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چكیده
دامگستري از جمله شيوههاي معمول كشف جرم محسوب ميشود كه نه ميتوان طرفدار
ممنوعيت مطلق و نه طرفدار آزادي مطلق اين روش در كشف جرم بود .چرا كه اين روش تعارضي
است بين دو حق :حقوق جامعه و حقوق افراد .از يك طرف اقتضاي برخي جرايم مانند جرايم
سازمانيافته اين است كه چنين روشي در كشف آن جرايم به كار گرفته شود (البته در صورت تجويز
قانوني آن) و از طرف ديگر آزادي مطلق در استفاده از اين روش حقوق افراد را مورد خدشه قرار
ميدهد .در اين مقاله ابتدا به بررسي تاريخچه ،مفهوم و شرايط تحقق دامگستري پرداخته و عالوه
بر اين مباني و موارد بهكارگيري چنين روشي در كشف جرم و تحصيل دليل ،عليه متهم را مورد
تحليل قرار دادهايم .در پايان نيز موضع حقوقي كشورهاي مختلف در رابطه با دامگستري و موضع
حقوقي ايران در اين راستا را به طور خاص بررسي كردهايم.
كلیدواژهها :دامگستري ،تحريك ،كشف جرم ،پليس مخفي ،تسهيل وقوع جرم.

 - 0استاديار دانشکده حقوق دانشگاه شيراز
 - 8دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه شيراز

shahram.ebrahimi@gmail.com
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مقدمه
به دنبال پيشرفت جوامع در زمينۀ علوم و فنون و دسترسي به رايانه و ساير ابزارهاي
الکترونيکي ،مجرمين نيز از اين دستاوردها بهره برده و مرتکب جرايمي ميگردند كه كشف
و دستگيري انها را با دشواريهاي بسياري همراه نموده است .از طرفي برخي جرايم داراي
خصلتهايي ميباشند كه مأمورين كشف جرم با بهكارگيري اقدامات سنتي در كشف چنين
جرايمي راه به جايي نميبرند .از جملۀ اين جرايم ميتوان به مواردي اشاره كرد كه جرم
بزهديدۀ واقعي ندارد (ولگردي) يا جرايمي كه با رضايت طرفين صورت ميگيرد (زناي با
تراضي ،رشا و ارتشا كه هر دو طرف راضي به محقق شدن آن بودهاند) .از طرف ديگر
جرايمي تحت عنوان جرايم سازمانيافته وجود دارند كه به دليل انسجام و سازمانيافتگي
باال ،كه توانايي مقابله با پليس و فشارهاي خارجي ديگر مانند عوامل افشا كننده را دارا
ميباشند (نجفي ابرندآبادي ،20-21 ،ص.)383
بنابراين بهتبع استفادۀ مجرمين از چنين دستاوردهايي انتظار ميرود كه مأمورين كشف
جرم نيز با كمك اين دستاوردها بتوانند شيوههاي نويني را براي كشف جرم به كار ببرند ،كه
احتمال عدم كشف جرايم را به حداقل برساند .همانگونه كه اكنون در جوامع مدرن ،پليس
از حالت واكنشگر ( )Reactiveبه حالت كنشگر ) (proactiveدرآمده و در پي پيشگيري
از محقق شدن جرم است،كه در نتيجۀ اين امر ،پليس جامعهمحور جايگزين پليس سنتي
گرديده است (حسيننژاد ،22 ،ص .)093بهعبارتديگر مأموران مجري قانون با كنار گذاشتن
روشهاي سنتي به روشهاي تحقيقي روي آوردهاند كه در آنها گزارش و شهادت در مورد
جرم توسط خودشان صورت ميگيرد ،روشي كه در آن پيشگيري و تحقيق در مورد جرم
همزمان صورت ميگيرد كه اين همان عرصۀ اجراي فعاالنه قانون است (يزديان جعفري،
 ،28ص.)001
در رابطه با بهكارگيري اين روشها در كشف جرم همواره بحث مشروعيت يا عدم
مشروعيت آنها پيش ميآيد كه آيا مأمور كشف جرم ميتواند طرقي همچون اغفال و فريب
و نيرنگ در كشف جرم به كار برد يا با صحنهسازي و زمينهچيني ،زمينه وقوع جرمي را و
مرتکب آن را دستگير كند؟ آيا داليلي كه از اين طريق به دست آمده مشروع است و ارزش
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اثباتي دارد؟ آيا چنين متهمي قابل مؤاخذه است؟ و اين اقدامات در مسئوليت وي تأثيري
دارد؟ آيا ميتوان عمل چنين مأموري را معاونت در ارتکاب جرم دانست و وي را مسئول
شناخت؟ در اين مقاله بر آنيم كه ابتدا تاريخچه و مفهوم و مباني دامگستري را مورد بررسي
قرار داده (فصل اول) سپس موارد آن را مورد مداقه قرار دهيم (فصل دوم) و در انتها به
بررسي دامگستري در حقوق ساير كشورها و حقوق كيفري ايران بپردازيم (فصل سوم).
فرضيه محقق چنين است كه دامگستري هرچند نميتواند بهعنوان يك دفاع كلي مطرح
گردد و از عوامل تبرئۀ تمامي مجرمين محسوب شود ولي حداقل ميتوان مرتکب
8
بهدامافتاده را از تخفيف مجازات بهرهمند نمود و طبق اصل 82ق.ا 0و تبصرۀ مادۀ 02
ق.آ.د.ک و بند  1ماده واحدۀ قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي 9و
بند  9دستورالعمل نحوۀ استفاده از البسه خدمت در ناجا و ...ميتوان داليل بهدستآمده از
اين طريق را مورد خدشه قرار داد .در اين رابطه يکي از حقوقدانان معتقد است :هدف
نميتواند توجيهكنندۀ وسيله باش د و تعادل بين كارآيي سيستم كيفري و تضمينات حقوق
بشري ،همواره بايد برقرار باشد (تدين ،22 ،ص .)18در تحصيل دليل شرايط بايد به گونهاي
باشد كه از يك طرف ارادۀ آزاد افراد و كرامت و منزلت انساني آنها مصون از تعرض باشد و
از طرف ديگر شأن و اعتبار دستاندركاران عدالت كيفري خدشهدار نگردد .از همين جاست
كه اصل قانوني بودن كه يکي از مهمترين اصول كيفري ميباشد ،دامنۀ شمول خود را به
بحث تحصيل دليل نيز تسري ميدهد.
فصل اول :تاريخچه ،مفهوم و مبانی
كشف جرم و پيشگيري از ارتکاب جرم عمدتاً توسط پليس و مأموران انتظامي در مقام
ضابط دادگستري صورت ميگيرد .يکي از شيوههاي به كار گرفته شده در كشف جرم
« -0بازرسي و نرساندن نامهها ،ضبط و فاش كردن مکالمات تلفني ،افشاي مخاابرات تلگرافاي و تلکاس ،سانساور ،عادم مخاابره و
نرساندن آنها ،استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون»
« -8تبصره-گزارش ضابطين در صورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشند».
« -9بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن ناامعلوم و كاال از اقادامهااي
خالف قانون خودداري ورزند».
