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بررسی تطبیقی معاونت در جرم از طریق ترک فعل
در سامانهی حقوقی ایران و انگلستان


امیر محمّدکریمی ،سید درید موسویمجاب ،اسماعیل آقابابائیبنی
(تاریخ دریافت9310/40/40 :؛ تاریخ پذیرش)9310/47/40 :

چکیده
آنچه پس از بررسی رفتار مجرمانه در خصوص وقوع معاونت در جرم با آن مواجه میشویم ،پاسخ به این پرسش است که آیا ترر فعر
نیز می تواند عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم را تشکی دهد؟ پس از کنکاش در این زمینه ،درمییابیم که آرای حقوقدانان و فقهرا
در این زمینه یکسان نیست .اغلب حقوقدانان و فقها عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم را تنها از طریر فعر مت رت قابر ت قر
می دانند؛ اما برخی از ایشان قائ به ت ق این امر با تر فع نیز هستند .قانونگذار نیز با تصویب مواد متعددی در زمینهی ترر فعر ،
معاونت از طری تر فع را مورد پذیرش قرار داده است .رویهی قضایی نیز در عم این موضوع را پذیرفته است .در ایرن زمینره بایرد
اذعان کرد ،مطرح ن ودن مسأله ی تر فع میان برخی از فقها را نمی توان بره معنرای نیرذیرفتن آن دانسرت؛ بنرابراین هرحنرد ت قر
معاونت در جرم در بسیاری از موارد مستلزم اعمال مت ت است ،ولی این امر نمیتواند در تمام موارد صادق باشرد .ضرمنا پرس از بررسری
نظام حقوقی انگلستان در خصوص ت ق تر فع به عنوان عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم ،درمییابیم که در این کشور ،ایرن
موضوع با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است.

کلیدواژگان
ایران و انگلستان ،تر فع  ،سامانهی حقوقی ،معاونت در جرم.

 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی ،گروه حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ،دانشکده حقوق ،دانشگاه تربیت مدرّس ،تهران ،ایران
رایانامهd.mojab@modares.ac.ir :

 استادیار ،عضو هیأت علمی گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم ،ایران
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مقدمه
تحقق معاونت در جرم ،بسته به وقوع جرم از سوی مرتکب اصللی اسلت و تلا زملانی کله رفتلار
ارتکابی او وصف مجرمانه نیابد ،نمیتوان کسی را  -که مرتکب یکی از مصادیق رفتلاری معاونلت
طبق مادهی  621ق.م.ا .شده است -بهعنوان معاونلت در جلرم مجلازات نملود .در واقل تعقیلب
معاون به خاطر عمل ارتکابی مرتکب اصلی صورت میگیرد؛ لذا بدواً باید ارتکاب یک عمل اصلی
قابل مجازات ،احراز گردد .به دیگر سخن ،تحقق معاونت از تحقق عمل ارتکلابی توسلم مرتکلب
اصلی تبعیت میکند؛ به همین دلیل ،به این شرط ،شرط تبعی بودن معاونت نیز گفته میشلود .اگلر
شخصی اعمالی را انجام دهد که ماهیتاً معاونت محسوب میشوند ،ولی جرم صورت نگیرد (فرضاً
مباشر ،انصراف ارادی حاصل کند) یا عمل ارتکابی به دالیللی (مثلل عواملل توجیلهکننلده و عفلو
عمومی) وصف مجرمانه بودن خود را از دست بدهد ،در اینصورت معاونلت نیلز محقلق نیسلت؛
برای مثال اگر کسی مورد حمله ی غیرقانونی قرار گرفته و درصدد دفاع از خود میباشد و دیگلری
وسیله ای در اختیار وی بگذارد و او با این وسیله از خود دفاع کند ،چون عمل دفاعکننلده در مقلام
دفاع مشروع بوده و اقدام وی جرم نیست ،لذا معاون وی نیز قابل تعقیب و مجازات نیسلت .للزوم
وجود یک عمل اصلی قابل مجازات در رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شلمارهی
 611مورخ  6331/3/26نیز تأیید شده است.
با توجه به مطالب فوق می توان گفت برای تحقق معاونت در جرم ،حضور حلداقل دو نفلر بلا
عنوان معاون و مرتکب جرم برای ارتکاب جنایت ،ضروری است .بنابراین کسلی را نملیتلوان بله
اتهام معاونت در جنایتی که خود انجام داده است مجازات نمود.
یکی از صور رفتاری معاونت در جلرم« ،تلر فعلل »9اسلت و مقصلود از آن ،نقلو اواملر و
الزامات مثبت قانونگذار است .تر فعل مفهومی شناخته شلده و البتله چلالش برانگیلز در قلملرو
حقوق کیفری است .سیری اجمالی در قوانین کیفری این موضلوع را اابلت ملیکنلد کله در کنلار
1. Omission
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جرایمی که ارتکاب آنها مستلزم انجام عملی از جانب مرتکب میباشد ،اعمالی نیز کله بله سلبب
عدم انجام رفتار مورد انتظار قانونگذاران ،مجرمانه تلقی میشوند ،کم نیستند .تر انفلاق (موضلوع
مادهی  132ق.م.ا .تعزیرات و مادهی  33قانون حمایت از خانواده مصوب  ،)6336/62/6خودداری
از ابت واقعهی ازدواج دائم (موضوع ملادهی  133ق.م.ا .تعزیلرات) ،خلودداری از اعلالم سلرقت
وسیله نقلیه (موضوع مادهی  222ق.م.ا .تعزیرات) و عدم قبول رسلیدگی بله شلکایت یلا تظلزلم از
سوی مقامات قضایی (موضوع مادهی  332ق.م.ا .تعزیرات) برخی از این نمونهها هسلتند .بلا ایلن
وجود ،این مفهوم همواره به این سادگی بهعنوان رفتار مجرمانه مورد پلذیر

نبلوده اسلت .بلرای

سالها قابلیت «تر فعل» برای تشکیل رفتار مجرمانه جرایم علیه اشخاص مورد بحث و مجادلهی
حقوقدانان قرار گرفته است .9این چالش ،محدود به بخش ماهوی حقوق نیلز نملیشلود ،مسلائلی
چون زمان و مکان تحقق جرم ،دادگاه صالح ،جریان یا قط مرور زمان در ایلن نلوع جلرایم ،آالار
شکلی این مفهوم است .در مورد رفتار مجرمانهی تشکیلدهنلدهی عنصلر رفتلار مجرمانله از رکلن
مادی معاونت در جرم نیز این مفهوم ،اختالف نظرهای بنیادینی را برانگیخته است .گروه غالب ،آن
را برای تحقق معاونت در جرم کافی نمیدانند .ریشههای فقهی مسأله نیلز بلا هملین قلول مشلهور
مأنوس است .برداشت غالبی که اکثلر حقوقلدانان از نهنیلت قانونگلذار داشلتهانلد ،بیلانگر هملین
موضوع است .با این حال خواهیم دید که هم در میان اندیشههای فقهی و هم در میان حقوقلدانان،
دیدگاه مخالف نیز وجود دارد .قانونگذار نیز خود در مواردی ،خالف رویه همیشلگی عملل کلرده
است و در چند مورد خاص عدم انجام رفتار مقتضی را معاونت در جرم به حساب آورده است.
در حقوق کیفری انگلستان نیز برای اینکه شخصی معاون جرم تلقی شود ،طرق مختلفی وجود
دارد؛ اما برای معاونت در جرم از طریق تر فعل ،وجود شرایطی الزم دانسته شلده اسلت کله در
 .6برای مطالعهی دیدگاههای مختلف در این زمینه بنگرید به :میرمحمّدصادقی ،حسین ،جرایم علیه اشخاص و
حاجیدهآبادی ،احمد ،تر
.6336

