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  ) 1399/ 6/ 24 تاریخ تصویب: - 1398/ 2/ 22(تاریخ دریافت:  

�چکیده 

اري یو هم  یوحدت، همدل  يات جامعه است که حفظ آن در گرویاز عناصر مهم در تکامل و تداوم ح  ینظم اجتماع

بوده که از   يي بزرگ جامعه امروزهابیکی از آسی  یتفاوتی نسبت به امور اجتماعی. ب قرار داردجامعه    ياعضا  ۀهم

و نقض    یدن احساسات عمومیدارگردحهیتفاوتی موجب جراست. بی  یماري اجتماعیب  یشناسان، نوعدگاه جامعهید

جامعه در    يتفاوتی اعضایبه جهت ب  ، نکه مجرمان و ناقضان قانون همیضمن ا  ؛گرددمی یو اجتماع  یهاي اخالقارزش

مقامات    م جرائاعالم و گزارش وقوع   به راحتی از تعق صالحذيبه  آثار و تبعات منفب و مجازات میی ،  و    یگریزند. 

روزافزون  یش وتفاوتیبیوع  توجه  و  مداخله  ضرورت  می  گذارقانون  ةژی،  بیرا  با  مقابله  براي  راهطلبد.  هاي  تفاوتی 

فرهنگ  و  آموزش  بر  عالوه  که  دارد  بر مختلفی وجود  مناسب  بستر  ایجاد  و  با  سازي  مقابله  ابزاری،  آناي  از    ي ها کی 

از    یتفاوتق بییاز مصاد  یفري برخیک   گذارقانونن منظور،  یفري است. به ایمذکور، توسل به حقوق ک  ةدیمقابله با پد

را  ها آن دهی جرائم مهم و خودداري از جلوگیري از وقوعجمله خودداري از کمک به مصدومین، خودداري از گزارش

در   گذارقانوند اگرچه  یسیاست کیفري ایران مبرهن گرد  ین نموده است. با بررسییآن مجازات تع   ياانگاري و بر جرم

اما    ،توجه نموده است   یاجتماع  یتفاوتبه صورت پراکنده و ناقص به موضوع بی  يفري در موادین کین قوان یزمان تدو

مذکور ضرورت   ةدیمطلوب با پد  ةجهت مبارز  هایی همراه بوده که درین امر جداي از پراکندگی، با نواقص و کاستیا

از   یاجتماع  یتفاوتموارد مهم بی  یرادات، تمامیفري انجام دهد و ضمن رفع ای اصالحاتی را در قانون ک  گذارقانوندارد  

انگاري نموده و مجازات  کامل در یک فصل جرم  طوربهگناه را  جمله خودداري از اداي شهادت براي نجات انسان بی
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  مه مقد 

  ی ب گاهین آسیاست. ا   یدر روابط اجتماع  يجد  ي هاها و آفت ب یکی از آسی  1ی تفاوتی اجتماعبی

تربیر نوع  در  خانوادگ یشه  نگرش  و  ن  یت  که  آمو ی دارد  آگاهازمند  سطح  باالبردن  و  هاي  یزش 

گاه  یعموم و  ن  ی است  قضایهم  برخورد  سا  ییازمند  صر  ۀیدر  مفحیقانون  و  جامع  است.  ی،  د 

قاتل خاموش بشریت    عنوانبهاز آن    ،نظراناز صاحب   یتا بدان جاست که برخ  ی تفاوتیت بیاهم

اصل علت  را  آن  و  نموده  ارزشنیازب  ییاد  تخررفتن  و  پایها  اساس ی ب  و  می  ه  که  خانواده  دانند 

حتمی و  جامعه  سقوط  به  منجر  گرددیبشر  یتواند  سال )Chinama, 2014: 10(  ت  در  ر  یاخ  يها. 

صحنهبه شاهد  خ  ییهاکرات  نزاع  زورگ یاز  حوادث  یابانی،  و  تصادفات  نوامیس،  مزاحمت  ري، 

ن اتفاقات،  یا  انیم که در جریگر هستیا وقوع جرائم مهم دی  ید بدنیبه صدمات شد  یناگوار منته

به ناظران  اقدام در جهت جلوگ ی  یرسانکمک  يجارهگذران و  از وقوع جرم  یا  آثار  یري  ا کاهش 

وقوع    یمنف صورت  در  گزارشی آن  آن ا  صالح  دهی  مقامات  بی  ، به  عبور    یتفاوتبا  آن  کنار  از 

تی  یمسئولرگونه  برداري آن با تلفن همراه خود نموده و بدون احساس هلمیا اقدام به فینمایند  می

را در شبکه  اشتراك میآن  به  اجتماعی مختلف  برانیا  2.گذارندهاي  رفتارها  ،  رانیا  ۀجامع  يگونه 

میی محسوب  بزرگ  خطر  زنگ  زک  ایشود؛  تمدن  پایرا  بر  نوعيمداراخالق  ۀیرانی  و    یدوست، 

مسئول بنای احساس  نظم  حفظ  و  جامعه  قبال  در  ب  ت  قطعاً  است.  ویشده  مشارکت   تفاوتی  عدم 

چن  یاجتماع به  امورینسبت  منتهين  شکوفا   به  ی،  عدم  و  می  ییزوال  بیجامعه  تفاوتی گردد. 

عزلت به    یاجتماع بیگز معناي  اجتماعینی،  متعارف  اشکال  در  افراد  مشارکت  عدم  و    ی عالقگی 

نواح،    ي(نبو   است  برخ)138:  1393و  جامعه  ی.  تعراز  در  بیشناسان  گفتهیف  تفاوتی «بی  د:انتفاوتی 

،  ینوعان، اوضاع اجتماعآن افراد در جامعه نسبت به هم  یشود که طتی گفته مییبه وضع  یاجتماع

زي یتبر  ی(محسن  »دشونعالقگی مییاعتنایی و ب ینده دچار بیط موجود و آی و شرا  یاسی و فرهنگیس

  .  )8: 1390فرد، و صداقتی

عبارت است از ارتباطات و    یاجتماع  ۀیرد. سرمادا  3ی اجتماع  ۀیشه در کاهش سرمایر  یتفاوتبی

د آورند  یک جامعه پدینان را در میان افراد  یو اطم  يتوانند حس همکارکه می  یهاي اجتماعشبکه

 
1. Social Apathy 

شدت  گر را بهیشخص د  ،با استفاده از چاقو  يآن فرددان کاج تهران اشاره نمود که در  یت واقع در میتوان به جنای نمونه م  يبرا.  2

به عمل   یگونه اقدامچیگر بودند و هها صرفاً نظارهس صورت گرفت و آنین امر در حضور مردم و دو مأمور پلیمجروح ساخت. ا

درمان که با    ۀنی اشتن هزنی تهران به جهت ندیمارستان امام خمیمار توسط کارکنان بیتوان از رها نمودن دو بی ن میاوردند. همچنین

رئ  بیبس  یدستور  و  سای مارستان  ب یتفاوتی  کارکنان  و  پرسنل  بردیر  نام  بود،  همراه  در:    مارستان  -Isna.ir/09679(دسترسی 

8910&Jahannews.com/16362، 1399/ 8/ 4 آخرین بازدید.(  

3. Social Capital 
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، مشارکت و انسجام اجتماعی،  ی عموم  یات، آگاهی، اخالقیهایی همچون اعتماد اجتماعلفهؤ و با م

   .)220: 1390دري، ی(رهبر و ح  شودده مییت سنجی ندئولوژي و امین و ای، دهنجارهاها و ارزش

،  ی شناخترا  در سه عامل روان یتفاوتگیري بینظران علوم اجتماعی علل و عوامل شکلصاحب 

،  يگذارو اثر  ییفقدان احساس کارا   از  اي که گونهنمودند؛ به  یاسی بررسیاقتصادي و س   –یاجتماع

  یشناختعوامل روان  عنوانبه  1یت جمعی مسئول اکنشو پر  یقدرتفقدان احساس اعتماد، احساس بی

)Latan & Darly, 1969: 244-265 (،  کاري  یفقر و ب  ،يو اقتصاد  یگاه اجتماعی، پایبندي اجتماعاز قشر

اجتماع  عنوانبه   ةاسی و سوءاستفادیس  يهنجارو از بی  )155:  1395(میرزاپوري،    اقتصادي  –یعوامل 

دولت و  قدرت  حاکمان  از  س  عنوانهبمردان  در  شکلی عوامل  که  نمودند  یاد  بیاسی    ی تفاوتگیري 

چند دولت مکلف است اقدامات الزم را براي کاهش نابرابري و هر  .)Gamson, 1976: 33-35(  ثرندؤ م

 نیتأم  عبارتیبههاي برابر و تمهید خدمات رفاهی جامعه و  فاصله طبقاتی، ایجاد امکانات و فرصت 

د انسان  بنیادین  اقشار  نیازهاي  از  و  آسیب ر جهت حمایت  طردشدگی  از  براي جلوگیري  و  پذیر 

به عمل    يانزوا دیگران،  آورد  اجتماعی  و  عارفی،    ؛75:  1398(عارفی  و  نظر   )98–97:  1396قماشی  به  و 

بروز بیمی مواردي در  در  اعضاي جامعه مقصر رسد خود دولت  از  برخی  میان  اجتماعی  تفاوتی 

  غیره   تربیتی و  ،شناختی، اقتصادي، خانوادگیاسی نوین، عذرهاي جامعهدر کیفرشنالوصف  مع  .باشد

آن را   ۀخود هستند و باید هزین  ۀ شود و افراد مسئول رفتار مجرمانبراي توجیه جرم کنار گذاشته می

عالوه، ضرورت حفظ نظم هب  .)100به نقل از عارفی و دیگران، پیشین:    742:  1388(نجفی ابرندآبادي،    بپردازند

تفاوت را توجیه افراد بی   ۀتعقیب کیفري و مجازات هم  ،هاي مهم اجتماعیمومی و دفاع از ارزشع

گرفتن تمامی  ها با درنظرکردن مجازاتتواند در راستاي اصل فرديگاه مینماید. البته قاضی داد می

موقعیت  و  فردِ  هايشرایط  روانی  و  روحی  اجتماعی،  حبی  اقتصادي،  صدور  به  اقدام  کم  تفاوت 

  عادالنه و منصفانه نماید. 

