
  

 آثار تا شناسی مفهوم از گستري، دام دفاع

  حسنی عباس

  زادگانمؤذن حسنعلی

   چکیده

یا  جرم ارتکاب براي قضایی، مقامات توسط دام کردن پهن معناي به گستري دام عملیات
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 توسل با قانون، اجراي مأمورین و ندارد وجود آنان کیفري تعقیب امکان نمودن، محکوم

 از استفاده هستند؛ هرچند آنان ارتکابی جرم اثبات یا کشف صدد در عملیات، این به

  .است اجتناب غیرقابل واقعیتی هم، غیرمظنون اشخاص سایر درمورد روش این

صورت  به اجتماع حقوق از حمایت لزوم و طرف یک از متهمین دفاعی حقوق از حمایت 

 اختیارات تحدید موجب دیگر، طرف از و دادگستري قضا مقام شأن و منزلت حفظ

 همین در. شود می جرایم اثبات یا کشف در ها روش این به توسل درمورد قضایی مقامات

 و شود می مطرح متهم نفع به عاملی عنوان به کیفري حقوق در گستري دام دفاع راستا،

. شود می جرم اثبات و کشف مسیر در خدعه و تحریک به قضایی مقامات توسل مانع

 ایران، کیفري حقوق جمله من کیفري هاي نظام از برخی در هنوز دفاع این ازآنجاکه

 بررسی، به که کند می اقتضا مسئله این ضرورت و اهمیت است، نکرده پیدا جایگاهی

 توجه آن به که هایی نظام در دفاع این و آثار قلمرو مبانی، مفهوم، و تحلیل تشریح

 که و خطاهایی آزمون و تجربه طریق، این از تا شود پرداخته اند، داشته مبذول شایسته

  . گیرد قرار داخلی قانونگذاران  استفاده مورد اند، آورده دست به مسیر این در ها نظام این
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    مقدمه

 فرایند این آغاز نقطه جرم، وقوع. است شده تشکیل مختلفی مراحل از کیفري دادرسی

 که جامعه عمومی قدرت. است آن پایان نقطه نمودن فرد، بالتبع، محکوم و جرم اثبات و

 دستگاه مقامات به را دادرسی و رسیدگی فرایند این است، جامعه آن مردم منتخب

 قضات و دادسرا قضات پلیس، یا دادگستري ضابطان از متشکل که خود کیفري عدالت

 انجام احسن نحو به را خود وظایف دارند انتظار آنان از و اند سپرده هستند، دادگاه

  . دهند

 مخصوصاً جرم، مرتکبان درایت و هوش باالرفتن و جرایم ترشدن پیچیده به عنایت با اما

 خود وظایف اجراي در و انتظامی قضایی مقامات بزه، تکرارکنندگان و دار سابقه مجرمین

 مورد توانند می آنان که متدوالی و سنتی ادله که چرا شوند می رو روبه مشکل و سختی با

. داشت نخواهد را و مجرمان جرایم گونه این با رویارویی توانایی دهند، قرار استفاده

 که است هایی شیوه از یکی جرم، اثبات یا وقوع مرحله در گستري دام عملیات به توسل

 یعنی رسند خود می اهداف ترین مهم از یکی به آن، به یازیدن دست با قضایی مقامات

 موجب درهرصورت هم، ها آن ترین کوچک و خرد حتی که جرایمی اثبات یا کشف

 ترین مهم با تنها نه روش، این از استفاده لیکن. شود می جامعه عمومی نظم زدن برهم

 موجب بلکه گیرد، می قرار تعارض در جرم از پیشگیري یعنی قضایی، مقامات وظیفه

 گرفتن نادیده با توان می آیا حال. شود می هم جامعه مردم نزد ها آن منزلت شأن و تنزل

 چنین به توسل اجازه قانون، اجراي مأمورین به جامعه، افراد دفاعی و فردي حقوق

 و فریب تحریک، طریق از که ايادله آیا داد؟ جرم اثبات یا کشف مسیر در را اقداماتی

 مجازات دارد؟ آیا استنادپذیري قابلیت آید، می دست به قضایی مقامات توسط خدعه

 با مطابق شده، جرم مرتکب قانون اجراي مأمور فریب و تحریک اثر بر که شخصی

  است؟ قضایی عدالت و انصاف

که کشف جرم به روش  شود یمشاهده م یسیپل هاي یتکهن فعال یخدر تار یريس با

بر  یمبن یقیمصاد ییدانان اروپا از حقوق یبوده است. برخ یجرا یربازاز د گستري دام

 یانسبت به جواز  یدابهام و ترد 1اند. کرده یانب ها یهروش را در زمان شوال یناستفاده از ا

 ادله ادامه داشت تا یلتحص یادر مرحله وقوع جرم  گستري دام یاتمنع توسل به عمل

 تحصیلدر  ییمقامات قضا گستري دامصراحتاً  ،در حقوق فرانسه 1888در سال  ینکها

 حقوق در. شدقلمداد  یرقانونینامشروع و غ یات،عمل ینادله مورد توجه قرار گرفته و ا

                                                             
، 1378زاده، گنج دانش،  الرگیه، ژان؛ آیین دادرسی کیفري فرانسه، ترجمه: حسن کاشفی اسماعیل. 1

  .79 .ص
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 در چالش ایجاد به منجر که وضعیتی عنوان به گستري دام مسئله به کشور این کیفري

 دادگستري ضابطین و قضایی مقامات توسط دلیل تحصیل و کسب نحوه ضوابط و اصول

 تا تعقیب از کیفري دادرسی بر حاکم قضایی اخالق که چرا شود می توجه شود، می

 در محیالنه و آمیز تحریک متقلبانه، طرق به قضایی مقامات توسل از مانع محکومیت،

در  1932فرانسه، در سال  یفرياز حقوق ک بعد. شود می متهم علیه و له دلیل تحصیل

 ياجرا مأموریندر مرحله وقوع جرم توسط  گستري دام یاتتوسل به عمل یکا،حقوق آمر

 یفريک یتمسئول ،آن یجهکه در نت شددفاع به نفع متهم مطرح  یک عنوان بهقانون، 

  . شود یمعاف م یفريک یباز تعق يازاله و و ،متهم

واحد و  رویکرد گستري، داممختلف، نسبت به دفاع  يحقوق موضوعه کشورها در

شدن  مطرح يامر مربوط به وجود تعارض در مبنا ینوجود ندارد. علت ا اي شده تثبیت

را  گستري داماگر دفاع  ینکها یح. توضاستبه نفع متهم  عاملی عنوان بهدفاع  ینا

و  ینتر باهوش یافته که سازمان یممخصوصاً در جرا ،از متهمان یعیوس یفط یریم،بپذ

ند. شورها  یفريک یبمتهمان هستند، خواهند توانست با توسل به آن، از تعق ینتر یركز

. یدنخواهد رس اي نتیجه به گونه جرایم، ایندر کشف  ییلذا اقدامات و اعمال مقامات قضا

در کشف  ییعمل را به مقامات قضا ینو اجازه ا یریمرا نپذ گستري داماگر دفاع  یکنل

 یی،نظام قضا ینشده و در چن یمالپا ینمتهم یحقوق دفاع یم،بده یمجرا یهکل

  نخواهد داشت.  ییماندن از خطرات محتمل قضا و مصون یتاحساس امن کس یچه

و اغفال در  یبو فر یکتحر ده ازو استفا گستري دامتوسل به طرق  یگر، جوازطرف د از

 شود، یهم م ییمقامات قضا یفوظا یتتعارض در ماه ینوع یجادکشف جرم، موجب ا

افراد از  یاز جرم و نه یشگیريپ یس،و پل ییمقامات قضا یفهوظ ینتر چرا که مهم

 یفهوظ ینبه جرم توسط آنان در تناقض آشکار با ا یکتحر که یارتکاب بزه است درصورت

را در  یقانون در کشف جرم، تعارض ياجرا مأمورین یبو فر یکتحر« .گیرد یقرار م

 حل کیفري تعقیب از متهم نمودن که تنها با خارج کند یم یجادا یفريک یدادرس

  1.»شود می

 نشده موضوع این ماهیت وارد اصالً کیفري، هاي نظام اکثر تعارضات، این وجود علت به

 توجهی گونه هیچ گستري، دام یاتعدم جواز عمل یاجواز  يفرارو يها و به چالش

و  ییقضا یهو هم رو ینکشورهاست که هم قوان ینا ازجملۀ ایران کیفري نظام. اند نکرده

  ساکت هستند.  ،موضوع یننسبت به ا یندکتر

                                                             
1 . Ashworth, Andrew; Principles of Criminal Law, Oxford University Press, 
1991, p.231. 
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نموده و حدود و  یژهمسئله توجه و ینبه ا یفري،ک يها از نظام یگرد یدر برخ بالعکس

ادله مشخص  یلرا در وقوع جرم و تحص گستري دام یاتمنع توسل به عمل یاثغور جواز 

منظر واحد  یکاز  گستري دامهم به  یحقوق يها نظام یناند. البته در ا نموده

  . اند یستهنگر

 آراي در که کیفري المللی بین سازمان ترین مهم هم، المللیبین هاي سازمان بین در

مبذول  یستهادله، توجه شا یلتحص یاوقوع جرم  در مرحله گستري دامخود به مسئله 

درمورد نقض  یواند ینکه ا يمتعدد يحقوق بشر است. در آرا ییاروپا یوانداشته، د

در مرحله  گستري دام یاتدر نموده، توسل به عملاص ییاروپا يکشورها یهحقوق بشر عل

ممنوع اعالم شده است.  ییبه جرم توسط مقامات قضا یکهمان تحر یاوقوع جرم 

 اظهار چنین نموده، صادر پرتغال علیه که 1988 ژوئن 9 رأي در دیوان مثال، عنوان به

 جرم، ارتکاب به متهم تشویق و ترغیب در پلیس اینکه محض به«: است کرده عقیده

 نکند، محدود متهم بزهکارانه هاي فعالیت منفعالنه بررسی به فقط را خود و باشد مؤثر

 تا ترین ساده از جرایم همه در و ها دادرسی همه در که را منصفانه دادرسی اصل

  1.»کند می نقض شود، رعایت باید ها آن ترین پیچیده

موضوع، مشخص  یندر مورد ا هدراص آراي سایر و  فوق رأي مندرجات به توجه با

 ياجرا مأمورینبه  ،حقوق بشر، در مرحله وقوع جرم ییاروپا یواند یهکه رو شود یم

 هاي روشاز  یو هرگونه ادله اکتساب دهد ینم گستري داماجازه توسل به  ،قانون

 ۀمنصفان یبا دادرس یمامر در تعارض مستق ینچرا که ا نماید، یرا رد م گستري دام

  2است. یاساس هاي ياز حقوق بشر و آزاد یتحما ییاروپا یونکنوانس 6مذکور در ماده 

 ی،جرم ارتکاب یتکه ماه یحقوق بشر، در فرض ییاروپا یوانذکر است که د یانشا البته

 یافته، سازمان یممثل جرا ید،نما یهادله را توج یلدر تحص گستري دام یاتتوسل به عمل

منتها مشروط بر  دهد، یقانون م ياجرا مأمورینرا به  گستري داماجازه توسل به طرق 

 وجود جرم ارتکاب خاص حالت در متهم و نکند تحریک را جرم ارتکاب مأمور«ینکها

  3.»گردد تضمین منصفانه دادرسی قطعاً و باشد داشته

                                                             
 ،1383 آشوري، محمد و دیگران؛ حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، نشر دانشگاه تهران،. ١

  .351و  350ص.ص

المللی  ن؛ مجموعه اسناد بینبراي مطالعه بیشتر در این مورد، ن.ك: امیر ارجمند، اردشیر و دیگرا. ٢

 .16و  14. ، صص1385حقوق بشر، جلد دوم، جنگل، 

  .351.آشوري و دیگران؛ پیشین، ص.  ٣
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 یرو سا گستري داممفهوم دفاع  یینتا ضمن تب یمهست آن یپ پژوهش در ینا در

 یندفاع نو ینقلمرو وآثار ا ی،مبان یشو پا یبه بررس یبمشابه آن، به ترت یاتدفاع

  . یمبپرداز یفريک

  مفاهیم تبیین .1

طرح  یمدر ترس یکه نقش مهم یمیابتدائاً مفاه باید پژوهش، این به ورود ابتداي در

 يها تا چالش یردمورد اشارت قرار گ نماید، یم یفاپژوهش در ذهن مخاطب ا ینموضوع ا

. لذا در شودموضوع، به ذهن مخاطب هم منتقل  ینموجود در ذهن نگارنده نسبت به ا

مرتبط با آن و دو  یممفاه گستري، داممفهوم  یحتشر و یینتب یف،به تعر یالًمبحث ذ ینا

 که دولت، شکنانه قانون رفتار سازي و پرونده یعنی گستري، داممفهوم مشابه با دفاع 

 نمودن روشن طریق از تا شود می پرداخته آمریکاست، کیفري حقوق از مستنبط جملگی

  . شود یسرو م یلتسه ،الذکر یمطالب آت یرسا یحو صح یقفهم و درك دق یم،مفاه ینا

   گستري دام یاتعمل .1-1

اساس آنچه  است. بر یزيشکار چ يگستردن دام و تله برا يمعنا در لغت به گستري دام

و  یبفر یاست که همواره متضمن نوع یاصطالح نهفته است، عمل ینا يلغو یدر معن

براي  آن کردن پهندام و تله و  یجادمتضمن ا یاتعمل ینا ،سخن یگرمکر است. به د

 دام کردن پهنمبادرت به  یگیرماه یکمثل آنکه  ؛مدنظر شخص استاست که  چیزي

خود، مبادرت  یدگرفتارکردن ص يبرا یاديص ینکها یا ید،نما یشکار ماه يدر آب، برا

  . یدموردنظر نما یدتله بر سر راه آن ص یجادبه ا

 ارتکاب براي قضایی مقامات توسط تله و دام کردن پهنپژوهش است،  ینموضوع ا آنچه

 قضایی مقامات اگر. هستند آنان نظر مورد که است اشخاصی علیه دلیل تحصیل یا جرم

 کردن پهنخود مبادرت به  یدص انداختن دام به براي که کنیم تصور صیاد یا ماهیگیر را

 به مجاز اینان آیا که شود می مطرح سؤال این نمایند، می خود صید راه سر بر و تله دام

  ؟ خیر یا هستند عملیاتی چنین به توسل

قانون و  ياجرا مأمورین ینب یاسبا ق یقاًدق یفري،ک یندکتر یکا،حقوق آمر در

خود را در  يها دام تواند یم یسپل یاآ«که  کنند یسؤال را مطرح م ینا یگیران،ماه

  1»مجاز پهن کند؟ يها آب

دفاع  یدایشکه منشأ پ سورلز پرونده در فرانکفورتر قاضی را معروف سؤال این

 سؤال ینبه ا ینکه دکتر یپاسخ. «نماید یمطرح م یکاست،در حقوق آمر گستري دام

                                                             
1 . "determing whether police have cast their nets in permissible waters." 
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انداختن و  به دام يبرا یستمجاز ن یسکه پل معنا بدین 1؛»است» نه« دهد یم

 یارتکاب جرم، تله و دام یرها در مس جامعه، بر سر راه آن گناه ینمودن افراد ب محکوم

  پهن کند که آنان را به سمت ارتکاب جرم سوق دهد. 

