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Abstract
Public order is a fundamental, current and challengeable concept in criminal law.
It’s widely used in procedural and substantive criminal law of Iran, but its’
concept is not clear. Criminalization in field of disorder, Failure to specify the
conditions for its occurrence in Act and lack of objective criteria and use of
personal criteria, are considered as serious threat against rights and freedoms of
citizens and they affect the principle of Transparency and Legality of Crime and
Punishment in an undesirable way. This research, in a descriptive-analytical way,
explores the legal and judicial Challenges of public order in Iran’s criminal law
with regard to strategies and effects, using library resources. It is attempted to
investigate and criticize the legislator's approach in this regard.
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چالش مفهومی نظم عمومی در حقوق كيفري ایران؛ راهبردها و پيامدها
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چکيده
اصطالح نظم عمومی ،با وجود كثرت استعمال در حقوق كيفري شکلی و ماهوي ایران ،از حيث مفهوم ،دامنة
شمول ،سنجههاي تشخيص و شرایط تحققِ معنی ،به درستی تبيين نشده است .این مسأله ،زمينة ایراد خدشه
به اصل حاكميت قانونی و اصل شفافيت قانونی ،استفسارپذیري مفهوم نظم عمومی و تضييع حقوق برخی
متهمان در دادرسیهاي كيفري را فراهم كرده است .نزدیکی مفهوم نظم عمومی با مفاهيمی همچون اخالق
حسنه و امنيت عمومی ،سبب تداخل مفاهيم مشابه با یکدیگر شده ،تا جایی كه با وجود برداشتهاي كلّی و
معمول ،امکان ارائة یك تعریف حقوقی دقيق و مبتنی بر یك مبناي مشخص ،دشوار به نظر میرسد .پژوهش
حاضر با روش توصيفی ـ تحليلی و در عين حال تطبيقی تالش دارد مفهوم نظم عمومی در حقوق كيفري و
چالشهاي قانونی و قضایی موجود در این زمينه را تبيين ،و راهبردهایی به منظور برونرفت از آنها ارائه كند.
كليدواژهها :نظم عمومی ،اخالق حسنه ،شفافيت قانونی ،حقوق متهمان.
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 .1مقدمه
در علم حقوق ،گاه با اصطالحات و تعابيري روبرو میشویم كه بهرغم نقش و كاربُرد بسيار مهمی كـه دارنـد،
با نوعی ابهام موضوعی مواجهاند و «نظم عمومی» 1یکی از آنهاست .این اصطالح ،نه تنها در بسياري از قوانين
موضوعة كشورها و از جمله ایران تعریف نشده است ،بلکه حقوقدانان را نيز در ارائة تعریفی جامع و روشـن
از آن به زحمت انداخته و موفقيت این دسته ،فقط به ارائة تعریفی كلّی محـدود شـده اسـت (صـادقی،1331 ،
ص.)09
بهرهگيري از مفاهيم انتزاعی و تفسيرپذیري همچـون نظـم عمـومی در قـوانين كيفـري ،مـانع تحقـق اصـل
حاكميت قانون ،مغایر اصل ضرورت كيفی بودن قانون و موجب نابسامانی در نظام حقوقی ایـران شـده اسـت.
با كمی بررسی و تدقيق میتوان گفت بهرهگيري از چنين مفاهيمی ،از شاخصههاي «حقـوق كيفـري سياسـی»
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است )(Roach & Thomaneck, 1031, P.163؛ زیرا موجب تفاسير مختلف از سوي مقـامهـاي قضـایی
میشود .استعمال گستردۀ واژگان انتزاعی نظير نظم عمومی ،امنيت ملی ،امنيت عمومی ،اخالق حسـنه ،3منـافع
عمومی ،1مصالح عمومی ،1آسایش عمومی ،6مصلحت  ،صلح و آرامش ،3اخالق عمـومی 0و تفـوّق بـیقيـد و
شرط مفاهيم مذكور در هنگام تقابل با مفاهيم امنيت فردي و حقوق و آزاديهاي شهروندان ،نظام حقوقی را با
چالش مواجه میسازد.
اصطالح نظم عمومی در عرصة حقوق داخلی و حقوق بينالمللی ،كاربرد فراوانی دارد .اساساً در قلمرو
حقوق ،نظم عمومی ارتباط مستقيمی با منافع و مصالح جامعه یافته است .همچنين مفهوم نظم عمومی ،پيوند
عميقی با ایدئولوژي حاكم ،خطّمشی سياسی و مالحظات اجتماعی ،اقتصادي و اخالقیِ هر جامعه داشته و در
نتيجه ،داراي معنا و قلمرو بسيار وسيع و متغيري است.
واقعيت آن است كه نظم عمومی در حقوق كيفري با پيشرفت نظامهاي حقوقی ،بهتدریج نسبت به گذشـته،
حدود و ثغور روشنتري یافته است ،تا جایی كه در برخی كشورها ،اختصاصاً قوانينی راجع بـه نظـم عمـومی
وضع شده است .همچنين اندیشمندان حقوقی با بررسی مبـانی نظـم عمـومی ،تقسـيمات گونـاگونی بـراي آن
مطرح كردهاند و نظم قانونی ،نظم قراردادي ،نظم طبيعی ،نظم عرفی و دیگر موارد را از یکدیگر جدا ساخته و
به گونة مستقلی به شرح و بسط آنها پرداختهاند و آثار و نتایج هر یك را بررسی نمودهاند .تحليل مصادیق نظم
عمومی در عرصههاي مختلف اقتصادي ،اداري و غيره نيز در نوشتههاي مرتبط با این مفهوم ،مشهود است.

. Public Order/L ' order Public
. Political criminal law
. Good Morals/ Public Morality
 .1نك .اصل چهل قانون اساسی و مادۀ  1آیيننامة طرز نگهداري اسناد سرّي و محرمانة دولتی.
 .1نك .مادۀ  29قانون كيفر بزههاي مربوط به راهآهن ،مادۀ  0الیحه قانون تشکيل دادگاه فوقالعاده رسيدگی به جرایم ضد انقالب و مادۀ  3قانون
راجع به استرداد مجرمين.
 .6نك .مادۀ  613مندرج در كتاب پنجم قانون مجازات اسالمی.
 .نك .تبصرۀ  2ماده  2 3و مادۀ  123قانون مجازات اسالمی.
 .3نك .مادۀ  19قانون مناطق دریایی جمهوري اسالمی ایران.
 .0نك .مادۀ  12ميثاق حقوق مدنی و سياسی.
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آنچه ضرورت طرح این بحث را ایجاب میكند ،وجود چالشهاي نظري بسيار و لـزوم ارائـة راهبردهـایی بـه
منظور برونرفت از این چالشهاست .با آنکه بحث نظاممندي و بینظمی در حقـوق كيفـري ،دائـرمـدار نظـم
عمومی است و هنگام برشمردن ویژگیهاي دعواي عمومی ،یکی از خصایص آن را ارتبـاط بـا نظـم عمـومی
میدانند و در قوانين موضوعة شکلی و ماهوي كيفري نيز این اصطالح ،مورد استفادۀ بسيار واقع گردیده است،
ليکن مفهوم نظم عمومی ،رفتارهاي مخلّ نظم عمومی و سنجههاي تشخيص آنها ،چه در آموزههاي حقـوقی و
چه در مواد قانونی مربوط ،بهدرستی مشخص نشده است .این مسأله ،حقوق و آزاديهـاي فـرديِ اشـخاص را
در تقابل با حقوق اجتماعی و مصالح عمومی با خطر روبرو كرده است.
اینجاست كه باید براي ابهامهاي فراوانی كه مطرح است ،راه حل مناسب و روشنی یافت .البته در این
ارتباط ،پيشتر طرح پرسشهایی ضروري مینماید؛ براي نمونه ،نخستين پرسش این است كه تحدید حقوق و
آزاديهاي فردي با تمسّك به این اصطالح كه در مواد مختلف ـ از جمله مواد  293 ،612و  613ق .م .ا 1.و
نيز مادۀ  111ق .آ .د .ک 2.ـ صورت پذیرفته است ،آیا بر مبناي مشخص قانونی و موارد مصرّح و منصوص
انجام مییابد و یا بر پایة ضوابط عرفی و به تشخيص دادرس شکل میپذیرد؟ آیا اصل  161ق .ا 3.را كه اشعار
اشعار میدارد «محاكمات علنی انجام میشود و حضور افراد بالمانع است ،مگر آنکه به تشخيص دادگاه ،علنی
بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد ،»...میتوان مؤید نظر اخيرالذكر دانست؟ به دیگر سخن،
ابهام در این است كه سنجة تشخيص نظم عمومی چيست و رفتار مخلّ آن بر چه مبنایی تشخيص داده می-
شود؟ در حقيقت ،پرسش اساسی این است كه آیا قوانين كيفري مبناي نظم عمومی تلقی میشوند یا اینکه
خود مبتنی بر قواعد مربوط به نظم عمومی میباشند؟
آیا این ابهام و فقدان ضابطه صریح و قطعی ،تهدیدي جدّي عليه حقوق فردي اشخاص و حدود آن تلقی
نمیشود و به گونهاي نامطلوب بر «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» تأثير نمیگذارد؟ آیا چنين نيست كه
همين مسائل و نظایر آنها قانونگذار برخی كشورها همچون انگلستان را بر آن داشته است كه رفتارهاي ماهيتاً
مغایر یا مخالف با نظم عمومی را احصا نماید؟ در تناظر با هر یك از پرسشهاي یاد شده ،فرضيهاي مطرح
است كه ضمن مباحث پيشِرو ،در جهت اثبات آن تالش میشود.