اجتماع علوم  ک   یبرخالف  حقوق  تعریدر  بیفري،  از  توسط  ی فی  و  دانحقوقتفاوتی  ان 

نگردصاحب  ارائه  جنایی  علوم  برخینظران  تنها  و  ودانحقوق  ید  ذکر  به  بسنده  ژگییان  آن  هاي 

به هگونهنمودند.  فقدان  که  تمای اي  و  نوعیجانات  مشترك الت  احساس  همدل  دوستانه،  و    یو 

  بیگی، و هاشم  يابرندآباد  ی(نجف  شمار آوردند  هاي آن بهژگیینوع را از ونسبت به هم  ي، سردعبارتیبه

1397 :41( .  

نظر می  می به  بیرسد  ا  یتفاوتتوان  کیفري  منظر حقوق  از  تعرنیرا  بییگونه  نمود:   یتفاوتف 

هاي   عدم توجه به برخی ارزش  ۀر نتیجعبارت است از خودداري عمدي از اقدام الزم قانونی که د

 
وقوع حادثه، هریک به امید اینکه دیگري اقدام به کمک به   ۀن. پراکنش مسئولیت جمعی به این معناست که افراد حاضر در صح1

 د. نورزنماید، خود از اقدام الزم خودداري میفرد مصدوم یا در معرض خطر می
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، در  عبارتیبهگردد.  شده که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است، محقق مینقض  اجتماعیِ

جرم از  کیفري  بیحقوق  از  ناشی  رفتارهاي  میانگاري  بحث  اهمیت  تفاوتی  به  توجه  با  شود. 

ضرور  ،موضوع و  الزم  آن  قبال  در  ایران  کیفري  سیاست  کیفري  بررسی  سیاست  است.  ي 

علیه  ها  آن  اي است که دولت با استفاده ازهاي سرکوبگرانه و سزادهندهو شیوه  اي از تدابیرمجموعه

  ی تفاوتبی  ةشدانگاريق جرمی. از مصاد)13:  1394؛ حسینی،  11:  1392(الزرژ،  دهد  جرم واکنش نشان می

 ،خطر  در معرض  ن و نجات افرادِیصدوماز کمک به م  يتوان به خوددارران مییفري ایدر حقوق ک 

نام    صالحذيبه مقامات  ها  آن   دهیاز گزارش  يا خودداریري از وقوع جرائم و  یداري از جلوگخود

هرچند   جرم  گذارقانونبرد.  مصادبا  عمدیانگاري  و  مهم  قوان  یتفاوتبی   ةق  جزایدر    طور به  یین 

  ، ري از گسترش روزافزون آن داشته است یلوگو ج  یاجتماع  ةدین پدیدر مبارزه با ا  یپراکنده سع

و   1یتفاوتموارد مهم بی  ۀبه هم  یار، بدون دقت و توجه کافیبس  یاز پراکندگ   ين امر جدایا  یول

  ی تفاوتبی  انگاريِجرم  یان مبانین مقاله پس از بیراداتی بوده است که در ایها و ا یز همراه با کاستین

  شود. می ، پرداختهیو شکل  يفري ماهو یدر قوانین ک آن  یاجمال یاجتماعی به نقد و بررس

  تفاوتی اجتماعییانگاري بجرم  یمبان .1

که  یا فر  انگاريجرم است  رفتار  موجببهندي  دولت  ممنوع    ي آن،  ضروریرا  را  آن  انجام    يا 

شود که  به مجازات متوسل میها  آن   فري و در رأسیهاي ک سازد و در قبال نقض آن به واکنشمی

قلمرودتریشد در  مداخله  شخصيآزاد  يین  می  یهاي   ؛30:  1382،  یجانک  ي(محمود  شودمحسوب 

دار براي  ت یم مرجع صالحیانگاري تصمگر، جرمید  عبارتیبه  .)90بیگی، پیشین:  نجفی ابرندآبادي و هاشم

انجام  ی ممنوعیت   بر  الزام  رفتاریا  انجام  با ضمانت   يا عدم  ایک   ياجراهمراه    ن یفري است. منطقاً 

از  یتصم ز  کیم  ای، س یفرهنگ  يفضا  تأثیرر  یسو،  و  از سو یاسی  زید  يدئولوژي جامعه و  ر  یگر، 

از حقوق و   یمتفاوت  ۀو نوع نگرش حاکمیت هر جامعه به انسان است که گون  یسنجمصلحت   تأثیر

البت)89  ، پیشین :یو عارف  یقماش  ؛82:  1393،  ی(قماش  دینماین مییشهروندان تب  يف را برایتکال ه اتخاذ  . 

مورد جرمیتصم در  نم  واقعیانگاري،  به  مراجعه  به  اجتماع یاز  اقتصادیات  روان  ي،  هر  و  شناحتی 

از    ياپاره  بر اساسانگاري رفتار همواره  ، جرمعبارتیبه .  )117:  1391(کالرکسون،    خاص دارد  ۀجامع

ا  گذارقانونگیرد و  صورت می  یمبان درنظرگرفتن  مبانیبا  که تشخ  ین  رفتارمیص  یاست    ي دهد 

  گردد. یجرم تلق

 
کنندگان از  در قوانین بسیاري از کشورها در برخی از جرائم مهم، شاهدان وقوع جرم ملزم به اداي شهادت بوده و براي خودداري.  1

اجرایی براي خودداري از اداي شهادت جهت نجات انسان ولی در قوانین کیفري ایران ضمانت   ه،بینی گردیدجازات پیشم  ،این امر

 ).  94- 98: 1383(نوبهار،  بینی نشده استگناه پیش بی
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موافقان و مخالفان    ،تفاوتی اجتماعیضرورت یا عدم ضرورت برخورد کیفري با بی  ةدر حوز

می استناد  دالیلی  به  ازهریک  هریک  و  خود  ها  آن  کنند  دیدگاه  اثبات  ب  تأکیدبر  که  طور  هدارند 

  شود : خته میااجمالی به این دو دیدگاه و دالیل هریک پرد

  تفاوتی اجتماعی یانگاري ببر عدم جرم یدگاه مبتنی د .1-1

جرم با  بمخالفت  مبتنیانگاري  دال  یتفاوتی  نظریبر  عمل  يل  مهم  یو  که  آن یتراست  عدم ن  ها، 

آزاد در  فرديمداخله  عمل  يهاي  اشکاالت  ا   یو  در  که  بوده  بهیآن  قسمت  ب ن  خالصه  ان  یطور 

  گردد. می

  يفردهاي ي دم مداخله در آزاد. ع1-1-1

تفاوتی با ترك فعل و خودداري فرد از اقدام الزم و ضروري مقرر یکه جرائم مربوط به ب  آنجا  از

انجام فعل نسبت به شهروندان    يفه برایک وظیجاد  یبر ا  یمبتن  ،رونیشوند، ازادر قانون محقق می

  1. شتري مواجه است یبا مشکل ب یبرخالف جرائم فعل هاآنانگاري است که جرم

اتمهم با  برا  ۀفیک وظیجاد  یرین استدالل در مخالفت  آزاد  يعام  به  هاي  يانجام فعل، مربوط 

و    یم خصوصید با مجبورکردن مردم به انجام فعل، به حریکه قانون نباشود  مین نکته  یو ا  يفرد

هاي  يت در آزادیاست که محدود  ی حال  ن دری. ا)80:  1395  (کالرکسون،  دیتجاوز نماها  آن  هاييآزاد

را اگر به مردم گفته شود از کشتن یاست؛ ز  ی، کمتر از جرائم ترك فعلیشهروندان در جرائم فعل

کنند، آزادید ک  یم از وقوع  ییبگو ها  آن   نکه بهیکمتر محدود خواهد شد تا اها  آن   يگران اجتناب 

د که  شو ل مییبر ما تحم  یجابی در زمان و مکانیف این وظایژه آنکه ایوري کنند. بهیمرگ جلوگ 

  . )118: 1393، يزدیان جعفر ی( میندارها آن بر  یچ کنترلیه

  ، ن مکتب به افراد اجتماعیحقوق است. در ا  ۀدر فلسف  ییاز مکتب فردگرا  متأثردگاهی  یچنین د

کنند که  نگاه می   یشن  ۀک تپیمانند ذرات شن و ماسه از    یارتباطمستقل و بی  ةهمانند عناصر پراکند

از دها  آن   هرکدام  مجزا یاز  ها  گري  و  ارتباطچیست  عامل  و  مشترك  قدر  فدهندهگونه   ن یماب یاي 

ن یت، تعاون و تضمی جاد ارتباط، حمیدر فکر ا ین مکتب حقوقیل، ا ین دلیوجود ندارد. به همها آن 

 
بی1 بزه  مادي  رکن  می.  محقق  اقدام)  از  (خودداري  فعل  ترك  با  بنابراینتفاوتی  دامن  ،گردد.  از  فعلی  خارج شم  ۀجرائم  آن  ول 

ها از جمله ترك انفاق، عدم استماع شکایت، امتناع از انجام وظایف قانونی، امتناع از  تفاوتی با سایر ترك فعلگردند. تفاوت بی می

این است که بی براي هم  ،تفاوتی اجتماعیتحویل طفل و غیره در  کلی و عام  ایجاد   ۀواجد یک حکم    شهروندان است که براي 

هاي خاصی همانند  هاي احصایی به جهت وجود رابطه و عالقه؛ در حالی که ترك فعلهام اجتماعی مقرر گردیدبستگی و انسجهم

بلکه   ،ها نه ایجاد تکلیف عامانگاري آنگذار از جرماند و هدف قانونانگاري شدهزوجیت، خانواده، شغل و قرارداد استخدامی جرم

 ده است.  خاص بو  یتکلیف خاص و در جهت حمایت از ارزش
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اجتماع   افراد  ا  نیستمیان  در  زمی و  به همین  را  افراد  تشو ینه،  تعاون  و  نمیی اري  بهق  عبارت کند. 

