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 چکیده 
مجموعه تدابیر و اقداماتی است که دولت و جامعه مدنی با استفاده از  پیشگیری وضعی

ها و ات و خطرات ارتکاب جرم و کاهش فرصتکند از طریق افزایش زحمآن سعی می
با .های جرم به جلوگیری از جرم بپردازدها و آماجزا و تقویت سیبلهای جرمموقعیت

و ابزارهای فنی و پیچیده توسط شهروندان   عنایت به امکان سوءاستفاده از این اقدامات
ایط و ضوابط برای و دولت و امکان اخالل در فرایند اعمال صحیح حاکمیّت، تعیین شر

با وجود . اعمال این نوع اقدامات پیشگیرانه و مسئولیّت ناشی از آن امری ضروری است
این، نظر به عدم شفافیت و جامعیت رویکرد  قانونگذار در باب ماهیّت، شرایط اقدامات 

نظرها فراهم  ا و اختالفه آن زمینه برای سوءاستفاده پیشگیرانه و مسئولیت ناشی از
برخی معتقدند اعمال این اقدامات نوعی دفاع مشروع بوده و تابع شرایط  .ه استگردید

الکیت به صورت مطلق و باشد، برخی هم آن را نوعی اعمال حق م و احکام آن می
مقاله حاضر با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی حقّ استفاده از  .دانند انحصاری می

، دکترین فقهی و حقوقی و های قضایی یه وضعی و با الهام از رواقدامات پیشگیرانه
قوانین و مقررات مختلف ضمن تبیین این دیدگاههای متفاوت به بررسی ماهیت، 
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                           مقدّمه                  
 پیشگیری وضعی عبارت است از ایجاد تغییر در اوضاع و ،شناسی پیشگیری در جرم

احوال و شرایط خاصی که احتمال ارتکاب جرم در آن زیاد است به منظور دشوارنمودن، 
 انواع این نوع پیشگیری با توجّه به اینکه از. پرخطرکردن یا جاذبه زدایی ارتکاب جرم

های ها با دیگر گونهاز لحاظ مبانی و شیوه شود،کیفری محسوب میشگیری غیرپی
هایی چون در پیشگیری وضعی ما با استفاده از راهکارها و شیوه. پیشگیری متفاوت است

های جرم، استفاده از تکنولوژی مراقبتی و کنترلی و طرّاحی ها و سیبلتقویت آماج
ها و ل کاهش فرصتبه دنبا.... اب جرم وطرات ارتکمحیطی، افزایش زحمات و خ

زا و تسلّط یافتن بر شرایط و اوضاع و احوال پیرامونی جرم و نتیجتاً  های جرمموقعیت
های مدار بسته، نصب قفل،  نصب دوربین.طه یا نقاط خاص هستیمجلوگیری از آن در نق

ها و یا ها، چاههای الکترونیکی، نگهداری حیوانات، تلههای هشدار دهنده، چشمسیستم
ی  از جمله... ل امنیتی و پلیس، گشت شهروندان واستفاده از منابع انسانی از جمله عوام

حال چنانچه به واسطه اعمال این نوع اقدامات  .شود ها محسوب می ها و تکنیک این روش
ر است آو  و زیانی به دیگری وارد شود ضمانپیشگیرانه توسط دولت و یا شهروندان ضرر

 شرایط آن چیست؟ در منابع معتبر فقهی در بحث آور بودن، ه؟ و در صورت ضمانیا ن
هایی چند از جمله حفر کردن چاه عمیق در ملک خود و یا ریختن سم قصاص به نمونه

در غذا یا ملک خود ولو با قصد کشتن اشخاص ثالثی مثل دزد که قصد ورود به آن خانه 
در قانون جدید مجازات اسالمی . اره شده استیا ملک را دارند و عدم ضمان آنان اش

 و ٥٠٦ نیز قانونگذار در فصل موجبات ضمان طیّ موادّی از جمله مواد ١٣٩٢مصوّب 
رسان دیگر در خانه یا ملک  ن چاه یا گودال و یا هر عمل آسیب به حفر کرد٥٠٨ و ٥٠٧

 به میان خود اشاره کرده و از عدم ضمان و مسئولیّت کیفری فاعل این اعمال سخن
هدف این پژوهش بررسی موضوع مطلق یا نسبی بودن ضمان یا عدم ضمان . آورده است

با عنایت به . مرتکب این اعمال و همچنین شرایط مسئولیّت ناشی از این اعمال است
ی  و سوابق اعمال اقدامات پیشگیرانه مبانی ،مراتب فوق، در این مقاله به بررسی مفهوم

 .پردازیممین اقدامات و ضمان ناشی از آن  ای شرایط اعمال،وضعی
 
 ی وضعی مفهوم، مبانی و سوابق اقدامات پیشگیرانهـ١
 ی وضعی مفهوم اقدامات پیشگیرانهـ١ـ١

های جرم  ها و آماج پیشگیری وضعی به مجموعه تدابیر و اقدامات مبتنی بر تقویت سیبل
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ه دولت و یا ملت با هدف شود ک  میو یا مداخله در اوضاع و احوال پیش جنایی گفته
آقای رونالد کالرک،که مبتکر اصلی . دهد  میجلوگیری از ارتکاب جرم مورد استفاده قرار

پیشگیری « :گوید  میتئوری پیشگیری وضعی از جرم است، در تعریف این نوع پیشگیری
 وضعی از جرم به یک رویکرد پیشگیرانه ای اشاره دارد که نه بر توسعه جامعه و نهادهای

 .]٧[»...های ارتکاب جرم مبتنی است ه صرفاً بر کاهش موقعیتها و فرصتبلک آن،
 : شود که  میپیشگیری وضعی اقدامات پیشگیرانه مبتنی بر کاهش فرصتی را شامل

 . متوجه اشکال خاصی از جرم است مستقیماًـ ١
و یعنی صحنه  )و پیرامونی جرم( طراحی یا تسلط بر محیط متضمن مدیریت،ـ ٢
 .                                              تر تا حد امکان است ای پایدار و فنی لّ وقوع جرم به شیوهمح

که مدنظر  طرات ارتکاب جرم و کاهش منافع آنبه منظور افزایش زحمات و خ ـ ٣
                          ].٤١ [گیردمی بسیاری از بزهکاران است مورد استفاده قرار

 :گیری عمده وجود داردین نوع پیشگیری دو جهتا در
 ).پیشگیری وضعی بزهکار شناختی(مداخله در اوضاع و احوال پیش جنایی . ١
دیدگی اشخاص  ای جرم؛ یعنی اقداماتی که از بزهها و آماجه  تقویت سیبل.٢

 ).دیده شناختی پیشگیری وضعی بزه(کند   میجلوگیری
ضعی براساس تعریف کالرک، به چهار گروه های پیشگیری وها و رهیافتتکنیک

 های مبتنی بر افزایش زحمات ارتکاب جرم،رهیافت: شود که عبارتند ازعمده تقسیم می
رهیافت افزایش خطرات ارتکاب جرم، تقلیل دستاوردها و منافع حاصل از بزه، حذف 

ه لحاظ باین نوع پیشگیری  .]٧[. معاذیر و از بین بردن عوامل مشوّق و محرّک فرد
 شناسی مدیریتی است که از مهمترین آنها های بنیانگذاران جرم نظری مبتنی بر تئوری

پیشگیری از جرم از «آقای اسکار نیومن و تئوری  »فضای قابل دفاع«توان به تئوری  می
آقایان کورنیش و کالرک » انتخاب عقالنی«آقای جفری و تئوری » طریق طرّاحی محیطی

 ].٧ [آقایان کوهن و فلسون اشاره کرد» زمرهفعالیّت رو«و تئوری 
 

 ی وضعی  مبانی فقهی و حقوقی اعمال اقدامات پیشگیرانهـ١ـ٢
حقوق اسالم حمایت و دفاع از جان، مال و عرض را حق و در مواردی تکلیف انسانها 

تواند بصورت قانونی و در حدود متعارف اعمال ؛ حقی که هر شخصی می]١٣[داندمی
 وضعی را، که در جهت حفاظت و دفاع از امور ثالثه فوق ل اقدامات پیشگیرانهاعما. نماید
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توان براساس قواعد و اصول متعدد فقهی، حقوقی و عقلی توجیه گیرد، می  میصورت
 :پردازیمدر این قسمت به بررسی این قواعد و اصول می. کرد

 
  قاعده تسلیطـ١ـ٢ـ١
که )ص(وده و بر حدیثی مشهور از پیامبراکرم از قواعد مسلّم فقهی ب» ی تسلیطقاعده«

مردم بر اموال خویش سلطه و اختیار دارند » النّاس مسلّطون علی اموالهم« :فرموده است
شود، نیز تعبیر می» قاعده سلطنت«و » قاعده تسلّط«این قاعده که از آن به  .مبتنی است

 تسلّط کامل دارد و کننده این معنی است که هر مالکی نسبت به مایملک خود بیان
تواند او را کس نمیگونه تصرّفی اعم از مادّی و حقوقی بکند و هیچتواند در آن هر می

 ].٢٧[بدون مجّوز شرعی از تصّرفات منع کند
به موجب این  .ها و خصوصیّات آن استمطلق بودن حقّ مالکیت یکی از ویژگی

ی وضعی و ه اقدامات پیشگیرانهتواند هر نوع تصّرف و اقداماتی از جملوصف، مالک می
 قانون مدنی نیز دقیقاً بیانگر این ٣٠ماده . حمایتی را نسبت به مایملک خود داشته باشد

