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نقش نژاد و مذهب قرباني جرم
در تعيين مجازات
در قوانين كيفري ايران و انگلستان
حجت سبزوارینژاد

1

چكيده

قرباني جرم از جمله عناصر و كنش�گران پديدهي مجرمانه و يكي از عوامل

مه�م تعيين كيف�ر در نظامهاي كيفري اس�ت .ويژگيها و خصوصي�ات قربانی جرم
هم�واره در تعيين كيفر مورد توجه بوده و هس�ت .به رغم تصري�ح قوانين و ادعاي

مجريان عدالت كيفري بر تس�اوي افراد در برابر قانون ،امروزه مذهب و نژاد قرباني
ج�رم ،در قوانين كيفري و رويهي مجريان عدالت كيفري عاملي اساس�ي در تعيين

كيفر است .اين خصوصيات گاه به عنوان عاملي مشدد و گاه به عنوان عاملي مخفف

كيفر عمل ميكنند .در اين نوش�تار تالش شده اس�ت با مراجعه به قوانين كيفري و

روي�هي قضایی اي�ران و انگلیس به تأثير مذهب و نژاد قربان�ي جرم در تعيين كيفر

پرداخته شود   .

مجازات

واژگان كليدي  :قرباني ،نژاد ،مذهب ،تعيين كيفر ،تخفيف مجازات ،تش�ديد

.1دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ،رییس شعبهی دهم دیوان عدالت اداری
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 .1درآمد
ن��گاه انتزاع��ي حقوق کيفري به اعم��ال مجرمانه ،بدون توج��ه به عوامل آن،
نگاه��ي س��طحي و بدون لحاظ واقعي��ات خواهد بود .چنانچه حقوقدان ،در بررس��ي
اعمال مجرمانه تنها به نفس جرم و ارکان تش��کيلدهندهي آن ،در قانون توجه کند و
نس��بت به اوضاع و احوال وقوع ،علل و انگيزههاي جرم بيتوجه بوده و خود را فارغ از
آن بداند ،آنگاه اتهام انتزاعي بودن حقوق جزا وارد خواهد بود .حوزهي کار و عملکرد
حقوق جزا به خصوص در مرحلهي تعيين کيفر ،پرداختن به علل و عوامل جرم امري
است مربوط به حوزهي جرمشناسي .اما واقعگرايي و اجراي عدالت که وظيفهي اوليه
و اساسي حقوق جزا است ،اقتضاي آن را دارد كه در بررسي و تجزيه و تحليل جرم و
سپس تعيين مجازات نه به شکل افراطي آن ،همچون مکتب تحققي ،عوامل مستقيم
و قريب��ه در ارت��کاب جرم مورد توجه قرار گيرد؛ و گرنه برخ��ي ايراداتي كه بر چنين
مكاتب��ي مترتب اس��ت ،همچنان به قوت خود باقي بوده و ش��ايد بتوان گفت ،امروزه
اتخاذ چنين امري گامي به عقب تلقی خواهد شد.
تعيين مجازات مرتکب در پرتو سهم قرباني جرم در تکوين پديدهي مجرمانه
و همچنين خصوصيات ويژهي او در ارتکاب آن ،از موضوعاتي اس��ت که همواره مورد
توجه قانونگذاران بوده و هست؛ به گونهاي كه اين امر ميتواند در تعيين مجازاتهاي
مناسب و خفيف یا شدید آنها عاملي مهم محسوب شود .بر اين اساس ،ناديده گرفتن
اين عامل به معناي چش��م پوش��ي از واقعيات موجود است .قوانين کيفري بسياري از
کش��ورها و از جمله ايران و انگلس��تان ،از جهات متعدد و مختلف ،سياس��تي افتراقي
برای حمايت يا عدم حمايت از قرباني جرم در پيش گرفتهاند .در اين دو نظام حقوقي،
ويژگيهايی چون نژاد ،مذهب ،جنس ،سن ،موقعيت اجتماعی ،شغلي ،بيماري ،ناتواني
جس��مي يا رواني و به طور کلي آس��يبپذيري بيشتر آنان نس��بت به ساير قربانيان و
همچنين نوع روابط ميان مجرم و قرباني جرم ،سهم وي در تکوين جرم و به طورکلي
مي��زان تقصير قرباني جرم در وقوع پديدهي مجرمانه ،از موجبات تخفیف یا تش��دید
مجازات تلقي ميشوند.
مالحظهي قوانين کيفري بس��ياري از نظامهاي حقوقي جهان نش��ان ميدهد
كه در جرايم عليه اش��خاص حقيقي ،نژاد و مذهب قرباني جرم ،در تخفيف و تش��ديد
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مجازات مؤثر بوده و گاه عامل اصلي تعيين کيفر ميباش��ند؛ در اين نوش��تار با نگاه به
روي��ه و قوانين كيفري دو نظام حقوقي ايران و انگلس��تان ،نق��ش اين دو خصيصهي
قرباني جرم به عنوان عاملي مخففه و مشدده در تعيين كيفر تبيين ميشود.
 .2نژاد و تأثير آن در تشديد ،تخفيف يا عدم مجازات
صريحترين مفهوم تس��اوي در برابر قانون ،آن اس��ت که هيچ فردي به خاطر
رنگ يا نژاد مجازات ش��ديدتري متحمل نش��ود« .نژادپرس��تي به عنوان يک تفکر که
داللت بر فرض وجود سلس��له مراتب نژادي دارد ،توجيهي براي محروم کردن گروهي
يا افرادي از دس��تيابي به اس��تفاده از منابع ،مزايا و امکانات مساوي است .نژادپرستي
ممک��ن اس��ت به طور آگاهانه ي��ا ناآگاهانه در س��طوح فردي يا گروهي و در س��طح
خردهفرهنگها به رسميت شناخته شده و به تبعيض منجر شود و به شکل پيشداوري
شخصي يا رسمي در مراحل دادرسي کيفري به اجرا درآيد و وارد سياستهاي کيفري
گردد)Easton, and Piper, 2005, p.235( ».
به رغ��م آنكه ،در قوانين ايران و انگلس��تان به صراح��ت ،تعيين مجازات بر
اس��اس نژاد قرباني جرم يا مجرم منع شده اس��ت ،همواره اين احتمال وجود دارد كه
در عم��ل و رويه ،به طور آگاهان��ه يا ناخوداگاه ،تبعيض نژادي در تعيين مجازات موثر
واقع شود.
 .2-1نظام حقوقي انگلستان
نخس��تين تحقيق مهمي ك��ه در نظام عدالت کيفري انگلس��تان در خصوص
تأثير نژاد افراد در تش��ديد ،تخفيف و يا عدم مجازات صورت گرفت ،به س��ال 1982
ميالدي باز ميگردد؛ که حكايت از آن داشت كه در جرايم مشابه در تعيين مجازات،
میان مجرمان سياهپوس��ت و سفيدپوست ،تفاوت معناداري ديده نشده استAsh�) (.
.)worth,1992, pp.173-174
با اين وجود ،مطالعات بعدي در سال  2000ميالدي نشان داد که دادگاههاي
جزايي اين کش��ور ،براي مجرماني که از اتباع کشورهاي آسيايي يا رنگينپوست بوده
و جرايمي عليه سفيدپوس��تان مرتکب شده بودند ،به نسبت مجرمان سفيدپوست ،به
مجازات ش��ديدتري حكم داده و براي آنان کمتر از مجرمان سفيدپوس��ت ،دستورات
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مراقبتي (به عنوان يک مجازات خفيف) صادر نمودهاند .همچنين بازداش��ت ،ايست و
بازرس��ي از سوي پليس و نهاد دادستاني و ارسال پروندهي اين افراد به دادگاه ،نسبت
به سفیدپوس��تان بيش��تر بوده اس��ت .افزون بر اين ،چنين افرادي کمتر مورد اغماض
نهادهاي رسمي عدالت کيفري واقع شدهاند .اين تحقيقات بيانگر آن است که بررسي
موض��وع تبعيض نژادي را بايد در فرآيند دادرس��ي جس��تجو نم��ودEaston, and( .