دید اذ  ين مکتب خواهان خودداریر پوشش اگر، فرد  زیاز  به مردم است انی ت و  کن  یل  ،رساندن 

  .)56: 1378زاده، (قاسم ري کندیجلوگها آن  هاي ل ندارد که از آزار و ضرریتما

ل  یتبد  یقانون  ۀفیک وظیبه    یاخالق  ۀفیک وظیواقع    انگاري موارد مذکور در ، با جرمعبارتیبه

امی و  بیشود  عالوه  امر،  شدی رافزان  انتظامیش  مأموران  کار  دادگاه  ید حجم  شائبو  دخالت    ۀها، 

آزاد در  پدينابجا  را  افراد  میی هاي  بدیز  ؛آوردد  وسیرا  میی ن  انتظار  اشخاص  از  با  له  که  رود 

 و   اري او شتافتهیبه    ،افتندیرا    یازمند کمک ی ش خود، هرجا شخص نیو آسا  یکردن راحتفراموش

ایدر غ  فري هم مواجه گردندیک   ياجراسرزنش شوند، بلکه با ضمانت   اخالقاً نها  تن صورت، نهیر 

، تجاوز يرمؤثر و ناکارآمدین قواعد غیان، چن دانحقوقاز    یبه نظر برخ  .)29:  1397،  یرمحمدصادقی(م

  گیرد   طلب مورد سوءاستفاده قرارهاي جاهبوده و ممکن است توسط دادستان یهاي شخصبر آزادي

)Hayman, 2005: 655-658( .  

بودن ، برخالف اصل حداقلیاجتماع  یتفاوتق بییموارد و مصاد  ةانگاري گستردجرم  ،همچنین

جزا   جزا  ی حقوق  حقوق  از  استفاده  وسیآخر  عنوان بها  اصل صرفهی  1لهی ن  است.    2فريیک  یی جو ا 

اشته  د  یق و مجازات اشخاص را در پیب و تحقیانگاري، نظارت، تعقچراکه هر اقدام ناظر به جرم

و استقالل عمل شهروندان   يت بر اصل آزادیل خسارت و اعمال محدودین امر مستلزم تحمیکه ا

از سو  منافع مدنظر از چنید  ياست.  گاه هرگز    یار دور و احتمالی همواره بس  ین مداخالتیگر،  و 

:  1390،  ی(غالم  نه حداکثر آن   ؛فري باشدیک   ۀد ناظر به حداقل مداخلیبا   یشود. فرض اصلمحقق نمی 

44-45( .  

ای  ، بنابراین از  خصوص  رادیکی  در  عمده  بی  جرائمهاي  به  در  یتفاوتمربوط  نابجا  دخالت   ،

را در قبال    ي هاي فرديتوان حقوق و آزاددگاه نمیین دیشهروندان است و از ا  يهاي فرديآزاد

  محدود کرد.  یاخالق ۀفیک وظی

  ی اشکاالت عمل .2-1-1

زم جرمیدر  با  مخالفت  ب  انگاري نۀ  به  مربوط  دیموارد  اعتراضات  به  یتفاوتی،  مربوط  که  گري 

ماه یقض  یاشکاالت عمل بوده و  مزگرایانهت عملیه  دارند،  بر علت  یتري  بههستندد   ،مثال  عنوان. 

کصد نفر مسئول بوده و  یا همه آن  یباشند، آ  یشدن کسکصد نفر در کنار ساحل ناظر غرقیهرگاه  

باب قرار خواهند گرفت؟  یتحت تعق آیچه مقدار کمک  ناجید داده شود؟   یا پس از نجات فرد، 

تر میت را وخی جهت نجات فرد، وضع  ی هاي ناجمارستان هم برساند؟ هرگاه تالشید او را به بیبا

 
1. Criminal Law as The Last Resort 
2. Principle  of  Penal Parsimony 
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موظف است او را به    یا ناجیکند، آ  يمار خودداریرش بیمارستان از پذیکند، چه خواهد شد؟ اگر ب

دیب آیمارستان  از میگري ببرد؟  انتظار میا  با فروش وساردم  به    یل اضافی رود که مثالً  اري  ی خود 

منطق  گرسنگانِ غی قطح  ۀفالن  در  و  بشتابند  ایزده  صورتیر  شوند؟ها  آن  ۀهم  ،ن   مجازات 

  . )117: 1391(کالرکسون، 

ا عدم اقدام الزم  یدهی جرائم و  تفاوتی، ازجمله عدم گزارش یب   ةگر جرائم حوزیخصوص د  در

  ي افراد  ۀا همیابد. آیشتري میینمود ب   یعمل  یرادات و اشکاالتیري از وقوع جرم، ایدر جهت جلوگ 

؟ با توجه به گسترش  هستنداند، مکلف به اعالم و گزارش آن  ک جرم مهم مطلع شدهیکه از وقوع  

اجتماعرسانه فضا  یهاي  در    يمجاز  يو  اطالعات  و  اخبار  و   کیکه  کاربران  اطالع  به  لحظه 

می آن  امشترکان  از  افراد  طریرسد، چنانچه  مطلع شدهین  مهم  وقوع جرم  از  به  ق  مکلف  آیا  اند، 

  گیرند؟فري قرار مییب ک یو در صورت عدم اعالم تحت تعق هستند صالحذياعالم آن به مقامات 

چراکه با توجه به    ؛وارد باشد  يه، تا حدودیقض  یراد مربوط به اشکاالت عملیرسد ابه نظر می

محد ک امکانات  عدالت  دستگاه  تعقیود  کشف،  ایفري جهت  عمالً  مجرمان،  مجازات  و  امر  یب  ن 

  ب قرار داد.یتفاوتی را تحت تعقیکه همۀ متهمان و مظنونان به ب نیست پذیر امکان

  

  تفاوتی اجتماعی یانگاري ببر جرم یدگاه مبتنی د .2-1

ا اقدام   يعام برا  ۀفیک وظیاگر    کنند،انگاري استدالل مین جرمین اعتراضات، موافق یدر پاسخ به 

ضابط به  محدود  باشد،  داشته  معقول  ۀوجود  و  به«متعارف  بود.  خواهد  از  ید  عبارتبودن»  گر، 

انتظار کمک در حد متعارف و ن ش از آن مورد  یزي بیرود و چمیها  آن  ز در حد توانیاشخاص 

ن ا  .)3:  1397،  یرمحمدصادقی (م  ست یانتظار  این  نیز  فقهی  منابع  است در  گرفته  قرار  توجه  مورد    ؛مر 

است:گونهبه آمده  اکرم(ص)  پیامبر  از  در حدیثی  که  استطعتم؛ «  اي  ما  منه  فاتوا  بشیء  امرتکم  اذا 

  .» توانید، انجام دهیدمی   مقدار از آن را که  زمانی که درباره چیزي به شما دستوري دادند، شما هر

فقهی   قواعد  اینکه  ال«و    »بالمعسور  الیسقطالمیسور  «ضمن  کله الما  کلهیدرك  نیز گویاي    »یترك 

  . )647-641: 1394(مکارم شیرازي،   این مطلب است 

جرم ضرورت  خصوص  بی  انگاريِدر  مهم  است  موارد  توضیح  به  الزم  اجتماعی  که  تفاوتی 

بستگی بیشتر میان  عالوه بر گسترش حس برادري و ایجاد احساس هم  ،انگاري آن در قانونجرم

این ارزش نمادین را نیز خواهد داشت که بر اهمیتی که باید    ،)239-238:  1386پرادل،  (   اعضاي جامعه

بشري حیات  ارزش  شود،    ،به  داده  عمومی  نظم  حفظ  و  افراد  جسمانی    کند می  تأکیدسالمت 

پیشین:   بحث   .)81(کالرکسون،  مطالعه  نشان   سیاسیِ  ۀفلسفهاي  البته  کیفري  قوانین  تحلیل  و  حقوق 
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گرایی و توانند با تکیه بر اصول ضرر، پدرساالري، اخالق قانون گذاران می  ،کلی  طوربه دهد که  می

  . )139: 1391(قماشی،  انگاري بپردازندگرایی به جرمکمال

دالمی  یکل  طوربه  ،لذا گفت  جرمیتوان  موافقین  بل  مبانی    ،تفاوتییانگاري  و  اصول  بر  ناظر 

گرایی و مصلحت عمومی و اجتماعی ري قانونی، کمال گرایی، پدرساالاخالق  ،متعدد ضرر (آسیب)

  گردد. ان مییخالصه ب طوربهاستوار است که در ادامه 

 1ب) ی(آس اصل ضرر .1-2-1

  ي (محموداست  فري دولت  یک   ۀه مداخلیانگاري رفتارها و توججرم  يار برایمع  نیترمهماصل ضرر،  

گران و یفري وارد شوند که به دیک   ةدر حوزد  یبا  ییرفتارها  ،ن اصلیا  بر اساس  .)83:  1393،  یجانک

فر، افراد  ید با توسل به ک ین راستا بایدولت در ا  .)Duff & Green, 2005: 183(  رسانندجامعه ضرر می

ک  یاست که    ییت در جایاعمال محدود  ،عبارتیبهگران و جامعه بر حذر دارد.  یرا از اضرار به د

به نقل از محمودي    Mill, 1983: 73(  ا جامعه باشدیمتوجه فرد    ،انیا خطر مشخص زیضرر مشخص  

فري و  یک   ۀا جامعه مشمول مداخلیم به فرد  یکه ضرررساندن مستق  يطور  همان  .)126:  1386جانکی،  

می محدودیت  افراد اعمال  توانا  يگردد،  دارندیجلوگ  ییکه  را  ضرر  از  عمل   یاقدام  ی ول  ،ري  به 

و    ي، خوددارعبارتیبهرند.  یفري قرار گ یک   ۀمول مداخلتوانند مشموارد می  یز در برخیآورند ننمی

ري از وقوع  یاز جلوگ  يا خودداریو    یا در معرض خطر جانیعدم اقدام جهت نجات فرد مصدوم  

ا جامعه گردد یر فرد  یناپذتواند موجب ضرر جبرانره مییستی و غیترور  جرائمجرم مهم از جمله  

ب و ورود ضرر ی آس يانگاري آن جلو لت نموده و با جرمتواند دخایمن نظر جامعه و دولت یو از ا

  رد. یرا بگ

  2ی گرای اصل اخالق .2-1- 2

اي که این امر گونهداند؛ به وجدان و اخالق عمومی، همواره جرم را عملی غیراخالقی و ناپسند می 

د جرم  یبارا    یعمل  ،ن اساسی. بر ا)115:  1388(حدادزاده نیري،    انگاري است جرم  ةیکی از مبانی عمد

