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 مقامات  به نیتوه جرم از یعموم  ۀ جنب سلب
 ی ر ی تعز  حبس مجازات کاهش قانون در

حسین آقابابایی
 

 چکیده 

 به  نیتوه  یانگارجرم   بر  عالوه  افراد،   یمعنو  تیشخص  هیعل  میجرا   لی ذ  در  رانیا  ی فریک  حقوق  در
 قیمصاد  است،   گذشتقابل  و  یخصوص ۀ  بجن  یدارا   و  ریتعب  ساده  نیتوه  عنوانبه  که  اشخاص

  مجازات   یدارا اینکه    ضمن  که  شده  یانگارجرم   مشدد  ی هانیتوه  یکل  وصف   با  نیتوه  از  یمتعدد
  گذشت غیرقابل  و   یعموم  ۀجنب  واجد  که   است   ن یاها  آن  مشترک   و   مهم   یژگیو   هستند،   ی دتری شد

 از ی آگاه فرض  در العموم یمدع  ، یقیحق ۀدیدبزه  تیشکا  از نظرصرف  ، یژگی و نیا دلیلبه و  هستند
  قانون   11  ۀماد  در.  است  قانون  برابر  یدگیرس  و  بزهکار  بیتعق  به   موظف   آن،   گزارش  ای  جرم   وقوع

  به   ن یتوه  یعنی  مشدد   نیتوه  قیمصاد  از  یک ی  ، 1399  مصوب   ی ری تعز  حبس  ازاتج م  کاهش
  خارج   گذشتغیرقابل  میجرا   ۀزمر   از  خدمت،   نی ح  در  یعموم  خدمات  یمتصد  کارکنان  و  مقامات

  منظر  از  آن،   متعاقب  ییقضا  ۀیرو   و  یقانون   تحول   نیا.  است  شده  سلب  جرم   نیا  یعموم  ۀجنب  و
  و   هاسؤال  مقامات  به  نیتوه  جرم درخصوص    یفریک  است یس  یکارآمد  و  یساختار  یهماهنگ
.  است   شده  پرداختهها  آن  به  یریتفس  و  یلیتحل  روش   به  مطالعه  ن یا  در  که  نموده  جادیا  ییهاچالش

  اصالح  ، مقامات  به  نیتوه  جرم   از  یعموم  ۀجنب  سلب   از  یناش  یها چالش  یبررس  با  قیتحق  نیا  در
 . است شده  شنهادیپ اشکاالت رفع  یبرا  مساعد ییقضا ریتفس ای قانون

  معاضدت   ، یحقوق   ۀند ینما،  جرم  یعموم  ۀجنب  ، یدولت  مقامات  به  نیتوه  ، نیتوه  واژگان کلیدی: 
 گذشت قابل میجرا  ، ییقضا

 
 ران یا ،دانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیالن، رشت    aghababaei@guilan.ac.ir 
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 مقدمه
های شایع در رفتاری در فضای واقعی و مجازی یکی از ناهنجاریتوهین و خشونت کالمی و  

)کریمی،    ۀجامع عبداللهی88:  1390امروزی  مجلسی،  ؛  و  جرایم 3:  1397نژاد  از  یکی  و   ) 
پرونده در  است.پربسامد  قضایی  ماد  1های  ایران،  کیفری  حقوق  تعزیرات    608  ۀدر  قانون کتاب 

جرم  به  اسالمی  سادمجازات  توهین  توهینانگاری  و  دارد  اختصاص  مواد  ه  در  نیز  مشدد  های 
مجازات قانون  توجه    گوناگون  مورد  دیگر  قوانین  یا  است.    گذارقانون اسالمی  گرفته    ازجمله قرار 

توهین به    ست که ا  قانون مجازات اسالمیکتاب تعزیرات    609  ۀموارد توهین مشدد، موضوع ماد
مقامات و کارکنان متصدی مشاغل حاکمیتی با توجه به سمت و یا توهین در حین انجام وظیفه یا  

 شغل و وظیفه را جرم دانسته است.  جهتبه

جنب به  توجه  وغیرقابلو    عمومی  ۀبا  ماده،  این  موضوع  جرم  بودن  نظر    گذشت  مورد  اهداف 
پیشنهاد متعاقبا    طرح »تقلیل مجازات حبس  ۀکنندنمایندگان  تاریخ    تعزیری« که  با    7/3/1399در 

کیفری   سیاست  گرفت،  قرار  نهایی  تصویب  مورد  تعزیری«  حبس  مجازات  کاهش  »قانون  عنوان 
قانون که   11 ۀدر این خصوص از دو مسیر پیگیری شده است. یکی از مسیر ماد گذارقانونمورد نظر 

ها تکلیفی برای اعالم جرم در این ستان، داد609  ۀعمومی از جرم موضوع ماد  ۀسلب جنب  دلیلبه
واقعی یعنی مقام یا کارمند موضوع توهین گردیده   ۀدیدبزه موارد نداشته و تعقیب منوط به شکایت  

نوعا   حقوقی  ای  انگیزه   که  نمایندگان  شکایات  پیگیری  امکان  و  ندارند  شخصی  شکایت  برای 
ت، با ابهام مواجه شده است. مسیر دوم  عمومی نیس  ۀجرم واجد جنباینکه    ها نیز از جهتدستگاه

نصف   جهتبهنیز    609  ۀبرای کاهش محکومان و زندانیان جرم موضوع ماد  گذارقانونمورد نظر  
  6تا    3  که  609  ۀاین اساس مجازات جرم موضوع ماد  گذشت است. برقابلشدن مجازات جرایم  

  3روز تا    45  از  قانون مذکور، به مجازات حبس تعزیری  11  ۀمادۀ  ماه حبس است، با توجه به تبصر
   یابد.می ماه کاهش

  104  ۀدر ماد  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب    11  ۀماد  موجببهتغییری که  
قانون مجازات اسالمی    609 ۀایجاد شده و جرم موضوع ماد  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  

مصوب   توه   1375تعزیرات  ریعنی  به  سهؤین  قوای  واجد  سای  را  کارکنان  و  مقامات  سایر  و  گانه 

 
از شهرستان   .1 بسیاری  قضایی  مقامات  اظهارات  ولی  نیست  دسترس  در  کشوری  صورت  به  توهین  و آمار جرم  ها 

مار جرم توهین و ضرب و آها،  دهد در غالب شهرستان های خبری درج شده است، نشان میها که در مصاحبه استان 
 اول و دوم است.  ۀجرح در ردیف جرایم پربسامد و در رتب
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چالشخصوص ۀ  بجن بر  عالوه  کرد،  اعالم  کهی  متعددی  زدن    های  برهم  نظر  از  قانونی  تغییر  این 
هماهنگی و  مؤلفه  ساختار  و  مقامات  اجزا  به  توهین  جرم  با  مواجهه  در  کیفری  عدالت  نظام  های 

های حاکمیتی  اد کرده است که آیا کماکان نمایندگان حقوقی دستگاهایجاد کرده، این ابهام را نیز ایج 
 دعوی در این زمینه هستند یا خیر؟   ۀمجاز به اقام

پیشین  و  ادبیات  نظر  و    ۀ از  توهین  است که جرم  ذکر  شایان  و   ازجمله تحقیق،  مقامات  به  توهین 
های جرایم وی، در ذیل کتاب یکی از جرایم علیه شخصیت معن عنوان به کارکنان در حین انجام وظیفه، 

)سپهوند،   اشخاص  زراعت،  247:  1389علیه  یا  379:  1392؛  مستقل   عنوان به (  کتابی 
آقایی 13:  1399)میرمحمدصادقی،   محمدخانی،  21:  1399نیا،  ؛  بحث 5:  1399؛  مورد   )

زمین دان حقوق  در  است. همچنین  قرار گرفته  کیفری  )آقابابایی  ۀ  جنب ۀ  ان  جرم  و عمومی و خصوصی 
؛ 22:  1398گذشت )احمد زاده و مشایخی،  قابل ( و یا موضوع گذشت در جرایم  2:  1399نظری،  

و بررسی قانون کاهش مجازات   ( 178:  1397پور،  ؛ فانی و اصل 40:  1396محمودی و همکاران،  
( نیز تحقیقات ارزشمندی منتشر شده 1399؛ مصدق،  91:  1400تام،    و  حبس تعزیری )احمدزاده

ی قرار بردار بهره تحقیقات جدید و منطبق بر مقررات جاری مورد مطالعه و  خصوص به که در حد توان 
قضایی   ۀ تغییر قانون و رویاینکه    مستحدث بودن موضوع مقاله، و   جهت به گرفته است. در عین حال،  

تا  آن، تحوالت  ایران رقم زده است، نگارنده ای  زه متعاقب  در نظام عدالت کیفری و سیاست کیفری 
موضوع، و با روش تحلیلی و چهارچوب  تحقیق، در    ۀ مندی از ادبیات و پیشین تالش کرده ضمن بهره 

قانون کاهش مجازات   تصویب   هایی را که قضایی در دسترس، چالش   ۀ تفسیری و استفاده از آرا و روی 
ایجاد کرده مورد بررسی   609  ۀعمومی از جرم توهین موضوع ماد   ۀ سلب جنب   ویژه به حبس تعزیری و  

از منظر سیاست جنایی  به مقامات دولتی  توهین  ابتدا خصوصی شدن جرم  این مقاله  قرار دهد. در 
 عمومی   ۀسلب جنب  هایی که و در ادامه چالش   قضایی متعاقب آن مورد بررسی قرار گرفته  ۀ تقنینی و روی 
 ین به مقامات دولتی ایجاد نموده است مورد بحث قرار گرفته است.از جرم توه 

 خصوصی شدن جرم توهین به مقامات دولتی .1
 تقنینی  منظر سیاست جنایی از بررسی تغییر قانون. 1-1
و   دولتی  و  مقامات حکومتی  به  توهین  تقنینی، خصوصی شدن جرم  منظر سیاست جنایی  از 

العموم به فرض اطالع از آن یا گزارش به وی مکلف به  خارج شدن آن از جرمی عمومی که مدعی
تردیدی نیست که جرم  مثبتی است.  باشد، تحول  به اصول  تعقیب  توجه  با  افراد،  به  توهین  انگاری 

های سیاسی، تا زمانی که در مورد افراد عادی مطرح است و با توجه ورد توجه در نظام انگاری مجرم 
ارزش  از  حمایت  در  کیفری  حقوق  رسالت  و به  اخالق  حفظ  و  انسانی  کرامت  و  اساسی  های 
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باید کالم و بیان و    افراداینکه    پیشگیری از خشونت در کالم و گفتار و در مفهوم عام اصل ضرر و 
آز از  را  استفاده  بهره گونهبهادی خود  یا اهانت و هتک  ای  برداری نکنند که موجب تحقیر، تخفیف 

است. اما این    تأکید  های سیاسی مورد نظام   ۀدر هم  دفاع و تقریبا  قابلحرمت دیگران شود، موضعی  
های مبنا، برخی افراد و اشخاص  درک است که در سیاست جنایی، مطابق ایدئولوژیقابلنکته هم  

مورد حمایت  ها  آن   تفسیر رسمی و مورد قبول از  ۀکن و اشیا و حتی حوادث و رخدادها و نحواما  یا
گیرد و این امور و موارد، تحت عنوان توهین به مقدسات، توهین به ادیان، می   خاص و افتراقی قرار

قرار   جهتبه توهین   توجه  مورد  کیفری  قوانین  در  شغلی،  یا  جنسیتی  ویژگی  خاص،  مقام  و  شأن 
 شود. می حمایت کیفری ویژه و افتراقی ، مشددهای گرفته و از این مصادیق با عنوان کلی توهین 

