
 

 (3)پیاپی  6931پاییز و زمستان ، 2شماره ، 4 دوره

 921 تا 232 صفحات
 

 عدالت پیشگیرنده: مهار جرم در بستر نظام حقوقی

 محمد اسماعیلی

 شناسیدانشگاهتهرانآموختهدکترایحقوقجزاوجرمدانش

 (8/65/6931تاریختصویب:-52/2/6931)تاریخدریافت:

 چکیده

ن بهه سهزای   وظیفه دولت و قوای عمومی در قبال مسأله بزهکاری، صرفاً مجازات کردن مجرمان و رساندن ایشا
اند در چارچوب اصل حاکمیهت قهانون و اصهول     ها موظف عمل ارتکابی با استفاده از ابزار کیفر نیست؛ بلکه دولت

خصوص صهیانت از ههوروندان مام هه بهر عوهده       ای که در ها و بر اساس وظیفه ناظر بر منصفانه بودن رسیدگی
حه  حیهات و تمامیهت مسهمانی کهه       ویژه صدمه بهه  به موقع از ورود صدمه و آسیب به افراد دارند، با اقدامات به

مبران آن سخت و غیرممکن است، ملوگیری به عمل آورده، خطر ایراد آسیب به اعضای مام ه را موار نمهوده  
هناسهی ییشهایری دایهر بهر      یا آن را تا حد امکان کاهش دهند. برخالف دیدگاه رایج و متأثر از نوههتاان مهر   

قورآمیز، در حقوق کشورهای مختلهف بسهته بهه سهاختار ن ها        نه به تدابیر کنشی غیرانحصار اقدامات ییشایرا
حقوقی و الاوهای متنوع امرای عدالت، تدابیر منایی و غیرمنهایی گونهاگونی بهرای موهار حهارت خطرنها  و       

تهدابیر  »ملهوگیری از وقهوع و اسهتمرار مهر  در قالهب      بار و نیز  از ارتکاب رفتارهای زیان« ییشایری مستقیم»
ن م حقوقی نهاظر بهر تهدابیر     گیری و مورد هناسایی قرار گرفته است. مالح ه نحوه هکل« ییشایرنده قورآمیز

قرار دارد، حاکی از آن است که حقوق با مسأله ییشهایری و  « یارادایم عدالت ییشایرنده»فوق که موضوع اصلی 
آور و محدودکننهده خهود را در    های الهزا   ناگون، قدرتگو موار خطر مر  هرگز بیاانه نبوده؛ بلکه با اتخاذ تدابیر

 بکار گرفته است. برابر خطر ارتکاب مر  همواره راستای دفاع از مام ه در
دیدگی  افراد در برابر خطر بزه که بر ییشایری مستقیم از وقوع مر  و محاف ت از« یارادایم عدالت ییشایرنده»
با م رفی خاستااه تاریخی و عملکرد تدابیر ییشهایرنده کهه    تأکید دارد،های مقابله با مر   عنوان یکی از روش به

انهد، مبهانی    های مختلف ن ا  حقهوقی ازمملهه حقهوق اداری و مهدنی راه یافتهه      تحت عناوین گوناگون به بخش
 کارگیری تدابیر فوق در یرتو اصول بنیادین حقوقی را مورد بررسهی قهرار داده و بهه    های به تومیوی و محدودیت
ای مهثثر   و توسه ه و تکامهل فراینهدهای آن در قالهب ن هم حقهوقی      « حقهوق ییشهایری  »ترسیم قواعد ناظر بر 
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 مقدمه

ازیهیش در حهال از بهین رفهتن اسهت.       بیش مثابه ابزاری در راستای مبارزه با مر  اعتماد به مجازات به

اندازه کافی بازدارنده نیست و این تصور که بهیم از مجهازات مهانعر ارتکهاب      امروزه ترس از کیفر دیار به

ههایی کهه از رهاه ر     رسد. صدمات و لطمه هود، چندان مثثر و کارآمد به ن ر نمی مر  توسط افراد می

ههود، در   مدی یا غیرعمدی به مام هه و اعضهای آن وارد مهی   صورت ع رفتارهای خطرنا ِ افراد خواه به

توان با این تصور کهه تهرس از مجهازات     تحمل است که دیار نمی قدری گزاف و غیرقابل برخی موارد به

هود، به مقابله با آنوا یرداخهت؛ بلکهه مقابلهه بها ایهن خطرهها        مانع از ورود چنین لطماتی به مام ه می

را  1«مجرمهان احتمهالی  »الوقهوع توسهط    تنوا ارتکهاب مهرا م قریهب    ت که نهمستلز  اتخاذ تدابیری اس

غیرممکن سازد؛ بلکه در صورت احتمال مدی ارتکاب مر  یا هروع به انجها  آن، از ارتکهاب یها ادامهه     

اساس واکنش به یدیده مجرمانه و امرای عدالت در مورد  این رفتار مجرمانه ملوگیری به عمل آورد. بر

گر هود؛ بلکه ممان ت و ییشایری از ارتکاب رفتارههای   تواند در غالب اعمال مجازات ملوه آن دیار نمی

ویژه بزه دیدگان بهالقوه و احتمهالی اسهت کهه اقهدامی       مجرمانه و ایراد صدمه به مام ه و اعضای آن، به

 رود. منطقی، هایسته و عادرنه به همار می

ویهژه مهرایم    ی مقابلهه بها اعمهال مجرمانهه، بهه     ها از ضرورت تحول در روش 2«عدالت ییشایرنده»

ها بهه ههر    آن ها در قبالمبران و ناکارآمدی مجازات های هدید و غیرقابل متضمن مخاطرات و آسیب

مثابه رویکرد و راهبردی نوین در نحوه مقابله و رویارویی با یدیده مر  و منایهت   فوق نشأت گرفته و به

من هور ههدایت و سهوق     که متضمن استفاده از تدابیری به 3« ییشایری وض ی از مر»است. برخالف 

ههای مجرمانهه گردیهده و بها      دادن رفتار افراد مام ه به سمت اعمالی است کهه مومهب کهاهش رفتهار    

های نامحسوس رفتار افهراد را بهه سهمت     ترمیحاً به روش و 4های وض ی ها و محر  کارگیری مشوق به

کارگیری و اسهتفاده از   از طری  به 5«موار مر »یشایرنده متضمن دهد؛ عدالت ی نتایج قانونی سوق می

ههای ن ها     است. درواقع این یارادایم عدالت منایی متضمن استفاده از ظرفیهت  6«های قورآمیز روش»

از ایهراد ضهرر و ارتکهاب     7«ییشایری مسهتقیم »من ور  کیفری و دیار تدابیر متضمن استفاده از زور به

                                                           
1. Would-be criminals 

2. Preventive justice 

با هدف ایجاد تمایز بین این تدابیر و تدابیر موضهوع  « عدالت ییشایرانه»ی ما به« عدالت ییشایرنده»استفاده از ترکیب 

، صهورت گرفتهه   انهد  موسهو  « ی ییشهایرانه هها  یاسخ»ی به هناس مر نوهتاان  ییشایری وض ی و رهد مدار که در

« ییشهایرانه »از م نای کنشاری بیشتری نسبت به « سزا دهنده»ن یر « ییشایرنده»است. ضمن آنکه صفت فاعلی

 .دهد یمبه نحو بوتری نشان « ییشایرانه»برخوردار است و منبه قورآمیز بودن این تدابیر را نسبت به کلمه 
3. Situational crime prevention (SCP) 

4. Situational stimuli 

5. Crime control 
6. Coercive measures 

7. Direct prevention 



  
 233                    ظام حقوقی                                                      عدالت پیشگیرنده: مهار جرم در بستر ن

 

تدابیری که هم در قالب نوادهای حقهوق مهزای   . (Ashworth & Zedner, 2013, p1) ترفتارهای مجرمانه اس

هود و ههم از   گر می ویژه اقسا  گوناگون مر  انااری و ت یین ضمانت امراهای کیفری ملوه ماهوی و به

طری  فرآیندهای دادرسی و تدابیر موضوع حقوق اداری و مدنی درصدد ییشایری از وقهوع و اسهتمرار   

 ل مجرمانه است.اعما

 ، بازداههت ییشهایرانه  2، ایجهاد خطهر  1مر  انااری صرف اعمال مقدماتی یا اقدامات تازه آغهاز ههده  

، 6، دسهتورات بازدارنهده موقهت   5دستور ن ارت ،4، ییشایری از مر  و یایان دادن به آن3مجرمان خطرنا 

، 10، ضهمانت احتیهاطی  9ییقهرار ن هارت قضها   ، 8، دستورات ییشایرنده مهدنی 7ای های دومرحله ممنوعیت

بیماران روانهی از تهدابیر    12و بستری کردن امباری 11های خدماتی یا تولیدی تصمیم ملوگیری از ف الیت

توان گفت ومه مشتر  تما  تدابیر فهوق واکهنش    روند. می حقوقی موضوع عدالت ییشایرنده به همار می

ای است که هنوز ارتکاب نیافته؛ امها بهیم وقهوع     یا به ت بیر دیار رفتار مجرمانه« مرا م احتمالی»به  نسبت

صههدمات و خسههارات و متضههمن  13عمههدتاً مرا مههی موههم و ب ضههاً هولنهها  کههه آینههدهایههن مههرا م در 

 سازد. مبران به افراد هستند، اتخاذ تدابیر ییشایرنده نسبت به آنوا را ضروری می غیرقابل

 اندیشیده: گرایی باز عدالت پیشگیرنده؛ اثبات .6

، لهزو   «حالت خطرنها  »ن ر تاریخی و برای اولین بار مکتب تحققی با ارا ه و هناسایی مفوو  از (الف

خصوص افهرادی کهه اسهت داد منهایی خهود را بهه منصهه ظوهور          در 14«اقدامات تأمینی»کارگیری  به

 در 15کهارگیری اقهدامات تهأمینی مقهد  بهر وقهوع مهر         اند، مطر  ساخت. در همین راسهتا بهه   رسانده

یردازان ایتالیایی مکتب تحققی مطر  و ب دها از سهوی   حالت خطرنا  توسط ن ریه رندگانخصوص دا

 (.150-152، ص 2، ج 1376؛ صان ی، 117، ص 1393)یرادل، طرفداران دفاع امتماعی بسط و گسترش یافت 

                                                           
1. Preparatory and pre-inchoate offences 

2. Risk-creation /endangerment 

3. Preventive detention of dangerous offenders 
4. Crime prevention and termination 

5. Control orders 
6. Temporary restraining orders (Tro s) 

7. Tow-step prohibitions 

8. Civil preventive orders 
9. Contrôle judiciaire 

 قهانون  728مومب مهاده   . این قانون به12/2/1339قانون اقدامات تأمینی مصوب  14و ماده  12ماده  2موضوع بند . 10

 ، نسخ گردیده است.1/2/1392مجازات اسالمی مصوب 

 4/12/1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  114موضوع ماده . 11
12. Involuntary civil commitment 

13. Horrific crime 
14. Mesures de srûeté 

15. Ante delictum 
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و یرداز منایی و از ییشاامان مکتب تحققهی کهه بهه اسهتفاده از اقهدامات تهأمینی        ن ریه 1آنریکو فری

ییشایری از وقوع مهر  عقیهده داههت، بهرای مبهارزه بها علهل فهردی          در راستای 2های مجازات مانشین

انحهاممختلف آمهادگی    ها در مورد کسانی که به توسط دولت« دخالت قبل از ارتکاب مر »بزهکاری، نوعی 

از ارتکهاب   دانست. فری این حالتِ مخصوص قبهل  دهند را ضروری می برای ارتکاب مر  از خود نشان می

نامیده و عقیده داهت که هرگهاه کسهی در چنهین وضه یتی قهرار       3«وض یت ییش از وقوع مر »مر  را 

 .(62، ص 1382)صالحی، وسیله او ملوگیری کند  گیرد، مام ه باید فوراً مداخله کرده و از ارتکاب مر  به

نسهبت بهه   "تمهاعی اسهت،   یهردازان تهدابیر دفهاع ام    بلژیکی نیز که از اولین ن ریه 4آدولف یرینس

مجرمان خطرنا  )نامت ادرن روانی و مرتکبین تکهرار مهر ( اِعمهال اقهدامی تهأمینی کهه قهادر باههد         

را که تنوا هدف عدالت است تأمین نمایهد  « حفظ ن م»تنوایی حالت خطرنا  فرد را از میان برده و  به

ماعی آنچنان ههدید اسهت کهه باعه      نارانی یرینس در مورد حمایت از ن م امت دل ...کند ییشنواد می

کهرد،   یهرینس تصهریم مهی    ...هود وی تدابیری برای مرحله ییش از ارتکهاب مهر  در ن هر بایهرد      می

به یک سرویس بوداههت روانهی و اخالقهی    طور که برای تأمین بوداهت مسم تشکیالتی داریم،  همان
دهای یهرینس در خصهوص طهرد بزهکهار     ییشنواکه م الجه بیماران روانی را بر عوده گیرد، نیاز داریم. 

 5فهون لیسهت  ...طرفداران فراوانهی داههت.    مرحله ییش از ارتکاب مر خطرنا  و ایجاد تدابیری برای 

بایهد سه ی کهرد کهه ... مومبهات نهابودی       »آلمانی م تقد بود اگر عمل ناهی از تمایل به مهر  باههد،   

 .(117، ص1393)یرادل، "«است داد مجرمانه را در فرد فراهم آورد...

