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Abstract
State crime, the organized behavior of a country's government towards reversal or ignorance of citizens'
rights, is one of the concepts receiving little attention in the criminology literature. One of the reasons related
to this problem is the definition of crime by every country's government - accused of committing state crime.
Explaining this concept by using the principles of the Bioethics is helpful because the principles are common
and general and applicable to all people and all communities regardless of race, nationality, religion etc.
therefore, the aim of article is use to principals justice, satisfaction, not harmful, and respect as four
principals of the most important Bioethics principals to explain the state crime. This article is applied in
terms of purpose and qualitative in terms of data nature and used methodology is descriptive-analytical. We
conclude that state crime - in all types committed - occurs following the reverse of one or more aforementioned
principles.
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چکیده
جرم دولتی به مفهوم رفتار سازمانمند هیأت حاکمه یک کشور در جهت ،نقض یا نادیدهگرفتن حقوق شهروندان ،از جمله مفاهیمی
است که در ادبیات جرمشناسی بدان کمتر توجه شده است .یكی از علل این مسأله را میتوان ارائه تعریف جرم توسط حاکمیت هر
کشور ـ که خود متهم به ارتكاب جرم دولتی است ـ بیان کرد .تبیین این مفهوم با استفاده از اصول اخالق زیستی از این نظر مفید و
قابل توجه است که اصول اخالق زیستی ،اصولی عام و کلی بوده و در خصوص همه افراد و همه جوامع صرف نظر از نژاد ،ملیت ،مذهب
و ...قابل اعمال هستند .از این رو هدف این نوشتار ،بهرهجستن از اصول عدالت ،رضایت ،زیانبارنبودن و رضایت به عنوان چهار مورد از
مهمترین اصول اخالق زیستی ،در راستای تبیین مفهوم جرم دولتی است .این مقاله از نظر هدف ،کاربردی ،از نظر ماهیت دادهها ،کیفی
و روش به کاررفته در آن توصیفی ـ تحلیلی است .نتیجه اینکه جرم دولتی ـ در هر قالبی که ارتكاب یابد ـ در پی نقض یک یا چند
اصل از اصول ذکرشده به وقوع میپیوندد.
واژگان کلیدی :جرم دولتی؛ اخالق زیستی؛ عدالت؛ رضایت؛ زیانبارنبودن؛ احترام
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جرمشناسان و پژوهشگران حقوق کیفری قرار گرفت .در واقع

به رغم اینکه مفهوم جرم دارای پیشینه طوالنی در حقوق

طرفداران دیدگاه زمیولوژی با ذکر این نكته که نگاه جرمشناسی

کیفری و مطالعات جرمشناسی است ،با این حال مفهومی تحت

تنها معطوف به جرم است ( ،)4آسیبهای اجتماعی را مفهومی

عنوان جرم دولتی را باید مولود دیدگاههای نوین جرمشناسی

فراتر از جرم و اعم از آن بیان کردهاند .بنابراین هر رفتاری را

در سه دهه اخیر دانست .تا قبل از آن دولتها ـ بسته به نوع

که زمینهساز بروز آسیبها و صدمات اجتماعی ـ اقتصادی را

حكومت ،مذهب ،فرهنگ و اقتضائات اجتماعی و سیاسی و ...ـ

فراهم نماید ،ذیل رویكرد زمیولوژی مورد بررسی قرار میدهند.

نهادهایی عاری از مسؤولیت و حتی در پارهای موارد مقدس

در اهمیت توجه به جرم دولتی ،همین قدر کافی است که

شمرده میشدند .از اواسط دهه  1991میالدی نخستین

بر اساس برخی از آمارهای ارائهشده ،در قرن بیستم ،بیش از

جرقهها برای مسؤولدانستن دولتها در قبال رفتارها و

 11میلیون نفر در سراسر جهان براساس اقدامات دولتها از

تصمیمهای آنها ،توسط طرفداران دیدگاه موسوم به نئولیبرال

بین رفتهاند ( ،)2به عالوه کشوری مانند ایاالت متحده ،در

زده شد ( )1که با نگاهی منفی به عملكرد دولتها ،بر لزوم هر

مدت جنگ جهانی اول 1 ،هزار آلمانی و سایر نظامیان متولد

چه کمترکردن مداخله آنها در امور مربوط به شهروندان تأکید

اروپا را که در سربازخانههای ایاالت جورجیا ،تنسی و یوتا کار

داشتند .از این رو رویكرد نظام نئولیبرال به کارکرد دولتها را

میکردند ،توقیف کرد ( .)1همچنین در خالل جنگ جهانی

میتوان بسترساز گفتمان توجه به پیامدهای رفتاری زیانبار

دوم 121 ،هزار نفر از شهروندان آمریكایی ـ ژاپنی (که متولد

دولتها در عرصه مباحث و رویكردهای سیاسی دانست.

آمریكا بودند) و  8هزار نفر از افراد ژاپنیتبارِ ساکن آمریكا را تا

در کنار بسترهای سیاسی ایجادشده برای مقصردانستن

زمان اعالم صلح ،در زندانهای آمریكا توقیف کردند ( .)1آمار

دولتها در قبال تصمیمات و کارکردهای خود ،در عرصه

ارائهشده به روشنی ضرورت توجه و بررسی عمیق نسبت به

جرمشناسی میتوان به رویكرد زمیولوژی ( )Zemiologyبه

مفهوم جرم دولتی را روشن میسازد.

عنوان نسخه قرن بیست و یكمی جرمشناسی رادیكال اشاره

با توجه به نوبودن مفهومی تحت عنوان جرم دولتی ،تبیین

کرد ( .)2بر طبق این دیدگاه ،جرم مفهومی مضیق است که

و توضیح این رویكرد بر مبنای اصول و مفاهیم اخالق زیستی

تنها دربردارنده رفتارهای خاصی است ،از این رو با توجه به

از جمله راهکارهایی است که میتواند تا اندازهای به روشنشدن

اینکه جرمشناسی علم مطالعه و علتیابی جرائم است ،بنابراین

آن کمک نماید .باید توجه داشت که هرچند رشته اخالق

ناتوان از مطالعه آسیبها و انحرافات مهمی است که در برخی

زیستی در ارتباط با چالشهای اخالقی مرتبط با علومی نظیر

موارد دارای آثار و تبعات زیانباری برای اشخاص و جامعه

پزشكی ،ژنتیک و زیستشناسی پدید آمده است ،با این حال،

هستند .دلیل این امر نیز آن است که این آسیبها و انحرافات

با توجه به اصول کلی آن ـ که در بسیاری از زمینهها شمولیت

یا فاقد عنوان مجرمانه هستند و یا در دسته جرائم مهم

دارد ـ رفتهرفته ،از محدوده اولیه خود فراتر رفته و در بسیاری

طبقهبندی نشدهاند .از مهمترین این آسیبها میتوان به

از حیطههای حقوقی اعمال شده است .به عنوان مثال،

رفتارهای آسیبزایی مانند آلودگیهای زیستمحیطی اشاره

تحقیقات مرتبط با سلولهای بنیادین ،سقط جنین ،خودکشی

کرد ،از جمله آلودگی هوا ،مرگها و جراحات و معلولیتهای

و ...از جمله مهمترین مباحثی است که محل تالقی حقوق

ناشی از حوادث جادهای و محیط کار که تلفات انسانی و

کیفری و اخالق زیستی به شمار میآیند ( ،)9با این حال،

ضایعات اجتماعی ـ اقتصادیِ آنها نسبت به قتل یا ضرب و

بیشتر تحقیقات صورتگرفته در این خصوص ،حول محور

جرح عادی بسیار بیشتر است ( .)9با ظهور این دیدگاه بود که

ارتباط بین اخالق زیستی و مبانی و فلسفه حقوق ـ مخصوصاً

مفهومی تحت عنوان جرم دولتی ( )State Crimeکه تا پیش

حقوق کیفری ـ بوده است و کمتر به تبیین جنبههای کارکردی

از آن ،واژهای نامانوس جلوه میکرد ،به تدریج مورد توجه

و عینیسازی موضوعات حقوقی توجه شده است .از این رو در
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این نوشتار ،با درک لزوم تبیین مفاهیم نوظهور حقوقی ،سعی