فعل به مثابه عمل کشنده (مقاله) ،تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ،شماره  ،32بهار
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صورت عدم وجود حداقل یکی از این شرایم ،عنصر رفتار مجرمانله در رکلن ملادی معاونلت در
جرم محقق نمیشود.
این پژوهه ،در صدد است ضمن طرح دیدگاه غالب ،به بیان آرای مخالف فقهلی و حقلوقی در
شکل گیری عنصر رفتار مجرمانه در رکن مادی معاونت در جرم از طریق تر فعل ،پرداخته و پس
از بیان رویکرد حقوق کیفری انگلستان در این زمینه ،به جم بندی و ارائهی تحلیلی منطقی دسلت
یابد.
معاونت از طریق ترک فعل در آموزههای حقوقي
با توجه به مقدمات پیش گفته ،نیالً مسأله ی امکان تحقق معاونت در جرم از طریق تلر فعلل در
حقوق کیفری ایران از منظر دکترین مورد بحث و بررسی قلرار خواهلد گرفلت .للذا پلس از بیلان
دیدگاههای غالب در این زمینه از بعد فقهی و حقوقی که معاونت در جلرم را تنهلا از طریلق فعلل
مثبت قابل تحقق میدانند ،به بیان دیدگاههای مخالف در هر دو جنبه پرداخته که با وجود شلرایطی
تر فعل را بهعنوان عنصر رفتار مجرمانه در رکن مادی معاونت مورد پذیر

قرار دادهاند.

دیدگاههای موافق

اکنون ضمن تفکیک نظر فقها و حقوقدانان در خصوص للزوم پلذیر

فعلل مثبلت بلرای تحقلق

معاونت در جرم ،به بیان دیدگاههای سنتی و جدید آنها در این ملورد ملیپلردازیم .آنچله پلس از
بررسی آرای فقها و حقوقدانان در این زمینه درمییابیم اینکله ،مشلهور بلرای تحقلق معاونلت در
جرم ،ایجابی بودن یا لزوم انجام فعل مثبت را الزم میدانند .در واق بسیاری از آنها صریحاً تلر
فعل را برای تشکیل عنصر رفتار مجرمانهی معاونت در جرم کافی نمیبینند.
دیدگاههای فقهي سنتي

برخی متفکرین معاصر در آاار خود بیان داشتهاند که برای تحقق اعانت بر اام الزم است که عملل
مثبتی از شخص معین سرزده باشد و این معنا در مفهوم اعانت جای گرفته است .فعل منفی (تلر
فعل) از قبیل سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکلاب حلرام نملیتوانلد از مصلادیق اعانلت
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محسوب شود؛ مثالً شخصی که از وقوع سرقت خانه همسایه آگاه میشود و سکوت اختیار میکند
و اقدام به جلوگیری نمیکند ،عمل وی اعانت بر االم محسلوب نملیشلود (محقلقداملاد،6313 ،
ص .)613برخی دیگر نیز در پاسخ به این سؤال که آیا در صدق معاونلت شلرط اسلت کله عملل
مُعین ،عمل مثبت خارجی باشد (وجودی باشد) نه امری عدمی ،پاسلخ دادهانلد کله مسللزم چنلین
شرطی الزم است؛ زیرا بر تر فعل ،معاونت صادق نخواهد بود؛ نه از نظر لغت و نه از نظر علرف
و نه از نظر فقها (مرعشی ،6323 ،ص .)22برخی نویسندگان ،وسائل اشترا (بله معنلای اعلم) را
توافق ،تشویق و کمک کردن دانسته و بین حالتهای مختلف معاونت قائل به تفاوت شدهانلد؛ بله
این صورت که طبیعت توافق و تشویق به صورت فعل است ،اما طبیعت کمک کردن با تر فعلل
نیز سازگار است؛ برای نمونه ،شخصی که جماعتی را در حال سرقت منزلی میبیند و در عین حال
سکوت میکند ،یا آنکه افرادی را در حال کشتن دیگری مشاهده میکند ،ولی مان آنها نمیشلود،
یا در فرضی که مردی را میبیند که کودکی را که شنا نمیداند به آب میاندازد و مان او نمیشلود
و کود را نجات نمیدهد .حال سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا سکوت در این
احوال کمکی محسوب میشود که قابل مؤاخذه باشد؟ غالب فقها سکوت را در این موارد کمک به
مباشر نمیدانند؛ چرا که تلقی سکوت به عنوان معاونت از نظر قانونی ممکن نیسلت .کملک کلردن
مستوجب مجازات ،مستلزم وحدت قصد و تفلاهم بلین معلاون و مباشلر اسلت[تبصلرهی ملادهی
621ق.م.ا .].سکوت در این موارد بر مبنای وحدت قصد و تفاهم نبوده است ،گاهی سکوت نتیجله
ترس یا بیمباالتی است .همچنانکه بین سکوت او و ارتکاب جرم ،رابطه سببیّتی که تحقق آن بلین
مساعدتکننده و وقوع جرم الزم است ،وجود ندارد (عوده ،6363 ،ص.)326
دیدگاههای حقوقي سنتي