ا باشد.  سرزنش  سزاوار  اخالقاً  آن  مرتکب  که  دیدانست  مبتنین  ا  یدگاه  که    نیبر  است  فرض 

ن قبح، ممکن است عقل  یص ایو مرجع تشخ   است دانستن رفتار او  حی سرزنش شخص منوط به قب

عرف  ی دیا  جایا  باشد.  اهمین  و  زندگ یگاه  در  اخالق  حت  یاجتماع  یت  که  جاست  بدان    یتا 

  . )113: 1396دري، ی(ح  ست یاخالق ممکن ن ۀز بدون پشتوانین ین و مقررات اجتماعیقوان  کردن بهعمل

  فري همراه باشد. یک  ۀد با مداخلیاز موارد با یدر برخ یر با اخالق عمومیمغا  يبنابراین رفتارها

 
1. The Harm of Principle   
2. The Princple of Ethicsism   
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ا برخ  ،ث ین حیاز  اخالقنظام   یدر  حقوقهاي  نظام  از جمله  پایا  یگرا  بر   یِ فقه  ةقاعد  ۀیران، 

از    ینه  به معروف و  و وجوب امر  »ر لکل عمل حرامیالتعز«ز  یو ن  1» العدوان  االثم و  یتعاونوا علال«

 ،کندرا نقض می  یهاي مهم اخالقتفاوتی اجتماعی که ارزشق بییاز مصاد  یمنکر الزم است برخ

خطر    در معرض  از کمک به فردِ  يخوددارتواند  میها  آن  ۀفري همراه باشد که از جملیک   ۀبا مداخل

شهادت جهت نجات جان    ياز ادا  يا خودداریو  خطرناك    مهم و  جرائمري از وقوع  ی، جلوگ یجان

 گناه باشد. انسان بی

جامعه   ي شتري برایبار ب انیکه آثار ز  یتفاوتق مهم بییمصاد  انگاري محدودِتوان با جرمالبته می

نیز  یطروحه در اراد م یرا هم مورد توجه قرار داد و ا  یحداقل  يدارند، حقوق جزا ن خصوص را 

  مرتفع نمود.

  2یقانون ياصل پدرساالر .1-2-3

د توجیاز  اصول  محدودیک   ۀمداخل   ةکنندهیگر  به  قائل  که  جلوگ یفري  از  فراتر  به  یتی  از ضرر  ري 

  است.  یقانون ياصل پدرساالر، گران است ید

فراد جامعه،  ر و سعادت ا یتحقق خ  ي د در راستایمشفق با  يدولت چون پدر   ،ن اصلیمطابق ا

اصل    يمبنا  د. بر ینما  ی ا انجام آن را الزامی از رفتارها دخالت کرده و مانع آن رفتار شده    ی در برخ

ب  ، همانیقانون  يپدرساالر و  که پدر مواظب فرزند خود است  و    یهاي جسمخاطر ضعفهطور 

اقبت کند و  و مر  ينگهدار يمکلف است از و ،پذیري که فرزندش داردت آسیب ی ز وضعیو ن یروان

  ۀ فیز مسئول حفظ سالمت شهروندان بوده و وظیح باز دارد، حکومت نی او را از انتخاب امر ناصح

بلکه در برابر    ،گرانیتنها در برابر درا نهها  آن   دیبا  ،لذا  .را بر عهده داردها  آن  مراقبت و محافظت از

ن حما یخودشان  مورد  دهدیز  قرار  به    .)162-161:  1397زدانی،  یو    ی(مقدس  ت  حفظ  یالزام  ادگیري، 

در   گري جهت نجات فردِیالزام به انجام کار و کسب درآمد، الزام به کمک به د ،سالمت و بهداشت 

ه  یتوج لمطابق اصل مذکور قاب   ، ا الزام به گزارش آنی  مهم  جرائمري از وقوع  یمعرض خطر، جلوگ 

  اجراي کیفري  است. و تعیین ضمانت 

  3یی گرااصل کمال .1-2-4

مذکور  بر اصل  گذران    ،اساس  به  زندگ ی شهروندان  موجودارزشمند عالقه  یک  و  هستند  ت  ی مند 

مندانه است.  لت یفض  یاز زندگ   ي مندقشان و بهرهیتعقیب عال  براي  کمک به اشخاص  يدولت برا

 
   .)180- 179:  1384اند (محقق داماد، «عدوان» را ناظر به فعل و «اثم» را ناظر به ترك فعل دانسته  ،شریفه ۀفقها در تقسیر آی. 1

2. The Principle of Legal Patriarchy 
3. The Principle of Perfectionism 
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می یطب  ،لذا نظر  به  همانعی  مسائل  رسد  خصوص  در  حکومت  که  امن  یگونه  نظم،  ت، یچون 

  ی تحقق زندگ   يکند، برااري مییت از حقوق افراد مردمانش را  ی و حما  عدالت   ي برقرار  ،بهداشت 

   .)191: 1395، فرديو محمد ی(برهان اریگر آنان باشد یز یمطلوب ن

شود،  می لتشانیفضر و صالح و یکه موجب خ یدولت حق دارد افراد را به انجام اعمال ،بنابراین

ت از آمران به یجمله قانون حما   ن ازیخی از قوانبر    در وضع  گذارقانونرسد  کند. به نظر می   اجبار

ناه و  ا یمعروف  به  منکر  از  نهی ان  است.  داشته  توجه  اصل  جلوگ  ی ن  و  منکر  وقوع  یاز  از  ري 

میپدیده  جامعه  در  ناپسند  کجهاي  و  جرم  مقدمات  مجرمانه،  اعمال  شامل  گردد.    يروتواند 

امررونیازا این  بییم  ،  با  مقابله  طرتفتواند در خصوص  از  اجتماعی  از وقوع  یق جلوگ ی اوتی  ري 

  ار داشته باشد. ی ي بستأثیرجرائم مهم 

  یو اجتماع 1اصل مصلحت عمومی  .1-2-5

  یی ت جزایل مسئولیمقبول است و تحم  یاجتماع  يب به رفتارهایکی از اهداف حقوق جزا، ترغی

چن مواردیدر  تشوين  را  مردم  کردی ،  خواهد  اقدام  به  مصلحت  )79:  1391(کالرکسون،    ق  رعایت   .

عمومی و جلوگیري از ضرر به اجتماع مقتضی آن است که در جرائم بااهمیت، حمایت کیفري و  

از نظامگونهبه  ؛)Macpherson, 1962: 180(  دولت آشکار شود  ۀمداخل هاي حقوقی  اي که در برخی 

قانون جزاي فرانسه، هدف از جرم  از جمله  گسترش حس    تفاوتی اجتماعی راانگاري بیپیشرفته 

  .)38(پرادل، پیشین:  اندبستگی اعالم داشتهبرادري و هم

د آورد و مشوق  ی شتري میان افراد پدیب  یبستگکه جامعه بخواهد هم   یصورت  «بدیهی است در

می  يهمکار باشد،  تعاون  قوانو  مواد  قالب  در  را  آن  جزایتواند  بهیین  وظا،  معیصورت  نی یف 

قیدي و عدم توجه  یري از بیو جلوگ   يج مثبت همکاری جامعه به نتا  ،ن صورتیبینی کند. در اشیپ

  . )258: 1388، ی(صانع» شودها نائل میر انسانیهاي ساافراد نسبت به منافع و خواسته

اجتماعطرف مکتب  وقت  یداران  انسان  معتقدند  دارامی  یحقوق  در   يتواند  که  شود  حقوق 

ان حقوق  ی گر، اساس و بنیعبارت دد. بهیرا برقرار نما  یطنوع خود روابکند و با هم  یاجتماع زندگ 

شوند. پس حقوق و ت مییهستند که در آن ترب  یاجتماع  ۀدر اجتماع واقع شده است و افراد ساخت

همیباها  آن  تکلیف میان  از  اجتماعید  قواعد  ا  ین  ضمن  شود.  تکالیاستخراج  وظاینکه  و  ف  یف 

اري  ی سازد که به  بلکه او را مکلف می  ،دینما گران منع مییر به دتنها او را از اضرا هر فرد نه  یقانون

بشتابدگران در  یو کمک د افراد جامعه به   يفرد  اگر  ،نی بنابرا  .)58:  1378  زاده،(قاسم  مواقع خطر   از 

 
1. The Principle of Public Interest 
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پها  آن  از  و  ننهد  تکال یگردن  کندیف خو یروي  امتناع  آن  مجرم محسوب می  ،ش  به خاطر  و  شود 

  زات است.  ب و مجایمستحق تعق

تعلق و مشارکت اجتماع  بوده و به    يآثار مطلوب برا  يافراد، دارا  یگسترش احساس  جامعه 

اجتماع امی  یانسجام  در  اهمیانجامد.  به  توجه  با  دارد  ضرورت  راستا  در  ی ن  مردم  نقش  ت 

افراد جامعه   یالزم نسبت به باالبردن سطح عموم  يها، با دادن آموزشییهاي قضاگذارياست یس

با استفادهم تی  ی ن حمایتفاوتی در امور مهم و وضع قوانیب  يانگارجرم  يحداکثر  ةت گماشت و 

مزا و  پاداش  نظام  از  استفاده  و  بیخاص  افراد  اجتماعیا،  امور  انجام  به  نسبت  را  مهم    یتفاوت 

  دولت فراهم گردد.  يد از سو یز با ین امور نیب نمود. البته امکانات الزم جهت ایترغ

ق مهم یدر مصاد  یتفاوتی اجتماعانگاري بیگفته، جرمش یپ  یا توجه به اصول و مبانن، بیبنابرا

لزوم گذر آن از سه    1ش که توسط جاناتان شنشک ی انگاري پاالمدل جرم  يبر مبنا   فیلتر در قالب 

ن  یبه ا  ؛است   لتر اصولیف  ،نخست .  )Schonsheck, 1994: 64-70(  شوده مییز توجین  ،مطرح شده است 

که   باجرممعنا  پایانگاري  بر  باشد. ضرورت جرم  ۀید  بیاصول  مبناي   انگاري  بر  اجتماعی  تفاوتی 

  ی گرایی و اصل مصلحت عمومگرایی، اصل کمال، اصل اخالقیقانون   ياصل ضرر، اصل پدرساالر

ایو اجتماعی در مطالب فوق بحث گرد پیف  ،. دوماست ه  یتوجن نظر قابلید و از  ها  ش فرضیلتر 

ا به  جرم  نیاست؛  که  بامعنا  آخریانگاري  باشد.  ید  چاره  راه  با عبارتیبهن  دی،  آید  از  ید  استفاده  ا 

ها، اقدام به آن  تأثیرا نه؟ و تنها در صورت احراز عدم  یاست    ثرؤ فري م یرک یغ  ةکنندهاي کنترلنظام 

ار  یسهاي بتفاوتی اجتماعی تنها به نقض ارزشنکه در خصوص بیی انگاري گردد. با توجه به اجرم

از جمله خوددار انسان    يمهم  نجات جان  از وقوع  یا جلوگ یاز  برا  جرائمري    ي مهم و خطرناك 

لتر هم ین فیرد، عبور از ایگ انگاري قرار میافراد و نه نقض هرگونه ارزش توجه شده و مورد جرم

  مشهود و ملموس است.  