بروس و کروگمن ( 2119م ،).در مقالهای با عنوان «سیاستها

شده است ،به مفهوم سازی از مفهوم جرم دولتی در راستای

و قوانین در خصوص سوء رفتار با کودکان به مثابه ساختاری

فهم عینی و کاربردی آن پرداخته شود .بدینسان ،بعد از بیان

برای حمایت از کودکان» ،با بیان اهمیت و لزوم حمایت از

پیشینه این پژوهش ،مفاهیم جرمانگاری ،جرم دولتی و اقسام

کودکان ،بر اتخاذ سیاستها و تدوین قوانین مربوط به حمایت

آن را مورد بررسی قرار داده و در ادامه با بیان مهمترین اصول

از آنها تأکید کرده است و در این راستا عالوه بر ارائه

اخالق زیستی ،مفهوم جرم دولتی را در سایه این اصول تبیین

راهکارهای حقوقی و قانونی ،تقویت و گسترش هنجارها و

خواهیم کرد.

اصول کاربردی اخالق زیستی را مورد توجه قرار داده است
(.)9

پیشینه پژوهش

گودوین و والن ( 2112م ).در مقاله «حقوق ،اخالق

با توجه به نوظهوربودن مفهوم جرم دولتی و نیز با توجه به

زیستی و بیوتكنولوژی» ،ظهور اخالق زیستی را به عنوان یک

غفلت محققان از تبیین جرم دولتی با مفاهیم مرتبط با اخالق

گفتمان حقوقی و به مثابه ارتباط بین فناوری و اخالق زیستی

زیستی ،نویسندگان نوشتهای را که به صورت مستقل و مشخص

دانسته است .بدینگونه اخالق زیستی را مفهومی مرتبط و

در این خصوص به رشته تحریر درآمده باشد ،نیافتند .بیشتر

درهم تنیده با قواعد و اصول حقوقی تلقی کرده است (.)11

تحقیقات صورتگرفته در این خصوص ،مرتبط با بررسی برخی

جانسون ( 2111م ،).در مقاله خود با عنوان «محدودیتهای

مفاهیم مبنایی و زیربنایی حقوق با استفاده از مفاهیم اخالق

اقتدار والدین چه چیزهایی هستند؟ اخالق زیستی یا قوانین

زیستی و نیز بررسی برخی جنبههای همگرایی بین حقوق و

حمایت از کودکان» ،در این خصوص بحث کرده است که در

اخالق زیستی بوده است که ذیال به برخی از این موارد اشاره

جوامع امروز ،کدام یک از دو موضوع قانون و اخالق توان

میشود.

محدودکردن قدرت و اقتدار والدین در خصوص تصمیمگیری

ژاکوبسن ( 2119م ،).در مقاله خود با عنوان «کرامت و

در ارتباط با کودکان خود را دارند .نگارنده اینگونه نتیجه

سالمت؛ یک بررسی» ،بعد از تقسیمکردن کرامت به دو گونه

گرفته است که هرچند احترام به حریم و استقالل خانواده،

کرامت انسانی ( )Human Dignityو کرامت اجتماعی

مستلزم پذیرش تصمیمات والدین در خصوص کودکان خود

( ،)Social Dignityسعی در تبین این دو مفهوم با استفاده از

است ،با این حال در برخی از موارد وجود برخی معذوریتها و

مفاهیم بین رشتهای از جمله مفاهیم مربوط به اخالق زیستی

چالشهای اخالقی ،دخالت قانونی در تصمیمگیری والدین

نموده است .ژاکوبسن در مقاله خود ،بین اخالق زیستی و دو

برای کودکان خود را ضروری کرده است (.)11

گونه کرامت ذکرشده ،همگرایی بسیاری را قائل شده و در

استفان ( 2111م ).در مقالهای با عنوان «ارزشهای اساسی

نهایت از این مفاهیم برای تأیید دیدگاه خود در خصوص

در اخالق زیستی :یک دیدگاه حقوق طبیعی» ،با استفاده از

ارتباط بین کرامت و سالمت استفاده کرده است (.)8

قواعد مربوط به حقوق طبیعی ،سعی در تبیین مفهوم و مبانی

اسپیلمن ( 2119م ،).در کتاب «اخالق زیستی در حقوق»،

اخالق زیستی داشته است .در این راستا نیز اینگونه بیان کرده

بعد از اینکه رویكردهای انتزاعی به مفاهیم اخالقی در حقوق

است که براساس حقوق طبیعی ،ساختاری تحت عنوان ساختار

را نقد کرده است ،سعی در بیان رویكردی هنجارمند و کاربردی

اخالقی وجود دارد که هر فرد معقولی وجود آن را تأیید میکند

به جایگاه اخالق در حقوق نموده و در این راستا ،کوشش کرده

(.)12

است تا بین اصول اخالقی و تصمیمات مراجع تصمیمگیری از
جمله قضات دادگاهها رابطه برقرار نماید (.)9

عباسی ،غالمی و سهیل مقدم ( 1991م ،).در مقالهای با
عنوان «مبانی فلسفی حق بر فراموششدن از منظر اصول
اخالق زیستی» ،اصول اخالق زیستی را رویكردی کالن دانستهاند

درآمدی بر مفهوم جرم دولتی از منظر اصول اخالق زیستی
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که در قالب آن ،میتوان بسیاری از مفاهیم حقوقی و از جمله

است .بر این اساس هر رفتاری که قصد جرمانگاری آن وجود

حق بر فراموششدن را تبیین کرد (.)19

دارد باید نخست با سه اصل ذکرشده سنجیده شده و تنها در
صورتی که با توجه به این سه اصل قابل توجیه باشد ،میتواند