لزوم مثبت یا ایجابی بودن فعل معاونت تقریباً در آاار اکثر حقوقدانان و نویسندگان ایلران تصلریح
شده است؛ به عبارت دیگر ،الزم است تا معاون مرتکب یک عمل ایجابی شود .نتیجتاً فعل منفی یا
سلبی از قبیل سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب جرم ،نمیتواند عنصر رفتار مجرمانه در
معاونت قرار گیرد .یکی از حقوقدانان متقدم چنین بیان میدارد« :شرط قابل مجازات بودن معاونت
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این است که عمل ارتکابی مثبت باشد .بنابراین اگر کسی احتراز از عمل کند ،نمیتوان او را معاون
محسوب داشت» (علیآبادی ،6333 ،ص .)211یکی دیگر از حقوقدانان متقدم در این مورد چنلین
استدالل میکند« :کلیه ی مصادیق معاونت که در قانون مجازات [عمومی سال  ]32پیشبینی شده از
عمل و فعل مثبت تشکیل می یابد؛ بدین معنلی کله در حقلوق جلزا خلودداری از انجلام عملل را
نمیتوان بهعنوان معاونت مجازات کرد .فرضاً شخصی ناظر ارتکاب جرمی است و برای جلوگیری
از وقوع آن واکنشی نشان نمیدهد .هرچند رفتار او از نظر اخالق اجتماعی قابلل انتقلاد و ناپسلند
است ،ولی به هر صورت این عمل را نمیتوان بهعنوان معاونت در جرم مجازات کرد ،مگلر آنکله
در ایران هم کمک به دیگران و یا همراهی با مأموران پلیس بهعنوان وظیفه به عهدهی افراد گذاشته
شود که در آن صورت خودداری از کمک و مساعدت بهعنوان جرمی مستقل قابل مجازات خواهد
بود .ولی امروزه تنها واکنش مثبت را ،در شرایم نکر شده در قلانون ،ملیتلوان بلهعنلوان معاونلت
مجازات کرد .دیوان عالی کشور ایران هم ،با توجه به همین فلسفه ،سکوت شخص و خلودداری از
فعالیت به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم را مشمول عنلوان معاونلت ندانسلته اسلت» (صلانعی،
 ،6322ص .)11-13در بیانی دیگر ،در این زمینه آمده است« :کلیه ی مصادیق معاونت بله صلورت
فعل مثبت است و تر فعل نمیتوانلد عنصلر ملادی معاونلت را تشلکیل دهلد .ایشلان در ادامله
میافزاید :مطابق رویهی قضایی نیز سکوت و إمسا را نمیتلوان معاونلت در جلرم تلقلی نملود»
(باهری ،6311 ،ص .)231در واق آنچه مورد توافق این دسته ازحقوقدانان میباشد این اسلت کله،
«یک شخص به صرف اینکه در خالل ارتکاب جرم حاضر بوده و از وقوع آن جللوگیری ننملوده،
مجرم تلقی نملیشلود» (اسلمیت9؛ بله نقلل از ملرادی ،6323 ،ص .)636بنلابراین در صلورتیکله
همسایهای ناظر وقوع جرم سرقت بوده و علیرغم آنکه میتوانسته از وقوع آن جلوگیری نماید ،با
این حال سکوت اختیار کند عمل او را نمیتوان معاونت در سرقت دانست .لذا« ،اگر شخصلی بله
منظور تسهیل ارتکاب جنحه یا جنایتی مقامات مسئول را از وقوع بزه مطل ننماید یا اینکه مجلرم
1. Smith
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یا مجرمین اصلی را با وجود امکان ممانعت و بی آنکه خطری او را تهدید نماید ،از ارتکاب جلرم
باز ندارد هرچند تر فعل او ارادی است و میتوان آن را محمول بر تبلانی دانسلت؛ معهلذا یلک
چنین شخصی معاون مجرم تلقی نمیگردد .ممکن است شخصی به حسب تصلادف نلاظر جریلان
سرقتی باشد .تا این اندازه او را بهطور مسلم مسئول نمیشناسیم؛ زیلرا فعللی از ناحیلهی مشلاراالیه
صادر نگردیده است .فرض کنیم متعاقباً پولی به او پیشنهاد شود و او هم وجه پیشنهادی را اخلذ و
متعهد گردد که مراتب را در جایی منعکس ننماید ،در این مورد نیز نمیتوان عمل او را یلک عملل
تسهیلکننده و بزه ارتکابی و نتیجتاً معاونت در سرقت تلقی کرد؛ زیرا عملی از ناحیه وی در زملان
ارتکاب بزه سرقت سرنزده و حضور

هم در حین سرقت عمل مثبتلی بله حسلاب نملیآیلد .از

طرف دیگر ،چون همکاری وی با مجرمین اصلی پس از تحقق بزه صورت پذیرفته اسلت ،اعملال
متأخر بر ارتکاب جرم را نملیتلوان در زملرهی افعلال مثبتله معاونلت در جلرم محسلوب نملود»
(حمیدی ،6336 ،ص.)31
برخی دیگر نیز در توضیح این مطلب بیان داشتهاند« :فقم کسی را میتوان معاون جرم حسلاب
نمود که عمل مثبتی انجام داده باشد؛ بالعکس هرگاه شخصی که مطل از وقوع جرم است ،مرتکب
آن را معرفی نکند ،یا عمل مجرم را با اطالع از ارتکاب آن افشاء ننمایلد ،یلا پلس از استحضلار از
جریان ارتکاب ،ممانعت از ارتکاب جرم نکند ،معاون مجرم محسوب نمیگردد؛ حتی ممکن است
مجرم ،شخصی را که از وقوع جرم مطل شده یا از جریان استحضار پیدا کرده به وسلایلی سلاکت
نگاه دارد و رضایت او را در مقابل تأدیه وجهی تحصیل کند و مان از افشاء جرم یا عقیم ماندن آن
شود .معذالک نمی توان شخص مطل را به صرف سکوت (به استثنای ملواردیکله قلانون تصلریح
کرده باشد) معاون جرم نامید» (سمیعی ،6333 ،ص.)623
یکی دیگر از حقوقدانان در این زمینه معتقد است« :صرف حضور در صحنهی جلرم ،معاونلت
در جرم نیست؛ مگر آنکه شخص با گفتار یا کردار خلود ،مباشلر را تشلویق یلا کلار او را تسلهیل
نماید .عابر پیادهای که زد و خورد دو گروه را با هم ،در معبلر علام تماشلا ملیکنلد ،معلاون جلرم
نیست .اما اگر آنان را به تشدید یا ادامه نزاع تشویق کنلد ،یلا وسلیله ایلراد ضلرب در اختیارشلان

 .............................................. 56فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال ششم ،شماره  ،45زمستان 9315