گیهری   ههای ههکل   توان نخستین بارقهه  یردازان مکتب تحققی را می ها توسط ن ریه ارا ه این آموزه

به قوانین کیفهری   زودی های منایی دانست که به در تاریخ اندیشه 6«ن ریه حقوقی ییشایری از مر »

ه قانونا ار ایتالیها در  گر هد. ازممل کشورهای مختلف راه یافت و در قالب نوادهای عدالت کیفری ملوه

مومهب آن قابلیهت امهرای     قانون مزا نموده و عالوه بر آنکه بهه  202اقدا  به تصویب ماده  1930سال 

اند که از  که ازن ر امتماعی خطرنا  تشخیص و مرتکب عملی هده اقدامات تأمینی در مورد اهخاصی

یر تهأمینی در مهورد اههخاص    هود را مقهرر داههت، امکهان اتخهاذ تهداب      طرف قانون مر  محسوب می

بینهی توسهط    اند را نیز در صورت ییش هده «عملی غیر مجرمانه»خطرنا  ازن ر امتماعی که مرتکب 

قهانون مهزای   ( »7ازاین نیز ماده ) . این در حالی بود که ییش(152، ص 1376)صان ی،  قانون مجاز اعال  کرد

 -دابیر دفهاع امتمهاعی بها خصیصهه قضهایی     اتخاذ ت« قوانین خطر امتماعی»موسو  به « روسیه 1926

ههوند کهه ازلحهاج امتمهاعی،     اعمهالی  تربیتی را در مورد کسانی کهه مرتکهب    –یزهکی و یا یزهکی 

                                                           
1. Enrico Ferri 
2. Substituts pénaux 

3. Situation pre-criminelle 
4. Adolf prins 
5. Von Liszt 

6. Crime prevention legal theory 
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. بهه همهین ترتیهب    (60، ص1380آههوری،  ) خطرنا  تلقی یا دارای سابقه خطرنا  باهند، مقرر داهته بود

، تهدابیر تهأمینی متنهوعی را    1933اوت  4ا مصهوب  اسپانی 1«قانون ولاردان و اراذل و اوباش»ماده دو  

)صهان ی،  من ور ملوگیری از ارتکاب اعمال مجرمانه توسط مجرمان احتمالی مورد ییش بینی قهرار داد   به

قانون تشهدید مجهازات اههخاص بدسهابقه و     » 1322در همین راستا و در مردادماه سال  (.155همان، ص 

به تصویب مجلس هورای ملهی ایهران   « ن حفظ امنیت امتماعیقانو» 1335و مت اقباً در سال « هرور

نامهه امرایهی قهانون فهوق،      ( آیهین 1و تبصهره مهاده یکهم )    1322 واحده قانون سال رسید. مطاب  ماده

تلقهی و  « اهخاص هرور»کسانی که اعمال ف لی آنوا برخالف ن م عمومی باهد،  15/7/1325اصالحی 

به تب ید یا بازداهت این اهخاص برای مدت دو مهاه تها دو سهال    به وزارت کشور امازه داده هد نسبت 

 اقدا  نماید.

به دلیل م ابیت هدید آن در زمینه حفظ « دفاع امتماعی»دیری نپایید که استفاده از تدابیر  (ب

های تمامت خواه قهرار گرفهت و    و برقراری امنیت و سرکوب مخالفان، مورد سوماستفاده هدید حکومت

های خودکامه برای سرکوب مخالفین و  به ابزاری در دست حکومت« ییشایری از مر ن ریه حقوقی »

اولین قهانون مهزای   به این مناسبت در خفه کردن هرگونه تفکر و اندیشه مجرمانه در نطفه تبدیل هد. 

، دهه  ریهزی  ییه در آن به تصویب رسید و اصول کلی قوانین مزای هوروی  1919هوروی که در سال 

ی ن هم و  رمن هور برقهرا   بهه  توانهد  یکه دولت مه أدیبی تربیتی و ت یها تما  روش»را ازات مج قانونا ار

امهرا   ،که مخل ن م عمومی و ییشرفت مرا  سوسیالیستی هستند تما  کسانی یهآرامش در امتماع عل

حفهظ ن هم   »عبارت اسهت از   هدف از امرای مجازات  ،قانون م کور( 7)طب  ماده  اعال  نمود.« نماید

که ههروع بهه ارتکهاب مهر  نمهوده و یها در م هان         تربیت و عادت دادن مجرمین و کسانی ،اعیامتم

این روند با .« (44،ص1356)دانهش،  ارتکاب مر  هستند به زندگی عادی امتماعی و رعایت قوانین و مقررات

ههدت   در اتحاد مماهیر ههوروی  1927تا  1922ی ها سالدر فاصله « قوانین خطر امتماعی»تصویب 

بهه   هها  مجهازات در کنار انواع « اقدامات دفاع امتماعی» 1922در سال  (.6،ص1377)آهوری،یشتری یافت ب

ییشایری از وقوع مرا م و از بین بردن  ی اعمال آن با هدفها روشن ا  حقوقی این کشور راه یافت و 
 مومهب  بهه د. ، توسط قانونا ار تشریم ههوند یمعناصری که خطر امتماعی داهته و سبب تکرار مر  

داههتند بهه کیفرههای مشهقت آور      یتنوا افرادی را که مرا  ضهدانقالب  ها نه دادگاه، 1922قانون مزای 

من هور عهادت دادن بهه انضهبار و رعایهت ن هم        حتی ب ضی از کارگران را نیز بهه  ساختند، یمحکو  م

 «دفهاع امتمهاعی  اقهدامات  »رامع بهه  برای صدور حکم کردند.  یعمومی کارگری به مجازات محکو  م

سال که حالت خطرنا  داهتند  14ارتکاب مر  الزامی نبود و در مورد بیماران روانی و اطفال کمتر از 

کهه اصهل    و کسهانی  ههدند  یمرمی برای دیاران خطرنا  محسوب مه هیچ که بدون ارتکاب  و کسانی

                                                           
1. Ley de vagos y maleantes (vagrancy act) 
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 گردیهد  یی صهادر مه  حکم اقدامات دفاع امتمهاع  ،دندکر مساوات را در مام ه سوسیالیستی رعایت نمی

تنوا هروع به مر ، بلکه مقهدمات مهر  )اعمهال     ( این قانون، نه47( ماده )1بند ). همچنین )دانش، همان(

( ایهن قهانون   16. در همهین رابطهه مهاده )   (36،ص1381)آههوری،  مقدماتی( را نیز قابل مجازات اعال  کهرد  

را بها وصهف عهد     « تمهاعی خطرنها   اعمهالر ارتکهابیر ازن هر ام   »برقراری مسثولیت کیفری رامع بهه  

 .(Starosolsky,1950, p369) بینی قرار داد بینی در قانون، مطاب  با مرا م مشابه مورد ییش ییش

 14مومهب قهانون    بهه  1«های سالمت ژنتیهک  دادگاه»در آلمان نازی با تأسیس  به همین ترتیب

ن ور ملوگیری از زاد و ولهد ایهن   م های ژنتیک به سازی امباری دارندگان بیماری ، عقیم1933ژو یه 

انایهز انجامیهد    مورد تجویز قرار گرفت و به وقوع منایاتی هولنا  و نفرت افراد و نوایتاً اصال  نژادی

، 1961سهاخته   3«محاکمهه در نهورنبر   »در فهیلم   2ها ب د استنلی کریمهر  سال (.141، ص1396)لیهنچ،  

ا که هدف از آن ییشایری از تولد نوزادان دارای ای از وض یت رقت بار قربانیان این سیاست ر گوهه

بهه یهرده    اختالرت ژنتیکی از طری  انجا  اعمال مراحی امباری بر روی اهخاص )لوبوتهومی( بهود،  

 سینما کشید.

ههای   سال که از زمان انتشهار رسهاله مهرا م و مجهازات     250در یایان قرن بیستم و طی حدود  (ج

ال مت دد همواره یکهی از اههداف اصهلی ن ها  مقابلهه بها مهر  در        گ هت، ییشایری به اهک بکاریا می

و ارعهاب و ایجهاد   « بازدارنهدگی »کشورهای مختلف دنیا بوده، اما این اهکال گونهاگون خهواه از طریه     

و طهرد، همهواره   « سهازی  نهاتوان »و درمان و اصال  و خواه از طری  « بازیروری»هراس، خواه از طری  

 اساسی بوده است دارای دو مثلفه مشخص و 

ییشایری همواره وامد منبه یسینی و واکنشی بوده و از رها ر وقوع مر  و مهثخر   نخست اینکه(

« ضهربه دو  »بر وقوع آن و عمدتاً با هدف ملوگیری از تکرار مر  و حهدو  بزهکهاری ثانویهه و ایهراد     

ههای   کهارگیری روش  مورد تومه قرار داهته است. ییشایری از وقوع بزهکهاری نخسهتین از طریه  بهه    

ههای   ییشایرنده قورآمیز که متضمن استفاده از زور و اعمال ضمانت امراهای حقهوقی اسهت، در ن ها    

حقوقی لیبرال و در مطال ات ن ریه مر ، موردتومه مدی قرار نداهته است. حتهی ییشهاامان ن ریهه    

هها   زعهم آن  افهرادی کهه بهه   امرا و تأسیس حقوقی مدید بهرای   گونه اقدا  ییشایرانه قابل تحققی، هیچ

و اقهدامات ییشهایرانه    (105، ص1393یهرادل،  ) بینی نکرده بودند هدند، ییش زیاد مرتکب مر  می احتمال به

های ییشهایری وضه ی و رههد     نامید، ن یر روش می« های کیفری مانشین»این مکتب که فری آنوا را 

ن، عمهدتاً بهه دلیهل چهالش آن بها اصهل       بنابراین ییشایری از بزهکاری نخستی مدار منبه کلی داهت؛

                                                           
1. "Genetic Health Court" (Gr. Erbgesundheitsgericht) 
2.  Stanley Kramer 

3. Judgment at Nuremberg 
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رغم امکان تحق  بهه لحهاج حقهوقی، هرگهز در قالهب یهک        قانونی بودن و حقوق کیفری بکاریایی، علی

 هناسی مستقل مورد مطال ه و بررسی قرار نارفت. ن ریه حقوقی و مر 

ن ها    و از طریه  نوادهها و تأسیسهات   « تهدابیر منهایی  »ییشایری همواره در چارچوب  دو  آنکه(

عدالت کیفری که درصدد تحق  اهداف بازدارنهدگی، اصهال  و درمهان و طهرد و بازدارنهدگی مجرمهان       

گاه در قالب یک ن ریه و ن م حقوقی مسهتقل از ن ها  مزایهی مشهتمل بهر       اند محق  هده و هیچ بوده

ه بخشهی از  دیار ییشایری هموار عبارت تأسیسات و ابزارهای ییشایرنده قورآمیز مطر  نبوده است. به

آنکه تحق  هدف ییشهایری در بسهتر ن ها  حقهوقی،      کارکرد و اهداف ن ا  مزایی به همار آمده، حال

ای مستقل از ن ریهه کیفهری، خطهر وقهوع رفتارههای       مستلز  ایجاد تأسیساتی است که در یرتو ن ریه

 بار را کاهش داده و روند ارتکاب آن را متوقف نماید. زیان

مهیالدی، م هادرت ن هم حقهوقی منهایی را در       2001سپتامبر  11آمیز وقوع حمالت دهشت  (د

میالدی تحت تأثیر راهبردهای منایی یاد هده در سطور قبهل   1990موان غرب برهم ریخت. در دهه 

و دیار رویکردهای سخت گیرانه مبنی بر کاربست هدت عمل نسبت به بزهکاران از طری  کنار نوادن 

تساهل و تسامم نسبت به تخلفات خرد و کوچک و تکرار مرا م، میزان  یوهی و هرگونه اغماض و چشم

باره رو به کاهش نواده و عطش بزهکاری در مام ه فرونشسهته بهود. وقهوع     یک متحده به ایارت مر  در

 باره چرخش بزرگی در ن ا  عدالت منایی یدید آورد. یک حمالت تروریستی فوق اما به

ن هامی بهه    در حملهه  2«دسهتی  ییش»برای تومیه  1«فاع از خودد»با وقوع این حمالت، ن ریه  

رفتند، در عرصه  المللی به همار می اهدافی که منشأ تودید و ایراد صدمه به دیار اعضای مام ه بین

و حتهی  « دفاع از خود»که مفوو  سنتی  ازآنجایی الملل رواج یافت. در این مقطع حقوق و روابط بین

رسهید،   ها بود، کافی بهه ن هر نمهی    دفع تودیداتی که موردن ر برخی قدرتبرای  3«دفاع ییشایرانه»

ها و سواب  تاریخی مطر  و تومیوهاتی بهرای آن    بر برخی زمینه با تکیه 4«دستانه دفاع ییش»مفوو  

 باب هد.

 درصهورت د، بو گفته 6«ه کارولینقضی»  در 1841آمریکا در سال وقت  خارمه روزی 5دانیل وبستر

هیچ امکانی برای انتخهاب روش   که ینحو به الوقوع، یک تودید قریبقبال رورت دفاع در ض آهکار هدن

                                                           
1. Self defense 

2. Pre-emption 
3. Preventive/Anticipatory self defense 

4. Pre-emptive self defense 

( عبارت است از سرکوب توانمندی طرف مقابل برای تضه یف آن و دفهع خطهر    pre-emption) دستی یشین امی،  ازن ر

( عبهارت اسهت اقهدا  در برابهر تودیهد خطهر       preventionآنکهه ییشهایری )   هرگونه حمله احتمالی در آینهده؛ حهال  

 الوقوع قریب
5. Daniel Webster 

6. Caroline Case 
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کهه دسهت    است مورد تودید از این ح  برخوردارطرف  ی برای درنگ باقی نباهد،ا لح همقابله و هیچ 

ههدت   سپتامبر ن ریه فوق با قهوت و  11. با وقوع حمالت (153، ص 1389)فریدمن،  به اقدا  ییشایرانه بزند

 ،2002در سهخنرانی اول ژو هن   امریکها مطهر  ههد. بهوش      متحهده  ارتیه ابیشتری توسط دولتمردان 

 را رد کرده گفت  «بازدارندگی»ر و سیاست موا صراحت به

ییش از آنکه مجهالی   ها،ایریم و با بدترین تودیدببایست منگ را در مبوه خود دهمن یی  ما می»

 ،نهان یاطم کنیم، تنوا راه قابل م. در موانی که امروز در آن زندگی میبرای بروز و ظوور یابند مقابله کنی

عمل ییشایرانه است و من اطمینان دار  ایهن سیاسهت در برخهورد بها تروریسهم مهثثر خواههد بهود.         