مفهوم جرمانگاری

به عنوان رفتاری مجرمانه جرمانگاری شود ( .)11فیلتر اصول

دولتها بسته به نوع ساختار سیاسی خود در رفتارهای

بدین معناست که باید ثابت شود رفتار مورد نظر براساس

خاصی مداخله کیفری کرده و برای آنها ضمانت اجراهای در

مبانی نظریِ جرمانگاری (نظیر اصل ضرر) ،در حیطه صالحیت

قالب کیفر مشخص مینمایند ،هرچند در خصوص مبانی این

قضایی جامعه و یا اقتدار دولتی قرار دارد .فیلتر پیشفرضها

نوع از مداخله ،نظرات مختلفی ارائه شده است با این حال ،به

به این نكته داللت میکند که رفتار به صرف عبور از فیلتر

طور کلی این مبانی را میتوان ذیل سه عنوان کلی مورد

اصول ،جرمانگاری نمیشود ،بلكه باید در هر مورد به دنبال

بررسی قرار داد .اصل ضرر ( ،)Harm Principleبه معنای

اتخاذ روشهایی بود که واجد حداقل مزاحمت برای افراد

جلوگیری از ایراد صدمه و ضرر به دیگران و جامعه؛ اصل

باشد ،و از این رو چنانچه رفتاری بدون مداخله دستگاه عدالت

پدرساالری حقوقی ( )Legal Paternalismبه معنای حمایت

کیفری قابل تقلیل و کنترل است ،نباید آن را با جرمانگاری

از افراد در برابر خود و بازداشتن آنها از ایراد صدمه و ضرر به

مورد توجه قرار داد .فیلتر مالحظات عملی نیز بدین معناست

خود؛ و اصل اخالقگرایی حقوقی ( )Legal Moralismبه

که برای جرمانگاری هر رفتار ،عواقب عملی نظیر سود و زیان

معنای حمایت از اخالق و مذهب و جلوگیری از ایراد آسیب به

اجتماعی آن را مورد بررسی قرار دهیم ( .)19در واقع منظور

اخالق یا مذهب ( .)14در هر صورت هر کدام از مبانی سهگانهای

از اصل اخیر این است که در جرمانگاری باید به اصل هزینه ـ

که به عنوان مبنای جرمانگاری مورد توجه قرار گیرد نتیجه آن

فایده توجه کرده ،و در صورتی اقدام به جرمانگاری نماییم که

تعیین ضمانت اجرای کیفری برای برخی از رفتارهای افراد در

فایدههای حاصل از جرمانگاری ،بیشتر از هزینههای آن باشد.

جامعه است .بدین سبب است که جرمانگاری به فرآیندی گفته

نكتهای که در خصوص جرمانگاری رفتارهای آسیبزا و

شده است که به وسیله آن ،رفتارهای جدیدی به موجب

مخاطرهآمیز دولتی ،تحت عنوان جرم دولتی ،شایسته توجه

قوانین کیفری ،مشمول قانون مجازات میشوند ( ،)9با این

است ،مفهوم جرم است .در حالی که بسیاری از نظریههای

حال تعریف ذکرشده را میتوان به عنوان نتیجه جرمانگاری و

جرمشناسی نظیر جرمشناسی مارکسیستی ،منازعه و جرم و

نه خودِ جرمانگاری بیان کرد ،زیرا نتیجه جرمانگاری چیزی

تعریف ارائهشده از آن را به عنوان ابزاری در دست طبقه حاکم

نیست جز داخلکردن برخی از رفتارهای در قانون مجازات .به

میدانند ( ،)18-19این سؤال پدید میآید که اگر جرم و

نظر میرسد میتوان تعریف زیر را به عنوان تعریفی کاملتر از

تعریف آن بر طبق دیدگاه حاکم است چگونه میتوان انتظار

جرمانگاری مورد پذیرش قرار داد .بر این اساس ،جرمانگاری

جرمانگاری رفتاری را داشت که توسط همان طبقه حاکم وقوع

فرآیندی است که به موجب آن ،مقنن با در نظرگرفتن

مییابد.

هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تكیه بر مبانی نظری

به عنوان مثال ،گازهای گلخانهای تولیدشده که امروزه به

مورد قبول خود ،فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن

عنوان یكی از مهمترین مخاطرات زیستمحیطی مورد توجه

ضمانت اجرای کیفری وضع میکند (.)12

قرار گرفته است ،ناشی از عملكرد بسیاری از کارخانهجات

یكی از مهمترین نظریات مراحل جرمانگاری ،مبتنی بر

دولتی است .بنابراین نمیتوان انتظار داشت که دولتها خود

طیکردن سه فیلتر اصول ( ،)The Principles Filterفیلتر

اقدام به جرمانگاری رفتار خود نمایند ،زیرا جرمانگاری چنین

پیشفرضها ( )The Presumptions Filterو فیلتر مالحظات

رفتارهایی به صورت مستقیم با منافع آنها در تضاد است.

عملی ( )The Pragmatics Filterبرای جرمانگاری هر رفتاری

 /44مجله اخالق زیستی ،دوره هفتم ،شماره بیست وچهارم ،تابستان 6931
مفهوم جرم دولتی

تعیین مفهوم جرم در جرم دولتی دانستهاند .بر اساس این نظر

برای شناخت مفهوم جرم دولتی ،بررسی مفهومی واژگان

جامعه مدنی هم مهمترین وزنه تعادل برای جرم دولتی و هم

تشكیلدهنده آن ضروری به نظر میرسد .به صورت سنتی،

یكی از مهمترین منابع معیارهایی است که جرم دولتی را

جرم رفتاری است که برای آن مجازات در در نظر گرفتهشده

تعیین میکند ( .)22تأکید بر مفهوم جامعه مدنی بدین

است .ماده  2قانون مجازات اسالمی نیز همین تعریف از جرم

معناست که ارزشها و هنجارهای پذیرفته شده در یک جامعه

را ارائه کرده است .بر اساس این ماده« ،هر رفتاری از فعل یا

مدنی مشخصکننده جرم دولتی است.

ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم

منظور از دولت در اصطالح جرم دولتی ،هیأت حاکمه و

محسوب میشود ».گاروفالو ،جرائم را بر حسب نوع احساساتی

کل نظام و ساختار سیاسی یک کشور است ( .)29از این رو

که نقض میکنند به دو گروه جرائم طبیعی و جرائم مصنوعی

همانطور که گفتهشده مفهوم دولت در حقوق کیفری ،دولت

(قراردادی) طبقهبندی کرده است .از نظر او ،جرائم طبیعی

در مفهوم عام و شامل تمام سازمانهای اداری ،قضایی و

جرائمی هستند که احساسات اولیه و ذاتی مبتنی بر ترحم و

قانونگذاری است ( .)24بنابراین باید در این خصوص بین جرم

درستكاری مشترکِ همه گروههای اجتماعی را نقض میکند و

دولتی و جرم کارکنان دولت تمایز قائل شد .جرائم کارکنان

جرائم مصنوعی نیز جرائمی هستند که ناقض احساسات متغیر

دولت ،جرائمی هستند که این افراد به عنوان شخصی حقیقی

مردم و جامعه هستند ( .)9از این رو از منظر گاروفالو ،جرم را

مرتكب میشوند به عنوان مثال ،رفتار کارمند دولتی که

باید مفهومی گستردهتر از صِرف قوانین کیفری در نظر گرفت.

مرتكب اختالس یا ارتشاء میشود ،به عنوان رفتاری شخصی و

با این حال امروزه و در اکثر نظامهای حقوقی دنیا ،تعریفی

تحت عنوان جرم شخص حقیقی و نه جرم دولتی قابل پیگرد

حقوقی از جرم محل توجه است .بر این اساس ،جرم نقض

است .از این رو است که فصل سیزدهم از قانون تعزیرات

قانون است اعم از اینکه قانون نقض شده ،قانون داخلی باشد

 ،1992تحت عنوان «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت»،

یا قوانین و مقررات بینالمللی و حقوق بشری ( .)21با این

به جرمانگاری رفتارهای مأموران دولتی پرداخته است که تحت

حال در ادبیات جرمشناسان ،نقض هنجارهای رفتاری و زیان

عناوین مختلف باعث لطمه به حیثیت و اعتبار دولت میشوند.