جلوه  اختیار یکامالً مست و ب یخود را به شکل شخص پلیسی، مأمور یمکن فرض

 نشیند یم ییرو یادهپ یرپول که کنار خودش گذاشته، در مس يو به همراه مقدار دهد یم

و محکوم  یرگذشت و پول را برداشت، دستگ رو یادهپ ینهرکس که از ا یقطر ینتا از ا

شخص مست و  یتعابر، با مشاهده وضع یحال هم شخص ین. در همیدبه سرقت نما

 ینچن یاآ 2.نماید یوجوه م ینشده و اقدام به برداشتن ا یککنارش، تحر يها پول

  به سرقت محکوم کرد؟  توان یرا م یشخص

 وقوع به مرتکب این ناحیه از جرمی اصالً آیا کرد، نمی پهن دامی چنین مأمور، اگر

 ارزش و مشروعیت آیا شده، تحصیل شخص علیه طریق این از که دلیلی ؟ پیوست می

  ؟ دارد اثباتی

 گستري، دام«شده است: یانب گونه ینا روبرتز یتوسط قاض گستري دام یککالس تعریف

 حیله، علت به تنها که است شخصی براي آن تدارك و مأمورو طرح جرم توسط  یمترس

 گستري دام«یگر:د یفتعر  3.»است پیداکرده آن ارتکاب به مأمور، تمایل و اغواي فریب

به ارتکاب جرم از  یاز حد شخص یشاغفال ب یااغفال  یقاز طر یکعبارت است از تحر

 4.شخص همان کیفري تعقیب جهت قانون، اجراي مأمور يسو

 را آن موضوع شخصِ ذهن چنان که، است وضعیتی گستري، دام یاتکه عملینا نتیجتاً

 قرار تعارض در وي، گیري تصمیم قدرت و اختیار و آزاد اراده با که کند می خود درگیر

دم به تله « ،که شخص موردنظر به قول معروف شود می سبب تعارض این و گیرد می

 را فردي « أموران،شود که م واقع می یزمان گستري دام ین. بنابرا»بدهد یششده برا پهن

 او که کنند ترغیب و تحریک نحوي به نداشته، جرم ارتکاب به تمایل طریقی هیچ به که

  5.»نماید نقض را قانون

                                                             
1 . Gardner, Thomas, and Terry M. Anderson; Criminal Law,Wadsworth, 7th 
edition, 2000, p. 159. 
2 . see: Washoe County Sheriff v. Hawkins, 43 crl 2053(1998), and Shrader 
v. State, 38 crl 2069 (1958). 

، مجله فقه و حقوق، »گستري، مفهوم و مبانی و جایگاه آن در حقوق کیفري ایران دام«یزدیان، جعفر؛ . ٣

  .118. ص ،6شماره  ،1384 سال دوم،

4 . Black, Brayan; Black's Law Dictionary, 8th ed, USA ,West Publishing 
Company, 2005, p. 573. 
5 . Perkins, M. Rollin,  and  Ronald  N.Boyce; Criminal Law, 3rd ed ,USA, 
1982, p. 1161. 
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کاررفته، در  آن، اکثر افعال و اقدامات به یقو در مصاد گستري دام یاتآنجاکه در عملاز

سه  ینمفهوم ا یینتباست،  یرنگو ن یبفر یک،غالب موارد، حول محور عنوان تحر

 در درك مطالب برخوردار خواهد بود.  یفراوان یتعنوان هم، از اهم

 دیگران برانگیختن و واداشتن درآوردن، حرکت به جنبانیدن، معناي به  در لغت تحریک

 به«.شود می هم تطمیع یا تهدید ترغیب، شامل خود، عام معناي در تحریک. است آمده

 جرم ارتکاب به را مباشر که تجویز و توصیه اندرز، و پند نظیر دیگري فعل هر معنا این

 یبه معن«مترادف و  یرنگ،و ن فریب 1.»شود می محسوب تحریک نوعی به کند، مصمم

 را آن گیرد، صورت صورت پنهانی به یلهو خدعه است و چنانچه مکر و ح یلهمکر و ح

  2.»گویندمی دسیسه

و هر   و تعقل انسان است صیاراده و قوه تشخ يدابر آز یمبتن يفریک تیمسئول اصوالً

 تیمسئول بر شود، فرد زییتم قوه ای اراده دارشدن خدشه ایکه موجب محدود  یتیوضع

 و آگاهانه انتخاب  اساس بر را خود افعال يعاد طیشرا درانسان  .گذارد یم ریتأث يو

 با گاه آن کرده، تفکر ابتدا فرد که است نیا بر فرض ،حداقل یعنی دهد یم انجام آزادانه

 واردشده، کاتیاثر تحر بر ی گاه اما. ندیگز یبرم را عمل ترك ای انجام ،اراده يآزاد

 ای مطلقصورت  بهکه قدرت کنترل اعمال و رفتارش را  دیآ یم دیدر فرد پد یتیوضع

 داشت قرار يعاد طیشرا در اگر که دهد یم انجام را یاعمال و دهد یم دست از ینسب

 3.شد ینم مرتکب هرگز

واجد  یدبا رود، یکار م هب گستري دام یاتکه غالباً در عمل یرنگیو ن یبو فر تحریک

 يبه نحو مؤثر یدبا دام، کردن پهن یا یسهو دس یکتحر ینباشد. اوالً که ا یطیشرا

 یاصرف نظارت در ارتکاب جرم  یب،ترت ین. بدشودصورت گرفته و موجب ارتکاب جرم 

متهم ندارند،  یهعل یلدل یلتحص یادر ارتکاب جرم  یرکه تأث آمیز یکاقدامات تحر یرسا

 دسیسۀ و فریب تحریک، اینکه ثانیاً. گیرند نمی قرار گستري دام یاتتحت عنوان عمل

 که باشد اي اندازه به دلیل، تحصیل یا جرم وقوع مرحله در پلیس توسط شده کارگرفته به

 و فریب و تحریک این سخن، دیگر به. نماید مخدوش را فرد گیري تصمیم قدرت و اراده

 متعارف انسان هر بر« متهم، بر تأثیر بر عالوه که باشد معقول و کافی نحوي به دسیسه

                                                             
  .42 .ص ،1385 چاپ یازدهم، میزان،جلد دوم، اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزاي عمومی، . ١

  .575 .، ص1382پرویز؛ حقوق جزاي عمومی، طرح نو،  صانعی،. ٢

، مجله حقوقی »اي در حقوق ایران و انگلستان عذر تحریک، مبانی و آثار، مطالعه«نهاد، امیر؛  پاك .3

  .101 .ص ،1385، سال 54دادگستري، شماره 
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 یدفرد پد در یتیوضع« یدبا یکتحر ینبر اساس ا 1.»بگذارد تأثیر شرایط این در دیگر

 و دهد دست از نسبی یا صورت مطلق بهکه قدرت کنترل اعمال و رفتارش را  یدآ

 آنچه 2.»شد نمی مرتکب هرگز داشت، قرار عادي شرایط در اگر که دهد انجام را اعمالی

دفاع به نفع  یک عنوان بهقانون را در مرحله وقوع جرم،  ياجرا مأمورین گستري دام

بلکه چون  یستبه جرم ن یکتحر یعنیبر نوع عمل  یدتوجه و تأک سازد، یمتهم مطرح م

 زوال موجب کند و می تغییر وضعیت است، حکومت مأمور یک،تحر ینعامل ا«

  3.»شود می متهم مسئولیت

 عنوان بهدر وقوع جرم،  مأمورین گستري دامشدن  مطرح یتفلسفه و ماه ،سخن یگرد به

حکومت است که به  مأمورینسوءرفتار  یک،بر عنصر تحر دفاع به نفع متهم، عالوه یک

علت است که اگر  ین. به همشود یمتصور م یباغفال و فر یک،چون تحر یشکل افعال

تنها مرتکب جرم،  قانون باشد، نه اجراي مأموراز  یرو غ یمعمول يفرد یک،تحر ینعامل ا

محسوب  یکننده هم معاون جرم ارتکاب یکدارد، بلکه شخص تحر یفريتام ک یتمسئول

قدرت زاد و آباشد که موجب زوال اراده  يبه نحو یکشدت تحر ینکهمگر اشود  یم

  .شودو انتخاب شخص  یاراخت

اثبات  ياست که برا يتا حد گستري دامقانون در دفاع  ياجرا مأمورینسوءرفتار  نقش

موجب  یب،و افعال توأم با اغفال و فر یکاتتحر این یرثأت یستالزم ن گستري دامدفاع 

مفروض دانسته  یشهموضوع هم ینا و شودبه جرم  ینمرتکب یارسلب اراده آزاد واخت

 عنوان بهکه است  یکبا عذر تحر گستري داماز وجوه افتراق دفاع  یکی ،امر ینا شود. می

  شناخته شده است. الکامن در کیفري مسئولیت رافع عوامل از یکی

 یطرف اصل ینکهاست. اول ا یسه ضلع اساس يدارا گستري داماثبات دفاع  ،هرصورتدر

اقدام به  يشخص عاد یکآن باشد. لذا اگر  یندهنما یاقانون  اجراي مأمور یدآن با

بحث معاونت در جرم مطرح خواهد شد و  ید،ارتکاب جرم نما يبرا  یسهو دس یکتحر

  خواهد بود.  یمنتف گستري دامدفاع 

 و آزاد اراده با که بزند اقدامی به دست باید قانون اجراي مأموراست که  یندوم ا ضلع

 به تشویق و تحریک را وي مثالً ،باشد داشته مرتکب، منافات انتخاب و اختیار قدرت

  بخشد.  یلجرم را تسه ارتکاب ،مرتکب فریب و دسیسه با یا نماید جرم ارتکاب

                                                             
1   . Martin, Elizabeth, Oxford Dictionary of Law, Oxford University Press, 
4th ed, 1997, p. 367. 

  .254. ص ،1387 نژاد، اسماعیل؛ کرامت انسانی در حقوق کیفري، میزان، رحیمی.  ٢

3 . Ashworth, op.cit, p. 213. 



 

 

ر 
ها

 ،ب
م

ج
پن

 و
اد

شت
 ه

ره
ما

ش
 ، 

م
شت

 ه
 و

اد
فت

 ه
ل

سا
 ، 

ي
تر

س
دگ

دا
ی 

وق
حق

ه 
جل

م
13

93
 

15 

که  ستا این اند ن را الزم دانستهآ گستري دامضلع سوم که تنها برخی در اثبات دفاع  

 یعنی. متهم ذهن از نه بگیرد سرچشمه مأموراز ذهن  یدو قصد ارتکاب جرم با یلتما

  ارتکاب جرم را داشته باشد.  قصد مأمور،اقدامات  رغم علی ،مرتکب خود نباید

  1سازي پرونده یاتعمل .1-2

 اشاره دیگر مشابه دفاع دو به دکترین گستري، دامو در کنار دفاع  یکامرآ درحقوق

متهم و ارکان  یتاز منظر مسئول گستري دامبا مفهوم دفاع  یاگرچه از جهات که کند می

 يرا برا گستري دامدفاع  یامدو اثر، همان پ یجهنت یثاز ح اما ،تحقق آن متفاوت هستند

  متهم در بر دارند. 

 یطشرا یبه علت فقدان برخ ینمتهم یکامرآ یاالتا یدر برخ یسخن، گاه یگرد به

جرم  یطکه شرا یدرحال یند،دفاع استفاده نما ینا یايتوانند از مزا ینم گستري، دام

 و انصاف خالف طور تام، به هم ها آندانستن  است که مسئول يبه نحو هم ها آن یارتکاب

متوسل به  یراد،ا ینرفع ا يبرا یاالتا یبرخ ییقضا رویه لذا. است حقوقی منطق

  . سازي است پرونده یات،دفاع یناز ا یکیشوند.  یم یگريمشابه د یاتدفاع

که مرتکب  کند یاغلب اوقات اعتراف م نماید، یاستفاده م گستري دامکه از دفاع  متهمی

آن از  یندهنما یاقانون  اجراي مأمورکه  آورد یم یلدل یگراز طرف د اما جرم شده است

 یناگر ا که یدرحال ید،را وادار به انجام جرم نما ينامناسب استفاده کرده تا و هاي روش

هرگز  يو بود، نمی مأمور ياز سو یقو تشو یزهانگ یجادنامناسب، مثل ا هاي روش

را از عوامل رافع  گستري دامجهت است که دفاع  یناز ا .شد ینم یمرتکب جرم

  . یمدان یم یفريک یتمسئول

 است، گستري دامهمان اثر دفاع  ياست و دارا گستري دامبه  یهشب یارکه بس ییادعا اما

اصالً  کند یادعا م متهم«گستري دامدفاع برخالف  ین. در اسازي است پروندهدفاع 

 یتدهنده مجرم هم که نشان یلیاست و دل گناه ینشده است و کامالً ب یمرتکب جرم

شده است. چنانچه ثابت شود که  یجادقانون ا ياجرا مأموریناست، توسط خود  يو

دفاع کامل است و اتهام  یجهواقع شده است، نت یسهخورده و مورد دس یبمتهم فر

اغفال  و یکپا را فراتر از تحر مأموریندفاع،  ینسخن در ا یگربه د 2.»شود یساقط م

 قلمداد  در مجرم یسع ،الزم یداتقبل با تمه وقوع جرم گذاشته، از مرحلهدر  مأمورین

  . یندنما یکردن شخص مظنون م

                                                             
1 . frame up. 
2 . Gardner and Anderson, op.cit, p. 161. 
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متحده مطرح شد،  یاالتدر ا 1نات مک عنوان تحت 1991 سال در که اي پرونده در

 يجاساز يو یونرا در کام ینکوکائ یلوگرمک یکمقدار  پلیس، مأمورمتهم ادعا کرد که 

متهم  راهبردواضح است «: گاه اظهار داشتداد ،متهم یتنموده است. در حکم محکوم

 یناقدامش به دادگاه بکشاند. چن يرا برا پلیس مأمورکه  ین استمحاکمه ا یاندر جر

 یزآم  یتموارد هم موفق یشترو در ب شود یاغلب توسط متهمان استفاده م راهبردي

  .»است

پس از دو  گناه یمرد ب«تحت عنوان  يا مقاله 2تایمز یویوركندر روزنامه  1995 ژوئیهدر  

که به علت اتهام  یالدلفیاییف يمقاله درمورد مرد ین. ایدبه چاپ رس »سال آزاد شد

  . کرد یم صحبت ،مواد مخدر به دو سال حبس محکوم شده بود

به دست آمد که نشان داد افسران  یديجد یلمرد شواهد و دال ینکه در مورد ا وقتی

 ینمتعلق به ا يها مکان یا یامجرمانه را در اش یلدال ي،کردن و محکوم يبرا یسپل

نقض و از  ،اند، اتهام شخص قرار داده یگرد ناهگ یمردم ب یآزادشده از زندان و حت شخصِ

و شواهد  یلاغفال مردم با دال يهم به اتهام مهم و جد یسزندان آزاد شد. افسران پل

  3محکوم شدند. ینکاذب و اظهارات دروغ

 آورد یم یلمتهم دل شود یآن مطرح م سازي در پرونده يکه ادعا ییها اغلب پرونده در

نداشته  یخود آگاه یباسلحه در ج یامثل مواد مخدر  یقانونیرغ یاءاز وجود اش يکه و

  است. 