)Piper, op.cit, p.236
ش��ايد بتوان گفت معروفترين و جنجاليتري��ن پرونده در زمينهي تأثير نژاد
قرباني جرم در تعيين مجازات در انگلستان ،گزارش 1مربوط به پروندهي قتل «استفن
لورنس» 2جوان نوزده س��الهي سياهپوس��ت اس��ت که توس��ط پنج نفر سفيدپوست و
با انگيزهي نژادي در س��ال  1993با ضربات چاقو به قتل رس��يد؛ به رغم دس��تگيري
متهم��ان ،دادگاه آن��ان را محکوم ننم��ود .با پيگيري خانوادهي مقت��ول و تحقيقات و
ادلهي به دس��ت آمده ،اعالم گرديد که به جهت سياهپوست بودن قرباني جرم ،پليس
و نهاده��اي عدال��ت کيفري اقدامات الزم را به عمل نياورده و بر اين اس��اس متهمان
تبرئه ش��دهاند ( .)Phillips, and Brown, 2002, p….در اين گزارش آمده اس��ت
که «بدين دليل كه پليس به طور بنيادي و س��ازماني ،نژادپرس��ت اس��ت و به جهت
اينکه قرباني جرم سياهپوست بوده ،در کسب ادلهي جرم ،دستگيري متهمان و ارائهي
کمکهاي اوليه در صحنهي جرم قصور ش��ده و موجبات تبرئهي مرتکبان جرم فراهم
آمده است».
آمارها و مطالعات انجام گرفته در انگلس��تان در س��ال هاي  1998تا 2000
ميالدي ،حکايت از آن دارد که ش��مار افراد سياهپوس��ت بازداشت شده نسبت به كل
جمعي��ت آن��ان در اين كش��ور ،چهار برابر بيش از افراد سفيدپوس��ت بوده اس��ت .به
.1اين تحقيقات در س��ال  1999به رياس��ت «مکفرسون» براي بررس��ي قتل مقتول و تبرئه قاتالن شروع گرديد.
گزارشات «مکفرسون» از نهادهاي مسؤول ارائهي خدمت به افراد ،نشان از آن دارد که در اين نهادها اعمال تبعيض
به در اجراي وظايف نس��بت به قربانيان و مجرمان اقليتهاي نژادي به نهادينه ش��ده اس��ت .گزارش او از پليس از
جهات مزبور بسيار منتقدانه است.
See: Macpherson. W. The Stephen Lawrence inqury, report of an inqury by
William Macpherson of Clury, advised by Tom Cook, the right reyd, Dr gohn
Sentamn and Dr Richard Ston, Cm 4262-1, London, Home Office.
�2. Stephen Lawrenc See:http://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_Stephen_Law
rence
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نحويكه ،از هر هزار نفر جمعيت سياهپوس��ت ،يكصد و س��يزده نفر بازداشت شدهاند؛
اين در حالي اس��ت كه رقم مذكور براي سفيدپوس��تان بيست و شش نفر بوده است.
بر اس��اس آمارهاي رسمي س��ال  2001ميالدي در اين كشور ،برخورد نژادپرستانهي
پليس تنها به قربانيان جرم محدود نبوده ،بلکه نس��بت به مجرمان محس��وستر بوده
اس��ت .به گونهايک��ه ،اقليتهاي نژادي ،بيس��ت و يك درص��د کل جمعيت زنداني
مرد و بيس��ت و ش��ش درص��د کل زنداني��ان زن را در زندانهاي انگلس��تان و ولز به
خود اختصاص دادهاند ،سياهپوس��تان نس��بت به سفيدپوستان به مجازاتهاي حبس
طوالنيتري محكوم ش��دهاند؛ ميزان ايست و بازرس��ي ،تعقيب و تصميمات مربوط به
قرار تأمين اقليتهاي نژادي نس��بت به س��اير متهمان بيشتر بوده است؛ به نحويكه
سياهپوس��تان هشت برابر سفيد پوستان مورد ايست و بازرسي قرار گرفتهاند؛ اين امر،
حاصل تصميماتي است كه در مراحل عدالت کيفري اتخاذ ميشودEaston, and ( .
)Piper, op.cit, p.236
مالحظه ميش��ود که در پروندهي «اس��تفان لورنس» به عنوان فردي متعلق
به ن��ژادي خاص ،و همچنين در فرآيند کيفري از س��وي نهادهاي مس��ؤول ،ديدگاه
نژادپرس��تانه عامل��ي مؤثر در رس��يدگي ،تعقيب و مجازات اس��ت .در واقع ،به جهت
خصيص��هي مذکور ،نظام عدالت کيفري اين کش��ور وظيفهي خ��ود مبني بر مجازات
مرتکبان و مجرمان را به خوبي به س��امان نرسانيده است؛ چه آنكه ،آمارهاي رسمي
اي��ن كش��ور بر تأثير خصيصهي ن��ژاد قرباني جرم و مجرم در تعيي��ن مجازات داللت
دارد .قوانين متعددي كه در اين کش��ور به تصويب رس��يده و ناظر به مجازات افرادي
اس��ت که به طور مستقيم و غيرمس��تقيم بر مبناي نژاد ،مرتكب اعمال مجرمانه شده
و يا در دادرس��يهاي کيفري بر اين مبنا مرتکب تقصير يا انجام اقداماتي تبعيضآميز
1
ميشوند ،مؤيد اين واقعيت است.
موض��وع ديگر آنكه ،ارتکاب جرم با انگيزهي نژادي نس��بت به جرايمي که با
اين انگيزه رخ نميدهند ،داراي آثار تخريبي بيش��تري اس��ت .همين امر موجب شده
قانونگذار انگلس��تان تدابيري س��ختگيرانهاي براي مقابله با مرتکبان اين نوع جرايم
اتخ��اذ نمايد .قرباني ج��رم ،در اين جرايم ،افزون بر صدمات��ي رواني و فيزيکي که به
1. See: Race Relations Act 1965 and 1976
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طور طبيعي متحمل ميش��ود ،اين احس��اس را دارد که در اثر ارتکاب جرم به هويت
فردي و گروهي وي اهانت شده است؛ از آن جا كه چنين فردي از قرباني شدن مجدد
خود ،واهمه داش��ته ،منزل خ��ود را ترک نكرده ،انزواء و گوش��هگيري اختيار کرده و
فعاليتهاي روزمرهي وي مختل خواهد ش��د .آثار اين نوع جرايم نس��بت به قربانيان
جوان ،مخربتر است؛ زيرا ،لطمات بسياري به اعتماد به نفس و هويت اين افراد وارد
ميآيد؛ ايش��ان از اينكه به گروه يا نژادي تعل��ق دارند که مورد حمله قرار ميگيرند،
دچار س��ردرگمي و احس��اس تزلزل در هويت ،ترس و عدم امنيت ميشوند؛ بنابراين،
حج��م باالي صدمات وارده ب��ه اين گونه قربانيان اقتضاي آن را دارد كه حمايتي ويژه
از ايشان صورت گيرد.
بر اين اساس ،قانونگذار انگلستان براي تحقق سياستهاي کلي اجراي عدالت
براي همگان و افزايش اعتماد عمومي جامعه و از جمله اقليتهاي نژادي و به خصوص
قرباني��ان جرم و التزام به اجراي تعهدات خود براي حمايت از قربانيان جرم که داراي
ويژگي مذکور هس��تند و هم چنين براي جلوگيري از اعمال ديدگاههاي نژادپرستانه،
در فرآين��د عدالت کيفري قوانيني متعددي به تصويب رس��انيده اس��ت؛ از اين جمله
است:
قان��ون جرم و بينظمي مص��وب  ،1998قانون عدالت جوانان و ادلهي کيفري
مصوب  ،1999قانون ضد تروريس��م جرم و امنيت مصوب  ،2001قانون نظم عمومي
مص��وب  1986و قان��ون ارتباطات ن��ژادي اصالحي  2000ميالدي ن��ام برد 1.در اين
2
قواني��ن ،از چنين جرايمي كه با انگيزهي تعلق يا وابس��تگي قرباني جرم به يک نژاد،