ی تسلیط  دلیل دیگر و حتی عمده دلیل قاعدهبناء عقال  1باشد،ویژگی حقّ مالکیت می
ته باشد باشد که تصرفات مجاز در مایملک خود داشاست و بر این اساس مالک مجاز می

ی  جهت مشروع و حفاظت از امور ثالثهو هر گونه اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه را در 
 .خود به کار گیرد
و ] ٣٣[توان گفت سلطنت مالک بر دارایی خود یک حکم عقلی است  میعالوه بر این

 ].٣٤ [دین اسالم نیز این قانون عقلی را تأیید و امضاء کرده است
، ٤٤ ،٢٢قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از جمله اصول این حق در اصول مختلف 

 .آید مورد شناسایی قرار گرفته و از مهمترین حقوق اساسی بشر به شمار می٤٩، ٤٧، ٤٦
 حقّ مالکیّت از لوازم و مقتضیات حق آزادی و تعیین سرنوشت ،عالوه بر این

لت و سایر شهروندان ی دوشود؛ زیرا مالکیت شخصی، سدّی در برابر سلطه  میمحسوب
سازد که در برابر استبداد و خودکامگی ایستاده و از حیثیت بر فرد است و فرد را قادر می

و به همین دلیل است که متفّکران و فالسفه بزرگ . و آزادی خود با قاطعیت دفاع کند
مالکیت خصوصی را از لوازم استقرار فرد و رشد شخصیت او و جزء حقوق فطری و 

                                                                                                                                                                             
هر مالکی نسبت به مایملک خود حقّ هر گونه تصرّف و انتفاع دارد مگر در «:  قانون مدنی٣٠یماده. ١

 ».مواردی که قانون استثناء کرده باشد
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کنند و آن را به عنوان عامل ابتکار و تحّرک فرد برای سالمت نسان قلمداد میطبیعی ا
 ].١٦[شمارندجامعه الزم و ضروری می

، که از لوازم و مقتضیات حق مالکیت است، استفاده از اقدامات پیشگیرنده وضعی نیز
 .شودبرای  فرد حقّی جایز و مباح تلقی می

 
 لیی وجوب دفع خطر احتما قاعدهـ١ـ٢ـ٢

ی وجوب دفع خطر یا ضرر احتمالی یکی از قواعد عقلی است که مضمون آن حکم قاعده
بنابراین اگر انسان درباره چیزی احتمال خطر را . عقل به دفع خطر محتمل و یا مظنون است

 .                  بدهد، از نظر عقل، دفع و رفع آن خطر و ضرر محتمل بر هر شخصی واجب است
، ٩[ اند عقلی کردهۀاین قاعده، تعبیر به یک قاعد نیز ازقها و دانشمندان بسیاری از ف

٣٧، ٢٢.[ 
مراد از دفع در قاعده مزبور، جلوگیری کردن از ایجاد ضرر و خطرات محتمل 

در قاعده وجوب دفع  بنابراین،. به عبارتی منظور از دفع همان پیشگیری است. باشد می
کند که هنوز به گیری از خطر و ضرری میخطر محتمل، عقل، حکم به وجوب جلو

 ].٩[ وجود نیامده و اتفاق نیفتاده است ولی احتمال به وجود آمدنش وجود دارد
 باشد، تر از شک میکه احتمال قوی در خصوص ظن، .و احتمال به معنای ظنّ است

باشد ولی از آنجا که ناظر به واقع است و احتمالی هر چنداصل عدم حجیت ظن می
باشد قابلیت آن را دارد که شارع احتمال خالف آن را نادیده بگیرد و آن  و قوی میراجح

در برخی از کتب ] ٣٢ [و را بجای قطع و یقین فرض کرده و معتبر به حساب آورد
معتبر اصولی نیز از جمله در کتب نهایه االفکار، مصباح االصول، فوائد االصول و کفایه 

ده دفع خطر یا ضرر مظنون تعبیر شده است؛ یعنی در جایی االصول، از این قاعده به قاع
منظور این است که جلوگیری کردن از  شود دفع خطر محتمل واجب است،که گفته می

خطر و ضرری واجب است که احتمال قوی بدهیم که اگر پیشگیری نشود واقع خواهد 
حکم عقل مهمترین مستند قاعده دفع خطر و ضرر محتمل،  .]٣٧، ٢٢، ١٨، ١ [شد

است، زیرا عقل بین ضرر معلوم و مشخص و ضرر نامعلوم و مظنون در دفع کردن، فرقی 
 مورد مذّمت عقال قرار ،گذارد و اگر شخصی از دفع خطر یا ضرری خودداری کندنمی
، ویژگی احکام عقلی را این قاعده با توجه به اینکه یک حکم عقلی است].١٥[ گیردمی

 .توان آن را به بخشی از امور شرعی محدود کردست و نمیقابل تخصیص ادارد و غیر
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بنابراین در اثبات و استنباط بسیاری از موارد که در آنها احتمال ضرر یا خطر وجود دارد 
ی کاربرد دارد و یکی از این موارد جواز و حتی وجوب استفاده از اقدامات پیشگیرانه

ه حکم عقل واجب است انسان از ب .وضعی برای دفع خطرات و ضررهای احتمالی است
خطرات احتمالی که ممکن است بر علیه نفس، مال و عرض وی اتفاق بیافتد جلوگیری 

 .کند و هر گونه ضررهای احتمالی را با استفاده از این اقدامات دفع کند
 

 ی الضرر قاعدهـ١ـ٢ـ٣
. باشدضرر میی ال یکی دیگر از مبانی جواز استفاده از اقدامات پیشگیرانه وضعی قاعده

الضرر و «، »الضرار الضرر و« این قاعده از پرکاربردترین قواعد فقهی است که با متون
برای اثبات ]. ٣٠ [به کار رفته است» الضرر و الضرار علی مومن« و» الضرار فی االسالم

حجیت و اعتبار این قاعده عالوه بر عقل و اجماع به آیات و روایات مختلف از جمله آیه 
الضرر ) ص(قال رسول «با عنوان ) ص( و روایت ابن اثیر از پیامبر اکرم 1 سوره بقره٢٣٣

ال «در مورد سمره بن جندب با عبارت ) ع(روایت زراره از امام باقر  ،»الضرار فی االسالم و
ضرر در لغت به معنای زیان و هر آنچه . ، استناد شده است»ضرر و ال ضرار فی االسالم

، امّا در مورد معنای ضرار احتماالت مختلفی داده ]٢٠[باشدشود، میخسارت نامیده می
برخی ضرار را به مقتضای باب مفاعله بر خسارت طرفینی یا ضرر زدن دو نفر ، شده است

برخی دیگر مثل مرحوم آخوند خراسانی ضرار را مترادف  .]٢٨ [اند به یکدیگر معنا کرده
ر به معنای زیان رساندن به طور عمدی به عقیده برخی دیگر ضر. ضرر دانسته است

 به معنای عمدی است و بعضی دیگر هم ضرر رادر حالیکه ضرر اعم از عمدی و غیراست 
 ].٣٠ [اند تکرار صدور ضرر دانسته

در مورد معنای اصطالحی و حقوقی این قاعده نیز میان فقها و حقوقدانان اختالف 
خی مثل  نفی احکام ضرری است و بر، ضرراند منظور از نفی  برخی گفتهنظر وجود دارد؛

یعنی نفی  .اند منظور نفی حکم به لسان نفی موضوع است مرحوم آخوند خراسانی گفته
ای هم معتقدند که منظور نفی ضرر  عده. نایه از نفی احکام ضرری استک )موضوع(ضرر 

                                                                                                                                                                             
د له رزقهنّ و و الوالدات یرضعن اوالدهنّ حولین کاملین لمن اراد ان یتمّ الرّضاعه و علی المولو«. ١

کسوتهنّ بالمعروف ال تکلّف نفسٌ الّا وسعها ال تضارّ والده بولدها و ال مولود له بولده و علی الوارث مثل 
ذالک فان ارادا فصاالً عن تراض منهما و تشاور فال جناح علیهما و ان اردتّم ان تستعرضعوا اوالدکم فال 

 .»قوا اللّه و اعلموا انّ اللّه بما تعملون بصیرجناح علیکم اذا سلّمتم ما ءاتیتم بالمعروف واتّ



  ٣٥١  ی وضعی در فقه امامیه و حقوق ایران بررسی مسئولیت کیفری ناشی از اقدامات پیشگیرانه

ی نفی جنس  ال،در قاعده »ال«رسد با عنایت به اینکه   میبه نظر]. ٣٠ [غیرمتدارک است
و شامل همه انواع  کند  میافاده عموم آمده است،» ضرر و ضرار«است و بر سر اسم نکره 

 .                                شود  میضرر حتی ضرر به خویشتن نیز
در مورد نحوه استناد به این قاعده در اثبات مشروعیت و جواز استفاده از اقدامات 

ی شریعت اسالم از  ین استدالل نمود که هدف و انگیزهتوان چن  میپیشگیرانه وضعی
ممنوع کردن بعضی از اقدامات یا مشروع و جایز شمردن برخی از اقدامات دیگر، دفع 
مفاسد و ضرر ناشی از آن و جلب مصالح و منافع است که بصورت نسبی از این اقدامات 

