
تیر و مرداد 1399      شماره اول          85 حکمرانی قضائی

و  جــرم  شناختن  رسمیت  به  فلسفه  اینکه  با 
مجرم سیاسی و تفکیک و تمایز آن از جرم و مجرم 
کیفری جدید تعیین و تضمین و  عادی در حقوق 
اعمال ارفاق های ویژه در حق متهمان و محکومان 
تعقیب  ــل  ــراح م هــمــه  در  ســیــاســی  مــحــبــوســان  و 
و دادرســـی و پــس از دادرســـی بـــوده اســـت، اغلب 
کشورهای جهان فقط اصل و اساس تفکیک مزبور 
یا  که ماهیت  را به رسمیت شناخته اند، بدون آن 
سیاسی  مجرم  و  جــرم  مصادیق  و  ویژگی ها  حتی 
و  ویژگی ها  تــا  کــه  آن  حــال  باشند.  ــرده  ک معین  را 
چیستی جرم سیاسی شناخته نشود امکان اجرای 
محکومان  ــا  ی متهمان  حــق  در  ارفــاقــی  مــقــررات 

سیاسی وجود ندارد.
کید  تأ با وجود  نیز،  ایــران  در حقوق موضوعه 
اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون   168 اصــل  ذیــل 
جرم  تعریف  بر  مبنی  عــادی  قــانــون گــذار  تکلیف  بر 
کشید تا قانون  سیاسی، قریب به چهار دهه طول 
قوه  تصویب  از   1395 اردیبهشت  در  سیاسی  جرم 
ــاره  درب  168 اصــل  حکم  سرانجام  و  بگذرد  مقننه 
الزام قانون گذار بر تعریف قانونی جرم سیاسی جامه 

عمل پوشید.
سیاسی  جـــرم  تعریف  از  ــرار  فـ تقنینی  سنت 
کشورها  البته مختص مقنن ایرانی نیست و اغلب 
نظام  که  توسعه یافته،  به  موسوم  جوامع  جمله  از 
لیبرال دارند و به لحاظ مبانی  سیاسی دموکراسی 
حقوق  رعایت  و  سیاسی  مـــدارای  مدعی  تئوریک 
سیاسی  جــرم  تعریف  از  عمل  در  هستند،  مخالف 

طفره می روند.
مقاله  ایــن  که  ســؤال  مهم ترین  میان  ایــن  در 
از امکان  پــاســخ آن اســـت، پــرســش  ــه  ارایـ ــدد  درصـ
جرم  تعریف  مــحــذوریــت  و  امتناع  یــا  مطلوبیت  و 
است.  ایران  اسالمی  جمهوری  قوانین  در  سیاسی 
ادبیات  در  مطروحه  دالیــل  مــرور  بــا  حاضر  مقاله 
تعریف  توجیه  در  آن هــا  دانستن  کافی  نا و  موجود 
به  دیگری  موجهه  عامل  بر  سیاسی،  جرم  نشدن 
سیاسی،  جرم  قانونی  تعریف  نبودن  مصلحت  نام 
به استناد رویکرد تاریخی نظام های حقوقی رومی 

 تعریف جرم سیاسی؛
الزام غیرمصلحت گرایانه قانون اساسی

دکترقدرتاهللرحمانی
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

کید  تأ بوده اند،  مزبور  تفکیک  مبدع  که  -ژرمنی، 
به  ــران  ای اساسی  مقنن  تصریح  ایــن رو  از  می کند. 
نهایی  تصویب  نیز  و  سیاسی  جــرم  تعریف  لـــزوم 
خالف   1395 سال  در  مقننه  قوه  در  مذکور  قانون 
مصلحت گرایی معمول در نظام های حقوقی اصلی 

تلقی می شود.

رویکردهایسهگانهبهجرمسیاسی
معاصر  حقوقی  نظام های  محتوای  مطالعه 
شیوه  ســه  بین المللی  جامعه  عضو  دولـــت هـــای 
متفاوت را در مواجهه با پدیده جرم سیاسی میان 

این نظام ها نشان می دهد.