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دامگستري است كه به روشهاي گوناگوني صورت ميگيرد .اين روش بيشتر در مورد جرائم
مواد مخدر و قاچاق مرسوم است .چنانكه بر اساس مطالعه  812رأي صادره در خصوص
دامگستري بين سالهاي  0311تا  %12 ،0312پروندهها مربوط به جرائم گروه مواد مخدر
به استثناي الکل بوده است (يزديان جعفري ،28 ،ص .)002
مبحث اول :تاريخچه
با نگاهي گذرا به شيوههاي كشف جرم در تاريخ بشري به اين نکته پي خواهيم برد كه
كشف جرم به طرق دامگستري و اغفال و فريب از ديرباز توسط مقامات مربوط به كار گرفته
ميشده است .برخي حقوقدانان فرانسوي معتقدند كه اين روش از زمان شواليهها مورد
استفاده قرار ميگرفته است .چنانكه آنها با تغيير قيافه و در كمين نشستن در پي دستگيري
متهمين فراري برميآمدند (الرگيه ،12 ،ص .)19در ايران نيز كشف جرم به طرق
دامگستري به ويژه در جرائم مواد مخدر و قاچاق به انگيزه شناسايي و كشف مجرمين از
طرق متداول مبارزه با بزهکار و بزهکاري محسوب ميگشت و در عمل هم اقدام چنين
مأموري نه تنها مورد تعقيب قضايي قرار نميگرفته بلکه عمل وي بهطور ضمني مورد تأييد
مقامات مذكور واقع ميگرديده است (گلدوزيان ،28 ،ص.)821
در اسالم سازماني ويژه جهت بازرسي و تحقيق پيرامون بزه وجود نداشته ولي بعدها اين
وظيفه به عهده سازماني به نام شرطه گذاشته شد كه سازماني اداري – اجرايي بود و
بهتدريج به يك سازمان قضايي تبديل گشت (جعفريان و اميرخاني ،21 ،ص  .)83قبل از
تشکيل اين سازمان هم در اسالم ما شاهد بهكارگيري دامگستري براي اثبات جرم و
تحصيل دليل در برخي از جرائم ميباشيم .در اين رابطه ميتوان به برخي از قضاوتهاي
امام علي (ع) اشاره كرد كه در آنها براي تحصيل دليل عليه متهم به اين طرق متوسل
ميگرديدند (شيخ شوشتري ،18 ،ص.)19
در گذشته در اكثر كشورها متهمي كه به طرق دامگستري مرتکب جرم گرديده يا به اين
طريق جرم وي كشف شده و عليه وي تحصيل دليل صورت گرفته هيچ دستاويزي براي
تبرئه يا تخفيف مجازات خود نداشت .نخستين بار چنين اقداماتي در حقوق آمريکا در دادگاه

دامگستري :ممنوعیت مطلق يا قانونمندسازي آن



2

عالي در دعوي ) (sorrels V united stateدر سال  0398بهعنوان يك دفاع تحت عنوان
دامگستري ( )entrapmentشناخته شد ) )Ronald,Melissa,anne,2007,p708اين امر
ديدگاههاي سنتي در مورد دامگستري را نقض و بهتدريج توسط ساير دادگاههاي ايالتي مورد
پذيرش قرار گرفت و بهعنوان يك رويه در دادگاهها مورد قبول واقع گرديد ( Anthony
)dillof,2004,p70
تقريباً در حقوق ساير كشورها از جمله ايران دفاعي تحت عنوان دامگستري مورد
پذيرش قانونگذاران و قضات قرار نگرفته و تنها در برخي كشورها آثاري (مانند تخفيف
مجازات و  )...بر متهماني كه به دفاع دامگستري متوسل ميشوند بار ميگردد كه در فصول
آتي به تبيين آن خواهيم پرداخت.
مبحث دوم :مفهوم و مبانی دامگستري
عمليات و اقدامات مأمورين پليس در كشف جرم بهطور مخفي به دو صورت منفعالنه و
فعاالنه صورت ميپذيرد .در اقدامات منفعالنه مأمور پليس ،صرفاً هويت خود را مخفي نگه
داشته و هيچ مداخلهاي در مراحل مختلف جرم نميكند .از جمله اين موارد ميتوان به گشت
نامحسوس در كشورمان اشاره كرد ،كه بدون مداخله و تحريك و تشويق به ارتکاب جرم،
صرفاً به ضبط جرائم مرتکبين ميپردازد ) )www.mardomsalari.comدر حالت دوم
مأمور پليس عالوه بر مخفي نگه داشتن هويت خود ،با اقداماتي همچون تحريك ،ترغيب،
اغفال و فريب فرد موردنظر (متهم) را به ارتکاب جرم سوق ميدهد تا او را در حين ارتکاب
جرم دستگير كند .فقط حالت دوم است كه در شمول دامگستري قرار ميگيرد .چرا كه مأمور
دولت با صرف مخفي كردن ه ويت خود اثري در تحريك ديگري به ارتکاب جرم نخواهد
داشت و چنين متهمي قادر نخواهد بود كه صرف مخفي بودن هويت مأمور دولت را
دستاويزي براي توجيه جرم ارتکابي خود قرار دهد .زيرا پليس هيچگونه نقش ايجابي يا
مثبت در ارتکاب جرم توسط متهم ندارد.
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گفتار اول :مفهوم دامگستري و شرايط تحقق آن

در تعريف دامگستري بيان گرديده است كه دامگستري دربرگيرندۀ اغوا و تحريك مردم
به طور مقاومت ناپذيري براي ارتکاب جرم است و در واقع حالتي است كه اقدام مأمور
مجري قانون در اثر تحريك ،يك تزلزل رواني را در شخص بيگناه قانونمند به وجود
ميآورد ) .)paul,2004,p45گارنر نيز دامگستري را اقدامات افسر پليس يا مأمور دولتي
ميداند كه از طريق ترغيب ناروا يا بهطور متقلبانه ،شخصي را تحريك به ارتکاب جرمي
ميكند تا متعاقب آن شروع به تعقيب وي كند ) .)garner,2009,p612پركينز ()Perkins
نيز معتقد است كه دامگستري زماني محقق ميگردد كه مأموران فردي را كه تمايل به
ارتکاب جرم موردنظر نداشته است ،به گونهاي تحريك كنند كه او قانون را نقض كند
(مقيمي ،29 ،ص .)020
هيچيك از اين تعاريف جامع و كامل نميباشند ،زيرا دامگستري براي كشف جرم و
تحصيل دليل را در بر نميگيرد و صرفاً در مقام بيان دامگستري براي ارتکاب جرم ميباشند.
از طرفي در همين يك مورد هم (دامگستري براي ارتکاب جرم) دامگستري را زماني قابل
تحقق ميدانند كه شخص مرتکب ،هيچگونه آمادگي قبلي براي ارتکاب جرم نداشته باشد.
اكنون پس از بررسي شرايط تحقق دامگستري ،تعريف جامعي را از دامگستري ارائه
مينمائيم.
شرط اوليهاي كه در تحقق دفاع دامگستري ضروري دانسته شده است ،اين است كه
عمليات انجام گرفته توسط مأمور دولت باشد نه اشخاص عادي ،بهعبارتديگر تنها مرتکب
بهدامافتاده توسط اشخاص رسمي توانايي توسل به چنين دفاعي را دارا ميباشد .سوالي كه
در رابطه با اين مسئله مطرح ميگردد اين است كه چه تفاوتي بين دامگستري توسط
اشخاص عادي و اشخاص رسمي وجود دارد؟ چرا مرتکب بهدامافتاده توسط اشخاص عادي
توانايي توسل به چنين دفاعي را دارا نيست؟
تنها استدالل قابل پذيرش در اين رابطه استدالل پروفسور كارلسون ميباشد كه معتقد
است در پروندههايي كه دامگستري توسط اشخاص رسمي صورت گرفته است ،دامگستري
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به وسيلۀ پليس شروع و كنترل ميگردد و مأمور دولت ناچار است براي دستگير كردن
شخص قبل از به پايان رسيدن جرم ،گامهايي بردارد .در نتيجه برخالف دامگستري
اشخاص عادي ،هيچ احتمالي براي مورد خدشه واقع شدن مصلحت عام در دامگستري
رسمي وجود نخواهد داشت ). ( dillof,2004,p843
دومين شرط تحقق دفاع دامگستري اين است كه مأمور دولت بايد هويت خود را مخفي
نگه داشته و چنان اظهار نمايد كه مرتکب را در تشخيص هويت خود دچار شبهه كند ،به
نحوي كه مرتکب وي را يك شخص عادي بپندارد ،بهعبارتديگر مأمور بايد خودش را به
جاي يك شخص عادي جا بزند و در نتيجۀ اين امر متهم را به ارتکاب جرم تحريك كند.
آخرين شرط تحقق دفاع دامگستري اين است كه مأمور دولت بايد به تحريك يا ترغيب
يا اغفال و فريب فرد براي ارتکاب جرم موردنظر بپردازد ،بهعبارتديگر مداخلۀ فعاالنه داشته
باشد ،نه اينکه صرفاً هويت خود را مخفي نمايد و هيچ اقدامي در تحريك شخص به ارتکاب
جرم صورت ندهد .سؤالي كه در اين رابطه مطرح ميگردد اين است كه چه ميزان از
تحريك براي تحقق دفاع دامگستري ضروري است؟ آيا تحريك صورتگرفته بايد شديد
باشد؟ به نظر ميرسد كه تحريك مستلزم چيزي بيش از صرف تهيۀ فرصت براي ارتکاب
جرم ميباشد ،باوجوداين ،تحريك مستلزم اين امر نيست كه رفتار مأمور دولت باعث شود
كه متهم مرتکب جرم گردد .اين ميزان از تحريك كه رفتار مأمور دولت بتواند يك شخص
را كه تمايل به ارتکاب جرم ندارد ،به ارتکاب جرم وادار كند ،كافي خواهد بود .الزم نيست
كه تحريك انجام شده به وسيلۀ مأمور دولت سطح خاصي از اجبار ،اغوا ،اقناع و فشار را در
بر داشته باشد .دامگستري از نظر حقوقي نوعي معاونت در ارتکاب جرم ميباشد .همان طور
كه بيان گرديده است ،عنصر مادي معاونت حتي در جرايمي كه مباشرت در آنها با ترک فعل
صورت ميگيرد ،اصوالً فعل مثبت است (ميرمحمد صادقي ،23 ،ص  .)018با توجه به
شرايط تحقق دامگستري و قابليت توجيه آن بهعنوان يك دفاع ،نگارنده ،تعريف زير را از
دامگستري ارائه ميدهد :دامگستري عبارت است از اقدامات مخفيانۀ مأمورين دولتي از
طريق تحريك ،ترغيب ،اغفال و فريب اشخاص براي ارتکاب جرم يا كشف و دستگيري
مرتکبان و تحصيل دليل عليه آنان .اين تعريف جامع و مانع ميباشد ،چرا كه در برگيرندۀ
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تمامي شرايط تحقق دامگستري (مأمور دولت بودن دامگستر ،مخفي كردن هويت خود،
مداخلۀ فعاالنه) ميباشد .همچنين اعم است از دامگستري براي ارتکاب جرم و دامگستري
براي كشف جرم ،دستگيري مرتکب و تحصيل دليل جرم.