جهت دفع ضرر و خطر از ی وضعی نیز در استفاده از اقدامات پیشگیرانه. شودحاصل می
در واقع . فراوانی بر حفظ و رعایت آنها شده استقوقی است که در اسالم نیز تأکید ح

ی  کننده کند که توجیهنفی ضرر و دفع آن، پیشگیری از مفسده و جلب مصلحتی می
از ،؛ به عبارت دیگرباشد  میاین نوع اقدامات وضعیتی در حقوق اسالم و ایراناستفاده از 

  که این قاعده با توجه به عمومیتی که دارد شامل نفی ایراد ضرر به خویشتن نیزآنجا
شود و نفی از ایراد ضرر به خویشتن مستلزم اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه در  می

 .مقابل خطرات احتمالی وارده بر جان،مال و عرض و ناموس است
 

 ها لزوم احترام به حقّ امنیّت و کرامت انسانـ١ـ٢ـ٤
احترام به حق امنیت و کرامت انسانی از مبانی دیگر مشروعیت اعمال اقدامات 

 .                        پیشگیرانه است
ای که در آن  جامعهعبارت از اطمینان خاطری است که براساس آن افراد در » امنیت«

 حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نسبت به جان، کنند، زندگی می
تضمین امنیت افراد در ـ ١: این تاسیس مستلزم دو تضمین اساسی است .نداشته باشند

قانونی ات و دیگر تعرضات خودسرانه و غیرمجاز زندانی شدن، مقابل هر نوع توقیف،
های اعمال شده توسط جامعه برای  ـ تضمین امنیت افراد از طریق حمایت٢ حکومتی،

 های انسانی  برخورداری از آزادیقوق و تعلقات وبه منظور حفط ح. هریک از اعضای خود
شود که تمام انسانها به   میکرامت انسانی هم به آن نوع شرافت و حیثیتی گفته ].٤٠[

توانایی تعقل و تفکر و وجهه و نفخه الهی که دارند به طور فطری و  جهت استقالل ذاتی،
ند بدون حقوق ذاتی برای توا این کرامت و حرمت ذاتی نمی. ارندیکسان از آن برخورد

زیرا کرامت نوعی ارزش دادن و ترجیح انسان از جهت  حقیقت انسان تصور شود،
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طبیعی و  مستلزم آن است که انسان دارای حقوق فطری، انسانیت است و این معنا
 ].٨[ حق آزادی اندیشه و بیان و نظایر آنها باشد اجتماعی از قبیل حق حیات،

 که امروزه کرامت انسانی نه به عنوان یک حق بلکه مبنا براساس همین واقعیت است
 .                                                         شود  میو اساس حقوق بشر محسوب

گردد و برای دولت و   میحق امنیت و کرامت از حقوق فطری و طبیعی انسانها تلقی
کند که دولت   میاحترام به آنها ایجابو  .کند  میملت نه فقط ایجاد حق بلکه تکلیف هم

تدابیر امنیتی و حفاظتی و الزم را اتخاذ کند و خود شهروندان هم بتوانند با اتخاذ تدابیر 
 .خطرات و زیانهای احتمالی و ظنی را از خود دفع کنند ،پیشگیرانه شایسته و متناسب

 
 ی وضعی سوابق فقهی و حقوقی اقدامات پیشگیرانهـ١ـ٣

ناشی از آن در منابع فقهی و ) یا عدم ضمان(ی وضعی و ضمان پیشگیرانهاقدامات 
های کالسیک مثل کندن چاه یا گذاشتن سم در خانه یا ملک خود مورد حقوقی با نمونه

در این قسمت نخست به بررسی سابقه موضوع در منابع فقهی و  .اشاره قرار گرفته است
 :مپردازی  میسپس در قوانین و مقررات موضوعه

 
 ضمان ناشی از آن سابقه فقهی اقدامات پیشگیرانه وضعی وـ ١ـ٣ـ١

یکی از مواردی که در منابع فقهی و روایی مورد اشاره قرار گرفته است گذاشتن سم یا کندن 
 :نویسندشهید اوّل و شهید ثانی در این مورد چنین می .باشد  میچاه در خانه یا ملک خود

یزد یا در ملک خود قرار دهد و دیگری بدون إذن او اگر سم را در غذای خودش بر«
باشد؛ خواه با ریختن سم قصد کشتن خورنده را داشته باشد، آن را بخورد، ضامن نمی
ای مانند دزد وارد منزل او شده است یا چنین قصدی نداشته مانند اینکه بداند بیگانه

بدون إذن وی اقدام به خوردن اش بشود، ولی باشد، و نیز اگر فردی با إذن او وارد خانه
اش حفر کند که آن غذا بکند همین حکم را دارد، یا چاه عمیقی را در راه یا در خانه

افتادن در آن غالباً کشنده است یا قصد کشتن داشته باشد و کسی را که از وجود آن 
مد قتل ع(خبر است دعوت به عبور از روی آن نماید و او به چاه سقوط کرده، بمیرد بی

امّا اگر بدون إذن او وارد خانه شود و در چاه افتد ضامن ) و مستوجب قصاص است
نیست، اگر چه قصد او از حفرچاه، افتادن آن شخص در آن باشد؛ مثل اینکه به جهت 

 ].١٣، ١٢[» دزد آن را کنده باشد
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 :نویسدصاحب مبانی تکمله المنهاج نیز در این باره میـ 
خودش قرار دهد و کسی بطور اتفاقی با آن برخورد کند، اگر سنگی را داخل ملک «

ولی اگر آن سنگ را در ملک دیگری و یا در مسیر رفت و آمد  ،واضع سنگ ضامن نیست
مردم بگذارد و فردی با آن سنگ برخورد کند و بمیرد یا زخمی شود او ضامن خواهد 

را در ملک غیر و یا در بود و همچنین است اگر چاقویی را در جایی قرار دهد و یا چاهی 
راه عبور و مرور مسلمانان حفر کند و شخصی روی آن چاقو و یا درون چاه بیفتد و 

ضمان [باشد و این ضامن دیه می] واضح چاقو و یا حافر چاه[او . زخمی شود یا بمیرد
آگاه نبوده است ولی ] وجود چاقو و چاه[در صورتی است که عابر از وضعیت موجود ] دیه

 ].٣٦ [»رتیکه به آن علم داشته است، کسی ضامن دیه او نیستدر صو
استفاده از این نوع اقدامات پیشگیرانه وضعی در روایات نیز مورد اشاره قرار گرفته 

 :شودهایی از آنها اشاره میاست که به نمونه
از آن حضرت  :گوید  میسماعه .است) ع( اولین روایت معتبره سماعه از امام صادقـ
 مردی پرسیدم که چاهی را در خانه یا زمین خودش حفر کرده باشد فرمودند هر درباره

چه را که در ملک خودش حفر کرده است ضمانی بر او نیست ولی آنچه را که در راه 
او ضامن هر آن چیزی است که درون آن . عبور و مرور یا در ملک غیر حفر کرده باشد

 ].١٧ [سقوط کند
اگر  :فرماید  میدر این روایت امام. است )ع(ز امام صادق روایت دوم صحیحه زراره ا

مردی در منزل خودش چاهی را حفر کند سپس مردی وارد منزل او شود و درون چاه 
 ].١٧ [باشد ولی باید روی چاه را بپوشاندبیفتد چیزی بر عهده او نیست و او ضامن نمی

شاره نموده و مسأله ضمان یا الزم به ذکر است که فقهای دیگر  نیز به موارد مذکور ا
  ].٣٥، ١٣، ٦[ اند عدم ضمان ناشی از این نوع اقدامات را مورد بررسی قرار داده

که در منابع فقهی و  ،مورد دیگر از اقدامات پیشگیرانه وضعی و ضمان ناشی از آن
 .روایی مورد اشاره قرار گرفته است مربوط به نگهداری سگ در خانه است

اگر کسی وارد خانه دیگری شود و سگ صاحب خانه «د معتقدند که فقها در این مور
او را گاز بگیرد و زخمی کند در صورتیکه ورود به منزل با إذن او صورت گرفته باشد 

یعنی در صورت ورود بدون إذن یا [باشد و در غیر این صورت   میصاحب سگ ضامن
بگیرد، در صورتیکه این ضامن نیست و اگر سگ در بیرون منزل کسی را گاز ] عدوانی

ولی در ] چون سگ در روز باید بسته باشد[اتفّاق در روز بیفتد صاحب سگ ضامن است 
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چون سگ در [صورتی که سگ در شب او را گاز گرفته باشد صاحب سگ ضامن نیست 
 چندین ،عالوه بر این]. ٣٦، ٣٥، ١٣، ٦[» ]شودشب برای حفاظت و نگهبانی رها می

 )ع(ره سکونی از امام صادق مطلب داللت دارد از جمله آنها معتبروایت نیز بر همین
در مورد مردی که بدون إذن وارد خانه کسانی شده ) ع(حضرت علی : است که فرمودند

 ]صاحبان سگ[آنها «: بود و سگ آنها او را گاز گرفته بود، چنین حکم دادند و فرمودند
و اگر با إذن ] منزل آنها شده استخبر وارد و بیچون فرد بدون إذن [ضامن نیستند 

و باید دیه جراحت و آسیب او را در صورت [باشند آنها وارد خانه شده باشد، ضامن می
 ].١٧[»]عدم فوت بپردازند