اصل ضرر و یا سایر اصول،   ۀ انگاری و تحدید یا توسیع دامن بر این اساس، با توجه به اصول جرم   
در   است  مردم ممکن  دارای حکومت  و  لیبرالیستی  نظام  و موضوعاتی که یک  افراد  ساالر، مصادیق، 

دارای نظام سیاسی دینی یا   ۀ های کیفری شدید مواجه است، با یک جامع با پاسخ ها  آن   حرمتی به بی 
ور ساختن احتمال ضرر اخالل در نظم عمومی یا شعله   دلیل به ای که  گونه به گرا متفاوت باشد.  سنت 

های خاص که متوجه برخی افراد، اماکن و یا مقدسات ای و قومی، توهین های مذهبی یا قبیله یری درگ 
 ۀ ای از اهمیت و حساسیت برسد که در دستو عقاید مورد احترام عموم یا اقشار خاصی است، به درجه 

مو  اختصاصی  مراجع  در  دادرسی  منظر  از  یا  گرفته  قرار  عمومی  آسایش  یا  امنیت  علیه  رد جرایم 
نمونه، با  عنوان به در پی داشته باشد.  اغماض غیرقابل های سخت و  رسیدگی قرار گیرد یا حتی مجازات 

آموزه  به  و توجه  مذهبی  مقدسات  یا  ادیان  به  توهین  موضوع  اسالمی،  عنوان صورت  به   های  خاص 
، ممکن است حتی به جواز یا وجوب قتل مرتکب منجر شود و یا حتی شدت و حساسیت النبیساب 

اصول، امکان اجرای مجازات نسبت به مرتکب حتی بدون طی شدن   برخالف جرم به حدی باشد که  
اقدام   فرایند اگر  و  شود  داده  فردی  اقدام  طریق  از  و  این دادرسی  در  دینی  مجازات  اجرای  به  کننده 

دینی بوده   ۀ آمیز وی در جهت انجام وظیف اقدام خشونت اینکه    یب قرار گیرد، اثبات خصوص مورد تعق 
 (.50:  1394است، موجب برائت وی شود )توکلی و همکاران، 

  خصوصبههای سیاسی در موضوع توهین  تحمل نظام   ۀبرخی مطالعات تطبیقی در مورد دامن
مندی از حقوقی ن مصادیق انتقاد و بهره توهین به مقامات، قضات یا کارمندان دولت، و گسترده کرد 

بیان و عدم ترس از تعقیب و دردسر متعاقب آزادی بیان،    ۀآزادی بیان و آزادی انتخاب نحو  ازجمله
نظام  تفاوت  عمدتا  نشانگر  با   های  دموکراتیک  سیاسی  نظام  دارای  و  لیبرالی  ایدئولوژی  بر  مبتنی 

)انصاری،  نظام  است  دیگر  این  41:  1383های  نحو(.  جهت  از  فقط  نه  جن   ۀتفاوت  و  ۀ  بتعقیب 
ی یا عمومی بودن جرم توهین به مقامات یا قضات و یا کارکنان دولت است؛ بلکه فراتر از خصوص 
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اصوال   امور،  موارد    این  این  تلقی  عکس  عنوانبهبا  یا  اجتماعی  عمومی بازخورهای  افکار  العمل 
اصوال   سیاسی،  و  قضایی  و  دولتی  مقامات  به  طرف ط  نسبت  از  خواه  افراد  قبیل  این  شکایت  رح 

  1اقامه شده باشد ممنوع است. ها آن خودشان و یا دستگاه متبوع
این وجود  جنببا  سلب  )حکومتی(    ۀ ،  دولتی  مقامات  به  توهین  جرم  از    عنوانبهعمومی  یکی 

ی یک تحول مثبت در سیاست جنای  عنوانبهمصادیق توهین مشدد، در حدی نیست که بتوان از آن  
های شهروندان و  آزادی  ۀزدایی از مصادیق توهین یا توسعدرمقام جرم   تقنینی ایران یاد کرد چون اوال  

عمومی این جرم را منتفی   ۀجنب  تحمل از سوی مقامات نبوده و صرفا  قابلانتقاد    ۀفراخ نمودن دامن
ثانیا   عمومی با جرایم    ۀبا توجه به مصادیق متعدد توهین مشدد و حتی امکان احیای جنب  دانسته و 

جنب گزینشی  سلب  مرتبط،  و  چالش  ۀمشابه  با  را  عدالت  نظام  مصادیق،  برخی  از  های  عمومی 
  گیرند.می جدیدی مواجه نموده که در ادامه مورد اشاره قرار

 قضایی ۀانعکاس تغییر قانون در روی  .1-2
ماد در  مندرج  دولتی  مقامات  و  کارکنان  به  توهین  تعزیرات    609  ۀجرم  مجازات  کتاب  قانون 

برابر  کشور   20/3/1364مورخ    12  ۀ شمار  ۀروی وحدترأی    اسالمی  عالی  دیوان  عمومی   2هیئت 
. بررسی برخی آرا و قرارهای صادر شده از طرف  شدمی  گذشت تلقیغیرقابلعمومی و    ۀواجد جنب

 
هم  .1 در  یکسانی  رویه  یا  عام  رویکرد  موضوع  این  اخیرا    ۀالبته  نیست.  دموکراسی  لیبرال  نظام  بر  مبتنی   کشورهای 

سالمی به عنوان حمایت  شاهد بودیم که در کشور  فرانسه که در خصوص توهین نسبت به ادیان و به ویژه مقدسات ا
کنند، وقتی رییس جمهور این کشور با طرح و نمایش کاریکاتور یا بنرهایی  شبیه  از آزادی بیان با تساهل برخورد می 
برابر گزارش  داده شد،  به رییس جمهور  هیتلر نشان  به عنوان توهین  فرانسه  با شکایت دستگاه دولتی  های رسانه ای 

جمهور تابلوی تبلیغاتی است که یکی از تابلوهایش رئیس  400فلوری« صاحب حدود  آنژ  مواجه شد. آقای  »میکل
فرانسه را چنان عصبانی کرده که شعارهای آزادی بیان را فراموش و وادار به شکایت از وی کرده است. این شهروند  

جمهوری باید فردا یت رئیسفرانسوی در واکنش به این ماجرا با انتشار توئیتی نوشت: »تازه متوجه شدم که در پی شکا
شود پیامبر را به تمسخر گرفت دانیم که در دوره ماکرون میبدین ترتیب حاال می ... به پاسگاه شهر تولون مراجعه کنم

آن رئیس  و  یک  اینکه  اما  نوشت  هجو  پای  به  است«.  را  کفر  دهید،  جلوه  دیکتاتور  مانند  را  جمهوری 
(https://www.bloghnews.com  453629با کد  9/5/1400درج تاریخ .) 
های مختلف فعلی( برای اهانت به کسانی که در سمت   609قانون تعزیرات )  87گذار در ماده  »کیفری که قانون   .2

دولتی  وظایفی را انجام می دهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار می گیرند معین کرده، اشد از مجازاتی است که در  
)  86ماده   قانون  و   608همان  عمومی  نظم  امر حفظ  این  در  و  شده  تعیین  مسئول  غیر  افراد  به  اهانت  برای  فعلی( 

را کال  تعقیب جزایی  از شکایت  آنان  انصراف  که  نیست  فردی  و  شخصی  و حق  بوده  ملحوظ  اداری کشور  سیستم 
 موقوف نماید«. 
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قضایی به دنبال تغییر   ۀگرایانه در رویافراط  ، حاکی از تغییری 1بازپرسان و اظهارات مقامات قضایی
گذشت است. یکی از بازپرسان دادسرای  قابلمذکور در ذیل جرایم    ۀقانون و درج جرم موضوع ماد

های دولتی در موضوع توهین ف دفتر حقوقی یکی از دستگاهاز طر  تهران، در مواجهه با شکایتی که 
  و افترا به مقامات دولتی در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه مطرح شده است، به استناد 

ۀ بجن  609  ۀ، جرم موضوع ماد1399با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  اینکه  
کخصوص  گرفته  نتیجه  است،  کرده  پیدا  نشدهی  واقع  جرمی  تحقیق  ه  انجام  بدون  درخصوص    و 
توجه به  است که »با  تصریح شده    در متن قرار صادره   2قرار منع تعقیب صادر نموده است.   موضوع، 

افترا، لذا نیاز هست  گذشت بودن بزه قابل ند  کایت  کی اقدام به طرح ش ک ه خود شاک های توهین و 
رسد این تصمیم و موارد مشابه می  « به نظررخ نداده است(ی  ک )به عبارت دیگر توهین و افترا به شا 

  آن، از جهات گوناگون دارای ایراد و تا حدی خارج از چهارچوب قضایی اتخاذ شده است. یکی 
  وجود ندارد. همان گونه که  دیدهبزه بین خصوصی بودن یک جرم و شکایت شخص ای مالزمهاینکه 

ی است، برابر اصول و ضوابط عام آیین  خصوص ۀ  بتوهین ساده نیز که جرمی واجد جندرخصوص  
تواند با انتخاب وکیل دادگستری و یا در مواردی که بحث نمایندگی می  دیدهبزه دادرسی کیفری، فرد  

با    دعوی در دادسرا اقدام نماید. بر این اساس،   ۀو یا معاضدت قضایی مطرح است، نسبت به اقام
به    دستگاه  رئیستفویض اختیار وزیر یا    و با توجه بهتوجه به مقررات مربوط به معاضدت قضایی  

سازمان یا    رئیسوزیر یا  اینکه    جهت بهو    شکایت و دفاع از حقوق دستگاه  ۀ دفتر حقوقی برای اقام
  609 ۀیکی از کارکنان به مناسبت شغل و وظیفه مورد هتک حرمت قرار گرفته است، و به استناد ماد

تعقیب   منع  قرار  صدور  شکایت شده،  اسالمی طرح  مجازات  شخص    دلیلبهقانون  عدم شکایت 
اصلی حقوق کیفری و   ۀ، فاقد مبنای قانونی است و در نگاه تحلیلی، در تعارض با کارویژدیدهبزه 

 
لزو  .1 برای  دولت  سخنگوی  تقاضای  به  پاسخ  در  قضاییه  قوه  سخنگوی  اظهارات  در  متن  قضایی  دستگاه  ورود  م 

ها منتشر شده است چنین است: »با توجه به  در رسانه  1399/  7/  29موضوع توهین به رییس جمهور که در تاریخ  
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ...، دایره شمول جرائم قابل گذشت توسعه یافته و برخی از مواد قانون مجازات 

با عنوان هتک حرمت مقامات رسمی کشور در زمره جرائم قابل گذشت قرار این قانون    609اسالمی از جمله ماده  
باشد. بر اساس  گرفته و در این جرائم ورود و رسیدگی قوه قضاییه نیازمند شکایت رسمی از ناحیه مقامات مذکور می

نمی  دادستان  نقانون  صادر  رسیدگی  و  تعقیب  دستور  خصوصی  شاکی  ناحیه  از  شکایت  اعالم  بدون  ماید.  تواند 
(https://www.tabnak.ir/fa/news/1010195 .) 
 تهران.   31چهارم بازپرسی ناحیه  ۀشعب 1399 24/10مورخ  9909972178401817. قرار شماره 2
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مدعی ش رسالت  است.  کیفری  شکایت  یا  جرم  اعالم  با  تعامل  نوع  در  مدعیأالعموم  و  ن  العموم 
پروندبازپ در  مسئولیت  ۀرس  احساس  انجام  درخصوص    کیفری،  و  شده  اعالم  ارزش  نقض 