 .1قانون مجازات اسالمی ،مصوّب 1302/92/91
 .2قانون آیين دادرسی كيفري ،مصوّب 1302/12/91
 .3قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران
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مسائل یاد شده ،فیالجمله نشانگر چالشهاي حقوقی و قانونی بسيار در ارتباط با مفهوم نظم عمومی است.
در ادبيات حقوق كيفري ـ اعم از شکلی یا ماهوي ـ به طور جدّي ،مباحث مبسوطی در این زمينه مطرح نشده
است؛ این در حالی است كه در جايجاي مباحث كيفري و به كرّات ،شاهد استفاده از این اصطالح و توجيه
ضرورت مقابلة نظام عدالت كيفري با بزهکاران به منظور حراست و حمایت از كيان مصالح عمومی افراد
جامعه توسط نویسندگان حقوق كيفري میباشيم؛ تا جایی كه قدر متيقّن قول ایشان در تبيين كلّی مفهوم جرم
بر پایة تحليل رفتاري است كه برخالف مصالح و «نظم عمومی» یا «امنيت اجتماعی» صورت گيرد ،بیآنکه در
این راستا كمترین مجالی به طرح مسألة نظم عمومی و تشریح مبنا و تعيين دامنة آن ،هرچند به شکلی گذرا،
در نوشتههاي خویش اختصاص داده باشند (براي نمونه در این زمينه ر .ک .بوشهري ،13 0 ،ص .)131این
موضوع در اصل به منزلة پرداختن به روبنایی است كه زیربناي اساسی آن به درستی تبيين و تعریف نشده
است و این مطلب در كنار سایر چالشهاي دیگر موجود در حوزۀ حقوق كيفري ،بسيار نمایان است.

 .2پيشينة تاریخی نظم عمومی
امروزه بر «برخورداري از موضعی صریح و شفاف در برابر بینظمی ـ با در نظر داشتن اهداف و قابليتها ـ
سرعت دستيابی به اطالعات و توجّه به دو عنصر زمان و مکان ،از نشانههاي استقرار نظام حقوقی سالم و
سازنده در دولتهاست و همواره شاهد روزآمد كردن نيروهاي حامی و حافظ نظم عمومی با بهرهگيري از
تدابير و اصول عملياتی و توجّه به ساختارها و ابزارهاي موجود میباشيم .در همين راستا ،تقویت نيروهاي
پليسی در اغلب نقاط جهان صورت پذیرفته است»).(Cole,Smith&DeJong, Christina, 991, P.7
از منظر تاریخی باید گفت كه از كاربرد اصطالح التينی «یوس پوبليکم »1به دست اولپين ،2قاضی و دانشمند
رومی سدۀ دوم و سوم ميالدي ،مفهوم نظم عمومی به دست میآید« .یوس پوبليکم» برابر با «حقوق عمومی»
است كه در مفهوم امروزي ،قوانين امري و تکميلی و نيز مصلحت همگانی و نظم عمومی را دربرمیگرفته
است .در سدۀ چهاردهم ميالدي ،نظریة نفع همگانی به وسيلة بارتول 3كاربرد یافت .مکتب قدیم ایتاليایی یا
مکتب شارحان نيز با تفکيك بين «قوانين مناسب »1و «قوانين منفور »1مسألة نظم عمومی را از همين قرن مورد
توجّه قرارداده بود .هرچند در آن زمان ،مفهوم نظم عمومی نمیتوانست زیاد مورد توجّه باشد؛ بنابراین ،با
اینکه اندیشة نظم عمومی از سدههاي پيش وجود داشته ،ولی تا قرن نوزدهم چندان مورد عنایت نبوده است
(الماسی ،13 6 ،ص.)12 -123

. Jus Publicum
. Ulpian
. Bartole
. Statuts favorables
. Statuts odieux
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با مطالعه و بررسی آثار مدوّن موجود میتوان اذعان نمود كه از نظر تاریخی ،اصطالح نظم عمـومی بـه مفهـوم
واقعی ،مولود انقالب كبير فرانسه (1 00ـ 1 30م ).اسـت و بعـدها در قـوانين بسـياري از كشـورها راه یافتـه
است .1مادۀ  19اعالميه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1 30م ،).اعالم مـیدارد« :در بيـان عقایـد هـي فـردي
مزاحمت نمیشود ،حتی عقاید مذهبی ،مشروط بر اینکه اظهار چنين عقایدي به حقوق و نظم تثبيت شده خلل
نرساند».
گفته میشود كه نخستين بار واژۀ نظم عمومی در سال 1 03م .در مقدمة طرح سوم قانون مدنی فرانسه ـ كـه
توسط «كامباسرِس» 2تهيه شد ـ به كار رفت و با تصویب نهایی آن در سال 1391م ،.در مواد  6و  1131قـانون
مدنـی فرانسـه درج شـد (احمدي واستانی ،1311 ،ص.)19
واژۀ نظم عمومی ،ابتدا در حوزۀ حقوق بينالملل خصوصی و در مبحث «تعـار
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قـوانين » ميـان حقوقـدانان

فرانسوي و ایتاليایی مصطلح شد و به سایر رشتههاي حقوق و حتی به مقررات كليسا بهتدریج رسوخ یافت.
فلسفة ورود نظم عمومی به حقوق بينالملل خصوصی ،مسألة مسافر بيگانه و ناآشنا بـه قـوانين كشـور ميزبـان
بوده كه غير از موارد خالف نظم عمومی از شمول آن خروج تخصّصی داشته است.
واژۀ «نظم» پس از ورود «كُنت دو مونْتفُرت »1در زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار وارد گفتمان حقـوقی
ایران وارد شد .وي مأمور نظم شـهر تهـران شد (افتخارزاده،