کارکردیف  ،سوم التر  منافع جرمی ها است؛ به  که  بایخصوص  انگاري در  ن معنا  رفتار،  از  یک  د 

تفاوتی  انگاري بیامدهاي مطلوب جرمی. پ)154-127:  1392پور و معروفی،  (جانی  شتر باشدیمضرات آن ب

اعالم ، پذیرب یو افراد آس  یدر معرض خطر جان نوع و انسانِمهم که در واقع کمک به هم جرائمدر 

جلوگ یترور  جرائم و  ازی ستی  عموم  مهمِ  يداقتصا  جرائماعالم    ،هاآن   ري  نظم  غ  یمخل  را  یو  ره 

گرایی در جامعه کمال  گرایی، و، اخالقیهاي اجتماعشود، موجب انسجام و حفظ ارزششامل می

  2گردد. می

 
1. Jonathan Schonsheck 

حقوق   .2 از  برخی  جرممهم  ،دانانهرچند  چنین  نامطلوب  پیامد  مداخل  ايانگاري ترین  آزادي  ۀرا  در  کیفري  و حقوق  فردي  هاي 

 . (Groninger, 1999: 353-377)کنند آن توسط دولت قلمداد میاز حد تحدید بیش
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  تفاوتی اجتماعی در حقوق کیفري ایران  مصادیق قانونی بی .2

بی قانونی  مصادیق  بررسی  موضوعبراي  حقوق  در  اجتماعی  است    ۀتفاوتی  بهتر  مصادیق  ایران، 

پدید با  مقابله  و شکلی    ةقانونی  ماهوي  کیفري  در حقوق  قرار    طوربهمذکور  بررسی  مورد  مجزا 

  1. شودمی گیرد که در ادامه به آن پرداخته

  

  ي در حقوق کیفري ماهو یاجتماع یتفاوتمقابله با بی  یق قانونی مصاد .1-2

وتی اجتماعی در حقوق کیفري تفاشدن بهتر سیاست کیفري اتخاذشده راجع به بیدر جهت روشن

ب و  ایماهوي  کاستیان  و  احتمالیرادات  حوزهآن  یهاي  در  آن  موارد  تا  دارد  ضرورت    ي هاها، 

اشخاص،  یعل  جرائممختلف   نیعل  جرائمه  و  اموال  امنی عل   جرائمز  یه  مورد    طور بهت  یه  جداگانه 

گ   یبررس بیقرار  البته  کل یرد.  بررسیان  و  اها  آن   یه مصادیق  مقیدر  مقدور  ن  سعى    یول  نیست،اله 

  ان گردد. یخالصه و گذرا موارد مهم آن ب طوربهد یگرد

  علیه اشخاص  جرائم تفاوتى اجتماعى در بررسى موارد مقابله با بى .1-1-2

مییا  يدر حقوق جزا واحدران  ماده  از  مصدوم  يقانون خوددار  ةتوان  به  کمک  بییاز    یتفاوتن، 

جنا  یمنته مادی به  موضوع  اسالم  295  ةات  مجازات  ن  یقانون  گزارش    يز خودداریو  و  اعالم  از 

تفاوتی  یب  ةشدانگاريهاي بارز جرمنمونه  عنوان به  یقانون  صالحذيبه مراجع    يآزارمراتب کودك 

  ن حوزه نام برد. یدر ا

قانون   ةران، ماده واحدیفري این ک یدر قوان  یاجتماع  یتفاوتمصداق قانونى مبارزه با بی  نیترمهم

از کمک مصدومین و رفع مخاطرات جانی (مصوب  مجا  گذارقانون) است.  1354زات خودداري 

فرانسه جزاي  حقوق  همانند  مذکور  قانون  کمک  ۀهم  2، در  به  مکلف  را  جامعه  به  آحاد  رسانیدن 

قانونیک تکلی   عنوانبهبلکه    ،یاخالق  ۀفیک وظی   عنوانبهرا نه    نوع خود نموده و آنهم  ان  یب  ی ف 

 
تفاوتی اجتماعی را  توان مبارزه با بی . البته در برخی از قوانین از جمله قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز می1

نمودقانوندر دیدگاه   از پدگونهبه  ؛گذار مالحظه  از منکر و جلوگیري  نهی  ناپسند در جامعه مییدهاي که  تواند شامل اعمال هاي 

از  گردد.  مقدمات جرم و کجروي  این سازوکار رواینمجرمانه،  با    ،  مقابله  در خصوص  آموزش الزم  و  اجراي صحیح  در صورت 

 Micheal«  وكحتی یکی از نویسندگان آمریکایی به نام مایکل آلن ک  تواند تأثیر بسیاري داشته باشد. چنانچهتفاوتی می بی  ةپدید

Allen cook«  منکر  پژوهش ژرف و گسترده از  نهی  امر به معروف و  فقهی و اخالقی  اعتقادي، کالمی، اجتماعی،  ابعاد  را در  اي 

؛ 138:  1396(منصورآبادي،  است  اسالمی در دسترس    ۀانجام داد که ترجمه کتاب مذکور تحت عنوان شایست و ناشایست در اندیش

 ).  1384کوك، 

نوع اختصاص داده  جمله خودداري از نجات جان هم   تفاوتی اجتماعی از انگاري موارد بیفصلی به جرم  ،ون جزاي فرانسهدر قان.  2

    ).237- 261: پیشین پرادل،(ه است شد



 
  

  125                                   تفاوتی اجتماعی در سیاست کیفري ایران                                                     مقابله با بی

 

کند که در مواقع خطر و  ق میی م مخاطبان خود را تشو یدر شرع مقدس هم قرآن کرداشته است.  

جان به  ،اضطرار خطرات  همیخصوص  کمک  به  جان  ،  نجات  و  بشتابند  خود  را ینوع  انسان  ک 

  . ) 30: 1392(عباسى و دیگران،  ها دانسته است انسان ۀنجات هم يمساو

طى جرم یطر و کمک به مصدوم با وجود شرادر معرض خ  از نجات جان افرادِ  يالبته خوددار

از: قرارداشتن شخص  اعبارت  هاآن   نیترمهمشده است که    یتلق در معرض خطر   یا اشخاصیند 

ا وجود ضرورت کمک، عدم یانجام و اقدام به نجات، استمداد مصدوم  يمرتکب برا ی، تواناییجان

عمد ا  يدخالت  در  وضعیمتهم  خطر  یجاد  وجود  عدم  و  خطرناك  دی خود    يبرات  از یا  گران. 

واحدیا ماده  ا  ةرادات  که  یمذکور  است  واژه    گذارقانونن  بردن  کار  به  کند«با  در صدر    »مشاهده 

که   یدر حال  ؛دانسته است   يتحقق جرم الزم و ضرور  يزیکی فرد را در صحنه برایماده، حضور ف

نترنتی،  یو ا  يمجاز  يو گسترش فضا  یل مخابراتی هاي صورت گرفته در وساشرفت یبا توجه به پ

ا   یضرورت که ابعاد خطر را    یافتنى به شرطین امر نبوده است. منطقی آن است هرگونه اطالعیبه 

اصالح قانون مطابق   ،ث ی ن حیباشد و از ا یفري کاف یت ک یتحقق مسئول يبراى متهم روشن کند، برا

ک سال  یتا    فر حبسیک   ،است. در خصوص مجازات هم براي مرتکب   يط روز جامعه ضروریشرا

الزم   یرسد نامتناسب و فاقد بازدارندگ ال مقرر گردید که به نظر می یتا پنجاه هزار ر  ينقد  يا جزای

در    یها و صدمات وارده به فرد ناجب ی نکه در خصوص آسیاصالح است. ضمن ا  ۀستیبوده و شا 

تکلیح انجام  قانونین  قانونچی، هیف  راهکار  پ  يبرا  ايیگونه  یا  بیشیجبران خسارت  و  نشده  نی 

نوع فرد  براي  مزایایی  و  مسئولیت امتیازات  و  نشده  دوست  گرفته  نظر  در  تشویق  جهت  در  پذیر 

  است.  