1. Race Relations (Amendment ) Act 2000
2. Race
در اين قوانين گروه نژادي به گروهي اطالق مي ش��ود که با ارجاع و انتس��اب به يک نژاد ،مليت و يا مباني قومي
و ملي تعريف ش��ده باشند ،بنابراين ،کوليها ،پناهجويان و س��اير اقليتهايي که کمتر قابل رويت هستند ،در اين
تعريف گنجانده ميشود.
cps) )See: -Racist and Religious crime CPS Guidance 2006
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رنگ 1،جنس 2،مليت 3،س��ن 4،مذهب 5،قوم 6و داش��تن نوعي ناتواني 7يا در يک جهت
جنس��ي 8واقع ميش��وند ،با عنوان جرم مبتني بر نفرت ياد ميش��ود؛ 9در اين قوانين
هرگون��ه حمل��ه ،آزار و اذيت ،ايراد صدمهي بدني خصمانه و ش��ديد يا صدمهي كلي،
ايج��اد ترس و ارعاب و اضطراب براي قربانيان با انگيزههاي فوق جرمي خاص تلقي و
مرتکب به مجازاتهايی شديدتر 10از مجازات ارتكاب جرم بدون انگيزهي فوق ،محكوم
11
میشود.
برخورد قاطعانه با اينگونه جرايم ،مس��تلزم تالش در جهت كارآيي بيش��تر
قوانين و كس��ب اعتماد عمومي نس��بت به اجراي كارآمد قوانين است؛ افزون بر اين،
باي��د در جهت حفظ حقوق قربانيان و خانوادهي آنها و نيز تضمين حقوق متهم و به
طور كلي تساوي افراد در فرآيند دادرسي تالش شود؛ ضمن آنكه ،شناخت آثار واقعي
اينگونه جرايم بر اش��خاص ،گروهها و به طور كلي جامعه امري ضروري است .در اين
راستا و براي تحقق اين اهداف ،رهنمودي تدوين و در سال  2006مورد بازنگري قرار
گرفته است؛ اين رهنمود 12كه مصوب شوراي تعيين مجازات است 13،در واقع راهنمايي
1. Colour
2. Gender
3. Nationallity
4. Age
5. Religion
6. Ethnicity
7. Disability
8. Sexual Orientation
9. Hate Crimes
10. Racially aggravated offence Sentencing Guidelines Council, Assault and other
offences against the person (SGC) 2008
11. See: Sentencing Guidelines Council, Assault and other offences against the
person (SGC), 2008
12. Racist and Religious Crime CPS Guidance,2006
13. Sentencing Guidelines Council
اين ش��ورا به موجب م��ادهي  167قانون عدالت کيفري مص��وب  2003به منظور ارائ��هي راهنماييهاي الزم در
فرايند مجازات در کشور انگلستان ايجاد گرديده است .در واقع ،شوراي مذكور وظيفهي صدور رهنمودهاي تعيين
مجازات براي کلیهي دادگاهها را از دوش دادگاه استيناف برداشته و خود اقدام به صدور آنها مينمايد .بر اساس
مادهي  169قانون مذکور«هيأت مشورتي تعيين مجازات» پيشنهادات خود را به جاي ارائه به دادگاه استيناف به
اين ش��ورا ارائه ميدهد .ش��يوهي کار به اين صورت است که در مواردي که شورا قصد تجديدنظر در رهنمودها را
داشته و يا به دنبال جمعآوري و ارزيابي ديدگاه محاكم در خصوص تعيين کيفر است ،مراتب را به هيأت مشورتي
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براي دادس��تانهاي كشور انگلس��تان است ،براي رسيدگي به جرايمي که قربانيان آن
داراي يك يا چند مورد از ويژگيهاي مذكور میباشند .به گونهايكه اين رهنمود مقرر
نموده اس��ت كه رهنمود تعيين کننده مجازات ،بايد ارتكاب جرم با لحاظ انگيزههاي
فوق را به عنوان عاملي مشدده ،مورد توجه قرار دهد .افزون بر تأکيدات مزبور ،شوراي
ياد شده ،در سال  2006ميالدي با اصالح رهنمود ،نقض دستور حمايتي 1را به داليل
نژادي و مذهبي از موارد آس��يبپذير بودن قرباني 2جرم و از عوامل مش��دده مجازات
تلقی نموده است.
قانون ديگري که در نظام حقوقي انگلستان به منظور حمايت کيفري از جرايم
نژادپرستانه پيشبيني شده است ،قانون جرايم فوتبال 3است .به موجب مادهي  3اين
قانون «به كار بردن اس��تعمال شعارها ،کلمات و اصوات به نحو گروهي و يا فردي که
با انگيزهي رنگ ،نژاد ،مليت ،و قوميت و به طور کلي نژادپرس��تانه ادا ش��ود و جنبهي
توهين و يا فحاش��ي داش��ته باشد ،جرم محسوب ميش��ود ».همچنين مادهي (1 )1
قان��ون قت��ل عمد (قانون لغو مجازات اعدام) 4مصوب  1965مقرر نموده اس��ت كه در
اعالم؛ و هيأت مذکور پس از بررس��ي پيش��نهادات خود را به شورا ارائه ميدهد .مهمترين وظيفهي شورا آن است
که به نياز دادگاهها براي صدور مجازاتهاي متناسب پاسخ داده و با صدور رهنمودهاي مربوط در جهت هماهنگي
بيش��تر محاكم از حيث تعيين مجازاتها گام بردارد( .مادهي ( 170 )5همان قانون) اعضاي اين ش��ورا متشکل از
دوازده نفر كادر قضايي و غيرقضايي ميباش��ند .اعضاي قضايي آن مش��تمل بر قاضي تمام وقت دادگاه جزا ،دادگاه
بخش ،يک قاضي غيرحرفهاي دادگاه مجس��تريت و قضات دادگاه اس��تيناف (هفت عضو) است که پس از مشورت
رئيس بخش کيفري دادگاه اس��تيناف که در حال حاضر رئيس دادگاه اس��تيناف انگلستان است ،با حکم باالترین
مقام اداری دس��تگاه قضایی (  )Lord chancellorبه عضويت اين ش��ورا منصوب ميش��وند .اعضاي غيرقضايي
اين ش��ورا که در زمينهي امور پليس��ي و تعقيب امر کيفري و منافع قربانيان جرم داراي تجربه هس��تند ،توس��ط
مقام ياد شده و پس از مشورت با وزير کشور به عضويت اين شورا در ميآيند .رياست اين شورا بر عهدهي رئيس
دادگاه استيناف است كه عضويت شورا را نيز دارد .براي هماهنگي ميان اقدامات هيأت مشورتي تعيين مجازات با
اين ش��ورا يکي از اعضاي غيرقضايي ش��ورا رئيس هيأت مشورتي است که با حضور در جلسات شورا ميتواند ميان
ديدگاههاي اين دو نهاد ارتباطي منطقي ايجاد کند .تاکنون شورا رهنمودهاي متعددي در خصوص جرايم مختلف،
صادر نموده است؛ به موجب مادهي ( 170)9و  172قانون عدالت کيفري  ،2003تمامي دادگاههاي انگلستان بايد
رهنمودهاي صادره از س��وي ش��ورا را لحاظ و اجرا نمايند .شوراي مذكور در سال  2004ميالدي کار خود را آغاز
نموده و تاکنون به کار خود ادامه ميدهد.
-See: Criminal justice Act 2003
1. Breach of a Protective Order 2006
2. Vulnerable Victim
3. Racialist Chanting at Football Matches – Section( 3) Football Offences Act
1991 .
4. Murder (Abolition of Death Penalty ) Act 1965