اجتماعی ( )Social Harmدو معیاری است که در پرتو آنها،

با توجه به مباحث ذکرشده ،اکنون میتوان نسبت به ارائه

جرم تعریف شده است ( .)21بر اساس معیار نخست ،جرم

تعریفی از جرم دولتی اقدام کرد .بر این اساس ،میتوان جرم

نباید صرفاً نقض قانون ،بلكه باید نقض هنجارهای رفتاری باشد

دولتی را جرمی دانست که حكومت به عنوان یک کل یا توسط

و بر اساس معیار دوم ،محتوای جرمشناسی میبایست بر

مجموعهای از سازمانهای حكومتی و شخصیتهای حقوقی

اساس نتیجه ماهوی اقدامات روشن شود تا وضعیت حقوقی

مرتكب میشود ( .)22برخی نیز جرم دولتی را شیوههای

رفتار ( .)21به هر تقدیر در خصوص مفهوم جرم در اصطالح

سازمانیافتهای ذکر کردهاند که به دنبال پیگیری اهداف و

جرم دولتی باید این نكته را مد نظر قرار داد که تعاریف

منافع دولت انجام شدهاند ( .)21در تعریفی گستردهتر ،جرم

حقوقی ارائهشده از جرم نمیتواند و نباید معیاری برای تبیین

دولتی ،اقدامات غیر قانونی ،ضد اجتماعی و ظالمانهای هستند

جرم دولتی باشند ،چراکه این تعاریف در وهله نخست ،محصول

که در جهت نفع دولتها یا نهادهای دولتی و نه برای سود و

نظر و دیدگاه خودِ دولتمردان و صاحبان قدرت است .بنابراین

نفع فردی ارتكاب مییابند ( .)29وجه مشترک تمامی تعاریف

در این مورد باید جرم را نه نقض مقرارت و قوانین ،بلكه

ذکرشده را میتوان ارتكاب جرم توسط دولت به عنوان یک

رفتارهای مخاطرهآمیزی دانست که به نحوی از انحاء باعث

کل دانست .در واقع جرم دولتی ،نه جرم یک فرد ،بلكه جرمی

خسارات و صدمات به کلیت جامعه یا افرادی از آن میشوند.

مجموعه دولت است و همین ویژگی خاص آن است که موجب

بر این اساس برخی جامعه مدنی را معیاری مناسب برای

تمایز آن از سایر جرائم میشود.

درآمدی بر مفهوم جرم دولتی از منظر اصول اخالق زیستی
انواع جرم دولتی
انواع جرائم ارتكابیافته توسط دولتها در دستهبندیهای

نبیاله غالمی و همکاران43 /
میخوانند ،اما اگر دویست هزار انسان را قتل عام کند ،او را
برای مذاکرات صلح به ژنو دعوت میکنند» (.)29

مختلفی بیان شدهاند .در این خصوص برخی دیدگاهها جرائم

دولت سرکوبگر ،به معنای دولتی است که شهروندانش را

دولتی را در چهار گونه :جرائم سیاسی دولتی ،جرائم نیروهای

به طور نظاممند و سیستماتیک از حقوق بنیادنیشان محروم

امنیتی و پلیس (شكنجه ،ترور ،آدمربایی و پنهانکردن عمدی)،

میکند ( .)21نمونه چنین دولتی را در دوران کنونی میتوان

جرائم اقتصادی دولتی و جرائم اجتماعی و فرهنگی دولتی

دولت کره شمالی دانست که با توسل به ساختار خاص سیاسی

(تبعیض قومی نهادی) ،دستهبندی کردهاند .در تقسیمبندی

و اجتماعی خود ،با اعمال نظارت بسیار شدید بر عملكرد

دیگر ،دولتهای مجرم به چهار گونه دولت جنایتکار ،دولت

شهروندان و کنترل رفتارهای آنها ،در عمل ناقض بسیاری از

سرکوبگر ،دولت فاسد و دولت مقصر یا بیاحتیاط تقسیمبندی

حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان این کشور است ( .)91از

شدهاند (.)21

ویژگیهای دولت ذکرشده میتوان عالوه بر اعمال کنترل

معنای دولت جنایتکار ،در واژگان آن نفهته است .بدین

اجتماعی ( )91به صورت شدید و افراطی به انجام فعالیتهای

معنا که دولت جنایتکار به دولتی گفته میشود که مرتكب

پلیسی به صورت فعاالنه اشاره کرد که در آن مأموران با توسل

جنایت میشود .با توجه به تعاریف ذکرشده از جرم دولتی که

به روشهای خاص ـ نظیر شنود و کنترل ارتباطات مخابراتی ـ

بر سازمانیافتهبودن آن تأکید داشتند ،دولت جنایتکار را باید

سعی در مقابله هر چه شدیدتر با جرائم ارتكابی یا جرائمی که

دولتی دانست که به صورت سازمانیافته مرتكب جنایات

ظن به ارتكاب آنها وجود دارند ،میکنند (.)92

میشود .از این رو نسلکشی و جرائم علیه بشریت را میتوان

دولت فاسد ،سومین گونه از دولت مجرم در گونهشناسی

مهمترین جرائم ارتكابیافته توسط دولت جنایتکار ذکر کرد.

جرم دولتی است .بر این اساس ،اگر فساد به صورت نظاممند

در خصوص جرم دولتی ارتكابیافته توسط دولت جنایتکار

توسط رهبران یک کشور صورت پذیرد ،آن دولت را میتوان

توجه به دو نكته ضروری است ،نخست اینکه هرچند در دو

دولت فاسد نامید ( .)21یكی از زمینههای این نوع از جرم

دهه اخیر بسیاری از مرتكبان جرائم نسلکشی و جنایت علیه

دولتی را میتوان وجود رانت اطالعاتی در این دولتها دانست.

بشریت ،توسط دیوان کیفری بینالمللی تحت پیگرد قرار

در رانت اطالعاتی از فاصله زمانی بین اتخاذ یک تصمیم تا

گرفتهاند ( ،)28با این حال این افراد به عنوان اشخاص حقیقی

اعالم عمومی و اجرای آن سوء استفاده میشود ،بدین معنا که

مجرم ـ و نه دولت به عنوان یک مجموعه حقوقی ـ تحت

نهادهای تصمیمگیرنده به خاطر دسترسی به اطالعات خاصی

پیگرد قرار گرفتهاند .نكته دگیر اینکه در عمل به دلیل عدم

که در اختیار دارند ،بهتر میتوانند شرایط و اوضاع و احوال را

تعهد و پایبندی به اصول و قواعد بینالمللی توسط کشورهایی

تحت کنترل خود داشته باشند .از مهمترین منابع ایجاد رانت

که مرتكب جرائم ذکرشده میشوند ،به سختی میتوان آنها را

نیز میتوان به انحصارات دولتی و غیر دولتی و سیاستهای

تحت پیگرد قرار داد .مضافاً اینکه در بسیاری از موارد ،با

کنترل قیمتها اشاره کرد.