وجود این روایات و نظرات فقهی مذکور مؤیّد قدمت و اهمیّت این اقدامات در فقه 
          .            باشداسالمی و باالخص فقه امامیّه می

 
 سابقه قانونی اقدامات پیشگیرانه وضعی و ضمان ناشی از آن                   ـ ١ـ٣ـ٢

 وضعی به ناشی از اقدامات پیشگیرانه بعد از انقالب اسالمی، مسئولیت در قوانین قبل و
توان با وجود این، از مقررّات  قانونی موجود تا حدودی می. صراحت مطرح نگردیده است

 . قانونی آن پی بردین موضوع را پیدا کرده و به سابقهحکم ا
 در بخش موجبات ضمان ١٣٧٠ و ١٣٦١قانونگذار در قانون مجازات اسالمی مصوب 

هایی چند از جمله کندن به پیروی از روایات و نظرات فقهای امامیّه و با آوردن نمونه
و  )١٣٦١جازات اسالمی قانون م( ٤٦، ٤٤، ٤٣ چاه یا قرار دادن چیز لغزنده طی مواد

یا ) مسئولیّت( تا حدودی ضمان ١٣٧٠ قانون مجازات ٣٤٤ و ٣٤٢ ،٣٤٠ ،٣٣٩موادّ 
 .بینی کرده بود امل یا مسبّب این اقدامات را پیشعدم ضمان ع
 با ٥٠٨، ٥٠٧، ٥٠٦طیّ موادّ  نیز قانونگذار ١٣٩٢ مجازات اسالمی مصّوبدر قانون 

 به مسئولیّت ، اندک تفاوتی نسبت به قوانین فوق الذکرهایی ازاین اقدامات باذکر نمونه
یا عدم مسئولیّت ناشی از این اقدامات اشاره کرده است که در بحثهای آتی مورد بررسی 

 .قرار خواهد گرفت
الزم به ذکر است که حقوقدانان و صاحب نظران نیز در مورد مسئولیّت ناشی از 

ذکور در قانون بسنده کرده و از شرایط اقدامات پیشگیرانه وضعی به همان موارد م
 .مسئولیّت ناشی از این اقدامات به طور مستقل و کلّی بحث نکرده اند

 



  ٣٥٥  ی وضعی در فقه امامیه و حقوق ایران بررسی مسئولیت کیفری ناشی از اقدامات پیشگیرانه

 ی وضعی                                                               ماهیّت و شرایط اقدامات پیشگیرانهـ٢
 شرایط و ضوابط ،ر در باب ماهیّتبا توجه به عدم شفّافیّت و جامعیّت رویکرد قانونگذا

اند که ی وضعی، حقوقدانان نظرات مختلفی را در این مورد ارائه کردهاقدامات پیشگیرانه
پردازیم و سپس شرایط و   میدر این قسمت نخست به بیان این دیدگاهها و تحلیل آنها

           .   دهیم  میضوابط مختص به اقدامات پیشگیرانه وضعی را مورد بررسی قرار
 
 نظرات حقوقدانان در مورد ماهیت و شرایط اقدامات پیشگیرانه وضعیـ ٢ـ١

برخی حقوقدانان استفاده از اقدامات و ابزارهای پیشگیرانه وضعی را نوعی دفاع 
 گویند دفاع  میکنند و  میمشروع تلقی کرده و شرایط و ضوابط دفاع مشروع را بر آن بار

دفاع از طریق استفاده از وسایل و . مستقیم باشد یا غیرتواند به صورت مستقیم و می
های   استفاده از کابل،نگهداشتن سگ در منزل ابزارهای پیشگیرانه مثل حفرکردن چاه،

به عقیده این حقوقدانان . شود  میهای انفجاری به صورت غیرمستقیم انجام برق و تله
چون حال . باشد ن وسایل نمیبندی ای  آمادگی و زمان،حال بودن خطر مانعی برای نصب

پس چنانچه این وسایل و اقدامات بر  .بودن خطر به هنگام انجام عمل دفاعی معتبر است
 در غیر این صورت مشروع و طبق شرایط و ضوابط مقرر در دفاع مشروع عمل کند،

رسد دفاع مشروع تلقی کردن این   می لکن به نظر]. ١٩[آور خواهد بود نامشروع و ضمان
چون شرط ضرورت دفاع . مات با معیارها و ضوابط حاکم بر دفاع مشروع مغایر استاقدا

الی کشور ایران نیز در رای ع دیوان.  در این موارد وجود نداردو فعلیت داشتن تجاوز
این نوع اقدامات را دفاع مشروع تلقی نکرده و چنین  ١٩/٥/١٣١٩مورخ ١٤٣٩ی  شماره

ها و   که برای جلوگیری از سرقت در باغلی رااقدامات و اعما« :مقرر داشته است
 قرار دادن مواد ی کابل برق یا کنند مانند تعبیه  میاستخرهایی که اقدام به پرورش ماهی

توان دفاع  نمی های انفجاری برای هالکت شخص سارق یا متجاوز، منفجره و یا تله
توان متناسب با  را نمی عمل ارتکابی ،زیرا عالوه بر عدم وجود ضرورت مشروع تلقی نمود،

الزمه دفاع مشروع آنی و « به عبارت دیگر ].٤[ تعرض دانست و متعارف قلمداد نمود
]. ٢٥ [»ندارد فوری بودن خطر و مواجهه ناگهانی با خطرات است که در این مورد وجود

 برخی هم استفاده از اقدامات پیشگیرانه وضعی را از لوازم و مقتضیات حقّ مالکیّت
و مطلق بودن حقّ » النّاس مسلّطون علی اموالهم« ی مشهور ند و براساس قاعدهدان می

 .]٢[کنند آور تلقّی نمی اقدامات را بالشرط دانسته و ضمانمالکیّت، اعمال این نوع 
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قدامات پیشگیرانه وضعی اجازه دیدگاه مذکور هم از این جهت که به استفاده کننده از ا
 .محل اشکال است دهد،  میاستفاده از حق راسوء

توان گفت ماهیّت این اقدامات با این دو دیدگاه می با توجه به ایرادهای وارده بر
، طبیعی و مشروع است که از وقوع مستقلتوجه به مبانی مورد اشاره، اعمال حقّی 

ولی نه در قالب دفاع مشروع  .کندتجاوزات و خطرات غیرقانونی و نامشروع جلوگیری می
ای که بخواهد آن حقّی مطلق که عامل این اقدامات، به هر شکل و اندازهو نه به صورت 

رسان و غیر  را به کار گیرد و از انواع ابزارها و اقدامات مهلک و غیر مهلک، آسیب
بلکه این اقدامات، مقیّد به هدفی است که حقّ مذکور برای  .رسان استفاده کند آسیب

لذا همانگونه که حقّ مالکیّت دارای  است؛رسیدن به آن هدف به انسان واگذار شده 
ای اجتماعی ای اجتماعی است، این اقدامات نیز دارای نقش بازدارنده و وظیفهوظیفه

 .است و همین امر مجوز استفاده از این نوع اقدامات است
با توجه به آنچه گفته شد در ادامه ضوابط مختصّ به پیشگیری وضعی را با توجه به 

 و مبانی فقهی و حقوقی این ١٣٩٢ر قانون مجازات اسالمی مصوّب موادّ مرتبط د
 :دهیم  میاقدامات، مورد بررسی قرار

 
 شرایط و ضوابط اعمال اقدامات پیشگیرانه وضعی                        ـ ٢ـ٢

ضوابط مختصّ به این اقدامات در دو قسمت تحت عنوان ضوابط مربوط به تجاوز و خطر 
ی وضعی، مورد و ضوابط مربوط به اقدامات و تدابیر پیشگیرانهدر پیشگیری وضعی 

 :گیرند  میبررسی قرار
 
 شرایط مربوط به تجاوز و خطر در پیشگیری وضعیـ ٢ـ٢ـ١

 :شرایط مربوط به تجاوز و خطر عبارتند از
 
 الوقوع بودن خطر یا تجاوز  محتمل)الف

 و خطر فاقد وصف فعلیت یا  تجاوز، برخالف دفاع مشروع،در اقدامات پیشگیرانه وضعی
گیرد در واقع این اقدامات قبل از فعلیت یافتن خطر صورت می. الوقوع بودن است قریب

ی مجرمانه در بزهکاران بالقوّه و احتمالی جلوگیری کند و در گیری اندیشهتا از شکل
با . از فعلیت یافتن یا استمرار آن پیشگیری نماید ی مجرمانه،گیری اندیشه صورت شکل



  ٣٥٧  ی وضعی در فقه امامیه و حقوق ایران بررسی مسئولیت کیفری ناشی از اقدامات پیشگیرانه

و آتی در احتیاطی نسبت به خطرهای احتمالی این اقدامات وضعیتی، تمامی تدابیر 
گیرد تا از این طریق  و جرم خیز صورت می1زمانها و مکانهای مختلف بویژه مناطق داغ

ی انتخاب عقالنی و اصل بر تصمیم بزهکاران بالقوّه که در اغلب موارد براساس نظریه
نمایند، تأثیر گذاشته و مانع از شکل گیری آن شود  تعدّی میحسابگری جزایی اقدام به

 . ی مجرمانه و یا استمرار آن جلوگیری بعمل آورداز فعلیت یافتن این اندیشه و یا
ها، احتمال وقوع جرم علیه اشخاص و با توجه به آمار رو به رشد جرایم و بزه دیدگی