حجت سبزوارینژاد

صورت ارتکاب قتل عمد با انگیزهي نژادی ،مرتكب بايد به حبس ابد 1محکوم ش��ود؛
حداقل مجازات اجباري 2چنين جرمي به س��ي س��ال حبس ،افزاي��ش پيدا ميکند؛
همچني��ن به موجب اين قانون ،در صورت ارت��كاب قتل عمد با انگیزهي ايدئولوژيکي
و ي��ا مذهبي به طور كلي ،محکوم به حب��س از امتياز آزادي پيش از موعد 3برخوردار
نشده 4و بايد تمام عمر خود را در زندان سپري 5نمايد.
در اين نوع جرايم دادس��تان بايد نظر بزهدي��دگان را در خصوص تعقيب و يا
ع��دم تعقيب مجرم و نوع و ميزان مجازات وي جويا ش��ده و در تعيين مجازات لحاظ
كند .همچنين دادستان مكلف است .ميزان تأثير جرم را در زندگي بزهديدگان بررسي
كرده ،درخواس��تهاي حمايت كيفري و يا غيركيفري آنها را پاس��خ داده و آنها را
براي مطالبهي خسارت راهنمايي كند.
 .2-2نظام حقوقي ايران
مداقه در قوانين موضوعه ايران ،حكايت از آن دارد كه در اين قوانين ،به طور
مش��خص ارتکاب جرم با انگيزهي نژادي ،عاملي مش��دده براي تعيين ميزان مجازات
محس��وب نميش��ود؛ به گونهاي كه ،فارغ از مقررات کلي 6ناظر بر تش��ديد مجازات،
عنوان مذکور به طور مس��تقل عاملي براي تشديد مجازات محسوب نمیشود؛ مگر در
مواردي كه قانونگذار به صراحت در اين خصوص تقرير حكم نموده اس��ت؛ اين موارد
منحصر اس��ت به برخي مواد پراكنده در قانون مجازات اس�لامي 7مصوب  1375كه
ب��ه صراحت از تأثير انگيزه در ارتكاب جرم ياد كرده و نيز قانون مجازات تبليغ نژادي
مصوب  1356كه به موجب آن تبليغ و نش��ر افکار مبتني بر تبعيض بر اساس جنس،
نژاد و نفرت نژادي و تحريک به آن از طريق تبليغ عمومي و تشکيل جمعيت و ادارهي
1. Life Imprisonment
2. Minimum Term
3. Early Release/The offender›s Release on Licence
 .4در قوانین کیفری انگلس��تان صدور مجازات حبس ابد به آن معنا نخواهد بود که محکومعلیه تمام عمر خود را
در زندان س��پری نماید ،بلکه جز در مواردی ،پس از س��پری نمودن مدتی مانند بيست و پنج سال یا سي سال که
حسب نوع جرایم متفاوت است ،آزادی زندانی با شرایط بررسی ميشود.
)See:(Sprack, 2004, pp.432-433
5. Sentence of mandatory Life imprisonment or custody
 .6مواد  46و  47قانون مجازات اسالمي مصوب.1370
 .7همانند تبصرهي  2مادهي  183و مادهي  698قانون مجازات اسالمي .1375
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آن و دادن کمکهاي مالي به آن جرم محسوب شده است .با اين وجود در اين قانون،
تش��ديد مجازات در نتيجهي ارتكاب جرم به انگيزهي نژادي ،لحاظ نش��ده اس��ت؛ در
حاليكه بند  3مادهي  22قانون مجازات اسالمي چنين انگيزهاي ،را عاملي مخففه در
مجازات مرتکب دانسته است.
ش��ايد بتوان گفت عدم پيشبيني انگيزههاي نژادي به عنوان عاملي مس��تقل
براي تخفيف و يا تش��ديد مجازات در نظام حقوقي ايران از آن جهت اس��ت كه ميزان
مهاجرت ديگر اقوام و نژادها از كش��ورهاي ديگر به ايران چندان گس��ترده نيست؛ به
عبارت ديگر ،ميتوان س��بب را در عدم تنوع نژادي س��اكنان كشور و نيز اين واقعيت
دانس��ت كه كمتر جرمي را ميتوان يافت كه به جهتهاي نژادي و تعلق به يك گروه
قومي يا زباني رخ داده باشد.
 .3مذهب و تأثير آن در تخفيف و تشديد مجازات
پيش از بيان تأثير مذهب در تخفيف و يا تشديد مجازات ،توجه به اين موضوع
ضروري اس��ت كه در متون ديني مس��لمانان 1از دين ( نه مذهب) نام برده شده است؛
به نظر ميرسد آنچه به عنوان دستورات الهي از آن ياد ميشود ،نام دين بر آن نهاده
شده است؛ مذهب گاهي به شاخهاي از دين همانند مذهب شيعه و سني در اسالم و يا
مذهب كاتوليك و پروتستان در دين مسيحيت اطالق و زماني به شيوهي عبادت واحد
گروهي كه ممكن اس��ت منش��أ وحياني نداشته باشد ،گفته ميشود .ر.ك( :ميرمحمد
صادقي ،1383 ،ص).95
برخ��ی از مقررات کیفری قانون مجازات اس�لامی صحت این موضوع را تأیید
مینمای��د .به عن��وان نمونه ،میتوان از مق��ررات مادهي  82قانون مجازات اس�لامي
مصوب 1370نام برد که بیان میدارد در صورتي که (مرد) غيرمسلمان با زن مسلمان
مرتکب زنا ش��ود ،هر چند غيرمحصن باش��د ،مجازات او قتل خواهد بود .اين در حالي
اس��ت كه در فرض مس��لمان و غيرمحصن بودن زاني مج��ازات وي تنها يكصد ضربه
شالق است؛ همچنين تبصره ي مادهي  121همين قانون مقرر ميكند كه در فرضي
كه غيرمس��لمان به عنوان فاعل ،اقدام به عمل تفخيذ با مس��لمان نمايد و مس��لمان
 .1مانند آيات شريفهي  135و  136سورهي بقرهي و آيه  19سورهي آل عمران.

