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تعریف جرم سیاسی؛
الزام غیرمصلحتگرایانه قانون اساسی
تعریف نشدن جرم سیاسی در نظام رومی -ژرمنی

با اینکه فلسفه به رسمیت شناختن جــرم و
مجرم سیاسی و تفکیک و تمایز آن از جرم و مجرم
عادی در حقوق کیفری جدید تعیین و تضمین و
اعمال ارفاقهای ویژه در حق متهمان و محکومان
و مــحــبــوســان ســیــاســی در هــمــه مــراحــل تعقیب
و دادرس ــی و پــس از دادرس ــی ب ــوده اس ــت ،اغلب
کشورهای جهان فقط اصل و اساس تفکیک مزبور
را به رسمیت شناختهاند ،بدون آن که ماهیت یا
حتی ویژگیها و مصادیق جــرم و مجرم سیاسی
را معین کــرده باشند .حــال آن کــه تــا ویژگیها و
چیستی جرم سیاسی شناخته نشود امکان اجرای
مــقــررات ارفــاقــی در حــق متهمان یــا محکومان
سیاسی وجود ندارد.
در حقوق موضوعه ایــران نیز ،با وجود تأ کید
ذیــل اصــل  168قانون اساسی جمهوری اسالمی
بر تکلیف قــانــونگــذار عــادی مبنی بر تعریف جرم
سیاسی ،قریب به چهار دهه طول کشید تا قانون
جرم سیاسی در اردیبهشت  1395از تصویب قوه

  دکتر قدرتاهلل رحمانی
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

برخی ح ـقــوقدانــان بــر ایــن باورند
کــه سـکــوت یــا اب ـهــام قــوانـیــن موضوعه
کشورهای غربی درب ــاره جــرم سیاسی
ن ـت ـی ـجــه ه ـم ـیــن آش ـف ـت ـگــی در ســاحــت
هپ ــردازی اسـ ــت ،ب ــه طـ ــوری که
نـ ـظ ــر یـ ـ 
نظامهای حقوقی اروپایی ،نظیر فرانسه
و بلژیک ،با عبور از تعریف جرم سیاسی،
به تعیین سلبی پارهای از مصادیق جرم
سیاسی ،که در مقررات کیفری موضوعه
جرمانگاری شده است ،بسنده کردهاند.
به بــاور این صاحبنظران ،همین رویه
تقنینی از حقوق رومی -ژرمنی به نظام
نگ ــذاری بـیـنالـمـلـلــی ن ـیــز ســرایــت
ق ــان ــو 
کرده است.

مقننه بگذرد و سرانجام حکم اصــل  168دربــاره

رویکرد دوم ناظر به کشورهای وابسته به گروه
حقوقی رومی -ژرمنی ،مانند بلژیک و فرانسه است
که تمایز جرم سیاسی از غیرسیاسی را پذیرفتهاند
و در قوانین کیفری خود پــارهای از مصادیق جرم
سیاسی را به نحو سلبی تعیین کردهاند ،بدون آن
که تعریفی از جرم سیاسی وارد مقررات موضوعه
خود کرده باشند.

تعریف جرم سیاسی در نظامهای دیکتاتوری
کشورهایی مانند ایتالیا ،آلمان ،لیبی ،عراق،
سوریه ،لبنان معدود نظامهایی هستندکه جرم
سیاسی را روشن تعریف کرده و در قوانین جزایی
خود جای دادهاند .نکته حائز اهمیت اینکه بیشتر
این نظامهای حقوقی در بستر رژیمهای سیاسی
توتالیتر و دیکتاتوریهای جدید شکل گرفتهاند.
قــوانــیــن جــزایــی متضمن تعریف جــرم سیاسی و
تعیین مصادیق آن در دو کشور آلمان و ایتالیا یادگار
دوران هیتلر و موسولینی است.

الزام قانونگذار بر تعریف قانونی جرم سیاسی جامه

-ژرمنی ،که مبدع تفکیک مزبور بودهاند ،تأ کید

عمل پوشید.

میکند .از ای ـنرو تصریح مقنن اساسی ایــران به

چرایی تعریف نشدن جرم سیاسی

سنت تقنینی ف ــرار از تعریف ج ــرم سیاسی

ل ــزوم تعریف جــرم سیاسی و نیز تصویب نهایی

ابــهــام مــفــهــومــی اصــطــاح ج ــرم ســیــاســی در

البته مختص مقنن ایرانی نیست و اغلب کشورها

قانون مذکور در قوه مقننه در سال  1395خالف

ادبــیــات حقوقی و تعریف نــشــدن آن در قوانین

از جمله جوامع موسوم به توسعهیافته ،که نظام

مصلحتگرایی معمول در نظامهای حقوقی اصلی

موضوعه را ناشی از چند دلیل دانستهاند ،ازجمله

سیاسی دموکراسی لیبرال دارند و به لحاظ مبانی

تلقی میشود.

تعریفناپذیری یا ناتوانی صاحبنظران از ارایــه

تئوریک مدعی م ــدارای سیاسی و رعایت حقوق
مخالف هستند ،در عمل از تعریف جــرم سیاسی
طفره میروند.

تعریفی روشــن و بسنده از جــرم سیاسی .بیشتر

رویکردهای سه گانه به جرم سیاسی

حــقــوقدانــان هنگام بحث درب ــاره چیستی جرم

مطالعه محتوای نظامهای حقوقی معاصر

سیاسی و در مقام تعریف و تبیین این واژه درمانده

در ایــن میان مهمترین ســؤال که ایــن مقاله

دولــته ــای عضو جامعه بینالمللی ســه شیوه

میشوند و نمیتوانند تعریفی قابل اتکا ارایه دهند

درص ــدد ارای ــه پــاســخ آن اس ــت ،پــرســش از امکان

متفاوت را در مواجهه با پدیده جرم سیاسی میان

که مبنای قانونگذاری در نظامهای حقوقی شود.

و مطلوبیت یــا امتناع و مــحــذوریــت تعریف جرم

این نظامها نشان میدهد.

تعریفناپذیری جرم سیاسی

سیاسی در قوانین جمهوری اسالمی ایران است.
مقاله حاضر بــا مــرور دالیــل مطروحه در ادبیات
موجود و نا کافی دانستن آنهــا در توجیه تعریف
نشدن جرم سیاسی ،بر عامل موجهه دیگری به
نام مصلحت نبودن تعریف قانونی جرم سیاسی،
به استناد رویکرد تاریخی نظامهای حقوقی رومی

شناسایی نشدن جرم سیاسی در نظام کامن ال
نظامهای حقوقی وابسته به گروه کامن ال ،در
ً
مقررات موضوعه خود اساسا تفکیک جرم سیاسی
از غیرسیاسی را به رسمیت نشناخته و اشارهای به
جرم سیاسی نکردهاند.

با اینکه مفهوم جرم سیاسی در سنت حقوقی
روم ــی -ژرمــنــی پــدیــدار شــده اس ــت ،هیچ تعریف
مــورد توافقی درب ــاره آن در دســت نیست .چنان
که میتوان گفت نوعی درهم ریختگی و آشفتگی
اصطالحشناختی در این مقوله دیده میشود.
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