واحد ماده  بر  ماد  گذارقانونمذکور،    ةعالوه  اسالم  295  ةدر  مجازات   1392مصوب    یقانون 

فعلِ  جنا  یمنته   ترك  شرایبه  وجود  با  را  جرمیت  خوددارطى  نمود.  انجا  ي انگاري  امتناع  از  و  م 

ناش است  بی  یممکن  هم  یتفاوتاز  به  مشترك  احساس  عدم  و  مسئولفرد  فقدان  و  پذیري  ت ینوع 

ا  ی  يت عمدی طى مسئول جنایتفاوت را با وجود شرافرد بی  گذارقانون  ،باشد. در هر حال  یاجتماع

توان  مذکور می ةفري برابر مادیت ک یط تحقق مسئولین شرایترداند که از مهمشده میرعمدي واقعیغ

ن  یت بی سبب  ۀ، وجود رابطیخاص قانون  ۀفیاز وجود تعهد به انجام فعل، ضرورت احراز انجام وظ

از و ضرورت یدادن اقدام مورد نفرد بر انجام  ییشده، توانات واقعی از انجام عمل و جنا   يخوددار

ترك تعهد در ح انجام وظیتحقق  به نظر مى ین  نام برد.  تعفه  فرد    يقصاص برا  ن مجازاتییرسد 

اقدامبی عمداً  که  جنا   یتفاوتى  رفتار  این  اثر  در  و  نداده  صورت  گرد یرا  واقع  ار ی بس  ه،دیاتی 

  رانه باشد.  یگ سخت 
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است. با توجه    1399قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب    17  ةبعدي دیگر، ماد  ۀنمون

ا آسیبه  اقشار  از  کودکان  نب ی نکه  که  بوده  جامعه  حقوقی حما  ازمندی پذیر  ب  یت  توجه  شتر  یو 

می است که رقم سیاه آن  ئآزاري از جمله جراو درنظرگرفتن این امر که کودك   هستند  گذارقانون

باال مراتب کودك   يخوددار  یبه درست  گذارقانون  ،روازاین  ،ست ا  بسیار  اعالم  به مراجع    يآزاراز 

ازو کمک  صالحذي الزم  ها  آن  طلبیدن  اقدام  از  از وقوع  یا خودداري  براي جلوگیري  متناسب  و 

مراجع   و  مقامات  به  دسترسی  عدم  در صورت  نتیجه  تشدید  یا  و  انگارى  را جرم   صالحذيخطر 

  تفاوت را در صورت عدم اعالم آن، مستحق تعقیب و مجازات دانسته است.  نموده و فرد بی

اقدام به   1381مصوب  ت از کودکان و نوجوانان  ی قانون حما  6  ةبا اصالح ماد  گذارقانونالبته  

ا تکلیرفع  عدم  جمله  از  سابق  همیرادات  گزارش  ۀف  به  جامعه  ن  یدهافراد  کمیو  م ز  زان  یبودن 

بی افراد  است مجازات  نموده  قانون جدگونهبه  ؛تفاوت  در  که  اوالًی اي  در   ۀهم  ،د  را  آحاد جامعه 

مطلع مشاهدهیشدن  صورت  کودك ا  گزارش  يآزارنمودن  و  اعالم  به  و دمکلف  مقامات  به  هی 

فور یدار  مراجع صالحیت  اقدام  برا  يا  متناسب  و  یجلوگ  يو  خطر  وقوع  از  تشدیري  نتیا  جه  ید 

قانون    6  ۀ درج  يها کی از مجازاتیمستحق    ،یار قاض یبه اخت تفاوت را  یفرد ب  ، اًینموده است و ثان

  داشته باشد.  یسال حبس را در پ 2است که ممکن است تا  دانسته یمجازات اسالم

تبصر  ،عالوهبه به  ةماد  ةدر  هم  تشد  یدرستمذکور  به  افرادیاقدام  مجازات  برحسب    ي د  که 

د مجازات یرسد تشدیاند، نموده است. به نظر ما کمک بودهی  یده ، مکلف به گزارشیشغل  ۀفیوظ

مجازاتیصح  طوربهگرفته  صورت قطعیت  و  شدت  زیرا  باشد؛  چون  ح  دانشمندانی  نظر  از  ها 

هاي مناسب در برخورد با جرائم مورد توجه قرار کاریکی از راه  عنوانبه  3و منتسکیو  2بنتام   1، بکاریا

تواند اثر بازدارندگی ها میگرفته است. هرچند امروزه در خصوص اینکه شدت و قطعیت مجازات

ه نظر برخی ولی ب  ،نظر وجود داردان اختالفدانحقوقمیان    یا خیر،  فردي و اجتماعی داشته باشد

است    مؤثرنظران حقوق کیفري، چنین رویکردي در قبال جرائمی با رقم سیاه بزهکاري  از صاحب 

(Pogarsky, 2002: 435).  به دیگر،  سوي  قانوناز  توسط  سیاستی  چنین  معنی  کارگرفتن  به  گذار، 

و  بلکه در جهت اصالح و درمان بزهکار    ،نیست   يپذیرش تشدید مجازات بدون هیچ حد و مرز

اصل تناسب جرم و مجازات همواره باید لحاظ   ،گرایانه است. بنابراینهاي فایدهاندیشه  يدر پرتو 

تشدیدکنند کیفیات  نیز  و  آن  میزان  کیفر،  نوع  در  تشدید  چنانچه  توجه    ةگردد.  مورد  مجازات 

با جرائم به  فردي و اجتماعی در مقابله    ةیک عامل بازدارند  عنوانبهتواند  قرار گیرد، می  گذارقانون

شود گرفته  اصل    .(Mendes, 2004: 59-74)  کار  جهت  در  کیفري  دادگاه  قاضی  است  بدیهی 
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مجازاتفردي میکردن  تبدیل  ها  و  تخفیف  موارد  از  قانونی  شرایط  وجود  صورت  در  تواند 

  هاي جایگزین حبس استفاده نماید.ها، تعلیق و تعویق اجراي مجازات یا مجازاتمجازات

  علیه اموال و مالکیت   جرائم تفاوتى اجتماعى در یق قانونى مقابله با بىمصاد .2-1-2

توان  میها  آن  نیترگرفته که از مهم  قرار   يانگارتفاوتی در این حوزه هم مورد جرممصادیقی از بی

رات)، عدم  یتعز  یقانون مجازات اسالم  606  ة(ماد  نیمسئول  يهاي خاص از سو از عدم گزارش بزه

 ةماد  2  ةري از وقوع جرم مطابق تبصریا عدم اقدام الزم جهت جلوگ ی  صالحذي ه مقام  اعالم جرم ب

اقتصاد  2 نظام  در  اخاللگران  مجازات  گزارش  يقانون  عدم  و  توسط    جرائم  یدهکشور  خاص 

مواد   مطابق  مرتبط  افراد  ارتقا  14و    13مسئوالن و  ادار  يقانون  نظام  فساد    يسالمت  با  مقابله  و 

ب  1389مصوب   بینام  مصداق  مذکور  قانونی  موارد  به  توجه  با  عدم رد.  حوزه،  این  در  تفاوتی 

از   برخی  نظر  به  است.  ، نیمأمور  ۀاالصول وظیفان، کشف جرم علیدانحقوقگزارش وقوع جرم 

در مورد جرمی که دیگري انجام داده  را  نه مردم و صرف سکوت    ؛است ضابطین و دستگاه قضایی

رسد  می  به نظر   .(Robinson, 1984: 103-104)  نباید جرم محسوب کرد  ،خواهد انجام دهداست یا می

در جهت مشارکت آحاد مردم براي تحقق عدالت کیفري و گسترش احساس مسئولیت جمعی این 

شهروندان مکلف به اعالم مراتب وقوع    ۀ ران همیفري ایامر الزم و ضروري است. البته در حقوق ک 

 جرائممصرحه در قانون به اعالم و گزارش  تنها مقامات مسئولِ و  نیستند صالحذيجرم به مقامات 

  ی در حالاین  دند.  یمکلف گرد  تشان ی مأموردر حوزه    یارتکاب  جرائمآن هم تنها نسبت به    ،خاص

تکلاست   انگاري  در جهت جرم  یکل  يامادهدهى و اعالم جرم و وضع  ف همگان به گزارشیکه 

گزارش ذ  جرائمدهى  عدم  مقامات  به  بهتريمهم  همکارى می  صالح  و  مشارکت  موجبات  تواند 

عدم   ،نیکنترل آن را فراهم نماید. همچنمردم با دستگاه عدالت کیفرى در جهت مقابله با جرم و  

قانونییتع مجازات خاص  بی  يبرا  ین  آنان  افراد  درنظرگرفتن  و  در  م  عنوانبه تفاوت  مجرم  عاون 

اخالل مجازات  اقتصادقانون  نظام  اکشو   يگران  واجد  است یر  اشکال  و  اینجا  رایز؛  راد  ط  ی شرا  در 

، وحدت قصد معاون با مرتکب اصلى جرم، تقدم  يتحقق معاونت در جرم از جمله فعل مثبت ماد

 ضرورت دارد تا  ،بنابراین  .وجود نداردن نسبت به رفتار فاعل اصلى جرم  عمل معاو  یا اقتران زمانی

ماد  ،اوالً  گذارقانون وضع  همو    یکل  ايهبا  اعالم    ۀعام،  به  مکلف  را  و    جرائمشهروندان  مهم 

نما پراکندگ یمشخص  از  تا  ک   ید  تورم  و  بپرهیقانون  بی  ،ثانیاً  ؛زدیفري  افراد  را مجازات  تفاوت 

در    ،ثالثاً  و  و ابهام نگردند  ید تا افراد جامعه دچار سردرگمیان نمایجرم مستقل ب  عنوانبهصراحتاً  

در قانون    يپذیر راهکاردن امنیت شغلی کارکنان و افراد مسئولیت جهت جبران خسارت و نیز باالبر 
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تواند سالمت اداري و مقابله با فساد می  يقانون ارتقا  17  ةماد  ،که البته در این راستا  نمایدبینی  پیش

  الگوي مناسبی باشد.

  ت  یه امنیعل جرائم در  یاجتماع یتفاوتمقابله با بی یمصادیق قانون .3-1-2

تفاوت نسبت افراد بى  ين مجازات براییهم با تع  یش عمومیت و آسایه امنیعل  جرائمدر    گذارقانون

قانون مبارزه با    14و  3توان از مواد نمونه می عنوانبهن مسئله واکنش نشان داده است. چنانچه یبه ا

ما  یاز هواپکنندگان در امنیت پروقانون مجازات اخالل  ةماده واحد  6ز بند  یسم و نیترور  یمال  نیتأم

موضوع آن   جرائماشخاص مطلع از    ۀیسم، کلیترور  یمال  نیتأمقانون مبارزه با    3  ة نام برد. در ماد

ادار  مقامات  به  را  مراتب  وقت  اسرع  در  تا  شدند  موظف  انتظاميقانون  امنی،  قضایتی  ی،    یی ا 

ند شد. در  محکوم خواه  7  ۀري درجیبه مجازات تعز  ،ن صورتیر ا یند و در غیاعالم نما  صالحذي

کل  14  ةماد هم  مذکور  پولشو  ۀی قانون  با  مبارزه  قانون  مشمول  گزارش    ییاشخاص  به  مکلف 

دند و در صورت یگرد  ییمبارزه با پولشو   یعال  يسم به شورایترور  یمال  نیتأمات مشکوك به  یعمل

عامدانه ارسال  مى  عنوان به  ،عدم  مجازات  و  شده  محسوب  مجرم  عدم معاون  در صورت  گردند. 