حجت سبزوارینژاد

مفعول واقع گردد ،مجازات غيرمس��لمان قتل خواهد بود؛ مجازات اين جرم ،در فرض
مس��لمان ب��ودن فاعل ،تنها يكصد تازيانه ميباش��د .بنابراین ،میت��وان به اين نتيجه
قائ��ل ش��د که در مقررات کيفري ايران 1نوع مذهب به معن��اي اعتقاد به ديني غير از
اس�لام که دارای مذاهب متعدد اس��ت ،در تعيين کيفر نقش��ي اساسي ايفاء مينمايد
(حاجيدهآبادي ،1382 ،صص 39-62؛ محقق داماد.)1385-6 ،
بر خ�لاف موارد مذکور ،در برخ��ي جرايم قانونگذار ايران ميان مس��لمان و
غيرمس��لمان از نظر میزان کیفر تفاوتي قائل نش��ده است .به عنوان نمونه ،میتوان بر
اين عقيده بود كه با توجه با اطالق تبصرهي مادهي  130قانون مجازات اس�لامی ،در
فرض تحقق بزه مس��احقه ،میان مسلمان و غیرمسلمان تفاوتي از نظر ميزان مجازات
وجود ندارد.
با اين وجود بايد توجه داشت که در سالهاي اخير در قوانين کيفري ايران ،در
مورد تساوي مجازاتها ،گامهايی برداشته شده است؛ از اين جمله است تصويب قانون
الحاق يك تبصره به مادهي  297قانون مجازات اسالمي مصوب  1370در سال 1382
كه به موجب آن ديهي اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي ،معادل ديهي
مسلمانان تعيين شده است .به نظر ميرسد که با توجه به اينکه عنوان غيرمسلمان بر
در مورد معتقدان به ساير مذاهب از قبيل سيکها و هندوها يا کساني که فاقد مذهبي
ميباش��ند ،اطالق ميگردد و اینکه اين افراد از ش��مول اقلیتهای شناخته شده در
قانون اساس��ی ایران خارج ميباشند ،ديه آنان با مسلمانان يکسان نبوده و در صورت
ايراد هرگونه صدمهي بدني از سوي يک فرد مسلمان نسبت به آنها ،نه تنها مرتكب
مسلمان قصاص نخواهد ش��د ،بلکه ديهاي معادل ديهي مسلمان به بزهديده پرداخت
نش��ده و در مواردي حتي ديهاي ب��ه وي تعلق نخواهد گرف��ت .مانند فرض گرويدن
مس��لمانی به دین يهوديت؛ در اين فرض و در صورت صدق عنوان ارتداد ،بر قتل و يا
هرگونه صدمهي بدني بر چنين فردي ،مجازاتي بار نخواهد ش��د .بايد توجه داشت كه
اي��ن حكم تنها به فرض مذکور اختصاص ندارد؛ به گونهايكه ،بر تمام موارد خروج از
2
دين اسالم و گرويدن به دين یا مذهب ديگر ،چنين حکمي مترتب ميشود.
ب��ا مداق��ه در قوانين موضوعهي ايران ،نتيجه ميش��ود كه تف��اوت در تعيين
 .1مستنبط از ماده  209قانون مجازات اسالمي
 .2در مقررات در تبصرهي مادهي  221-22اليحهي قانون مجازات اسالمي ،نيز چنين احكامي آمده است.
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مج��ازات با لحاظ ويژگ��ي اعتقادي و مذهبي قرباني جرم ،صرفاً به جرم ايراد صدمهي
1
بدني بر قرباني جرم محدود بوده و به س��اير جرايم عليه غيرمس��لمان تس��ري ندارد.
بنابراي��ن ،در ديگ��ر جرايم مانند جرايم عليه اموال ي��ا جرايم عليه حيثيت و يا آبروي
اش��خاص ،مذهب قرباني جرم در تعيين مجازات تأثيري نخواهد داشت .با اين وجود،
اين خدشه بر رويهي قانونگذار ايران مترتب است كه مقنن در اين خصوص شيوهي
دوگانه و متعارضي اتخاذ نموده اس��ت .اينک��ه قانونگذار در جرايم کماهميتتر مانند
س��رقت اموال ،در تعيين مجازات ،ميان افراد بر اساس مذهب آنان ،تفاوتي قائل شده،
اما در جرم س��لب حي��ات فرد ،گاهي مرتکب را معاف از مجازات دانس��ته و يا آنكه،
مجازات ناچيزي براي مجرم مقرر نموده اس��ت ،با اصول مقرر در قانون اساس��ي قابل
توجيه نميباش��د؛ مگر آنكه ،چنين احكامي را منبعث از منبعي بدانيم که تغيير در
آنها مجاز نميباشد؛ اين در حالي است كه با توجه به عملکرد قانونگذار در سالهاي
اخير 2و رجوع به منابع فقهي ،ميتوان از اين تعارض رهايي يافته و به تساوي مجازات،
بدون توجه به مذهب مجرم يا قرباني جرم ،قائل شد( .محقق داماد ،پيشين).
به مانند مورد پيشين ،تأثير مذهب را در قوانين كيفري و رويهي محاكم نظام
حقوقي انگلستان و آن گاه ايران بررسي مينماييم.
 .3-1نظام حقوقي انگلستان
در قوانين اساس��ي بسياري از كش��ورها از جمله ايران 3،اصل تساوي افراد در
برابر قانون و عدم تبعيض ،مورد پذيرش قانوگذار قرار گرفته اس��ت .به اين معني كه
هي��چ فردي نبايد به لحاظ تعل��ق نژاد ،رنگ ،جنس ،مذهب ،طبقهي اجتماعي خاص،
منابع مالي و ش��رايط خانوادگي يا اشتغال مورد اذيت و آزار و برخورد غيرعادالنه قرار
گيرد.
به رغم آنكه در نظام حقوقي انگلستان به دليل فقدان قانون اساسي مكتوب