گذارد ،معاون آنان خواهد بود؛ زیرا در معاونت قصد شرط است و وی با عمل خود قصد خلود را
آشکار ساخته است» (بوشهری ،6323 ،ص .)11معاونت یک جرم فعل اسلت کله بلا انجلام رفتلار
مادی یا غیرمادی به یکی از صورتهای مذکور در مادهی  621محقق ملیگلردد .بنلابراین صلرف
تر فعل ،بدون آن که با رفتاری که محر مرتکب است همراه باشد ،معاونت قلملداد نملیشلود.
مجرم باید با اقداماتی که تأایر روانی در مرتکب دارد مانند تشویق و ترغیب ،تهدیلد و بلرانگیختن
مرتکب اصلی به هر صورت و یا راهنمایی وی برای چگونگی استفاده از ابزار جنایت و یا مراقبت
از بزه کار و کشیک دادن و هر نحو تسهیل در وقوع جرم و یا اقلدامات ملادی ماننلد تهیله وسلایل
جنایت از قبیل اسلحه ،طناب و آلت ضرب و جرح در جرم دخالت کند .از این رو هرگاه کسی بلا
علم به این که دیگری درصدد کشتن یا آسیب رساندن به انسان محترمی است اقلدام بله بازداشلتن
وی نکند ،معاون در جنایت محسوب نمیشود .هرچند قادر به این کار بوده و یا مایل و راضلی بله
انجام جنایت به وسیله مرتکب نیز باشد .لکن هرگاه سکوت شخص در شلرایطی واقل شلود کله
عرف ًا به منزله ترغیب و تشجی مرتکب قلمداد گلردد ،ملورد بلا وجلود شلرایم معاونلت در جلرم
محسوب میشود (صادقی ،6333 ،ص.)333-333
بعضی از حقوقدانان معتقدند« :نکر «فعل» به جای رفتار[9در مادهی  621ق.م.ا ].بله ایلن دلیلل
است که معاونت به صورت تر فعل به وقوع نمیپیوندد؛ لذا صرف سکوت و خودداری از کمک
معاونت نیست» (الهیمنش و مرادیاوجقاز ،6332 ،ص.)333
بعضی دیگر از حقوقدانان در این مورد معتقدند« :در صورتی میتوان کسی را به اتهام معاونلت
تعقیب کرد که وی عملی انجام داده و ابتکار عملی از خود نشان داده باشد .لذا معاونلت بلا تلر
فعل صورت نمی گیرد؛ بلکه معاون حتماً باید فعل مثبتی انجام دهد .بنابراین ،اگلر شخصلی شلاهد
وقوع جرمی باشد و سکوت کند ،تحت عنوان معاونت قابل تعقیب و مجازات نیست .بایلد توجله
داشت که اگرچه معاونت با تر فعل امکان پذیر نیست ،ولی معاونت در جرمی که رکن ملادی آن
 .6رفتار اعم از فعل یا تر فعل است.
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تر فعل است ،امکانپذیر است .به عبارت دیگر ،عمل معاون همواره باید بله شلکل فعلل باشلد،
لیکن عمل مرتکب اصلی ،میتواند فعل یا تر فعل باشد؛ برای مثال ،ممکن است کسلی شلوهری
را تشویق به تر انفاق کند و در اار این تشویق ،شوهر نفقهی زوجه دائمی خود را تأدیه نکند .در
اینصورت معاونت با فعل مثبت تشویق در جرم تر انفاق صورت گرفته است .در این مثال فعلل
معاون یک عمل مثبت است هر چنلد عملل مرتکلب اصللی تلر فعلل اسلت» (سللیمی،6333 ،
ص .)621-623اما برخی معتقدند اگرچه خود معاونت از طریق تر فعل امکانپذیر است ،ولی به
پیروی از نظر مشهور حقوقدانان چنین بیان میکننلد« :معاونلت در جلرایم ،اختصلاص بله جلرایم
ایجابی ندارد ،بلکه در جرایم سلبی نیز ممکن است معاونت در جرایم صورت گیرد؛ مانند ایلنکله
شخصی موظف باشد عملی را برای جلوگیری از ارتکاب جرم انجام دهد ،اما برای تسلهیل وقلوع
جرم از سوی مباشر ،آن عمل را انجام ندهد .در عین حال مشهور حقوقدانان ،دیدگاه دیگری دارند
و ارتکاب معاونت از طریق تر فعل را غیرممکن می دانند؛ زیرا رفتارهای فیزیکی کله در ملادهی
 621ق.م.ا .بیان شده است منحصر در رفتارهای مادی مثبت است و نمیتوان دامنلهی آنهلا را بله
تر فعل نیز تسرزی داد؛ به ویژه اگر اعتقاد به حصری بودن ایلن ملوارد داشلته باشلیم» (زراعلت،
 ،6332ص.)221
در پایان ضمن پذیر

این مطلب که کلیهی مصلادیق معاونلت ملذکور در ملادهی  621ق.م.ا.

دارای جنبهی مثبت (ایجابی) هستند باید بگوییم در خصوص پذیر

فعلل مثبلت در معاونلت دو

رأی زیر نیز مورد توجه میباشد؛ یکی رأی شمارهی  6362/66/1 - 2313شعبهی پنجم دیوانعالی
کشور که چنین مقرر میدارد« :سکوت و عدم اقلدام بله جللوگیری از ارتکلاب بلزه را نملیشلود
معاونت تلقی کرد؛ بنابراین اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتللی شلود و شلخص حاضلر بلا
امکان جلوگیری سکوت اختیار کند شخص حاضر مستوجب هیچگونه مجازاتی نیست» (امینپلور،
 ،6321ص .)21دیگری رأی شمارهی  6321/3/22 - 313که ناظر بر ایلن مطللب اسلت ...« :اگلر
یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب اختالس شود و دیگری با علم و اطالع سکوت اختیار کنلد و
گزار

ندهد ،عمل او را نمیشود معاونت تلقی کرد؛ چون رکلن تحقلق جلرم معاونلت ،وحلدت
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قصد و تبانی با مجرم اصلی است و بهعالوه[معاونت] از امور وجودی است نه عدمی .با فرض بله
اینکه مشارا الیه مطل از اعمال آن شخص بوده و از راه ارفاق یا دوستی اغملاض کلرده و گلزار
نداده تحقق معاونت نیست؛ چون غیر از این ،امر دیگری به او نسبت داده نشده و آنچه منسوب به
مشاراالیه است جرم نیست ،بهدستور مادهی  331ق.آ.د ، .نقو بال ارجاع میشود» (ر ، .همان).
دیدگاههای مخالف

علیرغم نظریههای فقها ،حقوقدانان و وجود آرای متعدد دیوانعالی کشور ،مبنی بر اینکله عنصلر
مادی معاونت ،امری وجودی است نه عدمی ،بعضی از فقهلا و حقوقلدانان معتقدنلد ،معاونلت در
جرم با تر فعل نیز امکانپلذیر ا سلت؛ بنلابراین در ایلن قسلمت رویکلرد ایلن دسلته از فقهلا و
حقوقدانان که در گروه اقلیت قرار دارند مورد توجه و بررسی قرار میگیرد.
دیدگاههای فقهي جدید

مثالها ،اشارات و عبارات فقها که بسیاری از آنها برگرفته از روایات است ،بیشتر دالللت بلر آن
دارد که معاونت را به شکل فعل مثبت تلقی میکردهاند نه تر فعل .در مباحث مربوط به معاونت
 خواه در آیه شریفه 9که قاعده کلی را بیان میکند و خواه در روایاتی که مصادیق را بیان میکرد-همواره سخن از افعال مثبت مانند فروختن ،اجاره دادن ،دادن شالق ،کتابت و غیره است .املا بایلد
توجه داشت سکوت در برابر مسألهای همواره به معنای نفی آن نیست .مسألهی فعل و تر فعل و
این که آیا عنصر رفتار مجرمانه در رکن مادی معاونت میتواند با تر فعل نیز محقق شود ،در میان
فقها مطرح نبوده تا عدم نکر مصادیق تر فعل را بتوان به معنلای نذلذیرفتن آن دانسلت .بنلابراین
چنانچه تر فعلی عرفاً کمک به مجرم یا گناهکار تلقی شود ،صدق آیه شریفه و دیگر روایات که
به طور کلی معاونت ظالم را حرام میدانستند ،برآن تردیلدی نیسلت (قیاسلی ،6331 ،ص .)633در
رکن مادی معاونت ،ادله از حیث فعل یا تر فعل بودن اطالق دارد (ر ، .همان ،ص.)633
ِ
دو ِان» (سورهی مبارکهی مائده ،آیهی شریفهی .)3
عاونُوا َعلی اإلمث َو العُ َ
َ « .6و ََل تَ َ
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اینکه گفته شد که تر فعل از مصادیق اعانت محسوب نمیشود ،به خاطر فقدان استناد است.
از این رو باید اعتراف کرد که در برخی موارد ،تر فعل به علت وجود عنصر اسلتناد ،از مصلادیق
اعانت است .بهترین نمونه این امر ،موارد وجود تکلیف و وظیفه برای اشخاص خاص است؛ ملثالً
نگهبان یا سرایدار منزلی با علم به وقوع سرقت درب منزل را قفل نمیکند ،یا وقتی آگلاه ملیشلود
که سارقی در حال دستبرد به منزل ملورد حفلو و نگهبلانی وی اسلت ،عللیرغلم ایلنکله امکلان
جلوگیری برای وی وجود دارد از روی سهل انگاری اقلدام نملیکنلد ،چنلین فرضلی بله یقلین از
مصادیق اعانت است (محققداماد ،پیشین ،ص .)613برخی فقها بین کسی کله قلادر بلر منل جلرم
است با کسی که توانایی این کار را ندارد قائل به تفکیک شدهاند؛ به این صورت که کسیکله قلادر
است مجنیاعلیه را از هالکت برهاند ،مسئولیت مجرمانه از سکوت خود خواهد داشت و شریک یا
معاون جرم محسوب میشود؛ لیکن کسیکه قادر به نجات مجنیاعلیه از هالکت نیسلت مسلئولیتی
بر مبنای سکوتش ندارد و معاون محسوب نمی شود؛ چلرا کله قلدرت بلر انجلام کلاری نداشلته و
خداوند هیچ انسانی را بیش از تواناییش مکلف نمیسازد( 9عوده ،پیشین ،ص.)322
دیدگاههای حقوقي جدید