به شکل  يو یشد که بازرس یمتهم مدع 4،مور نام به 1983 سال در اي پرونده در

در واشنگتن متوقف  یابانیکه او را در خ یهنگام یس،بوده است و افسر پل یرقانونیغ

  داده است.  او قرار یبرا در ج يا نموده است، اسلحه یبدن یکرده و بازرس

که  یستن يا پرونده ینمسئله اشاره کرد که ا ینبه ا دادگاه ،پرونده این باوجود این، در

بوده است، اقامه  یرقانونیغ یس، توسط پل ياز و یبازرس ینکها يدر آن متهم نتواند برا

کردن  مطرحبه  مجاز ،پرونده یندادگاه اظهار داشت متهم در ا ین. بنابرایدنما یلدل

  . است پلیس سازي پروندهدفاع  یجادو ا یقانونیرغ یبازرس موضوع

 قاچاق کاالهاي به علم وي که آورد می دلیل کیفري هاي پرونده در متهم که هنگامی

 است، نداشته خود نقلیه وسیله در یا خود جیب در غیرمجاز اسلحه و مخدر مواد مثل

                                                             
1 . mc  natt , 931,f.2d.251, (1991). 
2 . NewYork Times , July 22, (1995). 
3 . Gardner and Anderson, op.cit, p. 161. 
4 . Moor v. United States, (1983).   
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 وسیله در یا ما خود جیب در آنچه به همگی ما« که قوي استدالل این بر تعقیب نهاد

  1.»کند می تکیه داریم، علم است خودمان نقلیه

 ،قانون اجراي مأمور یا یگريکه شخص د کند یمتهم ادعا م سازي، پروندهدفاع  در

به این  یازن طور معمول بهادعا  ینقرار داده است. اثبات ا يو یبقاچاق را در ج يکاالها

  . یاوردشهود ب ،دفاع خود يمتهم برا که دارد

انجام  یطمن در شرا«ادعا است که  یندارد ا سازي  پروندهکه شباهت با  یگريد ادعاي

 ي،مرد دختر که دوست ین استاند ا ادعا آورده ینا يکه برا یمثال 2.»جرم قرار گرفتم

در حال وقوع  يسرقت توسط و که ی. درحالکند یرا متقاعد به ارتکاب سرقت م يو

  . یابد یم یرا باخبر نموده و سپس مرد سارق از ماجرا گاه یسدختر او پل است دوست

 یستأس يو يجرم برا یگر،د عبارت به یاارتکاب جرم قرار داده شده است  یطدر شرا مرد

عالمانه و داوطلبانه دست به ارتکاب سرقت زده است و  يو که ییازآنجا «شده است. اما 

از دفاع  آمیزي یتاستفاده موفق تواند یبوده است، او نم يعاد یهم شخص یکعامل تحر

تنها خود مرد به سرقت محکوم  نه ینباشد. بنابرا سازي داشته پرونده یا گستري دام

که به  یه،هم ممکن است به اتهام مشارکت در جرم پا يو دختر بلکه دوست شود، یم

  3.»شوداست، محکوم  یافتهانجام  يو یقو تشو یکعلت تحر

که  یلیاثبات کند که دل یدبا متهم اوالً سازي، پروندهدر اثبات دفاع  یدکن یم مالحظه

 شده و یدتمه يو یهقانون عل يموران اجراأاست، ازقبل توسط م يو یتمثبت مجرم

است.  یکار سخت ،امر یننداشته  است. اثبات ا یلدل یناز ا یاطالع یچه يو یاًثان

سازي  پروندهدر اثبات دفاع  یینقش بسزا ،ها شهادت شهود پرونده گونه یندر ا معموالً

  . دارد

 سازي دیده پروندهمشابه با دفاع  ی، مفهومایران یفريک ینذکر است که در قوان شایان

 اینکه توضیح. است کیفري حقوق در عملی افتراي جرم به مربوط مقررات آن و شود می

 نمودن متهم قصد به عامداً عالماً،هرکس « اسالمی جازاتم قانون 699 ماده بر اساس

 موجب نفر یک تصرف در آن شدن یافت که را اشیایی یا جرم ادوات و آالت دیگري،

 که اشیایی یا جیب یا کسب محل یا منزل در شخص آن اطالع بدون گردد، می او اتهام

 این اثر در و نماید قلمداد او به متعلق نحوي به یا کند مخفی یا بگذارد، اوست به متعلق

                                                             
1 . Ibid, p. 162. 
2 . set up. 
3 . Ibid, p. 171. 
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 قطعی برائت اعالم یا و تعقیب منع قرار ازصدور پس گردد، تعقیب مزبور شخص عمل،

  . »شود می محکوم شالق ضربه 74 تا یا و سال 3 تا ماه 6 از حبس به مرتکب شخص، آن

 مأمورینو  ياشخاص عاد یانم یدر صدر ماده، تفاوت »هرکس«آوردن کلمه  قانونگذار با

مجرم  یا يشخص عاد یک دیده، بزهشخص  ینکهدر ا ینکه. ضمن اداند یقانون نم ياجرا

راستا در قانون اصالح  یننکرده است. در هم یجاددار خطرناك هم باشد، تفاوت ا سابقه

متهم قصد به کسهر « شدهمقرر  26، در ماده 76مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 

 به دهد، قرار محلی در را آن استعمال ادوات و آالت یا مخدر مواد دیگري، کردن

 در تفاوت مقرره، این طبق لذا. »شد خواهد محکوم جرم همان مقرر مجازات حداکثر

نخواهد  یگريد یرتأث سازي،پرونده عامل مجازات میزان در جز هم ارتکابی جرم ماهیت

  داشت. 

  1شکنانه دولت: قانون رفتار .1-3

ممکن  ید،نما یرادرا ا گستري دامدفاع  تواند ینم یطکه به علت عدم حصول شرا متهمی

ظالمانه دولت را اقامه  یاشکنانه  تحت عنوان رفتار قانون یاست هنوز قادر باشد تا دفاع

  کند. 

را در  یسپل ظالمانه شکنانه یا قانون رفتار مفهوم آمریکا عالی دادگاه بار، نخستین براي

 مخفی مأمورقرار بود که  ینپرونده از ا یانمطرح نمود. جر 1973در سال  راسلزپرونده 

 که مخدر، مواد براي  ضروري اولیه مواد و عناصر کردن تهیه پیشنهاد دادن با مخدر مواد

مواد مخدر   یدياست، با گروه تول يوجود آن ضرور یمشکل ول يامر  آن آوردن دست به

speed شود یم يوارد همکار .  

به  کمیاب، یهمواد اول کردنفراهم با مخفی مأمورمواد مخدر،  یشگاهاز مشاهده آزما بعد

مواد مخدر بپردازد. بعد از  یرقانونیغ یدهفت ماه به تول يتا برا کند یم یشنهادمتهم پ

. کند یم یافتدستمزد خود را در کند، یم یهرا ته يضرور یهمواد اول مخفی، مأمور ینکها

دستور  مخفی مأمور رسد، یم یانساخته و به پا یشگاه،از محصوالت آزما یمیکه ن یوقت

. تنها دفاع نماید یادله م يآور و شروع به جمع یافتدر ییرا از مقام قضا یقاتانجام تحق

 یدرا در تول مخفی مأمورصرف مشارکت  ،بود اما دادگاه گستري دام ،پرونده ینمتهم در ا

  ندانست.  گستري دام ،مواد مخدر

به ارتکاب جرم از ذهن  یلتما ،در فرض مزبور ینکهدادگاه به استناد ا سخن، دیگر به

ارتکاب جرم  یو متهم آمادگ ،قانون اجراي مأمورخود متهم سرچشمه گرفته، نه از ذهن 

  ندانست.  منطقی را موجه و گستري دامرا داشته است، استناد به دفاع 

                                                             
1 . the outrageus government couduct. 
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ما ممکن است «کرد که  یانب یرفت،را نپذ گستري دامدفاع  ،پرونده یندادگاه در ا اگرچه

قدر  ها آن آن یندگاننما یاقانون  اجراي مأمورکه رفتار  یمحاضر باش یتیدر موقع يروز

 طور مطلق بهدولت  ی،دادرس یندکه با توجه به اصول و حقوق متهم در فرا ظالمانه است

  1.»شود می منع محکومیت حکم صدور براي رسیدگی ادامه از

اظهار داشت که  گونهینا ،پاول یقاض 2هامپتون پرونده در 1976 سال در همچنین

از ظلم  یچنان ملموس در جرم ممکن است به سطح آن یساز حد پل یشدخالت ب«

  . »شودشخص  یتامر مانع محکوم ینبرسدکه ا

 ینا یدایششد. پ گستري دامدر کنار دفاع  یدجد یدفاع یدایشپ يمبنا ،استدالالت این

 یصتشخ عامل عنوان به ی،ذهن یهشده به استفاده از نظر مطرح یراداتا يدفاع در راستا

متهم به ارتکاب جرم، سبب  یآمادگ و یلاست. توجه صرف به تما گستري دامدفاع 

افراد جامعه مجاز  يبرا ینوع دام هر کردن پهنقانون در  ياجرا مأمورینشود که  می

 با حفظ شأن و شده و یدادرس یندمتهم در فرا یاعامر سبب نقض حقوق دف ینباشند. ا

قانون در مرحله  اجراي مأموررفتار ءدر تعارض است. لذا سو يمنزلت مقام دادگستر

را از ادامه  ییشود و مقام قضا دولت می شکنانه قانون دفاع طرح سبب جرم، وقوع

  . یدنما یمنع م یت،صدور حکم محکوم يبرا یدگیرس

 استثنائاً کنند می نقض دادرسی فرایند در را متهم حقوق که دولت ظالمانه رفتارهاي

 قرار دولت ظالمانه رفتار مقوله در زیر رفتارهاي. شوند  می کیفري اتهام رفتن ازبین سبب

  3:گیرند می

تنها مجموعه  او که نه یهاطالعات عل يآور جمع يمدافع متهم برا یلاستفاده از وک )1

مربوط به رابطه  ینقوان یربلکه مغا کند، یرا نقض م یدادرس یندحقوق متهم در فرا

  4هست.هم  یلموکل و وک

 و تنظیم قتل دعواي در قانون اجراي مأمورکه توسط  یناظهارات کاذب و دروغ )2

که  ییدولت باشد، اما ازآنجا شکنانه قانون رفتار از مصداقی تواند می است، شده مرتب

  5نرود. بین از است ممکن اتهام است، بیشتر ها گونه پرونده اینقدرت دولت در 

 یاتها به مردم در عمل و فروش آن یستوسط پل ینکوکائ یاماده کراك  یدتول )3

“Reverse sting“1.شده است یدافلور یرفتن اتهام به دستور دادگاه عال ینسبب ازب  

                                                             
1 . Ibid, p. 162. 
2 . Hampton  v. United States, (1976). 
3 . Ibid, p. 162. 
4 . United States , v. Marshank , 50 crl1205, N. P. call.1991. 
5 . People v. Montgomery ,1994 (N. Y. A. D 1994. 
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 مخدر مواد اینکه جاي به دولت که است نحو بدین “Reverse sting“ عملیات«

 یا بفروشد اشخاص به و تولید را ها آن تا است صدد در بخرد، اشخاص از را غیرقانونی

 یلتا وک شود یسبب م یاتعمل یندر ا یسرفتار پل 2.»نماید ها آن فروش به تحریک

  . یددفاع رفتار ظالمانه دولت استفاده نما یا گستري داممدافع متهم بتواند از دفاع 

 با را وي مأمور ینکهبعد از ا یس،پل مخفی مأموربه  ینکه به اتهام ارائه کوکائ یمتهم )4

 شکنانه قانون یا ظالمانه رفتار دفاع از تواند می است، شده دستگیر کرده، تهدید اسلحه

  3.یددولت استفاده نما

 یک ي،اعتبار يها کارت يهایداز رس یرقانونیاستفاده غ يکه دولت برا یهنگام )5

احتمال دارد  کند، یم یشنهادکار پ ینافراد به انجام ا یقو تشو یکتحر يدالر برا یلیونم