گفتار دوم :مبانی دامگستري

چنانکه بيان گرديد به موازات پيشرفت جوامع در زمينۀ علوم و فنون ،مجرمين نيز از اين
دستاوردها بيبهره نبوده و دست به ارتکاب جرايمي زدهاند كه كشف و دستگيري آنان را با
دشواريهاي بسياري همراه كرده است .از طرف ديگر مأمورين كشف جرم نيز در دستگيري
چنين مرتکبيني به روشهايي متوسل ميگردند كه مشروعيت يا عدم مشروعيت آنها محل
بحث است .از جملۀ اين روشها دامگستري براي ارتکاب جرم يا دستگيري و تحصيل دليل
عليه متهميني است كه كشف جرم و دستگيري آنان به طرق معمول غيرممکن مينمايد.
در رابطه با دفاع دامگستري نيز دو ضابطه و ديدگاه مورد توجه دادگاهها در ايالت متحده
قرار گرفته است كه هركدام از اين دو ديدگاه معيار خاص خود را دارا بوده و نتايج قضايي
متفاوتي در پي دارد .اين دو ديدگاه عبارتاند از :معيار شخصي دامگستري (The
 )Subjective test of entrapmentو معيار عيني دامگستري ( The objective test of
.)entrapment
الف) معيار شخصي :اين ضابطه بهوسيلۀ دادگاه فدرال و دادگاههاي اكثر اياالت مورد
استفاده واقع گرديده است .اين ديدگاهي است كه در دعاوي سورلز ( )Sorrelsو شرمن
( )Shermanبه كار گرفته شده است و به همين دليل آن را ديدگاه شرمن – سورلز نيز
ناميدهاند ).)Harvard law review,1982, p21
اين ضابطه حاوي دو شرط است ،متهمي كه خواستار توسل به دفاع دامگستري است،
بايد ثابت كند كه مأمور دولت او را تحريك به ارتکاب جرمي كرده است كه به آن جرم
متهم گرديده است ،در اين صورت اگر موفق به اثبات نشد ،دفاع وي رد ميشود ولي اگر
موفق به اثبات شد ،دولت وراي هرگونه شك معقول بايد اثبات كند كه متهم آمادگي
ارتکاب چنين جرمي را داشته است و در صورت تحقق اين امر نيز دفاع متهم رد ميگردد
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ولي در غير اين صورت دفاع وي پذيرفته ميگردد و منجر به تبرئه شدنش بر مبناي دفاع
دامگستري ميگردد ) .)m.c Adams,2005,p79 and Anthony dillof,2004,p70در
اين ضابطه تمركز دادگاه بر روي حالت ذهني متهم است نه بر روي رفتار پليس ،به اين
منظور كه آيا رفتار پليس علت جرم بوده است يا خير؟ اگر متهم آمادگي ارتکاب جرم را
داشته باشد ،در اين صورت رفتار پليس صرفاً فرصت ارتکاب جرم را محقق كرده يا وقوع
جرم را تسهيل بخشيده است .در نتيجه بنابراين ضابطه دفاع دامگستري تنها زماني محقق
ميگردد كه مأمور دولت طرح مجرمانه را در ذهن متهم به وجود آورد ،نه اينکه زمينۀ اجراي
طرح ايجاد شده در ذهن وي را فراهم كند .براي تشخيص اينکه يك شخص آماده به
ارتکاب جرم محسوب گردد يا خير از يك سري عوامل ميتوان كمك گرفت .اول اينکه
سابقۀ متهم ملحوظ نظر واقع ميگردد و دوم اينکه آيا مأمور دولت ابتدائاً پيشنهاد فعاليت
مجرمانه را داده است يا اينکه فقط زمينۀ وقوع آن را تسهيل كرده است .آخر اينکه آيا
مرتکب عدم تمايل خود به ارتکاب جرم را بروز داده است يا خير؟ با توجه به اين شرايط
ميتوان آمادگي متهم به ارتکاب جرم را استنباط نمود.
انتقادي كه بر اين ديدگاه وارد ميباشد چنين است كه اين ديدگاه در مواردي كه متهم
آمادگي قبلي براي ارتکاب جرم داشته است ،در عمل كاربردي نخواهد داشت .به اين معني
كه در صورت احراز تمايل متهم به ارتکاب جرم ،هرچند كه در اثر تحريکات پليس مرتکب
جرم گرديده باشد ،ديگر امکان توسل به چنين دفاعي براي وي وجود نخواهد داشت
) .(lafave wayner,2000,p454انتقاد ديگري كه بر اين ديدگاه وارد ميشود اين است
كه تحقيق در مورد حالت ذهني و تمايل متهم نه تنها كار بس دشواري است ،بلکه اين امر
باعث ميشود كه قاضي در مورد متهم سابقه و اشتهار وي را ملحوظ نظر قرار دهد كه اين
امر دادرسي عادالنه را خدشهدار ميكند ).)lafave wayner,2000,p454
ب) معيار عيني :طبق اين ديدگاه دامگستري زماني محقق ميگردد كه رفتار پليس
تح ريك متهم به ارتکاب جرمي بوده است كه وي تمايل به ارتکاب آن جرم نداشته است،
يا حتي اگر متهم در شرايط خاص آمادگي ارتکاب آن جرم را داشته باشد نيز قابليت تحقق
دارد ) .)Harvard law review,1982,p21در واقع رفتار مأمور دولت بايد متضمن يك
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خطر اساسي باشد ،كه اين خطر به حدي باشد كه يك شخص متعارف تحت آن شرايط
مرتکب جرمي گردد ) .)Harvard law review,1960,p73چنانكه مشهود است ،تمركز
اين ديدگاه بيشتر بر روي تحريکات مأمور دولت است تا تمايل شخص مرتکب.
در توجيه اين ديدگاه بيشتر مالحظات مربوط به نظم عمومي مدنظر ميباشد .طرفداران
اين ديدگاه معتقدند كه عدم محکوميت شخص بهدامافتاده به دليل روش نادرست حکومت
در وقوع جرم ميباشد ،نه عمل شخص بهدامافتاده .بهعبارتديگر حتي اگر عمل آن شخص
مورد نهي قانونگذار قرار گرفته باشد و تقصير وي احراز گردد ،باز هم امکان توسل به چنين
دفاعي وجود دارد (يزديان جعفري ،28 ،ص  .)089در اينگونه موارد محاكم نبايد با محکوم
كردن فرد بهدامافتاده ،مهر تأييدي بر اقدامات نادرست مأمورين پليس بگذارند.
نکتۀ قابل ذكر در اين مورد اين است كه آيا رفتار پليس بايد مرتکب خاص موردنظر را
هدف قرار داده باشد يا فردي هم كه هدف تحريك نبوده ولي تحريکات مأمور دولت نسبت
به وي نيز اثر كرده و او را در معرض ارتکاب جرم قرار داده است ،ميتواند به دفاع
دامگستري توسل جويد؟ بهعنوان مثال مأمور مخفي دولت شخص الف را به حمل مواد
مخدر تحريك ميكند و شخص ب نيز اين پيشنهاد مأمور را ميشنود و بعد به مأمور مربوط
مراجعه و براي انجام اين عمل توافق ميكند ،آيا شخص ب هم ميتواند به دفاع دامگستري
توسل جويد؟ تفاوتي كه بين اين دو فرد وجود دارد ،اين است كه تحريکات مأمور دولت
نسبت به فرد الف عامدانه و مغرضانه بوده است و بهطور مستقيم او را هدف قرار داده ولي
در تحريك شخص ب هيچ قصد و غرضي نداشته است و عملش نسبت به شخص ب
سرزنشآميز نبوده است و شخص ب بهطور اختياري خود را وارد اين معامله كرده است .در
نتيجه براي شخص ب امکان توسل به چنين دفاعي وجود ندارد.