در مقابل دیدگاه غالب حقوقدانان که ایجابی بودن فعل را شرط الزم برای تحقق معاونت میداننلد،
برخی دیگر تر فعل را هم (البته با شرایطی) برای این امر کلافی ملیداننلد .بلرای نمونله برخلی
حقوقدانان در پاسخ به این سؤال که «آیا میتوان تر فعل را بهعنوان معاونت تحت تعقیلب قلرار
داد ،بیان داشتهاند که علیاالصول بسیاری اعتقاد دارند که معاونت با انجام فعل ملادی مثبلت قابلل
تحقق است .به اعتقاد ما تر فعل نیز در شرایم خاص امکان تسهیل وقوع جرم را فراهم ملیکنلد
و اگر بتوان اابت کرد که تر فعل در وحدت قصد با مباشلر بلوده اسلت معلاون قابلل تعقیلب و
مجازات خواهد بود .بدیهی است ظرافت این مسأله دقت کافی را برای احراز معاونلت ملیطلبلد»
(نوربها ،6336 ،ص.)263
ِ
سع َها» (سورهی مبارکهی بقره ،آیهی شریفهی .)211
ََ« .6ل یُ َکل ُ
ف هللاُ نَفساً اإَل ُو َ
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برخی دیگر از حقوقدانان اگرچه در بیان ویژگیهای کللی صلورتهلای مختللف معاونلت در
جرم ،ایجابی بودن فعل معاونت را مطرح کردهانلد و در تأییلد آن بیلان داشلتهانلد کله «بعضلی از
مصادیق معاونت مانند تهدید و تطمی و تهیه ی وسایل ارتکاب جرم فقم به صورت کنشی ایجابی
قابل تصوّرند و ممکن نیست به صورت رفتار سلبی (تر فعل) ابراز شوند» ،لیکن در ادامه به ایلن
نکته نیز اشاره کردهاند که «ولی خویشتنداری به منظور تسهیل وقوع جرم و یا خلودداری از منل
ارتکاب جرم که از آن افادهی تحریک یا ترغیب شود ممکن است نوعی معاونلت تلقلی گلردد .در
اینباره به نظر میرسد باید میان کسی که شاهد و ناظر ارتکاب جرم بوده و نقش انفعالی در وقلوع
آن داشته است و کسیکه رفتار

داللت بر پیوند معنوی با مباشر جلرم اصللی ملیکنلد قائلل بله

تفکیک شد .در صورت نخست ،مشکل است بتوان سکوت را حملل بلر معاونلت کلرد .سلابقاً در
خصوص جرایم فعل ناشی از تر فعل نیز همین پرسمان مطرح شد ،پاسخ آن نیلز بسلیار روشلن
است[زیرا]؛ تنها زمانی میتوان کسی را که با سکوت یا عدم تحرز خود ملان وقلوع جلرم نشلده
مجازات کرد که مکلزف به جلوگیری از وقوع جرم مذکور باشد» (اردبیللی ،6333 ،ص .)613و «در
مورد دوم ،سکوت و یا خودداری از ممانعت از ارتکاب جرم ممکن است حمل بلر تأییلد ضلمنی
فعل مباشر اصلی شود؛ مثالً میتوان رفتار کسیکه خانم بارداری را برای سقم جنین به نزد پزشلک
مشایعت کرده ،نوعی اعانت بر جرم تلقی نمود؛ زیرا ،رفتار ملذکور بله هلیچوجله حاللت انفعلالی
ندارد ،بلکه به عکس حالتی فعّال و متضلمّن ارتبلاطی معنلوی بلا مرتکلب جلرم اسلت .آری اگلر
قانونگذار تکلیفی مبنی بر آگاه ساختن مقامات نیصالح برای کسانیکه از جرایم در شلرف وقلوع
مطل اند تعیین کرده باشد ،تر

این تکلیف نوعی تسهیل وقوع جرم و معاونت محسوب میشلود»

(ر ، .همان ،ص .)666لذا «همچون مواردی که شخص قانوناً مکلف به پیشگیری از وقلوع جلرم
است ،ولی عمداً در انجام وظیفه ی قانونی یا قراردادی خویش مسلامحه نملوده و در نتیجله ،فعلل
مورد نظر وی به وقوع میپیوندد» (عالیه ،6362 ،ص ،)36معاونت در جرم از طریق تلر فعلل بله
وقوع می پیوندد؛ مثالً زندانبانی که مأموریت مراقبت از زنلدانیان را بلر عهلده دارد ،در صلورتیکله
می داند یک یا چند نفر از آنان قصد فرار دارند ،با مسامحه و اهمال و به قصد کمک به فلرار آنهلا
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عمداً درب زندان را قفل نمی کند و موجب تسهیل در فرار آنها میشود .بنابراین به نظر میرسد با
عنایت به بند «پ» مادهی  621ق.م.ا ،که تسهیل وقوع جرم را یکی از مصادیق معاونت دانسلته ،در
مورد این مثال باید بگوییم عالوه بر این که تسهیل وقوع جرم از طریق فعل مثبت انجلام ملیگیلرد
می تواند از طریق تر فعل نیز به وقوع بذیوندد که البته این امر مشروط به وجود رابطلهی سلببیت
میان تر فعل و وقوع جرم اصلی است.
یکی از حقوقدانان ضمن پذیر