  4.شوددفاع رفتار ظالمانه دولت  یطکه اقدامش واجد شرا

  5. یرقانونیمواد مخدر غ یددر تول یساز حد پل یشو ب یعدخالت وس )6

وجود  ريگست دامتحقق دفاع  یطکه شرا ینچه گفته شد، در هر فرضآبا توجه به  لذا

 و ظالمانه آمیز خشونت چنان آن مأمور،اقدامات  رفتار و یگرنداشته باشد، اما از طرف د

در تعارض باشد، متهم خواهد توانست از  یدادرس ینددر فرا ینبا حقوق متهم که باشد

  . شودمعاف  یفريک یباز تعق دولت استفاده و مأمورین یزمآ دفاع رفتار خشونت

با  یریم،را بپذ ینیع یارمع گستري، دام یصجهت تشخ یارمع ارائه در اگر اینکه ضمن

و فلسفه دفاع رفتار  یارمع یندر ا گستري دامهدف دفاع  توجه به اشتراك فلسفه و

دو  یناست، ا مأمورینرفتار ءاجتناب از سو و یريدولت که هر دو جلوگ یزآم خشونت

  . نیست ها آن یانم یکبه تفک یلزوم یگرو داست هم منطبق  دفاع بر

  مشابه  یاتدفاع یربا سا گستري داموجوه افتراق و اشتراك دفاع . 1-4

هم به نحو مطلق  یطشرا یناست. ا یطیتحقق شرا یازمندن گستري دامدفاع  اثبات

 گستري دامدر اثبات دفاع  یکاآمر یاالتاز ا یکه در بخش معنا یننشده است، بد یرفتهپذ

 ینکهلذا ا .قانون است اجراي مأمورسوءرفتار  يبر رومتهم، تمرکز  یتاز منظر مسئول

در تحقق و اثبات دفاع  یريارتکاب جرم داشته است، تأث يبرا یو آمادگ یلمتهم تما

 یلو تما یآمادگ يتوجه و تمرکز بر رو یگر،د یالتاز ا یدر برخ یکنندارد. ل گستري دام

به ارتکاب جرم از ذهن خود متهم  یلجهت اگر م یناز ا .متهم به ارتکاب جرم است

                                                                                                                                   
1 . Metcalf  v. States ,635  so. 2d 11 (fla. 1994). 
2 . Ibid, p.173. 
3 . People  v. Shine, 52 crl ( N. y  1992). 
4 . States  v. Took (1985). 
5 . United States  v. Twigg. 588 t2d  373 ( 3 rd 1978). 
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 یکاآمر یفرنیايکال یالتاست. ا یمنتف گستري دامبه دفاع  یازیدن دست یرد،سرچشمه بگ

متهم به ارتکاب  یللزوم عدم تما گستري، داماست که در اثبات دفاع  یاالتا ینازجمله ا

  داند. یم يجرم را ضرور

از  توان یاست که هرگز نم ينون تا حدقا يسوءرفتار مأموران اجرا یگاه یاالت،ا ینا در

وجود ندارد، متهم در  گستري، دامتحقق دفاع  یطچون شرا یکنکرد. ل یپوش آن چشم

 یندر ا ییقضا یهسود ببرد. لذا رو گستري دامدفاع  یاياز مزا تواند ینم یطشرا ینا

  . یندنقصان را جبران نما یناند تا ا شده یمشابه یاتمتوسل به دفاع یاالت،ا

که اثبات ارکان  يست که در مواردا یدو دفاع دولت،شکنانه  رفتار قانون سازي و پرونده

دو دفاع  ین. اگرچه ایداستفاده نما  از آن تواند یباشد، متهم م یمنتف گستري، دامدفاع 

ست که ه یها وجوه افتراق آن ینمنطبق شوند، ب یطیممکن است در شرا گستري دامبا 

 یگشاست. ابتدا به بررس راه یارعنه، بس مبحوث یاتدفاع یصشخوجوه، در ت ینشناخت ا

سپس نقاط مشترك و  سازي پرداخته، پروندهبا  گستري داموجوه افتراق و اشتراك 

  . شود یم یینشکنانه دولت تب با رفتار قانون گستري داممتفاوت 

  سازي  پروندهبا  گستري دام) تفاوت و اشتراك دفاع 1

 اصالً که است مدعی متهم شخص سازي ، پروندهگفته شد که در  یشینمبحث پ در

ندارد.  یاطالع یچاو هم، ه یهعل آمده دست به دالیل از و نشده جرمی هیچ مرتکب

 یتهستند، و زوال مسئول یالنهو مح کارانه یبکه فر یاعمال و اقدامات یارتکاب نوع

  .  سازي است پروندهو  گستري دامدر هر دو، از وجوه اشتراك دو دفاع  یفريک

متهم در هر  گستري، دامهم وجود دارد. اوالً در دفاع  یوجوه افتراق ،دو دفاع ینا ینب اما

منفعالنه  یانقش با اقدامات فاعالنه  ینصورت، در ارتکاب جرم نقش دارد، منتها ا

متهم  سازي، پروندهاست که در  یدر حال ین. اشود یرنگ م قانون، کم ياجرا مأمورین

 یر،دفاع اخ یندر ا ،سخن یگردر ارتکاب جرم نداشته است. به د یرينقش و تأث یچه

اراده متهم در جرم  گستري، داممتهم ساخته شده است. پس اگرچه در دفاع  يجرم برا

  است.  یاراده منتف ینا سازي، پرونده) اما در دفاع یفمؤثر است (هرچند ضع یارتکاب

قانون، سبب  اجراي مأمور یککه تحر یدثابت نما یداب گستري داممتهم در دفاع  ثانیاً

که  یجرم نداشته است. درحال ینبه ارتکاب ا یو آمادگ یلتما یچه يوقوع جرم شده و و

آمده و بالتبع جرم  دست به یلاز دال را عدم اطالع خود یدمتهم با سازي، پروندهدر دفاع 

علم به وقوع جرم  یاجهل  سازي، پروندهدر دفاع  ،سخن یگربه اثبات برساند. به د یارتکاب

  است که در تحقق دفاع مؤثر است. 
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است، اثبات دفاع  یکامالً درون يعلم به وقوع جرم، امر یاچون اثبات جهل  ثالثاً

جهت، شهادت شهود در دفاع  یناست. بد گستري دامدشوارتر از دفاع  سازي، پرونده

  . نماید یم یفاا ستريگ دامنسبت به دفاع  یشتريب سازي نقش پرونده

که  یداستفاده نما یلدل یلاز منظر تحص گستري دامتواند از دفاع  یم یمتهم وقت رابعاً

که در دفاع  یقانون باشد، درحال اجراي مأمور حتماً گستري، دام و یکمرتکب تحر

 يتحقق دفاع، ضرورو در ،سازي پرونده یاتمرتکب عمل مأموربودنلزوم  سازي، پرونده

  . یستن

  شکنانه دولت  با رفتار قانون گستري دام) وجوه اشتراك و افتراق دفاع 2

است که اوالً در هر دو،  ینشکنانه دولت در ا با رفتار قانون گستري دامدفاع  تشابه

 یبتعق یندفرا ،در هر دو یاًقانون باشند و ثان ياجرا مأمورین یدبا یاتعمل ینمرتکب

 یجاد،ا یتدر هر دو دفاع، فلسفه و ماه ،سخن یگر. به دشود یمتوقف م یفريک

دو  ینا یناست. اما ب ینقانون نسبت به متهم ياجرا مأموریناز سوءرفتار  یريجلوگ

در «دو دفاع است.  ینا یصتشخ یارهم وجود دارد. تفاوت اول در مع ییها تفاوت ،دفاع

 است افتاده دام به متهم آیا که است مواجه سؤال این با منصفه هیئت گستري، دام

 یاروست که آ روبه سؤال ینشکنانه دولت، دادگاه با ا که در رفتار قانون یحالیاخیر؟ در

   »یر؟خ یاخود تجاوز کرده است  یو قانون یقانون، از سطح معمول اجراي مأموررفتار 

است که  يقانون تا حد ياجرا مأمورین يدر هر دو دفاع، سطح رفتارها ،سخن یگرد به

تفاوت که در دفاع  ینرفتارها نامناسب و نامشروع است، با ا ینا شود یادعا م

است که  یو هر عمل یبترغ یق،متضمن تشو ،قانون ياجرا مأمورینرفتار « گستري، دام

شکنانه،  در دفاع رفتار قانون مأمورینرفتار  که حالیباشد، در کاري یببه فر یکنزد

 یند،نما یرا وادار به ارتکاب جرم متنها متهم  است که نه یديشد یارمتضمن اعمال بس

 افراد اساسی حقوق نقض موجبست که ا غیرمنصفانه و غیرمعقول قدر بلکه آن

 یريگ قدر سخت افراد هم، آن یاستاندارد در مورد حقوق اساس یارهايمع .»شود می

نداشته  یموارد و اتهامات ینچن یفريک یبتعق يبرا یلیتما یچها ه تا دادگاه کنند، یم

  باشند. 

طور که از اسمش هم مشخص  شکنانه دولت، همان کانون توجه در دفاع رفتار قانون 

دولت است. حال جرم  مأمورینشکنانه  است، بر سوءرفتار و اقدامات نامتعارف و قانون

به ارتکاب جرم داشته باشد و چه  یلچه تما ،باشد و متهم هم خواهد یهرچه م یارتکاب

در  ینیع یهطرفداران نظر یروپ ،دفاع یناست که ا یلدل ینبه همنداشته باشد. 

  است.  گستري دامدفاع  یصتشخ
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   گستري دامقلمرو و آثار دفاع  ی،مبان .2

  دفاع  یک عنوان به گستري دام یاتعمل شدن مطرح یمبان. 2-1

منع بودن  یالزام یلو دل گستري دامسازنده دفاع  یروهايبند، ن یندر ا یاز مبان منظور

که چرا توسل به  ینیمبب خواهیم یسخن م یگراست. به د گستري دام یاتتوسل به عمل

  شود؟ میدفاع به نفع متهم  یکشدن  موجب مطرح گستري دام یاتعمل

سؤال  ینبا ا یقواعد حقوق یراست و همانند سا یقاعده حقوق یک گستري، دام دفاع

 ینبه نفع متهم، تأم یدفاع ینشدن چن از مطرح یغرض اصل یاکه آ شود یمطرح م

وضع  يکه مبناینا یااوست  یعیو حقوق طب یتمتهم (فرد) و احترام به شخص يآزاد

 آن از جزئی عنوان بهمتهم هم  یااجتماع است که فرد  هاي یازن ینتأم ی،دفاع ینچن

  ؟ گیرد می قرار توجه مورد

 این مطابق. ستا شدهاصالت فرد در عالم حقوق  یهنظر یدایشاول موجب پ دیدگاه

 است اي واسطه و ابزار بلکه نیست، افراد فرمانرواي حقیقت در دولت و حکومت« دیدگاه،

از  یدگاهد ینا یجهنت 1.»است افراد خدمتگزار و کند می تأمین بهتر را افراد زیستن که

 یاصل يمبنا ،است و قرارداد یاراده فرد، روح قواعد حقوق«است که  ینا یلحاظ حقوق

  2.»رود یبه شمار م یحقوق يها حل ها و راه تمام سازمان

دفاع به نفع متهم،  یک عنوان به گستري دامدفاع  شدن مطرح مبناي اساس، همین بر

اصالت فرد،  یهافراد جامعه است چرا که طبق نظر یو دفاع ياز حقوق فرد یتحما

از  یتحما ور خاص،ط بهدفاع  ینو وضع ا طور عام به یدر وضع قواعد حقوق یغرض اصل

  هاست.  آن یو کرامت ذات یثیتافراد، احترام به ح

 در که جهت این از افراد روابط بر که است آوري الزام قواعد مجموعه حقوق، علم 

 براي. است شده تضمین دولت طرف از آن اجراي و است حاکم کنند می زندگی اجتماع

 افراد، براي تعریف این در حقوق جامعه، در نظم حفظ و اجتماعی روابط تنظیم

 این کنند می زندگی اجتماع در که افرادي. شناسد می دیگران برابر در امتیازاتی

 افراد سایر« و دارند اختیار و سلطه آن، به نسبت که چرا دانند می خود حق را امتیازات

 حق مانند ننمایند تجاوز و تعدي آن به و بشمارند محترم را آن بایست می جامعه

                                                             
  .22. ص ،1383 چاپ نهم، لنگرودي، محمدجعفر؛ مقدمه عمومی علم حقوق، گنج دانش، جعفري.  ١

  .39 .ص ،1383 چاپ چهلم، کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار،.  ٢
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 گفته فردي حقوق امتیازات، این مجموعه به  1.». . . و زوجیت حق آزادي، حق مالکیت،

  . شود می

 که چرا است ضروري فردي حقوق این از حمایت ها، انسان ذاتی کرامت منظور حفظ به

 در امر این. است حقوق این از صیانت و پایبندي انسان، ذاتی کرامت حفظ الزمه

 از اي مجموعه« انسانی کرامت. است شده ذکر صراحتاً هم بشر حقوق جهانی اعالمیه

 تفکر، مثل شود می موجودات سایر از انسان تمییز موجب که است عناصري و اوصاف

  2.»خواست و احساس

 و شده بینی پیش مختلف حقوقی هاي نظام قوانین متن در هم متهمین دفاعی حقوق

 دلیل، تحصیل مرحله در حقوق این رعایت عدم لذا است. بودن قانونی اصل حمایت مورد

 قانونمندي، اصل از عدول علت به بلکه دلیل، تحصیل مشروعیت اصل منظر از تنها نه

  . نماید می اعتبار بی و ارزش فاقد را شده تحصیل دالیل

 طبق اما باشد آمده دست به مشروع شکل به شده تحصیل  دالیل اگر اساس همین بر

 و بحث مورد شود، می محسوب متهمین دفاعی حقوق از که رسیدگی بودن ترافعی اصل

 زیرا داشت نخواهد استناد قابلیت و نداشته اثباتی ارزش نگیرد، قرار طرفین آزاد بررسی

 و کند می باز حقیقت و کیفري عدالت به رسیدن براي را راه« رسیدگی، بودن ترافعی

  3.»بندد می ندارد، دفاعی جایگاه متهم آن در که جانبه یک قضاوت براي را درها

 و رسیدگی یک در که دانست حقوقی مجموع توان می را متهم دفاعی حقوق کلی طور به

 بدون و کامل نحو به بتواند تا باشد برخوردار آن از باید متهم منصفانه، دادرسی فرایند

 از برخورداري حق رسیدگی، بودن ترافعی حق مثل نماید، دفاع خود از محدودیت

  . . . و وي اغفال و تلقین منع حق سکوت، حق وکیل، داشتن حق برائت، اصل حمایت

 حقوق از حمایت اوالً فرد، اصالت نظریه منظر از گستري دام دفاع مبناي اینکه نتیجتاً

 یهمعارض نظر یدگاهد اما. است متهمین دفاعی حقوق از حمایت ثانیاً و فردي

فرد  یدگاه،د یناست. مطابق ا یاصالت اجتماع در وضع قواعد حقوق یهاالشعار، نظر فوق

چون  یاز وضع قواعد حقوق یندارد. غرض اصل یدر برابر منافع عموم یحق مطلق یچه

                                                             
  .8 .ص ،1386چاپ هشتم،  میزان،عباس؛ مقدمه علم حقوق،  حیاتی، علی. 1

 ،1385 ، ماهنامه تعالی حقوق، سال اول، شماره اول،»بررسی حق حریم خصوصی«جعفري، عباس؛ . 2

  .44. ص

. ص ،1385المللی حقوق بشر، جلد دوم، جنگل،  امیرارجمند، اردشیر و دیگران؛ مجموعه اسناد بین. 3

100. 
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مشترك اشخاص  ینظم در روابط زندگ یجادسعادت اجتماع و ا ینتأم گستري، دامدفاع 

  است. 