 .1در س��اير مجازاتها مانند مجازاتهاي تعزيري و يا بازدارنده که بيش از نود درصد مجازاتهاي قانوني ايران را
تش��کيل ميدهد ،در تعيين مجازات ميان مس��لمان و غيرمسلمان ،تفاوتي ديده نميشود؛ به گونهايكه ،قانونگذار
براي همه اعم از مسلمان و غيرمسلمان مجازاتي يکسان مقرر نموده است.
 .2مانن��د قان��ون الحاق يک تبصره به مادهي  297قانون مجازات اس�لامي  1370مص��وب  ،1382كه به موجب
آن ديهي اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،مساوي ديهي مسلمانان شد.
 .3ر.ك :اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.
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بيان صريحي از اصل عدم تبعيض وجود ندارد ،در قوانين مهم 1اين كشور ،اصل مذكور
مورد پذيرش قرار گرفته اس��ت .با اين وجود ،مراجعه به قوانين كيفري و سياستهاي
كيفري دو كشور به تصريح و يا تلويح نشان از عدم وفاداري و پايبندي به اصل مذكور
دارد و گاه موارد نقص اين اصل مش��اهده ميش��ود؛ به گونهايكه ،در مرحلهي تعيين
مجازات ،مذهب مجرم يا قرباني جرم ،ويژگي اساسي و مهمي براي تشديد يا تخفيف
مجازات تلقي شده است.
به رغم آنكه قانونگذار انگلستان به صراحت قانونگذار ايران ،اعتقادات مذهبي
قرباني جرم را مؤثر در مجازات ندانسته است ،تحقيقات نشان ميدهد که وابستگي به
اقليتهاي مذهبي 2از علل مهم قرباني شدن اين افراد است؛ همچنان كه اين امر براي
چنين افرادي منش��أ تعيين مجازاتهاي شديدتري نسبت به مجرمان داراي اعتقادات
مذهبي مس��يحي و گاه يهودي است .در كشور انگلستان بر اساس اعالم منابع رسمي
و برخي اس��ناد موجود ،آسيبپذيري و رفتار غيرعادالنه و مبتني بر تبعيض بر اساس
مذه��ب 3براي افرادي که به عنوان قرباني جرم يا مجرم با نظام عدالت کيفري درگير
ميش��وند ،امري مسلم است ( .)Easton and piper,Op.cit, pp. 235-40بر اساس
گزارش تبعيض مذهبي در انگلس��تان و ولز در سال  2001ميالدي 4که توسط وزارت
کشور تهيه شده است ،خدمات پليس براي مسيحيان ،يهوديان ،بوداييها و بهاييهای
قرباني جرم ،نسبت به ساير افرادي که مذهبي غير از آن دارند ،منصفانهتر بوده است؛
همچنين بيشترين برخورد غيرمنصفانه با مسلمانان ،سيکها و هندوها صورت گرفته
اس��ت؛ در اين ميان ،حتي اين نوع برخورد غيرمنصفانه ،با مس��لمانان نسبت به ساير
مذاهب ياد ش��ده از سطح باالتري برخوردار بوده است .در اين تحقيق آمده است که
 .1ب��ا توج��ه به مادهي  95قانون عدالت كيفري مصوب  1991ميتوان بيان كرد ،اين كش��ورها با معيار قرار دادن
«مجازاتهاي استحقاقي» كه بر رعايت تناسب ميان جرم و مجازات تكيه دارد ،معيار تعيين مجازات را شدت جرم
ارتكابي قرار داده است .ر.ك :قانون حقوق بشر مصوب  1998انگلستان.
 .2در مادهي  28قانون جرم و بينظمي مصوب  ،1998جرم مشدده مبتني بر مذهب و نژاد جرمي تلقي شده است
که مجرم در حين ارتکاب جرم و يا بالفاصله بعد و يا قبل از آن با خصومت و بر اساس اينکه قرباني عضو يك گروه
مذهبي يا نژادي بوده و يا تصور مينموده عضو چنين گروهي است ،مرتکب جرم شده باشد.
« .3گروه مذهبي به گروهي گفته ميشود که با استناد به اعتقاد مذهبي و يا عدم اعتقاد مذهبي تعريف ميشود و
مشتمل است بر مسلمانان ،هنديها ،مسيحيان و فرقههاي مختلف يک مذهب و افراد بدون مذهب».
See:Racist and Religious Crime CPS Guidance,2006�4. Religious Discrimination in England and Wales Home Office Research, Devel
opment and Statistics Directorate, February 2001
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س��ازمانهايي که در خصوص برخورد پليس ب��ا گروههاي مذهبي تحقيق از آنها ياد
ش��ده ،اعالم نمودهاند كه« :پليس انگلستان ذاتاً نژادپرست بوده اين نژادپرستي در آن
نهادينه ش��ده اس��ت؛ به گونهايکه تحقيقات الزم براي قربانيان جرم را با تأخير انجام
ميدهد ،به نس��بت قربانيان ديگر مذاهب ،حمايتهاي مؤثر در تعيين مجازات مؤثر،
را براي آنان فراهم نميکند ،بيش��ترين ايس��ت و بازرسي را در خصوص آنان داشته و
نس��بت به چنين قربانيان و مجرماني پيش��داوري و بياحترام��ي مينمايد .به نحوي
که ،حس��ب گزارش وزارت کشور در س��ال  2004ميالدي احتمال ايست و بازرسي و
مجازات اقليتهاي نژادي و مذهبي ،ش��ش و نيم برابر بيش��تر از سفيدپوس��تان بوده
است» (. )walklate, 2007 ; p.147
ع��دم وجود نهادهايی ب��راي قربانيان اقليتهاي مذهبي مانند مس��لمانان که