آوری ادله در راستای حمایت از قانون کیفری و نظم اجتماعی است. در این  تحقیقات الزم و جمع
  العموم و مقام تعقیب که از وی اجرای عدالت و رفع تعدی نسبت به یک شهروند انتظار مورد مدعی

خودمی  شأن  در   رود،  شکلی  ایراد  یک  با  که  فروکاسته  حقوقی  اختالف  یک  دادرس  حد  در  را 
فرض  بر  است.  نموده  را صادر  متهم  تعقیب  منع  قرار  و  دانسته  رسیدگی  از  فارغ  را  خود  شکایت، 

شخص   شکایت  معنای  به  شدن  خصوصی  که  محترم  بازپرس  برداشت  است،    دیدهبزه درستی 
قطعا   ت  موضوع  منع  قرار  صدور  موارد  ماداز  مفاد  به  توجه  با  چون  نیست  آیین   265  ۀعقیب  قانون 

تعقیب منع  قرار  ارتکابی  دادرسی کیفری،  نبودن عمل  ادل  در صورت جرم  فقدان  یا  برای    ۀو  کافی 
رسد بازپرس بر اساس  می به نظر 1موضوعیت دارد نه عدم احراز سمت شاکی.  انتساب جرم به متهم

قیب صادر کند و نه منع تعقیب ولی بازپرس محترم که به  توانست قرار موقوفی تعمی   فرضیات خود
گویی  گاهی دارد، دچار تناقضآمورد از موارد صدور قرار منع تعقیب نیست،  اینکه    حسب ظاهر از

هیچ بدون  و  شده  نتیج  عجیبی  گیومه  داخل  در  منطقی  توجیه  یا  استدالل  را   ۀگونه  خود  دلخواه 
گونه که    به عبارت دیگر توهین و افترا به شاکی رخ نداده است! البته همان  : درج کرده است  گونهاین

دقیقا   تعبیر  این  قوه    ذکر گردید،  در موضوعی مشابه است که هر    قضائیهتکرار جمالت سخنگوی 
 کرده است.  دیدهبزه گونه ورود به رسیدگی به توهین به مقامات دولتی را منوط به شکایت شخص 

تعقیب متهم در جرایم  گوید: »می  قانون آیین دادرسی کیفری که  12  ۀماد  هاین در حالی است ک
«، نافی شودمی  شود و در صورت گذشت او موقوفمی  گذشت فقط با شکایت شاکی شروعقابل

قانون مذکور آمده   68  ۀدر ماد  صراحتبهشکایت وکیل یا نماینده در موارد مقرر قانونی نیست که  
 ..«.  .یا توسط وکیل شکایت کند تواند شخصا  می  صوصیاست که: »شاکی یا مدعی خ 

رسد تلقی نادرستی در ذهن برخی مقامات قضایی در این موضوع ایجاد شده است  می  به نظر

 
انون آیین دادرسی کیفری، ق  13در این زمینه ممکن است گفته شود که با توجه به ذکر موارد موقوفی تعقیب در ماده    .1

حصری نیست  13 ۀوده است. در این زمینه از نظر نگارنده ضمن این که موارد مندرج در مادتصمیم بازپرس صحیح ب
منجر به قرار موقوفی می شود، با توجه به    13  ۀتوان ذکر کرد که با وجود عدم ذکر در مادو موارد متعدد دیگری هم می

است، درخواست اصالح شکایت و    توضیحات ذکر شده و این که شکایت به نمایندگی از دستگاه دولتی مطرح شده
در صورت عدم تکمیل پرونده صدور قرار موقوفی مخالفتی با قانون نخواهد داشت و الزم نیست بازپرس موضوع را با 

 استنتاج عدم وقوع جرم نسبت به شاکی، با قرار منع تعقیب مختومه کند.
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، دستگاه و  697یا    609  ۀکه تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس، در جرایم موضوع ماد
در جرمی مانند توهین به مقامات و یا کارکنان    سازمان دولتی شاکی پرونده بوده است در حالی که

باشد، تحقق    ی یا عمومیخصوص ۀ  بواجد جناینکه    دولت، با توجه به شرایط خاص جرم، فارغ از
حقیقی   اشخاص  به  نسبت  و    طرح قابلجرم  حرکات  یا  الفاظ  جرم،  اعالم  یا  شکایت  در  و  است 

آمیز نسبت به مقام دولتی یا کارمند خاص درج شده و یا عبارات یا متون منتشر شده  اقدامات توهین 
شود ذکر و  می در مطبوعات یا فضای مجازی که برابر عرف و قانون توهین به اشخاص حقیقی تلقی

ارا  مربوط  تعبمی  هئمستندات  به  نمایندگان  شود.  حال  عرض  به  رسیدگی  به  ورود  دلیل  دیگر،  یر 
جرم است؛   دیدهبزه ها تا قبل از اصالح قانون این نبوده که سازمان یا دستگاه دولتی  حقوقی دستگاه

  حقوقی دستگاه عمال    ۀعمومی بوده است، اعالم شکایت نمایندۀ  جرم واجد جنباینکه    دلیلبهبلکه  
وقوع این جرم، نسبت به فردی    دلیلبهضوع به مقامات دادسرا بود که  وری این موآاعالم جرم و یاد

است، مقام تعقیب موظف به پیگیری جرم   609 ۀکه کارمند دولت یا یکی از مقامات مذکور در ماد
به جنب توجه  لحاظ  ۀبا  با  نیز،  در وضعیت حاضر  است.  آن  زایل   ۀجنباینکه    عمومی  عمومی جرم 

نمای   شده است، طبعا   از طرف    ۀندگزارش  نمایندگی  به  به مرجع قضایی، شکایت  حقوقی دستگاه 
استماع خواهد  قابلشکایت شاکی خصوصی    عنوانبهاز توهین محسوب و    دیدهبزه شخص حقیقی  

توجه   با  بنابراین،  اصوال  خصوص بهبود.  که  توهین  جرم  حقوقی    یت  شخص  به  نسبت  آن  تحقق 
نبوده و )میرمحمدصادقی،  توقابلاشخاص حقیقی  درخصوص    متصور  (  24:  1399صیف است 

عمومی یا خصوصی باشد،    ۀ جرم واجد جنباینکه    از  نظرصرف در هر گونه اعالم جرم یا شکایت،  
جمهور یا    رئیسجرم، شخص حقوقی نبوده و کارمند متصدی خدمات دولتی یا وزیر و یا    ۀدیدبزه 

قوا،  ؤر سایر  قرار   دلیلبهسای  توهین  یا  حرمت  هتک  مورد  وظیفه  انجام  حین  در  یا  وظیفه  انجام 
نمایندگرفته طرف  از  شکایت  ثبت  و  موارد،   ۀاند  این  در  دولتی،  دستگاه  جن  حقوقی  به  توجه  ۀ  ببا 

جرم،  خصوص  یافتن  و    عنوانبهی  نبوده  جرم  که  ۀ  نمایند  شکایت   عنوانبهاعالم  شاکی  شخص 
ت  ۀدیدبزه  تعقیب یا گذشت در هر مرحله به وی    ۀادامخصوص    در  گیری صمیمتوهین بوده ثبت و 

حقوقی، شاکی دستگاه دولتی ذکر شده باشد،    ۀحتی اگر توسط نماینداینکه    شود. ضمنمی   واگذار
وظیف  لحاظ به و  کیفری  دادرسی  عدالت  مدعی  ۀویژگی  اجرای  و  حقیقت  کشف  برای  العموم 

است  122:  1393)آقابابایی،   الزم  بازپرس  نام  (  درج  یا  و  شکایت  در    ۀدیدبزه اصالح  را  حقیقی 
شاکی را درخواست و در فرض عدم اصالح شکایت یا    ۀنامه یا توضیحات تکمیلی نمایندشکایت

 تعقیب صادر نماید.   قرار موقوفی عنهمشتکی، نسبت به دیدهبزه اعالم گذشت شخص 
با این برداشت که اقدام به شکایت نمایندمی   در مجموع به نظر   ۀ رسد صدور قرار منع تعقیب 
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دستگاه   تلقی  شکایت  عنوانبهحقوقی  حقوقی  حداکثرمی   شخص  و  نیست  صحیح  تواند  می   شود 
تلقی و   دیدهبزه شکایت ثبت شده همانند شکایت وکیل دادگستری یا معاضدت قضایی از طرف فرد  

ود وی، تعقیب متشاکی و اقدامات متناسب در دستور کار مقام  با درخواست نماینده شاکی و یا خ 
گیرد  قرار  اظهارات  1قضایی  قو  و  آن قسمت که  قضائیه  ۀرسمی سخنگوی  در  جرم درخصوص    نیز 

را ضروری دانسته است همان گونه که اشاره شد، با مواد  دیدهبزه توهین به مقامات، شکایت شخص  
شکایت سازگار نبوده و چه بسا    ۀایندگی و وکالت در اقامآیین دادرسی کیفری و بحث نم  68و    12

 موجب تصمیم اشتباه برخی قضات در مانحن فیه شده است. 
 ی یافتن جرم موضوع توهین به مقامات خصوصۀ بجن های. چالش2

قضایی مورد اشاره قرار گرفت،    ۀ از مواردی که از منظر سیاست جنایی تقنینی و روی  نظرصرف 
نظر  مادمی  به  درج  به  تصمیم  جرایم    609  ۀرسد  ذیل  در  اسالمی  مجازات  گذشت،  قابلقانون 
آثار منفی و مثبت این تصمیم   ۀکه در ترازوی محاسب  کردههای متعدد قضایی و اجرایی ایجاد  چالش

مورد عنایت قرار نگرفته    گذارقانونمضرات اصالح قانون که ممکن است در محاسبات    ۀقانونی، کف
منافع بر  از آنکه    باشد،  کاستن  تعزیری،  حبس  مجازات  کاهش  قانون  بر  حاکم  فضای  به  توجه  با 

برخی   دارد.  موضوع است، سنگینی معناداریدرخصوص    فراوانی شکایت یا اجرای مجازات حبس
 رار زیر است: ها به قاز این چالش

 609  ۀمنتفی شدن کارکرد ماد  .2-1
عمومی بودن توهین به مقامات و مسئوالن و یا کارکنان دولت   ۀواجد جنب  فارغ از حسن یا قبح

 مأمور در حین خدمت، در نظام عدالت کیفری ایران، از شخص اول کشور تا یک کارمند جزء که  
تقریبا   هستند  حاکمیت  تصدی  اعمال  انجام  حمایت  نحوبه  به  »فلسفمی  یکسانی  و    ۀ شد 

وظایفی است    جهتبهی، حمایت حاکمیت از نمایندگان خود در قبال هتک حرمت آنان  انگارجرم 
( و چنانچه کسی با 93:  1400دهند« )احمدزاده و تام،  می  که در راستای اهداف حاکمیت انجام 

مسئولیت و  به سمت  اهانتیها  آن  آگاهی  یا  حرمت  موضوع  می  هتک  عمومی   عنوانبهکرد،  جرم 
و  قابل مجرمانه  رفتارهای  از  بازدارندگی  و  جرم  از  پیشگیری  در  را  کیفری  تهدید  اگر  و  بود  تعقیب 

حرمتی  و گسترش بی  توانست از شیوعمی  عامصورت  به  حمایت از نظم عمومی دارای اثر بدانیم، 
اید و در موارد متعددی  دار پست یا متصدی مسئولیتی هستند جلوگیری نمنسبت به کسانی که عهده

 
به عنوان معاضدت قضایی طرح شکایت می  .1 یا  بزهمواردی که توسط وکیل  تا زمانی که شخص  دیده اعالم شود، 

 گذشت ننموده، تعقیب ادامه خواهد یافت. 