دفاع به  یک عنوان به گستري دام شدن مطرحعلت  یدگاه،د ینمطابق ا ،سخن یگرد به

گره خورده است چرا که اگر ما  یاز منافع اجتماع یتبا حما یقینفع متهم، به نحو عم

امر موجب تنزل  ینا یم،بده ییرا به مقامات قضا گستري دام یاتاجازه توسل به عمل

از  یکیهم  ي. قضاوت و دادگسترشود ینزد مردم م يشأن و منزلت مقام دادگستر

حکومت قرار  یاراز منافع اجتماع در اخت یتاست که جهت حما یقدرت عموم ياهارابز

. است یخدشه به مصالح و منافع عموم یگرفته است. لذا تنزل شأن و منزلت آن به معن

 باشد. عمومی احترام و اعتماد جلب با توأم آن اجراي که است آن داد و عدل اقتضاي«

 تنگنا در را بزهکاران آنکه براي عدالت، نام به که است بعید عدالت، مجریان از بنابراین

 ممنوع دیگران براي را آن از استفاده که جویند توسل طرقی به دهند، قرار

  1.»شمارند می

 اجراي جهت مردم و دولت نماینده نظام، هر دادگستري و قضایی سیستم اینکه توضیح

 آن در موجود هاي رویه و قوانین به تأسی با هم آن هاست؛ آن میان در انصاف و عدالت

 سیستم نخست، وهله در که دارد برمی گام پیشرفت سمت به اي جامعه و کشور. نظام

 زندگی اجتماع آن در که مردمی که اینجاست. باشد مترقی آن دادگستري و قضایی

 امنیت ایجاد به منتهی اطمینان، این و دارند کامل اطمینان دادگستري این به کنند می

  . شود می اجتماع کل در

 مبارزه بزهکاري و جرایم با باید امنیت این تأمین جهت عدالت مجریان و دادگستري

 که جرم ارتکاب از پیشگیري اول،. شود می متجلی شکل دو به مبارزه این و کنند

 رساندن مجازات به و حقیقت کشف دوم، و شود می جامعه نظم زدن برهم به منتهی

 جهت خود وظایف انجام مقام در عدالت مجریان اما. جرم ارتکاب از پس مجرم عادالنه

 به مردم موجود اطمینان آن که بزنند اقداماتی به دست نباید بعد، دو این اجراي

 با اطمینان، حس این شد، گفته طورکه  همان که چرا نمایند، دار خدشه را خودشان

  . است خورده گره اجتماع نظم و امنیت

 فریب و اغفال با توأم و محیالنه اقدامات به حقیقت، کشف براي قضا دستگاه کنید فرض

 آن توسط جرم ارتکاب به ظن که شخصی براي یا شودمی متوسل دلیل کسب جهت

 براي که دستگاهی چنین به شما نظر به. کند می اجرا و ترسیم جرم نقشه رود، می

 توان می است، شده فریب و اغفال و بزه ارتکاب به متوسل خود بزهکاري، با مبارزه

                                                             
  .21 .ص ،1374شر جهاد دانشگاهی، جلد اول ،گلدوزیان، ایرج؛ حقوق کیفري تطبیقی، ن.  ١



 

 

26 

دفاع دام
ي، از مفهوم

ستر
گ

ی
شناس

 
تا آثار

 

 از ماندن مصون به نسبت کنند، می زندگی اجتماع این در که مردمی آیا کرد؟ اطمینان

 ها آن از حقی اگر داشت؟ خواهند خاطر آرامش قضایی، دستگاه این اتهامات ایراد

 خود یا داشت خواهند را قضایی سیستم چنین به مراجعه تمایل مردم آیا شود، پایمال

   نمود؟ خواهند اقدام خود رفته ازدست حقوق احقاق براي و شده کار به دست

 ارتکاب به متوسل خود نباید است، بزهکاري با مبارزه آن اصلی وظیفه که قضا دستگاه

 مانند امر این چون باشد؛ متهمین شناسایی و حقیقت کشف هدف، اگر حتی شود بزه

 بزه مرتکب خود ولی کنند نهی جرم ارتکاب از را مردم عدالت، مجریان که است آن

 دستگاه اعتبار و مقام و شأن تنزل جز چیزي فرایند، این نتیجه که است مسلم. شوند

 اجتماعی منافع به نسبت ناپذیري جبران آثار نتیجه این و بود نخواهد مردم بین در قضا

 که طرقی و بزهکاري هاي روش از نباید بزهکاري، با مقابله براي«.داشت خواهد

 1.»است غرض نقض این که جست بهره نیست، عدالت مقام شایسته ها آن کاربستن به

 گستري دام دفاع مبناي عنوان به جهت این از قضا دستگاه منزلت و مقام و شأن حفظ

 دادرسی فرایند در فریب و حیله و مکر به توسل از را عدالت مجریان که شود می مطرح

  . نماید می منع دلیل، تحصیل مرحله در مخصوصاً و کیفري

به نفع متهم، هر  عاملی عنوان به گستري دامشدن دفاع  مطرح  يرسد درمبنا ینظر م به

 ینطرف در وضع ا یکهستند چراکه از  یلدخ ،اصالت فرد و اصالت اجتماع یدگاهدو د

 یگر،د از طرف و یدنما یم یفاا یمهم یارنقش بس ین،متهم یاز حقوق دفاع یتدفاع، حما

 و دادگستري، قضا مقام شأن و منزلت صورت حفظ بهاز حقوق اجتماع  یتلزوم حما

  است.  انکار غیرقابل واقعیتی

کفه  مثابه به گستري داماصالت فرد و اصالت اجتماع در وضع دفاع  سخن، دیگر به

ممکن  یمتعادل و متوازن وجود داشته باشد. اما گاه صورت به باید که است ترازویی

از منافع فرد و  یتحما یناست که ب یتعادل و توازن بر هم بخورد و آن وقت یناست ا

  . یدبروز نما ینحلال یتعارض گستري، دام یاتمنع توسل به عمل یامنافع اجتماع در جواز 

افراد،  یاز حقوق دفاع یتحما یهاگر طبق نظر یسم،مثل ترور یدر جرم مثال عنوان به

به  یم،قانون نده ياجرا مأمورینرا در کشف جرم به  گستري دام یاتاجازه توسل به عمل

 باالي درایت و هوش و جرایم گونه این کشف در سنتی هاي روش يعلت ناکارآمد

 جرمی چنین کشف عدم که است بدیهی و مسلم. شد نخواهد کشف جرم این مرتکبان،

 لذا. است عمومی امنیت و نظم خوردنبرهم و اجتماع منافع و مصالح به لطمه موجب

                                                             
، ص. 1380، 34 ، مجله حقوقی دادگستري، شماره»ساختن دلیل کیفري  ژرف«مقدم، پژمان؛  پورزند. ١

29.  
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 یاتبه عمل یازیدن دست که طلبد می اجتماع منافع و عمومی مصلحت از حمایت

در کشف  گستري داممجاز باشد. منتها توسل به  یمیجرا یندر کشف چن گستري دام

  جرم، با حقوق فرد متهم در تعارض قرار خواهد گرفت.  ینا

افراد و منافع  یاز حقوق دفاع یتحما ینب ینحلوجود تعارض ال االشعار، فوق مثال در

ارائه شده است و  یفرض نظرات مختلف یناجتماع، کامالً ملموس و روشن است. در ا

 يمنافع فرد ینا ی،و اجتماع يمنافع فرد یانفرض بروز تعارض م معتقدند در یبرخ

تماع که فرد باالخره در اجینبا اعتقاد به ا یگرد یمقدم دانسته شود. برخ یداست که با

شود،  می ینافراد هم تأم یو کمال و خوشبخت یازهان ،از اجتماع یتوجود دارد و با حما

  1.دانند یمنافع اجتماع را مقدم م

 یو اجتماع يمنافع فرد ینب گستري دامکه در مورد دفاع  ییمعتقد است، جا نگارنده

است که  یمنافع اجتماع و مصلحت عموم ینمانند مثال فوق، ا آید، یم یشتعارض پ

در کشف جرم و  گستري دام یاتاجازه توسل به عمل یجهمقدم دانسته و درنت یدبا

 ینشدن منافع اجتماع به معن یمالداده شود چرا که پا ییادله به مقامات قضا یلتحص

اجتماع هم از  ینفردفرد ا ینکهاست. مضاف بر ا یتدر برابر اقل یتاز حقوق اکثر یانتص

را نشانه  یعموم یتکه نظم و امن یدارند که در برابر جرائمانتظار  خود یقدرت عموم

 یقاچاق مواد مخدر و. . . شدت عمل به خرج داده و حت یی،شو پول یسم،رفته، مثل ترور

ذکر  یانآنان باشند. البته شا یهادله عل یلدر تحص گستري داممجاز به توسل به طرق  

  . شود ییمقامات قضابه جرم توسط  یکموجب تحر یدجواز نبا یناست که ا

   گستري دام دفاعقلمرو . 2-2

 و خدعه تحریک، به توسل منع معنی به گستري، دامدفاع  ،که گفته شد همان طور

 و جرایم اتهامات همه در دفاع این از آیا اما. است جرم اثبات یا کشف مسیر در فریب

به علت نوع  اساساً که باشد داشته وجود جرایمی است نمود؟ ممکن استفاده توان می

 مأموراقدام  نحوه اینکه ضمن باشد، منتفی  آندر  گستري داماتهام، امکان تحقق دفاع 

 یاآ ین هم کها یهدارد. النها یفراوان یتاهم ،دفاع ینقلمرو ا یینقانون هم در تع اجراي

 همین شود. بر یبررس یدبا یر،خ یااست  یفريمنحصر به قلمرو ک گستري دامدفاع 

  :استسه قسم  و بر برخوردار بسیاري اهمیت از دفاع قلمرو این تحلیل اساس،

  

  

                                                             
 چاپ هشتم، میزان، عباس؛ مقدمه علم حقوق، براي مطالعه بیشتر در این مورد، ن.ك: حیاتی، علی. ١
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  اتهام نوع اساس بر الف.

مربوط به مشروبات  یمسرقت، فحشاء، جرا یلاز قب یدر جرایم متنوع گستري دام دفاع

جعل، ارتشاء و. . . مطرح شده است. اما با توجه به ماهیت جرایم مربوط به مواد  ی،الکل

 اکثر جرایم، گونه این در دار کشف اتهامات افراد سابقه یردشواربودن مس مخدر، و

 مواد جرایم به مربوط است، شده استفاده ها آندر  گستري دام یاتکه از عمل هایی پرونده

 این در و شود می دفاع تحقق سبب مطلقاً جرم به تحریک که توضیح این با مخدراست؛

از  یافته و سازمان مهم و جرایم طرف یک از معمولی و ساده جرایم بین تفاوتی میان

  وجود ندارد.  یگرطرف د

قابل طرح  یدر هر اتهام گستري دام ،جرم وقوعکه در مرحله  یستبدان معنا ن اما این

  نمود.  یاطاحت یاربس یداتهامات با در برخی دفاع این کردن مطرح در و باشد

 یتکه عدم رضا یوقوع جرم، در جرم مرحله در گستري دامتحقق دفاع  مثال، عنوان به

قابل کاربرد  دهد، یجرم قرار م طعمه را خود مأمور، شرط تحقق بزه است و یه،عل یمجن

 و ارکان شرایط سایر کنار در جرم تحقق شرط ربایی، آدم جرم در مثال عنوان به. یستن

 در .نباشد شدن به انجام عمل ربوده یخود راض شده، ربوده شخص که است این دیگر

باشد،  یهعل یمجن یتم با رضاأتو ،توسط مرتکب ییجا هصورت اگر عنصر جاب ین ایر غ

ارتکاب جرم  طعمه را خود که قانون اجراي مأمورنخواهد کرد.  یداجرم تحقق پ

از بزه، مفروض  اطالعش و یگاهآن با توجه به آ یتقرار داده است، چون رضا ربایی آدم

 گستري دامبه استفاده از دفاع  یازين یگرد ،مرتکب جرم یت،رفع مسئول يلذا برا .است

 ربایی، آدمدر تحقق بزه  یهعل یمجن یتندارد، چرا که با توجه به فقدان شرط عدم رضا

 مرحلهقانون در  ياجرا مأموریناست. هرچند که ممکن است  یجرم منتف ینتحقق ا

و. . . جهت  یقتشو و یکتحر و یبفر فال وم با اغأتو يرفتارها اثبات جرم از اقدامات و

 یتکه عنصر فقدان رضا یمیجرا یرسا یا ربایی آدمشخص متهم به  یهعل یلدل یلتحص

صادر  ینبر ا أير 1فیلیپس دعواي در. نمایند استفاده ،شرط تحقق بزه است یه،عل یمجن

دفاع  توان نمی دهد، قرار جرم  طعمه را خود مأمور،که  یوقت ربایی، آدمشد که در اتهام 

  را طرح کرد.  گستري دام

 يموارد«شده است،  ینیب یشپ صراحتاً یکامرآ نمونه جزاي قانون در که دیگر محدودیت

به خاطر صدمه  یببه آن است و تعق یدتهد یا یبدن عمديصدمه  یراداست که اتهام، ا

                                                             
1 . Philips v. State. 
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 گستري دامفرض هم  یننداشته است. در ا یکتحر یجاددر ا یاست که نقش یبه شخص

 1.»یستقابل اعمال ن

 وي بلکه نیست، علیه مجنی فرض، این در تحریک اوالً عامل که، است این امر این علت

 ارتکاب در متهم لذا نماید. مصدوم یا تهدید را ثالثی تا نموده تحریک را متهم شخص

سبب  قانون، صرفاً مأمور اجراي تحریک شاید و است بوده و آزاد مختار کامالً جرم،

در  معاونت عنوان به مأمور یفريک یبتعق ،فرض یندر ا اگرچه. شود يمجازات و یفتخف

  وموجه است.  یجرم هم، منطق

اعتنا  یتواند به آن ب یکرده است که جامعه نم یجادا يخطر اي، صدمه چنین عامل ثانیاً

 یناعمال ااست که در  ي)به نحو یدو تهد يصدمه عمد یرادباشد. البته نوع اتهام هم (ا

 ،از جرم ینوع اتهامات که ضرر ناش یندر ا ،سخن یگر. به دیستن تأثیر یب یتمحدود

توسط متهم به ارتکاب جرم  گستري دامدفاع  یوقت شود، یمتوجه اشخاص م یماًمستق

  2.باشد کننده اغفال کننده و یکهمان شخص تحر یاندیده،قابل طرح است که شخص ز

 یترضا عدم ها آنکه شرط تحقق  یمیدر جرا گستري دامدفاع  ،هر صورت در

متوجه  یماًمستق ،از جرم یطور که اگر ضرر ناش ین. هماستاست، فاقد اثر  یهعل یمجن

 یک،اعمال خواهد داشت که عامل تحر یتقابل گستري دامدفاع  یوقت شود،اشخاص 

  باشد.  علیه یمجن یعنیهمان متضرر از جرم 

  قانون اياجر مأموربر اساس نوع رفتار  ب.