 ،13ص )11و بـه ایـن مناسـبت بـه « ناظــم-

المـلك» ملقب گـردید (شهري ،1333 ،ص .) 3وي كتابچهاي در زمينة وظایف پليس در  13مـاده تنظيم كـرد
كه به امضاي ناصرالدین شاه رسيد (دامغانی ،131 ،ص .)33در این كتابچه ،پلـيس مـأمور «انتظـام والیـت» و
نگاهداري مردم شناخته شد .به این دليل ،واژهاي نظم و انتظام در ابتداي ورود به گفتمان حقوقی ایران ،منطبق
بر مفهوم پليسی بودند و از آنها به عنوان القاب درباري (ناظمُ الدولـه ،انتظـامُ السـلطنه و مـنظّمُ السـلطنه) نيـز
استفاده میشد.
نظم عمومی در حقوق ایران براي نخستين بار در مادۀ  6قانون اصول محاكمات حقوقی مصوّب  1320هــ.ق.
مطرح و به موجب آن قراردادهاي خصوصی مغایر با آن بیاعتبار شناخته شـد (صـادقی ،1331 ،ص .)03ایـن
عبارت در قوانين مربوط به حقوق خصوصی در كنار واژۀ «اخالق حسنه» و در قـوانين كيفـري همـراه بـا واژۀ
«امنيت» كاربرد یافت .براي نمونه ،نظم عمومی در ماده واحدۀ قانون اجازۀ رعایت احوال شخصيه ایرانيان غيـر
شيعه در محاكم مصوّب  1312/91/19و در مادۀ  0 1قـانون مـدنی مصـوّب  1313/12/96كنـار واژۀ اخـالق
حسنه و در مواد  62و  29قانون آیين دادرسی كيفري مصوّب  1209به همراه واژۀ امنيـت كـاربرد یافـت .بـا
توجّه به موارد فوق ،تاریخ حقوق ایران حاكی از استعمال واژۀ نظم عمومی ،نخست در حـوزۀ حقـوق شـکلی
(آیين دادرسی مدنی و كيفري) و سپس در حوزۀ حقوق ماهوي است.
 .1طبق گفتة برخی صاحبنظران ،اصطالح سياست عمومی ( )Public Policyبه معناي اصول راهبردي حکومت در ادارۀ امـور عمـومی كـه بـه
تعبيري می توان آن را مصلحت عمومی نيز ترجمه كرد ،در انگلستان ،نيم قرن زودتر از تاریخ پيدایش اصطالح نظم عمومی در فرانسه به كـار رفتـه
است؛ در دعواي " "Chesterfield V. Jansenاصطالح یاد شده از سوي لُرد هاردویك ( )Lord Hardwickمورد استفاده واقع شد (احمدي
واستانی ،1311 ،ص.)13-11
. Cambaceres
. Conflict of Laws
. Conte De Montfort
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 .3مفهوم نظم عمومی
اگرچه مفهوم نظم عمومی بهظاهر روشن و بدیهی به نظر میرسد ،امّا واقع امر آن است كه به لحاظ دشواري-
هاي شناخت عناصر تشکيلدهندۀ نظم عمومی در معناي اصطالحی و عدم وجود تعریف قانونی از آن در اكثر
نظامهاي حقوقی جهان ،امکان ارائة تعریف جامع و مانعی از این مفهوم تا حد زیادي از نویسندگان حقوقی
سلب شده است ،تا جایی كه در ادبيات حقوقی غرب و در ارتباط با نظم عمومی ،اصوالً بر این موضوع تأكيد
میشود كه « تعریف و شناسایی ماهيت نظم عمومی نه ممکن است و نه مطلوب؛ ممکن نيست ،چون تعدد
مصادیق این مفهوم و غيرقابل پيشبينی بودن رفتار آدميان ،اجازۀ ارائة هرگونه تعریف منطقی را سلب میكند؛
مطلوب نيست ،چون قدرت قاضی را در تشخيص مصادیق و جلوگيري از نقض آن محدود میسازد؛ به
عالوه ،هميشه افرادي وجود دارند كه بتوانند به گونهاي عمل كنند كه ضمن نقض نظم عمومی ،رفتار خود را
از شمول تعریف خارج كنند» (ابدالی ،1339،ص .)10البته بر مطلب یاد شده ،این انتقاد وارد است كه قائل
شدن به جواز تشخيص مصادیق رفتارهاي نقض كننده یا واردكنندۀ خلل بر نظم عمومی از سوي دادرس ـ به
رغم پذیرش دامنة گستردۀ آن و غيرقابل پيشبينی بودن رفتار آدميان ـ تهدیدي جدّي نسبت به حدود آزادي-
هاي فردي شهروندان و مخالف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است.
با وجود این ،قدر متيقّن آن است كه «نظم عمومی ،مبتنی بر اندیشة كلّی برتري اجتماع نسبت به فرد و
تفوّق منافع عمومی نسبت به منافع خصوصی است» (حسينی دولتآباد ،13 0 ،ص)11-12؛ به دیگر سخن،
نظم عمومی به تعبيري ،ترجمان قاعدۀ برتر شمردن نفع عمومی بر نفع خصوصی به اقتضاي مورد است
(اشتراوس ،13 3 ،ص )33و در حقوق داخلی و در حقوق بينالمللی به عنوان مفهومی نسبی با كاربرد و ابعاد
مختلف انگاشته شده و همواره بر لزوم تفکيك این مفهوم در دو عرصة یاد شده و نيز متغير بودن آن تأكيد
شده است .با این وجود ،درک واقعی از این مفهوم ،مستلزم بررسی معناي لغوي و اصطالحی آن و نيز تحليل
نظریههاي ارائه شدۀ راجع به تعریف و تبيين این مهم است كه در مبحث بعد ،به آن اشاره میشود.

 .1-3بررسی مفهوم و مبناي نظم عمومی
نظم در مقابل نثر به معناي كالم موزون و نيز مروارید به رشته كشيده شده ،سامان و انتظام است و وقتی كه با
نَسَق همراه میشود ،به معناي نظم و ترتيب ،آراستگی و پيوستگی آمده است .لفظ التينی « »ordoكه «»order
برگرفته از آن میباشد به معناي رشته و نخ است .نظام نيز به معناي رشتة مروارید و هر چيزي كه امري به
آن قائم باشد ،قاعده و ترتيب ،روش و سيره و انتظام به معناي راست گردیدن مروارید و در رشته كشيده شدن
چيزي به ترتيب نيکو ،سامان گرفتن و منظم شدن آمده است (دهخدا،

 ،13ذیل واژۀ نظم).

همانطور كه رسم است براي استفادۀ جمعی از دانههاي تسبيح ،آنها را بهوسيلة نخ به هم مرتبط میكنند و این
عمل كنایه از آن دارد كه حفظ دانههاي تسبيح و قوام وجودي و امکان استفادۀ جمعی از آنها به عبور دادن نخ
از ميان آن دانهها وابسته بوده و نخ ،قوامبخش دانههاي تسبيح است و تسبيح قائم به نخ مذكور میباشد ،در
جامعة انسانی نيز قوام یك ملت منوط به وجود وحدت و وفاق ملّی در عرصة اجتماعی است كه الزمة آن
تشکيل حکومت براساس آراي عمومی و شکلگيري یك نظام منسجم و هماهنگ میباشد (حبيبزاده،

،13

ص )31و نظام نيز همانا نظم یا صورتی است كه به جامعه شخصيت میبخشد .نظام روش ویژهاي براي
زندگی است .نظام ،شکل زندگی به صورت جمعی ،یعنی روش زندگی اجتماعی در جامعه است؛ زیرا این
روش به تسلط انواع خاصی از انسانها بستگی دارد ،یعنی به سلطة متحقق بر جامعه از سوي افرادي از سوي
افرادي با خصایص ویژه .نظام به معناي یك كلّ است كه امروزه ما به دليل عادت ،آن را اساساً به صورت
قطعهقطعه میبينيم .نظام در آنِ واحد به معنی صورت حيات یك جامعه ،سبْك زندگی ،پسندهاي اخالقی،
شکل اجتماعی ،شکل دولت ،شکل حکومت و روح قوانين است (وال ،13 9 ،ص.)363
واژۀ «عمومی» 1نيز منسوب به عموم و در برگيرندۀ عامه است كه در زبان فرانسه تـا بـيش از دهـة 1039م .در
برابر «فردي» 2قرار داشت (پرایس  ،1332،ص .)21-21عموم ،تجمع انتزاعی افرادي است كه در سرزمين معيّن
منافع مشترک دارند (الزار ،1336 ،ص .)1
حال ،به منظور دست یافتن به زمينة درک صحيح از معنا و مفهوم اصطالحی نظم عمومی در عرصة حقوق،
بویژه در امور كيفري ،باید به سایر تعاریف و نظریات موجود مراجعه نمود؛ اگرچه در این راستا ،مقولة ارتباط
نظم عمومی با منافع و مصالح جامعه را باید نقطة مشترک تمامی آنها دانست ،امّا همين محور نيز ممکن است
در نظامهاي فکري مختلف ،معانی متفاوتی پيدا كند.
به هر جهت ،در تعریف نظم عمومی وحدتنظر نيست ،بعضی آن را تعریفناپذیر ،و بعضی آن را قابل
تعریف میدانند .موافقان تعریف نظم عمومی دو نظریه ارائه نمودهاند كه ذیالً به اختصار بررسی میشوند.

 .1-1-3نظریة عينی یا بيرونی

3

بر مبناي این نظریه كه به نظریة حقوق طبيعی نزدیك است ،نظم عمومی نتيجة ارتباطات طبيعی اشياء و
اعضاي جامعه بوده ،مانند امور تکوینی در جهان مادي است .نظم عمومی ،مخلوق حقوق نيست ،بلکه موجد
آن است .قوانين و مقرّرات حقوقی ،حافظ نظامی هستند كه به طور طبيعی و مستقل در خارج وجود دارد .به
این ترتيب ،نظم عمومی یکی از اصول حقوق طبيعی و همان نظم موجود در اجتماع است كه مقتضاي طبيعت
زندگی جمعی است .دوما ،1كاپيتان 1و مالوري 6از هواداران نظریة نوعی در تعریف نظم عمومی به شمار
میآیند.
. Public
. Individual
. Objective Theory
. Domat
. H. Capitan
. Malaurie
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مالوري میگوید « :نظم عمومی از دو واژۀ نظم و عمومی ایجاد شده است؛ نظم یعنی تعادل پيوندها و وضع
منظم اشياء نسبت به یکدیگر كه دولت آنها را در حقوق تحققی خود تضمين میكند .با این همه ،این نظم
هميشه به گونهاي ثابت و پایدار نيست  ...نظم ،اصلی است كه به موجب آن ،حقوق از شرّ بیترتيبیها سالم
میماند .واژۀ عمومی ،روشن و آشکار است؛ یعنی پيوندهاي جامعه و مردم؛ به سخن دیگر ،نظم عمومی یعنی
نظم در جامعه .چنين نظمی ،وجود خارجی دارد» (احمدي واستانی.)33-31 ،1311 ،
بر پایة همين اندیشه است كه میتوان نظم در شوارع و محلهاي عام را به معناي نظم عمومی گرفت؛ چه ،از
نظر مادي ،انتظام ،با وظایف نيروهاي پليسی و امنيتی دولت ارتباط مییابد .اصطالح «نظميه» در فارسی براي
سازمان شهربانی و پليس ،یادگار همين برداشت و مفهوم است.