تفاده از اقدامات پیشگیرنده را ولو ناپذیر اس ل آنها امری است که ضرورت اجتناباموا
 ].١٠[کند  آن اقتضا میباالتر از دفاع مشروع نباشد به اندازه

در این صورت  الوقوع باشد، اوز و خطر فعلیت داشته و یا قریبچنانچه تج بنابراین،
اقدامات مرتکب با در نظر گرفتن سایر شرایط دفاع مشروع تلقّی خواهد شد و نه اقدام 

 .            ه وضعیپیشگیران
 
 قانونی و نامشروع بودن خطر یا تجاوز غیر )ب

قانونی بودن  غیردر اقدامات ناظر به پیشگیری وضعی هم همانند دفاع مشروع ضابطه
مجازات اسالمی مصوّب مچنانکه قانونگذار نیز در قانون ه .تجاوز و خطر باید رعایت شود

ورود « با عبارت ٥٠٨ یک ماده  جمله تبصره طیّ موادّ مربوط به موجبات ضمان از١٣٩٢
 .به غیر قانونی بودن ورود شخص اشاره دارد ،»بدون إذن به ملک دیگری

قانونی است که حقّ قانونی و شرعی افراد را بناحق مورد خطر زمانی نامشروع و غیر
ن  قانو٤٧٣ همانگونه که از تبصره ماده ،این تجاوز و تعدّی .تهدید و تجاوز قرار دهد
 هم شامل حالت عمدی و هم 2،شود  می هم استنباط١٣٩٢مجازات اسالمی مصوب 

های شناسان و صاحبنظران روش  برخی از جرم،با وجود این. شود  میعمدیغیر
دانند و آنچه را که در حالت غیر عمدی پیشگیری وضعی را ناظر به حالت عمدی می

دفات رانندگی یا لوگیری از تصاهای هوایی برای جشود برای مثال نصب پلمحققّ می
 ].٣٨[کنند  میگیرها را پیشگیری فنّی قلمداد سرعت

                                                                                                                                                                             
1  Hot Spots 

هرگاه شخصي با علم به خطـر يـا از روي تقـصير،وارد منطقـه ي ممنوعـه ي      «: 473برابر تبصره ماده  2
نظامي و يا هر مكان ديگري كه ورود به آن ممنوع است،گردد و مطابق مقررات،هدف قـرار گيرد،ضـمان                   

 ي كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشته باشد،ديه از بيت المال پرداخـت              ثابت نيست و در صورت    
  ».شود مي
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اهکارهای آن نسبت به عمدی یا توجه به تعریف پیشگیری وضعی و اطالق رلکن با
عمدی بودن و همچنین بدلیل اینکه در این نوع پیشگیری انسان و عوامل انسانی غیر

های وضعیتی هستند که در برابر  تکنیککند و بیشتر راهکارها وکمتر دخالت می
. عمدی را ندارندکنند و قدرت تشخیص عمدی از غیرمتجاوز نقش بازدارندگی ایفا می

عمدی  را  وضعی هر دو حالت عمدی و غیرتوان گفت که اقدامات پیشگیرانه می،بنابراین
 ر دارند؛خطرات قانونی و مشروع قرا قانونی،درمقابل خطرات غیر]. ١٤[شود  میشامل

مثل ورود عوامل آتش نشانی در هنگام آتش سوزی به منزل اشخاص که در این صورت 
چنانچه مالک تمام ضوابط مربوط به این اقدامات را رعایت کرده باشد از باب خسارت 

براساس قاعده وارده به این اشخاص مسئولیت و ضمانی نخواهد داشت و جبران خسارات 
ولی در صورت عدم  . خواهد بود،المال ولت و بیتبر عهده د »مسلمال یبطل دم امرءٍ «

 در مقابل چنین فردی که ورودش ،رعایت بعض یا تمام ضوابط مربوط به این اقدامات
 . ضامن خواهد بود قانونی و با انگیزه احسان است،

 
  شرایط مربوط به اقدامات پیشگیرانه وضعیـ٢ـ٢ـ٢

کند که های اساسی افراد ایجاب میادیحفظ نظم و امنیّت اجتماعی و حقوق و آز
قانونی به منافع فردی و یرانه وضعی در مقابل تعرّضات غیراستفاده از اقدامات پیشگ

مستمسکی  اجتماعی نیز مقید به شرایط و معیارهای خاصّی باشد تا استفاده از این حق،
 :این شرایط عبارتند از. برای وقوع تعّرضات ناحق نشود

 
  مشروع بودن اقدامات و ابزارهای پیشگیرانه وضعیقانونی و )الف

هرچند قانونگذار از شرط قانونی و مشروع بودن تدابیر و اقدامات پیشگیرانه وضعی به 
ولی از دقّت و تأمّل در مجموعه قوانین و مقررات . صراحت سخنی به میان نیاورده است

های ظ حقوق و آزادیچرا که حف .توان به ضرورت وجودی این شرط پی برد  میموجود
قانونی به دیگران مستلزم رعایت مقررات و جلوگیری از تعرّضات ناحق و غیرفردی 

همانگونه که در ماده  ،برای مثال قانونی در استفاده از تدابیر پیشگیرانه وضعی است؛
یک از مستخدمین و  هیچ  مقرر شده است،١٣٧٥ قانون مجازات اسالمی مصوّب ٥٨٢

 مخابرات و یا مکالمات تلفنی ،توانند به بهانه پیشگیری از بزهکاری میمأمورین دولتی ن
ضبط نموده و یا استراق سمع  اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است،



  ٣٥٩  ی وضعی در فقه امامیه و حقوق ایران بررسی مسئولیت کیفری ناشی از اقدامات پیشگیرانه

و یا با همین هدف حریم خصوصی افراد را نقض نموده و بدون رعایت مقررات . نمایند
به طور کلّی . بویژه اتومبیل نمایدیاء مردم رسی و کنترل اماکن و اشقانونی اقدام به باز

 مقرر شده است،١٣٩٢ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ٤همانگونه که در ماده 
ورود به حریم خصوصی اشخاص باید به حکم  کننده، سالب آزادی،هرگونه اقدام محدود

 و ٥٠٧ز دقّت و تأمّل در حکم ماده ا .قانون و با رعایت مقررات و ترتیبات قانونی باشد
توان به ضرورت وجودی   می هم١٣٩٢ قانون مجازات اسالمی مصوّب ٥٠٨ ماده ٢تبصره 

برابر این مقرّرات اقدامات پیشگیرانه زمانی مشروع و قانونی است که  .این شرط پی برد
قانونی  غیر،در غیر این. در ملک خود یا مکانی باشد که در تصرّف و اختیار قانونی اوست

 . آور است  ضمان٥٠٨ ماده ٢ و تبصره ٥٠٧بوده و مطابق مقررات ماده 
 
 متعارف بودن تدابیر و اقدامات پیشگیرانه وضعی )ب

 یکی دیگر از شرایطی که برای استفاده از وسایل و اقدامات پیشگیرانه وضعی الزم است،
کسی « قانون مدنی ١٣٢ براساس ماده .متعارف بودن این نوع وسایل و اقدامات است

تواند در ملک خود تصّرفی کند که مستلزم تضّرر همسایه شود مگر تصّرفی که به نمی
 .»قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد

های تصّرف ی زمینهتصّرف به قدر متعارف در این ماده بیانگر متعارف بودن در همه
 قانون مدنی ٣٠دهد که سلطنت مالک که ماده   میناز جمله تدابیر حفاظتی بوده و نشا

حاکمیت مطلق قاعده تسلیط را از  ،سلطنت مطلق نیست و قاعده الضرر بیانگر آن است،
 .برد  میبین

 برخی از فقها و صاحبنظران،) تسلیط و الضرر( ی در تعارض میان این دو قاعده
توان گفت در هر تی میبه عبار]. ٣١ [دانندی سلطنت را صحیح نمیحاکمیت قاعده

ی سلطنت از بین حاکمیت مطلق قاعده زمانی که تصرفات مالک مضّر برای غیر باشد،
 .                          گردد و عقل و شرع نیز این اطالق مضر برای افراد را قبول نداردرفته و مقیّد می

رف در ملک خود این تصّرفات عقالنی و متعا پس چنانچه مالک تصرّفاتی فراتر از
حتی اگر قاعده الضرر هم نباشد عقال بر آن اقدامات صحّه نگذاشته و آن را قبول  نماید،

 ].٢٧[اعتباری نخواهد داشت  گونه تصرّفات شرعاً نیز  این.نخواهند کرد
ی وضعی خارج از ی استفاده از تدابیر پیشگیرانهبر همین مبنا است که مالک اجازه

های برق در حریم سیمبرای مثال حق ندارد از . ا نداردرقالیی  عرفی و عحدود سلطه
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ه حفظ درست است ک. احتمالی استفاده کندی دیوار خود در برابر متجاوزان ملک یا باال
باید به کار ظ این امنیت اقدامات متعارف و عقالیی در حفامنیّت بسیار مهم است ولی 

های تواند از تدابیر و روشباشد که میگرفته شود و چنانچه مالک بر این موضوع آگاه 
های خاردار و یا جمله استفاده از سگ در حیاط، استفاده از سیم سهل و آسان من

ی تجاوز بزهکاران جلوگیری بعمل آورد باید از چنین های مدار بسته، از ادامهدوربین
 ].٥[خطر و در عین حال مؤثر و بازدارنده استفاده نماید تدابیر کم
بارت دیگر فرد باید طبق عرف محل و موقعیت مکانی و بصورت منطقی و به ع