 حتماً ،گستري دام یاتاست که مرتکب عمل ینا گستري داماز ارکان تحقق دفاع  یکی

 مأمورکه  یقیتشو و یکدر مقابل هر نوع رفتار، تحر آیاقانون باشد. اما  اجراي مأمور یدبا

  را مطرح کرد؟ گستري دام يتوان ادعا یدهد م یم انجام

 یک یاقانون  اجراي مأمورممکن است خود  گستري دام یاتمرتکب عمل ینکها توضیح

داده شده است. درمورد اول که  یمحکومت تعل مأمورینکه توسط باشد  یفرد معمول

به جرم، سبب تحقق دفاع  یکقانون به تحر اجراي مأمورو صرف توسل  یستن یبحث

تحت  ی،فرد معمول یک یا  مخفی مأمور یکاست که  ییاست. اما بحث جا گستري دام

درخواست  صرف  آیا. کند می جرم به تحریک به اقدام قانون، اجراي مأمورنظارت 

 گستري دامدر تحقق دفاع  مأمورینتوسط  ي،از اشخاص عاد یزآم یکاقدامات تحر

  کند؟ یم یتکفا

                                                             
1 . Lafave,Wayne. R; Criminal Law, West Group, 3rd ed, 2000, p. 453. 
2 . See : Philips v. State. 
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 ینب یندگینما رابطه نوع یک وجود که دارد می معروض عالی دادگاه ،شرمن دعواي در

صرف عدم اطالع از «است، اما  یازن گستري دامجهت تحقق دفاع  یک،عامل تحر و مأمور

اشخاص  یامخبر  يعدم همکار يبرا يا تواند بهانه یشده، نم کارگرفته به یکتحر یوهش

  1.»باشد قانون اجراي مأموربا  يعاد

 ياجرا و مأمورین افراد این بین باید که است نمایندگیمهم آن رابطه  ،سخن یگرد به

را از  یخاص یکتحر هاي روش صراحت به مأموریناگر  یقانون وجود داشته باشد. حت

به ذهن خود فرد خطور کرده باشد، باز  ها روش ینا فرد درخواست نکرده باشند و

  مطرح نخواهد شد.  گستري دامدر تحقق دفاع  یراديا

 کند و ینم یتکفا یسپل شهروندان و ینب يا امر بدان معناست که هرنوع رابطه این

درخواست اطالعات و  يعاد یاز شخص یرسمیرصورت غ هقانون ب اجراي مأمورفرضا اگر 

تحقق دفاع  ينوع رابطه برا یننموده باشد، ا یزآم یکمشارکت در اقدامات تحر

  است.  یمنتف مدنظر، نمایندگیِرابطه  ،فرض یننخواهد بود چون در ا یکاف گستري دام

 یفرد ثالث یقتواند از طر یم گستري دامدفاع  یااست که آ ینا یگرمورد چالش د موضوع

قانون بوده و بدون اطالع، به  ياجرا مأمورین آمیز یککه خود موضوع اقدامات تحر

 کند، می کمک مأمورین،مقصود  یگرشخص د یهعل مأمورینطرح  و پیشبرد گذاري تله

  شود؟ محقق

و  شده تحریک قانون اجراي مأمورکه خود توسط  یمعمول ياگر فرد ،سخن یگرد به

ارتکاب جرم منتقل  صحنه به پیوستن براي ثالثی شخص به را تحریک این ناآگاهانه

  یابد؟ یتحقق م گستري دامشخص ثالث،  یندر مورد ا یاکند، آ

 این در. والنسیا دعواي عنوان تحت شد ارائه مضمون این با دعوایی ایاالت، از یکی در

را در فرض مسئله فوق به متهم  گستري دام کردن دفاع مطرح اجازه دادگاه دعوا

 مأمور یزآم یکگفتار تحر پس از اطالع از رفتار و ياگر فرد: «که یفتوص ینا با ،دهد یم

استفاده  گستري داماز دفاع  شخصاً تواند می ،شودارتکاب جرم  صحنه وارد ،قانون اجراي

  2.»قرار گرفته است یکمورد تحر یماًکه مستق یدرست همانند شخص ؛کند

 اجراي مأموراگر  ی: حتاند هم فراتر نهاده و گفته ینرا از ا پا یحت یاالتا یبرخ در

 یبه شخص ثالث را هم نداشته باشد و ثابت شود که شخص یکانتظار انتقال تحر ،قانون

 يتوسط و گستري دامبه دام ارتکاب جرم افتاده است، باز دفاع  هبود یکه هدف اصل

  قابل طرح است. 

                                                             
1 . Ibid, p. 456. 
2 . Ibid, p. 457. 
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اتفاق افتاده است  1الینی دعواي درنچه آبا استناد به  یاالتا یمقابل، محاکم برخ در

تواند از  ینباشد، نم مأمورین اولیه هدف نخست،اگر شخص در وهله  که اعتقاد دارند

  . یداستفاده نما گستري دامدفاع 

بازداشتن  یدفاع ینچن یجاداز ا یهدف اصل یراز ندارد اهمیتی واسطه فرد ناآگاهی

را  یتیدادگاه محدود ،واشنگتن يدعوا در«ینحکومت از تقلب در قانون است. باوجود ا

دفاع قابل اعمال است که  یوقت ،مقرر داشته که طبق آن یتبع گستري داماعمال  يبرا

 آنانتقال  يرا برا اي واسطه ،حکومت یندهباشد که نما یکیهمان تحر شده،ادعا یکتحر

 2.»باشد شده منتقل موردنظر شخص همان به عالوه به و گرفته کار به

   یببر اساس نوع تعق ب.

 ینا یاست، بررس یفريدر حقوق ک گستري دامرو، دفاع  یشپ یقموضوع تحق اگرچه

 شدن مطرح رسد یاست. به نظر م يضرور یزن یاختصاص يها یدگیرس یرموضوع در سا

موجب  یمتصور است که تحقق جرم یوقوع جرم در فرض مرحلهدر  گستري دامدفاع 

به اموال  یبورود خسارت و آس ی،مدن يها یدگیشخص شده باشد. اگر در رس یتمسئول

عامل حادثه  یمدن یتکه موجب مسئول یمکن یجرم تلق را، اعتباراً یگرانحقوق د یا

 موضوعاً مدنی، مسئولیت زوال جهت عاملی عنوان به گستري دامباز بحث  شود، یم

جهت  یتسبب رابطه اثبات صرف مدنی، مسئولیت در که چرا است منتفی

استفاده از طرق  و هدف فلسفه اینکه ضمن. کند می کفایت ،شناختن عامل مسئول

است.  یمنتف یدر موضوعات مدن شود، کالً مطرح می یفريک یکه در دادرس گستري دام

حفظ  یهو النها یناز حالت خطرناك مجرم یريجلوگ کشف جرم و يبرا گستري دام

 که ،مدنی یراد ضررمسائل در ا ینکه ا یدرصورت ؛شود و منافع اجتماع انجام می یتامن

جهت است که در  ینندارد. از ا یتبا منافع اشخاص، گره خورده است، موضوع صرفاً

 بحث تا کنون مطرح نشده است.  ینا یحقوق مدن

 مأموریناغفال  و یکبا تحر يکه جرم ادار یدر فرضو  يادار يها یدگیدر رس اما

اگرچه دفاع  ،سخن یگراعمال دارد. به د یتقابل گستري دامبحث دفاع  یابد، یارتکاب م

در این، شود. باوجود  مطرح می یفريک يها یبتعق ینهدر زم غالباً گستري دام

 یزن تجاري و شغلی هاي یتفعال پروانه توقیف یا لغو مثل ،هم اداري هاي یدگیرس

 اتفاق ندرت به ،اداري رسیدگی در گستري داماست. البته کاربرد دفاع  یرشپذ قابل

 تعقیب و رسیدگی با قیاس در ها رسیدگی نوع این ماهیت به شاید امر این علت. افتد می

                                                             
1 . United State v. Layeni. 
2 . Ibid. 
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 هاي یدر دادرس گستري داماست که دفاع  ینا یضمن فرض«درهرصورت، . است کیفري

 یکسان کیفري هاي پرونده با آن اعمال اساسی مشی خط زیرا است اعمال قابل نیز اداري

  1.»است

   گستري دامآثار دفاع  .2-3

حاکم  یکردهايانواع رو یینو تب یلمستلزم تحل گستري، دامآثار دفاع  یحو تشر بررسی

 یگوناگون هاي بندي یمتقس ،و طرق مختلف آن یقو مصاد گستري داماز  بر آن است.

 یسپل هاي یاتو عمل گستري دام یاتعمل یاسبا ق یسندگاناز نو یارائه شده است. برخ

به  یات،و نقش آنان در انجام عمل یسرا از نظر نحوه عملکرد پل یاتنوع عمل ینا ی،مخف

فرد  یمکالمات تلفن یانهصورت اول مانند شنود مخف. «کنند یم يبند یمدو قسم، تقس

 و ترغیب مانند دوم صورت اما. شود می انجام پلیس منفعالنه مداخله با نظر،مورد

 صورت او فاعلی مداخله با پلیس، با صوري معامله انجام به موردنظر فرد تحریک

  2.»گیرد می

 که چرا رسد؛ نمی نظر به صحیح چندان گستري، دام یاتدر مورد عمل بندي یمتقس این

در آن نقش  یستلفن که پل یانهچون شنود مخف یبر عمل گستري داماطالق عنوان 

 یازمندن ،تحقق خود يبرا گستري دام. دفاع رسد یدارد، مشکل به نظر م یانفعال

  . گیرد یو ارکان است که با مثال مزبور در تناقض قرار م یطشرا سري یک

 یاتعمل یاسحقوق بشر و با ق ییاروپا یواند یهبا دقت در رو یسندگان،از نو یگرد برخی

را به دو قسم  يکار پنهان یا گستري دامادله،  یلدر تحص يکار با پنهان گستري دام

 یجادا ی،اصل یزهانگ ی،موضوع يکار در پنهان. «کنند یم بندي یمتقس یو شخص یموضوع

 یقاست. شخص بر اثر تشو یمقامات عموم در شخص مخاطب عملکرد یشبهه موضوع

 یمخاص، مانند جرا یمدر جرا يصور. معامله افتد یم یدر موضوع به دام مقامات عموم

و  یافته سازمان یمکه غالباً در مبارزه با جرا یوهش ینا 3.»است یلقب ینمواد مخدر از ا

 یماتاز تصم یزن ها یتمحدود ینداشته باشد. ا هایی یتمحدودباید  رود، یمهم به کار م

شرح که  ینبد ؛به دست آمده است ییاروپا يکشورها یهحقوق بشر، عل ییاروپا یواند

                                                             
  .120. ص یزدیان؛ پیشین،. ١

، 1386 ،انتظامی، سال نهم، شماره سوم ، فصلنامه دانش»گستري در کشف جرم دام«مقیمی، مهدي؛ . ٢

  .150. ص

قربانی، علی؛ بررسی رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در زمینه حق آزادي و امنیت و حق بر . ٣

شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه  دادرسی منصفانه، رساله دکتري در حقوق جزا و جرم

  .190. ص ،1384تهران، 
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 به را کسی آنکه نه باشد، ارتکاب حال در جرایم کنندهآشکار یدتنها با یساعمال پل«

 پلیس اعمال. باشد کیفري مسئله یک پدیدآورنده خود و نماید تحریک جرم ارتکاب

  1.»پذیرد صورت قضایی نظارت تحت باید ضرورتاً

نوع  یندر ا«است.  یشخص يکار پنهان ي،کار پنهان یا گستري دام یاتاز عمل یگرد نوع

بلکه مقامات  یست،شبهه در موضوع ن یجادا ی،اصل یزههدف و انگ ي،کار از پنهان

 ي،تماس با شخص بدون اطالع و یجادو ا يمجاز یتشخص یکبا اقتباس  ی،عموم

معموالً از  یشخص يکار در پنهان نمایند ... یجرم اقدام م یلدال يآور نسبت به جمع

  2.»شود یاستفاده م ینخدمات مخبر و خبرچ

چرا که  رسد نمی نظر به شفاف و کامل چندان هم بنديتقسیم این که رسد می نظر به

به جرم را  یکتحر یعنیاست  یلدر ارائه دل یکناظر به تحر یشترب بندي یمتقس یناوالً ا

به جرم و هم  یکهم شامل تحر گستري، دام یاتعمل که یدرحال گیرد، یدر بر نم

 به مشکل شخصی، و موضوعی کاري پنهان تفکیک ثانیاً. شود یم یلبه ارائه دل یکتحر

. شوند یمنطبق م یکدیگردو بر  ینکه در عمل و اجرا، معموالً ا چرا ،رسد می نظر

خود را کتمان کنند  یواقع یتهو یدتنها با نه یمخف مأمورینو  ینمخبر مثال، عنوان به

 شبهه ایجاد گستري، دامدر شخص مخاطب عملکرد  یدبا بلکه ،)یشخص يکار (پنهان

 يکار . (پنهانیندنما يبا و ياقدام به معامله صور ،فرض و بر یندبنما یزن یموضوع

  ) یموضوع

به  عاملی عنوان بهرا  گستري دامکه دفاع  ییکشورها قضایی رویه در مداقه با درهرصورت

حقوق بشر،  ییاروپا یواند فرانسه و یکا،مرآ یفرينظام ک مخصوصاً اند، یرفتهنفع متهم پذ

از  یکیتوجه نمود.  گستري دام یاتبه عمل توان ینگارنده معتقد است که از دو منظر م

ادله  یاز منظر ارزش اثبات یگريوقوع جرم و د مرحلهمتهم و در  یتمنظر مسئول

  و در مرحله کشف و اثبات جرم.  گستري دام یاتاز عمل یناش یلیتحص

که  یفرض یعنی است ناظر به قبل از وقوع جرم گستري، دامعد اول از دفاع و ب منظر

 يبرا ییمعنا که مقامات قضا ینبد ،است شدهشخص آغاز ن یهعل یفريک یهنوز دادرس

او  یهو طرح نقشه جرم عل یمکه هنوز مرتکب جرم نشده است، اقدام به ترس یشخص

اقدامات  ینکه اگر ا ينحو به نمایند یبه ارتکاب بزه م یکو تحر یبرا ترغ ينموده و و

فرض مورد  ین. آنچه در اشد یشخص هرگز مرتکب جرم نم بود، ینم ییمقامات قضا

تام  یتمسئول یتی،وضع ینمرتکب جرم در چن یااست که آ ینا گیرد یچالش قرار م

                                                             
  .190. همان، ص. ١

  .191. همان، ص. ٢
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مطابق با انصاف و عدالت است؟ سوءرفتار  یشخص ینمجازات چن یادارد؟ آ یفريک

وارد عمل شده و  گستري داماست که دفاع  يفرض، تا حد یندر ا ییمقامات قضا

  . یدنما یرا ازاله م یمتهم ینچن یفريک یتمسئول

تله و دام بر سر راه شخص مظنون به  یجادمبادرت به ا ،قانون اجراي مأمورکه  هنگامی

را به ارتکاب جرم  یهاست که شخص مشارال يعمل تا حد ینو اثر ا نماید یم یجرم

متهم است، تحت عنوان  يبرا یمثبت دفاع یط،شرا ینارتکاب جرم در ا نماید، یدار موا

و موجب زوال آن  گرفتهمتهم را نشانه  یفريک یتدفاع، مسئول ین. اثر اگستري دام

 یک عنوان به جرم کشف در مأموران گستري دام آمریکا در اساس همین برخواهد شد. 