 .2-1-3نظریة شخصی یا درونی

1

طرفداران این نظریه كه بيشتر به مکتب اصالت فرد گرایش دارند ،معتقدند نظم عمومی همان نظم مادي و
خارجی یا طبيعی كه در طبيعت یا جامعه وجود دارد ،نيست؛ بلکه نظم اعتباري ناشی از قواعد و مقرّرات
حقوق موضوعه است كه وابسته به یك سلسله اصول و احکام راجع به هيأت اجتماعی است؛ به گونهاي كه
اگر آن اصول و افکار از بين برود ،مصداقی براي نظم عمومی وجود نخواهد داشت .بر این اساس ،نظم
عمومی با تحوّل مقرّرات حقوقی متحول میشود؛ لذا از لحاظ زمان و مکان یك امر نسبی است و به اعتبار كمّ
و كيف تأسيسات حقوقی هر جامعه و در هر زمان مصادیق آن متغير است .هواداران نظریة شخصی ،نظم
عمومی را در درون قلمرو و ذات حقوق جستجو میكنند و گاهی آن را «نظم اخالقی یا معنوي» میخوانند.
سالی ،2سيمون 3و منچينی 1پيروان این نظریهاند .از دیدگاه این افراد ،محتواي نظم عمومی به قلمرو اندیشهها
ارتباط پيدا میكند؛ نه به قلمرو افعال و كردار .به گفتة منچينی« :در هر كشور نظم عمومی ،شامل احترام به
اصول عالی اخالقی ،انسانی و اجتماعی به همان نحوي است كه در آن كشور جايگير شده است» (احمدي
واستانی ،1311 ،ص.)31-36
به نظر میرسد هر یك از نظریههاي فوق به بيان بخشی از واقعيت اكتفا كردهاند .با توجّه به رابطة مالزمة
اجتماع و حقوق و تأثير متقابل آنها بر هم ،هي گاه نمیتوان نظام موجود در جامعه را كه ناشی از نظم طبيعی
است انکار كرد؛ یعنی نظم طبيعی مستقل از اصول و مقرّرات حقوقی ،امري واقعی است ،همانطور كه نظم
ناشی از نظام حقوقی هر جامعه نيز واقعيتی انکارناپذیر است .حقوق عالوه بر آنکه خود موجد نظم است ،نظم
ناشی از طبيعت اشياء یا روابط اجتماعی را هم حمایت میكند.

. Subjective Theory
. Salleilles
. Simon
. Mancini
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از اینرو به زعم برخی از حقوقدانان« ،نظم عمومی عبارت است از حالت برخاسته از ترتيب تأسيسات
حقوقی 1جامعه كه در حقوق موضوعه ،تضمين گردیده است؛ لذا نظم عمومی هم چهرۀ نوعی و طبيعی دارد و
هم حالت شخصی و تأسيسی و قلمرو آن از مفهوم حقوقی آن وسيعتر است .نظم عمومی ،مفهومی فوق
حقوق بوده ،ناظر بر اجراي قواعد و مقرّرات حقوقی و تضمينكنندۀ اصولی است كه صحّت اجراي مقرّرات
مربوط به منافع عمومی را بيان میكند» (حبيبزاده،

 ،13ص.)3 -33

قطع نظر از نظریههاي فوق ،حقوقدانان هر یك به گونهاي تالش كردهاند تا به تبيين مقولة نظم عمومی
بپردازند كه البته این اقدام بدون در نظر داشتن حوزه و قلمرو متغير موضوع و نسبی بودن آن با توجّه به ظرف
زمان و مکان و نيز بدون تشخيص و توجيه مبناي تعریف صورت پذیرفته و در نتيجه فقدان یك معيار و
ضابطة مسلّم و قابل قبول از یكسو و تفاوت تعابير و استداللهاي ایشان از سوي دیگر ،دشواري درک این
موضوع را دوچندان كرده است؛ هرچند در این خصوص گروهی را اعتقاد بر آن است كه این مفهوم چنان
لغزنده و متغير است كه امکان ارائة یك تعریف قابل قبول هرچند بهطور نسبی از آن ناممکن بوده و فقط با
لحاظ تمامی ابعاد موضوع و نيز مبناي نظام حقوقی هر جامعه میتوان به یك برداشت كلّی رسيد.
با این وجود ،میتوان گفت كه مفهوم نظم عمومی براي حمایت و حراست از تأسيسات حقوقی ـ كه منافع
و مصالح جامعه وابسته به موجودیت آنهاست ـ شکل گرفته است؛ لذا هر قانونی كه ضامن هستی تأسيسات
حقوقی باشد ،مربوط به نظم عمومی خواهد بود كه توافق برخالف مقرّرات راجع به آن و یا نقض آنها ممنوع
است« .قانون كيفري نيز كه اصوالً در ارتباط با نظم عمومی است و ذیل عنوان قوانين مربوط به انتظامات قرار
میگيرد ،داراي قواعد بیشماري است كه به واسطة ارتباطشان با نظم عمومی ،نمیتوان برخالف آنها توافق
نمود .در عين حال ،نظم عمومی امري است كه قواعد مذكور بر مبناي آن تدوین شده است و خود این قواعد
و مقرّرات و از جمله قوانين كيفري معادل با نظم عمومی نيستند؛ بلکه مبتنی بر قواعد راجع به نظم عمومی
میباشند» (درن ،136 ،ص.)16 -1 2
البته نظم عمومی را میتوان مفهومی كلّی و قابل انطباق بر امنيت اجتماعی و صيانت از حيات و آزادي
فردي ،جان ،ناموس و مال افراد جامعه دانست .در جوامع مختلف براي نظم عمومی شدت و ضعف و
مصادیق متفاوت قائل هستند .در حال حاضر حتی اموري كه در مظانّ اخالل در نظام اجتماعی هستند ـ
هرچند در ضمن عمل معيّنی وجود خارجی نگرفته باشند ـ نيز در مفهوم نظم عمومی وارد شدهاند؛ از جملة
این امور ،بروز نشانه هایی از اختالالت دماغی در اشخاص است كه بيم ارتکاب جرم از آنها میرود و در
اصطالح جرمشناسی داراي حالت خطرناک هستند و در نتيجه شخصيت آنها ممکن است موجب اختالل نظم
اجتماعی گردد (صدارت ،1319،ص .)19
بنابراین ،نظم عمومی به وجود نظام اجتماعی و تفکر فلسفی آن وابسته است؛ به همين جهت مفهوم آن از
مبانی فکري نظام اجتماعی سرچشمه میگيرد.