توسل به مواردی نظیر انعقاد پیمان صلح ،عفو همگانی و آشتی

دولت مقصر یا دولت بیاحتیاط بیانگر وضعیتی است که

ملی مرتكبان این جرائم از پیگرد مصون میشوند .عبارت زیر

در آن ،اقدامات زیانبار دولت در غالب قصور و بیاحتیاطی

که به عنوان طنز رایج بین مردم در سارایوو در سال 1994

ارتكاب مییابد .در واقع در این نوع از دولتِ مجرم ،وقوع رفتار

مشهور بود ،به بهترین شكل ممكن مطلب پیشگفتهشده را

زیانبار نتیجه کوتاهی و مسامحه دولت در پیشگیری از

نشان میدهد« :هرگاه کسی انسانی را بكشد ،او را به زندان

زیانهای وارده به شهروندان خود است .نیز مفهوم دولت مقصر

محكوم میکنند؛ هرگاه بیست نفر را به قتل برساند ،دیوانهاش

به وضعیتی گفته میشود که در آن ،منابع دولت به علت ناکار
آمدی بروکراتیک ،قصور و بیلیاقتی در مقیاسی وسیع تلف
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میشود ( .)21این نوع از دولت مجرم را میتوان کم و بیش در

مصطلح است با این حال باید دانست که در خصوص مفهوم

بسیاری از نظامهای سیاسی دنیا مشاهده کرد .علت این امر

عدالت تعاریف مختلف و متنوعی ارائه شده است .از نظر

نیز وظایف و مسؤولیتهای گسترده دولت از یكسو و تنوع و

فلسفی برخی این بحث را مطرح کردهاند که نباید از چیستیِ

گستردگی منافع آن از سوی دیگر است .به عنوان مثال ،از

خودِ عدالت سخن گفت ،زیرا «سؤاالت چیستی در مورد

یكسو دولتها موظف به حفظ منابع زیستی خود و از سوی

چگونگی شئ سؤال میپرسند .عدالت مقولهای از رابطه است

دیگر ملزم به تأمین منابع مالی مورد نیاز خود .این مسأله در

که روابط بین افراد را مورد توجه قرار میدهد .بنابراین نباید

عمل باعث میشود برخی دولتها ،جنگلها را به عنوان منبعی

سؤال این باشد که عدالت چیست؟ بلكه باید این طور باشد که

برای درآمد محسوب کرده و بدین سان اجازه برداشت بیرویه

عدالت در مورد چیست .موضوع عدالت جایگاه افراد در جامعهای

از جنگلها و مراتع طبیعی را صادر نمایند.

است که بخشی از آن هستند ،در جامعه و در رابطه با افرادی
که با آن سر و کار دارند .اگر اعتماد به نفس هر کس ،معادل

اصول اخالق زیستی

قضاوت دیگران در مورد خودش باشد ،احساس میکند که با

تبیین مفهوم جرم دولتی با اصول اخالق زیستی از این

عدالت با او برخورد میشود .قضاوت سایر افراد در خصوص هر

جهت واجد اهمیت است که برخالف قواعد حقوق کیفری که

شخص ،به صورت تعمیم یک ویژگی او به کل شخصیت

قواعد اخالقی را مجزا از قواعد و قوانین حقوقی میدانند ،در

شخص ،انكار ویژگیهای دیگرِ او صورت میگیرد» (،)94

اخالق زیستی ،توجه به اصول و قواعد اخالقی جایگاه خاص و

هرچند تعریف ذکرشده با رویكردی فلسفی ارائه شده است ،با

منحصر به فرد دارد .به عالوه با توجه به عدم توجه اکثر

این حال این مفهوم مهم از آن قابل استباط است که عدالت

نظامهای رسمی عدالت کیفری به مفهوم جرم دولتی ،طبیعتاً

چه طور باشد یا نباشد فقط با مذاکره و گفتگوی اجتماعی

در بسیاری از موارد ،تبیین این مفهوم در این نظامها با

میتواند ایجاد شود ( .)92از نظر رویكردهای سیاسی نیز

چالشهای مبنایی و ایدولوژیک همراه خواهد بود .از این رو

تعاریف مختلفی از مفهوم عدالت ارائه شده است که ذیالً برخی

تبیین جرائم دولتی با اصول اخالق زیستی هم از جهت نگاهی

از مهمترین تعاریف ارائهشده بیان میشوند:

فراحقوقی به این مفهوم و هم از جهت عامالشمولبودن این

جان راولز با دیدگاهی لیبرال ،عدالت را با تكیه بر دو اصل

اصول میتواند تا حد زیادی باعث روشنشدن مفهوم فوق شود.

معروف خود تعریف کرده است .اصل نخست :هر شخصی

در خصوص اصول ذکرشده برای اخالق زیستی ،اصول

میبایست از حقی برابر برای گستردهترین سیستم کلی

عدالت ،رضایت ،زیانبارنبودن و احترام را میتوان مهمترین

آزادیهای فردی اساسی که سازگار با یک سیستم مشابه

اصولی دانست که میتوان در جهت تبیین مفهوم جرم دولتی

آزادی برای همگان است ،برخوردار باشد .اصل دوم:

بدانها استناد کرد .با این حال نباید از این نكته غفلت کرد که

نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی میبایست طوری ترتیب

اصول ذکرشده ،نه همه اصول اخالق زیستی ،بلكه تنها برخی

یابند که الف ـ بیشترین سود را برای محرومترین افراد داشته

از مهمترین اصول آن بوده که قابلیت بسط و تعریف به عنوان

باشند (همراستا با اصل صرفهجویی عادالنه)؛ ب ـ به مناصب و

مبنایی برای تفسیر جرم دولتی را داشتهاند.

مقامهایی متكی باشد که برای همه تحت شرایط برابر،

1ـ اصل عدالت و جرم دولتی

فرصتهای آزاد منصفانه فراهم میکند ( .)91از این دو اصل

نخستین اصل در اخالق زیستی ،عدالت ( )Justiceاست

راولز اینگونه نتیجه گرفته شده است که هرچند توزیع عادالنه

که به معنای برخورداری همگان از امكانات بهداشتی و درمانی

منابع و امكانات در جامعه اولویت دارد ،با این حال ،اگر توزیع

برابر ،صرف نظر از نژاد ،جنس ،سن و ...است ( .)99تعریف

ناعادالنه منابع و امكانات باعث شود در عمل به دلیل تأثیرات

ذکرشده از عدالت در اخالق زیستی ،هرچند تعریفی رایج و

بعدی آن ،اقشار ضعیف منفعت بیشتری ببرند ،این توزیع

درآمدی بر مفهوم جرم دولتی از منظر اصول اخالق زیستی
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ناعادالنه را میتوان پذیرفت ( .)92در مقابل برخی با تعریف

دولتها توجه کرد .توضیح اینکه از منظر طرفداران دیدگاه

بیعدالتی به عنوان محرومیتی که هم شامل محرومیت

حقوق طبیعی (از جمله جان الک) ،حكومت به عنوان یک

اقتصادی و هم شامل عدم به رسمیتشناختهشدن میشوند،

«قرارداد اجتماعی ( »)Social Contractمیان دولت و

سعی در تبیین مفهوم عدالت داشتهاند (.)99

شهروندان است .بر اساس این قرارداد اجتماعی ،یک فرد تنها

هرچند پذیرش هر یک از تعاریف ارائهشده از عدالت،

آن میزان از آزادی خود را که برای تضمین حفاظت از حقوق

میتواند منشأ آثار متفاوتی شود ،با این حال به نظر میرسد در

دیگر شهروندان ضروری است در اختیار اقتدار دولتی قرار

خصوص جرائم دولتی ،توجه به همان تعریف ارائهشده در

میدهد ( .)18بر این اساس رضایت افراد به واگذاری برخی از

اخالق زیستی در خصوص مفهوم عدالت میتواند وافی به

حقوق خود به دولت تنها از جهت وجود نفعی بزرگتر (تضمین

مقصود باشد .همانطور که ذکر شد ،منظور از عدالت در اخالق

حقوق دیگر شهروندان) صورت میگیرد و به هیچ عنوان به

زیستی ،بهرهمندی همگان از امكانات بهداشتی و رفاهی صرف

مفهوم ارائه رضایتی مطلق و بیقید و شرط نیست .سزار بكاریا،

نظر از نژاد ،جنسیت ،سن و ...است .توجه به این مفهوم در

حقوقدان نامدار ایتالیایی ،در اثر مشهور خود با عنوان «رساله

کنار گونهشناسی ارائهشده از دولتهای مجرم میتواند تا حد

جرائم و مجازاتها» در این خصوص ،اینگونه بیان کرده است:

