از طرح دعواي خصوصي صرفنظر کنند و يا در صورت اقامة

محدودة شکايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضي

دعواي خصوصي در هر يک از مراحل تعقيب ،تحقيق و

دادگاه انجام ميشود".

رسيدگي ،دعواي خود را مسترد و يا با متهم ،صلح و سازش

محدوديت و ممنوعيت مذکور ،گرچه به منظور بزهپوشي ،حفظ

کنند و يا دعواي خود را به شخص ثالثي واگذارند؛ (آشوري،

نظم عمومي ،رعايت شأن و حيثيت و حريم خصوصي و شرعي

 )97:1720ازاينرو خارج دانستن موارد خاصي که جرم شاکي

افراد و پرهيز از هرگونه افتراي احتمالي به متهم و جلوگيري از

خصوصي دارد از حيطة بزهپوشي امري طبيعي ميباشد که حتي

گسترش فساد با استفاده از ارتکاب سازمانيافتة اين جرائم

اگر قانونگذار بيان نميکرد نيز بايد رعايت ميشد.

است ،ولي اساساً ،اين پرسش مطرح است؛ درصورت ممنوعيت

در اقدام جالبتوجه ديگر مقنن در شرايطي که شاکي وجود

هرگونه تعقيب و تحقيق در اين باره ،چگونه مراتب قابل

نداشته باشد و همچنين متهم بخواهد اقرار کند «وظيفة تذکر

پيگيري بوده و بدون هرگونه تحقيق يا پرسشي ،چگونه اين

قاضي» بر بزهپوشي را مقرر کرده که اين امر نيز مقررة قابل

موضوع قابل احراز خواهد بود و با توجه به ممنوعيت بازپرس و

توجهي در ترويج و اعمال بزهپوشي است که با مباني فقهي نيز

دادستان و تجويز تعقيب و تحقيق فقط در محدودة شکايت و يا

سازگاري دارد .ولي موردي که مورد اغفال قانونگذار قرار

اوضاع و احوال مشهود توسط قاضي دادگاه ،صالحيت و تکليف

گرفته و الزم بود با توجه به مباني بزهپوشي در اين خصوص

دادستان يا بازپرس در اين باره چيست و قبل از صدور هرگونه

هم موضع شفاف قانونگذار مشخص ميشد ،درخصوص امکان

قرار مجرميت يا کيفرخواست ،پرونده چگونه قابليت ارسال براي

اثبات چنين جرائمي با ساير ادلة اثباتي همچون شهادت شهود

دادگاه را خواهد داشت؟ و نيز وضعيت رسيدگي به جرائم مزبور

ميباشد که مشخص نشده که مثالً "چنانچه شهودي بدون

در موارد غيرمشهود مطروحه چگونه است؟ مادة مزبور در اين

آنکه شاکي خصوصي وجود داشته و يا اقراري بدوا" به تعبير

باره ،فاقد صراحت و هرگونه تجويزي بوده و شايستة تدقيق و

قانونگذار در اين خصوص باشد ،آيا باز قاضي به شهود امر

تکميل است.

توصيه به پوشاندن بزه و عدم شهادت در اين خصوص ميکند؟
يا براساس شهادت افراد ،مبادرت به تعقيب و تحقيق در جرائم
منافي عفت ميکند که پذيرش اين امر و اجازة تعقيب در عمل
منافي با مباني بزهپوشي و نوعي نقضغرض ميباشد.
ازسوي ديگر منع تعقيب در جرائم منافي عفت که در نمود
بزهپوشي تحقق مييابد ،در تبصرة ذيل مادة  44قانون قبلي نيز
محل توجه قانونگذار بوده است .با اين وجود ،در قانون جديد،
ترتيب ديگر و جامعتري در اين باره مقرر شده است .برابر مادة
 178اين قانون؛ "انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرم زنا و
لواط و ساير جرائم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ
فردي در اين خصوص مجاز نيست ،مگر در مواردي که جرم در
مرعا و منظر عام واقع شده و يا داراي شاکي يا به عنف يا
سازمانيافته باشد که در اين صورت ،تعقيب و تحقيق فقط در