انتقادي كه بر اين ديدگاه وارد ميشود اين است كه در اين ضابطه به حالت ذهني متهم
توجهي نميگردد و فقط اقدامات پليس مدنظر ميباشد .بنابراين اگر شخصي چنان تمايلي به
ارتکاب جرم داشته باشد كه حتي با تحريك جزيي پليس نيز مرتکب جرم گردد ،امکان
توسل به دفاع دامگستري براي وي فراهم ميباشد.
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در نتيجه به نظر ميرسد كه هيچكدام از اين دو ديدگاه نميتوانند به تنهايي ضابطهاي
جامع و كامل براي دفاع دامگستري محسوب گردند .بنابراين محاكم در رابطه با دفاع
دامگستري بهتر است كه تلفيقي از هر دو ديدگاه را در نظر داشته باشند و با توجه به شرايط
و اوضاع و احوال چنين متهمي را مشمول دفاع دامگستري محسوب كنند يا خير؟ بنابراين
آنها بايد عالوه بر تمايل مرتکب ،رفتار مأمور دولت را هم در قضاوت خود دخيل بدانند.
فصل دوم :روشها و موارد به كارگیري دامگستري
كشف جرم ( )Policingو دستگيري متهمين از عمده وظايف مأمورين نظامي يا
انتظامي در مقام ضابط دادگستري محسوب ميگردد كه در برخي مواقع اين مأمورين به
روشهايي چون ظاهرسازي ،فريب ) (Deceptionو تحريك ) (Provocationو اغفال
) (Delusionفرد رو ميآورند كه در اصطالح اين طرق كشف جرم را دامگستري
( )Entrapmentنام نهادهاند.
كشف جرم به روش دامگستري يا تحريك به ارتکاب جرم به اين طريق به صور
گوناگوني محقق ميگردد كه در تمام اين طرق چنان كه بيان گرديد پليس بايد هويت خود
را مخفي نگه دارد ،بدين صورت كه با ظاهرسازي و فريبکاري خود را در قالب فرد ديگر قرار
داده و به اين طريق فرد را در تشخيص هويت خود دچار شبهه كند .يکي از موارد
بهكارگيري دامگستري اين است كه پليس خود را در قالب بزهديده قرار ميدهد ،مثل موردي
كه مأمور پليس خود را طعمۀ آدمربايي يا كالهبرداري قرار داده تا در حين انجام عمل يا
پس از آن فرد مرتکب را دستگير نمايد.
از موارد ديگر دامگستري تسهيل وقوع جرم ( )Offence Facilitationتوسط مأمور
پليس است بدين صورت كه بهعنوان مثال مأمور پليس مواد مخدر مورد نياز متهمين قاچاق
مواد مخدر را در دسترس آنان قرار ميدهد و به هنگام حمل مواد آنان را دستگير مينمايد
( .)Simon bronit,2004,p37همانطوركه ذكر گرديد ،تسهيل وقوع جرم زماني بهعنوان
دامگستري مطرح ميگردد و ميتواند در مسئوليت مرتکب مؤثر افتد كه فرد را تحريك به
ارتکاب جرم كند بهعبارتديگر ميل به ارتکاب جرم را در وي به وجود آورد نه اينکه صرفاً
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زمينۀ وقوع جرم قصدشدۀ متهم را فراهم كند.
از روشهاي معمول ديگر دامگستري استفاده از ميکروفن ،ضبط صوت و دوربين
عکاسي در ادارات و همچنين سلولهاي زندان است ،مثل موردي كه براي دستگيري
كارمند دولتي كه متهم به ارتشا است به نصب دوربين مخفي در اتاق وي اقدام نمايند
(گلدوزيان ،0928 ،ص .)811اين شيوۀ نظارت و مراقبت بر امور كارگزاران در اسالم نيز
بهعنوان يکي از موارد مجاز تجسس محسوب گرديده است (صادقي ،0912 ،ص .)021
هرچند كه اين مورد را نميتوان دامگستري تلقي نمود ،چرا كه همانطوركه ذكر گرديد
مأمور دولت بايد مداخلۀ فعاالنه داشته باشد و اين مداخلۀ فعاالنه منجر به تحريك فرد به
ارتکاب جرم گردد و صرف نصب دوربين هيچگونه اثري در ارتکاب جرم توسط شخص
موردنظر نخواهد داشت .از روشهاي مرسوم ديگر ظاهرسازي و فريب متهم است ،چنانكه
ديوان كشور فرانسه در پروندۀ معروف ويلسون قاضي تحقيقي را كه به قصد غافلگيري و به
اشتباه انداختن متهم و كسب اقرار و تحصيل دليل ،صداي دوست وي را تقليد كرده بود،
محکوم كرد (گلدوزيان ،28 ،ص .)821
در روش ديگر ممکن است كه مأمور پليس شخص ديگري را واسطه قرار دهد تا
مرتکب را اغفال ،فريب يا تحريك كند .در اين مورد كه در حقوق آمريکا ( Unsuspecting
 )middlemenشناخته ميگردد ،علم يا جهل آن فرد ثالث نيز مطرح ميگردد ،مؤثر در
مسئوليت شخص ثالث و مرتکب و مأمور پليس است .نکتۀ قابل بحث در اين رابطه اين
است كه آيا در مواردي كه مأمور پليس شخص ديگري را واسطه قرار ميدهد نيز امکان
توسل به دفاع دامگستري وجود دارد يا خير؟ در اين مورد دو فرض قابل تحقق است.
نخست اگر فرد ثالث جهل داشته باشد كه اقدامش تحريك ديگري به ارتکاب جرم است و
اين جهل وي ناشي از اقدامات پليس باشد ،اقدام وي به مثابه اقدام مأمور پليس بوده و
امکان توسل به دفاع دامگستري موجود است .دوم اينکه شخص ثالث علم داشته باشد كه
اقدامش موجب تحريك ديگري به ارتکاب جرم است يا اينکه جهل وي به اين امر ناشي از
اقدامات پليس نباشد كه در اين صورت امکان توسل به دفاع دامگستري وجود ندارد .چرا كه
يکي از شرايط توسل به چنين دفاعي اين است كه شخص تحريك كننده يا اغفال كننده
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مأمور دولت باشد .چنانكه در ايالت متحده نيز عقيده بر اين است كه فقط در مورد اول
امکان توسل به دفاع دامگستري وجود دارد ).)Harvard law review, 1982, p127
عالوه بر اين درصورتي كه شخص ثالث به تحريك ديگري به ارتکاب جرم عالم باشد ،طبق
بند يك مادۀ  081ق.م.ا معاون در جرم محسوب گرديده و مجازات معاون در مورد وي
اعمال ميگردد.
در تمامي صور باال بسته به اينکه دامگستري براي ارتکاب جرم و دستگيري شخص
باشد (تعيين مسئوليت) يا براي كشف جرم و تحصيل دليل (اثبات جرم) آثار متفاوتي بر آن
بار ميگردد ،كه هر مورد را جداگانه مورد بررسي قرار خواهيم داد.