بسیاری در تبیین جرم دولتی مفید واقع شود .توضیح اینکه

«هیچ انسانی به رایگان سهمی از آزادی خود را به منظور

تعهد دولتها برای تأمین امكانات بهداشتی و رفاهی را میتوان

تأمین نفع عمومی بخشش نكرده است .اینگونه پندار را تنها

بر حسب نوع دولتها و ساختار سیاسی ـ اقتصادی آنها مورد

در افسانهها میتوان یافت .اگر این کار شدنی بود ،هر کس از

توجه قرار داد .در کشورهای موسوم به دولت رفاه ( Welfare

ما آرزو میکرد در برابر پیمانهایی که دیگران را ملتزم

 ،)Stateدولتها معموالً تعهدی حداکثری در ایجاد امكانات

میکند ،التزامی نداشته باشد ،زیرا هر انسانی ،خود را در مرکز

بهداشتی ـ رفاهی برای شهروندان خود دارند ،در مقابل در

همه امور جهان میپندارد» ( .)98بنابراین از دیدگاه قرارداد

دولتهایی با نظام سیاسی نئولیبرال ،این تعهد در حداقل

اجتماعی ،رضایت شهروندان ،تنها در محدوده ضرورت و برای

حالت ممكن (و یا تقریباً فاقد هر گونه تعهدی) قرار دارد.

رفع نیازهای اجتماعی مهم ابراز میگردد ،هرچند همانند سایر

بیتوجهی احتمالی دولتهای رفاه به مسائل بهداشتی ـ رفاهی

نظریات ارائهشده در قلمرو فلسفه حقوق ،این دیدگاه نیز نقد

و بیتوجهی بالفعل دولتهای نئولیبرال به این مسأله ،در عمل

شده است .با این حال ،نمیتوان از این نكته غافل شد که در

باعث افزایش بیماری ،تلفات انسانی و مسائلی از این دست

نظرگرفتن مفهوم قرارداد اجتماعی و تبیین آن با اصل رضایت

میشود.

در اخالق زیستی ،قادر است تا به شكلی کامالً رسا ،مفهوم

2ـ اصل رضایت و جرم دولتی

جرم دولتی را تبیین نماید .بدینسان میتوان گفت که رضایت

مفهوم رضایت در اخالق زیستی ،با این مفهوم در حقوق

شهروندان به تشكیل حكومت و اعطای اختیارات به دولت

خصوصی دارای تفاوت است .به طور کلی باید مفاهیم پنجگانه

(خواه در قالب دولت دموکراتیک و با رأی مستقیم شهروندان

ذیل را به عنوان لوازم اصل رضایت در اخالق زیستی مورد

باشد و خواه در قالب سایر اشكال حكومتی) به هیچ وجه به

توجه قرار داد :اهلیت تمتع و استیفای حق با هدف استمرار

این معنی نیست که شهروندان همه حقوق خود را با رضایت

زندگی ،توان اخالقی تصمیمگیری و تعیین سرنوشت ،آزادی

به دولت واگذار کردهاند ،بلكه رضایت در واگذاری حقوق از

تصمیمگیری بدون عامل فشار خارجی ،اراده ایجاد تعهد

طرف شهروندان به دولت ،مقید به تكلیف دولت بر عدم تعدی

شخصی که خود بیانگر وجود حق حریم میباشد ،آزادی اعالم

به حقوق بنایی و اساسی شهروندان ( )Human Rightsاست.

رضایت ( .)99در خصوص ارتباط این اصل با مفهوم جرم

از موارد سوء استفاده از مفهوم رضایت میتوان به جرائم

دولتی ،به نظر میرسد باید به مبانی توجیهکننده تشكیل

دولتی که دولتهای سرکوبگر و نیز دولتهای فاسد مرتكب
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میشوند ،اشاره کرد .بر این اساس دولتهای سرکوبگر در

ارتكاب چه رفتاری مجاز است .به عالوه در موارد ممنوعیت هر

بسیاری موارد با ارائه تلقی ایدئولوژیک از مفهوم دولت و ایجاد

رفتار ،باید به روشنی مشخص شود که ضمانت اجرای نقض آن

نوعی تقدس برای هیأت حاکمه آن ،هر نوع مخالفت با خود را

رفتار چیست.

به منزله مخالفت با ایدئولوژی و ساختارهای فكری خود

اصل قانونیبودن حقوق کیفری به عنوان یكی از اصول

محسوب کرده و به شدت سعی در سرکوب هرچه بیشتر

بنیادین حقوق کیفری ( ،)99دارای دو جنبه ماهوی و شكلی

مخالفان خود دارند (.)91

است .منظور از قانونیبودن حقوق کیفری ماهوی این است که

3ـ اصل زیانبارنبودن و جرم دولتی

هیچ عملی جرم نیست ،مگر اینکه در قانون به آن تصریح

اصل زیانبارنبودن در اخالق زیستی بدین معناست که هر

شده باشد و هیچ مجازاتی نیر اعمال نمیشود ،مگر به موجب

پژوهشی در زیست انسانی یا محیط زیست انسان باید به

قانون ( )41و منظور از قانونیبودن حقوق کیفری شكلی نیز

گونهای انجام شود که برای انسان یا محیط زیست او مضر

این مفهوم است که هیچ محكمهای صالح به رسیدگی نیست،

نباشد .بدینسان با گسترش دایره شمول این اصل میتوان

مگر اینکه ساز و کار و تشریفات آن محكمه به موجب قانون

گفت که این اصل تثبیتکننده دو اصل پیشگفته (اصل عدالت

وضع شده باشد ( .)41بدینسان باید اینگونه گفت که گرچه

و اصل رضایت) میشود ،به طوری که این اصل عادالنه بوده و

اصل رضایت به معنای واگذاری برخی حقوق و اختیارات

هر گونه رضایتی که سالمتی انسان یا طبیعت زنده را در

شهروندان به دولت است ،ولی در کنار این اصل ،باید اصل

معرض خطر قرار دهد ،غیر قابل پذیرش خواهد بود ( .)99با

زیانبارنبودن نیز مورد توجه قرار گیرد که براساس آن کنشهای

کاربست اصل زیانبارنبودن به حیطه رفتارهای دولت ،کنشهای

دولت نباید به زیان شهروندان باشد .در راستای رعایت این

دولت نباید به گونهای باشند که برای شهروندان خود به هیچ

مهم نیز اصل قانونیبودن حقوق کیفری باید مورد توجه قرار

عنوان آثار زیانباری به همراه داشته باشد ،البته اَعمال حاکمیتی

گیرد.