بتوانند مانند ساير ش��هروندان مسیحی و یهودی انگليسي از اقدامات حمايتي رواني،
عاطفي و عملي بهرهمند ش��وند از يک سوي ،و وجود فضاي غيراسالمي و غيرمنطبق
با عقايد مذهبي اقليتها از س��ویی دیگر ،موجب امتناع قربانيان جرم و به ويژه زنان
از مراجعه به مراکز موجود و محروميت ايش��ان از حمايتهاي اين مراکز ش��ده است؛
بيتردي��د عدم اي��ن نوع حمايته��اي در مرحلهي تعيين (کاهش) مجازات ،نقش��ي
اساسي ايفاء مينمايد (مهرا ،1386 ،ص .) 68
هر چند برخي گروههاي مذهبي مانند مسلمانان و هندوها بر اين اعتقادند که
در دادرسي و تعيين مجازات نسبت به مرحلهي تحقيقات پليسي رويكرد غيرمنصفانه
کمتر اس��ت ،ام��ا از برخورد عادالنه و منصفانهي محاكم ني��ز رضايت کامل ندارند؛ به
گونهايكه ،بررس��يهاي صورت گرفت��ه حكايت از آن دارد ک��ه دادگاهها با اين افراد
برخوردي کليشهاي داشته و در مورد آنان به عنوان قرباني جرم و يا متهم پيشداوري
مينماين��د؛ همچنين براي احراز اتهام چنين افرادي ،تالش��ي مضاعف داش��ته و نيز
به قربانيان جرم به مانند همتايان مس��يحي و يهوديش��ان مشاوره نميدهند (;Ibid
 .)p.150آنان از س��وي مجريان عدالت کيف��ري در مرحلهي تقنين 1،تعقيب و نيز در
مرحلهي تعيين مجازات و اجرا ،به علت وابستگي به اعتقادات و عقايد خود مجازاتهاي
 .1قانون ضدتروريس��م جرم و امنيت  2001کشور انگلستان ،مجازاتهاي شديدي براي مجرمان خارجي از جمله
اقليتهاي مذهبي که به عنوان تروريست دستگير و محکوم ميشوند ،مقرر نموده است؛ به گونهايكه ،اين اختيار
داده شده است که اين افراد براي مدتهاي نامحدودي بدون اعالم اتهام به آنها در حبس بمانند.
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مضاعفي را متحمل ميش��وند؛ يکي از نويسندگان در همين خصوص معتقد است كه
«اَعمال خش��ونتآميز عليه اقليتهاي قومي و مذهب��ي يکي از خصوصيات جامعهي
امروزي اروپا و انگلس��تان محسوب ميش��ود( ».مهرا ،همان ،ص  )68تهديد ،توهين،
فحاش��ي و مزاحمت ب��راي اقليتهاي مذهب��ي و نژادي به عنوان بخش��ي از زندگي
روزمرهي جامعهي انگلستان در آمده است؛ حوادث ثبت شده در اين کشور در مراکز
پليس ،صحت اين امر را تأييد مينمايد (.)Walklate, op.cit , p. 144
در مرحل��هي اجراي حکم به ويژه در زندان ،نيز هرچند تمام محبوس��ين کم
و بيش از اقدامات و ارائهي خدمات مأموران زندانهاي انگلس��تان ناراضياند ،اما اين
نارضايت��ي براي اقليتهاي مذهبي و قومي از فراواني بيش��تري برخوردار اس��ت؛ چه
آنكه ،شرايط تحمل زندان براي اين افراد ،دشوارتر از مسيحيان و يهوديان زنداني در
1
اين کشور بيان شده است.
ش��اید به همين دليل اس��ت که قانونگذار انگلس��تان قوانین متعددي در این
خصوص مقرر نموده اس��ت .برخي مقررات كيف��ري را براي حمايت از قربانيان جرايم
ارتكابي با انگيزههاي نژادي پيشبيني نموده اس��ت؛ ب��ه گونهايكه ،از آخرين قوانين
حمايت��ي در مورد جرايم ارتکابی با انگیزهي مذهبی میتوان از مقررات بخش س��وم
قان��ون نظم عمومي مص��وب  2،1986قانون جرم و بينظمي مص��وب  1998و قانون
عدال��ت کيفري مصوب  3 2 003ن��ام برد که دادگاهها را مکلف نموده اس��ت در اين
گون��ه جرايم مجازاتهاي مش��ددهاي ص��ادر نمايند .با این ح��ال قانونگذار ،بر خالف
قانون نظم عمومي مصوب  ،1986در قانون تنفر نژادي و مذهبي سال  4،2006تحت
تأثي��ر دف��اع از آزادي بيان در جرايمي که مبتني بر نژادن��د و جرايمي که با انگیزهي
مذهبی ارتکاب مییابد ،قائل به تفاوت ش��ده اس��ت ،به گونهايك��ه ،به موجب قانون
 .1در اين خصوص از سي و هشت سازمان در مورد وضعيت زندانيان مسلمان در زندانهاي کشور انگلستان تحقيق
شده است؛ در اين ميان ،سي و چهار سازمان اعالم داشتهاند که برخورد غيرمنصفانه با آنان نسبت به مسيحيان از
سطح بسيار بااليي برخوردار است .بوداييها و سيکها در رتبههاي بعدي هستندIbid .
 .2مواد  18تا  23اين قانون جرم توهين و فحاشي مبتني بر انگيزهي نژادي و مذهبي را جرمي مشدده تلقي نموده
است .بايد توجه داشت که مقررات مواد مذکور تنها براي حمايت از اين نوع قربانيان تدوين نشده است ،بلکه حفظ
نظم عمومي از اهداف اصلي آن محسوب ميگردد.
 .3مادهي  145قانون مذکور دادگاه را ملزم نموده اس��ت که در تعيين مجازات براي اين گونه جرايم مجازاتهاي
مشدده را مورد توجه قرار دهد.
4. Racial and Religious Hatred Act 2006