مبحث اول :دامگستري براي ارتكاب جرم (مرحله تعیین مسئولیت متهم):
پليس در مقام ضابط دادگستري بر طبق قواعد آئين دادرسي كيفري (ماده  02ق آ دک)
و همچنين اصل  021ق.ا و بند  2تبصرۀ  9مادۀ  8قانون نيروي انتظامي جمهوري اسالمي
مصوب  ،13وظيفۀ كشف جرم و پيشگيري از ارتکاب جرم را عهدهدار است .بنابراين خود
نبايد به وجود آورندۀ ارادۀ مجرمانه در بزهکار باشد ،وي بايد در پي كشف جرم كساني باشد
كه پيشتر دست به ارتکاب جرم زدهاند نه اينکه خود به تکوين انديشۀ بالقوۀ مجرمانۀ
اشخاص مساعدت نمايد (آشوري ،13 ،ص  .)821بنابراين در فرضي كه هنوز جرمي محقق
نگرديده ،دامگستري و تحريك شخص براي ارتکاب جرم توسط مأمور دولت يا تسهيل
وقوع جرم توسط وي خارج از حيطۀ اختياراتش ميباشد .از طرف ديگر از نظر اخالقي كمك
به شکلگيري يك جرم كه ميتوان از تحقق آن جلوگيري نمود نوعي معاونت در جرم
محسوب ميگردد كه مورد نهي كتب آسماني خصوصاً قرآن كريم قرار گرفته است .چنين
امري حتي براي كشف جرم و دستگيري افرادي كه در گذشته مرتکب جرائمي گرديدهاند
نيز صحيح نميباشد .به اين دليل كه اوالً هدف ،وسيله را توجيه نميكند ،در ثاني چه بسا
كه چنين افرادي قبالً توبه نموده باشند و در پي تحريکات مأمور دولت مجدداً در ورطۀ
بزهکاري قرار گيرند .از طرف ديگر از آن جايي كه اقدامات پليس در يك نظام قانوني اعم از
اينکه در چارچوب وظايف يا اختيارات دستگاه قضايي باشد بهمنزلۀ پيريزي ساختار اوليه
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پروندۀ اتهامي عليه اشخاص است و چنين اقداماتي نقش بسيار مهمي در حاكميت بخشيدن
به فرض بيگناهي يا نقض آن ايفا ميكند (علوم جنايي ،22 ،ص .)812
قضات فرانسوي در مواردي كه تحريکات پليس حقيقتاً موجب تحريك قصد جنايتکارانۀ
بزهکار شود ،رأي بر برائت متهم صادر كرده يا همواره متهم را از تخفيف مجازات بهرهمند
ميكنند (الرگيه ،19 ،ص .)19برخي ديگر چون الروش فالون معتقد است كه براي كشف
جرم و دستگيري متهم توسل به روشهاي غيرقانوني نيز مجاز است (گلدوزيان ،28 ،ص
 .) 812در پاسخ گفته شده است كه در تلفيق بين حرمت اشخاص و نظم جامعه ،بايد توجه
داشت كه آزادي بهعنوان حقي طبيعي ،رايج و متداول است و تعرض به نظم جامعه امري
استثنايي تلقي ميگردد ،بنابراين تعقيب و دستگيري افراد متعرض بايد منطقي و قابل توجيه
و براساس ضوابط قانوني باشد (هاشمي ،28 ،ص  .)911بنابر رعايت سلوک اخالقي ،كشف
جرم و پيشگيري از آن نبايد منجر به مداخله در زندگي خصوصي افراد شود يا به كرامت و
حرمت انسانها بيحرمتي گردد (نجفي ابرندآبادي ،21-13 ،ص .)180
بنابراين دامگستري براي ارتکاب جرم و تسهيل وقوع جرم توسط مقامات دولتي ،نه تنها
منجر به پيشگيري از جرم و اصالح شخص نميگردد ،بلکه اين اقدام فرد را در ورطۀ
بزهکاري مياندازد .اين امر خصوصاً در مورد مجرمين اتفاقي بيشتر صدق ميكند و قابل
سرزنشتر است ،چرا كه اين افراد در اثر تحريکات پليس در اين ورطه قرار ميگيرند و
آمادگي قبلي براي ارتکاب جرم ندارند .از طرف ديگر در مورد مجرمين حرفهاي و به عادت و
همچنين در مورد جرايم سازمان يافته ،دامگستري براي دستگيري اين اشخاص كمتر قابل
سرزنش است .چنانكه برخي كشورها از جمله كانادا و استراليا ،اقدامات مخفي پليس را يك
ابزار الزم براي مبارزه عليه برخي جرايم محسوب ميكنند (.)Simon bronit, 2004, p79
مبحث دوم :دامگستري براي كشف جرم و تحصیل دلیل
كشف جرم و تحصيل دليل بر عهدۀ دادسرا است كه با ارجاع تحقيق از سوي آنان به
ضابطان دادگستري ،ضابطان مکلف به جمعآوري هرگونه اطالعات مفيد به كشف حقيقت
هستند .اين مرحله از مراحل حساس آئين دادرسي كيفري بوده كه امکان تضييع و تفريط
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حقوق و آزاديهاي متهم وجود دارد (آخوندي ،21 ،ص  .)82موضوعي كه موجب نگراني
ميگرد د اين است كه در برخي مواقع مقامات قضايي و پليس براي كشف جرم و تحصيل
دليل ،ممکن است به استفاده از ترفندهايي متمايل شوند ،كه مشروعيت اينگونه ترفندها
جاي بحث خواهد بود .گاهي اوقات اثبات بزهکاري متهم دشوار بوده ،نتيجتاً بايد برخي از
اقدامات بازجويي را پذيرفت .اما عدالت نبايد به خاطر استفاده از ترفندهاي قابل سرزنش كه
عموماً ويژگي خيلي متقلبانۀ آن تهديدي براي حقوق دفاعي فرد است ،به مخاطره بيفتد
(الرگيه ،12 ،ص .)19
كشف جرم به شيوۀ دامگستري از جمله شگردهايي است كه زير عنوان عملياتهاي
پليس مخفي بررسي ميگردد .انجام اين اقدامات توسط پليس براي كشف جرم به شيوههاي
مختلف صورت ميگيرد كه در قبل ذكر گرديد .حال سؤاالتي در اين رابطه مطرح ميگردد.
آيا دامگستري و به كارگيري حيله و تقلب و اغفال و فريب متهم توسط مقامات قضايي و
ضابطان دادگستري قانوني و مشروع است يا خير؟ آيا اين مقامات مجاز به استفاده از چنين
روشهايي ميباشند؟ آيا داليلي كه به اين طرق تحصيل ميگردند ،از ارزش اثباتي
برخوردارند؟
الف) از نظر تطبيقي درحقوق فرانسه قاضي كيفري نميتواند اعتقاد باطني خود را بر
اموري متکي سازد كه در جريان رسيدگي بهطور قانوني تحصيل نگرديده است .در اين
كشور دادگاهها استفاده از روشهاي متقلبانه در تحصيل دليل را محکوم مينمايند
(گلدوزيان ،11 ،ص .)88
ديوان اين كشور در يکي از آراي خود كه در آن به محکوميت انتظامي يکي از قضات
نيز اشاره نمود چنين اتخاذ تصميم كرده است :كرامت انساني بر حسب اينکه آدمي در چه
مرتبهاي از لحاظ سلسله مراتب اجتماعي قرار گرفته باشد ،توقعات خاص خود را داراست.
قاضي از نتايج بهدستآمده از اقدامات افراد زير دست خود كه هرگونه وسيلهاي از جمله
حيله و خدعه را به كار ميگيرند ،صورتش بر افروخته نميشود ،اما او مجاز نيست كه خود را
به سطح آنان تنزل داده و همان شيوهها را به كار گيرد (آشوري ،21 ،ص .)818
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ژوس معتقد است كه« :قاضي بايد از به كار بردن حيله و نيز سخنان مزورانه به منظور
غافلگير ساختن متهم پرهيز نمايد و چنانكه حقيقت مستلزم استفاده از مهارت و تردستي
فراوان باشد ،اين امر همواره بايد بدون فريب و اغفال و به گونهاي انجام يابد كه بزهکار را
از نمايشهاي ساختگي و وحشتزا نترساند ،قاضي هرگز نبايد مرتکب عملي برخالف عدالت
شود و گرنه مستوجب كيفر خواهد بود» (فرخشه ،22 ،ص  .)20در حقوق ايتاليا قانونگذار
محدوديتهايي را در زمينۀ تحصيل دليل قائل شده است ،تا آنجا كه قاضي نميتواند اقناع
وجداني خود را به هر دليل و به هر صورت كه تحصيل شده باشد ،استوار سازد .لذا كليۀ
داليل اعم از نوين و سنتي بايد به گونهاي تحصيل گردد كه قانوني بودن آنها محل ترديد
نباشد .مادۀ  022قانون آدک اين كشور مقرر ميدارد كه« :حتي با جلب موافقت ذينفع
(متهم) استفاده از شيوهها و فنون كه آزادي تصميمگيري را مختل سازد يا توانايي تداعي و
ارزيابي را تحت تأثير قرار ميدهد ،ممنوع است» (آشوري ،11 ،ص  .)021بنابراين تحصيل
دليل بايد به شيوههاي صحيح قانوني و با رعايت اصول اخالقي و ضوابط حاكم بر ضرورت
رعايت كرامت به عمل آيد.
ب) برخالف حقوق ساير كشورها كه سعي در كشف جرايم و تعقيب مجرم دارند ،مخفي
داشتن و نهانسازي جرم روشي است كه بهعنوان يکي از ويژگيهاي سياست جنايي اسالم
مطرح است (صادقي ،0912 ،ص .)018
بزهپوشي و جلوگيري از افشاء جرم بر اساس مدارک و ادلۀ موجود در كتاب و سنت مورد
تأكيد حقوقدانان اسالمي بوده است .چنانكه قرآن كريم ،اشخاص را از تجسس در امور
ديگران نهي نموده است (سورۀ مباركۀ حجرات آيۀ  .)08امام علي (ع) نيز در نهجالبالغه در
نامۀ شماره  29مقرر مينمايد ...« :مردم عيوبي دارند كه رهبر امت در پنهان داشتن آن از
همه سزاوارتر است ،پس مبادا آنچه بر تو پنهان است آشکار كني و  ...پس چندان كه
ميتواني زشتيها را بپوشان (نهجالبالغه ،22 ،ص .)812
در توجيهات بزهپوشي در سياست جنايي اسالم آوردهاند كه ،اوالً كشف و آشکار شدن
جرم غالباً با گسترش اخبار مربوط به آن همراه است و اين امر موجب عادي شدن جرم و
ضعف حساسيتهاي عمومي نسبت به جرم خواهد شد ،ثانياً حفظ كرامت و سرافرازي
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موقعيت انساني (صادقي ،0912 ،ص  )013اقتضاي آن را دارد كه جرمي را كه شخص در
نهان مرتکب ميگردد نبايد آشکار ساخت ،زيرا كشف و آشکار ساختن آن منجر به كسر شأن
و شرافت و حيثيت وي ميگردد.