 1401 زمستان  / بیستمیکصد و مارۀ / ش ششمهشتاد و   دورۀ /                  

 

10 

ارا  اماکن  یا  ادارات  در  که  است  شده  یاد  ۀکنندهئمشاهده  برای  عمومی،  جنبآخدمات    ۀوری 
حرمت   رعایت  و  دادگاهمأموربازدارندگی  یا  لشکری  و  خدمات کشوری  متصدی  مادان  متن    ۀ ها، 

این رویکرد عدالت کیفری یا    اطالعیه در معرض دید مراجعانصورت  به   مذکور قرار گرفته است. 
زندان در    مأموردولت یا منشی دادگاه یا    مأمور، به این معنا نبود که اگر به  609  ۀوری مفاد مادآیاد

و  دارد  شخصی  شکایت  حق  او  شود،  توهین  خدمت  شکایت  می  حین  توهین  مرتکب  از  تواند 
از مقامات یا کارکنان در جهت رعایت   گذارنقانوعمومی جرم و حمایت  ۀوری جنب آبلکه یاد نماید؛

ی تضمین و حمایت از نظم و آرامش و  مؤثر  نحوبهحرمت و کرامت ایشان در حین انجام وظیفه و  
محیط در  رفتار  و  در کالم  خشونت  به  توسل  تلقیعدم  خدمات عمومی  و  اداری  با می   های    شد. 

ماد موضوع  جرم  جرایم    609  ۀدرج  این قابلذیل  و  خصوص  ک گذشت  این  در  تعقیب  گونه  هر  ه 
ماد تصویب  در  نظر  مورد  کارویژه  است،  شاکی  شخص  شکایت  با    609  ۀمستلزم  و  شده  منتفی 

  ۀ توهین به اشخاص را جرم دانسته، ماد  که هر گونه  زات اسالمیانون مجاق  608  ۀتوجه به مفاد ماد
نظر    609 مورد  توهین  تشدید  چون جهت  بود.  خواهد  افر  گذارقانونلغو  که  ماده  این  مورد  در  اد 

ذکر شدهصورت  به  حمایت و  ۀاند، کارکرد جنبحصری  بود  این جرم  یا  اینکه    عمومی  و  کارمندان 
سازمان طرف  مدیران  از  آن،  سبب  به  یا  وظیفه  انجام  حین  در  حرمت  هتک  صورت  در  ها 

توان گفت درج این ماده می  گیرند. بر این اساسمی  العموم و مقام تعقیب مورد حمایت قرارمدعی
جرایم  در   عمال  قابلذیل  جنب  گذشت،  حذف  با  و  دارد  را  ماده  این  حذف  وجود    ۀکارکرد  عمومی، 
 در قانون لغو خواهد بود.  609 ۀماد

برخی نویسندگان قرار گرفته    مورد توجه  609  ۀ منتفی شدن کارکرد ماد  ۀدیگری که در زمین  ۀنکت
تام،   و  )احمدزاده  مفا93:  1400است  به  توجه  با  این است که  قانون کاهش مجازات حبس،  (  د 

مجازات توهین به کارمندان دولت با توجه به سمت ایشان یا توهین حین انجام وظیفه، نسبت    عمال  
به توهین ساده مجازات کمتری خواهد داشت. به این ترتیب که با توجه به نصف شدن مجازات این  

حبس صادر کند، از آن جهت    قانون(، در صورتی که دادگاه حکم به مجازات  11  ۀماد  ۀجرم )تبصر
تبدیل به یکی از   قانون مجازات اسالمی 65 ۀکه مجازات قانونی کمتر از سه ماه است، باید وفق ماد 

از نوع جزای مجازات های جایگزین حبس شود و در صورتی که دادگاه مجازات جایگزین حبس 
قانون   86ۀ  مادبند الف  پانزده میلیون ریال است )  نقدی را برگزیند، حداکثر مجازات جزای نقدی تا 

کتاب تعزیرات    608  ۀ( اما کیفر جزای نقدی توهین به اشخاص عادی، طبق مادمجازات اسالمی
اسالمی مجازات  نتیج  قانون  است.  ریال  میلیون  چهل  و  دویست  تا  ریال  میلیون  شصت  این    ۀاز 

پاسخ توهین مشدد   بینیپیشهای کیفری و کمتر شدن مجازات  برهم ریختگی ساختار  برای  شده 
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که   بود  خواهد  این  توهین ساده  به  توهین ساده هستند،    برخالفنسبت  به  متهم  که  افرادی  انتظار 
  این فرد از مقامات دولتی یا کارمند است او را اینکه    برای کاهش کیفر خود اعالم کنند که به تصور

 اند!هتک حرمت نموده
 جرم واحدخصوص  در ناترازی اعمال کیفر. 2-2

ساد  توهین  جرم  کنار  در  دیگر،  خاص  قوانین  یا  و  اسالمی  مجازات  قانون  ماد  ۀدر  در    ۀ مقرر 
مخاطب  608 بودن  سیاسی  مقام  مانند  جهاتی  و  مقرر  توهین  جرم  برای  مشدده  جهت  چندین   ،
(، نحوه 513  ۀموضوع توهین )ماد  (، قداست619  ۀ(، جنسیت یا سن طرف توهین )ماد517  ۀ)ماد

قانونی استقالل   ۀالیح 20 ۀ(، صاحب حرفه یا شغل خاص بودن )ماد700 ۀیت ارتکاب ) مادو کیف
مصوب   دادگستری  ماد1333وکالی  کارشناسان    ۀالیح  20  ۀو  کانون  استقالل  به  مربوط  قانونی 

(، سبب تشدید کیفر  1382قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب    49و    48ۀ  و ماد  1357مصوب  
افتراقی پاسخ  وجود  و  با  است.  شده  آن  ماد  به  اسالمی  104  ۀتصویب  مجازات  ماد  قانون    11  ۀ و 

 عمومی هستند.   ۀقانون کاهش مجازات حبس تعزیری، برخی از این جرایم کماکان واجد جنب
»قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب   ۀواحدماده   3  ۀبرابر تبصراینکه    مثال، با توجه به  عنوانبه 

نظام،   مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوب  و دعوی«  احترام  از  دفاع  موضع  در  ات  تأمین  »وکیل 
  ۀ گذشت اعالم شدن بزه توهین به مقامات مذکور در مادقابلباشد« با  می  شاغلین قضا برخوردار

 گذارقانونگذشت بودن توهین به وکالی دادگستری،  غیرقابلقضات دادگستری، و    ازجملهو    609
حمایت   دادگستری غیرقابلناخواسته  وکالی  از  در    توجیهی  و  آورده  عمل  به  قضات  با  مقایسه  در 

باید   به قاضی پرونده و وکیل توهین شود، قاضی  زمانهمصورت  به  رسیدگی  ۀصورتی که در جلس
ماد دادرسی کیفری  363  ۀوفق  آیین  مورد  درخصوص    قانون  در  و  اعالم جرم کند  به وکیل  توهین 

تام،   و  )احمدزاده  نماید  مطرح  شخصی  خود، شکایت  به    ۀماد   در  همچنین  .(94:  1400توهین 
از انحاء(  نحوبهمطلق )صورت  به  توهین به رهبری   قانون مجازات اسالمیکتاب تعزیرات    514 ی 

رهبر و مقامات مادون مانند رؤسای سه    عمومی آن محفوظ است، و میان  ۀ جرم تلقی و کماکان جنب
نگهبان  شورای  اعضای  خبرگان،  مجلس  نمایندگان  و 1قوه،  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان   ،

دیدگی طبیعی در معرض بزه طور  بهکه    قانون مجازات اسالمی  609  ۀمذکور در ماد  ترمقامات پایین

 
. در این رابطه برداشت یکی از نویسندگان از سخنان امام خمینی در خصوص لزوم رعایت حرمت اعضای شورای 1

افساد  جرم  حد  در  را  موضوع  که  امکان فینگهبان  استاالرض  خواندنی  نموده  ،  یوسفلوو    مرتاضی:  نک)  سنجی 
1398 :1 .) 
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نحو از جهت  دارند،  قرار  گونه    ۀ بیشتری  هر  و  گذاشته شده  تفاوت  کیفر  ابزار  از  استفاده  و  تعقیب 
کیفری کننده  درخصوص    حمایت  توهین  فرد  از  ایشان  شخص  شکایت  مستلزم  مذکور  مقامات 

این است.  این  دانسته شده  و کارکرد جرم تفاوت ضمن  مقنن  با هدف  مقامات که  به  توهین  انگاری 
اداری   و  توجه  خوانهمسیاسی  با  ندارد،  تساوی    صراحتبهی  بر  مبنی  اساسی  قانون  متعدد  اصول 

قانون و  ۀهم برابر  در  اینکه   توجیه نیست. ضمنقابل  ، 1قانون اساسی  107خاص اصل    تأکید  افراد 
پاسخ   در  استفتامقام رهبری  را    یبه یک  به مسئوالن کشور  اهانت  شرعی و در سخنرانی عمومی، 

و در عمل اصالح    با نظر فقهی ایشان نیز سازگار نیست  گذارقانونو رویکرد    2اندحرام اعالم نموده
حاکمیتی در معرض    ۀتوجیهی رقم زده و مقاماتی که با توجه به شغل و وظیفقابلقانون شرایط غیر

یکسانی  صورت  به  و از این منظر توهین به ایشان توهین مشدد محسوب شده است، توهین هستند  
 اند.  مورد حمایت قانون قرار نگرفته

رزیابی  افهم و  قابلاز این منظر بدون منطق روشن و    گذارقانون رسد  می  با توجه به موارد، به نظر
ازات اسالمی و قوانین مرتبط به  اقدام خود، انسجام و هماهنگی موجود در قانون مج  ۀفاید  ـهزینه  

 ضروری نموده است. توهین را دچار چالش غیر
 کیفرمانی مقامات و بی رغبت به شکایت شخصی عدم. 2-3

شدن توهین به مقامات، عدم وجود   گذشتقابلهای مهم در بحث خصوصی یا  یکی از چالش
 اعتبار شدنو بی  کارآییها و عدم  کیفرمانی این نوع بزهکاریو بی  دیدهبزه انگیزه یا تمایل شخص  
در معرض  ها آن ها و مراکز حاکمیتی است که مقامات یا کارکنانها، سازماندفاتر حقوقی وزارتخانه

جرم دیدبزه  خصوصی شدن  با  و  بوده  حرمت  و هتک  انتظار   گی  مورد  حقوقی  از خدمات  توهین، 
به این اعتبار    609  ۀاز افراد مشمول ماد  گذارقانونحمایت  اینکه    برخوردار نخواهند بود. با توجه به

ۀ  اند، در غالب موارد انگیزاست که در حین انجام وظیفه یا به سبب آن مورد هتک حرمت قرار گرفته

 
 « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. »اصل صد و هفتم قانون اساسی:  . 1

ها حضور ندارند غیبت محسوب  در استفتایی از مقام  رهبری مبنی بر این که آیا انتقاد از مسئوالن در جمعی که آن .  2
میمی شدهشود،  انجام  علنی  صورت  به  که  نادرست  عملکرد  از  انتقاد  نمی  فرمایند:  محسوب  غیبت  و است  شود 