معاونت به صورت فعل و تر فعلل« :معاونلت در جنایلت،

هم به صورت فعل و هم به صورت تر فعل قابل تحقق است .با این حال بایلد پلذیرفت کله در
مادهی مرقوم [ ]621غلبه با مواردی است که فقم با فعل امکانپذیر است .در مورد تلر فعلل در
معاونت در جرم ،مفاد مادهی  233ق.م.ا .باید لحاظ شود .در معاونت ،صرف وقوع مصلادیق ماننلد
ترغیب ،تهدید ،تطمی و غیر آنها و وقوع جرم از سوی مرتکب کلافی نیسلت ،بلکله ملؤار بلودن
آن ها در وقوع جرم ،شرطی اجتناب ناپذیر است»؛ در مورد نحوهی مداخللهی معلاون چنلین بیلان
میدارد« :اگرچه مداخله مستقیم معاون در تحقق عناوین مذکور در مادهی  621ق.م.ا .مصداق بلارز
معاونت محسوب می شود ،اما بدان معنا نیست که شرط خالف ناپذیر است .بنلابراین اگلر (اللف)
برای ارتکاب قتل عمدی نیاز به پول برای خرید سالح داشته باشد ،نهتنها تحویل مستقیم وجله یلا
سالح به او یا حواله وجه به حساب او از شیوههای مستقیم برای معاونت است ،بلکله خریلد ملال
متعلق به او به چند برابر قیمت میتواند با لحاظ سایر شرایم ،معاونلت در قتلل بله حسلاب آیلد»
(آقایینیا ،6332 ،ص.)623-623
یکی دیگر از حقوقدانان نیز در پاسخ به این سؤال که آیا در جرایمی که تحقق آنهلا بلا تلر
فعل است ،معاونت قابل تصوّر است؟ چنین بیان میکند :به نظر میرسد قابل تحقلق اسلت و نظلر
مشورتی شمارهی  2/3332مورخ  6322/1/62اداره ی حقوقی نیز مؤید ایلن نظلر اسلت کله گفتله
است« :در جرایمی که با تر فعل محقق میشود ،معاونت قابل تحقق و تصوّر است» .همچنین در
پاسخ این سلؤال ،ادارهی حقلوقی قلوه ی قضلائیه برابلر نظلر مشلورتی شلمارهی  2/3133ملورخ
 6313/1/62بیان کرده است« :بردن مال متعلق به شرکت توسم شخص مورد نظر از مصادیق بلارز
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سرقت و عدم اقدام نگهبلان در جللوگیری از بلردن ملال مزبلور از مصلادیق معاونلت در سلرقت
میباشد» (مصدق ،6332 ،ص.)233
در میان حقوقدانان متقدم نیز این دیدگاه بیطرفدار نبوده است؛ برای نمونه یکی از حقوقلدانان
در پاسخ به این پرسش که آیا برای تحقق معاونت در جلرم انجلام عملل مثبلت الزم اسلت ،بیلان
داشته که اکثریت حقوقدانان ما طرفدار این نظریه هستند ،لیکن موضوع معاونت در جلرم را بیشلتر
باید مورد تجزیه و تحلیل قرار داد .درست است که تحقق معاونت در بسیاری از موارد ،مخصوصلاً
در مورد معاونت از طریق وادار نمودن و معاونت در تهیهی وسایل و ارائه طریلق ،مسلتلزم اعملال
مثبت است ،ولی این امر در همه جا و تمام موارد صادق نیست .در بسیاری از موارد «خودداری» و
«سکوت» نوعی تسهیل وقوع جرم است ،در این موارد که سکوت موجب تسهیل وقوع جرم است
نمیتوان آن را معاونت در جرم تلقی نکرد (محسنی ،6321 ،ص.)663
نکته ای که در آخر باید به آن اشاره کنیم این است که؛ با توجه به پذیر

تر فعلل در وقلوع

جرایم مختلف از سلوی قانونگلذار ،از جملله تصلویب قلانون مجلازات خلودداری از کملک بله
مصدومین و رف مخاطرات جانی در سال  6333که تر فعل را به عنوان جرمی مستقل دانسلته و
مقرر میدارد« :هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند بلا اقلدام
فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعالم فوری به مراج یا مقاملات صلالحیتدار از وقلوع
خطر یا تشدید نتیجهی آن جلوگیری کند ،بدون اینکه با این اقلدام خطلری متوجلهی خلود او یلا
دیگران شود و با وجود استمداد یا داللت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام بله ایلن املر
خودداری نماید به حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد
شد» .و اینکه حتی قانون مجازات اسالمی مصوب  6332نیز در مادهی  233چنلین بیلان ملیکنلد:
« هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یلا وظیفله خاصلی را کله قلانون بلر عهلدهی او
گذاشته است ،تر

کند و به سبب آن ،جنایتی واق شود ،چنانچه توانایی انجام آن فعلل را داشلته

باشد جنایت حاصل به او مستند میشود ،و حسب مورد عمدی ،شلبهعملدی ،یلا خطلای محلو
است ،مانند اینکه مادر یا دایهای که شیر دادن را بر عهده گرفتله اسلت ،کلود را شلیر ندهلد یلا
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پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را تر کند» .نیز با توجه به اینکه قانونگذار بر خالف رویهی
معمول ،صراحتاً در مواردی معاونت از طریق تر فعل را ممکن و قابل مجازات دانسته است ،9بله
نظر میرسد دیدگاه این دسته از حقوقدانان به واقعیات اجتماعی نزدیکتر است.
 .6برای مثال میتوان به این قوانین اشاره کرد )6 :قانون مجازات راج به انتقال مال غیر(مصوب  3فروردین ماه )6311
مادهی  6قانون مذکور بیان میدارد« :کسیکه مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً
یامنفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کالهبردار محسوب و مطابق ماده  231قانون عمومی محکوم
میشود .....اگر مالک از وقوع معامله مطل شده و تا یک ماه پس از حصول اطالع اظهاریه برای ابالغ به
انتقال گیرنده و مطل کردن او از مالکیت خود به اداره ابت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر
دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد» .در مورد این ماده بیان شده است که معاونت معموالً با فعل
مثبت محقزق میگردد ،در حالی که خودداری از ارسال اظهارنامه یک تر

فعل است .البته شاید در اینجا قانونگذار

نوعی تبانی را بین مالک مال و انتقال دهنده مفروض دانسته است(میرمحمّدصادقی ،6332 ،ص )2 .)636قانون
مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی کشور(مصوب  )6313/3/63تبصرهی  2مادهی  2قانون فوق مقرر میدارد:
«...مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و بهطور کلی مسئول یا مسئولین نیربم که به گونهای از انجام تمام یا
قسمتی از اقدامات مزبور مطل شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به
جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤاری انجام دهند و کسانیکه از انجام تکلیف مقرر در این تبصره
خودداری کرده با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند ،معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر
برای معاون جرم محکوم میشوند )3 .قانون مجازات اخاللکنندگان درا منیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل
و تأسیسات هواپیمایی(مصوب  )6333/61/62بند  1ماده واحده قانون مذکور تصریح میکند که« :کسانیکه از تهیه
و تدار

آالت و اسباب جرم یا مقدمات ارتکاب جرایم مندرج در این قانون مطل شده و جریان را به مقامات

نیصالح اعالم ننمایند به مجازات معاون جرم محکوم خواهند شد» .این ماده قلمرو معاونت در جرم را نسبت به
دو نمونه پیشین گستر

داده است .در واق در قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور ،وظیفه ارائه

اطالعات صرفاً برای افراد خاصی پیش بینی شده است و در نتیجه تر
عنوان معاونت (از طریق تر
تر