 -۳اصول حاكم بر بزهپوشي در قوانين ماهوي و شکلي فوق
از دقت در مطالب فوق و تحليل مواد مذكور در قانون مجازات
اسالمي و قانون آئين دادرسي كيفري ميتوان اصول حاكم بر
بزهپوشي در اين دو قانون مهم كشور را به شرح ذيل استخراج كرد.
الف -پذيرش بزهپوشي بهعنوان اصل
فارغ از مادة  0۳9قانون مجازات اسالمي مصوب  9910مورد
توجه قرار گرفته است؛ در مادة  930قانون آئين دادرسي کيفري
مصوب  9910و اصالحي خرداد ماه  ،991۳عالوهبر آنکه در
تبصرة ماده صراحتاً از آن نام برده است ،از متن ماده و آنجا که
بيان ميدارد تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است مبرهن
است که قانونگذار ممنوعيت تحقيق و تعققيب در اين جرائم و
بزهپوشي در آن را بهعنوان يک اصل پذيرفته است که اين امر
يک موضوع بديعي است و نوآوري قانونگذار در اين زمينه
محسوب ميشود.
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ب -پذيرش اصل بزهپوشي در قلمرو جرائم منافي عفت و

مسموم شده نميتوان براي درمان آن ،شهري را سمپاشي نمود

عدمپذيرش آن در ساير جرائم

که «انّ اهلل (سبحانهوتعالي) جعل لکلّ شيء حدّاً و جعل علي

در سيستم قضائي ايران تنها محلي که بزهپوشي جاري ميشود

کلّ من تعدّي حدّاً من حدود اهلل عزّوجلّ حدّاً »؛ (کليني،

همان جرائم منافي عفت است که در اصالحات مادة  930قانون

 )931:1407اين رعايت محدودة انتشار با تدابير نظام بزهپوشي

آئين دادرسي کيفري صراحتاً مورد تصريح قرار گرفته است و

معمول ميشود.

قانونگذار در غير اين مورد ،نظام بزهپوشي و اعمال آن را مجاز
نميداند.
ج -استثنائات بزهپوشي در جرائم منافي عفت (تجاوز به عنف و
وجود شاكي خصوصي و )...
که اين استثنائات در زيرمجموعة اين بحث صراحتاً خواهد آمد.
اصل بديهي آن است که در مواجهه با واقعة مجرمانه بايد
مراتب بزهپوشي مرعا باشد مگر مصلحتي برتر ،نياز عدول از
اصل را ايجاب دارد؛ نظير مصلحت حفاظت از امنيت و اموال
عمومي و همچنين مصلحت متهم .امّا بهطور عام و بعد از وقوع
پديدة مجرمانه ،از آنجا که هدف اصلي نظام بزهپوشي نهان
ماندن و جلوگيري از افشا و اشاعة جرائم در سطح اجتماع
ميباشد ،دو مورد از شمول جامع نظام بزهپوشي در سياست
جنائي ايران استثنا شده ،مشمول برنامههاي نظام تعقيب و کيفر
ميشود و در اين موارد به تدابير کنترل آثار منفي نظام مُجرا
بسنده خواهد شد؛ اين دو عبارتاند از:

 -0-۳شکايت شاکي خصوصي( :حمايت از حقوق ديگران)
«دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس ميتواند به
منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع کند .همة افراد
ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و
هيچكس را نميتوان از دادگاهي كه بهموجب قانون حق
مراجعه به آن را دارد منع كرد»( .کليني )931:1407 ،اين امر
مستلزم آن است که مراتب نظام بزهپوشي رعايت نشود و جرم
تا حدّي عيان شود .در اينجا نيز نظام عدالت کيفري موظّف بر
احقاق حقوق خصوصي و عمومي شهروندان ميباشد؛ ليکن بايد
دانست که «اصل ،برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم
شناخته نميشود ،مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت
شود» .پس «همة افراد ملت اعم از زن و مرد ،يكسان در
حمايت قانون قرار دارند و از همة حقوق انساني ،سياسي،
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسالم
برخوردارند» .ازاينرو نظام بزهپوشي با تمام توان از حقوق آحاد