نباید به گونه یا اهانت به اشخاص یا تضعیف نهادهای نظام جمهوری   ای باشد که موجب تحقیراشکال ندارد ولی 
ایران، کد خبر:   )  اسالمی شود. دانشجویان  ایشان در 24/11/1399تاریخ    99112417821خبرگزاری  ؛ همچنین  

در برخورد با دولت و رییس جمهور، گفتند هتک حرمت حرام است و انتقاد با  سخنرانی علنی با انتقاد از اقدام برخی 
 .3/8/1399مورخ   84086962..( خبرگزاری ایرنا کد خبر: هتک حرمت تفاوت دارد .
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کننده ندارند ولی این انتظار را دارند که در ازای  اد توهینشکایت علیه فرد یا افر  ۀشخصی برای اقام
انجام   جهتبه خدماتی که   با شغل حمایت  تعرض   قابلدهند، در ممی  قبول مسئولیت  های مرتبط 

که بوده است  نگارنده شاهد  قانون کاهش مجازات حبس  درخصوص    شوند.  برابر  موضوعاتی که 
شکا مستلزم  قانون،  از  قضات  تلقی  و  شخصیتعزیری  افراد    یت  اقام  دیدهبزه است،  شکایت    ۀاز 

و   نموده  اجتناب  موارد  طور  بهشخصی  این  لزوم    شکایتقابلطبیعی  به  توجه  با  نیست.  پیگیری  و 
دا و  و  ئپیوستگی  اداری  سمت  ترک  و  افراد  پست  تغییر  موارد  در  حاکمیتی،  خدمات  بودن  می 

در هنگام تصدی سمت حاکمیتی به    تر خواهد بود. ممکن است فردی سازمانی، این مشکل نمایان
حرمتی و عدم  جهت بی  از  مناسبت مسئولیت مورد هتک حرمت قرار گرفته و چه بسا افکار عمومی

موازین مت  رعایت  عمومی  عفت  و  فرد  أاخالقی  ولی  باشد  شده  دوران   دیدهبزه ثر  پایان  علت  به 
انگیز نداشته    ۀمسئولیت،  به شخص خود  مربوط  تعقیب موضوع  یا  شخصی جهت طرح شکایت 

 یی به این موارد مورد توجه قرار نگیرد.  گوپاسخباشد و انتظار افکار عمومی جهت 

انتقاد   ۀاز جهت کاهش ترس از تعقیب و مجازات و یا توسیع دایر   ممکن است این موضوع هرچند  
حرمت    احیانا  یا   دستگاه قابل هتک  شکایت  کاهش  و  حکومتی  نظام  در  از تحمل  حاکمیتی  های 

منتقدان    شهروندان  ولی یا  شود،  تلقی  از   خصوص به افراد  اینکه    دلیل به   مثبت  است  ممکن  مقامات 
از   گی نکنند ولی دستگاه و شخصیت حاکمیت مستقر یا مقامات دولتیدید بزه ی احساس  منظر شخص 

در نظم عمومی جامعه و حفظ موازین اخالقی    کیفرمانی آسیب ببینند و این در حقیقت به نفع این بی 
ا، امکان هتغییر پست مدیران و مقامات دستگاه   دلیل به   کالم یا عدم خشونت در گفتار نیست و عمال  

و کرامت متصدیان و شاغالن دستگاه حاکمیت  از حرمت  دفتر حقوقی که    آن   توسط متولی   مراقبت 
یا طرح   گسترش این قبیل جرایم   و   ممکن و موجبات انفعال نسبت به موضوع دستگاه مربوط است غیر 

 گیرد.می   موضوع با عناوین جایگزین دیگری خواهد شد که در ادامه مورد بررسی قرار 
 ها و افزایش شکایات  فروپاشی انسجام حقوقی دستگاه. 2-4

و   قضایی  اداری،  مقامات  از  انجام مأموربسیاری  را  دولت  اعمال تصدی  که  در  می  انی  دهند، 
بازدید یک مقام اداری یا   ۀمثال، در برنام  عنوانبه  شدن در حین انجام وظیفه هستند.  دیدهبزه معرض  

گیرد؛ پزشک متخصصی که در  می  رد تعرض فرد یا افرادی قراردست، مو قضایی از شهرستانی دور 
خدمت دورافتاده  شهرستان  یک  در  دولتی  بیمارستان  مورد  می  یک  دلیل  هر  به  است  ممکن  کند، 

یا همراهان بیمار قرار گیرد؛ افسر کارشناس تصادفات یا کارمند   رجوعاربابتعرض و اهانت یک  
در هر  اینکه    دیدگی باشند.ت ممکن است در معرض بزه ترخیص گمرک و مواردی متعدد از این دس

انتخابی شخص، در مرجع قضایی    مورد، شکایت شخصی و طبعا   حضور شخص شاکی یا وکیل 
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افرادی  اینکه    دو نتیجه در پی دارد یا  محلی صالح جهت هر گونه پیگیری را ضروری بدانیم، عمال  
بی تکرار  از  دغدغه  بدون  باید  تخصصکه  شغل  در  روانحرمتی  باشند،  مشغول  خود  و    ۀی  دادگاه 

یاکالنتری  و  شوند  خود  شغل  به  مربوط  شکایات  پیگیری  جهت  امور اینکه    ها  این  پیگیری    از 
هزینهصورت  به یا  منصرف  یا  کلی  فرد  طرف  از  مورد  هر  در  وکیل  استخدام  از  ناشی  گزاف  های 

محاسبه و تفسیری است که  گذاری بیسیاستعوارض  ها  این  ۀدستگاه مربوط پرداخت شود که هم
مانند روی  ۀروی این موارد  در  اگر  قانون کرده است. در حالی که  تغییر  از  از    ۀقضایی  قبل  تا  جاری 

در موارد توهین به مقامات اداری و سیاسی یا کارکنان دولت، ضمن    اصالح قانون عمل شود، عمال  
شود می  مستندات ضرورتی به پیگیری آن احساس تجمیع و بررسی مقدماتی مواردی که با توجه به  

 ۀها، مسئولیت طرح دعوی و تهیکارشناسان دفاتر حقوقی سازمان  توسط مدیریت حقوقی دستگاه، 
اقام یا مسئول و کارمند    ۀلوایح و  بر عهده گرفته و مقام  را  بردیدهبزه دالیل    ۀبه وظیفاینکه    ، عالوه 

 یابد.  می ایت قانونی و قضایی موضوع اطمینانپردازد، از پیگیری و حممی سازمانی خود
بوده که خصوصی شدن   گذارقانونبرخالف دیدگاهی که ممکن است در اصالح قانون مد نظر  

  شود، ضمن اذعان به ها  تواند سبب کاهش این قبیل پروندهمی   توهین به مقامات و کارکنان دولت
ی از حضور در مراجع قضایی و انتظامی برای  الن دولتئوبسیاری از کارکنان یا مقامات و مساینکه  

پیگیری این امور منصرف و حتی پیگیری از طریق وکالی دادگستری را هم انتخاب نخواهند کرد،  
های دولتی و نهادهای اعمال تصدی اعم از صف و ستاد و لشگری  سازمان  ۀاگر در مجموعه گسترد

الزم   دیدهبزه حین انجام وظیفه خود افراد و کشوری این موضوع مطرح شود که در موضوع توهین در 
 ۀاست به مرجع قضایی مراجعه و شکایت کنند، ضمن اخالل در اعمال تصدی دولت و ترک وظیف

غیر امور  پیگیری  برای  و تخصصی  جزئی  بسیار  شکایاتی  است  ممکن  محوله،  وظایف  با  مرتبط 
دادگاه  در  دستگ متکثر  دیگری  شکل  به  و  تشکیل  موضوع  این  با  پرونده ها  افزایش  با  را  قضایی  اه 

کارمند   ۀمواجه کند. به بیان دیگر، با توجه به اشراف دفتر حقوقی مستقر در دستگاه به وظایف محول
احیانا   تنشی که  پاالیش و مدیریت    رجوعارباببین    و شرایط کاری و  امکان  آمده،  پیش  و کارمند 

صورتی که واگذار شدن موضوع به   وجود خواهد داشت. درها  آن  وفصلحلی و  ئهای جزشکایت
بر بی بهانهپیگیری شخصی، عالوه  ایجاد  و  ارا سامانی  برای عدم  ناخواسته  مستمر خدمات،    ئۀ ای 

توجهی به این آسیب در  شود که بیمی  تمرکز و انسجام حقوقی دستگاه نیز به چالش کشیده  عمال  
 اغماض نیست. قابلهای مربوط تغییر ضوابط مقرر در شکایت

 افزایش شکایت با عناوین پوششی و مشابه  .2-5
عدم توجیه سلب    دلیلبهجویی است که  ذکر است، چاره قابلچالش دیگری که در همین زمینه  
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ماد  ۀجنب موضوع  جرم  از  جنب  609  ۀ عمومی  حفظ  مرتبط  ۀو  و  مشابه  جرایم  در  تواند  می  عمومی 
استفاد قرار گیرد.    ۀ مورد  به شرایط کامال    عنوانبهدستگاه حقوقی دولت و حاکمیت  توجه  با    مثال، 

وظیفه   انجام  حین  در  توهین  جرم  جرم مشابه  به    با  نسبت  براب  ینمأمورتمرد  مادکه  مفاد   607  ۀر 
مله یا مقاومتی است که با علم و آگاهی نسبت به  هر گونه ح قانون مجازات اسالمیکتاب تعزیرات 

  این ماده که اشعار   ۀبا توجه به تبصر  خصوص بهین دولت در حین انجام وظیفه به عمل آید، و  مأمور
محکوممی  جرم  دو  هر  مجازات  به  بشود  دیگری هم  جرم  مرتکب  تمرد  هنگام  در  متمرد  اگر    دارد 
ان مأمورین دولت را به  مأمور  قابل مذکور که تمرد و مقاومت در م  ۀ ماد  3با عنایت به بند    شود، ومی 

است، نکرده  محدود  خاصی  مشاغل  و    یا  یافت  خواهد  موقعیت  عنوان  این  ذیل  شکایت  طرح 
و   کارکنان  به  توهین  عنوان  با  که  مواردی  از  جنمأموربسیاری  مشمول  دولتی  ی شده،  خصوص ۀ  بان 

عمومی خواهد بود. در یکی از آرای    ۀطرح و کماکان واجد جنبقابلر دادسراها  تحت این عنوان د
عمومی توهین به کارکنان در حین انجام وظیفه، با وجود توصیف صورت    ۀصادره، قبل از تغییر جنب

در متبادررأی    گرفته  ذهن  به  را  توهین  جرم  وقوع  که  متهم  رفتار  مورد  قاضی  می  در  کند، 
موضورسیدگی  مادکننده،  با  را  است.  607  ۀ ع  دانسته  زمینه   1منطبق  همین  در  که  دیگری  جرم 

تاب  ک  669  ۀجرم تهدید موضوع مادجرم توهین به مقامات است،    جای بهطرح و جایگزینی  قابل
  رفتار مادی این جرم   ۀگسترد   ۀت. با توجه به دامناس  1375مصوب    قانون مجازات اسالمیتعزیرات  

از این با عنوان تو با  می  هین در حین انجام وظیفه توصیفو قابلیت تطبیق رفتارهایی که پیش  شد 
عمومی آن، از طرف نمایندگان حقوقی    ۀگذشت بودن و جنبغیرقابل  دلیلبهرکن مادی جرم تهدید،  

مادقابل بود. همچنین، جرم موضوع  پیگیری خواهد  و  تعزیرات    618  ۀطرح  قانون مجازات  کتاب 
دیگری   عنوان  هیاهو و جنجال و اخالل در نظم و آزامش و آسایش عمومیبا عنوان ایجاد    اسالمی

پرونده قبیل  این  در  به علت جنبقابلها  است که  به    ۀ طرح است و  عمومی داشتن موضوع، دادسرا 
که    استاندار اذربایجان شرقی  ۀمربوط به مراسم معارف   ۀدر پروند  2ناچار باید موضوع را تعقیب کند.