این وظیفه صرفاً از طرف آنها مشمول

فعل) قرار میگیرد حال آن که قانون اخیر معاونت از طریق تر

فعل را نه بر پایه

وظیفه قانونی برای مأموران خاص ،که باتوجه به اطالقش برای همهی کسانیکه با وجود اطالع از تهیه

مقدمات جرم ،جریان را به مقامات نیصالح اعالم نمیدارند؛ پذیرفته است .در واق باید گفت قانونگذار تمامی
افراد را درصورت آگاهی از مقدمات جرم ،در ارائه اطالعات به مقامات موظف و مسئول دانسته است.
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معاونت از طریق ترک فعل در حقوق کیفری انگلستان
مطابق حقوق کیفری انگلستان« :کمک کننده شخصلی اسلت کله دیگلری یعنلی (مباشلر جلرم) را
 .6کمک میکند  .2تشویق میکند در ارتکاب جرم .کمککننده بر دو نوع است .6 :کملککننلده و
مساعدتکننده[با مسامحه در کالم -شریک جرم] .2 .مشاور و تسهیلکننده[بلا مسلامحه در کلالم-
معاون جرم]» (رمضانینوری و صیقل و سلیمی ،6312 ،ص .)26و در تعریف معاونت در جلرم در
حقوق کیفری انگلستان چنین آمده است« :شخصی که قبل از ارتکاب جلرم ،ارتکلاب آن را ملورد
تشویق قرار داده یا در ارتکاب آن مساعدت مینماید» (ر ، .هملان ،ص .)23و در ملورد مشلاوره
نیز بیان شده است « :مشاوره اشاره به راهنمایی ،ارائه اطالعلات ،تشلویق یلا عرضله ابلزار و آالت
ضروری قبل از ارتکاب جرم دارد» (ر ، .همان ،ص.)23
بنابراین معاون جرم« :کسی است که مباشرین را به ارتکاب جرم مساعدت یا ترغیب میکنلد و
برای این که فردی معاون باشلد ،چهلار طریلق وجلود دارنلد کله قلانون بله رسلمیت ملیشناسلد:
 .6مساعدت کردن9؛  .2تشویق کردن ؛  .3راهنماییکلردن 3یلا  .3تسلهیل کلردن( 0هرینلگ (ترجمله
اعتمادی) ،6332 ،ص.)633
برای این که شخصی معاون جرم محسوب شود ،معموالً حاضر بودن در صحنه جلرم و قصلور
در متوقف کردن یا گزار

دادن آن به پلیس به تنهایی برای وقلوع کملک کلافی نیسلت .املا آیلا

میتواند در حکم تشویق در زمان جرم و در نتیجه ترغیب باشد؟ از رویلههلای قضلایی چنلین بلر
میآید که حضور صرف ،کافی نیست .دادستان باید چیزی بیشتلر از آن را اابلت کنلد تلا ایلنکله
دادگاه به این نتیجه برسد که آن رفتلار بله منزللهی تشلویق بلوده اسلت .در دعلوی دوللت علیله
کالرکسون 0در سال  6326دادخواندگان سربازانی بودند که ایستاده بودند و تجاوز یک سرباز دیگر
1. Aiding
2. Abetting
3. Counseling
4. Procuring
5. Clarkson
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به دختری را در سربازخانه تماشا کرده بودند .قضاوت دادگاه این بود که این عمل به منزله ترغیب
متجاوز نبوده است؛ برای آنکه عمل آنان ترغیب محسوب شود سربازها میباید قصد میداشتند که
حضورشان تجاوزگر را تشویق به ادامه کند و حضورشان می باید به واق او را تشویق کرده باشلد.
در دعوی الن 9در سال  6313هنگامی که تعدادی از دوستان او شروع به دعوا کردند ملتهم حضلور
داشت .او در محل دعوا ماند و تصمیم گرفت که در صورت لزوم به دوستان خود کمک کنلد .املا
در جریان دعوی به کمک او نیازی پیدا نشد دادگاه نظر داد که به شرط اینکه اتفاقی نیفتلاده باشلد
که این قصد را نشان دهد ،حضور او در آن مکان همراه با قصلد پنهلانی مشلارکت ترغیلب نبلوده
است (الیوت و کوئین (ترجمه واحدی نوایی و غضنفری) ،6312 ،ص.)323-321
اما ،هنگامی که متهمی که حق کنترل اعمال شخصی دیگر را دارد و عامدانه در این کلار قصلور
کند ،این قصور می تواند تشویقی مثبت برای فرد دیگر باشد که مرتکلب عملل غیرقلانونی شلود و
بنابراین به منزلهی ترغیب است .در دعوی تا علیه رابسلون در سلال  6321دادخوانلده صلاحب
جواز یک میخانه 3بود وی به مشتریان خود اجازه میداد که مرتکلب جلرم نوشلیدن الکلل بعلد از
ساعات مقرر شوند .از آنجا که او در موقعیت مسئول و دارای کنترل بود رأی دادگاه بر آن شد کله
او با عدم ممانعت از الکل نوشیدن مشتریان خود بعد از ساعات مقرر ،انجام جرم را ترغیلب کلرده
است (ر ، .همان ،ص.)322
بنابراین مطابق حقوق کیفری انگلستان آنچه در پاسخ این سؤال «آیلا صلرفح حاضلر بلودن در
صحنه جرم ،میتواند شخص را بهعنوان معاون مسئول سازد یا نه؟» میتوان گفت ایلن اسلت کله؛
«به نظر میرسد که معموالً اینطور نباشد .در صورتیکه شما کنار ایستاده ،تحقق جرم را نظلارهگلر
باشید ،به لحاظ کیفری مسئول نخواهید بود؛ مگر در دو مورد .اول ،جلایی اسلت کله شلما وظیفله
1. Allen