و سهلانج اهمال  اثر  در  گزارش  مجازات  ،هم  ي انگارام  به  ادارمرتکب  مقرر  انضباط  ي هاي    ی و 

  ۀ قانون مذکور، تکلیف هم  3  ةاز نکات مثبت ماد  .قانون مذکور)  14  ةماد   1  ة(تبصر  شودیمحکوم م

 يبرا  7  ۀري درجین مجازات تعزییتع  یول  است،  سمیترور  یمال  نیتأمشهروندان به اعالم مراتب  

الزم، مناسب به    یو اجتماع  يفرد   یزان آن و نداشتن بازدارندگ ی بودن م ل کمیتفاوت به دلد بىافرا

نمود. از سوى  می  بزه مذکور مقرر  يشتري را برایمجازات ب  گذارقانونرسد و الزم است  نظر نمی

ك  ات مشکو یاز ارسال گزارش عمل  يآگاهانه و عمد  طوربهکه    يافراد  ين مجازات براییدیگر، تع

اینمایند  یم  يتروریسم خوددار   یمال  نیتأمبه   وظیا  برا ین  را  تسه   يفه  و  ارتکاب جرم  یکمک  ل 

ط تحقق معاونت در جرم، از  یرادات مربوط به شرایجداى از ا  ،معاون جرم   عنوانبهانجام ندهند،  

سم ی ترور  ین مالیاي که اگر تأمگونهبه  ؛گرددیمنظر مجازات هم دچار شدت یا قلت غیرمتناسب  

 127 ةگردد، مجازات معاونت در آن به استناد بند الف ماد یاالرض تلقیا افساد فیدر حکم محاربه 

  ن یتأمگردد و اگر  می  ا سهیدو    ۀري درج یشود که شامل حبس تعزین مییتع  یقانون مجازات اسالم

ال حبس  س  5تا    2  ینگردد، مجازات مرتکب اصل  یاالرض تلقیا افساد ف یسم محاربه  یترور  یمال

قانون    127  ةماد  ت  بندکه معاون مجرم هم به استناد    است   و مصادره اموال  ينقد  يجزا  ،ريیتعز

پایبه    یمجازات اسالم تا دو درجه  گردد. به یجرم محکوم م  یتر از مجازات مرتکب اصلنییک 

م تعینظر  عدم  دقییرسد  مجازات  براین  گزارش  يق  قلت    یدهعدم  یا  شدت  ارجاع  و  مراتب 

چگونگموض به  اصل  یوع  مرتکب  قانون  یرفتار  اصول  زجرم خالف  باشد؛  منطقینویسى  آن   یرا 
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گر احاله داده ین دین گردد و به قوانییق در همان قانون تعیدق  طوربه  یاست که مجازات هر جرم

  6معاون مجرم در فوق، در مورد بند    عنوانبهتفاوت  نمودن افراد بییرادات مربوط به تلقینشود. ا

واحدما اخالل  ةده  مجازات  امنقانون  در  هواپ ی کنندگان  پرواز  خرابکاری ت  و  وسا  يما  و  یدر  ل 

  ز وارد است. یما نیسات هواپیتاس

  ی فري شکلیتفاوتی اجتماعی در حقوق کمقابله با بی  یق قانونی مصاد .2-2

ا  نیترمهم در  زمیقانون  قانون  ین  مصوب  یک   یدادرس  آییننه،  می  1392فري  نظر  به       سدراست. 

به نوع  گذارقانون تفاوتی توجه نموده و آن را در  به موضوع بی  یدر زمان تصویب قانون مذکور 

ب با پد  یول   ،ان نموده است یمواد مختلف  کرد متفاوت و  یتفاوتی دو روده بییدر خصوص مقابله 

 1  ة(تبصر  مهم مشهود   جرائمسو، انجام اقدامات الزم در مواقع    د. چنانچه از یکینقد را برگزقابل

قانون) و   65  ةو ماد  64  ة(بند ب ماد  يرقابل گذشت توسط اشخاص عادیغ  جرائم )، اعالم  45  ةماد

اري اعالم نموده  ی آن قانون) را اخت  66  ةگیري آن (مادینهاد و پهاي مردمسازمان  ياعالم جرم از سو 

گر، اعالم جرم ید  يو در تضاد است. از س   یتفاوتی اجتماعاست که این امر با اهداف مقابله با بی

راداتی همراه  یدانسته که هرچند با ا  یآن قانون الزام  72  ةرا در ماد  یتوسط مقامات و اشخاص رسم

ول راستامی  یاست،  در  را  آن  بی   يتوان  با  تلقمقابله  اجتماعی  ادامه    یتفاوتی  در    طوربهکرد. 

  شود. کرد پرداخته میین دو رویا یخالصه به نقد و بررس

  تفاوتی اجتماعی به بی گذارقانون اري یکرد اختی رو .1-2-2

موضوع    جرائمچنانچه  « آمده است:    1392فري مصوب  یک   یدادرس  آیینقانون    45  ةماد  1  ةدر تبصر

ن قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت  یا  302  ة(ت) ماد  هاي (الف)، (ب)، (پ) وبند

ري از فرار  یجلوگ   يند اقدامات الزم را براتوان، تمام شهروندان میيعدم حضور ضابطان دادگستر

با استفاده از حقوق    گذارقانونرسد  به نظر می  .»مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند

فري فرانسه و در جهت توسعه و بسط مشارکت  یک   یدادرس  آیینقانون    73  ةقی خصوصاً مادیتطب

تبصریمردم در کشف جرم و تعق اقدام به وضع  نمود  ةب مجرمان،  مادگونهبه  ؛مذکور   ةاي که در 

مجازات حبس، هر شخص عالوه بر   يا جنحه مشهود دارایت مشهود  ی در جنا«مذکور آمده است:  

مییدبزه دستگده  را  جرم  مرتکب  به  یتواند  و  پل  نیترکینزدر  هدایمقر  نمایس  به یت  را  او  و  د 

 گذارقانون. البته  )270:  1377گران،  ید  و  یان؛ استف83:  1394ن،  ی(تد»  ل دهدی تحو   ییو قضا  یماموران انتظام

برخ  ییاستثنا  طوربهران  یا مهم  در چند جرم  اخت  یو  برایاز  اقدام  تنها در حد  را   يارات ضابطان 

ار به  ین اختیا  .شناخته است   يشهروندان عاد   يبرا   ،ري از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرمیجلوگ 

آن و در عیل اهمیدل در محل وقوع    يعدم حضور ضابط دادگستر  ،ن حالیت جرم، مشهودبودن 
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  یی دستیابی مراجع قضا  ،ق ممانعت از فرار متهم و حفظ صحنه جرمیداده شد تا از طرها  آن  جرم به

  ۀ ت مداخلی با توجه به محدود  .) 72:  1398،  ی(خالق  ل گرددیفري او تسه یب ک یجه تعقیبه متهم و در نت

ري از فرار مرتکب جرم و حفظ یتنها به جلوگ احصاشده    مشهود مهمِ  جرائمدر    يشهروندان عاد

نام از همصحنه جرم،  ضابطیاخت  ۀبردگان  دادگستریارات  و    جرائمدر    ين  ورود  از جمله  مشهود 

ل و اخذ مشخصات شاهدان و مطلعان و درج در  یدال  يآورش منازل، اماکن و اشخاص، جمعیتفت

ذکر است که    . الزم به)252:  1395،  ي شور(آنیستند  برخوردار    ییپرونده و گزارش آن به مقامات قضا

قرار    ی ه اخالقیک توصیمذکور را تنها در حد    ةشهروندان، حکم تبصر  يبرا   یف قانونیعدم تکل

جامعه را در جهت    ي تواند آثار مطلوب مشارکت آحاد اعضان امر نمییهی است ایداده است. بد

پیجلوگ  مرتکب و حفظ صحنه جرم در  فرار  از  با   یري  بهداشته  بیعبارتشد.  توصی ، جایگاه    ۀیان 

  ةرسد ضرورت دارد تبصر نظر می به  ،نیست. بنابرایفري نین ک یقوان  ،یهاي اجتماعو ارزش  یاخالق

هایی در جهت  ن الزم است مشوقیاصالح گردد. همچن  ين رفتاری انگاري چنمذکور از جهت جرم

  نی گردد. یبشیپذیر پدوست و مسئولیت جبران خسارت و پرداخت پاداش به افراد نوع

ماد ب  بند  آ  66و    65  مواد  و  64  ةدر  دادرس ییقانون  سو یک   ین  از  جرم  اعالم  هم    ي فري 

بودن اعالم جرم اريید. با توجه به اخت یاري اعالم گردینهاد اختهاي مردم و سازمان  يشهروندان عاد

ران در صورت وقوع  یا  یین است که در نظام قضایا  ، رادي که به آن وارد است یدر مواد مذکور، ا

از سو  آن  اعالم  فعل،    عنوانبهاز اعالم جرم    ي و خوددار  نیست   یالزام  يافراد عاد  ي جرم،  ترك 

  ب نمودیدهی جرائم مهم تعقتوان به جهت عدم گزارشرا نمی یکس  ،شود و لذاجرم محسوب نمی

الزم است در    یتماعتفاوتی اجبی  ةدیکه در جهت مقابله مطلوب با پد  یحال  در  .)108:  1394(مصدق،  

فري جهان از جمله حقوق  یحقوق ک   ۀهاي پیشرفتهمگام با تحوالت نظام   ،رانیفري اینظام حقوق ک 

عدم    5و تگزاس   4وی اوها  3،ماساچوست   2،لندیکا همانند رود آیاالت آمری از ا  ی و برخ  1فري فرانسه یک 

گزارش و  برااعالم  مهم  جرائم  بی  ۀهم  ي دهی  افراد  و  باشد  جرم  مجازات  تافراد    فاوت 

شهروندان به اعالم وقوع جرائم مهم به    ۀنشدن همالزام  ،به هر حال  .)Haffman, 1984: 1-29(  گردند

از نواقص مواد    ين مجازات براییصالح و عدم تعيمقامات ذ   الذکر فوقی  قانونترك فعل مذکور 

  . است 

 
جنح  .1 و  جنایات  گزارش  عدم  فرانسه،  مورد  ۀدر حقوق جزاي  در  قربانی  نجات  نیز  و  محسوب   ۀهم  مهم  جامعه، جرم  اقشار 