 
نسبت به متهم،    حکایت دارد که متعاقب اعمال قانون توسط عوامل پلیس راهور  . »تحقیقات صورت گرفته اجماال  1

موران معترض و... دادگاه با عنایت به أمشارالیه با پرخاشگری و رفتاری به دور از ادب و نزاکت نسبت به عملکرد م 
آمیز بودن نوع الفاظ و عبارات مورد استفاده، بزه معنونه را محرز و منتسب به  .. نامناسب بودن و اهانت جمیع جهات .

مآال   و  ر  ایشان  ارتکابی  مادعمل  با  منطبق  مصوب    607  ۀا  تعزیرات  قانون  می  1375از  اعالم  و  نماید« تشخیص 
 (.88: 1395)قهرمانی، 

ای که درحین نگارش این سطور در شهرستان اهواز اتفاق افتاد، در جریان  بازدید وزیر بهداشت از یک  در حادثه   .2
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به دالیل نامشخصی به روی صحنه رفت و به استاندار معرفی شده هتک حرمت    یکی از شهروندان
وجود با  را  دیدهبزه شخص  اینکه    نمود،  ایشان  کرد  اعالم  رسمی می  بالفاصله  اعالم  برابر  بخشم، 
قوه   به علت  قضائیهسخنگوی  با وجود گذشت شاکی  استاندار هتک حرمت نموده،  به  ، فردی که 

  1ده است. اخالل در نظم بازداشت ش
انطباق باشد و قابل قانونی    ۀ رفتاری با چند ماداینکه    در پاسخ به این ایراد ممکن است گفته شود 

 ۀ شاکی یا مقام تعقیب بتوانند شکایت خود را با عناوین متفاوت مطرح کنند، ارتباطی به حذف جنب 
ندارد و در هر شکایت، قاضی محکمه شرایط وقوع جرم و عناصر   توهین به مقامات   عمومی از جرم 

که کاهش شکایات   گذار قانون غرض    انکار این است که غیرقابل کند اما واقعیت  می   متشکله را بررسی 
تغییرات  این  با  است  کاهش مجازات حبس  جنب و    و  موارد نمی   تأمین   عمومی   ۀحذف  این  در  شود. 

دستگاه اداری و اجرایی را به توصیف   گذارقانون   این جرایم، عمال    ۀدهند قرابت عناصر تشکیل   دلیل به 
با عنوان دیگر ناگزیر نموده و دستگاه قضایی   همراه بوده   مواردی که با خشونت کالمی و فیزیکی متهم 

 عمومی خواهد کرد. ۀ جرم واجد جنب  عنوان به به شکل دیگری مجاب به پیگیری موضوع    را 
 های دولتی  دستگاه نمایندگان حقوقی اعالم جرم و وظایف در  ایجاد ابهام .2-6

عمومی از جرم توهین به مقامات دولتی ایجاد    ۀهایی که با سلب جنبها و ابهام یکی از چالش
نظر  از  است،  و   شده  نحو  ۀ نحو  اجرایی  و  یا شکایت  جرم  حقوقی   ۀوظیف  انجام   ۀاعالم  نمایندگان 

گاه قانونی نمایندگان حقوقی و موضوع معاضدت قضایی به شرح  جای  بهوجه  هاست که با تدستگاه
 گیرد. می  زیر مورد بررسی قرار

 حقوقی ۀجایگاه قانونی نمایند .2-6-1

برابر اصل کلی، اقامه هر گونه شکایت در مراجع قضایی یا شبه قضایی یا دفاع در برابر دعاوی   
فرد  احراز هویت  مستلزم  اشخاص،  و  افراد  افراد حقیقی   علیه  است.  خصوص  این  در  و سمت وی 

قضایی را دارند و اشخاص های  مداخله در پرونده   ۀ فعالیت اجاز   ۀیا توسط وکالی دارای پروان  شخصا  
دعوی یا   ۀ به نمایندگی شخص حقوقی اقام   توانند می   دلیل مدیریت شخص حقوقی   ئۀ حقوقی نیز با ارا 

 

گزارش وضعیت بیمارستان بود، فردی با    ئۀال ارابیمارستان و در زمانی که رییس دانشگاه علوم  پزشکی استان در ح
ها با زدن سیلی به گوش مقام مسئول، به وی  اعمال خشونت کالمی و فیزیکی به نامبرده نزدیک و برابر گزارش رسانه 

رسد در  ( به نظر می3793242شماره خبر:    6/6/1400دنیای اقتصاد مورخ    5250کند. )روزنامه شماره  حمله می
قابل تطبیق است، امکان شکایت  609 ۀضوع و مواردی مشابه،  عالوه بر این که با موضوع توهین مادخصوص این مو

 را هم فراهم است.  618 ۀو اخالل در نظم موضوع ماد  607 ۀبه عنوان تمرد و توهین موضوع ماد

1. https://www.khabaronline.ir/news/1567494. 
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با انعقاد قرارداد وکالت با وکالی دارای پروان  معتبر، امور   ۀ دفاع در برابر دعاوی را بر عهده بگیرند یا 
ان برجسته، نمایندگی، عنوان کسی دان حقوق حقوقی شخص حقوقی را انجام دهند. به تعبیر یکی از  

ام او کند و این به حسب قدرت قانونی و یا اختیار ناشی از است که عمل حقوقی برای دیگری و به ن 
عنه است و این واژه اعم منوب   ۀ کار نماینده، ایجاد حق یا تعهد به نفع و یا بر عهد   ۀعقد است و نتیج 

مانند  و  قیمومت  و  وصایت  محجورین،  بر  والیت  وکالت،  از  لنگرودی، ها  این   است   )جعفری 
ۀ موارد خاص، افرادی که به حکم قانون موظف یا مجاز به اقام   بر این اساس، در   (.3690:  5/ 1388

 (. 77:  1/ 1399دار این مسئولیت هستند. )صفایی،  دعوی یا دفاع هستند عهده 
های دولتی در دعاوی له یا علیه دستگاه متبوع  نمایندگان حقوقی/ قضایی دستگاه  ۀمداخل  ۀ اجاز 

کلی مورد اشاره است که در حقوق ایران برای اولین  یکی از مصادیق مهم و استثنائات بر اصل    نیز
بودجه سال   متمم  قانون  به  تبصره  دو  الحاق  قانون  در  مصوب    1347بار  کشور   25/3/1348کل 

وپیش  تمهید  دیگر  مختلف  قوانین  در  آن  متعاقب  و  سال    ازجملهشد.    تأکید  بینی  با   1374در 
استفادهواحدماده  تصویب »قانون  عنوان  با  دستگاهبعض  ۀای  از  نمایندی  از  مراجع    ۀها  در  حقوقی 
امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبازان    ۀ. به بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد، کمیت..قضایی و 

شهرداری آزادگان،  امور  به  رسیدگی  ستاد  اسالمی،  بانکانقالب  دانشگاهها،  غیرها،  و  های  دولتی 
  «دولتیات و نهادهای عمومی غیر مؤسسوابسته به دولت و  ات انتفاعی  مؤسسدولتی و  های  شرکت

نمایند بتوانند  تا  داده شد  اجازه  از دعاوی مربوط در   ۀنیز  یا دفاع  حقوقی خود را جهت طرح دعوا 
 مراجع قضایی معرفی نمایند.  

ماد  1379در سال    نهایتا   در  آیین دادرسی دادگاه   32  ۀو  امور قانون  در  انقالب  های عمومی و 
مالحظ  گذارقانون  مدنی،  نمایند  ۀهم  ۀبا  از  استفاده  شرایط  سابق  دستگاه  ۀقوانین  در  های  حقوقی 

 1دولتی را مشخص کرد. 
به توجه  تلقی  عنوانبهموصوف    32  ۀماداینکه    با  خصوص  این  در  مقرره  و  می  آخرین  شود 

 
م وزارتخانه  .1 و  شرکت ؤها  دولت،  به  وابسته  و  دولتی  ا سسات  انقالب  نهادهای  دولتی،  م های  سسات ؤسالمی، 

توانند عالوه بر استفاده از وکالی دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا ها میها و بانکدولتی، شهرداری عمومی غیر
دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان »نماینده  

 مورد نظر قانونگذار عبارت است از:  حقوقی« استفاده نمایند. شرایط 
 ؛ های مربوطدارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه  ـ1
 . کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت ۀدوسال سابقـ 2
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با الفاظ و عباراتی عام و خاص، و    ۀبا مالحظ  گذارقانون حصری  طور  بهمقررات سابق سعی کرده 
نهادهای دولتی و  13:  1383)پاشازاده،   بانکها  دولتی و شهرداریات عمومی غیرمؤسس(  را  و  ها 

معرفی نماینده حقوقی به مراجع قضایی   ۀ رسد با این مصوبه، اجازیم  مورد حکم قرار دهد، به نظر
و   شد  خواهد  محدود  موارد  همین  دیدگاه  برخالفبه  را  برخی  ماده  این  که  مؤخر   عنوانبهها  عام 

)پوردانسته نیست  مقدم  خاص  ناسخ  که  نظر136:  1399ارشد،  اند  به  مادمی  (،  در  ، 32  ۀرسد 
احص  گذارقانون و  بیان  مقام  و  در  است  بوده  نظر  مورد  مصادیق  دانشگاه   عنوانبهای  های  مثال 

درغیر که  ماد  عنوانبه  1374مصوب    ۀواحدماده  دولتی  در  بود،  شده  ذکر  مصداق  ذکر    32  ۀیک 
شهرداری ولی  بانکنشده  و  درصورت  به  هاها  که  دیگری  موارد  و  شده  ذکر    ۀ واحدماده   خاص 

های عامی مانند نهادهای انقالب اسالمی و یا  عبارت خاص ذکر شده بودند، با  صورت  به  موصوف
غیرمؤسس عمومی  مادات  شمول  تحت  گرفته  32  ۀدولتی  وقرار  استنادنمی  اند  به  ۀ  واحدماده  توان 

( در مراجع  1انتفاعی مانند دانشگاه آزاد اسالمی های غیردولتی )دانشگاههای غیرمذکور از دانشگاه
اینکه    دعاوی پذیرش کرد. عالوه بر  ۀکنندشاکی یا تعقیب  ۀنمایند  نوانعبهحقوقی را    ۀ قضایی نمایند

ماد است. همچنین،    529  ۀبرابر  منسوخ گردیده  و  ملغی  مغایر  مقررات  و  قوانین  قانون، سایر  این 
 ها در غیر مورد نص، به قدر متیقنکند قضات محترم دادگاهمی بودن قبول نمایندگی نیز اقتضا استثنا 

با عنوان   مذکور ذیل باب دوم ۀ  با توجه به درج ماداینکه    کنند. شایان ذکر  اکتفا   32  ۀمذکور در ماد
توانند عالوه بر می  های دولتیها و دستگاهوزارتخانهاینکه    بر  گذارقانونوکالت در دعاوی و تصریح  

وکالی از  ادار  استفاده  از  مربوط  دعاوی  تعقیب  و  دفاع  یا  دعوی  گونه  هر  طرح  برای   ۀ دادگستری 
خود   رسمی  کارمندان  یا  کنند،    عنوانبهحقوقی  استفاده  نظر  قابلنماینده  از  که  است  استفاده 