دسهت بهه   امرا هوند، در برابهر آنوها   بایست ییش از آنکه تودیدات وحشتنا  کامالً  آمریکا می ،بنابراین

 .«(Bush, 2002) داقدا  مقتضی بزن
ت، خطهور اصهلی   نه وی در سخنرانی خود در ممع ن امیان آمریکا در دانشااه ن هامی وسهت یوی  

را مت ل  بهه دوران سهپری    «بازدارندگی»دکترین  که یدرحالو راهبرد ن امی تازه این کشور را ترسیم 

ه و ضهربات  در دکتهرین ن هامی نهوین آمریکها، حمهالت ییشهایران      »افهزود    ،هده منگ سهرد خوانهد  
اگر منت ر بمانیم تا تودیدها از قول به ف هل  »  او گفت« کننده محور منگ با تروریسم خواهد بود. غافل

خواهیم داد...باید به منگ دست ها را از  فرصت ،درآیند، در آن صورت بیش از حد چشم انت ار نشسته
بهه رویهارویی    ههه  ییش از بروزهه  های او را مختل سازیم و با هدیدترین تودیدها دهمن برویم و برنامه

 .«(Ibid) برخیزیم

در فصهل   که ینحو بهقرار گرفت؛  1«استراتژری امنیت ملی آمریکا»این ن ریات زیربنای تن یم سند 

 ( این سند، آمده است 5ینجم )

                                                                                                                                              

همهراه گهروه کهوچکی از نیروههای وفهادار بهه       ه نیروههای انالیسهی به   بهه وقهوع ییوسهت،     1837در این قضیه که سال 

رهها کردنهد.    آبشار نیاگارا را به آتش کشیدند و در باری رولین حمله کردند و آن، به کشتی آمریکایی کاکانادا دولت

 نیب هدازا  د.و یک نفر هم کشهته هه   ردیده، دوازده نفر مفقود گهدزخمی ه ان کشتیمسافرت دادی از در این واق ه 

کهه   نالسهتان ا اما دولهت  را در یی داهت؛مقامات آن کشور اعتراض بار گرفت و  کایواق ه، احساسات عمومی در آمر

ت. اعتهراض وارد نیسه   کهرد کهه  تصرف خود داهت، اعال   تحتو آن کشور را  دانست یم کانادا اریاخت خود را صاحب

کشور حضور داهتند و حمله بهه آنهان   این از مخالفان  گروهی کارولیندر کشتی استدرل کشور انالیس آن بود که 

بهرای دفهاع از خهود بهه      ،انالهیس  به خاطر نارانی از تودید حامیان هورهیان ضرورت داهت و نیروهای وابسته بهه 

وقهت   خارمهه  روزیه  دانیهل وبسهتر  ی دیپلمهاتیکی کهه   ها ادداهتطی ی نوایتاً این موضوع بودند.ه کشتی حمله کرد

، ص 1389قرار گرفت )فریدمن،  وفصل حلمبادله نمود، مورد  اش یسیانالی با همتای الدیم 1841آمریکا در سال 

کهه مهورد    هود یممحسوب (. اسناد مبادله هده در این قضیه، منبع حقوقی مومی در زمینه ح  دفاع از خود 153

 قرار گرفته است. الملل نیباستناد کشورها در تومیه اقدامات آنوا در عرصه روابط 

1. The National Security Strategy of The United States of America, September 2002 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
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قهانونی در   طهور  بهه نباید قبل از آنکه بتوانند  ها ملتی یرفته است که  الملل نیبحقوق  ها قرنطی »

قهرار   موردحملهه به دفاع مشروع از خود دست بزنند،  الوقوع بیقررابر نیروهای یدیدآورنده خطر حمله ب

ها و اههداف دههمنان امهروز تطبیه       را با توانمندی الوقوع بیقرما باید مفوو  تودید  حال نیبااگیرند... 

حات مت هارف بهه مها    ها در یی آن نیستد که بها اسهتفاده از تسهلی    ی سرکش و تروریستها دولتدهیم. 

به هکست منجر خواههد ههد. در عهوض آنوها بهه       ها سال که استفاده از این  دانند یمحمله کنند. آنوا 

کننهد.   ی اسهتفاده مهی  کشهتارمم  و در صهورت تهوان از تسهلیحات     آورنهد  یمه اعمال تروریستی روی 

عالمهت   چیهه  یبه آنوها را ینوهان کهرد، مخفیانهه مابجها نمهود و        تهوان  یمه ی راحته  بهه تسلیحاتی کهه  

واناوی تودید هر چه بیشتر باهد، خطر عد  اقهدا  و انف هال در    قرار داد. مورداستفادهی ا هشداردهنده
خواهد بهود؛ حتهی    تر کننده قانعو تومیه اقدامات ییشایرنده برای دفاع از خود  برابر آن نیز بیشتر است

برای ممان ت یها ییشهایری از    متحده تاریابر این اساس . اگر زمان و مکان حمله دهمن م لو  نباهد

 .«(Ibid) خواهد زد دستانه شییاین اقدامات خصمانه دهمنان در صورت لزو  حتی دست به اقدامات 

که با برخاستن از خاکستر مفاهیم سنتی و ییشهین دفهاع   « دستانه شییدفاع »دکترین  زمان هم

و بهه   افتهی راه الملل نیبصه حقوق و روابط به عر« دفاع ییشایرانه»و « دفاع بازدارنده»مشروع ی نی 

تومیوی برای مقابله با تودیدات خارمی )برای نمونه حمله آمریکها بهه افنانسهتان( تبهدیل ههد، در      

 مورداسهتفاده  رویکرد و مدل اصلی مقابله با مرا م تروریسهتی و هولنها    عنوان بهحقوق داخلی نیز 

کهه   1«یرستی آمریکها  قانون میون» ی ملی برمای نواد.ها یگ ار قانونی بر تومو قابلواقع و تأثیرات 

مموهور آمریکها    با تصویب توسط کناره بهه امضهای ر هیس    سپتامبر 11روز یس از وقوع حادثه  45

 2«2005قهانون ییشهایری از تروریسهم    »ارمرا هد، سهرآغاز تصهویب قهوانینی ن یهر      رسیده و رز 

خفهه  »های دیار ازممله استرالیا راه یافتهه و بها ههدف    انالستان بود که ب دها به قانونا اری کشور
گونه مرا م را از طری  افهزایش اختیهارات دولهت و تشهدید      مقابله با وقوع این «کردن مر  در نطفه

اقدامات ن ارتی و عدول از اصول بنیادین وسنتی حقوقی، سرلوحه کار خود قرار داد؛ تها مهایی کهه    

به سمت « بازدارندگی»ی فوق را چرخشی اساسی از سیاست ریزی ن م حقوق برخی نویسندگان، یی

 .(Donkin, 2014, p3) نا  نواده اند« دستی ییش»

در ن م حقوقی مدید، بر ایهن بهاور اسهت کهه ییشهایری از وقهوع مهرا م         موردن ر« یدست شیی»

رنهدگی  از طری  ایجهاد تهرس از مجهازات و سیاسهت بازدا     افتهی سازمانهولنا  تروریستی و نیز مرا م 

یی کارآمد و مثثر نبوده و منجر به ییشایری از وقوع آنوها نخواههد ههد؛ بلکهه تنوها بها کشهف و        تنوا به

( و خفه کردن ایهن مهرا م در نطفهه و اتخهاذ     3هناسایی اعمال ارتکابی در مراحل نخستین )ییش مر 

                                                           
1. USA Patriot Act 
2. Prevention of Terrorism Act 2005 

3. Pre-crime 
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ریهزان و   برنامهه و  رانیه گ میتصهم  مهوردن ر و بایهد مهانع از تحقه  مقاصهد      توان یم زودهناا اقدامات 

 مرا م هد. گونه نیامرتکبان 

بهر   ویهژه بها تکیهه    های حقوقی مختلف، بهه  گیری این مفاهیم که زمینه های آن در بستر ن ا  هکل

الوقهوع، ههروع بهه مهر  و نیهز مهرا م و        مفوو  خطر، بیم ارتکاب مر ، تجاوز یا خطر ف لی یها قریهب  

ی از قبهل ومهود داههته و بها وقهوع مهرا م تروریسهتی و        های ییشایرنده و انواع اقدامات تأمین مجازات

یافته و برخی فجایع هولنا  و ضهرورت بازسهازی امنیهت امتمهاعی در موامهع غربهی ههتاب         سازمان

 )یارادایم( و ن م حقوقی مدیدی در زمینه ییشایری است. بیشتری یافت، حاکی از ییدایی طرز تفکر

از اهداف و غایات ن ها  کیفهری و اعمهال مجهازات      در بستر طرز تفکر مدید، ییشایری دیار یکی

تواند و باید از ن م حقوقی و ضمانت امراهای  هود؛ بلکه خود هدف مستقلی است که می محسوب نمی

مستقل از ن ا  کیفری برخوردار باهد. ییشهایری دیاهر متهرادف بها بازدارنهدگی نیسهت؛ بلکهه ن ها          

ینی و استفاده از ابزارهای حقهوقی ییشهایرانه، ملهوگیری از    های ع بر مثلفه ای است که با تکیه مداگانه

از این من ر امرای عدالت در برابر کند.  وقوع صدمه و آسیب به هیأت امتماع و اعضای آن را دنبال می

ههود؛ بلکهه ییشهایری از وقهوع      گر نمی ملوه« کیفر»و « مجازات»اعمال یادهده، صرفاً در قالب اعمال 

ویژه حمایت از بزه دیدگان بالقوه و احتمالی اسهت   دمه به مام ه و اعضای آن و بهص اعمال فوق و ایراد

 آید. که اقدامی منطقی، هایسته و عادرنه به همار می

هناسی مکتهب تحققهی بهه     های مر  یهن ربر این اساس عدالت ییشایرنده را باید استمرار و ادامه 

ای کوهن در   یشیده یا نوظوور و به ت بیری بهاده باز اندیی گرا اثباتگفته دانسته و آن را نوعی  یشیهر  

سهازی   یخنثمن ور  به1«اصل احتیار» ازمملهیری مبانی مدیدی کارگ به. (Ibid) مامی نو به همار آورد

گونهه رفتهار    یچهه های احتمالی و تحت کنترل درآوردن خطر ارتکاب مر ، ییش از آنکهه هنهوز    یبآس

در قبال خطر وقوع مرا م هولنا  و همچنین اتخهاذ تهدابیر   « دستی یشی»ی رخ نداده باهد، ا مجرمانه

، 2ی حقهوقی مختلهف از آن ت بیهر بهه بهدرفتاری     ها ن ا و آنچه در « انحراف»کنشی از طری  مقابله با 

هناسهی   یژه با استفاده از تدابیر اداری و مدنی منطب  با ن ریه مر و بههود؛  یم 4و مزاحمت 3ن می یب

 گهر  ملهوه در قالب مفاهیم و نوادهای حقهوقی مدیهد    ها مورومو ت که اینک یس از مکتب یادهده اس

 هده است.

یا مقابله با صدمات احتمالی و موار خطهر مهر  از طریه  توسهل بهه تهدابیر       « عدالت ییشایرنده»

هایی را اورً در خصوص نحوه و امکان تحق  آن به لحهاج حقهوقی    ییشایرنده قورآمیز، مسا ل و چالش

تهرین   عنهوان بنیهادی   گناهی بهه  ح  بر آزادی و امنیت هخصی و فرض بینیاً درباره سازگاری آن با و ثا

                                                           
1. Precaution principle 
2. Misbehavior 
3. Disorder act 
4. Nuisance 
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نماید کهه در ادامهه موضهوع نخسهت را      های مبتنی بر حاکمیت قانون ایجاد می مفاهیم حقوقی در ن ا 

 بررسی خواهیم کرد.