 بینی پیش گستري دام دفاع کشور، این نمونه جزاي قانون و در است طرح قابل دفاع

 :دارد می مقرر گونه این ،مسئولیت رافع علل بخش در قانون این 31 ماده. است شده

و  فریب از ناشی اش مجرمانه قصد چنانچه شود اي مجرمانه فعل مرتکب هرکس«

 همکاري مزبور مأمور با که باشد شخصی یا دولتی منصبی صاحب سوي از اغواگري

  1.»بود نخواهد مسئول شخصی چنین کند، می

 ینا یاالتهرکدام از ا یکا،مرآحاکم بر  یذکر است که با توجه به نظام حقوق شایان

اند،  وقوع جرم ارائه نموده مرحلهدر  گستري دامدرمورد دفاع  يمتعدد یرتفاس ،کشور

 وجود ها آن نظر بین اتفاقمورد  ینا در و کرده یتتبع یهنظر یکاز  یالتیکه هر ا ينحو به

 وقوع مرحله همان در چون نماییم، تمرکز گستري دام دفاع از بعد این بر اگرندارد. 

 فرایند از متهم شخص و متوقف رسیدگی روند متهم، از تام مسئولیت رفع با جرم،

 بدین شده تحصیل دالیل آیا اینکه مورد در بحث رسد می نظر به شود، می خارج کیفري

 در که است علت همین به. بود خواهد فایده از خالی دیگر خیر، یا دارد مشروعیت نحو

  دالیل اثباتی ارزش بحث به کمتر گستري، دام دفاع از تفسیر در و آمریکا حقوق

  . است شده توجه گستري دام طریق از شده تحصیل

منظر  یناز ا گستري داماست که دفاع  ینا یدآ یشپ ینجاکه ممکن است در ا یسؤال اما

 یرسؤال تأث یناز عوامل موجه جرم؟ پاسخ به ا یااست  یفريک یتاز عوامل رافع مسئول

را از عوامل  گستري دامچرا که اگر دفاع  ،دفاع دارد ینبه ا یدگیدر روند رس یمهم

 بر عالوه ،هستند یو خارج ینیع یفیاتیعموماً ک«عوامل،  ینچون ا یم،موجه جرم بدان

  2.»هستند اعمال قابل هم وي معاونان و شرکاء سایر حق در ه،شد تحریک متهم

                                                             
1 . Model Penal Code of  USA , June, 18, 2004. 

  .77. ص اردبیلی؛ پیشین،. ٢
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موجه، کالً سبب اباحه فعل و زوال  عوامل عنوان به گستري دامقلمدادکردن دفاع  در واقع

 گستري دامباشد. اما اگر دفاع  یکه جرم اساساً منتف شود یشده و باعث م یعنصر قانون

قانون، مرتکب  اجراي مأمورشده توسط  یکمتهم تحر یم،بدان یترا از عوامل رافع مسئول

است. ازآنجاکه عوامل رافع  یمنتف يدرمورد و یتتحقق مسئول یطشرا منتها ،شدهجرم 

هستند، در حق معاونان و شرکاء متهم  یو درون یشخص یفیاتیک یت،مسئول

  نخواهند داشت.  یريشده، تأث یکتحر

دفاع  ینا یفري،ک یتزوال مسئول یعنی گستري، دامبا توجه به اثر دفاع  رسد ینظر م به

شده  یکمتهم تحر ،سخن یگر. به دییمقلمداد نما یفريک یتاز عوامل رافع مسئول یدرا با

 در مأمور یسهو دس یکتحر یرمنتها تأث شده،قانون، مرتکب جرم  اجراي مأمورتوسط 

تا حد بزهکار تنزل عدالت که شأن خود را  یانطرف، و سوءرفتار مجر یکوقوع جرم از 

  . شود یم يو یفريتام ک یتمانع مسئول یگر،از طرف د اند، یدهبخش

متهم در دفاع  یفريک یتزوال مسئول يبرا یعامل موجه تواند ینم ییتنها به یکتحر اثر

تنها  به جرم کند، نه یکاقدام به تحر یفرد معمول یکچرا که اگر  ،باشد گستري دام

دارد، بلکه خود شخص هم تحت عنوان معاون جرم  یفريتمام ک یتمرتکب جرم مسئول

  است.  یگیردقابل پ ی،ارتکاب

درکنار عنصر  شود، یم گستري دامدر دفاع  یفريک یتزوال مسئول یهسبب توج آنچه

سبب  ،عمل ینچرا که ا ،قانون در وقوع جرم است ياجرا مأمورینسوءرفتار  یک،تحر

نظم موجود در جامعه را  یهکشور شده، النها ییقضا یستممردم نسبت به س ینانیاطم یب

شأن  علت به است، قانون اجراي مأمور یک،عامل تحر یوقت دیگر، عبارت به. زند یبر هم م

 و مفروض دانسته شده ،مرتکب در وقوع جرم یاراخت زاد وآ اراده سلب او، مقام منزلت و

 ياشخاص عاد یک،تحر ینعامل ا یکه وقت یدرحال ؛است امبر یفريک یتاز مسئول يو

 یکتحر یندکه ثابت نما شوندتبرئه  یفريک یتتوانند از مسئول یم یباشند، هنگام

 به مجبور و شده ها آن یارارتکاب جرم، موجب زوال ارده و اخت یروجودآمده در مس به

  . اند بوده جرم ارتکاب

شناخته شد، پس شرکاء و  یفريک یتاز عوامل رافع مسئول گستري دامدفاع  چون

 ثابت اینان ینکهدفاع، سود ببرند مگر ا یناز آثار ا توانند یشده نم یکمتهم تحر ینمعاون

 به. است نموده هم آنان اغفال و تحریک به اقدام قانون، اجراي مأمورکه  کنند

قانون  اجراي مأمورمقصود  یند،هم اثبات نما ینچنانچه شرکاء و معاون دیگرسخن،

  محقق خواهد بود.  نیز ها آندرمورد  گستري داماند، دفاع  بوده گستري دام یاتملجهت ع
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 یلاز منظر دوم، ناظر به مرحله بعد از وقوع جرم و در مقام تحص گستري دامدفاع  اما

 يبرا ییاتفاق افتاده و مقامات قضا یمعنا که جرم ینبد ؛متهم است یهله و عل یلدال

 یالنه،و طرق مح ها روشمرتکب جرم، اقدام به توسل به  ینا یهعل یلدل یلتحص

 ناظر گستري، دام یاتفرض عمل ین. در انمایند یم یرنگو توأم با خدعه و ن کارانه یبفر

 آیا که است این گیرد می قرار چالش مورد اینجا آنچه لذا. جرم است اثبات مرحله به

در محضر  شود، یم یلتحص ییمقامات قضا گستري دام یاتعمل یقکه از طر یلیدال

منصفانه  یلیدال یننمودن متهم با چن محکوم یا؟ آاست برخوردار یدادگاه از ارزش اثبات

 یقطر ینرا که از ا یلیو دال یدهبه داد متهم رس گستري دامکه دفاع  ینجاستاست؟ ا

 منظر از گستري دام دفاع توجه کانون دیگر، عبارت به. نماید یشده است، باطل م یلتحص

 مسئولیت زوال عدم یا زوال بحث و است اکتسابی دلیل نفس به معطوف ادله، تحصیل

  . شود می محسوب فرعی و تبعی امري شرایط، این در

 جهت این از نه اما شود، می محسوب دفاع گستري دام کشور فرانسه، کیفري حقوق در

 که منظر این از بلکه ندارد، کیفري مسئولیت جرم، ارتکاب  به شده تحریک متهم که

 طرق از که دالیلی ادله، تحصیل نحوه و کیفري دادرسی بر حاکم اصول خاطر به

 قانونی و مشروع دلیل آید، می دست به متهم نمودن شخص براي محکوم گستري دام

 نباشد، موجود پرونده در  فوق دلیل از غیر دیگري دلیل اگر شود. لذا نمی محسوب

  . است منتفی شخص، محکومیت امکان

 مواردي سایر در که شده بینی پیش کشور، این کیفري دادرسی آیین قانون 802 درماده

 که، است پذیر امکان صورتی در فقط بطالن اعالم نشده، اشاره ها آن به 171 ماده در که

 ایراد موجب شکلی اساسی مقررات رعایت عدم یا قانون سوي از مندرج ضوابط به تجاوز

 فوق ماده مشمول را که موارد این از یکی قضایی رویه. باشد شده نفع ذي به خسارت

 به گونه موارد این از 1.داند می ادله تحصیل در فریب و خدعه و تحریک به توسل است،

  2شود. می تعبیر »بالقوه بطالن« موارد

 به مربوط یا است خصوصی منافع به مربوط یا فرانسه، حقوق در بطالن اینکه توضیح

 بررسی قابل نفع ذي اعتراض با تنها که بطالن موارد از اول دسته 3عمومی. نظم موارد

 در صراحتاً مقنن که مواردي یعنی منصوص بطالن اول: اند قسم دو به خود هستند

 قانون 171 ماده در موارد این عمدتاً که است، دانسته بطالن را اجرا ضمانت قوانین،

                                                             
  .236. ، ص1388 ن.ك: تدین، عباس؛ تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفري، میزان،. ١

 .266. ص ،1386سمت، چاپ هشتم،  ،آشوري، محمد؛ آیین دادرسی کیفري، جلد دوم. ٢

  .238. همان، ص. ٣
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 مواردي یعنی بالقوه یا قضایی بطالن دوم، و اند شده ذکر فرانسه کیفري دادرسی آیین

 کرده مشخص را آن قلمرو و حدود قضایی رویه اما ندارد آن در صراحتی قانون، که

 حقوق مانند دعوا اصحاب اساسی منافع و دادرسی اساسی تشریفات نقض« عمدتاً. است

 تحصیلی ادله قضایی بطالن سبب 1»نظر تحت به مربوط تضمینات و متهم دفاعی

 است مواردي از پلیس، و قضایی مقامات توسط دلیل ارائه در تحریک به توسل. شود می

  .گیرد می قرار بالقوه بطالن شمول تحت که

 بطالن یعنی دوم منظر از گستري دام دفاع اجراي ضمانت درمورد که شد مالحظه پس

 در بطالن این اثر مورد در منتها. دارد نظر وجود اتفاق طریق این از شده تحصیل ادلۀ

 و مشکل امري شده،  تثبیت رویه  یک ارائه و معیار وحدت به رسیدن دادرسی، فرایند

 هم را ادله سایر و دادرسی فرایند شده، تحصیل دلیل بطالن آیا. رسد می نظر به دشوار

 این اثر تنها یا ؟ سازد می ساقط اعتبار درجه از کالً را ها آن و داده قرار تأثیر تحت

   شود؟ می محدود نامشروع، نفسه فی دلیلِ خود به بطالن

  ادلۀ ارزیابی درمورد دادرس آزادي اصل به توجه با فرانسه کیفري دادرسی آیین در

 به دالیل، از اعتبار سلب و بطالن بودن مطلق یا بودن نسبی یا جزیی اثر شده، تحصیل

 دادرسی آیین قانون 174 ماده دوم بند بر اساس. است شده واگذار تحقیق شعبه

 از قسمتی یا تمام به باید بطالن آیا گیرد می تصمیم تحقیق شعبه« کشور، این کیفري

 بعدي دادرسی از قسمتی یا تمام به یا شود، محدود شده باطل دادرسی اسناد یا اعمال

 نمودن کمک جهت اساسی معیارهاي ارائه در کشور این قضایی رویه. »یابد گسترش نیز

. است داشته فراوانی نقش بطالن، موارد قلمرو تعیین خصوص در تشخیص شعب به

 است عقیده این بر« خود آراي از یکی در کشور عالی دیوان جنایی شعبه مثال، عنوان به

 بر را خود بقاي و ریشه اعمال، این که شود باطل دادرسی اعمال باید درصورتی فقط که

  2.»باشند داده قرار شده باطل اعمال مبناي

 حداقل، دلیل، ارائه در تحریک به توسل اثر که است مسلم و محرز درهرصورت، این

 دلیل اگر سازد. می ساقط اعتبار درجه از را طریق این از شده تحصیل  دلیل نفس

 به ملزم برائت، اصل طبق قضایی مقام باشد، پرونده در موجود دلیل تنها شده، باطل

 ابتدا در اصالً که است آن مثل باطل دلیل که چرا است، متهم گناهی بی حکم صدور

 پرونده در موجود دلیل تنها شده، باطل دلیل اگر اما. است نداشته وجود دلیلی هیچ

 فرایند و ادله سایر به را دلیل این بطالن اثر که است قضایی مقام اختیار در این نباشد،

                                                             
  .236. ، صتدین؛ همان. ١

  .261. همان، ص. ٢
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 در کیفري دادرسی اختیار آزادي اصل مبناي امر این خیر؟ یا دهد تسري دادرسی