 
ذکر  1 قابل  نکته  این  اسالمی  آزاد  دانشگاه  خصوص  در  ماد .  که   اولی  ۀاست  اساسنامه  مصوب   ۀیک   دانشگاه  این 

منتشر شده تصریح شده که   11/1366/ 10مورخ  12533شورای عالی انقالب فرهنگی که در روزنامه رسمی شماره  
سیس أانتفاغی تدولتی غیرسیس موسسات آموزش عالی غیرأنامه تدانشگاه جهت تحقق اهداف مندرج در کلیات آیین 

هم  می و  مادگردد  م   6  ۀدر  به  مربوط  مقررات  کلیه  تابع  دانشگاه  که  شده  تصریح  عالی ؤاساسنامه  آموزش  سسات 
جدید دانشگاه، مصوب   ۀاساسنام   6  ۀ(.  برابر مادhttps://rc.majlis.ir/fa/law/show/99868دولتی است ) غیر

سسات  ؤمقررات مربوط به م   ضوابط و  ۀ، نیز، دانشگاه تابع کلی1389و    1388جلسات متعدد شورای مذکور در سال  
این    5انتفاعی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی است. عالوه بر این، هر چند در ماده  دولتی غیرآموزش عالی غیر

موسسه  دانشگاه  که  شده  گفته  غیراساسنامه  و  عمومی  است  محسوب  ای  عمومی  اموال  عنوان  به  آن  اموال  و  دولتی 
دانشگاه    شود؛می که  زمانی  تا  م اما  قانون  فهرست  در  اسالمی  غیرؤآزاد  عمومی  است،  سسات  نشده  اضافه  دولتی 

 . دولتی دانست ای عمومی غیرسسه ؤتوان این دانشگاه را م نمی
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کلیگذارقانون برای  صالحیت  ۀ،  دارند،  قضایی  مراجع  در  دادگستری  وکالی  که  اختیاراتی  و  ها 
هم حقوقی  و  نمایندگان  است  فلسف  متصور  به  که   ۀتوجه  است  این  مؤید  نیز  ماده  این  وضع 

های دولتی در مرجع قضایی و دفاع از حقوق دولت در مقام تسهیل امر حضور دستگاه  گذارقانون
 این مقررات را وضع نموده است.  

یا   مقامات  به  نسبت  که  مواردی  در  تعزیزی،  حبس  مجازات  کاهش  قانون  تصویب  از  قبل  تا 
حرمتیمسئ هتک  یا  اهانت  وظیفه  انجام  و  خدمت  حین  در  دولتی  دستگاه  در می  والن  یا  شد، 

به مسئولی منتشر افترا نسبت    ۀ دیداینکه بزه   شد، با وجودمی  مطبوعات یا فضای مجازی توهین یا 
ها موضوع را به مرجع قضایی  واقعی جرم شخص حقیقی و کارمند دولت بود، دفاتر حقوقی دستگاه

  اعالم جرم، مرجع قضایی نسبت به تعقیب موضوع اقدام  عنوانبها تلقی گزارش واصله  منعکس و ب
شکایت شخصی ندارم، ژست انتقادپذیری  اینکه    کرد و حتی به کرات از طرف مقامات با اعالم می 

القا جامعه  به  هم  گذشت  طبعا  می  و  و  مشخص  شد  قضایی  مرجع  در  متهم  در می  تکلیف  شد. 
قضایی از   ۀتوهین و افترا، برابر تفسیری که روی ازجمله عاتی که اشاره شد وضعیت حاضر، در موضو

قانون جدید دارد، شکایات مطرح شده از طرف دفاتر حقوقی با قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب 
تفسیر می   مواجه با  است  الزم  که  است  کارمند  یا  مسئول  شخصی  شکایت  عدم  آن  علت  و  شود 

 گیرد. می   ندیشی شود که در بند بعدی مورد اشاره قرارامساعد برای حل آن چاره 
 ارتباط نمایندگی قضایی با معاضدت قضایی .2-6-2 

نمایندگی حقوقی و چالش مناسبت بحث  به  از موضوعاتی که  از سلب جنبیکی  ناشی    ۀ های 
دولتی مقامات  به  توهین  جرم  از  اشخاص    طرح قابل  عمومی  آیا  که  است  این  است،  بررسی  و 

حقیقی هم عالوه بر معرفی وکیل، حق معرفی نماینده به دادگاه دارند؟ بررسی مفاد مقررات مربوط 
دهد که آنچه در این قوانین مطرح است، نمایندگی از طرف شخص  می  به نمایندگی قضایی نشان

و   مربوط  مقررات  در  و  است  دادگاه قانون    32ۀ  ماد  ازجملهحقوقی  دادرسی  و  آیین  عمومی  های 
این افراد   ها نیست و طبعا  انقالب در امور مدنی، صحبتی از نمایندگی از اشخاص حقیقی در دادگاه

قضایی ناگزیر از معرفی وکیل دادگستری در صورت تمایل به معرفی نماینده به مراجع قضایی یا شبه
  خواهند بود.

پیشین در  م  ۀالبته  در  ایران،  الزاما  حقوقی  که  افرادی  به  اجاز  واردی  نبودند  دادگستری    ۀوکیل 
شبه و  اداری  مراجع  برخی  در  دعاوی  در  بود.  مداخله  شده  داده  ماد  عنوانبهقضایی  در    7  ۀنمونه 

، امکان دخالت اشخاص حقیقی )غیر وکیل دادگستری( 1379قانون دیوان عدالت اداری مصوب  
یا   و  بود  شده  پذیرفته  دعاوی   هیئت   5/3/1365مورخ    29  ۀ شمار  ۀرویوحدت رأی    موجببهدر 
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در کارفرما  طرف  از  وکالت  و  نمایندگی  اداری،  عدالت  دیوان  مطالبات    هیئت  عمومی  تشخیص 
 اجتماعی نیاز به پروانه وکالت دادگستری ندارد.  تأمین سازمان

که   دیگری  اجازنحوبهمورد  دادگستری  وکیل  غیر  و  حقیقی  افراد  به  دادگ  ۀ ی  در  و  اهحضور  ها 
مقررات   و  قوانین  است،  داده شده  دیگران  از  نیابت  به  قضایی  به  مراجع  قضاییمربوط   معاضدت 

به کارشناسان حقوقی دفاتر حمایت و    1/10/1371است. قانون حمایت حقوقی از بسیج مصوب  
پروان داشتن  به  الزام  بدون  که  است  داده  اجازه  بسیجیان  قضایی  و  حقوقی  وکالت    ۀخدمات 

 تأکید  در  1دعوی کنند.   ۀوکیل اقام  عنوانبهمراحل دادرسی از طرف افراد مذکور    ۀ در کلی  دادگستری 
قانون »حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر«    11  ۀماد  ۀدر تبصر   گذارقانونبر این موضوع،  

های  مقرر نموده است که آمران به معروف و ناهیان از منکر، مشمول حمایت  23/1/1394مصوب  
ماد موضوع  مصوب    4  ۀقضایی  بسیج  از  قضایی  حمایت  تعبیری  می   1371قانون  به  گردند. 

  نظر کارشناسان مذکور را از اشخاص مورد حمایت، صرف   ۀمداخل  ۀ در این تبصره، اجاز   گذارقانون
از موضوع مطرح در مرجع قضایی به موضوعی خاص بدون توجه به وصف شخص، گسترش داده 

اینکه    نظر ازای در ارتباط با این موضوع در دادگاه مطرح شود، صرف بنابراین چنانچه پرونده  است.
است پرونده  متشاکی  یا  و شاکی  تلقی شده  منکر  از  ناهی  یا  معروف  به  آمر  که  در سازمان   کسی 

شود، مورد حمایت حقوقی و قضایی بسیجی شناخته می ضویت رسمی دارد یا خیر، یا عرفا  بسیج ع
کارشناسان این  و  گرفته  قرار  موصوف  قضایی    عنوانبه توانند  می  کارشناسان  مرجع  در  وی  وکیل 

 حاضر و دعوی را تعقیب کنند. 
مس  موجببههمچنین   نیروهای  پرسنل  و  دولت  کارکنان  از  قضایی  حمایت  مصوب  قانون  لح 

متبوع خود   ۀتوانند به کارکنان مؤسسمی  ات دولتیمؤسسها و  ، کارشناسان حقوقی وزارتخانه1376
 88  ۀوکیل در دادرسی شرکت کنند. در ماد  عنوانبه ه و  ئبا رعایت شرایط خاص خدمات حقوقی ارا 
مصوب   کشوری  خدمات  مدیریت  دستگاه  1386قانون  بهنیز  مکلف  قانون  مشمول  اجرایی   های 

 2.های ناشی از انجام وظایف خود هستندپروندهدرخصوص  حمایت قضایی از کارکنان

 
و»  :4ماده    .1 خدمات حقوقی  و  دفاتر حمایت  قانون   این  موضوع  افراد  از  منظور حمایت  در   به  بسیجیان  قضایی 

پاسداران  سپاه  بسیج  مقاومت  بااننیروی  ارتباط  در  اسالمی  می قالب  تشکیل  قانون  این   .گردداجراء 

وکالء  ـتبصره   کانون  از  وکالت  پروانه  کسب  به  الزام  بدون  دفتر  این  حقوقی  مراحل   توانندمی کارشناسان  کلیه  در 
 « .عنوان وکیل اقدام کننددادرسی از طرف افراد مذکور، به

های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت های اجرایی در انجام وظایف و مسؤلیتکارمندان دستگاه »  :88  ۀماد.  2
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ت   ۀ نمون  از مقررات حمایت قضایی تحت  برای ثیر تحریم أ دیگری  و مشکالتی که  اقتصادی  های 
یت داشته و مأمور اتباع یا دانشمندان و دانشجویان کشور که در کشورهای خارجی اقامت یا    برخی از 

یا   آمریکا ایاالت متحده    ازجمله زدن تحریم یا عدم رعایت مقررات تحریمی کشورهایی  متهم به دور  
حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و   نامهآیین با عنوان »   1398کشورهای اروپایی شدند، در سال  

دستگاه مأمور  آسیب   های ان  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  سایر  و  دولت اجرایی  اقدامات  از  و دیده  ها 
این   شد.  تصویب  خارجی«  و  داخلی  جامع   نامه آیین مراجع  است با  کرده  تالش  مناسبی  نگری 

های دفاع از اتباع ایرانی را که هزینه   خصوص تأمین به های موجود در حمایت قضایی و کنسولی و خل 
ایران   دولت  طرف  داشته ور مأم از  و  یتی  خارجی  و  داخلی  قضایی  مراجع  در  پوشش الملل بین اند،  ی 

این   مقدم   نامه آیین دهد.  در  گونه که  ماد  ۀ آن  اجرای  در  است،  مدیریت   88  ۀ آن تصریح شده  قانون 
دیپلمات  و  اتباع  حقوق  استیفای  و  پیگیری  به  دولت  الزام  قانون  و  کشوری  ایرانی خدمات  های 

 تصویب شده است.  1389مصوب    آمریکا  دولت  ویژه به های خارجی  ولت دیده از اقدامات د آسیب 
این   جالب  نکات  فرد نامهآیین از  از  حمایت  رابط  نظر صرف ،  مأمور   ،  با   ۀ از  وی،  استخدامی 

خدمت فرد به هر طریق )بازنشستگی، بازخریدی،   ۀ است. و لذا حتی خاتم   تشخیص دستگاه متبوع 
نیست.   نامه آیین ..( مانع حمایت قضایی موضوع این  . یت و مأمور استعفا، از کارافتادگی کلی، خاتمه  

درج  بستگان  یا  فرد  درخواست  با  ورث   ۀ همچنین  یا  وی  قرار  ۀ اول  حمایت  مشمول  متوفی،   کارکنان 
بر  می  عالوه  تبصر گیرند.  مفاد  برابر  درج 3  ۀماد   2  ۀاین،  بستگان  چنانچه  و    ۀ ،  کارکنان  ان مأموراول 

های قانونی آنان طرف شکایت یا دعوی یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت  )والدین، همسر و فرزندان( 
 قرار گیرند، برقراری حمایت قضایی بالمانع است.  نامه آیین سایر موضوعات مندرج در این  

شکایات یا دعاوی که  درخصوص    های و قضایی از کارمندان یا مسئوالن دستگاهحمایت حقوق 
مطرح شده یا الزم است از طرف ایشان در مراجع قضایی ها  آن   سازمانی  ۀبه مناسبت شغل و وظیف

دستگاه به  شود،  یا  طرح  قانون  که  دولتی  نیز    هاینامهآیینهای  دارند  استخدامی  و  اداری  خاص 
 1های توسعه کشور« »قانون احکام دائمی برنامه  1  ۀمثال، برابر ماد   عنوانبهتسری داده شده است.  