 زرادخانه پیشگیری؛ مهار خطر جرم از طریق تدابیر قهرآمیز .2

ههای   یبآسه با ابزار کیفر به مقابلهه بها مخهاطرات و     سزا دهندهرتیب که عدالت کیفری و به همان ت

یها   1«تدابیر ییشایرنده قورآمیهز »یردازد، عدالت ییشایرنده با استفاده از  یمناهی از رفتار مجرمانه 

ر  و آههو بار و مجرمانه است.  یانزها و صدمات ناهی از رفتارهای  یبآسموار  درصددها  ییشایرنده
عهدالت ییشهایرنده را اسهتفاده از حقهوق      2«ییشایری و مرزهای حقوق مزا»در مقدمه کتاب  زدنر

 ,Ashworth & Zedner)دانند.  می ییشایری مستقیمکیفری و تدابیر قورآمیز مرتبط در قالب یک روش 

2013,p1)  ازآن منتشهر کردنهد،   کهه یهک سهال یهس     3«عدالت ییشهایرنده »اینان همچنین در کتاب 

هها   هایی که بایستی راهنما و محدودکننده دولت هر  و بسط اصول و ارزش»موضوع مطال ه خود را 

، عنهوان  «ی متضمن استفاده از زور یا سلب آزادی از افهراد باههد   کارگیری از تدابیر ییشایرنده در به

ییشهایرنده  کننهد کهه تهدابیر     نویسندگان فوق سپس اضافه می .(Ashworth & Zedner,2014:p1)نمودند

بسیار زیاد و مت دد هستند. بسهیاری از   4من ور کاهش خطر ایراد آسیب مورد اتخاذ توسط دولت به

آنوا ن یر مواردی که متضمن ییشایری وض ی و ییشایری امتماعی از مر  هستند و حتی اهکال 

تهدابیر   متداول و م مول ن ارت، موضوع مطال هه ایشهان قهرار نهدارد؛ بلکهه اهتمها  آنوها نهاظر بهه         

صهورت انهد  و    خواه بهکارگیری عنصر زور یا محرومیت از آزادی ای است که متضمن به ییشایرنده

 .(Ibid)باهد  ناچیز یا عمده و اساسی می
تدابیر ییشایرنده موضوع طرز تفکر اخیر حداقل از چوار تفهاوت اساسهی بها اقهدامات ییشهایرانه       

 هناسی ییشایری برخوردارند  موضوع مر 

نبهوده، بلکهه    مهرا م ، تدابیر ییشایرنده یادهده، صرفاً ناظر به ییشهایری مسهتقیم از   ت آنکهنخس

موضوع آنوا، اساساً مقابله و رویارویی با خطرهایی است که دفع و خنثی کردن آنوا ملهوگیری از ایهراد   

ر مقابلهه  طهورکلی حقهوق از دو طریه  بها ضهر      بهه ضرر و نوایتاً ییشایری از وقوع مر  را در یهی دارد.  

کند. نخست اتخاذ تدابیری در مورد ضرر تحق  یافته برای مبران یها سهزادهی بهه آن و دو  انجها       می

اقداماتی در قبال ضرر محتمل برای ملوگیری از حدو  آن. وقتهی سهخن از ضهرر محتمهل بهه میهان       

ر. وقتهی  گوییم. خطر چیزی نیست مز احتمهال ایهراد ضهر    سخن می« خطر»آید، درواقع از مفوو   می

از آن چیهز ضهرری حهاد  ههود. ریسهک ی نهی        گوییم چیزی خطرنا  است، ی نی احتمهال دارد  می

                                                           
1. Coercive preventive measures 

2. Prevention and the Limits of the Criminal Law 
3. Preventive Justice 

4. Risk to harm 



 

 6931پاییز و زمستان ، 2ماره ش، 4 دوره                                                                                        932

احتمال ضرر. یس مقابله با خطر به م نای مقابله با ضرر محتمل است و حقوق به دلیل برخهورداری از  

رر به مام هه و  های امبارآمیز و محدودکننده، وظیفه دارد از طری  مقابله با خطر مانع از ورود ض قدرت

 اعضای آن هود.

خطر نوعی یها  »و « خطر هخصی»ی  توان برحسب منشأ آن به دودسته رسد خطر را می به ن ر می

تقسیم کرد. من ور از خطر هخصی، خطری اسهت کهه منشهأ آن ههخص م ینهی اسهت کهه        « وض ی

ت روانهی یها   بار است؛ ن یهر خطهری کهه از سهوی دارنهدگان اخهتالر       رفتارهای وی برای دیاران زیان

بهار،   های مسری یا افراد م تاد و ولارد یا دارندگان سهابقه ارتکهاب رفتارههای مجرمانهه و زیهان      بیماری

 کند. دیاران را تودید می

خطر نوعی یا وض ی، خطری است که منشأ آن وض یت خاصی است که در صورت عد  موهار، بهه   

تن یک ساختمان فرسوده یا واژگهونی یهک   ایراد ضرر به دیاران منتوی خواهد هد؛ ن یر خطر فروریخ

 وسیله نقلیه م یوب یا خطر تزری  خون آلوده به بیماران، یا خوردن مواد غ ایی فاسد یا مسمو .

موار این خطرها در بستر ن ا  حقوقی، موضوع طرز تفکر و یارادایم عدالت ییشهایرنده اسهت کهه    

مر  بر عوده ن ا  منهایی اسهت؛ امها سهایر     هرچند بخش مومی از آن ی نی موار خطر ارتکاب دوباره 

های ن ا  حقوقی نیز از قابلیت و نقش مثثر و مومهی در ایهن زمینهه برخوردارنهد. درواقهع موهار        بخش

بار از طریه  ن ها  حقهوق اداری و     صدمات و نتایج زیان خطرهای هخصی و نوعی و ملوگیری از وقوع

راهکهاری اساسهی در ن ها      ههود،  اولیه منتوی میمدنی که نتیجه آن به ییشایری از مر  و بزهکاری 

 رود که از موات عدیده هایسته بررسی حقوقی است. ییشایری از مر  به همار می

تدابیر موضوع عدالت ییشایرنده، ناظر به علل و فراینهد بزهکهاری و مقهدمات ب یهده آن      دو  آنکه

خطرزا هستند. بر این اساس تهدابیر   های خطرنا  و ناظر به اهخاص و موق یتمستقیماً نیستند؛ بلکه 

مهای ههخص    ها حتی در مواق ی کهه بهه   ییشایرنده اصورً از خصیصه مم ی برخوردار نبوده و آثار آن

باهد )ن یر قهرار منهع اوبهاش از ارتکهاب اعمهال       های مجرمانه می م ین یا وض یتی خاص ناظر بر گروه

ن هر از   قطهع  توان گفت هناخته هده است. می(، متمرکز بر خطرهایی مشخص و م لو  با منشأ 1خالف

خطرهای نوعی که این تدابیر ناظر به آنوا هستند، تدابیر فوق کهامالً فهردی بهوده و عهاری از خصیصهه      

 مم ی هستند.

 رونهد؛  تدابیر ییشایرنده موضوع عدالت ییشایرنده اساساً تدابیری قورآمیز به ههمار مهی   ،سو  آنکه

های هخصی و تحمیل هرایطی برخالف میل و اراده افراد بهه آنوها    یی نی متضمن سلب حقوق و آزاد

ههای   های حقوقی با عناوین مختلهف ازمملهه در ن ها     های دور در ن ا  باهند. این تدابیر از گ هته می

سهابقه داههته و از کهارکرد    « اقهدامات تهأمینی  »ای و کشورهای متأثر از آنوا تحهت عنهوان    ارویای قاره

هناسهی ییشهایری    عنهوان تأسیسهاتی ییشهایرنده در مهر      اند؛ اما هرگز بهه  ار بودهییشایرنده برخورد
                                                           

1. Gang injunction (GI) 
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هناسهی بها محهدود     اند. درواقع نوههتاان مهر    حداقل در مفوو  مضی  آن مورد هناسایی قرار نارفته

، همهواره ییشهایری را محصهور در    (560، ص 1383)نجفهی،  قورآمیهز   کردن تدابیر ییشایرانه به تدابیر غیر

یها   3یهیش گیهری محهیط امتمهاعی     ،2یا رهد نار 1هده ییشایری زودرس ای م روف و هناختهه گونه

با ایجاد مرزبندی فهوق، تهدابیر ییشهایرنده     نموده و 5و ییشایری موق یت مدار یا وض ی 4امتماع مدار

کیفهر   مهز  اند. گو اینکه نوادها و تأسیسات حقوقی، بهه  حقوقی را از عداد اقدامات ییشایرنده کنار نواده

 هم متوم به ناکارآمدی است، از هیچ نقشی در زمینه ییشایری برخوردار نیستند! که آن

، تدابیر ییشایرنده قورآمیز الزاماً ناظر به مرحله قبل از وقوع مر  نیستند. این تهدابیر  چوار  اینکه

وقوع مهر  و قبهل   هم در مرحله قبل از وقوع مر  )ن یر تدابیر ییشایرنده اداری و مدنی( و هم ب د از 

های ت قیب( و هم یس از اثبات بزه و صهدور   از اثبات آن )ن یر قرارهای ن ارت قضایی و انواع مایازین

های تب هی و تکمیلهی( بهرای موهار خطرههای       های مجازات و مجازات حکم محکومیت )ن یر مایازین

ن ا  ییشایری بهه ههمار   بخشی از امزام  های حقوقی قرارگرفته و هخصی و نوعی مورد هناسایی ن ا 

 روند. درواقع از من ر عدالت ییشایرنده، تقسیم تدابیر ییشایرنده به تدابیر کنشی و واکنشی اساسهاً  می

هناسهی ییشهایرانه، دقیقهاً موهت رفهع و عهالج        توان با این استدرل که مر  موضوعیت نداهته و نمی

تهدابیر ییشهایرنده واکنشهی را از     (،46 ، ص1390)ابراهیمهی،   ناکارآمدی بازدارندگی کیفر ایجاد ههده اسهت  

قلمرو ن ا  ییشایری خارج دانست. اقدامات ییشایرنده هامل طیف وسی ی از تدابیر حقوقی است کهه  

های ناظر بر ایهن تهدابیر و ارتقهام اثربخشهی آنوها از طریه  مطال هات مهر           بررسی اصول و محدودیت

دیاهر   عبهارت  ری از اهمیت بسیار برخوردار است. بهه هناختی در چارچوب راهبرد حاکم بر ن ا  ییشای

ای مستقل از ن ا  مزایی و ضمانت امراهای سهرکوبار   هرچند ضرورت دارد، ییشایری از ن م حقوقی

حال در مقطع تاریخی کنهونی بخهش مومهی از اههداف ن ها        موضوع حقوق مزا برخوردار باهد؛ بااین

ههود و ن هم حقهوقی حهاکم بهر       یر حقهوقی ت قیهب مهی   ییشایری از طری  تدابیر منایی و دیار تداب

گر در نوادها و تأسیسات گوناگونی است که ضروری است مورد مطال ه مدی، تهرویج،   ییشایری، ملوه

 صورت نیاز اصال  و بازناری قرار گیرند. آموزش و در

 عنهوان موضهوعی حقهوقی هایسهته     عالوه بر آن ییشایری زمانی اهمیت حقوقی ییهدا کهرده و بهه   

های عمومی اهخاص داههته و   مطال ه و بررسی است که اقدامات ییشایرنده تأثیری در حقوق و آزادی

به این دلیل وامد آثار و اب اد حقوقی باهد. چنانچه اقدامات ییشایرنده صهرفاً منبهه کنشهی داههته و     

                                                           
1. Early prevention 

2. Developmentl prevention 
3. Social environmemt prevention 
4. Community based prevention 
5. Situational prevention 
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ههود   مطر  می های ییشایری رهد مدار صرفاً ناظر به مقدمات ب یده مر  باهد، این سثال ن یر آموزه

 که اهمیت آنوا به لحاج حقوقی چیست و اساساً چرا بایستی موضوع مطال ات حقوقی باهند؟

حال ییشایری مستقیم در بین سطو  مختلهف ییشهایری، در برخهی از مصهادی  خهود، بهه        بااین

ههدن  طور که ن ا  بوداهت و سالمت، با م لهو    هود. درواقع همان بسیار نزدیک می 1ییشایری ثانویه

، موقهع و ملهوگیری از تشهدید بیمهاری     تشهخیص بهه  های بیماری، اقداماتی در راستای  نخستین نشانه

دهد، ن ا  حقهوقی نیهز بها     گیری و کاستن از آثار و عوارض آن در مراحل اولیه بیماری صورت می همه

موقهع   واکنش بهه  بار و مجرمانه، اقداماتی برای تشخیص و هایی از خطر وقوع رفتارهای زیان ظوور نشانه

به عوامل خطر در مراحل اولیه انجا  داده تا با واکنش مهثثر بهه اعمهالی کهه مقدمهه وقهوع رفتارههای        

 آورده، در بار و احیاناً حاکی از وقوع مر  هستند، از حدو  و هیوع بزه در آتیه ملوگیری به عمهل  زیان

عامهل بهرای متوقهف کهردن رونهد       های وقوع مر ، قبل از هر کهار اقهداماتی   صورت آهکار هدن نشانه

 ارتکاب مر  و ملوگیری از استمرار آن م مول نماید.