. Legal Institutions
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 .2-3تحليل مفهوم نظم عمومی در حقوق كيفري اسالم
بيان این مطلب كه نظام جامعة اسالمی ،مبتنی بر احکام اسالمی است و حقوق و حدود اختيارات افراد نيز به
الزامات ،تجویزات و احکام دینی مقيّد است ،بدان معنی نيست كه كلية توجيهات در این راستا صورت پذیرد
و هر رفتار خالف مقتضيات اوامر شارع را بتوان برخالف نظم عمومی انگاشت؛ چه از یكسو كلّيت و
گستردگی بی حدّ و حصر احکام ،اوامر و نواهی شارع مقدس و در واقع تعدد و تنوع منابع و مراجع فقهی تا
آن اندازه است كه از نظر عقلی و عملی ،این مطلب كه افراد جامعه به طور كلّی به تمامی این موازین آگاه
فر

شوند و در صورت عدول از حدود و ثغور مقرر ،مخلّ نظم عمومی تلقی شوند ،امري مردود و

غيرمنطقی است؛ از سوي دیگر ،طبق اصول بنيادین حاكم بر حقوق كيفري ،همچون اصل قانونی بودن جرائم
و مجازاتها ـ كه از شاخصههاي مسلّم در جوامع حقوقیِ مترقی است و بسان نگينی بر تارک مجموعه
مقرّرات جزایی اسالم میدرخشد ـ هرگونه اجحاف و تعدي به حقوق و حدود آزاديهاي فردي و اجتماعی
اشخاص جامعه از طریق توسّل به این دستاویز كه «مبناي نظم عمومی ،احکام اسالمی است» غيرعادالنه و
نادرست است و این نظر كه هر فعل یا ترک فعلی كه بر خالف این مبنا صورت میپذیرد ،بر نظم عمومی
اخالل وارد ساخته و در نتيجه قابل مجازات است ،بهشدت مذموم و در حقيقت این برداشت فینفسه ،بر
خالف احکام نورانی اسالم است.
در تاریخ فقه اسالمی ،از همان آغاز ،واژۀ «نظام» به طور مطلق و بدون قيـد و بـه كمـك قـراین عبـارتی در
همين معنا به كار رفته و غالباً لفـظ اخـتالل بـه آن اضـافه شـده اسـت (جعفـري لنگـرودي،

 ،13ص .) 1

همچنين اصطالح اختالل نظام المصالح (خویی ،بیتا ،ص ،)61اختالل نظام العالم (اردبيلـی1110 ،ق ،ص)13
اختالل نظام العباد (مؤمن1110 ،ق ،ص )12نيز در متون فقهی و اصولی و فتاواي فقهاي متـأخر 1ماننـد ميـرزا
حاج حبيب اهلل رشتی و حاج محمدحسن آشتيانی در باب قضا مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت (كاتوزیـان،
 ،1333ص.)113
برخی معتقدند قاعدۀ فقهی حفظ نظام یا حرمت اخالل به نظام با مفهوم نظم عمومی در حقوق هماننديهاي
فراوانی دارد .مطابق این قاعده اموري كه به عنوان ثانوي مستلزم حفظ نظم باشند ،واجب و آنچه به نظام
اخالل وارد نماید ،حرام است .قاعدۀ حفظ نظام به حفظ نظم موجود در جامعه اسالمی یا حفظ حکومت
اسالمی اختصاص ندارد .به موجب این قاعده باید به هر نظم بشري كه محصول فکر و عمل مردمان مختلف
است و به بقاي نوع انسان و زندگی با كيفيت او كمك میكند ،احترام نهاد (نوبهار ،1303 ،ص .)69 ،13اصوالً
آنچه كه امروزه در ادبيات حقوقی و قانونی كشورها تحت عنوان «نظم عمومی» مطرح میشود ،در فقه اسالمی
تحت دو عنوان بسيار كلّی «ال ضرر و فساد فیاألر

» مورد تمسّك واقع گردیده است .در متون حقوقی

عرب نيز این اصطالح تحت عنوان «النظام العام و اآلداب» مورد بررسی و تبيين واقع گردیده است و به تفصيل
در خصوص آن بحث كردهاند (سّنهوري ،بیتا ،ص .)30

 .1در ميان فقهاي متقدّم ،امام محمد غزالـی با وجود وفاداري به دولت و بهرغم تکيه بر خدمت ،منکر حق انتقاد و اعترا
شرط آنکه اعترا

و انتقاد به نظم عمومی و صلح اجتماعی خلل وارد نرساند .نك .منصورنژاد ،1332 ،ص.)32-3
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به دولت نيست؛ به

 .3-3تحليل مفهوم نظم عمومی در حقوق كيفري غرب
پس از تحليل مفهوم نظم حقوقی در حقوق كيفري اسالم بویژه در نظام حقوقی كشورمان ،ضروري است تا با
رویکردي تطبيقی به تبيين جایگاه این مفهوم در عرصة حقوق كيفري كشورهاي غربی ،مخصوصاً انگلستان
بپردازیم.
مقصود از طرح این موضوع به شکل مختصر ،تأكيد بر توجّه و دیدگاه خاص قانونگذار این كشورها به مفهوم
نظم عمومی و عملکرد او در این زمينه است؛ چرا كه بخش بزرگی از مشکالت نظري و اجرایی پيشگفته در
این كشورها از دههها پيش ،به شکلی روشن و قانونمند ،از بين رفته و اقدام قانونگذار آنها در مبناگذاري و
شالودهافکنیِ قانونی براي این مفهوم ،خطّمشی استواري ارائه كرده است.
در انگلستان ،قانون نظم عمومی 1مصوّب1036م .نخستين قانون موضوعة عمده در زمينة نظم عمومی است كه
پس از پنجاه سال از تاریخ تصویب قانون نظم عمومی 1036م .به شکل كاملتري نسبت به قانون قبل نگارش
یافت و از آن زمان تاكنون الزماإلجرا گردیده است .این قانون كه با بررسیهاي دقيق علمی و كارشناسانه در
ارتباط با جرایم مخلّ نظم عمومی و با تهية گزارشها ،تحليل پيشنهادها و بازنگري در یافتهها همراه بود و
متعاقب بحران نظم عمومی 2در انگليس تدوین شد ،نسبت به قانون نظم عمومی 1036م .جرایم كماهميتتري
را نيز كه با نظم عمومی مرتبط میباشند دربرگرفته است (ميرمحمّد صادقی ،1339،ص  .)31-3این قانون
شامل پنج بخش و سه فهرست است :بخش اول راجع به جرم شورش 3و سایر جرایم عليه نظم عمومی است.
بخش دوم ناظر بر گروهها و انجمنها ،بخش سوم به تعصبات نژادي ،بخش چهارم كه به دادگاهها قدرت
اعمال مقرّرات و احکامی راجع به متخلفان در زمينة حوادث ورزشی بویژه فوتبال میدهد و در نهایت بخش
پنجم ،شامل مقرّرات متفرقه و عمومی است.
اما با آنکه جرایم مخلّ نظم عمومی یكجا در این قانون برشمرده شده است و از این حيث در مقایسه با
كشورهایی چون كشور ما كه به ذكر كلّی این عنوان در قوانين شکلی و ماهوي اكتفا نمودهاند ،اقدام مؤثري در
حفظ حریم حقوقی اشخاص تلقی میشود و الاقل مبناي قانونی این اقدام و حدود آزادي افراد معيّن گردیده
است ،با این وجود قانون مذكور به شکل كاملی به حقوق مربوط به نظم عمومی نمیپردازد و این مسأله
نشانگر ضعف اصلی آن است و قواي بنيادین كامن ال 1را در انگليس و ویلز در راستاي پيشگيري از نقض
صلح یا كنترل آرامش چندان تحت تأثير قرار نمیدهد و این مطلب در بند  1مادۀ  19این قانون بهصراحت
بيان شده است و در دكترین حقوقی نيز بر این مسأله كه پارهاي از مقرّرات این قانون گاه به طور مطلق و گاه
در برخی موارد ضروري نمیباشند ،تأكيد شده است .این در حـالی است كه از بسياري از جرایم عمده ،اصلی
و اسـاسی كه ضرورتاً میبایست مــورد بحث واقـع میشدند ،بحثی به ميان نيامده است ( .)Card,103