ی االسهل فاالسهل  ی اول طبق قاعده و در مرتبه. متعارف از این اقدامات استفاده نماید
گونه تدابیر و  اگر این با وجود این،. ترین تدابیر استفاده نمایداز کم خطرترین و کم ضرر

ل ناامن بودن  موقعیت افراد برای نمونه در مناطق مرزی اقدامات ساده و کم خطر به دلی
مؤثر واقع نشوند تنها راه چاره برای پیشگیری مطمئن اتخّاذ تدابیر پشگیرانه مهلک یا 

البته آن هم در فواصل زمانی محدود و منطقی با نظارت و کنترل مستمر . پرخطر است
 .رانو رعایت شرط مهم ضرورت اطلّاع رسانی و آگاهی به دیگ

 اداره حقوقی ٤/٧/١٣٧٣ موّخ ٣٠٣٤/٧ی ی شمارهالزم به توضیح است که نظریه
اداره حقوقی .نیز بیانگر شرط متعارف بودن اقدامات پیشگیرانه است دادگستری

دادگستری در پاسخ این سؤال که اگر صاحب باغ غیر محصوری برای جلوگیری از ورود 
 گوسفندی با اهمال صاحبش وارد باغ شده و گوسفندان غیر به آن در باغش سم بریزد و

آیا عمل صاحب باغ جرم  بر اثر استفاده از علفهای آغشته به سم مسموم و تلف گردد،
باشد؟ چنین نظر داده   می)تعزیرات(  قانون مجازات اسالمی١٢٩بوده و مشمول ماده 

هلی دهنده جرم مسموم کردن عمدی و بدون ضرورت حیوانات ا ارکان تشکیل «:است
با سم دادن  قانون تعزیرات ١٢٩ذکور در ماده موجود در اماکن متعلق به دیگری م

با آنچه در استعالم  عمدی حیوانات اهلی حالل گوشت دیگری در غیر موارد مذکور،
بنابراین اگر کسی در باغ غیر محصور خود سم بریزد تا اگر  .آمده است مطابقت ندارد

ا به علت عدم مراقبت صاحب آن به ملک وارد و گوسفندی عمدا به آن ملک گسیل ی
عملش مشمول  بدین ترتیب حاصل باغ عمدا یا من غیر عمد چرانده یا باغ تخریب شود،

  قانون تعزیرات نیست لکن طریق متعارف جلوگیری از ورود حیوانات به باغ،١٢٩ماده 
 .ن نیستسم ریختن به باغ و نتیجتا تلف شدن حیوانات اهلی و حالل گوشت دیگرا

 ].١١[ » خسارت وارده به صاحب گوسفند استصاحب باغ ضامن
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همچنین در استفتایی که در این مورد به عمل آمده است بر متعارف بودن اقدامات 
 :مورد استفتا به شرح زیر است.  براساس موقعیت مکانی تأکید شده استپیشگیرانه

ی حشی اقدام به تعبیهی خود در برابر حیوانات وشخصی برای حفاظت از مزرعه
فرد دیگری که برای . نمایدی برق در حریم مزرعه میهای خاردار متصّل به شبکهسیم

با عبور از آن دچار  شودی خویش ناچار به عبور از این مزرعه میرساندن آب به مزرعه
ی فوق که چنین اقدام و با توجّه به اینکه صاحب مزرعه. میردگرفتگی شده و می برق
ستمی را برای حفاظت از ملک خود استعمال نموده و البته وجود چنین سیستمی را سی

نیز برای صاحبان مزارع اطراف هشدار داده است و یا به عبارتی اطّالع رسانی نموده است 
ولی به کار بردن چنین برق کشی خالف عرف محلّ آنجا است، آیا مالک ضامن خون 

 باشد؟کشاورز متوفی می
 :اند مکارم شیرازی چنین بیان داشته... ن استفتا آیت ادر جواب ای

خاردار مزرعه به جریان برق برخالف عرف محل و در صورتی که متصل کردن سیم
 ].٢١[در مسیر عبور و مرور همسایگان بوده باشد، صاحب مزرعه ضامن است 

یر است که سا» ارزشی مخدوم«با عنایت به مراتب فوق، باید گفت که حیات انسان 
توان گفت که حقّ به همین دلیل می]. ٢٤[ی آن استحقوق انسان خادم و زیر مجموعه

قید و شرط نیست و اصولی بر حریم خصوصی و ملک افراد، از حقوق مطلق و بی
ی این توانند محدود کنندههمچون منع ایراد صدمه به دیگران، منع آسیب به جامعه می

 ].١٠[حق باشند 
توان تا جایی بسط داد که مت آزادی و مالکیت انسان را نمیدر واقع ارزش و حر

  ].٢٣[حیات دیگر افراد را مورد تعرّض و آسیب قرار دهد 
توان نتیجه گرفت که اقدام قانونگذار در دادن اختیار   میبا عنایت به آنچه گفته شد،

 ٥٠٨ و ٥٠٧رسان به دیگری در موادّ  مطلق به مالک ملک برای انجام هر عمل آسیب
 . قابل دفاع نبوده و محل اشکال است،قانون مجازات اسالمی

 
 )رسانی ضرورت اطالع( قابل رؤیت بودن اقدامات پیشگیرانه وضعی )ج

تأثیر تدابیر پیشگیرانه وضعی بر تقلیل یا حتی متوقف نمودن ارتکاب جرم به سبب 
 ،بنابراین .وجود داردی انتخاب عقالنی ای است که بین این اقدامات وضعی و نظریهرابطه

تواند تأثیر   میرسانی این تدابیر وضعی براساس این نظریهقابل رؤیت بودن یا اطلّاع
 .ی بزهکاران بالقوّه داشته باشدبسزایی در کاهش یا متوقف نمودن ارتکاب بزه از ناحیه
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 در این تدابیر سعی بر این است که خطرات ارتکاب جرم را از دید بزهکاران بالقوّه
از ارتکاب جرم  ای عقالنی و سنجش سود و زیان خود،افزایش دهیم تا با محاسبه

گونه تدابیر و اقدامات  منصرف شوند، در این صورت بزهکاران احتمالی باید از این
این  ضرر خود از ی نفع وی وضعی آگاهی و اطلّاع داشته باشند تا با محاسبهپیشگیرنده

ای مورد  مالک باید این تدابیر و ابزارها را به گونه،بنابراین. ها منصرف شوندسیبل
رعایت این ضابطه در . استفاده قرار دهد که بزهکاران احتمالی از وجود آنها اطلّاع یابند

 نیز تصریح شده ١٣٩٢ی یک و دو قانون مجازات اسالمی مصوب  و تبصره٥٠٨ماده 
 دادن و گذاشتن عالمت هشدار لّاعانگاری در اط رابر مقررات این ماده هر نوع سهلب. است

 .تواند ضمان مالک را در پی داشته باشد  میدهنده از طرف مالک
 

 ی وضعی  شرایط مسئولیّت ناشی از اقدامات پیشگیرانهـ٣
با توجه به افزایش خطر وقوع جرم، انواع بزه دیدگی علیه اموال و اشخاص و پیشرفت 

های انفجاری،  تدابیر فنّی و خطرناک مثل تلهگیر تکنولوژی و استفاده از وسایل و چشم
 مخابرات اشخاص یا شلیک گلوله به محض باز ،های مدار بسته و شنود مکالماتدوربین

 این سئوال ،شدن در حیاط یا منزل و نظایر این امور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
؟ و در صورت آور است استفاده از این نوع تدابیر و وسایل ضمانآید که آیا   میپیش
 آور بودن شرایط آن چیست؟ ضمان

اما حقی . درست است که استفاده از تدابیر پیشگیرانه وضعی نوعی اعمال حق است
مطلق نیست،چون مطلق  دانستن آن باعث بکارگیری این امتیاز به ضرر دیگران توسط 

هداف و حتی ممکن است که اقدام ایشان موجبی برای تجاوز به ا. شودصاحبان حق می
توان گفت تقریباً در بنابراین  می. و غایات مورد توجّه مقنّن از این اعمال حق شود

ی قوانین ملل متمدّن دنیا ضرورت محدود کردن اعمال حق پذیرفته شده و مفهوم  کلیّه
در استفاده از این ]. ٣[ی سوء استفاده از حق مورد قبول اکثریت قرار گرفته استنظریه

باید موازین حقوق بشری در نظر گرفته شود و ثانیاً همانطور که در دفاع اقدامات اوّالً 
بودن ن نشده است ولی متعارف و متناسب ی خاصّی برای دفاع معیّمشروع وسیله

اقدامات دفاعی مالک قرار گرفته است، در این اقدامات نیز با توجّه به اینکه برخالف 
ع وجود ندارد بلکه محتمل الوقوع است به دفاع مشروع خطر قریب الوقوع یا در حال وقو

ی االسهل طریق اولی باید از تدابیر و ابزارهای متعارف استفاده کرد تا طبق قاعده
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 .فاالسهل با کمترین ضرر از وقوع خطرات و تعّدی بزهکاران بالقوّه جلوگیری بعمل آورد
دن صدمه به حقّ بنابراین استفاده از این اقدامات در صورتی که هدف از آن وارد کر

محترمی نباشد و اصول و شرایط و حدود آن رعایت شده باشد بدون شک جایز است و 
 .شود و مستوجب مسئولیّت استإلّا تجاوز شمرده می