نکتۀ قابل توجه اين است كه در حقوق اسالم نيز مواردي را جزء محدوديتهاي
بزهپوشي ذكر كردهاند كه در آنها مأمورين موظف به كشف جرم و تعقيب مجرم ميباشند.
اين موارد عبارتا ند از :تجاهر و جرائم علني ،دادخواهي و حمايت از بزه ديده ،حمايت از
حقوق جامعه كه شامل جرائم عليه مصالح عمومي و نظارت و مراقبت بر امور كارگزاران
ميگردد .چنانكه امام علي (ع) نيز در برخي از قضاوتهاي خود از طرقي چون اغفال و
تفريق متهمين براي كشف جرم و تحصيل دليل استفاده ميكردند (رک :شيخ شوشتري،
 ،18ص  .)19نکته قابل ذكر اين است كه موظف بودن مأموران به كشف جرم به معناي
جواز دامگستري نيست.
بهطوركلي در اسالم ترک بزهپوشي و جواز تجسس و افشاي جرم ،ضابطه و مالک
اساسي مصلحت غالب است بنابراين كشف جرم به طريق دامگستري و اغفال و فريب متهم
براي تحصيل دليل در مورد طيف وسيعي از جرايم با مواضع اتخاذي توسط شارع ،تناقض
داشته و مورد قبول واقع نگرديده است.
فصل سوم :توسعه قلمرو دامگستري در حقوق ساير كشورها و ايران
با توجه به اينکه دامگستري ابتدا در حقوق كشورهايي چون آمريکا و كشورهاي اروپايي
مورد شناسايي قرار گرفته است و در اينگونه كشورها دامگستري مورد مداقۀ فراواني قرار
گرفته ،ابتدا به بررسي حقوق ساير كشورها پرداخته و سپس حقوق كيفري ايران را در رابطه
با دامگستري مورد بررسي قرار ميدهيم.
مبحث اول :مطالعۀ تطبیقی دامگستري
الف) در رابطه با دامگستري چنانكه ذكر گرديد ،نخستين كشوري كه اين اقدامات را در
قالب يك دفاع شناخت ،ايالت متحده آمريکا بود ( )Sorrels V United Statesدادگاههاي
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اين كشور دو ضابطه در رابطه با دامگستري دارند كه عبارتاند از :ضابطۀ ذهني و ضابطۀ
عيني كه در فصل اول توضيحات الزمه در رابطه با اين دو ضابطه ذكر گرديد و جهت پرهيز
از اطالۀ كالم از توضيح مجدد آن خودداري مينماييم .در گذشته در اين كشور ،ضابطۀ عيني
بيشتر متبوع بود ولي در حال حاضر ضابطۀ ذهني متبوعتر مينمايد ( john m
 .)scheb,1999,p347در حقوق اين كشور دفاع دامگستري در صورتي پذيرفته ميشود كه
اوالً تحريك توسط مأمور دولت صورت پذيرد ثانياً شخص مرتکب آمادگي ارتکاب چنين
جرمي را نداشته باشد چرا كه در صورت وجود اين دو شرط ميتوان گفت كه عامل تحريك
موجب وقوع جرم شده است ) .)Andrew ashworth,1991,p212در اين صورت
اشخاصي كه محکوميت قبلي دارند كمتر قادر خواهند بود كه از امتيازات اين دفاع بهرهمند
گردند ) .(Andrew,ibid,p213چنانكه برخي ديگر نيز بين عمل پليسي كه شخص ديگر
را به ارتکاب جرم تحريك ميكن د و پليسي كه صرفاً به يك خطر موجود متصل گرديده و
آن را تسهيل ميكند ،تمايز قائل گرديده و معتقدند كه فقط براي مرتکب اول امکان توسل
به دفاع دامگستري وجود دارد ) .(peter seago,1989,p192194در پروندهاي ،شخصي به
نام كن ( )kenبه شخص ديگري به نام راكي ( )Rockyبراي گرفتن وام مراجعه كرد ،راكي
درخواست وي را رد كرد و او را تحريك به پيوستن به يك گروه قاچاق مواد مخدر كرد و
كن عليرغم ميل باطني قبول كرد كه كيف حاوي  9گرم كوكائين را به شخص ديگري
بنام ويلي ( )Willyبرساند وي به اتهام جرم حمل و معامله كوكائين دستگير گرديد .در اين
مورد راكي يك مأمور مخفي بود و كن با توجه به اين امر به دفاع دامگستري متوسل شد و
پس از اثبات اين امر كه وي توسط پليس تحريك گرديده و هيچ آمادگي قبلي براي ارتکاب
اين جرم نداشته است زمينه تبرئه خود را فراهم آورد ).(Anthony dillof,2004,p71
ب) در حقوق انگليس تحريك و دامگستري بهعنوان يك دفاع كلي مورد پذيرش
محاكم واقع نگرديده است و عقيده بر اين است كه در اين حالت نيز متهم در اقداماتش
آزادانه تصميم گرفته و جرم را بهصورت ارادي مرتکب شده است ( Andrew ashworth,
 .)2005, 284در گذشته در اين كشور با توجه به قواعد كامن ال ،قاضي اختيار رد دليلي را
كه به طريق غيرقانوني تحصيل گرديده بود را نداشت .بنابراين داليل بهدستآمده از طريق
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تفتيش غيرقانوني مخفيانه توسط پليس به حيله يا با مداخلۀ يك مأمور تحريك كننده ،بر
طبق كامن ال قابل قبول بود (گلدوزيان ،11 ،ص  .)91با تصويب قانون پليس و داليل
كيفري )Police and criminal evidence act 1984( 0328طبق مادۀ  12اين قانون
تغييرات بسياري در رويۀ قضايي در اين زمينه ايجاد گرديد .طبق اين ماده دامگستري ممکن
است دليلي براي كاهش مجازات مرتکب محسوب گرديده يا داليلي را كه بر مبناي
دامگستري به دست آمده غيرقابل استناد تلقي كند ).(Elizabet A martin,1384,p175
ج) رويۀ قضايي بلژيك عذر گفتار و رفتار تحرکآميز پليس را وقتي ميپذيرد كه
متهمي را مصمم به ارتکاب جرمي نموده باشد .در مقابل ديوان جنايي ،استفاده از رفتار
تحريكآميز پليس را در مواردي كه اثر مداخلۀ پليس ،تنها نسبت به جرم در جريان ارتکاب
يا ارتکابي قبلي بوده ،رد كردهاند .بنابراين زماني رفتار تحريكآميز پليس غيرقانوني تلقي
ميگردد كه لزوماً قبل از ارتکاب جرم باشد (گلدوزيان ،11 ،ص .)82 - 81
د) در كشور استراليا و كانادا نيز دامگستري بهعنوان يك دفاع كلي مورد پذيرش قرار
نگرفته است .در اين دو كشور دامگستري تحت عنوان تسهيل وقوع جرم ( Offence
 )Facilitationشناخته شده است ،بدين صورت كه بهعنوان مثال ،پليس مواد
مخدرغيرقانوني را در اختيار اشخاص مظنون به معامله يا ساير افراد قرار ميدهد تا هنگام
معامله يا حمل ،آنها را دستگير نمايد .در اين كشورها عمل چنين مأموري را سوءاستفاده از
اقدام تعقيبي ( )Abuse of Processمينامند ) ،(Simon bronit,2004,p37و به داليل
بهدستآمده از اين طريق ترتيب اثر نميدهند .چنانكه در بخش  8مادۀ  88منشور كانادايي
حقوق و آزاديهاي فردي  ،0328يکي از موارد رد دليل را وقتي ميدانند كه كيفيت تحصيل
دليل در شرايطي بوده است كه به حقوق و آزاديهاي تضمين شده در اين منشور لطمه وارد
كند (گلدوزيان ،همان ،ص  .)93از طرف ديگر در برخي مواقع اين دو كشور اقدامات مخفي
پليس را يك ابزار الزم براي مبارزه عليه جرم محسوب ميكنند و مصونيتها و معافيتهايي
را براي چنين مأموريني در نظر ميگيرند ).(Simon bronit,ibid,p79
مطالعۀ حقوقي كشورهاي اروپايي بيانكنندۀ اين امر است كه اين كشورها در پي ايجاد
يك تعادل و توازن بين حقوق بشر و كشف جرم به روش مخفي ميباشند .چرا كه از طرفي
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پيچيده شدن ارتکاب جرايم و استفاده از فنآوريهاي روز در ارتکاب جرم ،كشف جرايم را
دشوار ساخته و كشف جرم به طرق مخفي و دامگستري در برخي جرايم را غيرقابل اجتناب
گردانيده است .از طرف ديگر اغفال و فريب و تسهيل وقوع جرم و دامگستري براي كشف
جرم با انصاف و عدالت و شيوۀ محاكمۀ منصفانه و حقوق اشخاص و حفظ حريم شخصي
آنها در تعارض است.