  . است ادله ارزشیابی

  دلیل اثباتی ارزش تنها نه دلیل، تحصیل در فریب و خدعه تحریک، به توسل

 کیفري مجازات به منجر است، ممکن بلکه کند، می ساقط را طریق این از شده تحصیل

 موجودیت وقتی کیفري دادرسی در امر این. بشود هم مرتکب شخص انتظامی یا

 نموده انگاري جرم را دلیل تحصیل در غیرمشروع عمل قانونگذار صراحتاً که یابد می

 انجام جریان در قاضی خطاي هرگونه« فرانسه، کیفري حقوق در مثال عنوان به. باشد

 محسوب انضباطی تخلف قضا، امر منزلت یا نزاکت حیثیت، به نسبت شغلی، وظایف

 از قضاست، امر منزلت با منافی که دلیل ارائه در تحریک به توسل لذا 1.»شود می

  . است مجازات قابل و انتظامی تخلف بارز مصادیق

است که اثبات دفاع  ینواقع شود، ا یدگیمورد رس بایدآنچه  ،بند ینا یاندر پا اما

 اجراي مأمورثابت کند که  یدشخص متهم با یااست؟ آ یبر عهده چه کس گستري دام

 صرف یا است؟ کرده استفاده آمیز تحریک و محیالنه هاي روشقانون در وقوع جرم از 

 حقوق در است؟ دادگاه با اثبات وظیفه و کند می کفایت مورد این در متهم ادعاي

 رویه بالتبع و حقوق علماي بین متهم، حال به مساعد شرایط اثبات مورد در کیفري،

 امري هر« متهم، حال به مساعد شرایط. است داشته وجود نظر اختالف همیشه قضایی،

 گستري، دامدفاع   2.»شود واقع مؤثر متهم مجازات عدم یا  تخفیف در بتواند که است

  است.  یطشرا یناز ا یکی

 يدر جستجو يمعتقدند که اصل بر برائت متهم است و هرگاه ونویسندگان  از برخی

خودش آن را  یدبا ید،به حال خود، توسل بجوواحوال مساعد  و اوضاع یطاصل به شرا ینا

اجبار «ن است وآخود موظف به اثبات  کند، یم ییند. هرکس که ادعاابه اثبات برس

با  یزو ن ییقضا یرینهآن است، با سنت د یبه اثبات آنچه متهم مدع یشاک یادادستان 

 علل قانونی، رمعاذی بین تفاوتی گونه یچه ینهزم ینو در ا یستسازگار ن یعقالن ینمواز

 خوانده همانند باید او مدافع وکیل و متهم و ندارد وجود آن امثال و مسئولیت رافع

 یگرد یاما برخ 3.»شوند دار عهده را خود مدعاي اثبات بار موارد، همه در ،یحقوق ايدعو

                                                             
  .294. ص ،1384 چاپ دوم، میزان، ،گلدوزیان، ایرج؛ ادله اثبات دعوي. ١

بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم، علوم جنایی (مجموعه مقاالت)،  منصورآبادي، عباس؛. ٢

  .342 .ص ،1383سمت،

  .246. ص آشوري؛ پیشین،. ٣
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 یفري،معتقدند در امور ک ینانفوق دارند. ا یدگاهمتفاوت از د یدگاهید 1،دانان از حقوق

 مجرمیت اثبات عنوان بهچه  ،اصل یناصل بر برائت متهم است و حرکت جهت خالف ا

که مقامات  ، چرااست ییمقام قضا عهده بر مجرمیت، این رافع عوامل اثبات چه و متهم

تر  تر و آسان دارند، راحت یقتکشف حق یرکه در مس یلیبه خاطر امکانات و وسا ییقضا

در اکثر  ینکه. ضمن ایندمتهم اقدام نما گناهی یب یا یتخواهند توانست به اثبات مجرم

 .متهم است یههم له و هم عل یل،دال يآور هم، دادسرا موظف به جمع یفريک يها نظام

بر دوش  یفريک یتچون عوامل رافع مسئول يو اثبات موارد یصجهت تشخ یناز ا

  هاست.  آن

 بررسی با که است معتقد نگارنده ، بحث موضوع درمورد موجود نظرهاي اختالف از جداي

 شود می مشخص گستري، دامدرمورد دفاع  و فرانسه آمریکا ایالتی محاکم قضایی رویه

 یکاند. از  نگذاشته ییمقام قضا یاامر را منحصراً بر دوش متهم  ینا اثبات ،محاکم که

 یکنامشروع تحر یرتحت تأث يو یجرم ارتکاب کند یمتهم است که ادعا م ینطرف ا

که در دست  یارهاییدادگاه است که با مع ینا یگر،قانون بوده و از طرف د اجراي مأمور

به  یر؟خ یامحقق است  يدر مورد و گستري دامدفاع  یاکه آ دهد یم یصدارد، تشخ

 یصبر دوش متهم است اما تشخ یاتبا تمام جزئ گستري دامطرح دفاع  ،سخن یگرد

  خواهد بود.  قاضیبر عهده  ر،یخ یااست  گستري دامادعا،  ینا ینکها

  

  

   

                                                             
  .40.به نقل از تدین؛ پیشین، ص ؛پاترین، و مگنول در حقوق فرانسه استفانی، ویدال،. ١
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    نتیجه

 یا جرم ارتکاب براي قضایی مقامات توسط تله و دام کردن پهن معنی به گستري دام

 گستري، دام یاتعمل ،رگدی عبارت به .است نظرشان مورد اشخاص علیه دلیل تحصیل

 آزاد اراده با که کند می خود درگیر را آن موضوع شخص ذهن چنان که، است وضعیتی

جرمی،  هر در وضعیت این. گیرد می قرار تعارض در وي، گیري تصمیم قدرت و اختیار و

 رفع و دفاع تحقق موجب یافته سازمان و مهم جرایم چه و معمولی و ساده جرایم چه

 فریب و تحریک عنصر به معطوف انکه از بیشتر امر، این توجیه .شود می متهم مسئولیت

 و منزلت شأن تنزل به منتهی است که مقامات این سوءرفتار باشد، متوجه دولت مأمور

  .شود مردم می نزد دادگستري

 کنار در حتی که است تا جایی قانون، اجراي مأموران سوءرفتار عدم به تأکید و توجه

 و دولت شکنانه قانون رفتار عنوان تحت دیگري دفاعیات از گستري، دام دفاع

 مواردي دارند، را گستري دام دفاع اثر همان که دفاعیات، این تا اند، برده نامسازي  پرونده

  .برگیرند در نیز برد سود گستري دام دفاع از توان نمی شرایط، فقد علت به را که

 یمجرا یانم یتفاوت توان ینم متهم،  یتدر مرحله تعیین مسئول گستري دامدفاع  در

 يبرا یحت یسپل مأمورینتوسط  یبه هر جرم یکگذاشت. تحر مأمورینتوسط  یارتکاب

مصداق  ینموران در اأچرا که سوءرفتار م منع شود، یددار و خطرناك، با سابقه ینمجرم

که  ی. مجرمسازد یم میل یب یننمودن متهم یباست که دادگاه را در تعق يحد تا

 يبرا توانند ینم مأمورینلذا  گیرد، یچتر قانون قرار م یتدار است هم در حما سابقه

را به ارتکاب  يدام و تله پهن نموده و و ی،قبل یارتکاب یمبه علت جرا يو نمودن محکوم

  . یندنما یکتحر یدجرم جد

 منظر از نه گستري دام دفاع به فرانسه کشورها مثل از دیگر برخی حقوقی نظام در اما

 توجه طریق این از شده تحصیل  دالیل اثباتی ارزش منظر از بلکه متهم مسئولیت

 ادله تحصیل مرحله در و جرم وقوع از بعد معموالً گستري دام دفاع از منظر این .شود می

 براي قضایی مقامات یا قانون اجراي مأمورین که هنگامی افتد یعنی می اتفاق

 نموده، تا نیرنگ و تحریک، دسیسه، خدعه به متهم، مبادرت علیه دالیل آوردن دست به

 در گستري دام دفاع فرض، این در .نمایند محکوم را ويطریق،  این از تحصیلی از دلیل

 و محیالنه طرق به قضایی مقامات توسل مانع و شده مطرح  ادله تحصیل مرحله

  .شود می دلیل تحصیل فرایند در فریبکارانه

 استثنائاً است، شده اعالم ممنوع اصل، یک عنوان به دلیل تحصیل در گستري دام اگرچه

 به توسل...  و مخدر مواد شویی، قاچاق تروریسم، پول یافته نظیر سازمان و مهم جرایم در
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 مجاز جرم، به تحریک عدم شرط با قضایی مقامات توسط کارانه فریب و محیالنه طرق

 که جرایم این از ناشی خطرات به دلیل، تحصیل فرایند در استثنا این توجیه .است

  .شود می گیرد، مربوط می نشانه را اجتماع اکثریت منافع و نظم مستقیماً

 هم قانون قضایی، رویه و دکترین بر عالوه که است مباحثی ازجمله گستري دام دفاع

 از وسیعی طیف در قضایی مقامات تا شده سبب سکوت این. است ساکت آن به نسبت

 نقض بر عالوه که باشند؛ امري مظنونان براي جرم نقشه طرح و ترسیم به مجاز جرایم،

  .شود می هم مردم نزد مقامات این منزلت شأن و تنزل موجب افراد، دفاعی حقوق

 به عمومی اعتماد از است بلکه تعارض در متهمان دفاعی حقوق با تنها نه امر این

 وضع با  قانونگذاران است منطقی لذا .کاهد می هم کشور قضایی سیستم و دادگستري

 موضوع این درمورد تضمیناتی بینی پیش به قبلی، قوانین اصالح یا جدید قوانین

  :کند می پیشنهاد فوق اظهارات جمیع اساس بر نگارنده .نمایند مبادرت

 عنوان به يا وقوع جرم، در مقرره مرحلهقانون در  ياجرا مأمورینثر ؤم گستري دام -1

  مطرح شود.  شود، می متهم مسئولیت زوال به منتهی که دفاع یک

 یاتمرتکب عمل مأموربودنلزوم  یعنیدفاع،  ینتحقق اارکان الزم جهت  -  2

 یقاًو دق کامالً ،جرم وقوع در مؤثر ترغیب و تحریک به مأمورو لزوم توسل  گستري دام

دفاع  ینا یايخواهند توانست از مزا یطیبدانند در چه شرا ینتا متهم شودمشخص 

در تحقق  یريتأث ،متهم به ارتکاب جرم یلعدم تما یا یل. بهتر است که تمابهرمند شوند

 یدفاع ینچن یجادا یتچرا که فلسفه و ماه ،نداشته باشد گستري داممنظر از دفاع  ینا

  است.  یانتظام یروياز سوءرفتار مأموران ن منظور جلوگیري به

که دادگاه با  باشد، چرا ییبر عهده مقام قضا یدفاع ینعدم چن یاوجود  یصتشخ -3

دفاع  یادهد که آ یصتواند تشخ یتر م تر و ساده ه در دست دارد، راحتک یارهاییمع

  یر؟خ یادرمورد متهم وجود دارد  گستري دام

به جرم،  یکها، در صورت تحر مقامات مافوق آن یا قانون ياجرا مأمورین يبرا -4

خود در  یاراتوضع شود تا آنان بدانند که اگر از حدود اخت يو ادار یمجازات انتظام

 یهدر رو که یدر انتظارشان است. درحال یمرحله وقوع جرم تجاوز نمودند، چه عواقب

در مرحله وقوع جرم،  گستري دامو چون  ییقضا یهبا توجه به سکوت قانون و رو یفعل

 یتیمسئول یچه یک،سبب انجام تحر به مأمورقاعدتاً  شود، یمشروع محسوب م یعمل

  . گیرد یورت نمآنان ص یهعل یبیندارد و تعق

در  یريثأتوسط متهم ت ینوع جرم ارتکاب گستري، داممنظر از دفاع  یندر تحقق ا -5

  روند اثبات آن نداشته باشد. 
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 یمجرا یانم یتفاوت توان ینم متهم،  یتاز منظر مسئول گستري دامدر دفاع  ینکها توضیح

 يبرا یحت یسپل مأمورینتوسط  یبه هر جرم یکگذاشت. تحر مأمورینتوسط  یارتکاب

مصداق  ینموران در اأمنع شود، چرا که سوءرفتار م یددار و خطرناك، با سابقه ینمجرم

که  ی. مجرمسازد یم میل بی یننمودن متهم یباست که دادگاه را در تعق يحد تا

 يبرا توانند ینم مأمورینلذا  گیرد، یچتر قانون قرار م یتهم در حما ،دار است سابقه

را به ارتکاب  يدام و تله پهن نموده و و ی،قبل یارتکاب یمبه علت جرا ينمودن و محکوم

  . یندنما یکتحر یدجرم جد

 ضابطین و دادرس و بازپرس دادستان، اعم قضایی مقامات عام، اي مقرره وضع با - 6

 در نیرنگ و فریب خدعه، تحریک، به توسل از عادي، اشخاص حتی و دادگستري

 مرحله در گستري دام دفاع سخن، دیگر به. باشند ممنوع افراد علیه و له ادله تحصیل

  . شود پذیرفته کیفري دادرسی فرایند در عام اصل یک عنوان به ادله، تحصیل

 نحوي به مزبور، مقامات از هریک توسط  فوق قاعده رعایت عدم اجراي ضمانت -8

 توسل صورت در که باشند مطلع قضایی مقامات تا شود مشخص حقوقی و دقیق کامالً

 این طی در ها آن اقدامات و دالیل تنها نه دلیل، تحصیل در گستري دام عملیات به

 خواهد ها آن کمین در هم اداري یا انتظامی اجراي ضمانت بلکه شود، می باطل فرایند

 طور خاص به و دادرسی فرایند در طور عام به باید بطالن قاعده سخن، دیگر به. بود

  . شود مشخص گستري دام موضوع درمورد

 جرایم مثل خطرناك و مهم جرایم در شرایط، و ضوابط قانونی تعیین با و استثنائاً -9

 علت به... و انسان قاچاق مخدر، مواد قاچاق تروریسم، شویی، پول یافته نظیر سازمان

 طرق به جرم کشف اجازه سنتی، ادله به توسل در قضایی مقامات اقدامات ناکارآمدي

 احصا قانون در مذکور جرایم اوالً منتها. شود داده قانون اجراي مأمورین به گستري دام

 اقدامات و اعمال نحوه در ثانیاً نیابد. تسري جرایم سایر به اختیارات وسعت این تا شود

 مقامات خودکامگی و سلیقه اعمال از مانع تا پذیرد صورت قضایی کنترل نوعی ها آن

 نحوه و قضایی مقامات اختیارات حدود ثالثاً شود. هایی شیوه چنین به توسل در قضایی

  . باشد مشخص و شده تصریح کامالً ها آن اعمال
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