دولتها به هر طریق ممكن است تا اندازهای آثار و تبعات

هرچند اصل قانونیبودن حقوق کیفری تا حد زیادی مانع

زیانباری به همراه داشته باشد با این حال ،باید توجه داشت

خودکامگی دولتها شده و حقوق شهروندان جامعه را تأمین

که اصل بر عدم زیانباربودن رفتارهای دولت است و اعراض از

مینماید ،اما در رابطه این اصل با جرم دولتی ،باید به دو نكته

این اصل را تنها باید در موارد بسیار خاص و آن هم با حداقل

مهم توجه کرد .نخست اینکه با توجه به اینکه قوانین ماهوی

زیان قابل پذیرش دانست.

و شكلی هر کشور توسط هیأت حاکمه آن کشور تدوین

با در نظرگرفتن اصول رضایت و زیانبارنبودن به نظر

میشود ،بنابراین در برخی موارد ممكن است در قالب رعایت

میرسد میتوان با اندکی تسامح ،اصل قانونیبودن حقوق

اصل قانونیبودن حقوق کیفری برخی حقوق شهروندان به

کیفری را از لوازم اجرایی دو اصل یادشده در حقوق کیفری

صورت سازمانمند نقض شده و بدینسان اصل قانونیبودن

دانست .توضیح اینکه ،از برآیند اصل رضایت و اصل

حقوق کیفری به عنوان ابزاری در جهت ارتكاب جرم دولتی

زیانبارنبودن اینگونه نتیجه گرفته شده است که رفتارهای

مورد استفاده قرار گیرد .برای نمونه ،میتوان کنترل ارتباطات

دولت ،حتی در مواردی که مبتنی بر اصل رضایت شهروندان

مخاطراتی را نام برد .به عنوان مثال ،در ایاالت متحده آمریكا،

است ،نباید برای آنان زیانبار باشد ( .)99از این رو برای اینکه

بعد از حوادث یازده سپتامبر ،با تصویب قانونی موسوم به قانون

رضایت ابرازشده شهروندان ،نتواند به عنوان ابزاری در راستای

«میهنپرستی» ،کنترل ارتباطات مخابراتی شهروندان ـ که تا

امیال صاحبان قدرت و دولتمردان درآید ،الزم است حدود و

پیش از آن با محدودیتهای خاصی مواجه بود ـ به صورت

ثغور این رضایت مشخص شده و در هر مورد به روشنی

گسترده و با حداقل محدودیت شكلی قانونمند به خود گرفت.

مشخص شود که ارتكاب کدام رفتار توسط شهروندان ممنوع و

بر اساس قانون ذکرشده ،کنترل مكالمات تلفنی و نامههای

درآمدی بر مفهوم جرم دولتی از منظر اصول اخالق زیستی
الكترونیک بدون نیاز به دستور مقام قضایی ممكن شد (.)92
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4ـ اصل احترام و جرم دولتی

این نمونه را میتوان به وضوح از جمله موارد استفاده ابزاری از

این اصل بدین معناست که رضایت فرد به انجام مطالعات

اصل قانونیبودن حقوق کیفری دانست ،در حالی که از

و بررسیهای زیستی ،به هیچ وجه مجوزی برای ورود به حریم

مهمترین مبانی این اصل حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری

خصوصی و توهین به شأن و منزلت او نیست ( .)99میتوان

از نقض حقوق آنها توسط هیأت حاکمه است .در مثال

این اصل را یكی از ملموسترین و عینیترین اصولی دانست

ذکرشده ،ارتكاب رفتاری که موجب نقض حقوق شهروندان در

که در پی نقض آن جرم دولتی ارتكاب مییابد .در حوزه حقوق

سطح وسیع و سازمانیافته میشود ،خود به صورت مقرره

این اصل بدین معناست که دولت و نهادهای وابسته به آن،

قانونی بیان شده است.

ملزم به رعایت حریم خصوصی شهروندان ،عدم نقض این

در واقع در چنین مواردی ،اصل قانونیبودن حقوق کیفری

حریم و عدم تعرض به شخصیت و حیثیت آنها هستند.

به عنوان نقیضی برای ماهیت و مبنای خود به شمار میآید .از

رعایت موارد ذکرشده به صورت کم و بیش در قوانین کیفری

این منظر توجه به قواعد مشابه در حقوق ایران میتواند واجد

ایران نیز تجلی یافته است .به عنوان مثال ،ماده  4قانون آیین

اهمیت باشد .به عنوان مثال ،اصل  22قانون اساسی جمهوری

دادرسی کیفری  ،1992در این خصوص اینگونه اشعار داشته

اسالمی ایران ...« ،ضبط و فاشکردن مكالمات تلفنی ،افشای

است« :اصل برائت است ،هر گونه اقدام محدودکننده ،سالب

مخابرات تلگرافی و تلكس ،سانسور ،عدم مخابره و نرساندن

آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حكم قانون و

آنها ،استراق سمع و هر گونه تجسس» را مگر به حكم قانون

با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در

ممنوع دانسته است .از این رو بر اساس این اصل ،عدم کنترل

هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به

ارتباطات مخابراتی اصل و کنترل این ارتباطات استثنا میباشد

کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند ».ماده  9همین

و با در نظرگرفتن این نكته که در هر موردی که حكمی خالف

قانون نیز در مقام بیان لزوم رعایت حقوق شهروندی در مراحل

اصل باشد ،باید آن را محدود و محصور در همان موارد ذکر

دادرسی کیفری اینگونه بیان کرده است« :در تمام مراحل

شده (در صورت ذکر موارد استثنا) نمود و یا به قدر متیقن و با

دادرسی کیفری ،رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون

تفسیری محدود و مضیق (در صورت عدم ذکر موارد استثنا)

احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب

تفسیر کرد ( .)41در راستای رعایت همین موضوع است که

 »1989/2/12از سوی مقامات قضایی ،ضابطان دادگستری و

ماده  121قانون آیین دادرسی کیفری  ،1992کنترل ارتباطات

سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند ،الزامی

مخابراتی را ممنوع دانسته است و تنها در چند مورد به صورت

است .متخلفان عالوه بر جبران خسارات وارده ،به مجازاتهای

خاص اجازه انجام چنین رفتاری صادر شده است .بر اساس

مقرر در ماده  291قانون مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازاتهای

ماده ذکرشده« :کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است،

بازدارنده) مصوب  1992/9/2محكوم میشوند ،مگر آنكه در

مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط

سایر قوانین مجازاتهای شدیدتری مقرر شده باشد ».نكته

باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای «الف»« ،ب»« ،پ»

مهمی که باید بدان توجه کرد ،این است که بیان مواد ذکرشده

و «ت» ماده  912این قانون الزم تشخیص داده شود .در این

هرگز بدین معنا نیست که نقض حریم خصوصی افراد یا عدم

صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین

رعایت حقوق شهروندی تنها وقتی به عنوان جرم دولتی قابل

مدت و دفعات کنترل ،اقدام میشود .کنترل مكالمات تلفنی

بیان است که موارد حقوق شهروندی یا حریم خصوصی به

اشخاص و مقامات موضوع ماده  919این قانون منوط به تأیید

صورت مشخص در قوانین ذکر شده باشند ،بلكه همانطور که

رییس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به دیگران

بیان شد با توجه به اینکه معموالً مفهومی تحت عنوان جرم

نمیباشد».

دولتی ،به سختی مورد قبول ساختار حاکمیت سیاسی هر
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کشور قرار میگیرد ،باید اینگونه بیان کرد که نقض حقوق

جرم مقامات دولتی متمایز و مجزاست ،بدین صورت که جرم

شهروندی به صورت ساختارمند ،قابل انطباق با مفهوم جرم

مقامات دولتی جرمی است که توسط شخصی از مقامات

دولتی است ،خواه این رفتار در قانون جرمانگاری شده باشد و

دولتی به عنوان رفتار یک شخص حقیقی خاص ارتكاب

خواه جرمانگاری نشده باشد.