شناسایینشدنجرمسیاسیدرنظامکامنال
کامن ال، در  گروه  نظام های حقوقی وابسته به 
مقررات موضوعه خود اساسًا تفکیک جرم سیاسی 
از غیرسیاسی را به رسمیت نشناخته و اشاره ای به 

جرم سیاسی نکرده اند.

تعریفنشدنجرمسیاسیدرنظامرومی-ژرمنی
گروه  کشورهای وابسته به  رویکرد دوم ناظر به 
حقوقی رومی -ژرمنی، مانند بلژیک و فرانسه است 
را پذیرفته اند  از غیرسیاسی  که تمایز جرم سیاسی 
از مصادیق جرم  پــاره ای  کیفری خود  قوانین  در  و 
کرده اند، بدون آن  سیاسی را به نحو سلبی تعیین 
موضوعه  مقررات  وارد  سیاسی  جرم  از  تعریفی  که 

کرده باشند. خود 

تعریفجرمسیاسیدرنظامهایدیکتاتوری
عراق،  لیبی،  آلمان،  ایتالیا،  مانند  کشورهایی 
جرم  هستندکه  نظام هایی  معدود  لبنان  سوریه، 
جزایی  قوانین  در  و  کرده  تعریف  روشن  را  سیاسی 
خود جای داده اند. نکته حائز اهمیت اینکه بیشتر 
رژیم های سیاسی  بستر  در  نظام های حقوقی  این 
گرفته اند.  شکل  جدید  دیکتاتوری های  و  توتالیتر 
و  سیاسی  ــرم  ج تعریف  متضمن  جــزایــی  قــوانــیــن 
کشور آلمان و ایتالیا یادگار  تعیین مصادیق آن در دو 

دوران هیتلر و موسولینی است.

چراییتعریفنشدنجرمسیاسی
ــرم ســیــاســی در  ــالح جـ ــط ــام مــفــهــومــی اص ــه اب
قوانین  در  آن  نــشــدن  تعریف  و  حقوقی  ــیــات  ادب
موضوعه را ناشی از چند دلیل دانسته اند، ازجمله 
ارایــه  از  صاحب نظران  ناتوانی  یا  تعریف ناپذیری 
بیشتر  سیاسی.  جــرم  از  بسنده  و  روشــن  تعریفی 
جرم  چیستی  دربـــاره  بحث  هنگام  حــقــوق دانــان 
سیاسی و در مقام تعریف و تبیین این واژه درمانده 
می شوند و نمی توانند تعریفی قابل اتکا ارایه دهند 

که مبنای قانون گذاری در نظام های حقوقی شود.

تعریفناپذیریجرمسیاسی
با اینکه مفهوم جرم سیاسی در سنت حقوقی 
ــده اســـت، هیچ تعریف  پــدیــدار ش رومـــی -ژرمــنــی 
چنان  نیست.  دســت  در  آن  ــاره  دربـ توافقی  مــورد 
آشفتگی  و  ریختگی  درهم  نوعی  گفت  می توان  که 

اصطالح شناختی در این مقوله دیده می شود.

باورند  ایــن  بــر     برخی حــقــوق دانــان 
کــه ســکــوت یــا ابــهــام قــوانــیــن موضوعه 
سیاسی  جــرم  دربـــاره  غربی  کشورهای 
آشــفــتــگــی در ســاحــت  نــتــیــجــه هــمــیــن 
نـــظـــریـــه پـــردازی اســــت، بـــه طــــوری که 
نظام های حقوقی اروپایی، نظیر فرانسه 
و بلژیک، با عبور از تعریف جرم سیاسی، 
به تعیین سلبی پاره ای از مصادیق جرم 
سیاسی، که در مقررات کیفری موضوعه 
کرده اند.  جرم انگاری شده است، بسنده 
رویه  همین  صاحب نظران،  این  بــاور  به 
تقنینی از حقوق رومی -ژرمنی به نظام 
ــذاری بــیــن الــمــلــلــی نــیــز ســرایــت  ــون گـ ــانـ  قـ

کرده است.  