. Public order law
. Crisis of the public order
. Riot
. Common Law
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همچنين این قانون از نظر حقوقدانان انگليسیتبار ،از انعطافپذیري 1نظري و كاربردي برخوردار نيست؛
اگرچه براي رفع این چالش میتوان از قوانين مستقل و مکمّل دیگري همچون قوانين راجع به حقوق
انجمنها و دستهها ،حقوق مرتبط به نشستهاي عمومی و قانون محدودیتهاي حق استفاده از بزرگراه و
دیگر قوانين راجع به احصاي جرایم مخلّ نظم عمومی بهره جُست كه البته این قوانين درک مقرّرات قانون
نظم عمومی 1036م .را نيز بيشتر و بررسی آنها را آسانتر میكنند.
قانون نظم عمومی 1036م .بيشترین تغييرات قابل توجّه را در قانون نظم عمومی 1036م .انگلستان و ویلز
پدید آورد .این قانون پارهاي از جرایم قبلی را كه مبتنی بر حقوق كامن ال بوده ،لغو و جرایم جدیدي همچون
اخالل در نظم به شکل خشونتبار 2و منازعه در مأل عام 3و غيره را ایجاد كرده است .این قانون نسبت به
قانون دهة 1039م .اقتدارات پليس را در زمينة حفظ و حراست از نظم عمومی ،صلح و آرامش براساس
مقرّرات مدوّن و شرایطی معيّن توسعه داده است؛ البته قانونگذار ،جرایم ارتکاب یافته تا قبل از تصویب قانون
اخيرالذكر را از شمول آن مستثنی ساخته است.
ویژگی قانون نظم عمومی این است كه اركان شکلگيري بزه ،عالوه بر ركن قانونی جرم ،ركن مادي و ركن
روانی را با اجزا و عناصر ویژۀ آنها در خصوص هر مورد مثالً در مورد شورش دقيقاً مشخص و تبيين مینماید
و حسب مورد كيفر خاصی را با حداكثر معيّنی فرضاً  19سال حبس به عنوان باالترین ميزان كيفر شورش در
نظر میگيرد و یا جریمة نقدي را مقرّر میدارد .الزم به توضيح است كه مجازاتهاي قابل اعمال به موجب
این قانون همانا جزاي نقدي و حبس میباشد ( .(Thornton,103
هدف از بررسی این قانون كه به اجمال بدان پرداخته شد ،تبيين اهميت شکلی آن راجع به نحوۀ تنظيم و
ترتيب جرایم و بيان جزئيات راجع به هر جرم در ارتباط با نظم عمومی و در نتيجه حفظ حقوق افراد جامعه و
تعيين مرزها از یك سو و بيان اهميت ماهوي آن در راستاي احصاي نوع جرایم با توجّه به ماهيت آنها است.
بیتردید از این رهگذر نيز این شيوۀ قانونگذاري و یافتن مبناي مشخص براي جرایمی كه واجد وصف مخلّ
بودن براي نظم عمومی جامعه میباشند در مقایسه با سایر نظامهاي فاقد این خطّمشی از نظر تطبيقی بسيار
حایز اهميت خواهد بود و میتواند در ایجاد حس اهتمام و توجّه به ضرورت تدوین چنين مجموعهاي از
سوي قانونگذار ملّ ی در عرصه حقوق كيفري مفيد فایده واقع شود و در اتخاذ یك سياست جامع جنایی در
بُعد تقنينی ،قضایی ،اجرایی و مشاركتی اثرگذار باشد و بر قانونگذار ما ضروري است كه در عصر قانونمداري
حقوق كيفري از راهکارها و رهيافتهاي نوین سایر كشورها همچون كانادا ،چين ،هلند و غيره كه بسان
انگلستان در این مسير گامهاي بلند و مؤثري برداشتهاند ،بهره جوید.

. Flexibility
.Violent disorder
. Public affray
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 .1نسبی و متغير بودن مفهوم نظم عمومی
در ابتدا باید گفت كه بحث نسبيت و بررسی آن در ارتباط با مفهوم نظم عمومی به گونهاي بایسته ،مستلزم
تعيين دقيق قلمرو مطالعه ،تحليل دیدگاهها ،لحاظ مسائل و ابعاد مختلف موضوع و در حقيقت طرح مستقل و
مفصّل آن در یك پژوهش جامع است؛ امّا با توجّه به ضرورت بيان موضوع در این بخش ،به شکل گذرایی به
این بحث میپردازیم.
نظم عمومی تحت تأثير عوامل مختلف سياسی ،فرهنگی ،اخالقی ،مذهبی ،اقتصادي و غيره است و این امور
نيز هم از لحاظ مکانی و هم از لحاظ زمانی متغيرند؛ لذا نظم عمومی ،مفهومی كامالً متغير و انعطافپذیر دارد
و در تمامی شاخههاي حقوقی از جمله حقوق كيفري ،همينگونه است و یکی از مشکالت مربوط به ارائة
تعریف حقوقی از نظم عمومی ،همين نسبيت 1مفهومی آن است و لذا قانونگذاران نيز معموالً از تعریف نظم
عمومی خودداري كرده و تنها در مواردي ،فقط به احصاي برخی از مصادیق آن اكتفاء نمودهاند.
امپریکو ،2صاحب دو كتاب مشهور «فر

هاي عمده» و «طرح آیين پيرون» است كه در دومی ،اندیشههاي

نسبی نگرانة خود را به طور مبسوط شرح داده است .در نظر وي ارائة احکام یقينی و قطعی ،عملی نابخردانه
است؛ زیرا در مقابل هر قولی ،میتوان قول مخالف ارائه نمود كه به همان اندازه معتبر است .همچنين به اعتقاد
وي هي چيز در خود زشت یا زیبا ،نيك یا بد نيست ،فقط ذهن ما چيزي را چنان جلوه میدهد .با این طرز
تلقی ،عجيب نيست اگر این سخن را كه «آدم خواري ،زناي با محارم و سایر اعمال حرام و ممنوع صرفاً انواع
گوناگون رفتار هستند كه در برخی جوامع از آنها تقدیر و در برخی جوامع ،تقبيح میشود» ،بپذیریم (احمدي،
 ،13 1ص.)131
چنانکه گفته شد ،نظم عمومی دائر مدار مصالح و منافع عمومی است و این محور نيز برحسب زمانها و
مکانهاي مختلف ،ساختار حاكم سياسی ،مالحظات اجتماعی و تحوّل بينشهاي فکري ،تغيير مییابد.
همچنين قواعد ناظر بر حمایت و حراست از نظام اجتماعی و سياسی دولت نيز دایم در حال تغيير است .از
سویی یکی از منابع مهم نظم عمومی ،اخالق حسنه و احساسات عمومی است .تجربه نشان میدهد كه اخالق
به آرامی و احساسات عمومی با سرعت بيشتر همگام با تحوالت سياسی و اقتصادي و رویدادهاي اجتماعی
تغيير میكند ،پس نظم عمومی نيز كه از این عوامل متغير تأثير میپذیرد ،ثابت نمیماند (سّنهوري ،بیتا،
ص.)300-191
مفهوم نظم عمومی برحسب مقتضيات زمانی و مکانی ،از دایرۀ شمول متغيري برخوردار و مالکهاي آن در
تغيير و دگرگونی است و همگام با استيالي مفاهيم و نهادهاي اجتماعی در هر زمان و از قرنی به قرن دیگر،
دگرگونی میپذیرد (.)Allen,1066, P.116

. Relativity
. Emprico
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در عمل نيز میتوان این حقيقت را دریافت كه بسياري از اقداماتی كه در كشوري در زمرۀ جرایم مخلّ نظم
عمومی قرار گرفتهاند ،ممکن است در كشور دیگري فاقد چنين وصفی باشند ،همچون فر

تعدّد زوجات كه

در فرانسه مخلّ نظم عمومی است و در ایران مخلّ نظم عمومی تلقی نمیشود ،یا ارتکاب عمل زنا كه در
بسياري از كشورها همچون یونان ،تحت شرایطی فاقد وصف مجرمانه بوده و مخلّ نظم عمومی تلقی
نمیشود .در هر شکل  ،توصيف نظم عمومی با یکی از عناصر سازندۀ عينی یا ذهنی آن در مجموعهاي متنوع و
با مؤلفههایی همچون دین ،عرف و اخالق حسنه ،به معناي محدود ساختن آن به این عناصر نيست؛ بلکه ،مراد
آن است كه بر حسب مقتضيات زمانی و جغرافيایی ،گاه عنصري از عناصر سازندۀ نظم عمومی میتواند وجهة
پر رنگتري نسبت به دیگر عناصر داشته باشد .با این نگرش ،جایگاه و اعتبار هر یك از عناصر سازندۀ نظم
عمومی از محيطی به محيط دیگر ،متفاوت خواهد بود؛ براي مثال ،بداهت این نکته آشکار است كه اعتبار
عنصر «دین» در یك جامعة دینی با اعتبار آن در یك جامعة غير دینی كامالً متفاوت است .به همين دليل ،در
این نکته نمیتوان تردید كرد كه عناصر اخالل در نظم عمومی یك جامعة شدیداً دینمدار ،با عناصر اخالل در
نظم عمومی یك جامعة الئيك یکی نيست .دقيقاً با اتکاء به همين اندیشة زمانی و مکانی بوده است كه میتوان
از نظم عمومی محلی ،قبيلهاي ،ملّی ،بينالمللی و غيره سخن گفت .همچنين حتی با بررسی در پيشينة تاریخی
قوانين یك كشور میتوان به این واقعيت رسيد كه اعمالی در گذشته مخلّ نظم عمومی آن كشور انگاشته
میشدهاند ،حال كه بعدها فاقد چنين وصفی گردیدهاند و یا این تلقی و نگرش ،حسب مورد شدّت و حدّت
بيشتر یا كمتري یافته است .البته نمونة بارز این روند تغيير را در كشور ما و در قوانين كيفري مصوّب پيش از
انقالب و در مقایسه با قوانين جزایی مصوّب بعد از انقالب نيز میتوان مشاهده نمود كه به روشنی نمایانگر
مقولة نسبيت در نظم عمومی و در عرصة حقوق كيفري است.