 -9-۳جرائم آشکار

شهروندان پشتياباني نموده و با بکارگيري ابزارها و تدابير ويژۀ

عمده تالش نظام بزهپوشي براي اين است که پديدة مجرمانه

خود ،ضمن منظور داشتن خسارات شهروندان ،بر امر بزهپوشي

در سطح اجتماع ظاهر نشود؛ با آشکار شدن جرم ،چه در جرائم

اقدام خواهد نمود؛ بايد در ياد داشت که دستور اين است که «

مشهود و چه هرجا که جامعه بهنوعي از آن مطّلع ميشود،

فاستر العورة مااستطعت»( .دشتي )629911: ،که مروي است

تالش در مخفي داشتن جرم و خرج بيمورد از حساب نظام

در «يوم تبلي السّرائر»« ،رسول خدا (ص) از خداي سبحان

بزهپوشي ،بيم تجرّي متجاهرين به جرم ،همچنين مجرمين

درخواست ميکند که امت او را در حضور فرشتگان و پيامبران و

بالقوّه را ميپروراند ،شهروندان را از عدالت مأيوس و دورة انتقام

ديگر امتان محاسبه نکند تا عيبهاي آنها بر ايشان ظاهر

شخصي را احيا ميسازد .ازاينرو غيرمسلمان با وجود اينکه از

نشود ،بلکه طوري آنها را محاسبه کند که بهجز خداي سبحان

شرب خمر منع نشده ،بهلحاظ تظاهر به استعمال مسکرات و

و پيغمبر او ديگري بر گناهانشان آگاه نشود و خطاب الهي

تداعي جرم ،تعزير ميشود.

رسد که :اي حبيب من به بندگان خود از تو مهربان هستم،

نکتة مهم و قابل توجه آن است که در اينجا نيز ميبايست

چون تو روا نداري که عيوب ايشان نزد غير تو آشکار شود ،من

محدودة انتشار رعايت شود؛ اگر يک محلّه بر اثر افشا جرم

روا ندارم که بر تو نيز ظاهر شود؛ من خود به تنهايي آنان را
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محاسبه ميکنم چنانکه جز من کسي بر لغزشهايشان آگاه

نميتوانند رکن مادي آن را انجام دهد ،ازاينرو عالوهبر اينکه

نشود»( .عاملي)021:1410 ،

که حضور چند نفر در کنار همديگر ضروري است هر کدام از

 -9-۳سازمانيافته بودن
از ديگر ويژگيهايي که جرائم منافي عفت را از حيطة بزهپوشي
خارج ميکند و در واقع اگر متصف به اين وصف باشد از مزاياي نظام

آنها نيز بايد عهدهدار عمل خاصي باشند و در نتيجه هر
سازمان بزهکار داراي يک تقسيم کارويژه ميان اعضاي خود
خواهد بود.

بزهپوشي بهرهمند نخواهد شد ،موضوع سازمانيافته بودن است که

نتيجهگيري

در اصالحات خرداد ماه  991۳مورد توجه قرار گرفته است.