 

انجام وظایف  باشند و دستگاه قضایی می از  دفاع  برای  به تقاضای کارمندان  از آن های اجرایی مکلفند  با استفاده  ها 
 « .کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضایی نمایند

دانشگاه 1 م .  و  فرهنگستان ؤها  پژوهشی،  و  عالی  آموزش  پارک سسات  و  از  ها  مجوز  دارای  که  فناوری  و  علم  های 
و آموزش پزشکی و سایر    شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان

ذی  قانونی  میمراجع  دستگاه ربط  بر  حاکم  عمومی  مقررات  و  قوانین  رعایت  بدون  قانون باشند  ویژه  به  دولتی  های 
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دانشگاه  10/11/1395  مصوب  اسالمی،  شورای  مجوز  مجلس  دارای  عالی  آموزش  مراکز  و  ها 
وأت استخدامی  مقررات  نظر  از  آموزش عالی،  از شورای گسترش  قوانین   سیس  تابع  مالی  و  اداری 

های اداری و  نامهآیینست. در  االجراالزم ها  درخصوص آن  امنا  هیئت  مقررات   عمومی نبوده و صرفا  
دانشگاه علوماستخدامی  وزارت  تابع  ذیل    1های  در  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  و 

استخدامی، شیوه  مقررات عم  ۀناممقررات  با  متناسب  قضایی  معاضدت  معاضدت  به  مربوط  ومی 
اعضای  بینیپیشقضایی   یا  کارکنان  و  است  دانشگاه  هیئت  شده  کارکنان،  علمی  همچنین  و  ها 
وزارتخانه  هیئت  اعضای ستاد  کارکنان  و  مقرراتهای  علمی  برابر  دعاوی  درخصوص    مذکور، 

 مطروحه مرتبط با شغل یا مسئولیت خود از حمایت قضایی برخوردار خواهند بود.
با توجه به جهاتی که محل بحث این نوشتار نیست، برای    گذارقانون توان گفت  می  موعدر مج

ها قادر باشند در دعاوی مرتبط با  های حاکمیتی این تمهید را اندیشیده است که این دستگاهدستگاه
مربوط   مقام  تشخیص  حسب  که  دعاوی  یا  شده  مطرح  کارکنان  یا  مدیران  علیه  که  وظیفه  و  شغل 

از ر مراجع قضایی و شبهطرح آن د قضایی ضروری است، عالوه بر استفاده از وکالی دادگستری، 
معاضدت قضایی استفاده نمایند و این امکان، فارغ از    عنوانبهکارشناسان حقوقی خود در محاکم  

تصمیم   با  که  فعلی  شرایط  در  اساس،  این  بر  است.  مطروحه  جرم  بودن  خصوصی  یا  عمومی 
ۀ  بگذشت و واجد جنقابلین به مقامات یا کارکنان در حین انجام وظیفه، جرمی  جرم توه  گذارقانون

بهره خصوص  برای  مانعی  است،  شده  امکان ی  این  از  حاکمیتی  خدمات  متصدی  کارکنان  مندی 
که تغییر قانون ایجاد کرده است، نمایندگان حقوقی قادر به   هایینظر از چالشوجود نداشته و صرف 

و گیرد  قرار  قضایی  مقامات  توجه  مورد  است  الزم  که  بود  خواهند  تعقیب  و  بر    تأکید  شکایت 
 قانونی مفید در شرایط فعلی شود. فرایندشکایت شخص شاکی، نباید مانع استیفای این حق و 

 

مناقصات و اصالحات والحاقات بعدی   قانون برگزاری  قانون مدیریت خدمات کشوری،  محاسبات عمومی کشور، 
ای مالی، معامالتی، اداری، استخدامی و تشکیالت مصوب هیات هنامهها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین ن آ

ت به  مورد  حسب  که  مورد أامنا  در  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیران  یید 
  ته به نیروهای مسلح به تایید رییسسها و مراکز تحقیقاتی وابها به تایید رییس جمهور و در مورد دانشگاهفرهنگستان 

 ستاد کل نیروهای مسلح می رسد عمل می کنند.  

عضو در انجام وظایف و مسئولیت های  »:  1497آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب    45  ۀ. ماد1
قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی موسسه است و موسسه مکلف است بر اساس »دستور العمل اجرایی  

ا از  قضایی  حمایت  شماره    ـ  موسسه   عضایقانون  با  6پیوست  وی  وظایف  انجام  از  دفاع  برای  عضو  تقاضای  با   »
 « استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از عضو حمایت قضایی کند.
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 نتیجه 
به توجه  قانوناین  با  تعزیری در سال    گذارکه  قانون کاهش مجازات حبس  به مناسبت تصویب 

ماد   1399 در  موارد مجازات حبس،  به سلب    11  ۀدر اجرای سیاست کاهش  قانون مذکور نسبت 
جرایم    ۀجنب برخی  از  ماد  ازجملهعمومی  موضوع  کارکنان،  و  مقامات  به  قانون    609  ۀتوهین 

با شکایت    ی که صرفا  صوص ۀ  برمی دارای جناقدام نموده است، این جرم را به ج  مجازات اسالمی
گذشت است تغییر داده است. این تحول قانونی، از این  قابلشاکی تعقیب آن آغاز و در هر مرحله  

جهت که در مورد یکی از جرایم پربسامد و نسبت به مقامات و متصدیان مشاغل حاکمیتی اتفاق 
ررسی قرار گرفت. یکی از منظر سیاست کیفری  بحث و ب افتاده است، در این مقاله از دو منظر مورد 

و جنباینکه    تقنینی  مقامات  ۀسلب  به  توهین  جرم  از  ماد  عمومی  تعزیرات    609  ۀموضوع  کتاب 
اسالمی   مجازات  احیانا  قانون  یا  و  داشته  پی  در  مثبتی  آثار  سامان  چه  در  ماده  این  حقوق   ۀتغییر 

ایران چالش  کیفری  ناهماهنگیچه  یا  نمودها  ایجاد  است؟هایی  یا    ه  جرم  اعالم  نظر  از  دیگری  و 
فرد   یا  مقام  و  این  صالحذیشکایت  به  سؤال،  توجه  با  که  قانون،  اینکه    مطرح شد  تغییر  از  قبل  تا 

حقوقی   نمایندگان  طرف  از  شکایت  یا  جرم  مراجع  دستگاه  صالحذیاعالم  در  حاکمیتی  های 
 چگونه است؟ شد، در وضعیت حاضر، شروع به تعقیب می قضایی طرح و پیگیری 

بندی مباحث مطرح شده در قسمت نخست، ضمن ارزیابی مثبت از سیاست کیفری  در جمع 
جنب سلب  بر  مبتنی  خاص  عمومی  ۀتقنینی  موضوع  این  در  تحمل،  می   که  افزایش  به  تواند 

انتقاد پذیری و بردباری مقامات سیاسی در مواجهه با منتقدان یا مخالفان حتی در صورتی که  انتقاد
عمومی    ۀهای سلب جنبو مخالفت خود را با الفاظ یا رفتار خشن بروز دهند منجر گردد، به چالش

ان در حین انجام وظیفه و تحول موردی و گزینشی سیاست  مأموراز جرم توهین به مقامات دولتی و  
ین بخش  بندی نگارنده در ابه مصادیق مختلف جرم توهین اشاره شد. جمع  کیفری در تنظیم پاسخ

اهداف جرم  لحاظ  با  انجام  این است که  به سبب  یا  در حین  یا کارکنان  به مقامات  توهین  انگاری 
های تقنینی و اجرایی و ناهماهنگی  ، چالش609  ۀعمومی از جرم موضوع ماد  ۀوظیفه، سلب جنب

از عدم محاسب  ۀدر سامانای  گسترده نموده که همگی حاکی  ایجاد    ۀیدفا  ـهزینه    ۀعدالت کیفری 
نقض غرض    های متعددی که مآال  تبعات و نابسامانی  دلیلبهعمومی از این بزه است و    ۀسلب جنب

جنب  گذارقانون سلب  چاره   ۀدر  است،  بزه  این  از  چالشعمومی  این  حل  در  طریق  اندیشی  از  ها 
 های مورد اشاره ضروری است. اصالح قانون یا تفسیر قضایی مساعد به رفع نگرانی

ها  اعالم جرم و شکایت، ضمن اشاره به دیدگاه  ۀنحودرخصوص    مطرح شده  سؤال  در پاسخ به 
و یا برخی تصمیمات قضایی که به استناد قانون کاهش مجازات حبس، تعقیب این جرم را منوط به  
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بندی نگارنده این است که با توجه به ویژگی جرم توهین که  اند، جمعنموده دیدهبزه شکایت شخص 
عمومی بود و   ۀخص حقیقی امکان وقوع دارد، چه در زمانی که جرم واجد جنبنسبت به ش  اصوال  

جرم توهین به مقامات، اشخاص حقیقی هستند که برابر مواد آیین   ۀدیدبزه چه در وضعیت حاضر،  
شکایت یا اعالم جرم را به وکیل یا نماینده خود واگذار کنند. بر    توانند شخصا  می  دادرسی کیفری 
عمومی بود،   ۀواجد جنب  609  ۀگونه که مراجع قضایی در زمانی که جرم موضوع ماداین مبنا، همان  

دستگاه حقوقی  نمایندگان  جرم  نه  اعالم  را  حاکمیتی  بلکه    عنوانبههای  حقوقی،  شخص  شکایت 
دستگاه کارکنان  یا  مقامات  به  نسبت  شده  واقع  جرم  این می  هااعالم  از  که  وضعیتی  در    پذیرفتند، 

های دولتی  دستگاه  صالح ذیتوانند شکایت کارشناسان  می   عمومی سلب شده است نیز  ۀجرم جنب
شخص    عنوانبهرا   نماینده  یا  معاضدت    عنوانبه  دیدهبزه وکیل  به  مربوط  مقررات  برابر  نماینده، 

فته  گذشت قرار گرقابلجرم در ردیف جرایم  اینکه    حقوقی/ قضایی بپذیرند. در عین حال، با توجه به
یا از طریق نمایندگان موصوف، قادر به اعالم گذشت و مختومه نمودن    سا  أ ر  دیدهبزه است، شخص  

 .  پرونده خواهد بود
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