مییابد .به عنوان مثال ،رشوهگرفتن یک مقام دولتی ،در قالب

نكته دیگر در خصوص رعایت اصل احترام ،توجه به

جرم مقامات دولتی قابل تبیین است .در حالی که در جرم

مفهومی است که در در ادبیات حقوقی به حق بر فراموششدن

دولتی ،مرتكبِ جرم ،دولت به عنوان یک شخص حقوقی است؛

( ،)Right to be Forgottenمعروف شده است .مفهوم

دوم اینکه جرم دولتی ،جرمی است که به صورت ساختارمند

ذکرشده متضمن توجه رعایت دو گزاره زیر است .نخست

و سازمانیافته ارتكاب مییابد .به عبارت دیگر ،جرم دولتی را

اطالعات جمعآوریشده از افراد ـ تحت هر عنوان ـ باید تنها

میتوان تا حد زیادی وابسته به سیاست جنایی ( Criminal

در ارتباط با همان موضوعی به کار برده شده و مورد استفاده

 )Policyهر کشور دانست .به عنوان مثال سیاست جنایی

قرار گیرند که در راستای آن جمعآوری شدهاند؛ دوم هر کس

توتالیر در یک کشور میتواند منجر به وقوع جرم دولتی توسط

حق دارد حذف اطالعات شخصی منتسب به خود در فضای

دولتِ مجرمِ سرکوبگر شود.

مجازی را از موتورهای جستجوگر درخواست کند ( .)19این

وجه مشترک تمامی جرائم دولتی را میتوان نقض حقوق

حق در واقع بیان منتج از حق بر حریم خصوصی است که به

و آزادیهای افراد دانست که در هر کدام از دولتهای مجرمِ

معنای اختیار هر شخص در خصوص مسائل و اطالعات مرتبط

پیشگفته به نحوی از انحا به وقوع میپیوندد .رعایت اصل

با حریم خصوصی خود است.

عدالت ـ صرف نظر از اختالف نظرهای موجود در خصوص
تعریف آن ـ بدین معناست که دولت و هیأت حاکمه موظف به

نتیجهگیری

رعایت عدالت ،هم از حیث حقوق مادی و هم از حیث حقوق

جرم رفتاری زیانبار است که به حسب مورد به ارزشها یا

معنوی شهروندان ،بدون در نظرگرفتن تفاوت در جنس ،نژاد

هنجارهای جامعه ،حقوق سایر شهروندان و نظم و امنیت

و ...است .مفهوم رضایت نیز بدین معناست که رضایت

جامعه لطمه وارد میکند ،بدینسان است که هر جامعهای به

اعطاشده توسط شهروندان به هیأت حاکمه برای انجام امور

فراخور ساختار سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،مذهبی و ...خود

مربوط به جامعه ،محدود به وظایف و تكالیف هیأت حاکمه

اقدام به جرمانگاری برخی رفتارها کرده و برای آنها ضمانت

بوده و به معنای اعطای اختیارات مطلق و بدون ضابطه و

اجرای کیفری در نظر میگیرد .دولتها نیز به صورت سنتی

کنترل نمیباشد .اصل زیانبارنبودن بدین معناست که رفتارهای

مسؤول حمایت از ارزشها و هنجارهای جامعه و مقابله با

دولت ،حتی اگر در قالب قوانین موضوعه ارتكاب یابند نباید به

ناقضان این ارزشها و هنجارها و تعیین و اعمال ضمانت

گونهای باشند که نقضکننده حقوق اساسی شهروندان .به

اجراهایی برای آنها هستند .با این حال در برخی موارد ،نقض

عبارت دیگر ،این اصل به معنای این است که حقوق ـ و به

این هنجارها نه توسط اشخاص جامعه که توسط خود هیأت

ویژه حقوق کیفری ـ نباید به عنوان ابزاری در دست هیأت

حاکمه (که مسؤول پاسداشت این هنجارها و ارزشهاست)

حاکمه باشد و دولت نمیتواند در قالب تدوین قوانین و مقررات

صورت میگیرد ،رفتاری که از آن تحت عنوان جرم دولتی یاد

کیفری و اجرای آنها ـ اصل قانونیبودن حقوق کیفری ـ اقدام

میشود.

به نقض حقوق شهروندان نماید .اصل احترام نیز به معنای

در خصوص جرم دولتی تعاریف مختلف و متفاوتی بیان

لزوم حفظ حریم خصوصی شهروندان و عدم نقض آن توسط

شده است ،ولی به طور کلی در تعریف این جرم باید به چند

هیأت حاکمه است .در واقع این اصل بدن معنا است که دولت

نكته توجه داشت .نخست اینکه مفهوم جرم دولتی از مفهوم

درآمدی بر مفهوم جرم دولتی از منظر اصول اخالق زیستی
باید حریم خصوصی اشخاص را محترم شمرده و از هر اقدامی
که موجب نقض آن شود اجتناب نماید.
نتایج این تحقیق با تحقیق صورت گرفته توسط ژاکوبسن
( 2119م ،).از این نظر مشابهت دارد که کرامت ـ که در
پژوهش ژاکوبسن مورد توجه قرار گرفته است ـ یكی از اصول
زیربنایی حقوقی است که نقض آن در موارد متعددی میتواند
به ارتكاب جرم دولتی منجر شود.
نتایج تحقیق حاضر با پژوهش صورتگرفته توسط استفان
( 2111م ،).تا حد زیادی همگرایی دارد ،بدین علت که در
پژوهش او ،حقوق طبیعی به عنوان مبنایی برای اخالق زیستی
ذکر شدهاند و در این نوشتار ،نقض اصول اخالق زیستی به
عنوان مبنایی برای ارتكاب جرم دولتی بیان شدهاند ،از این
نظر میتوان حقوق طبیعی ،اصول اخالق زیستی و جرم دولتی
را به عنوان زنجیرهای متصل به هم تصور کرد.
در خصوص سایر تحقیقات صورتگرفته در این خصوص ،و
ارتباط بین نتایج آنها با نتایج این مقاله ،باید اینگونه گفت
که هرچند شاید در ظاهر ارتباط دقیق و عینی بین آنها
وجود نداشته باشد ،اما توجه و دقت نظر در این تحقیقات ـ
تحقیق حاضر و تحقیقات گذشته ـ به خوبی این نكته را
مشخص میکند که اساس و زیربنای آن ها را میتوان در
توجه به ضرورت رعایت اصول اخالق زیستی در تحقیقات،
بررسیها ،مطالعات و کارکردهای اجرایی حقوقی ـ اعم از
رفتارهای نهادها و کارگزارن حقوقی ـ دانست ،زیرا که در هر
حال ،اصول اخالق زیستی در پی رعایت جنبههای اخالقی در
کارکردهای اجرایی افراد و نهادها هستند و حقوق کیفری ـ
اعم از حقوق کیفری ماهوی و شكلی ـ به نحوی برخی از
حقوق و آزادیهای افراد را تا اندازهای نقض میکنند از این رو،
در کاربست عملی کلیه مفاهیم و نهادهای حقوقی ،ضرورت در
نظرگرفتن اصول اخالق زیستی وجود دارد.
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