در بحث سياست جنائي ايران نيز نسبت به مبحث بزهپوشي بايد

در واقع سازمانيافته بودن به اين معني خواهد بود که

بيان داشت که سياست جنائي ايران با تأسي از فقه اماميه بحث

فعاليتهاي غيرقانوني و هماهنگي گروهي منسجم از اشخاص با

بزهپوشي را در مقررههاي خود مقرر داشته است .از منظر

تباني همديگر و براي تحصيل منافع مادي و قدرت ،به ارتکاب

گونهشناسي ميتوان بيان داشت که سياست جنائي تقنيني

مستمر مجرمانه شديدي صورت گيرد و براي رسيدن به هدف از
هر نوع ابزار مجرمانه نيز استفاده کنند( .شمسناتري،
)02:1391
که البته براي سازمانيافته بودن اين جرائم ويژگيهايي وجود
دارد که بايد مطمحنظر قرار گيرند( :شمسناتري)01:1391 ،
 -9ساختار سازماني :سازمانهاي بزهکار داراي نوعي ساختار
سازماني و عمدتاً ساختار هرميشکل هستند.

ايران در قبال جرائم منافي عفت برمبناي بزهپوشي بنا نهاده
شده است و اگر جرائم منافي عفت با عنف ارتکاب نيافته باشد
و يا به نوعي آشکارا و سازمانيافته نبوده و داراي شاکي
خصوصي نباشد ،قانونگذار تمايل به بزهپوشي و عدم تحقيق در
مورد آن دارد و اين رويه در مراحلي به رسيدگي اختصاري نيز
تعبير شده است .در بحث تقنين سياست جنائي ايران در تبصرة
 1مادة  47قانون آئين دادرسي کيفري مصوب  1702در جرائم
منافي عفت تحقيق را ممنوع داشته است ،مگر در موردي که

 -0استمرار زماني :يعني فعاليتهاي آنها مقطعي نيست و

جرم مشهور باشد و يا داراي شاکي خصوصي بوده باشد که اين

بهصورت مستمر ادامه دارد.

رويه بهنوعي در مادة  841قانون مجازات اسالمي مصوب

 -9قدرت مرکزي :که مديريت واحد و منسجمي را بر کل

 1798مورد توجه بوده و در همين ماده نيز بزهپوشي در مرحلة

سازمان و اعضاي آن اعمال ميکند.

تحقيق مورد تأکيد قرار گرفته است که وجود چنين مقررههايي

 -۳سلسلهمراتب تشکيالتي :ساختار هرميشکل عالوهبر اينکه

نشانگر ميل قانونگذار به بحث بزهپوشي است ولي نکتة اوج

وجود يک قدرت مرکزي را ضروري ميسازد ،بهنوعي

توجه سياست جنائي ايران در اين مورد را ميتوان در مادة 178

سلسلهمراتب تشکيالتي در سطوح پايين نيز خواهد بود.

قانون آئين دادرسي کيفري مصوب  1794يافت که در تبصرة

 -2محدوديت اعضا :حفظ و تداوم ساختار سازماني مستلزم

اين ماده لفظ بزهپوشي بهکار گرفته شده و قاضي را در صورتي

وجود نوعي قواعد الزامآور است که همة اعضا ناگزير به رعايت
آن ميباشند.
 -2قواعد الزامآور :حفظ و تداوم ساختار سازماني مستلزم وجود
نوعي قواعد الزامآور است که همة اعضا ناگزير به رعايت آن
ميباشند.
 -1تقسيم کار :ماهيت جرائمي که توسط اينگونه سازمانها
ارتکاب مييابند بهگونهاي است که يک نفر به تنهايي