 .ط قانون  Cob.Rev.Stat. Ann.ss 04-9-9 -93در ایالت کولورادو در آمریکا ،اگر کسی دیگری را به ص نهی جرم هدایت
کرده و آنجا بماند تا اگر به کمکش احتیاجی بود کمک نماید ،به صِرف همین امر مسئول شناخته میشود (میرم مّدصادقی،9313 ،
پاورقی ص.)039
3. Public house
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مداخلهکردن 6دارید .این امر احتمال دارد به این دلیل باشد که موظف به اقلدام جهلتح حفاظلت از
بزهدیده هستید (بهطور مثال ،پدر یا مادر بزهدیده هسلتید یلا بلهعنلوان محلافوشخصلی اسلتخدام
شدهاید)» (هرینگ (ترجمه اعتمادی) ،پیشین ،ص« .)632در انگلستان در یکی از پروندهها ،در سال
 ، 6322مقرر گشت که هرگاه مدیرعاملِ شرکتی که حق احعمال کنترل بر رفتلار کارکنلان شلرکت را
دارد ،عمداً از احعمال این کنترل خودداری ورزد ،رفتار وی را میتوان به منزلهی تشویق کارکنان بله
ارتکاب جلرم دانسلت ،بلدون ایلن کله حتزلی نیلازی بله حضلور وی در صلحنهی جلرم باشلد»3
(میرمحمدصادقی ،پیشین ،ص .)336-332و «دوم ،جایی است که حضورِ شما ،مباشر را به ارتکاب
جرم ترغیب میکند ،اما در اینصورت ،الزم است اابات گردد که قصد داشتید با حضورتان ،مباشلر
ترغیب شود» (ر ، .همان ،هرینگ (ترجمه اعتمادی).
نتیجه
در نظام حقوقی ایران در مورد بحث چگونگی امکان وقوع معاونت در یک جرم -همانطور که در
متن پژوهه نیز اشاره شد -آرای متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان مطرح شده است و لذا در ایلن
زمینه اختالف نظر وجود دارد .این اختالف محدود به دکترین نیست؛ چنلان کله دیلدیم در برخلی
قوانین خاص ،قانونگذار نیز بر خالف رویهی معمول که ارتکاب فعل مثبت را برای تحقق معاونت
الزم دانسته است؛ تر فعل و یا عدم انجام وظیفه قانونی را بلرای تحقلق معاونلت کلافی دانسلته
است .مطابق آنچه که برخی از فقها و حقوقدانان -که اکثریت را با دیدگاه سنتی تشکیل میدهنلد-
بیان می کنند ،عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم ،تنها از طریق فعل مثبت قابل تحقلق اسلت؛
در نتیجه از منظر این دسته از دکترین ،فعل منفی یا سلبی از قبیل سکوت و عدم اقدام به جلوگیری
از ارتکاب جرم ،نمی تواند عنصر رفتار مجرمانه در رکن مادی معاونت در جرم را تشکیل دهد .املا
1. Duty to intervence
2. Bodyguard
3. J.F.Alford Transport Ltd, 1997
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در مقابل برخی دیگر از فقها و حقوقدانان معتقدند؛ اینکه گفته میشود که تلر فعلل از مصلادیق
اعانت محسوب نمیشود ،به خاطر فقدان استناد است .از اینرو در برخلی ملوارد ،تلر فعلل بله
علت وجود عنصر استناد ،از مصادیق معاونت محسوب میشلود .در واقل تلر فعلل در شلرایم
خاص امکان تسهیل وقوع جرم را فراهم میکند و اگر بتوان اابت کرد کله تلر فعلل در وحلدت
قصد با مباشر بوده است و داللت بر پیوند معنوی با مباشر دارد ،تار فعل قابل تعقیب و مجلازات
خواهد بود.
با توجه به رویکردهای فقهی که در این پژوهه به برخی از آنها اشاره شلد ،از یلک طلرف در
مورد این که آیا عنصر رفتار مجرمانه معاونت می تواند با تر فعل نیز محقق شود ،همانطور که در
متن پژوهه اشاره شد نظر به آنچه که همواره در بحث معاونت مطرح بوده و مورد عنایت و توجله
قرار گرفته که همان فعل مثبت بوده است ،باید بگوییم مطرح نبلودن ایلن مسلأله در میلان فقهلا و
سکوت در برابر آن به معنای نفی آن نیست و عدم نکر مصادیق تر فعل را نمیتلوان بله معنلای
نذذیرفتن آن دانست .از طرف دیگر نیز ،مطابق آنچه که در ملتن پژوهله در ملورد حضلور فلرد در
صحنه ی ارتکاب جرم از دیدگاه فقها اشاره شلد هرگلاه حضلور فلرد در صلحنهی ارتکلاب جلرم
موجب تشویق مجرم اصلی باشد و در صورتیکه فلرد توانلایی نجلات مجنلیاعلیله از هالکلت را
داشته باشد و سکوت کند بهعنوان معاونت در جرم میتواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیلرد .در
خصوص مورد اخیر ،برخی از حقوقدانان نیز معتقدند ،در صورتیکه فرد[معاون] با گفتار یا کلردار
خود ،مباشر را تحریک و تشویق کند یا کار او را تسهیل نماید ،بلهعنلوان معلاون جلرم محسلوب
میشود.
نکته ی مهم دیگری که در خصوص بحث حضور فرد در صحنهی ارتکاب جلرم ملورد توجله
قرار میگیرد این است که در صورتیکه متهم وظیفهی جلوگیری از اقدام غیرمجاز مجرم اصللی را
د اشته باشد و در عین حال از انجام وظیفه سر باز زند و به سبب آن جنایتی واقل شلود ملیتوانلد
به عنوان معاونت در جرم از طریق تر فعل محسوب و مورد مجازات قرار گیلرد .البتله برخلی از
فقها در این زمینه بین کسیکه قادر بر من جرم است با کسیکه توانایی این کار را نلدارد قائلل بله
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تفکیک شدهاند؛ به اینصورت که کسیکه قادر است مجنیاعلیله را از هالکلت برهانلد ،مسلئولیت
مجرمانه از سکوت خود خواهد داشت و حسب مورد شریک یا معاون جلرم محسلوب ملیشلود؛
لیکن کسیکه قادر به نجات مجنیاعلیه از هالکت نیسلت مسلئولیتی بلر مبنلای سلکوتش نلدارد و
معاون محسوب نمیشود.
مطابق حقوق کیفری و رویهی قضایی انگلستان نیز ،صرف حضلور در صلحنهی جلرم و علدم
اقدام به جلوگیری از ارتکاب جرم یا عدم گزار دهی به پلیس برای وقوع معاونت در جرم کلافی
نیست و موجب مسئولیت آن فرد بهعنوان معاون جرم نمیشود؛ مگر در دو مورد .یکی جلایی کله
حضور فرد موجب تشویق و ترغیب مباشر جرم میگردد ،که در اینصورت احراز و اابات وجلود
قصد تشویق و ترغیب با دادگاه است .و مورد دیگر جایی است که فرد وظیفهی مداخله کلردن در
جرم را دارا باشد؛ مانند اینکه ،آن فرد پدر یا مادر بزهدیده باشد یا بهعنوان محافو شخصی بزهدیده
استخدام و وظیفهی مراقبت و محافظت از وی را داشته باشد.
بنابراین آنچه در مجموع می توان گفت این اسلت کله هلر چنلد تحقلق معاونلت در جلرم در
بسیاری از موارد ،مستلزم اعمال مثبت است ،ولی این امر نمیتواند در تمام موارد صادق باشد؛ زیرا
از دیدگاه حقوقدانانی که قائل به تحقق معاونت در جرم از طریق تلر فعلل هسلتند نیلز حضلور
شخص االث در محل وقوع جرم در بسیاری از موارد ،ولو آنکه این شخص هیچگونه عمل مثبلت
و مادی هم انجام ندهد ،موجب تقویت روحیهی مجرم و تشویق او به ارتکاب جرم میباشد .لذا با
جمی جوانب و با توجه به مطالب فوق ،به نظر میرسد که دیدگاه اخیلر بلا واقعیلات اجتملاعی و
اصول کلی حقوق کیفری سازگارتر است و تر فعل نیز در شرایطی خاص امکلان تسلهیل وقلوع
جرم را فراهم میکند و اگر بتوان اابت کرد که تر فعل در وحدت قصلد بلا مباشلر بلوده اسلت،
معاون قابل تعقیب و مجازات خواهد بود .بدیهی ا سلت ایلن مسلأله دقلت کلافی را بلرای احلراز
معاونت میطلبد .بنابراین باید قائل به تحقق معاونت در جرم [خصوصاً در مورد معاونلت در قتلل
عمدی] از طریق تر فعل نیز بود.
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