 ,Glazebrookبه همراه خواهد داشت ( ییهاتیو این امر متکی بر این باور است که شهروند فرانسه بودن، حقوق و مسئول شودیم

 . )180: 1387توانا و فدائی،  به نقل از نجفی   1386 : 1960

2. Rode Island 
3. Massachusetts 
4. Ohio 
5. Texas 
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مردمدر خصوص سازمان هرچند  هاي  پ  گذارقانوننهاد،  شی بشیبا  تمام ها  آن  رکت نی حق  در 

دادرس بخشی، جایمراحل  ارتقا  را  آنان  و یگاه  از  ها  آن  ده  اعالم یرا  نموده    ةکنندک  خارج  صرف 

تع  ی ول  ،)71:  1395،  ی(خالق  است  محدودییبر  از جمله ضرورتت ین  براهایی  مجوز  اخذ   يداشتن 

در    یاعالم  يرد حصربه مواها  آن  ت یفعال  ۀدن دامنی، محدودگردیصالح قانون يت از مراجع ذیفعال

سال در صورت ردشدن   کیفري، محرومیت از اعالم جرم به مدت  یک   ی ن دادرسییقانون آ  66  ةماد

و سه  یِمتوال اعالم جرم  تعین  بار  عدم  براییز  مجازات  جرم    يخوددار   ين  اعالم  در    مخصوصاًاز 

وارد است و   ی ل اساسراد و اشکایا ها  آن پذیر بهب یه و فرد آسیعلیٌصورت مراجعه و استمداد مجن

رش مسئولیت  یو پذ  یبستگکه همانا احساس هم   یتفاوتی اجتماعچنین امري با اهداف مقابله با بی

ک یاجتماع عدالت  دستگاه  به  تعقی، کمک  و  مجازاتیفري جهت کشف جرم  و  مجرمان  ها آن   ب 

ا  ،است  از  نبوده و  نظر می   ،ث ی ن حیسازگار  ماد  را  ید اصالحاتی با  گذارقانونرسد  به  مذکور    ةدر 

  انجام دهد. 

  تفاوتی اجتماعی نسبت به بی گذارقانونآور رویکرد الزام .2-2-2

نهاد، صرفاً  مردم  يهاز سازمانیو ن  ي شهروندان عاد  يکه اعالم وقوع جرم برا  یبرخالف موارد قبل

ل عدم یلتوان به دیرا نم  یمطرح بوده و اصوالً کس  ید اخالقیو شا  یف اجتماعیک تکل ی  عنوانبه

  یی طور استثناالوصف بهداد، مع  ب قرار یاعالم جرم با وجود اطالع از وقوع آن، مورد مؤاخذه و تعق

به دل   گذارقانون را  افراد  از  ایبرخی  کار نموده ویل سمت خود ملزم به  را مکلف ساخته  ها  آن  ن 

  .)58(خالقی، پیشین:  ندیاعالم نما صالحذياز وقوع جرم آن را به مقامات  یاست که در صورت آگاه

ماد آ  72  ةچنانچه  دادرسییقانون  ایک   ین  در  زمیفري  میی ن  مقرر  و  نه  مقامات  «هرگاه  دارد: 

رسم وقوع    یاشخاص  غیاز  جرائم  از  حوز  رقابلیکی  در  شوند،   ي کار  ةگذشت  مطلع  خود 

  ة در ماد  ذارگ قانونبه دادستان اطالع دهند.» در قانون جزاي فرانسه هم    ياند موضوع را فورمکلف

است:    40 نموده  مقرر  کیفري  دادرسی  آیین  مرجع  «قانون  و  مقام  یا   مأمور،  صالحذيهر  دولتی 

موظف   ،کندی مکارمندي که در راستاي انجام وظایفش نسبت به یک جنایت یا جنحه آگاهی پیدا  

  .)51(تدین، پیشین: » را به اطالع دادستان برساند است بالفاصله آن

  ؛است   یو عموم  یها و ادارات دولتران و کارکنان سازمانی، مدیا اشخاص رسم ی  منظور از مقامات 

مانی داشته باشند. یا پی  یرسم  ی استخدام  ۀمزبور رابط  ةا ادارین اشخاص با سازمان  ینکه ایاعم از ا

و    يف اداریشه در تکلین ریران و مسئولیر کارکنان، مدیتکلیف به اعالم جرم و تخلف توسط سا

و نهت یب   در جهت حفظ به معروف  امر  باب  از  بوده و  ن  یالمال  قابلیاز منکر  که    است   یبررسز 

ن  ۀخارج از بحث مقال ا. صرفاست مجزا    یق و بررسیازمند تحقیحاضر و خود  نکه عدم ینظر از 
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شود،  محسوب می  يادشده تخلف اداری مندرج در ماده فوق، توسط اشخاص    یف قانونیانجام تکل

ن که در قانون یاز جرائم مع  یدر صورت عدم اعالم وقوع برخ  یامات رسم از اشخاص و مق  یبعض

مسئول  ذکر است،  ک یشده  قابلیت  و  داشته  هستندفري  ماد  يطور  همان  ؛مجازات  بررسی  در   ة که 

و مقابله با فساد    يسالمت نظام ادار  يقانون ارتقا  13  ةرات و مادیتعز  یقانون مجازات اسالم  606

افراد و مقامات خاص و    يدهی از سو جرم و گزارش  نمودن تکلیف به اعالمبیان گردید. البته مقرر

است    يگذارقانون  ةرادات وارده بر نحو ی(محل خاص) از ا   يکار  ةنسبت به جرائم خاص در حوز

  . است  و اصالح يکه نیازمند بازنگر

  

  ريیگجه ینت

ر حال گسترش است.  بوده که د  يامروز  ۀکی از مشکالت و معضالت جامعی  یتفاوتى اجتماعبى

و    یاجتماع  -ي، اقتصادیشناختشه در عوامل روانیر  یاجتماع  ةدی ن پدیشناسان، ااز دیدگاه جامعه

بررسیس که  داشته  راهکارهایگ علل و عوامل شکل  یاسی  اتخاذ  و  آن  با رشد    ییري  مقابله  جهت 

انگاري  ق جرمی کی از راهکارها، اتخاذ سیاست کیفري مطلوب از طریاست.    ي روزافزون آن ضرور

مخالفان و موافقانى بوده که    يدارا  یاجتماع  یتفاوتانگاري بیاست. البته جرم  یتفاوتموارد مهم بی

تفاوتى  بى  يانگاراند. عمده دلیل مخالفان جرمهاي خود به توجیه آن پرداختهدگاهید  ۀک با ارائیهر

  ی و اشکاالت عملحقوق جزا  دن بو ، خالف اصل حداقليهاي فردي، عدم مداخله در آزادیاجتماع

ق  ی ن طرینمود و از ا  یقانون  ۀفیل به وظیرا تبد  یاخالق  ۀفیتوان وظی آن است؛ چنانچه معتقدند نم

خصوص حریم  همچن  ي هايآزادو    یبه  نمود.  تجاوز  تحق  ،نیافراد  تعقیب،  امکان  عمل  و  یدر  ق 

هم بى  ۀمجازات  هزافراد  و  امکانات  کمبود  جهت  به  وجود  ی تفاوت  موافقان  نه  مقابل،  در  ندارد. 

بیجرم اخالقانگاري  قانونی،  پدرساالري  ضرر،  اصول  بر  اتکا  با  اجتماعی  گرایی،  تفاوتی 

فیلترکمال لحاظ  با  و  اجتماعی  و  عمومی  مصلحت  و  سهگرایی  جرمهاي  (اصول،  گانه  انگاري 

منجر به انسجام ها) معتقدند که گسترش احساس تعلق و مشارکت اجتماعی  ها و کارکردفرضپیش

تفاوتی اجتماعی، ضمن رعایت  انگاري مصادیق مهم بیتوان با جرمگردد و میو تعالی جامعه می

ایران در زمان   گذارقانون  ،روبودن حقوق جزا با شیوع و گسترش آن مقابله نمود. ازایناصل حداقل

و شکلی   ماهوي  قوانین جزایی  با  طوربهوضع  تا  است  نموده  اجرم  پراکنده سعی  و  جاد  یانگاري 

برایتکل نهادها  يف  و  خاص  پدیمدن  يافراد  با  ابی  ة دی،  البته  نماید.  مقابله  با یتفاوتى  امر  ن 

توان  اي که میگونهبه  ؛همراه است   یقانون  با خأل  يدر موارد  یهاي فراوان و حتیدات و کاستیتحد

افراد و مقام  جرائمدهى به  ف گزارشیبه محدودیت تکل هاي ات خاص و در محلخاص، توسط 

مواد    خاص تعز  606(مانند  مواد  یقانون  و  ارتقا  14و  13رات  ادار  يقانون  با    يسالمت  مقابله  و 
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تعلقانون مجازات اخال  2  ةماد  2  ةفساد و تبصر ن مجازات ییگران در نظام اقتصادي کشور)، عدم 

معاون مجرم نام برد.    وانعنبهتفاوت  تفاوت و درنظرگرفتن فرد بىافراد بى  يمتناسب و مستقل برا

اینکه در بس از مواردی ضمن  افراد مشارکت ی حما   ي را برا  یقانون  گذارقانون  ، اري  از  جو و فعال  ت 

ت  ی ا حفظ موقعیهاي وارده  انیدر جهت جبران خسارات و ضرر و ز  ییا امدادگر و ناج  یاجتماع

از آسیو جلوگ   یشغل مادیبه غ(  رهیمقامات مافوق و غ  يهاي وارده از سو ب یري  از  قانون   17  ةر 

ادار  يارتقا نظام  با فساد) پیش  يسالمت  مقابله  مادو  البته  که  ننموده است  تواند مذکور مى  ةبینی 

هاي موجود  ین خصوص باشد. با توجه به نواقص و کاستیدر ا  ی بر وضع قانون کل  یالگوي مناسب

قوان پراکندگى  نیز  بییو  به  مربوط  در جهت    یاجتماع  یتفاوتن  آن و  با  مناسب  و  مقابله مطلوب 

دارد   بی  گذارقانونضرورت  به  قانون  در  را  با جرمفصلى  و  اختصاص دهد  موارد  تفاوتی  انگاري 

  د.یق تعیین و مشخص نمایدق طوربهز یرا نها آن تفاوتی، مجازات مناسب یب ةمهم و عمد

  منابع
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