مبحث دوم :موضع حقوق ايران در رابطه با دامگستري
در حقوق كيفري ايران نه تنها دفاعي تحت عنوان دامگستري در قوانين مورد شناسايي
قرار نگرفته بلکه تحصيل دليل به اين طرق نيز صراحتاً ممنوع نگرديده است .ولي پارهاي از
قوانين بهطور ضمني به اين موضوع اشاره كردهاند و در برخي موارد دامگستري را از موجبات
تخفيف مجازات مرتکب محسوب ،يا داليل بهدستآمده از اين طريق را غيرقابل استناد
تلقي نمودهاند .اكنون براي روشن شدن موضع حقوق كيفري ايران در رابطه با دامگستري
دو مرحلۀ تعيين مسئوليت و اثبات جرم را از يکديگر جدا كرده و در پايان به بررسي
مسئوليت مأمور دامگستر ميپردازيم.
گفتار اول :دامگستري براي ارتكاب جرم (مرحلۀ تعیین مسئولیت)

در برخي مواقع مأمور پليس فرد را تحريك به ارتکاب جرمي عليه خودش مينمايد .در
اين صورت چنانچه جرم ارتکابي در زمره جرايمي باشد كه عدم رضايت و اغفال و فريب بزه
ديده از عناصر متشکلۀ جرم محسوب گردد ،اصوالً جرمي محقق نميشود تا موضوع
مسئوليت مرتکب پيش بيايد .چرا كه در اينگونه موارد مأمور پليس با طيب و رضايت خود را
در معرض ارتکاب جرم قرار مي دهد ،كه اين امر منجر به زائل شدن عنصر مادي يا قانوني
جرم ميگردد (باهري ،20 ،ص  810و صانعي ،22 ،ص  .)838از جملۀ اين جرايم ميتوان
بازداشت غيرقانوني ،سرقت ،كالهبرداري ،آدمربايي ،خيانت در امانت و  ...را نام برد .چنانكه
شعبۀ دوم ديوان عالي كشور در رأي شماره  19در سال 0991/0/81مقرر ميدارد :اگر چند
نفر مأمور كشف جرم براي خريد دالر تقلبي ،از متهم به او مراجعه كنند و نامبرده دالرهاي
تقلبي را به آنها عرضه نمايد اين عمل شروع به كالهبرداري نيست .زيرا الزمۀ شروع به

دامگستري :ممنوعیت مطلق يا قانونمندسازي آن

80 

كالهبر داري ،عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتکب از توسل به وسايل متقلبانه است
(حسيني ،22 ،ص  .)902در رابطه با آدمربايي نيز عقيده بر اين است كه براي تحقق اين
جرم ربودن بايد محقق شود و ربودن در صورتي محقق ميگردد كه شخص رضايتي به جا
شدن خود نداشته باشد ،پس عدم رضايت مجني عليه شرط تحقق آدم ربايي است
(ميرمحمد صادقي ،22 ،ص  832و آقايينيا ،21 ،ص .)011-011
نکتۀ قابل ذكر در اين موارد اين است كه آيا چنين شخصي را كه قصد ارتکاب عمل
حرام و ممنوع را داشته ،ميتوان بهعنوان متجري مورد مؤاخذه قرار داد؟ در اين رابطه بعيد
به نظر نميرسد كه بتوان در اين موارد شخص مرتکب را تحت عنوان تجري مورد مؤاخذه
قرار داد و وي را صرفاً به علت تجري قابل تعزير دانست ،نه اينکه به دليل جرم موضوع
تجري وي را مجازات كرد .البته با فرض قابل مجازات بودن متجري كه در اين زمينه
اختالفنظر وجود دارد.
در مواردي كه تحريك صورتگرفته از طرف مأمور عنصر جرم را زائل نميكند اين
سؤال مطرح ميگردد كه آيا ميتوان اين تحريك را در قالب اجبار معنوي يا اكراه بيان نمود
و مرتکب را مبري از مسئوليت كيفري دانست؟
طبق مادۀ  020ق.م.ا اكراه در صورتي مانع مسئوليت قلمداد شده كه عادتاً قابل تحمل
نباشد ،يعني قدرت تصميم گيري فرد را به كلي زائل يا محدود به انتخاب يکي از دو امر
نمايد .بعيد است كه تحريکات ناشي از دامگستري منجر به سلب قدرت تصميمگيري در فرد
گرديده و منتهي به زائل شدن ارادۀ وي گردد ،چرا كه چنين فردي با آزادي اراده و در پي
كسب منفعت مرتکب چنين عملي ميگردد (صانعي ،همان ،ص  .)11اگر پذيراي اين امر
باشيم كه دامگستري به طرق تحريك منجر به سلب ارادۀ مرتکب ميگردد ،بايد تحريکات
مشابه صورتگرفته از سوي غيرمأمور دولت را هم از موانع مسئوليت مرتکب محسوب كنيم.
درصورتيكه چنين تحريکاتي منجر به سلب مسئوليت كيفري نميباشد و تأثير بر روي اراده
ندارد كه بتواند آن را زائل كند ،هرچند كه ممکن است تأثيري جزئي بر روي اراده داشته
باشد كه اين امر نيز مؤثر در مقام نيست (اردبيلي ،11 ،ص .)32
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نکتۀ قابل ذكر ديگر اين است كه عمل مأمور ممکن است فرد را در غيرقانوني بودن
رفتارش دچار شبهه كند ،كه اين امر با توجه به نسبي بودن امارۀ علم به قانون ميتواند در
مسئوليت مرتکب مؤثر باشد .نکتۀ آخر اين است كه هرچند نميتوان مرتکب بهدامافتاده را
طبق قاعدۀ اجبار و اكراه مبري از مسئوليت كيفري دانست ولي ميتوان وي را مشمول
قواعد تخفيف مجازات محسوب كرد .چنانكه قانونگذار ايران نيز طبق بند پ مادۀ 92
ق.م.ا يکي از جهات تخفيف مجازات را رفتار و گفتار تحريكآميز مجني عليه ميداند.
هرچند كه در همۀ موارد خود شخص دامگستر مجني عليه جرم واقع نميگردد ولي به نظر
ميرسد كه مراد از مجني عليه در اين بند مجني عليه اعتباري ميباشد نه مجني عليه به
معناي واقعي .براي توجيه تخفيف مجازات مجرمي كه تحت تأثير تحريکات مجنيٌ عليه
مرتکب جرم گرديده است ،دو نظريه مطرح ميگردد )0 :نظريۀ ذهني :عقيدۀ طرفداران اين
نظريه بر اين است كه در اثر تحريك مجنيٌ عليه مرتکب دچار حالت رواني مخدوش
گرديده و كمتر براي جامعه خطرناک است )8 .نظريۀ عيني :طرفداران اين نظريۀ مسئلۀ
خطاي متقابل و تجزيۀ مسئوليت جزايي را پيش ميكشند (عليآبادي ،22 ،ص  892و
صانعي ،همان ،ص  .)188-189به نظر ميرسد كه بهترين توجيه تلفيق اين دو نظر باشد
كه در تخفيف مجازات مرتکب هم اختالل رواني وي و هم خطاي محرک مدنظر قرار گيرد.
بنابراين طبق قواعد تخفيف مجازات ،ميتوان مرتکب بهدامافتاده را كه در اثر تحريك مأمور
دولت مرتکب جرم گرديده از شمول تخفيف بهرهمند ساخت.