سال توسط یلهیس در حقهوق    18ویژه افراد زیر  به مرتکبین مرا م خرد به 2«اخطار»برای مثال 

بر رفتار م نونین اعمال تروریستی توسط  3«دستور ن ارت»، صدور (24، ص1394)ههکرچی زاده،  انالیس 

قهانون ییشهایری از تروریسهم مصهوب     »مومهب   بهه درخواسهت وزارت کشهور یادههده بهه     دادگاه و 

هدایت وی نزد یک نوهاد بوداههتی،    ،یادآوری ت ودات و تکالیف ناهی از قانون به مرتکب، 4«2005

ای و صدور دستور درمان درباره دارندگان سوممصهرف مهواد مخهدر، درخواسهت از      امتماعی یا حرفه

  نمودن رفتار خود با قانون و ن م، درخواست خروج از منزل مشتر  یا عد  مرتکب مبنی بر منطب

من هور یایهان    قانون آیین دادرسی کیفری فرانسهه دادسهتان بهه    41-1که مطاب  ماده  مرام ه به آن

، مستقیماً یا از طری  یهک افسهر   قبل از هروع دعوای عمومیتواند  دادن به اختالل ناهی از مر  می

، فراخهوانی )دعهوت(   (233، ص1382؛ آههوری، محمهد،   145، ص1386)سهیمامونتی،   خهاذ نمایهد  قضهایی ات  یلیس

مهارس   5قانون ییشهایری از بزهکهاری مصهوب    ( »11موضوع ماده ) 5مرتکب به رعایت ن م هوری

و همچنین واکنش ن ا  اداری و انضباطی به تخلفات اداری و  (167، ص1386)بن فیس،  6«فرانسه 2007

نان دولتی و مشاغل و حرف خاص از طریه  اتخهاذ تهدابیری ن یهر اخطهار و تهوبیخ و       انت امی کارک

قانون رسهیدگی  » 9های حساس و انفصال و اخراج کارکنان وف  ماده  محرومیت از انتصاب به یست

زا و  های رفتار آسهیب  موقع در برابر عوامل خطر و مقابله با اولین نشانه ، مداخله به«به تخلفات اداری

 هود که به مفوو  ییشایری ثانویه بسیار نزدیک است. ری از تشدید آثار مر  محسوب میییشای

                                                           
1. Secondary prevention 
2. Caution 

3. Control order 

4. Prevention of Terrorism Act 2005 
5. Rappel à l'ordre municipal 

6. Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5C40B755899F6AA63B02855A33A0E268.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000000615568&categorieLien=id
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 جناییالف( تدابیر پیشگیرنده 

و  «تهدابیر منهایی  »ی  دودسهته تهوان بهه    یمی کلی، تدابیر ییشایرنده قورآمیز را بند دستهمطاب  یک 
یهز  ههر چ که اِعمهال آنوها قبهل از     تقسیم نمود. تدابیر منایی، تدابیری هستند «تدابیر اداری و مدنی»

زا در قالب عناوین مجرمانه است. این تهدابیر کهه در بسهتر ن ها       یبآسمستلز  مر  انااری رفتارهای 

مهرا م  »مشهتمل بهر   « تهدابیر منهایی مهاهوی   » دودسهته هوند، به  یمحقوق کیفری کالسیک اعمال 

و « تهدابیر اداری »مشهتمل بهر   « تهدابیر منهایی ههکلی   »و « ی ییشهایرنده ها مجازات»و « ییشایرنده

 هوند. یمتقسیم « تدابیر قضایی»

دههد؛ امها در    دانیم ییشایری، مبنای تومیوی برخی از اعمال مجرمانه را تشهکیل مهی   یمچنانچه 

دارد. وقهوع ایهن مهرا م،     بر عودهمورد برخی مرا م، ییشایری اهمیت اصلی را در تومیه مر  انااری 

گونه ضرری نبوده و مر  انااری آنوا صرفاً به این دلیهل کهه مقدمهه و     چیهخود متضمن ورود  یخود به

باههد،   یمه های موم و مدی ب دی به همار رفته یا حاکی از حالت خطرنها  افهراد    یبآسزمینه وقوع 

ن یر هروع  2، مرا م ناقص1مرا م بازدارنده یا مانع در خصوصگیرد؛ از قبیل اعمال مجازات  صورت می

یار داهتن اهیام ممنوعهه کهه   در اختو نیز دارا بودن و  4خطرآفرینی و 3، مرا م مقدماتیبه مر  و تبانی

و موهار خطهر اعمهال     5خفه کهردن مهر  در نطفهه    هدف از مر  انااری و اعمال مجازات رامع به آنوا،

 .هستبار از طری  واکنش کیفری و سرکوبار به آنوا  یانز

ی حقوقی مختلف، اساسهاً  ها ن ا هده در  بینی یشیی ها مجازاتعالوه بر آنچه گفته هد، بخشی از 

ی حهداقل  هها  مجازات»توان به  یم ها مجازاتاین  ازمملهروند.  یمبه همار  6«ی ییشایرندهها مجازات»

بهرای تکرارکننهدگان مهرا م مشهخص و بازداههت       8«مهدت  یطهورن ی ثابهت  هها  مجهازات »، 7«امباری

ههده در قهوانین    بینهی  یشیه تأمینی  اقدامات   و بارخرهییشایرانه اهخاص موسو  به مجرمان خطرنا

های مجازات از قبیهل ت ویه  صهدور حکهم و      یازینمای تکمیلی و تب ی و ها مجازاتمختلف در قالب 

 ت لی  امرای مجازات اهاره کرد.

است که ناظر به اختیارات ییشایرنده قورآمیهز  « تدابیر منایی هکلی»، «تدابیر منایی»دسته دو ر 

مرحله یلیسی و اختیارات قضایی در فرایند رسیدگیر کیفری )ن ا  مقابله با مر ( است. این تهدابیر  در 

تقسیم نمود. « تدابیر منایی قضایی»و « تدابیر منایی اداری»توان به دو دسته  یمرا چنانچه گفته هد 

 م و امنیهت عمهومی و   من ور تأمین ن ناظر به اقداماتی است که یلیس اداری به ،«تدابیر منایی اداری»
                                                           

1. Les Délit obstacle/ Preventive offence 

2. Inchoate crimes 
3. Preparatory or pre-inchoate offences 
4. Risk-creation or endangerment 

5. Nipping crime in the bud 
6. Preventive sentence 
7. Mandatory minimum sentences 

8. Extended determinate setences 
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تهوان بهه اختیهارات یلهیس در زمینهه       یمه ایهن تهدابیر    ازمملهه کند.  یمییشایری از وقوع مر  اتخاذ 

، «فراخهوانی بهه رعایهت قهانون    »، «و بازرسهی   ایسهت »، «کنترل هویت افهراد »ییشایری از مر  ن یر 

از ارتکهاب   ههدن  مهانع و و دسهتایری   1«یرمجاز به کشهور غملوگیری از ورود افراد »و « صدور اخطار»

ن ارت »و « گشت زنی»یی ن یر ها روشاهاره نمود. این تدابیر برخالف  2یژه در مرا م مشوودو بهمر  

من ور تأمین امنیهت عمهومی و ییشهایری از     هایی را بر آزادی عمل افراد به یتمحدودصرف، « یلیسی

 کند. یموقوع مر  اعمال 

من هور   هده برای مرامع و مقامهات قضهایی بهه    بینی یشیرات ناظر به اختیا «تدابیر منایی قضایی»

در مواق ی که ت قیب اهخاص به اتوا  اعمال ارتکهابی توسهط ایشهان در    موار خطر ارتکاب مر  است. 

در گنهاهی اههخاص    مرامع قضایی در مریان قرار دارد و هنوز تصمیمی در خصوص گناهکاری یها بهی  

ا اتخاذ نشده است، ضرورت دارد با تومه به آهکار ههدن حالهت   ه رامع به آن هده مورد اتوامات مطر 

مناسبی در امرای بند « اقدا  تأمینی» خطرنا  افراد حسب هواهد و قرا نی که علیه فرد مطر  است،

من ور موار حالت خطرنا  و ملهوگیری از ارتکهاب    ینجم اصل یکصد و ینجاه و هشم قانون اساسی، به

بازداههت  »رود، مورد اتخاذ قرار گیرد. قرار  که بیم ارتکاب آنوا توسط وی میاعمال مجرمانه و زیانباری 

مان هاکی یها  « خطر افتادن»ملوگیری از اخالل در ن م عمومی و به متوم زمانی که با هدف « موقت
خاتمهه دادن و  قانون آیین دادرسی کیفهری( یها    238)بند پ ماده  هوود یا خانواده آنان یا خود متوم

قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه( و یا یایهان دادن بهه اخهتالل     144ماده  6بند )دن مر  متوقف کر

همهان قهانون( صهادر     144مهاده   7غیرعادی و دا می ایجادهده در ن م عمومی براثر هدت مر  )بند 

 رود. بار مر  به همار می هود، اقدامی ییشایرنده با هدف ملوگیری و متوقف نمودن آثار زیان می

مثابهه   که در مرحلهه تحقیقهات مقهدماتی بهه    « قرارهای ن ارت قضایی»توان از  همین ترتیب می به

قهانون آیهین    137مهاده   هود، نها  بهرد.   خصوص م نونین به ارتکاب مر  اتخاذ می اقدامی تأمینی در

 4«بازداههت موقهت  »و  3«قرارهای ن ارت قضایی»دادرسی کیفری فرانسه در خصوص امکان توسل به 

 دارد  می مقرر

ههای   ومود، به علت ضهرورت  ماند. بااین هود و آزاد باقی می گناه فرض می هخص تحت بررسی بی"

توان او را به تب یت از یک یا چند مورد از الزامهات   می 5عنوان یک اقدا  تأمینی رسیدگی و تحقی  یا به

ملهز  نمهود.    6 هارت الکترونیکهی  ن ارت قضایی، یا اگر این الزامات، ناکافی باهد، به مراقبت خانای با ن

                                                           

 با اصالحات و الحاقات ب دی 10/12/1351( قانون گ رنامه مصوب 5موضوع ماده ). 1

 6/12/1352( قانون اصال  قانون ملوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1وع ماده )موض. 2
3. Contrôle judiciaire 

4. Détention provisoire 
5. Les Mesures de sureté 
6. L'assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) 
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اگر این الزامات و مراقبت خانای با ن ارت الکترونیکی ازن ر اهداف ناکافی به ن ر رسند، هخص تحهت  

 "طور استثنایی، موقتاً مورد بازداهت قرار گیرد. تواند به بررسی می

ریل له و علیهه  آوری د عنوان قاضی تحقی  فقط ممع ار بازیرس بهک " درواقع با تصویب ماده فوق 

هناس را ایفا نموده و یکی از عوامل موم و تأثیرگ ار امهرای   یس نقش یک مر  متوم نبوده، بلکه ازاین

 ،مای صهدور قهرار توقیهف مهتوم     تواند در حین بازیرسی به رود. مثالً او می سیاست کیفری به همار می

  یروانه راننهدگی خهود را بهه دفتهر     نموده و در صورت لزو خودداریوی را مت ود سازد که از رانندگی 

(. ... مهورد دیاهری کهه بهازیرس     138مهاده   8دار تحویل دهد )بنهد   بازیرسی یا سایر مقامات صالحیت

مای بازداهت متوم متوسل هود، مایی اسهت کهه اتوها  ناههی از و یها بهه        تواند به اقدا  تأمینی به می

راین هرگاه مثالً یزهکی به علت طبابت، مهتوم بهه   بناب ای م ین باهد؛ مناسبت اهتنال به هنل یا حرفه

وی را برای مدتی م ین از طبابهت ممنهوع    اقدا  تأمینیعنوان  تواند به ارتکاب مرمی گردد، بازیرس می

قانون م کور ازممله عد   138های قضایی موضوع ماده  مالح ه انواع ن ارت ".(20، ص1376)آههوری،   کند

ههای   ( و امتنهاع از انجها  برخهی ف الیهت    13، عد  صدور چهک )بنهد   (14حمل و ناوداری سال  )بند 

( آهکارا حکایهت از آن دارد کهه قانوناه ار فرانسهوی در مهوارد مشهخص از       12هنلی و امتماعی )بند 

عنوان تدبیری ییشایرنده با هدف موار خطر و نوادن مان ی بر سهر راه تهداو     قرارهای ن ارت قضایی به

 خصوص افراد م نون به ارتکاب مر  بوره برده است. نه دراعمال مجرما استمرارو 

قانون آیین دادرسی کیفری به قرار  254تا  247با اختصاص مواد  1392مقنن ایرانی نیز در سال  

اعمهال مجرمانهه    ن ارت قضایی، گا  مثثری در موت موار خطرهای ناهی از رفتار ارتکابی رم نونین به

اسایی قرار تأمینی التزا  به عد  خروج از منزل یا محل اقامهت ت یهین   برداهته است؛ ضمن آنکه با هن

نامهه   آیهین  29قانون یاد هده که مطهاب  مهاده    217هده از طری  ن ارت الکترونیکی وف  بند چ ماده 

هههای  آزادی تحههت ن ههارت سههامانه»ر ههیس قههوه قضههاییه،  22/1/13951امرایههی ایههن بنههد، مصههوب 
ای  ای تهازه  ر یی خواهد داهت، حقوق ییشایری در ایهران را وارد مرحلهه  فرد م نون را د «الکترونیکی

 نموده است.

ملوگیری  ای در زمینه نیز در موارد مشخص نقش اساسی« های ت قیب مایازین»به همین ترتیب 

قهانون آیهین    41-1عوهده دارنهد. مهاده     بر بار مر  آثار زیاناز استمرار اعمال مجرمانه و متوقف کردن 

من ور تأمین خسارات وارده بر بهزه   کیفری فرانسه دادستان هورستان را مجاز دانسته است بهدادرسی 

ههای ت قیهب    از مهایازین  «ومود آمده در اثر ارتکاب مر  خاتمه دادن به اختالل به»من ور  دیده و به

ات و یهادآوری ت وهد  »ههای ت قیهب از قبیهل     موضوع ماده فوق استفاده نماید. مالح ه انواع مهایازین 

من هور رفهع    بهه « م رفهی مرتکهب بهه مراکهز درمهانی و آموزههی      »، «تکالیف ناهی از قانون به مرتکب

                                                           

 22/1/1395 مورخ 100/2261/9000روزنامه رسمی هماره .  1
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درخواسهت  »، «درخواست انطباق رفتار مرتکب با قهوانین و ضهوابط  »مخاطرات ناهی از اعمال ارتکابی، 

در حقهوق انالهیس از قصهد     1«دستور منهع ایجهاد مزاحمهت   »مشابه « عد  سکونت در منزل مشتر 

آمیز مرتکب و ممان ت از تضرر بیشتر مام ه و بزه دیدگان آتهی   قانونا ار در راستای موار رفتار مخاطره

 وض یت فرد تحت بررسی و ت قیب حکایت دارد. از

از مهتوم مبنهی بهر    « التهزا  کتبهی  »و اخ  « تر  ت قیب»مقنن ایرانی نیز ضمن ییش بینی نواد  

( قهانون آیهین دادرسهی کیفهری، بها      80در ماده )« یرونده قرار بایاانی»قانونی و صدور رعایت مقررات 

( همان قانون به دادسهتان امهازه داده اسهت کهه بها رعایهت       81در ماده )« ت لی  ت قیب»ی یرش نواد 

هرایط مقرر قانونی، از ت قیب متوم خودداری و در عوض فرد تحت ت قیب را بهه رعایهت دسهتوراتی از    