مسئله قابل طرح اینجا این است که گاهی این اقدامات و ابزارها به جایی یا هدفی 
کنند در این صورت  برخورد میغیر از شخص یا حیوان مداخله گر و متجاوز مثل عابر

 باید دید که حکم قضیه چیست؟
گیری هدف ی این تدابیر، خطای در هدف صورت گیرد؛ مثالً نشانهچنانچه در نتیجه

ی دستگاه پرتاب تیر یا سنگ یا هر چیز دیگری صورت گیرد و این اشیاء به افراد بوسیله
ده و باعث مصدومیت یا مرگ آنها یا چیزهای دیگر و یا حیوانات بدون تقصیر اصابت کر

در اینجا مباح و مشروع بودن اقدامات شخص، کمکی به عدم مسئولیت و ضمان . شود
 .وی نخواهد کرد

چرا که مبنای اصلی مباح و موجّه بودن این اقدامات اعمال حقّی است که برای 
قدامات کند که این اگیرد و این اعمال حق ایجاب میحفظ امور ثالثه شخص صورت می

پس چنانچه این اقدامات و ابزارها متوجّه شخص یا .  خطر شودمتوجّه منشأ ایجاد کننده
ای برای مشروعیت آن، حداقل تا  دلیل توجیه کننده هدفی جز منشأ این خطرات بشود،

مسئولیتی که در این حالت . حد جبران خسارت و پرداخت دیه وجود نخواهد داشت
شود مسئولیت ناشی از تقصیر است که بصورت ن اقدامات میمتوجّه عامل یا مسبّب ای

چون در این حالت شخص از روی تقصیر و . کنددیه و جبران خسارات نمود پیدا می
دراقدامات پیشگیرانه . بدون سوء نیّت به سایر افراد یا اشیاء یا حیوانات ضرر زده است

بیر و اقدامات وجود دارد و های ناشی از این تداوضعی همواره احتمال حوادث و آسیب
ی اوّل این اقدامات در مرتبه. ناپذیر است حوادث و آسیب این تدابیر و اقدامات تفکیک

کند ی بعدی در صورت تعدّی اقدام به آسیب میکند و در مرتبهایجاد ترس و مانع می
رسانی و  که با توجّه به قاعده تحذیر و همچنین قاعده اقدام، اگر شخصی با وجود اطّالع

ی این اقدامات و موانع و دادن احتمال آسیب ناشی از این تدابیر و  همچنین با مشاهده
گونه مسئولیتی برای اقدامات، اقدام به تعدّی کندخون خود را به هدر داده است و هیچ

 .عامل این اقدامات نیز نخواهد داشت
قدامات پیشگیرانه در مورد عدم مسئولیت کیفری استفاده کننده بدون تقصیر از ا
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 برابر این مقرّرات 1. و تبصره دو این ماده استناد کرد٥٠٤توان به مقررّات ماده وضعی می
ای که موازین قانونی و اصول مربوط به رانندگی و نکات احتیاطی را رعایت وقتی راننده

 کرده است و موجب آسیب یا قتل عابر گردیده است قانوناً دیه و مجازاتی را متحمّل
پس در نتیجه شخصی هم که اقدام به اعمال اقدامات پیشگیرانه وضعی  .شودنمی
 نماید با عنایت به اینکه این تدابیر نیز در جهت مشروع و برای حفظ جان، مال و می

گیرد در صورت رعایت شرایط و موازین شرعی و عرض خود شخص یا دیگری صورت می
مرتکب تقصیری نگردیده است تا آسیب یا چون  قانونی و عقالیی مسئول نخواهد بود؛

و شخص آسیب دیده نیز با عمد و . هرگونه ضرر و زیان را مستند به ایشان بنماییم
اختیار و با حسابگری تمام و کمال سود و زیان خود و احتمال دیدن آسیب و با اقدام 

 .استعلیه خویش، اقدام به تعدّی نموده است و خودش را در معرض آسیب قرار داده 
ی خاصّی در رابطه با که در قانون مجازات اسالمی جدید و قدیم حکم یا ماده با این

توان با استفاده از همان موادّ کلّی در ی وضعی وجود ندارد ولی می اقدامات پیشگیرنده
موجبات ضمان، این  تدابیر را مشروط به رعایت مقرّرات و ضوابطی دانست و مسئولیّت 

 .آن را نیز منتفی دانستو ضمان ناشی از 
مقنّن در مواد مذکور در   شمول مسئولیّت ناشی از این تدابیر،در رابطه با دامنه

ای نکرده است و با استفاده از موجبات ضمان بصورت صریح به شخصیت مرتکب اشاره
و نظایر آن، مطلق افراد را در نظر داشته است و ویژگی خاصّی بجز » شخصی«عبارت 

 .بینی نکرده استصّرف بودن و یا مأذون از طرف ایشان پیشمالک یا مت
ناشی ) علیه مجنیٌ(دیده  امّا سؤال اساسی این است که آیا موقعیت و رفتار فرد آسیب

توان میان از این اقدامات و ابزارها تأثیری بر مسئولیت ناشی از این اقدامات دارد؟ آیا می
انه قائل به تفصیل شد؟ و در این صورت دیدگان ناشی از این اقدامات پیشگیر آسیب

 مالک برای این تمایز چیست؟
ای به شخصیت یا موقعیت و رفتار افراد ظاهر مواد بصورت صریح و واضح اشاره
های ناشی از این اقدامات را به شرطی که آسیب دیده ندارد و مطلق حوادث و آسیب

ولی با توجّه به عبارت قانونی . داندمقرّرات مربوطه را رعایت کرده باشد دارای ضمان نمی
                                                                                                                                                                             

ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر هرگاه راننده«. ا.م. ق٥٠٤ی ماده. ١
مقرّرات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در ان 

 ».محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است
 .»حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآالت دیگر نیز جاری است«. :ا.م. ق٥٠٤ی  ماده٢ تبصره   
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محل مانند اینکه درب » ود مصدوم باشدمگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خ«
آگاه نبودن «قفل باشد و مصدوم یا هالک شده درب را عدوانی باز یا تخریب بکند، و یا 

ط کرد که توان استنبانسبت به اعمال این اقدامات، می» شخص فرا خوانده شده به محل
در مسئولیت و ضمان ناشی از این ) علیه مجنیٌ(موقعیت و رفتار شخص آسیب دیده 

برای مثال اگر شخصی با  باشد؛اقدامات موثر است و مسئولیت مرتکب مطلق نمی
شود و مالک هم فرد را آگاه ی مالک یا مأذون از طرف مالک وارد ملک شخص  اجازه

ای، شخص عامل یا مسبّب این اقدامات به  صدمهنکرده باشد در صورت ورود هر گونه
ولی در صورتی که شخص متعدّی مانند سارق . سبب قصور، مسئول و ضامن است

بصورت عدوانی وارد منزل یا حیاط شخصی بشود در این صورت به شرط قانونی بودن 
گونه  این اقدامات، هیچ گونه ضمانی متوجّه شخص مالک و حتّی عامل یا مسبّب این

 .قدامات نخواهد بودا
ی وضعی با توجه به توان گفت مسئولیّت ناشی از تدابیر پیشگیرانه می،به عبارتی

لذا این اقدامات . باشدرفتار و موقعیت فرد آسیب دیده نسبی است و بصورت مطلق نمی
 همانند دفاع مشروع که صرفاً در ،فقط در مقابل اشخاص متجاوز ضمانی نخواهد داشت

متجاوز قابل توجیه است و اگر گلوله یا هر اقدام عامل و مسبّب به فردی مقابل شخص 
آور بوده و استناد به اعمال حق در  غیر از شخص متجاوز و مداخله گر اصابت کند ضمان

 .ی قانونی نخواهد داشتبرابر چنین شخصی یا فردی مصداق و وجهه
ی وضعی، ت پیشگیرانهبه طور خالصه برای تحقق مسئولیّت کیفری ناشی از اقداما

 :عالوه بر شرایط کلّی مسئولیّت کیفری، شرایط زیر الزم است
 

  غیرقانونی و عدوانی بودن اقدامات پیشگیرانه وضعیـ١
 وضعی را به صورت غیر قانونی یا در ملک غیر اقدامات پیشگیرانه ،در صورتی که مرتکب

این اقدامات نیز مستند به رفتار  حاصله از و بدون إذن مالک انجام داده باشد و نتیجه
شود،دارای ) اعم از متعدّی و غیر متعدّی(وی بوده و منجر به آسیب شخص ثالث 

 قانون مجازات ٣٤٤ی در این خصوص قانونگذار در ماده.مسئولیت کیفری خواهد بود
گاه هر«: داشتمقرّر می] ٣٩، ٣٥، ٢٦، ٦[ با الهام از نظر فقها ١٣٧٠اسالمی مصوّب 

 را انجام دهد و شخص ٣٣٩در ملک دیگری عدواناً یکی از کارهای مذکور در ماده کسی 
ثالثی که عدواناً وارد آن ملک شده آسیب ببیند عامل عدوانی عهده دار دیه و خسارت 
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ولی . دار دیه و خسارت بودبرابر مقرّرات این مادّه عامل عدوانی مطلقاً عهده. »باشدمی
، ١٣٩٢ قانون مجازات اسالمی مصوب ٥٠٨ ماده ٢ی تبصره و ٥٠٧قانونگذار در ماده 