که متهم بدواً قصد اقرار داشته توصيه به بزهپوشي ميکند و
تأکيد بر اين سياست بزهپوشي تا آن درجه از اهميت قرار دارد
که در جرائم منافي عفت ،موجب شده تا متهم از ناحية قاضي
ترغيب و توصيه به عدم اقرار شود ،هرچند تکليف گواهي
گواهان احتمالي در راستاي مباني بزهپوشي و مشارکت گواهان
در اين خصوص (با ترک اقامة شهادت) همچنان از ناحية
قانونگذار مغفول مانده است و از طرفي قانونگذار انجام
هرگونه تعقيب و تحقيق در جرم زنا ،لواط و ساير جرائم منافي
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عفت را جهت کشف امور پنهان و مخفي از ديد عموم را ممنوع
دانسته است و بيان شده که در اين مورد تفحص از هيچ فردي
در اين مورد مجاز نيست مگر در موارديکه جرم در مرعا و
منظر عام باشد يا داراي شاکي خصوصي باشد يا ارتکاب جرائم
منافي عفت به عنف يا در حکم آن ،اکراه ،آزار يا اغفال يا
سازمانيافته باشد که در اين صورت تحقيق جايز دانسته شده
است ،ولي در اين صورت نيز که خالف اصل بزهپوشي است
تحقيق فقط در محدودة شکايت و اوضاع و احوال موجود و
مشهود قضيه و تنها توسط قاضي دادگاه انجام خواهد شد .در
واقع اين استثنا نيز منطقي بهنظر ميرسد چراکه در علني انجام
شدن چنين فعلي مصداق بارز قاعدة اقدام است و هر فردي که
عليه خود اقدام کند شايستة احترام نخواهد بود و ازسوي ديگر
در بحث شاکي خصوصي نيز قانونگذار نميتواند در راستاي
اعمال مقررة خود حق کسي را زائل سازد .البته بايد خاطرنشان
کرد که مصلحت جامعه و عدم اشاعة فحشا و منكرات و نيز
جلوگيري از ريخته شدن قبح عمل در ديد عموم مردم با
محاکمه و مجازات جرائم منافي عفت ،نيز مزيد بر علت شده
است که قانونگذار به تأسي از فقه ،در باب بزهپوشي بهعنوان
اصل با تسامح برخورد کرده و موارد استثنا را محدود کند.
مالحظات اخالقي
مالحظات اخالقي مربوط به نگارش متن و نيز ارجاع به منابع
رعايت گرديد.
تقدير و تشکر
از تمام کساني که ما را در تهيه اين مقاله ياري رساندهاند،
کمال تشکر را دارد.
سهم نويسندگان
نگارش اين مقاله بر اساس اصول نگارش مقاالت حقوقي در
تمامي مراحل تهيه پالن ،جمعآوري منابع و نگارش توسط
نويسنده صورت گرفته است.
تضاد منافع
اين پژوهش فاقد هرگونه تضاد منافع است.
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It is with the perpetration of a crime that the criminal should be normally exposed
to suing, trial and punishment. In most of the criminal files, the actions by the
police, as the executive officers of the justice department and the substructure of
the formation of the criminal files, and, on the other hand, the disciplinary force,
as one of the pillars of the judicial body, play a prominent role in the formation of
fair trial. It is necessary for the legislative officials to exactly elaborate the duties
and authorities of the police as the justice department’s executive officers,
especially, in regard of the crimes against chastity that have to be taken into
account with special sensitivity and delicacy for Islam rules that these crimes
should not be performed at all. Based on the regulations of the criminal trial
procedures and article 28 thereof, the general duty of the police as the justice
department’s executive officers that work under the teachings and supervision of
the judicial authority and that of the disciplinary force in the tangible crimes or in
cases that there is a private plaintiff and/or when the forcible crimes against
chastity and/or organized crimes are perpetrated is only limited to the preservation
of the traces and proofs of the crime and prevention of the culprit’s escape and
hiding and this limitation has become more intensified and more sensitive in the
intangible crimes in such a way that the disciplinary force has no right to get
involved in the investigation of such crimes that are perpetrated intangibly and in
hidden places and such an authority has been granted to the penal courts and
within the framework of the legal regulations. Based on article 44 of the law on
penal trial procedures, the justice department’s executive officers announce the
crime’s occurrence upon being informed thereof to the judicial authorities and
they have no right to engage in such cases and such a prohibition of intervention
in regard of the crimes against chastity has been due to Islam’s policy of hiding
the offenses hence justifiable in the same line. The present article uses critical
analysis method to study these principles and their exceptions.
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