 .1مفهوم نظم عمومی و ارتباط آن با مفاهيم مشابه
از آن جایی كه مفهوم نظم عمومی به درستی و از تمامی جهات تبيين نگردیده است ،همواره بين این مفهوم با
مفاهيم دیگري همچون اخالق حسنه و امنيت عمومی گونهاي از تداخل معنا مطرح میگردد و حتی
نویسندگان حقوق كيفري نيز گاه این مفاهيم را در هم آميخته و ارادۀ معناي واحدي از آنها میكنند؛ این در
حالی است كه بهرغم ارتباط بين این مفاهيم ،باید به این نکته توجّه داشت كه هي گاه نمیتوان قلمرو متمایز
هر یك از آنها را نادیده انگاشت.
در این قسمت ،نخست مفهوم امنيت اجتماعی و ارتباط آن با نظم عمومی را بررسی میكنيم ،آنگاه به تحليل و
مقایسة مفهوم اخالق حسنه با این اصطالح خواهيم پرداخت.
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 .1-1مفهوم امنيت اجتماعی1و ارتباط آن با نظم عمومی
امنيت اجتماعی بخشی از مفهوم امنيت ملّی است كه بيشتر جنبة داخلی دارد .هرچند مفهوم امنيت ملّی بيشتر
در روابط خارجی مورد توجّه قرار میگيرد و لذا از موضوعات مورد مطالعه در علوم سياسی است ،اما به یقين
میتوان گفت جنبة داخلی و عوامل مؤثر داخلی در تحقق این امر كم اهميتتر از عوامل بيرونی آن نيست؛ لذا
در تعاریف راجع به امنيت ملّی هر دو جنبه مورد توجّه قرار گرفته است.
آرنولد والفرز 2امنيت ملّی را به معناي فقدان ترس از به خطر افتادن ارزشهاي حياتی میداند .به نظر او امنيت
از لحاظ عينی نشاندهندۀ عدم وجود تهدید نسبت به ارزشهاي تحصيل شده است و از لحاظ ذهنی بر عدم
ترس نسبت به اینکه این ارزشها مورد هجوم قرار گيرند ،داللت میكند (حبيبزاده،

 ،13ص .)30-19این

تعریف عالوه بر حفظ تماميت ارضی ،نظام اجتماعی و استقالل كشور ،امنيت اجتماعی و رعایت حقوق و
آزاديهاي اساسی را هم شامل میشود؛ لذا امنيت ملّی عالوه بر قدرت نظامی و تواناییهاي راهبردي در
روابط بينالمللی ،داراي ابعاد سياسی ،اجتماعی و اقتصادي داخلی نيز میباشد كه مسائل مهمی مانند ثبات
سياسی ،رونق اقتصادي ،حقوق و آزاديهاي فردي و یکپارچگی ملّی از موضوعات مهم آن است .امنيت ملی
در هر واحد سياسی مرهون شرایط اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادي و سياسی داخلی آن است كه امنيت اجتماعی،
بخشی از این شرایط است .در یك جامعة داراي نظام اجتماعی سامان یافته ،امنيت ملّی ،نتيجة وجود نظم
عمومی است .امنيت و نظم ،الزم و ملزوم یکدیگرند .جامعة بدون نظم اجتماعی ،فاقد امنيت است و فقدان
امنيت حاكی از عدم وجود نظام اجتماعی سامان یافته و مقتدر و مسلط بر اوضاع است .فقدان امنيت باعث
هدر رفتن نيروهاي سازندهاي میشود كه باید در زمينههاي مختلف رشد و توسعه فعّال باشند .امنيت بهرغم
آن كه یك پدیدۀ اجتماعی و حقوقی است ،یك احساس درونی از مقولة معرفت است و انسان را به آینده و
شرایطی كه براي او به وجود خواهد آمد و استفاده از آنچه هست براي دسترسی به آیندۀ مطلوب متوجّه
میكند .جامعهاي توسعهیافته است كه با تأمين امنيت فردي و اجتماعی ،زمينة ایجاد رابطه بين دو افق آینده و
گذشتة خود را فراهم كند و اال رشد و توسعة واقعی امکانپذیر نيست و دستخوش اميال افراد میشود .از نظر
سياسی اگر امنيت اجتماعی وجود نداشته باشد ،فعاليتهاي سالم سياسی بیثبات شده و فعاليتهاي ناسالم و
بعضاً مخلّ مبانی نظام اجتماعی جایگزین آن میشود و توسعة اقتصادي را هم تحت تأثير قرار میدهد .در
حالی كه با وجود امنيت اجتماعی ،فعاليتهاي سالم سياسی زمينة بروز پيدا میكند و افراد میتوانند آزادانه
عقاید خود را در جهت اصالح امور جاري جامعه ارائه دهند و با درک واقعی مشاركت سياسی ،تقابل بين
طرفين قرارداد اجتماعی به تفاهم و وحدت نظر و وفاق ملّی تبدیل میشود و از نظر اقتصادي دارندگان
سرمایه نيز به سرمایهگذاري در امور زیربنایی و توليدي عالقمند میشوند.

. Social Immunity
. Arnold Walferz
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بنابراین ،امنيت و نظم اجتماعی عالوه بر حفظ وحدت ملی و اقتدار سياسی نظام ،موجب سرمایهگذاري
اقتصادي سالم و بهرهوري مثبت از آن میشود ،درحالیكه ناامنی و بینظمی ،سرمایهگذاري را به سمت داللی
و واسطهگري سوق میدهد و بهرهوري سرمایه را كاهش میدهد .به این ترتيب نظم و امنيت اجتماعی كه
ظهور آن در امنيت سياسی تجلی مییابد با كلية پدیدههاي اجتماعی از جمله مسایل فرهنگی ،اجتماعی،
حقوقی و اقتصادي ارتباط تنگاتنگ دارد و به این لحاظ واجد اهميت ویژه است .شکل امنيت اجتماعی
براساس نظم عمومی در اصول قانون اساسی تجلی مییابد .اصول مذكور كه تجلی ارادۀ ملی و ميثاق جمعی
است ،به وجود آورندۀ بخشی از نظم عمومی نظام حقوقی است .از این نظر مهمترین وظيفة قانونگذار،
حمایت و حراست از اصول مذكور است و باید پيش از سایر نهادهاي سياسی جامعه و بيشتر از آنها بر اجراي
اصول مذكور متعهد و معتقد باشد و در تصویب قوانين عادي دقت الزم داشته باشد تا از اصول قانون اساسی
تجاوز نشود .عدم رعایت این وظيفه مهم ،مجریان امور را به عدم پایبندي به قواعد مربوط به نظم عمومی
تشویق میكند و باعث تعر

به حقوق و آزاديهاي فردي میشود و در نتيجه امنيت و نظم اجتماعی را به

مخاطره میاندازد .از آنجا كه اصول قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران كه براساس احکام اسالم تدوین شده
است مبناي اصلی و اساسی نظم عمومی در حقوق ایران است ،هرگونه مصوّبهاي كه با مبناي مذكور مغایر
باشد ،از نظر حقوقی غير قابل اجراست كه مسؤوليت نظارت بر این مهم به عهدۀ شوراي نگهبان قانون اساسی
است .این شورا نه تنها به نظارت بر مصوّبات قوّۀ قانونگذاري جهت تطبيق مقرّرات موضوعه با احکام شرعی
و قانون اساسی است ،بلکه باید در اظهارنظرهاي خود نيز به مبانی نظم عمومی در حقوق ایران توجّه كافی
داشته باشد.

 .2-1مفهوم اخالق حسنه و ارتباط آن با نظم عمومی
اخالق حسنه ،در قواعد اخالقی ریشه دارد .پيشينة این مفهوم را باید در حقوق روم جستجو كرد .پس از سدۀ
ششم پيش از ميالد در حقوق روم ،اصطالح «اخالق »1پدید آمد .البته منظور از اخالق در آن روزگار ،اخالق
مردم روم بود كه پس از آميختگی روميان با یونانيان و نشانپذیري از اندیشههاي فلسفی و یونانی ،دو اصطالح
«اخالق حسنه »2و «اخالق سيئه »3به دست حقوقدانان رومی پدید آمد (احمدي واستانی ،1311 ،ص -113
.)11
در تعریف اخالق حسنه در مجموع ،سه دیدگاه برجسته وجود دارد :نظریة جامعهشناسی ،نظریة فسلفی و
نظریة حقوقی .براساس نظریة جامعهشناسی ،اخالق حسنه همان عادتها و آداب و رسوم جاري یك جامعه
است .آنچه مردم عادت كردهاند و افکار و وجدان جامعه پسندیده است ،مربوط به اخالق حسنه است.