گذاشته ) مجنیٌ علیه(هرچند اصل را بر ضمان عامل عدوانی در برابر وارد شونده عدوانی 
است ولی در صورتیکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد مرتکب را ضامن 

گذارد یا درب محل را قفل مانند اینکه مرتکب عالمتی هشدار دهنده ب .نشناخته است
 .                                                       کند لکن مصدوم بدون توجه به عالئم یا با شکستن درب وارد شود

 قانون جدید مجازات اسالمی داشتن ٥١٠ی الزم به ذکر است که قانونگذار در ماده
 مقررات قانونی و نکات ایمنی از انگیزه احسان و کمک به دیگری را در صورت رعایت

هرگاه شخصی با  «:برابر مقررات این ماده .موانع مسئولیت کیفری تلقی کرده است
عرض یا  جان، ی احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، انگیزه

انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت  ناموس او الزم است،
حکم این ماده بصورت مطلق و  ».ضامن نیست ررات قانونی و نکات ایمنی،رعایت مق

ی خوب مرتکب و انجام بدون اشاره به وجود یا عدم إذن از طرف مالک داشتن انگیزه
موجب عدم  این اقدامات به مصلحت مالک را در صورت رعایت مقررّات و نکات ایمنی،

 .داند  میضمان
شود این است که آیا سوء نیت   میه اینجا مطرحبا توجّه به موارد فوق سؤالی ک

فاعل و مرتکب قانونی این اقدامات در جرم بودن عمل و ضمان ناشی از ) عنصر روانی(
 آن تأثیری خواهد داشت؟ 

 ملک خود چه به صورت در پاسخ به این پرسش باید گفت که انجام این اقدامات در
آور   ضمان،ونده یا بدون چنین قصدیعمدی و خواه با قصد هالکت وارد شعمدی یا غیر

همانطور که فقها نیز در اعمال این اقدامات اعم از کندن چاه یا گذاشتن غذای  .نیست
طور مطلق قایل بر عدم مسئولیت مالک یا عامل این   بهسمی در خانه یا ملک خود،

ی   جمله مادهنظر فقها طیّ موادی از قانونگذار هم با الهام از ].١٣، ١٢[ اندشده اقدامات
 .داند  میفاقد ضمان  اعمال این اقدامات در ملک خود را بدون توجّه به سوء نیّت،٥٠٨
 

 متعارف بودن اقدامات پیشگیرانه وضعیـ غیر٢
 ،عامل این اقدامات در صورت عدم رعایت شرط متعارف بودن، مسئول خواهد بود

گونه که در بحث از شرایط همان .هرچند این اقدامات را در ملک خود انجام داده باشد
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تصرف   قانون مدنی،١٣٢برابر مقررات ماده  اعمال اقدامات پیشگیرانه وضعی گفته شد،
ئولیت باشد و نه تواند مانع مس  میبه قدر متعارف و برای رفع حاجت و دفع ضرر از خود

 اداره حقوقی نیز که قبال ٤/٧/١٣٧٣ مورخ ٧/٣٠٣٤ی شماره  نظریه. هر نوع تصرّفی
برای مثال .  و متناسب بودن این اقدامات استبیانگر متعارف رد اشاره قرار گرفت،مو

شود در سایر مناطق تدابیر و اقداماتی که در مناطق مرزی و درساعات خاصی اعمال می
 .عرفاً مجاز نیست و در صورت استفاده دارای مسئولیت خواهد بود

 
 از این اقدامات عدم اطّالع رسانی و هشدار نسبت به استفاده ـ٣

رسانی   عدم اطالعکننده از اقدامات پیشگیرانه وضعی، یکی دیگر از شرایط ضمان استفاده
کننده   چنانچه شخص استفاده ،بنابراین .و هشدار نسبت به استفاده از این اقدامات است

عالمت هشدار دهنده نگذارد یا اینکه شخصی را که با إذن در حال دخول است یا با إذن 
مخصوصاً در مواردی که  خواهد وارد محلی شود از انجام این اقدامات آگاه نکند،ی میقبل

 قانون مجازات ٥٠٨عامل این اقدامات عدوانی است در این صورت برابر مقررات ماده 
 .اسالمی مسئول خواهد بود

 
  عدم رعایت نکات ایمنیـ٤

 عدم رعایت نکات ،آخرین شرط از شروط ضمان ناشی از اقدامات پیشگیرانه وضعی
براساس این شرط چنانچه نکات ایمنی و . ایمنی در حین بکارگیری این اقدامات است

 ،اصول فنّی در اعمال این تدابیر رعایت نشده و منجر به  ایراد آسیب و خسارت گردد
 .عامل یا مسبّب ضامن خواهد بود

 اقدامات اشاره توان به نگذاشتن درب چاه توسط عامل عدوانی این میبرای نمونه
 قانون مجازات ٥١٠ و ماده ٥٠٩ و ماده ٥٠٨ی یک ماده  که این شرط از تبصره. کرد

 شود که در بعضی موارد با رعایت این شرط مسئولیّت وی زایل  میاسالمی استنباط
 باشد و بنظر  میو البته این شرط در همه موارد مکمّل رعایت مقرّرات قانونی .شود می
عدم رعایت مقرّرات قانونی، حتّی در صورت رعایت نکات ایمنی و رسد در صورت  می

 .عامل این اقدامات و تدابیر مسئول خواهد بود ،احتیاطی
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 گیری                                                             جهنتی
 از پیشگیری از وقوع جرم همانگونه که در قوانین و مقرّرات مربوط به حقوق پیشگیری

 ١٣٦٩ قانون نیروی انتظامی مصوّب ٤ ماده ٨ بند ، قانون اساسی١٥٦ اصل ٥جمله بند 
با . از وظایف اساسی حاکمیّت است و سایر قوانین و مقرّرات مربوط مقرّر گردیده است،

 شهروندان هم بیش از پیش البتّه به صورت فنّی تر ،امروزه در کنار حاکمیّت وجود این،
این نوع پیشگیری از . نمایند  میاز ابزارها و تدابیر پیشگیرانه وضعیاقدام به استفاده 

طریق تغییر در وضعیّت پیش جنایی و کاهش فرصتهای ارتکاب جرم با استفاده از 
 افزایش زحمات و ،های جرم هایی مثل تقویت و حمایت از آماج راهکارها و تکنیک

 های مراقبتی و محافظتی صورت خطرات ارتکاب جرم و استفاده از ابزارها و تکنولوژی
امّا نه حقّی در . استفاده از این اقدامات به لحاظ ماهیّتی نوعی اعمال حق است. گیرد می

بلکه حقّی است مستقل و در عین حال مرتبط با . قالب دفاع مشروع و یا مالکیّت مطلق
ون قاعده این حق از لحاظ مبنایی بر قواعد و اصولی همچ. دفاع مشروع و حقّ مالکیّت

. وجوب دفع ضرر و خطر محتمل و اصل کرامت انسانی مبتنی است الضرر، تسلیط،
اعمال این حق تابع یک سلسله ضوابط و شرایطی است که نادیده گرفتن آنها مسئولیّت 

های   رویّه،با الهام از قوانین و مقرّرات مختلف. مدنی و کیفری را به دنبال خواهد داشت
 : توان به شرح زیر إحصا نمود  میو حقوقی این شرایط را دکترین فقهی ،قضایی

 قانونی و مشروع ـ٣قانونی بودن تجاوز و خطر  ـ غیر٢محتمل بودن خطر و تجاوز ـ ١
ـ قابل ٥ متعارف بودن اقدامات پیشگیرانه وضعی ـ٤بودن اقدامات پیشگیرانه وضعی 

عدم .  رعایت نکات ایمنیـ٦رسانی در مورد این اقدامات و  رؤیت بودن و ضرورت اطّالع
رعایت این شرایط مطلقاً خواه تؤام با سوء نیّت خاص باشد یا نباشد موجب ضمان مدنی 

 قانون مجازات اسالمی و ٥١٠تنها رفتار تؤام با انگیزه احسان برابر مادّه . یا کیفری است
ون مجازات  قان٥٠٨ مادّه ٢ و تبصره ٥٠٧اقدام بزه دیده علیه خود مطابق مقرّرات مادّه 

 ،٥٠٧با وجود برخی مقرّرات از جمله موادّ . سازد  میاسالمی است که ضمان را منتفی
 هنوز هم ، قانون مجازات اسالمی در باب اعمال اقدامات پیشگیرانه٥١٠ و ٥٠٩ و ٥٠٨

لذا الزم . موضع قانونگذار در این خصوص از شفّافیّت و جامعیّت الزم برخوردار نیست
رایط اعمال این اقدامات و مسئولیّت ناشی از آن را به صورت دقیق است قانونگذار ش

 :شود  میدو هدف عمده دنبال از مشخّص و ضابطه مندنمودن این تدابیر،. مشخّص نماید
 یکی اینکه تعیین این شرایط و ایجاد مسئولیّت کیفری ناشی از نادیده گرفتن آنها،
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ت به بهانه ی اجرای حق و حفظ نظم و زمینه را برای سوء استفاده شهروندان و حاکمیّ
برد و از سوی دیگر مانع از اخالل در حاکمیّت قانون و تضرّر و   میامنیّت از بین

همچنین هتک حیثیت و بی اعتباری تشکیالت قضایی و آزادی بی حدّ و حصر عامل یا 
 .شود  میمسبّب این اقدامات
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