گفتار دوم :دامگستري براي كشف جرم و تحصیل دلیل (اثبات جرم)

در حقوق كيفري اصل بر تحصيل آزادانۀ دليل است ،اصلي كه عالوه بر جامعه ،متهم
نيز از آن بهرهمند ميگردد .سؤالي كه مطرح ميگردد اين است كه آيا اين اصل بهطور
مطلق مورد پذيرش واقع گرديده است؟ آيا تحصيل دليل از طريق خدعه و نيرنگ و فريب
متهم ،ولو به انگيزۀ كشف جرم ،صحيح است؟
در ارتباط با اصل تحصيل آزادانۀ دليل در امور كيفري تهديداتي وجود دارد :اول آنکه
فقط داليلي قابل ارائه به دادگاه اند كه از سوي قانونگذار يا رويۀ قضايي ممنوع نشده
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باشند .دوم آنکه داليل قانوني بايد به طرق قانوني تحصيل گردند (آشوري ،21 ،ص .)821
بنابراين داليلي كه به طرق اغفال و فريب و بهطور غيرقانوني تحصيل گرديدهاند قابل
استناد تلقي نميشوند .چنانكه بهموجب مادۀ  083قانون آ.د.ک سؤاالت تلقيني ،اغفال،
اجبار يا اكراه متهم صراحتاً منع گرديده است .گاهي باز پرس درصدد بر ميآيد تا از نطق و
گفتههاي متهم كه بهصورت غيرحضوري ايراد ميشود ،در جلسۀ حضوري سوءاستفاده و
بدين وسيله وي را غافلگير نمايد .چنين اظهاراتي غالباً از طريق مکالمات تلفني و سايتهاي
رايانهاي و مراسالت پستي و ضبط صوت رد و بدل ميشوند (كريمي و رحيميپور ،22 ،ص
 .)981نبايد از نظر دور داشت كه اين اظهارات درحين غفلت متهم از اينکه ميتواند مورد
استفادۀ قضايي قرار گيرد ،شکل گرفتهاند و متهم دقت الزم را در اين موارد معمول نداشته
است .دادنامۀ شماره  0011شعبۀ  30دادگاه تجديد نظر استان تهران حاكي است كه
مأمورين پليس با گرفتن تماس و مذاكرات صوري با خانم (ش-ا) ،وي را تحريك به اتکاب
اعمال نامشروع نموده و در نتيجه اين امر وي مأمورين را جهت انجام روابط نامشروع به
منزل خود دعوت مينمايد .مأمور ين در منزل حاضر گرديده و به بازرسي از منزل پرداخته و
عالوه بر وي دو خانم ديگر به نامهاي (ز-ق)  11ساله و (م-آ)  21ساله را دستگير و يك
دستگاه ماهواره و يك جلد مجله مبتذل كشف نمودند .در حين بازرسي خانم (م -آ) مبلغي
بهعنوان رشوه پرداخت نمود كه صورتجلسه گرديد .در دادگاه بدوي در مورد متهمين قرار
مجرميت صادر گرديد .متهمين از حکم مذكور تجديد نظرخواهي كرده و پرونده به دادگاه
تجديدنظر فرستاده شد .دادگاه تجديدنظر با توجه به آياتي از قرآن كريم و اصول ،89 ،88
 91ق.ا و مادۀ  89قانون آ.د.ک تجديدنظرخواهي را وارد دانست و اقدامات مأمورين را خالف
شرع و قانون و صحنهسازي براي وقوع جرم و موجب تشويق به فحشا و فساد دانسته و
رأي بر برائت متهمين صادر كرد ،مگر در مورد نصب ماهواره كه رأي بر محکوميت متهم
داده شد ).(www.ghezavat .com
همچنين بند  1ماده واحدۀ قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
مصوب  29مقرر ميدارد :بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن در
پشت سر متهم يا بردن آنها به اماكن نامعلوم و كالً اقدامهاي خالف قانون خودداري ورزند.
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بنابراين دامگستري و چنين روشهايي بعضاً بهطور صريح يا ضمني مورد نهي قانونگذار
قرار گرفته است .اما نکتۀ قابل ذكر اين است كه آيا نهي از شي داللت بر فساد ميكند يا
خير؟ بهعنوان مثال شخصي در نتيجۀ اغفال و فريب پليس اقرار به ارتکاب جرمي مينمايد،
با توجه به اينکه چنين روشي در تحصيل اقرار مورد نهي قرار گرفته است آيا اقرار وي قابل
استناد است؟ در پاسخ بايد گفت كه در تمامي موارد چه در حقوق كامنال ،چه در حقوق
رومي ژرمني ،عدم پذيرش اينگونه اقرارها به دليل شك در صحت آنها است .در حقوق
كشورمان نيز با توجه به تبصرۀ مادۀ  02قانون آ.د.ک كه گزارش ضابطين را در صورتي
معتبر ميداند كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشد ،به نظر ميرسد چنين داليلي كه از طريق
دامگستري تحصيل ميگردد غيرقابل استناد باشد .چرا كه اصوالً مأموري كه اقدام به
دامگستري و اغفال و فريب متهم مينمايد مورد اعتماد قاضي محسوب نميگردد.
گفتارسوم :مسئولیت مأمور دامگستر

طبق بند  1قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و بند 9
دستورالعمل نحوۀ استفاده از البسه خدمت در ناجا مصوب  ،22كه مقرر ميدارد« :نحوۀ
استفاده پايوران انتظامي كه در اثر نياز خدمتي ميبايست در شرايطي از لباس خدمت استفاده
ننمايند متعاقباً اعالم خواهد شد» و مفهوم مخالف اين بند كه دربرگيرنده اين امر است كه
پايوران ناجا در حين انجام وظيفه ملزم به استفاده از البسه مصوب هستند مگر در مواردي
كه قانون اجازۀ عدم استفاده از لباس خدمت را به آنان بدهد ،مأمورين را از دامگستري و
اغفال و فريب متهم منع ميكند .از طرف ديگر اخالق پليسي كه عبارت است از مجموعه
ملکات نفساني و صفات و خصوصيتهاي روحي يك مأمور پليسي كه براي اجراي صحيح
مأموريت خود بدان نياز دارد ،وي را از اغفال و فريب افراد باز ميدارد (محبي ،29 ،ص .)13
هرچند كه در اكثر موارد تحريکاتي كه توسط پليس صورت ميگيرد به امر آمر قانوني
است ،ولي همچنانكه بيان گرديد ،در اينگونه موارد كه تحريك به ارتکاب جرم خالف
قانون و نظم عمومي و اخالق پليسي است ،خود پليس مسئول است (مادۀ  21ق.م.ا) .و در
مواردي كه عمل مرتکب جرم محسوب ميگردد عمل چنين مأموري نيز طبق مادۀ 081
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ق.م.ا معاونت در جرم محسوب گرديده و قابل مجازات است .هرچند كه در عمل و رويه
قضايي اقدامات چنين مأموري نه تنها مورد مجازات قرار نميگيرد بلکه بهطور ضمني مورد
تأييد هم واقع ميشود.
نتیجهگیري
با توجه به بررسيهاي صورتگرفته در اين مقاله به نظر ميرسد كه نميتوان طرفدار
آزادي مطلق دامگستري توسط مأمورين يا ممنوعيت مطلق آن بود .چرا كه آزادي مطلق آن
مضر به حقوق افراد است و ممنوعيت مطلق آن نيز حقوق جامعه را به خطر مياندازد.
پيشنهاد نگارنده چنين است كه دامگستري را اصوالً بايد ممنوع دانست مگر در مورد برخي
جرايم ،از جمله جرايم سازمانيافته و فراملي و جرايم ارتکابي توسط مجرمين حرفهاي چرا
كه ،بهكارگيري روشهاي معمول در كشف جرم در مورد اين جرايم و مجرمين مؤثر واقع
نگرديده و اقتضاي اين جرايم چنين است كه مأمورين در كشف آنان به طرقي چون
دامگستري روي آورند ،البته آن هم در صورت قانونمند ساختن چنين روشهايي ،وگرنه در
حال حاضر توسل به چنين روشهايي نه تنها غيرقانوني و غيرمجاز بوده ،بلکه منجر به
مسئوليت مأمور مربوط هم ميگردد.
در مورد مسئوليت مرتکب بهدامافتاده نيز بايد قائل به تفکيك شد .در جاييكه
دامگستري منجر به زائل شدن عناصر جرم گردد ،ديگر محملي براي مجازات متهم وجود
نخواهد داشت ،چرا كه جرمي محقق نشده است تا مجازاتي صورت گيرد .ولي در غير اين
صورت بايد ميان مرتکبين مختلف تمايز قائل گشت و با توجه به پروندۀ شخصيت متهم
تصميمگيري نمود .همچنانكه در حقوق آمريکا نيز تنها متهميني قادرند به دفاع دامگستري
استناد كنند كه آمادگي به ارتکاب جرم موردنظر را نداشته باشند .با داليل تحصيلشده از
طريق دامگستري نيز طبق قوانين ذكرشده در فصول مختلف مقاله قابل استناد تلقي
نميشوند و مأموري كه چنين طرقي را در كشف جرم به كار ميبرد ،طبق قواعد معاونت در
ارتکاب جرم مسئول است .همچنين طبق قوانين خاص ،چنين اقداماتي ممکن است تخلف
محسوب گردد.
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