عهد    ههای خهاص یها    وآمد به محل تر  اعتیاد، خودداری از اهتنال به کار یا حرفه م ین یا رفت قبیل

حمل سال  و ارتبار و مالقات با هرکا مر  و بزه دیده ملز  نماید. این دستورات که با یشتوانه ت قیهب  

ردن خطهر  آید، نقش مومی در خنثی که  دوباره فرد در صورت نقض دستورات صادره به مرحله امرا می

 بار داهته و از ابزارهای مثثر ن ا  ییشایری است. ارتکاب رفتارهای زیان

و اعطهای  « دادرسهی فهوری در امهور کیفهری    »ییشایری از وقوع و استمرار مر ، متضمن ی یرش 

ههدف  یژه در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز هسهت.  و بهبه مقامات قضایی « دستور موقت»اختیار صدور 

بهار مهر  در حهالتی     لوگیری از استمرار و تداو  رفتار مجرمانه و خاتمه دادن به آثار زیاناز این اقدا  م

است که تما  یا قسمتی از مر  به مرحله امرا درآمده و بزه دیدگان و قربانیان در م رض تحمل نتهایج  

 باهند. بار عمل مجرمانه می زیان

دادخهواهی و صهیانت از حقهوق و    عنهوان مرمهع ت لمهات و     درواقع دسهتااه عهدالت کیفهری بهه     

های عمومی موظّف است، هرگونه تجاوز بالف ل به حقهوق قربانیهان مهر  را بالفاصهله و قبهل از       آزادی

گناهی متوم، متوقف نمهوده و   اتما  فرایند رسیدگی و اتخاذ تصمیم نوایی در خصوص گناهکاری یا بی

« دادرسی فوری»ن یر  مجرمانه ارتکابی گردد. مانع از تضرر هر چه بیشتر بزه دیدگان و استمرار اعمال

ههای   دایر بر انجا  عمل یها منهع از انجها  آن در امهور حقهوقی، در رسهیدگی      « دستور موقت»و صدور 

کیفری نیز ضرورت دارد، در صورت ومود دریل و مدار  کافی حاکی از احتمال مجرمانه بودن اعمال 

من هور متوقهف نمهودن اعمهال مهوردن ر و       ری فهوری بهه  تهدابی تا زمان اتخاذ تصهمیم نوهایی،    ارتکابی

 ملوگیری از تضرر هرچه بیشتر قربانیان احتمالی اتخاذ گردد.

من ور متوقف کردن روند ارتکاب اعمهالی   در حقوق ایران اتخاذ تصمیم یا صدور دستور موقت به

ف یهیش بینهی   که ادعای مجرمانه بودن آنان مطر  است، به دو صورت در قوانین و مقهررات مختله  

دسهتور  »باهد؛ ن یهر   ارتبار با مرا می خاص می صورت موردی و در هده است. هکل نخست آن به
( قانون مجازات 690تا صدور حکم قط ی؛ موضوع تبصره یکم ماده )« متوقف ماندن عملیات متجاوز

                                                           
1. Non– molestation order 
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جهاوز،  زیست یا هرگونهه اقهدا  بهه ت    رابطه با مر  تخریب محیط )بخش ت زیرات( در 1375اسالمی 

تارنماههای  « یاریش )فیلتر( محتهوای مجرمانهه  »تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت و ممان ت از ح ؛ 

( قهانون  749کننده به یرونده؛ موضهوع تبصهره دو  مهاده )    تحت وب با دستور مقا  قضایی رسیدگی

( قهانون  29مهاده ) موضهوع  « از نشر و یخش و عرضهه آثهار مهورد ههکایت    ی ملوگیردستور »فوق؛ 

دستور توقیهف کارههای دارای عالمهت    »؛ 11/10/1348مایت از حقوق مثلفان و مصنفان مصوب ح

( مهاده  1، موضهوع تبصهره )  «تقلبی توسط دادسرا اعم از اینکه وارد چرخه تولید هده یا نشده باهند

مصهوب  « ی صهن تی و عال هم تجهاری   هها  طهر  نامه امرایهی قهانون ثبهت اختراعهات،      یینآ( »183)

حین بازرسهی، بهه    که یدرصورتتوسط دادستان « قرار ت طیل کارگاه»بارخره صدور  و 1/11/1387

ی، احتمال وقوع حادثه و یا بهروز خطهر در کارگهاه    ا حرفهتشخیص بازرس کار یا کارهناس بوداهت 

 .1369قانون کار مصوب  105موضوع ماده  داده هود،

تصمیم ملهوگیری از  »گون است، عا  و کلی و مشتمل بر مصادی  گونا صورت بهنوع دیار که 

مومهب   . بهه هست 4/12/1392( قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 114موضوع ماده )« ف الیت

 این ماده 

امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امهور تجهارتی، کشهاورزی،     ازملوگیری از ف الیت تما  یا بخشی »

ها و مانند آن ممنوع اسهت ماهر در مهوادی     یت اونی تجارتی و ها هرکتو  ها کارخانه، ها کارگاهف الیت 

ی باههد کهه   ا مجرمانهه که حسب قرا ن م قول و ادله مثبته، ادامه این ف الیت متضمن ارتکهاب اعمهال   

، مخل امنیت مام ه و یا ن م عمومی باهد که در این صورت، بازیرس مکلهف اسهت بها    سالمت بهمضر 

 کور ملوگیری و ادله یاد هده را در تصمیم خود اطالع دادستان، حسب مورد از آن بخش از ف الیت م

 «در دادگاه است. اعتراض قابلروز یس از ابالغ  5قید کند. این تصمیم ظرف 

من ور ملوگیری از ارتکاب و تهداو    تأسیس حقوقی موضوع این ماده را باید تدبیری ییشایرنده به 

ام بهه قهرا ن م قهول و ههواهد و دریهلر      رفتار مجرمانه دانست که بازیرس حین انجا  تحقیقات، با اتکه 

بینی قابلیت اعتراض ذینفهع بهه ایهن     یشینماید.  یمحاکی از احتمال و ظن قوی بر ارتکاب مر  اتخاذ 

گها  مثبتهی    -قبلی مواداعتراض موضوع  یرقابلغصدور دستورات  برخالف -تصمیم نزد دادگاه کیفری 

میمات فهوق و منطبه  بها ضهوابط نهاظر بهر       در راستای تضمین حقوق دفاعی اهخاص متضهرر از تصه  

( قهانون آیهین دادرسهی کیفهری، در     92رسد با عنایت به مهاده )  یمهای عادرنه است. به ن ر  یدگیرس

هدن وظایف و اختیارات بازیرس توسط دادستان، مقا  قضایی اخیهر   دار عودهصورت کمبود بازیرس و 

ههود، در غیهر مهرا م مسهتومب      ن ارمهاع مهی  و دادیارانی که انجا  تحقیقهات از سهوی وی بهه ایشها    

( قانون یادهده، از اختیار اتخهاذ تصهمیم فهوق برخوردارنهد. مالح هه      302ماده ) های مقرر در مجازات

خصوص صدور قرارهای تأمینی و قرار تأمین خواسته و اتخهاذ   اختیارات دادستان و دادیاران تحقی  در

ابی دریلر حاکی از احتمال وقوع مر  توسط ایشهان اسهت   سایر اقدامات تحقیقی که تماماً مستلز  ارزی
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سو و فقدان هرگونه دلیل دایر بر اختصاص اختیار مندرج در ماده فوق به بازیرس که ن یر مهواد   از یک

حهال   کنهد. بهااین   ایهن ن هر را تقویهت مهی     قبل در مقا  بیان اختیارات مقا  تحقی  و حدود آن هست،

ماتی توسط بازیرس در حوزه قضایی مربوطه، اتخاذ تصهمیم موضهوع   که تصدی تحقیقات مقد درصورتی

این ماده از حیطه اختیار دادستان خارج است و بازیرس صرفاً مکلف است دادستان را از تصهمیم خهود   

 مطلع نماید.

ههای   ههود کهه آیها ملهوگیری از ف الیهت      در مورد نحوه امرای ماده فوق این سثال مطهر  مهی  

وع این ماده صرفاً ناظر به ملوگیری از ادامه ییدا کردن مرمی اسهت کهه در   خدماتی و تولیدیر موض

هها   هایی را کهه هنهوز از آن   طور کامل ارتکاب یافته است، یا ف الیت زمان طر  یرونده نزد بازیرس به

رود که ادامه آنوا منجر بهه ارتکهاب مهر      مر  تامی منتج نشده، اما حسب قرا ن م قول بیم آن می

 1هود؟ هامل میهود، نیز 

اعمهال مجرمانهه    ارتکهاب آنوها متضهمن    ادامههایی که  ف الیت»رسد، اهاره قانونا ار به  به ن ر می 

ههایی کهه ادامهه     ای که قبالً ارتکاب یافته نبوده، بلکه ف الیهت  های مجرمانه ، صرفاً ناظر به ف الیت«است

گیهرد. در ایهن    ههد ههد، نیهز در برمهی    منتج به ارتکاب مر  خوا قرا ن م قول و ادله مثبتهآنوا حسب 

های خهدماتی و تولیهدی    خصوص باید بین مرا م عمدی و غیرعمدی قا ل به تفکیک هد. ادامه ف الیت

در برخی مواقع به دلیل عد  رعایت اصول ایمنی و مقررات فنی، ممکن اسهت حسهب قهرا ن م قهول،     

اههخاص و نوایتهاً ارتکهاب مهرا م      منجر به وقوع حواد  ناگواری علیه ح  حیات و تمامیت مسهمانی 

آهن، هواییمای مسافربری، استخر عمهومی یها    غیرعمدی هود؛ برای مثال چنانچه یک بزرگراه، خط راه

برداری باههد و حسهب    مرکز تفریحی برخالف مقررات فنی و ضوابط ایمنی ساخته هده و در حال بوره

آنوا، بیم آن رود که ادامه استفاده از وسایل و آمده در اثر استفاده از  ن یر حواد  ییش «قرا ن م قول»

تهوان   عمد هود، مطاب  ماده فهوق مهی   مرا م غیر ارتکابتأسیسات فوق منجر به وقوع حواد  مانی و 

رسد تنوها   اما در مورد مرا م عمد، به ن ر می های فوق اتخاذ نمود؛ تصمیم به ملوگیری از ادامه ف الیت

هها و مثسسهات خهدماتی و تولیهدی      ماده فوق از ادامه ف الیت ههرکت  توان با استناد به در صورتی می

کنندگان مراکز فوق بخشی از عملیات امرایی که ارتبهار   ، اداره«ادله مثبته»ملوگیری نمود که حسب 

حاکی از آن باهد کهه ادامهه ایهن اقهدامات در      «قرا ن م قول»مستقیم با مر  داهته را هروع نموده و 

ای اسهت کهه افهراد قصهد انجها  آن را دارنهد. بهرای مثهال چنانچهه           ال مجرمانهه راستای ارتکهاب اعمه  

گه اران اخه  نمهوده یها صهاحبان یهک ههرکت         کنندگان یک بنااه مالی وموه فراوانی را از سپرده اداره

                                                           

 :اسهت  نمهوده  عنهوان  13/5/1394 مهورخ  1205/94/7 ههماره  مشهورتی  ن ریهه  طهی  قضا یه، قوه حقوقی کل اداره.  1

 و ههده  ارمهاع  بهازیرس  بهه  امهر  یرونهده  و یافته وقوع قبالً مرمی که است صورتی در ییشایرانه اقدا  این[ اتخاذ»]

 ههاه ) است گرفته قرار بازیرس اختیار در علت همین به و است مر  تکرار و داو ت از ملوگیری موت مزبور اقدامات

 (.«59 ص ،1395 یور، حیدری
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ای در قبال اخ  وموه گزاف از متقاضیان خرید واحهد مسهکونی دریافهت     ساختمانی قراردادهای عدیده

زیهاد   احتمهال   قول ازممله عد  تموید مقدمات رز  حاکی از آن باهد که افراد فوق بهه کرده و قرا ن م

قصد ایفای ت ود در قبال مشتریان خهود را نداههته، بلکهه درصهدد کالهبهرداری و بهردن مهال مهرد          

هماری از اعمال فهوق متضهرر    توان نسبت به ملوگیری از ف الیت آنوا، قبل از آنکه عده بی هستند، می

د، اقدا  نمود. بدیوی است چنانچه ارزیابی و استنبار بازیرس مطاب  واقع نبوده و دریل و مهدار   هون

حاکی از قانونی بودن اعمال ارتکابی باهد، با هکایت افراد ذینفع نزد دادگهاه از تصهمیم فهوق رفهع اثهر      

 خواهد هد.

نا ار ضهمانت امهرای تخلهف از    حال دارای نواقص و ایراداتی است؛ ازممله آنکه قانو ماده فوق بااین

تصمیمات بازیرس را مشخص نکرده و عهالوه بهر آن ت یهین ننمهوده کهه بهازیرس بهرای ملهوگیری از         

های موضوع این ماده از چه اختیاراتی برخوردار اسهت؟ در عمهل ملهوگیری از انجها  ف الیهت،       ف الیت

یلمپ کردن امهاکن، ملهوگیری   های اهخاص به اهکال گوناگون )از قبیل  مستلز  سلب حقوق و آزادی

آوری و توقیف وسایل و غیهره( بهوده و    از ورود افراد توسط مأمورین، مسدود کردن حساب بانکی، ممع

سهو ممکهن اسهت بهه تجهاوز از       خودداری قانونا ار از تصریم به اختیارات بازیرس در این زمینه از یک

ظیفه به ع ر ابوها  و سهکوت قهانون منجهر     حدود وظایف قانونی و از سوی دیار به خودداری از انجا  و

هود. عالوه بر آن در برخی موارد، رفع اثر از تصمیم بازیرس و دادن امازه ادامهه ف الیهت بهه اههخاص     

تواند مشرور به اتخاذ تدابیری از قبیل الزا  به رفع اهکارت و نواقص یا الزا  به تموید مقدماتی که  می

ههایی مشهخص    هاست یا اخ  ت ود یا تضمین ه بودن ادامه ف الیتمجرمان باع  حصول اطمینان از غیر

ییشایری و موار خطر ارتکاب مهر  منجهر ههود، امها قانوناه ار       تواند به باهد؛ راهکارهایی مثثر که می

 اعتنای رز  به آنوا ننموده است.