. Morals
. Boni Mores
. Mail Mores
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اخالق حسنه براساس این نظریه ،امري است نوعی .نظریة فلسفی ،اخالق حسنه را آرمانی و اخالقی میداند.
بر پایة این دیدگاه ،اخالق حسنه امري شخصی است و به اندیشههاي دادرسان و اشخاص بستگی دارد .همة
مردم باید براي زندگی خوب ،ایدهآل اخالقی را الگوي خویش قرار دهند .در نظریة حقوقی ،اخالق حسنه نه
عادتها و رسمهاي جاري یك جامعه و نه قواعد اخالقی صرف است .اخالق حسنه ،قواعد اخالقی موجود و
محققی است كه شالودۀ قوانين و جزو هنجارهاي حقوقی قرار گرفته و به همين دليل داراي ضمانت اجرا
است (احمدي واستانی.)111 ،1311 ،
بهرغم این نظریههاي سهگانه ،اخالق حسنه را میتوان دستهاي از اعتقادات عمومی دانست كه در بيرون از
قلمرو حقوق ـ قانون یا عرف و عادت ـ و نيز خارج از نفسانيّات محض ،وجود دارد و براي تنظيم زندگانی
جامعه و رسيدن به مقصد زندگی اجتماعی با حقوق همکاري میكند.
حال این پرسش مطرح میشود كه بين اخالق حسنه و نظم عمومی چه رابطهاي وجود دارد؟ آیا این دو مفهوم
از یك جنس هستند با دو چهرۀ گوناگون یا در برابر هم استقالل دارند؟
در پاسخ باید گفت اخالق حسنه چهرۀ خاصی از نظم عمومی است .با آنکه منظور نهایی اخالق ،ساختن
انسانی منزّ ه و پارساست و حقوق به برقراري عدالت و برابري نظر دارد ،نظام حقوقی هي گاه بینياز از اخالق
نبوده است؛ زیرا در بسياري از موارد ،براي حفظ عدالت اجتماعی ناگزیر است كه پارهاي از قواعد اخالقی را
حمایت كند .گروهی از قواعد اخالقی را كه در متون قوانين امري آمده یا مبناي اینگونه قوانين قرار گرفته
است ،باید در شمار قواعد مربوط به نظم عمومی آورد؛ ولی گروه دیگر كه ضمانت اجراي آن فقط وجدان
عمومی است ،با عنوان ویژۀ «اخالق حسنه» مورد استناد قرار میگيرد .از سوي دیگر ،مبناي قواعد حقوق تنها
اخالق نيست و گاه ضرورتهاي اقتصادي و سياسی ،اصولی را به وجود میآورد كه اخالق در آن زمينه
حکمی ندارد .پس احتمال دارد امري كه خالف نظم عمومی است ،با هي یك از قواعد اخالقی تعار

نداشته

باشد .بدین ترتيب نظم عمومی و اخالق حسنه هر كدام قلمرو ویژهاي مییابد كه در عين ارتباط و نفوذ در
یکدیگر ،جداگانه باید مورد توجّه قرار گيرد .با وجود این ،چون اموري كه خالف اخالق حسنه است نظم
عمومی را نيز برهم میزند و هي گاه حقوق نمیتواند به امور غيراخالقی بیاعتناء بماند ،به اصطالح منطقی،
رابطة این دو مفهوم را باید عموم و خصوص مطلق دانست؛ بدین تعبير كه آنچه با اخالق حسنه منافات دارد،
با نظم عمومی نيز مخالف است (قرباننيا ،13 3 ،ص .)36-33البته به نظر میرسد كه رابطة بين این دو مفهوم
از نظر منطقی ،عموم و خصوص مطلق نباشد؛ زیرا آنگاه چنين رابطهاي (عموم و خصوص مطلق) برقرار
خواهد بود كه یکی از آن دو مفهوم بر تمامی مصادیق دیگري صدق كند ،بیآنکه عکس آن صادق باشد كه
این امر ،مبيّن نفی استقالل اخالق حسنه است .پس با عنایت به وجوه افتراق این دو مفهوم ،باید گفت كه
رابطة آنها از نظر منطقی ،عموم و خصوص من وجه است.
با توجّه به ارتباط عميق اخالق حسنه با نظم عمومی ،گروهی از نویسندگان حقوقی در مقام ارائة تعریف
جامعی براي هر دو مفهوم برآمدهاند و مجموع قواعد ضروري براي زندگی اجتماعی را مطرح ساختهاند.
اگرچه تعابير و استداللهاي دیگري نيز در این خصوص مطرح است ،ليکن به دليل مجال اندک ،به همين
مطالب اكتفا میشود.
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 .6نتيجهگيري
نظم عمومی ،ارتباط مستقيمی با منافع و مصالح جامعه یافته است و در نظامهاي مختلف فکري ،معنا و گسترۀ
متفاوتی داشته و با ایدئولوژي حاكم ،خطّمشی سياسی و مالحظات اجتماعی ،اقتصادي و اخالقی هر جامعه
عميقاً پيوند خورده است؛ از این رو تفسير و تحليل این مفهوم جز با در نظر داشتن بستر زمانی و مکانی طرح
موضوع امکانپذیر نيست.
مهمترین رهيافت پژوهش ،اثبات لزوم ارائة چارچوب و تعریف قانونی از نظم عمومی بوده است؛ چرا كه
بهرهگيري از این اصطالح ،با توجّه به كليّت و نسبيّت آن در قانون ،بدون تعيين دامنه و مبنا و دیگر جهات،
بیگمان از شفافيّت و جامعيّت چارچوب تجلی یافتة حقوق فردي اشخاص در مواد قانونی خواهد كاست.
بنابراین ،طرح و بررسی این مفهوم فقط در دكترین حقوقی و در مقام توجيه ضرورت مقابله و واكنش جامعه
نسبت به رفتارهاي مجرمانه و مُعَنون به عنوان خاص قانونی ،منطقی و از این حيث قابل پذیرش خواهد بود.
اگرچه باید این نکته را در نظر داشت كه اصوالً عدم بهرهگيري بیحد و حصر از این مفهوم موسّع ،از توسّل
جُستن به آن بسيار بهتر است.
بدیهی است كه بهرهگيري از تجربة دیگر كشورها ،بویژه كشور انگلستان ،در زمينة تبيين صریح چارچوب نظم
عمومی و تعيين مصادیق قانونی آن در قلمرو حقوق كيفري ،میتواند زمينة بسياري از ابهامات موجود در این
ارتباط را محدود یا اساساً مرتفع نماید .لذا قانونگذار ما میتواند با ارائة تعریف مُتقنی از نظم عمومی و
مصادیق احصا شدۀ آن ،صراحتاً آن را دائر مدار نظام قانونی بودن جرایم و مجازاتها اعالم نماید ،یا اینکه
همچون برخی كشورهاي تابع نظام كامن ال ،میتواند مجموعة مستقل و قانونمندي را تحت عنوان قانون نظم
عمومی وضع نماید.
به نظر می رسد استفاده از دو یا چند معيار عينی همچون تعدد مرتکب ،گستردگی دامنة آثار رفتـار ارتکـابی ،اخـالل بـه
انسجام و بافتار اجتماعی ،علنی بودن رفتار و توسّل به خشونت ،موجب احصاي دقيق جـرایم ضـد نظـم عمـومی
میشود .در مقام احصاي جرایم ضد نظم عمومی ،ضروري است كه قانونگذار در نظر داشته باشـد كـه هـدف از وضـع
چنين جرایمی ،حمایت از شهروندان است و در این جرایم ،مردم مرجع حمایت هستند نـه سـازمان حکومـت .حقـوق
دفاعی متهم ،حدود اختيارات و وظایف نهادهاي عدالت كيفري مانند پلـيس ،دادسـرا و دادگـاه در فراینـدهاي
تعقيب ،ت حقيق و دادرسی مربوط به جرایم بر ضد نظم عمومی هماننـد جـرایم عمـومی و عـادي بایـد باشـد.
نهادهاي عدالت كيفري ،جرایم ضد نظم عمومی را نباید مصداقی از جرایم ضد امنيت تلقـی نماینـد؛ بنـابراین،
محدودیتهاي مقرر براي متهمان و مرتکبان جرایم ضد امنيت ،نباید به متهمان و مرتکبان جرایم بر ضـد نظـم
عمومی در فرایندهاي تعقيب ،تحقيق ،دادرسی و اجراي حکم ،تسرّي یابد.
همچنين ،انفکاک معنا و قلمرو نظم عمومی از مفاهيم به ظاهر متشابهی همچون اخالق حسنه ـ با عنایت به
ماهيت ،قلمرو و آثار متفاوت آنها ـ ضرورتی است كه در متون قانونی و ادبيات حقوق كيفري كشور باید مورد
توجّه واقع شود.
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