مجله حقوقی دادگستری /شماره  /71پاییز 1389

87

نقش نژاد و مذهب قربانی جرم در تعیین ...

مجله حقوقی دادگستری /شماره  /71پاییز 1389

88
توهين ،فحاش��ي ،انتقاد ،تمس��خر ،مخالفت و به طور کلي استعمال هر کلمه و لفظي
بدون تهديد عملي با انگيزهي مذهبي فاقد مجازات میباش��د ،اين در حالي اس��ت که
اينگونه اعمال با انگيزهي نژادي جرم تلقي و قابل مجازات دانس��ته ش��ده اس��ت؛ 1به
نظر ميرس��د براي اين تفکيک توجيه قانعکنندهای وجود نداش��ته باشد؛ چرا که اوالً،
انگيزه مذهبي ،ميتواند يکي از وجوه و مشخصات انگيزهي نژادي محسوب شود؛ ثانياً،
همواره در رويهي قانونگذاري اين کش��ور ،به هنگام پيشبيني چنين حمايتهايي از
قرباني��ان ،اين دو عنوان هم��راه و در کنار هم بوده و در واق��ع تفکيکناپذير بودهاند.
ب��راي چنين تفكيكي در قانون مذکور ،نميتوان ،توجيهي مس��تدل يافت؛ مگر برخي
موضوعات سياسي و حساسيتهاي ايجاد شده بعد از حوادث يازدهم سپتامبر 2001
ميالدي ،و س��ختگيريهايي که در خصوص بعضي از ش��اخههاي افراطي مذهبي به
ويژه مسلمانان اعمال شد( .مهرا ،همان ،ص .)66
به رغم آنچه در خصوص توجه به مذهب قرباني جرم ،به عنوان عاملي اساسي
در كاه��ش و گاه ع��دم تعيين مجازات مرتكب جرم گفته ش��د ،ش��ايد اين گفته كه
خصيصهي مذكور بتواند عاملي مشدده در تعيين مجازات محسوب شود ،چندان قابل
پذيرش نباش��د .هر چند ميتوان با مداقه در قوانين موضوعه انگلس��تان به اين نتيجه
قائل ش��د كه ارتكاب جرم به جهت مذهب قرباني جرم ،عاملي بنيادين براي تش��ديد
مجازات محسوب ميشود؛ همچنان كه در نظام حقوقي ايران نيز ارتكاب جرم از سوي
غيرمس��لمان نس��بت به مس��لمان و به صرف اينكه قرباني داراي دين اسالم است؛ از
عوامل مش��دده مجازات محسوب ميشود؛ به عبارت ديگر ميتوان گفت كه مذهب و
نژاد قرباني جرم ،در تعيين كيفر نقشي دوگانه ايفا مينمايد.
 .3-2نظام حقوقي ايران
در اسالم صرف اعتقاد به يک دين یا مذهبي غير از اسالم قابل کيفر نميباشد
(موس��وي بجن��وردي ،1383،صص  ،)87-91با اين وجود در فقه سياس��ي اس�لام،
حاکميت غيرمس��لمان بر مسلمانان واجد حرمت ذاتي دانسته شده و ادلهي متعددي
در اين خصوص بيان ش��ده اس��ت؛ 2اما موارد عدم تس��اوي حقوق آنان با مس��لمانان،
)1. Racial and Religious hatred Act 2006 (section 29
 .2مس��تنبط از م��ادهي  209قانون مجازات اس�لامي  ،1370از جمله ادلهي اس��تنادي آي��هي «و لن يجعل اهلل
للکافرين علي المومنين س��بيال» نساء  141 /و آيهي «اليس��توي اصحاب النار و اصحاب الجنه» حشر  20 /قرآن
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آنگونه که گفته شد ،مطلق نميباشد.
در مق��ررات کيف��ري ايران مخصوصاً مق��ررات حاکم که منبع��ث از موازين
فقه��ي ميباش��ند ،در برخ��ي از مجازاتها دین (مذهب) قربانی ج��رم یا مجرم نقش
تعیینکنندهای در تعیین مجازات دارد .به این معني که در صورتي که غيرمس��لمان
قرباني جرم باش��د و مرتکب آن مس��لمان باش��د ،در مقايس��ه با موردي که بزهديده،
مسلمان باشد ،مرتكب مسلمان به مجازاتي خفيفتر محکوم خواهد شد .در مقابل در
برخی جرايم نيز هر گاه غيرمس��لمانی ،مرتكب جرمي عليه مس��لمان شود ،نسبت به
فرضي که فردي مسلمان همان بزه را عليه مسلمان دیگر انجام ميدهد ،مجازات وي
شديدتر خواهد بود.

كريم اس��ت و نيز روايتي از حضرت رس��ول اكرم (ص) كه فرمودند« :ال يقتل مومن بکافر و ال ذو عهد في عهده»
همچني��ن در فق��ه اماميه و عامه رواي��ات متعددي وارد گردیده که حکايت از اين ام��ر دارد ،هرچند در اين ميان
مخالفيني نيز وجود دارد .براي آگاهي بيشتر در اين خصوص ر.ك( :الزحيلي1409 ،؛ خويي ،1369 ،ج .)2
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 .4برآمد
در قوانين كيفري بس��ياري از كشورها از جمله ايران و انگلستان ،خصوصيات
قرباني جرم به ويژه مذهب و نژاد وي از عوامل اساسي و مهم براي تعيين كيفر است.
به گونهايكه با وجود تصريح و تأكيد قوانين اساس��ي اين كش��ورها بر تساوي افراد در
براب��ر قان��ون ،به دور از ويژگيهايي چون نژاد و مذه��ب ،قوانين عادي ايران و رويهي
دادگاهها و مجريان عدالت كيفري در انگلستان ،بر اعمال نابرابري افراد در كيفر مبتني
بر نژاد و مذهب ،مس��تقر شده اس��ت .به نحويكه ،اين خصايص گاهي موجب كاهش
مج��ازات و حت��ي عدم مجازات مرتكب جرم ميش��ود و زماني رويك��ردي ديگر گونه
دارد؛ بدي��ن معني ك��ه در برخي موارد تفاوت نژاد و مذهب مرتكب جرم و قرباني آن،
از موجبات تش��ديد مجازات مرتكب جرم محس��وب ميشود .با وجود آنكه ،قانونگذار
انگلس��تان تالش نموده اس��ت با تصويب قوانيني در مقام مبارزه با اين نابرابري برآيد،
رويهي محاك��م و نيز عقايد و خوي برتريجويي حاكم بر مجريان عدالت كيفري اين
كشور ،ناديده گرفتن خصايص مذكور در تعيين كيفر را برنميتابد.
در نظ��ام حقوقي ايران به جهت الهام مقررات كيفري از احكام الهي نابرابري
افراد در كيفر مبتني بر مذهب ،بايد در س��ايهي وحياني بودن اين احكام تعبير شود؛
ب��ا اين وج��ود ،قانونگذار ايران مدتها اس��ت كه اليتغير بودن برخ��ی از این احكام را
امري حتمي قلمداد ننموده اس��ت .يكس��ان نمودن ديهي اقليتهاي غيرمس��لمان با
ديهي مس��لمانان و تكليف شركتهاي بيمهگر به پرداخت يكسان ديهي زن و مرد در
تصادفات ،صرف نظر از جنس و مذهب 1قرباني جرم ،حكايت از آن دارد كه قانونگذار
درصدد اس��ت با توجه به ش��رايط اجتماعي و فرهنگي و به ويژه مالحظات مذهبي ،با
شيبي ماليم 2،نسبت به تعديل و رفع اين خصوصيات كه يگانه عامل تخفيف و تشديد
كيفر ميباشند ،گام بردارد.

 .1تبصرهي  2مادهي  4قانون اصالح قانون بيمه اجباري دارندگان وس��ايل نقليه موتوري زميني در قبال اشخاص
ثال��ث مصوب  1387/5/31مقرر ميدارد« :بيمهگر موظف اس��ت در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خس��ارت
وارده به زيانديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمهنامه پرداخت نمايد .مبلغ مازاد بر ديه
تعيينشده از سوي محاكم قضائي ،بهعنوان بيمه حوادث محسوب ميگردد».
 .2ب��ه رغم وج��ود مجازاتهايي كه از نظر مقررات كيفري اس�لام به عنوان«حد» از آنها ياد ميش��ود ،برخي از
فقها بر اين باورند كه حدودي كه مس��تند به نص صريح قرآني نميباش��ند ،عين آنها موضوعيت نداشته و قابليت
تبديل به مجازاتي ديگر را دارا ميباش��ند .ش��ايد تدوين كنندگان اليحهي قانون مجازات اسالمي با همين تصور ،
در تبصرهي  4مادهي  221-5اليحهي مذكور در خصوص مجازات «رجم» كه قريب به اتفاق فقهاي ش��يعه آن را
التغيير ميدانند ،چنين آورده اس��ت« :هرگاه اجراي حد رجم مفس��ده داشته و باعث وهن نظام شود ،با پيشنهاد
دادس��تان مجري حكم و تأييد رييس قوه قضاييه در صورتي كه موجب حد با بينه ش��رعي اثبات شده باشد ،رجم
تبديل به قتل ميشود و در غير اين صورت تبديل به صد ضربه شالق ميگردد».
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