را مهی  ، برای ییشایری از ارتکهاب م 12/2/1339مصوب « قانون اقدامات تأمینی»ذکر است  هایان

نمودنهد، تأسیسهی حقهوقی تحهت عنهوان       که افراد قصد ارتکاب آن علیه دیاران را صراحتاً اعهال  مهی  

( ایهن قهانون چنانچهه فهردی دیاهری را      14مومب ماده ) ییش بینی نموده بود. به« ضمانت احتیاطی»

که محکهو   رفت که واق اً مرتکب آن مر  هود، یا هخصی  تودید به ارتکاب مرمی نموده و بیم آن می

نمود، دادگاه مجهاز بهود    به مجازات منا ی یا منحه گردیده، صریحاً ن رش را بر ارتکاب مر  اظوار می

مرتکهب مهر  ناردیهده و     ت وهد نمایهد  به تقاضای هخص تودیدهده یا متضرر از مر  از وی بخواههد  

مومهب مهاده    وق بهه متناسب برای این امر بدهد. در حال حاضر با عنایت به نسخ قهانون فه   الضمان ومه

( قانون مجازات اسالمی، در مورد اهخاصی که دیاران را تودید به ضررهای مانی یا حیثیتهی یها   728)

سهو و ضهرورت    ( قانون ت زیرات از یک669) نمایند، با عنایت به مر  بودن این عمل وف  ماده مالی می

از ارتکاب مر  نسهبت بهه وی    برابر خطر عملی هدن تودید و ییشایری حمایت از فرد تودید هده در

و بها اخه  تهأمین     ( قهانون آیهین دادرسهی کیفهری    81تواند وف  مهاده )  از سوی دیار، مقا  ت قیب می
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ن ر نموده و در عوض برای موار خطر تودید صورت  مناسب در صورت ضرورت از ت قیب مرتکب صرف

قبیل عهد  ارتبهار و مالقهات بها      گرفته وی را مکلف به امرای برخی از دستورات مندرج در آن ماده از

های م ین ملز  نماید. خهودداری از   وآمد به مکان فرد تودید هده، عد  حمل سال  و خودداری از رفت

 خواهد داهت. ( ماده فوق ت قیب فرد را در یی1امرای دستورات فوق، وف  تبصره )

 اداریب( تدابیر پیشگیرنده 

انواع دیار تدابیر ییشهایرنده در بسهتر ن ها  حقهوق اداری و      عالوه بر تدابیر و ییشایرنده های منایی،

حقوقی تنوا راه مداخلهه   ازن رتوان گفت  یممدنی مورد هناسایی قانونا اران مختلف قرار گرفته است. 

مهر   »و تصرف در حقوق اهخاص و اعمال زور نسبت به ههوروندان و سهلب آزادی از آنوها از طریه      

ی مختلهف، از سهازوکارهای مهثثر و    هها  ن ها  . حقهوق اداری و مهدنی در   اعمال ارتکابی نیست« انااری

، از قبیل تخلهف از ن امهات و مقهررات    «تخلف»گوناگونی برای موار خطر برخوردارند. هناسایی مفوو  

به مبنایی برای مقابلهه بها   « مر »ی مفوو  ما به« اذیت و آزار»و « ن می یب»، «مزاحمت»دولتی و نیز 

ن هم و  »و « سهالمت »، «بوداههت »، «ایمنهی » ها و صدمات احتمالی ناهی از آنوا یبآسرفتارهایی که 

 افکند، تبدیل هده است. یممام ه را به مخاطره « آرامش

مبارتی و عد  رعایهت ن امهات    یباحتیاطی و  یببرای مثال حقوق کیفری، قتل غیرعمدی ناهی از 

ر ن ر گرفته تا از وقوع چنین حوادثی ملهوگیری  یی برای آن دها مجازاتدولتی را مر  انااری نموده و 

به عمل آورد. این درحالی است که اهتما  به ح  حیات و تمامیت مسهمانی افهرادِ مام هه و ضهرورت     

کنهد   یمه ملوگیری از هرگونه اقدامی که مخاطراتی برای زندگی و سالمت افهراد در یهی دارد، ایجهاب    

ههود ملهوگیری بهه     یمه که منجر به وقوع چنین حهوادثی   اساساً از هرگونه تخلف از ن امات و مقررات

تخلفهات  »عمل آورده، از این طری  مانع از ایراد صدمه به افراد و وقوع تلفات مهانی ههویم. مقابلهه بها     

خصوصاً ملوگیری از ساختمان بدون یروانه یا منایر اصول هورسازی یها فنهی و بوداههتی     «ساختمانی

 14موضهوع بنهد   « رفع خطر از بناها»رداری، اتخاذ تدبیر مثثر برای هو قانون 100موضوع تبصره ماده 

یهژه ضهبط گواهینامهه مهرتکبین تخلفهات      و به« تخلفات رانندگی»قانون یادهده، ملوگیری از  55ماده 

( قهانون رسهیدگی بهه تخلفهات     7رانندگی یرخطر توسط مأمورین راهنمایی و رانندگی؛ موضوع مهاده ) 

دستور ت طیل محل  ازممله «تخلفات بوداهتی»ملوگیری و ممان ت از  ،8/12/1389رانندگی مصوب 

خهوردنی و آههامیدنی و آرایشهی و بوداههتی      مهواد ( قهانون  13توسط اداره بوداهت؛ موضهوع مهاده )  

ی غیراستاندارد و ر  و مور نمودن موقت ابهزار،  ها فرآورده، ملوگیری از ساخت 20/9/1379اصالحی 

قانون اصهال  قهوانین   ( 9د توسط اداره استاندارد؛ موضوع تبصره چوار  ماده )آرت و وسایل تولی ینماه

هماهی مصهادیقی از اقهدامات     2/12/1371و مقررات مثسسه استاندارد و تحقیقات صن تی؛ اصهالحی  

ی م لهول  مها  بهه هستند که در بستر ن ا  اداری به مقابله با علهت   تأمینی یا تدابیر ییشایرنده قورآمیز
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وقوع اعمالی که متضمن آسیب و صدمه احتمالی به افراد و ن م عمهومی اسهت، ملهوگیری     هتافته، از

 .ندینما یم

بر م نهونین اعمهال    1«دستور ن ارت»توان به  یماز دیار تدابیر اداری در زمینه مقابله با تروریسم 

د. ایهن  یارلمان انالهیس اههاره نمهو    2«2005قانون ییشایری از تروریسم مصوب »تروریستی، موضوع 

های هدیدی بر تما  کسانی که به تشهخیص آن   داد محدودیت یمقانون به وزارت کشور انالیس امازه 

( 1آمدند اعمال کند. مطاب  قسمت الهف بنهد )   می حساب بهوزارتخانه، تودیدی نسبت به امنیت کشور 

بهه  »ار بهود کهه   ( قانون فوق، در صورتی وزارت یادهده از امازه صدور دسهتور ن هارت برخهورد   2ماده )

و « دریل م قول، ظن آن داهته باهد که هخصی خاص، در اقدامات تروریستی دخالت داههته یها دارد  

صدور چنین دستوری، در راستای اههدافِ  »یر نبود، ی  امکانچنانچه اقدا  به ت قیب قضاییر آن هخص 

مطاب  قهانون یهاد ههده     «تودیدهای تروریستی، ضروری باهد. در برابرامنیتی و حفاظت از هوروندان 

ای را بر م نونین به اعمهال   های چندگانه وزارت کشور مجاز بود از طری  صدور دستور فوق محدودیت

سهاعت در روز، محهدودیتِ مکهان اقامهت و تهردد،       16بهه مهدت    وآمهد  رفتتروریستی مشتمل بر منع 

ری بها دیاهران، محهدودیت    محدودیت برقراری ارتبار، محدودیت استفاده از اینترنت، محدودیت همکا

ها محکومیت کیفری فرد بهه تحمهل مجهازات     کار و هنل و ن ایر آن اعمال نماید. نقض این محدودیت

سال را در یی داهت. افراد تحت کنترل که ملز  بودند گ رنامهه خهود را بهه     5حبس، حداکثر به مدت 

من م  طور به منازلشان، رارگرفتهقهای الکترونیکی تحت ن ارت  مقامات ذیصال  تحویل دهند، به هیوه

بازرسی گردیده و ملز  بودند هر نوع اطالعات یا وسایلی که داهتند را به درخواست یلهیس در اختیهار   

دستور ن ارت این بود که به تشخیص دادگهاه، فهرد     های سختایرانه آن مرمع قرار دهند. یکی از منبه

کنهد و   مکهان  نقلیر خانواده، دوستان و امتماعر خود هد به صدها کیلومتر دورتر از محل زندگ ملز  می

. (Ashworth,Zedner,2012,P184)دههد   3«تب ید داخلهی »تن به  درواقعباهد و  وآمد رفتتحت مقررات منع 

قهانون تهدابیر مهرتبط بها تحقیه  و ییشهایری از       »ی ملنهی گردیهد و   کله  به 2011این قانون در سال 

تر از همان دستور  ، صورتی خفیفدرواقعکه  یر موضوع قانون اخیرمایازین آن گردید. تداب 4«تروریسم

، ادامه اند نشدهبه اِعمال محدودیت علیه افرادی که هنوز متوم به هیچ مرمی  همچنانن ارت هستند، 

این تدابیر یس از ت یین توسط وزارت کشور توسط دادگهاه مالح هه و در صهورت تأییهد، در      دهند. یم

 .(Ibid, p78 & 188) هود مورد افراد اعمال می

  

                                                           
1. Control order 

2. Prevention of Terrorism Act (PTA) 2005 
3. Internal exile 

4. Terrorism Prevntion and Investigation Measures (TPIM) Act 2011 
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 ج( تدابیر پیشگیرنده مدنی

دسهتورات  »یها   1«دسهتورات ییشهایرنده مهدنی   » ی از امکان صدورریگ بورهن ا  رسیدگی مدنی نیز با 

ی در زمینه موار خطر و ملهوگیری از اعمهالی کهه زمینهه و مقدمهه وقهوع       تومو قابل نقش 2«بازدارنده

ی طهورکل  بهه متضمن ارتکاب مهر  هسهتند، بهر عوهده دارد.      بسا چهمر ( و  ساز نهیزممرا م )انحرافات 

. در حقهوق  ههود  یمه ییشایرنده های مدنی طیف بسیار متنوعی از تدابیر و اقدامات حقهوقی را ههامل   

با استناد به انصاف امکان اتخاذ تهدابیری قضهایی    3حقوق مقابله با خسارات  اورًر،  کامن کشورهای تابع

 قهرار منهع از  »و حتی  4«قرار منع موقت»نجا  کار مشخص یا منع از انجا  آن از قبیل دایر بر الزا  به ا

 الوقهوع  بیقردر خصوص ملوگیری فوری از ارتکاب اعمالی که متضمن خطر  را 5«ی مجرمانهها تیف ال

ی مبران خسارات رامع بهه آنواسهت، بهه رسهمیت     ها وهیهایراد آسیب به اهخاص و عد  کارآیی سایر 

در حقهوق رومهی   « دسهتور موقهت  »و صهدور  « دادرسی فهوری »که با  (Weaver, 2008, p88)استهناخته 

 ی بسیار است.ها تفاوت حال نیدرعحقوق ایران دارای هباهت و  ازمملهژرمنی و 

ههای کیفهری و سهاختار و عملکهرد دسهتااه       ی فوق نحوه رسهیدگی ها ن ا در و ن ر به اینکه   ثانیاً

ی هها  طهرف و از حی  نحوه ت قیب م نونین به ارتکاب مر  و حقهوق   6«ف یترا»عدالت کیفری کامالً 

دعهوایی علیهه مهدعی     عنهوان  بهت قیب و اثبات مر   که ینحو به ی حقوقی است؛ها یدگیرسدعوا ن یر 

قهرار دارد؛ تهدابیر    7یها مقها  ت قیهب    ال مهو   یمهدع علیه یا م نون تحت هرایط خاص قانونی بر عوده 

ی مجرمانهه در چهارچوب   هها  تیه ف الابزاری در موت ملوگیری و موهار   عنوان به ییشایرنده مدنی نیز

بهه   تهوان  یمآنوا  ازمملهاصول و مقررات ناظر بر رسیدگی به دعاوی مدنی مورد است مال قرار دارد که 

در ایالت کالیفرنیها و در اداره   ژهیو بهکه در حقوق آمریکا  از هرکت در اعمال خالف 8«منع اوباش قرار»

 مت اقهب  مومب این تصمیم که تا به امروز م مول است اهاره نمود. به 1980از دهه  آنجلس لسیلیس 

ههود،   خالفکار صهادر مهی   یها گروهاهخاص وابسته به  علیه ال مو  یمدعطر  دعوایی حقوقی از سوی 

دسهتورات  برای سایرین اعال  و بر اساس آن، ملز  به ییروی از  9«مزاحمت عمومی» رفتار این اهخاص

. خودداری از امرای این دستورات، مشمول ضمانت امرای ییش بینهی  هوند یممندرج در حکم دادگاه 

 تحمل حبس خواهد بود. ازممله 10«سرییچی از دستورات دادگاه»هده در خصوص 

                                                           
1. Civil preventive orders 
2. Restraining Orders (ROs) 
3. Remedies law 
4. Provisional injunction 

5. Injunction against criminal activity 
6. Adversarial 

7. Attorney General 

8. Civil gang injunction (CGI) 
9. Nuisance 

10. Contempt of court 
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در  2«یا دومرحلهه ی هها  تیه ممنوع»مشتمل بر  1«تدابیر ییشایرنده مدنی»اهکال دیاری از   ثالثاً

انواع گونهاگون   توان یمر ییش بینی هده که در ن ا  حقوقی انالیس  ورهای تابع ن ا  کامنقوانین کش

، 4«یضهدامتماع دستور ناظر بهر رفتارههای   » ،3«دستور ناظر به ملوگیری از مرا م موم»آن را ازممله 

دسهتور محهدودیت سهفر    »، 6«دسهتور ییشهایری از مهرا م منسهی    »، 5«دستور منع ایجاد مزاحمت»

را نها  بهرد. تهدابیر فهوق کهه توسه ه آنوها در ن ها          و...  8«دستور منع از مصرف نوهیدنی»، 7«خارمی

مومب قوانین خاص مصوب یارلمان این کشهور   به و 1990از اواسط دهه  ژهیو به حقوقی کشور یادهده

 از آمریکا به انالهیس در زمینهه کنتهرل مهر      9«انتقال سیاست»توان آن را مصداق  سرعت یافته و می

دانست، در وهله اول متضمن صدور دستوراتی مطاب  آیین دادرسی مدنی است که هخص را از انجها   

در  کنهد.  هایی خاص ممنوع یا به انجا  کارهایی خاص ملز  می دادن کارهایی مشخص یا تردد در مکان

  چنانچه هخص از امرای دستورات فوق بدون عه ر مومهه سهرییچی کنهد، مرتکهب مهر        مرحله دو

 باهد. سال حبس می 5ای موم هده است که حداکثر دارای  ریکیف

ی حقوقی مختلف اتخاذ تدابیر تهأمینی  ها ن ا تدابیر مدنی ییش بینی هده در  ازمملهو بارخره 

آنان در مراکز  10«بستری کردن امباری»در خصوص بیماران روانی دارنده حالت خطرنا  از طری  

از ایراد صدمه توسط این افراد به خود یها دیاهری اسهت. بنهد      من ور ملوگیری مراقبتی و درمانی به

را در کنهار   11( کنوانسیون ارویایی حقوق بشر سلب آزادی از افراد فاقد سهالمت روانهی  5)هه( ماده )

ی مسهری از مهوارد مجهاز سهلب     هها  یماریبمخدر و الکل و افراد ولارد و دارندگان  موادم تادین به 

در حقوق برخی ایارت آمریکا ملب و ناوداری این اهخاص برای مهدت  آزادی به همار آورده است. 

روز به یلیس محول ههده؛ امها در مهواردی کهه درمهان ههخص مسهتلز  ناوهداری          5تا  3حداکثر 

وی در مراکز درمانی باهد، ناوداری امباری وی مستلز  اتخاذ تصمیم دادگهاه در ایهن    مدت یطورن

در فرانسهه دسهتور ناوهداری چنهین اهخاصهی توسهط مقامهات         .(Testa, 2010, p31) زمینه خواهد بود

من هور   دادگاه نخستین نهوعی ن هارت بهه    سیر ؛ لیکن دادستان هورستان یا هود یماستانداری صادر 

در حقوق ایران امها   .(77و  74ص ، 1387)بولک،  کنند یمی فردی بر این مثسسات اعمال ها یآزادحمایت از 

من هور موهار    قدا  تأمینی ییشایرنده در خصوص دارندگان اختالرت روانهی بهه  گونه ا امکان اتخاذ هیچ

                                                           
1. Civil preventive order 

2. Two-steps prohibitions 

3. Serious crime prevention order (SCPO) 
4. Anti-social behavior order (ASBO) 

5. Non-molestation order (NMO) 

6. Sexual offences preventive order (SOPO) 
7. Travel restriction order (TRO) 

8. Drinking ban order (DBO) 

9. Pilicy Transfer 
10. Involuntary commitment 

11. Persons of unsound mind 
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قانون امور حسبی کهه وظیفهه م الجهه محجهور و      82آمیز ایشان مز در حدود ماده  رفتارهای مخاطره

بستری کردن وی در تیمارستان را بر عوده قیم وی نواده است، ومود نداهته و صهرفاً یهس از ارتکهاب    

مومهب مهاده    این افراد در محل مناسب، به دستور دادستان تا رفع حالت خطرنها  بهه  مر ، ناوداری 

 ( قانون مجازات اسالمی تجویزهده است.150)

توان در قهوانین   عالوه بر آن در حقوق کشورمان مصادی  گوناگونی از تدابیر ییشایرنده مدنی را می

من هور حمایهت از اههخاص محجهور در      ه( قانون امور حسبی ب64مختلف مشاهده نمود؛ ازممله ماده )

دیدگی به دادگاه امازه داده است، هخصی را که درخواست حجر او هده اسهت، قبهل از    برابر خطر بزه

صدور حکم و یا ب د از صدور حکم و قبل از قط ی هدن آن، از ب ض یا تما  تصهرفات در امهوال موقتهاً    

ضرورت دارد، م ین نمایهد. ممنهوع کهردن فهرد      ممنوع و امینی موقت برای حفظ اموال و تصرفاتی که

م نون به حجر از تصرف در اموال، مهانع سوماسهتفاده مهالی اههخاص از وی گردیهده و ییشهایری از       

( 1250قانون ت زیرات را دربی خواهد داهت. در همهین رابطهه مهاده )    596ارتکاب مرا م موضوع ماده 

مربور به اموال مولی علیه یا منحه و منایتی نسبت بهه  هرگاه قیم در امور »دارد   قانون مدنی مقرر می

ال مو  موقتاً قیم دیاری برای  واقع هود، محکمه به تقاضای مدعی ال مو  هخص او مورد ت قیب مدعی

سلب قیمومت از قیمی که در م ان ارتکاب مر  نسهبت بهه   « اداره اموال مولی علیه م ین خواهد کرد.

قهیم موقهت بهرای وی، اقهدا  مهثثری بهرای صهیانت از فهرد محجهور و          مولی علیه قرار دارد و ت یهین  

من هور   ( مکرر به218باهد. همچنین قانون مدنی در ماده ) ییشایری از خطر ارتکاب مر  علیه وی می

مهر   « ههای مهالی   قهانون نحهوه امهرای محکومیهت    ( »21که وف  مهاده ) « فرار از دین»ییشایری از 

داده هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دریلی اقامه نماید کهه   هود، به دادگاه امازه محسوب می

مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، قرار توقیف اموال بدهکار به میهزان بهدهی وی   

 را صادر نماید.

من ور حمایهت   نیز به 7/8/1386مصوب « های صن تی و عال م تجاری قانون ثبت اختراعات، طر »

( مر  بهه ههمار آورده،   60مثثر از دارندگان حقوق موضوع قانون فوق، نقض این حقوق را مطاب  ماده )

توسهط  « الوقهوع حقهوق   دستور ملوگیری از نقض حقوق یها نقهض قریهب   »حال با تجویز صدور  درعین

 بینی نموده است. ( ییش61دادگاه، تدبیر مثثری برای ییشایری از ارتکاب این مر  وف  ماده )

مالح ه تدابیر فوق حاکی از نقش مثثر حقوق مدنی در زمینه موار خطر مر  و صهیانت از افهراد    

ها اسهتفاده و نسهبت بهه     تواند و باید از آن دیدگی است که ن ا  حقوق ییشایری می برابر خطر بزه در

 توس ه و روزآمد نمودن آنوا اقدا  نماید.
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 گیری نتیجه

ههای قورآمیهز و محدودکننهده از نقهش مومهی در زمینهه        درتبهودن قه   حقوق به دلیهل دارا  )الف

در ایهران نیهز گرچهه از دیربهاز تهدابیر ییشهایرنده در قالهب         ییشایری و موار خطر برخوردار است.

تأسیسات حقوقی گوناگون مورد هناسایی مقنن قرارگرفته، اما ن م حقوقی در زمینهه ییشهایری از   

کهه در نوههتاان فارسهی،     اسهت. عهالوه بهر آن ازآنجهایی    رهد و بالندگی مناسهب برخهوردار نبهوده    

قورآمیز مطهر    عنوان موضوعی مر  هناختی و صرفاً در قالب تدابیر کنشی غیر ییشایری عمدتاً به

قوا  و استحکا  رز  ییدا نکهرده اسهت و بهه همهین دلیهل ن ها         «ن ریه حقوقی ییشایری»بوده، 

هده و کارآمد برای موار خطر وقوع مر  در بسهتر   ناختهییشایری در ایران از مبانی و راهبردهای ه

مصهوب  « قهانون ییشهایری از مهر    »وضهو  در   ن ا  حقوقی برخوردار نیست. آثار این نابسامانی به

مجلههس هههورای اسههالمی هویداسههت؛ قههانونی محههدود بههه ت ریههف ییشههایری و ارا ههه    7/6/1390

از امکانهات ن ها  قضهایی در زمینهه موهار       سازوکارهایی کلی که حاکی از عد  هناخت مقنن ایرانی

 با استفاده از اقدامات ییشایرنده است. خطر وقوع مر 

این در حالی است که مطاب  اصل هصت و یکم قانون اساسی ممووری اسالمی ایران، اِعمال قهوه   

کهه  نیهز  « اقدا  مناسب برای ییشایری از وقهوع مهر   »های دادگستری است و  وسیله دادگاه قضاییه به

ههای   وسهیله دادگهاه   بایست به مطاب  بند ینجم اصل یکصد و ینجاه و هشم از وظایف این قوه است، می

دادگستری و از طری  اتخاذ تصمیمات قضایی به هر  توضیحات یادهده در سطور قبل به حیطه امرا 

تنوا  انون، نهبا ترکیب و وظایف مندرج در این ق« هورای عالی ییشایری از وقوع مر »درآید و تشکیل 

رسهد.   از هیچ ضرورتی برخوردار نیست، بلکه آهکارا منایر اصل هصت و یکم قانون اساسی به ن هر مهی  

ب الوه، برخالف تصمیمات قضایی، راهکار ن ارت بر تصمیمات ایهن ههورا از حیه  مطابقهت بها قهانون       

ود اختیهارات مصهرحه   های عمومی و عد  تجاوز از حهد  اساسی و قوانین عادی و رعایت حقوق و آزادی

راین اساس ضرورت دارد وضع هرگونه قانون در زمینه ییشهایری بها رعایهت     قانونی مشخص نیست. به

 های اساسی ناظر به عملکرد ییشایرنده دولت صورت گیرد. اصول بنیادین حقوقی و محدودیت
ری آنوا، صرفاً ناظر گی های تاریخی هکل تومه به زمینه استفاده از تدابیر ییشایرنده قورآمیز با( ب

به ییشایری از وقوع مرا م هولنا  نیست؛ بلکه این تدابیر از طری  مقابلهه مهثثر بها اعمهالی از قبیهل      

تکدی، ولاردی، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی، ایجاد هیاهو، منجال یا حرکات خهالف ههنون   

ن مهی،   که مصداق اعمال خالف، بی و غیرمت ارف، مزاحمت نسبت به زنان و اطفال و حمل سال  سرد

ها و حارت خطرنا  فوق به اعمهال   هدن ناهنجاری هوند، مانع از تبدیل مزاحمت یا بدرفتاری تلقی می

و بسط قلمرو ن ا  کیفری بهر ایهن   « مر  انااری»نه از طری   هوند. تحق  این هدف الزاماً مجرمانه می

انضباطی و مدنی با رعایت ممیع تضمینات رسیدگی  -اعمال بلکه از طری  تدابیر موضوع حقوق اداری
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تنوا گها    گیرد. استفاده از راهکارهای فوق توسط مقنن ایرانی نه عادرنه و حقوق دفاعی افراد صورت می

رود، بلکه از راهکارهای اساسی توس ه ن ها    مثثری در زمینه ییشایری از وقوع مرا م موم به همار می

 هود. آن نیز محسوب میقضایی و ارتقای اثربخشی 

من هور مهداوای ایهن     هناسایی دارندگان اختالرت روانی خطرنا  و اتخاذ تدابیر قانونی مثثر به ج(

من هور موهار خطهر ارتکهاب      افراد و در صورت لزو  بستری کردن امباری آنهان در مراکهز درمهانی، بهه    

ههای یهک ن ها  حقهوقی      از ضهرورت کند،  رفتارهای زیانباری که دیاران و حتی خود آنان را تودید می

ههای   بینی تهدابیری در زمینهه مقابلهه بها خطهر بیمهاری       رغم ییش یافته است. مقنن ایرانی، علی توس ه

)موضهوع   خطر واگیریمسمی از قبیل الزا  افراد به درمان بیماری آمیزهی و واگیردار تا برطرف هدن 

(، 11/3/1320مصوب « های واگیردار بیماری های آمیزهی و قانون طرز ملوگیری از بیماری( »5ماده )

انهد،   بار بیماران روانی، مادا  که مرتکب مر  ناردیهده  گونه اهتمامی نسبت به خطر رفتارهای زیان هیچ

م مول نداهته است. بر این اساس تصویب قوانین و مقررات ناظر بر ت ریف اختالرت روانی خطرنا  و 

موقع  من ور تشخیص و مداوای به آور و قورآمیز به نی تدابیر الزا بی نحوه هناسایی آنوا و همچنین ییش

های کافی و مناسب برای صیانت  بیماری و در صورت نیاز بستری کردن امباری آنان، با رعایت تضمین

 رسد. از حقوق دارندگان اختالرت روانی ضروری به ن ر می
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