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Abstract :  

The goal of any society is the protection of individual rights and freedoms and ultimately 
the preservation of the psyche of individuals. Therefore, any assault on the psyche of 
people is abnormal and requires a social response. Among these anomalies, which result 
in restriction or deprivation of individual rights and freedoms, is harassment and 
persecution. Stalking can be considered a crime against persons (against mental 
freedom). Although there is no criminalization in Iranian legislation, the importance of 
criminalization has increased over time. Currently, Article 619 of the Islamic Penal Code 
is the most similar article as the one mentioned above, which is one of the most complex 
articles of the Islamic Penal Code and has caused wide interpretations. Therefore, it is 
necessary to provide a comprehensive analysis of it. Therefore, with proper pathology 
and proper legislation that has an executive guarantee, this social damage can be 
controlled and limited to a large extent. 
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 بررسی تطبیقی تعقیب مخفیانه

 1آمنه رشیدگرمی

 2مبین انصاری 

 3مینا زارع زاده 

 4مهدی مسعودی آشتیانی

 

 چکیده 

غایت هر جامعه، مصوننیت ققن    زادی  ها  رری    یر ناایت قف  ر د  درردی دسوتل ا د هر نننه تعرو   تع    

به ر د  درردی ناهنجار  بنیه   نیاامن   دکنش دجتماعی دسوتل دا جمهه دی  ناهنجار  ها که مد  ییت یا سوهب ققن   

( رد می تند  دا جردیم Stalkingتعقیب مخفیانه )باشووو ل   زادی  ها  رری  رد به همرده یدری، مزدقمت   تعقیب می  

دنرچه یر قانن  ن در  دیرد  جرم دنگار  نشو ه دسوت، ای   با ن ر اما  بر  لعهیه دشوخا  )عهیه زادی  ر د ( یدنتوت 

نر  قانن  مجاادت دسوممی مشوابه تری  مایه به عنند  م ک  619دهمیت جرم دنگار  ز  درز یه شو ه دسوتل هم دینم مایه  

دسوت که دا یییی ه تری  مندی قانن  مجاادت دسوممی می باشو    تفاسویر نتوتریه د  رد منجب شو ه دسوتل دا دی  ر  

بنابردی  با زسویب شوناسوی حودیق   قانننگ در  مناسوب که ضومانت  ا ز  رد ضور ر  می نمای ل دردئه تدهیهی جامع د

 دی  زسیب دجتماعی رد کنترل   مد  ی کریلدجردیی به همرده یدشته باش ، می تند  تا ق  ایای  

 کهی   دژنا : تعقیب مخفیانه، دنندع تعقیب، ماهیت   مجاادت جرم تعقیب 
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 مقدمه

قف  ققن    زادی  ها  رری  دسووتل    ،ب    شووم غایت ن م دجتماعی   ه ا دا  ضووع   دیجای قندنی  یر جندمع

ی ی دا توامی  دمنیوت   قف  منوارع رری  یر یرتن دقتردم بوه دی  ققن    زادی  هوا  رری  دم وانیو یر می بواشووو ل  

ناهنجار  ها  دجتماعی عهیه زادی  ها  رری  عنند  مزدقمت   تعرو می باشو  که مفانم  سویعی یدری   شوامر هر 

قانن    619دی  عنند  یر قندنی  جزدیی مایه   ررتار  دسوووت که دمنیت   زسوووایش درردی رد سوووهب   مختر کن ل دنرچه

مجاادت رد به خنی دختصوا  یدیه دما یی  نشوتریه   متننعی دا مصواییف ررتار  ز  منری تنجه قانننگ در قردر نگررته 

برد  جهننیر  دا هر نننه تجا ا به ققن  رری   ،دمر اه م ار ق رت دجتماعی یعنی قانن   یدرد  خمقانننی دستل  

ماعی با  ضووع   دجرد  حوودیق سووعی بر قف  ققن    زادی  ها  رری  یدریل دا مامتری  زادی  ها  رری    دجت

که مانن  زادی  جتوم   ت  دا منهبت ها  داای دسوت به دی  معناسوت که شوخ  یر چارچن      ذه  زادی  ر د ،

ا عو م دنجوام کوارهوا  متعوارا مربن  بوه قندنی    هنجوارهوا  دجتمواعی بتندنو  زادیدنوه   بوا میور خنیش دقو دم بوه دنجوام یو 

ان نی خنی کن    هیچ شوخصوی بی یایر مزدقم    نشونیل تعقیب مخفیانه بعنند  ی ی دا مصواییف جردیم عهیه زادی  

 لملدسوممی یدنتوته   جرم دنگار  نریی ه   619قندنی  جزدیی ذیر جرم مزدقمت   دا مصواییف مایه   ر د  دشوخا  یر

 )الام به ذکر دسوت برخی دا کشونرها همانن   یدنتوتیم که ماهیتی متوتقر دا جرم مزدقمت یدریل دما با بررسوی ماهیت ز

منضنع، س نت    زاما  دق دم به جرم دنگار  خا  تعقیب مجرمانه کریه دن ( دما هم چنا  ناشناخته مان ه دستل دهمیت 

ی ی ه جنایی مطرح   میزد  متوونایت کیفر    ما رد بر ز  یدشوته تا تعقیب مخفیانه رد بعنند  یمقانن    ر یه قضوایی،  

ز  رد تبیی  سواایمل مقااه قاضور یر خصون  بدم تمام ا دیا  جرم تعقیب ناتند  بنیه، بنابردی  سوعی شو ه دسوت رق  

 منری بدم قردر نیریلز     سیس بررسی تطبیقی متونایت کیفر   م کنر، ماهیت، درکا  جرم

 

 مفاهیم-1

 یناا  ، نامرئی ، نایی د : یر اغت به معنا  ینبال کری ، ییگیر  کری ، مخفیانه تعقیب 

 ( Lehar ce'lement obsessionnel embus cade traque(   یر رردنته )Stalkیر ابا  دنگهیتی )

( معنا  دحوهی تعقیب ینبال کری ، شو ار قیات  قش که یم تشوخی  ر دنیزشو ی بنی که Meloy) 1998یر سوال 

( یر tabloidد   ضوعیت رری امانی که قربانی دسوت ب ار می ررتل دسوتفایه دا دی  کهمه تنسو  مطبنعات تبهنئی   )بر

 یر دبت د تنس  رسانه ها یر Stalkerکه دحطمح   (Lawson ,Cruttenden 1996)دیاالت متد ه دب دع شو ه دست  

 لتغییر کری  Stalkingبا ن شووت اما  معنا     (Rosemary , et al 2002)ل)قر ( منری دسووتفایه قردر نررت  20

با تا ی  یا زسویب رسوان   به سوممت جتوم   ر د  ، بطنر متوتقیم یا غیر   رری بطنر م رر دمر اه دی  مفانم به زادر یم

 متوتقیم ، یر کنتاه م ت یا بهن  م ت، زادر   دذیت  سوندسوی شوامر یم یی  نتوتریه با یرجه  خامت بتویار متغییر

 Mullen,etمی شونی ) دسوت که شوامر تعقیب ه رمن    مصوردنه شوخ  تا دق دمات تر ریتوتی ر د  شوناختی ینالنی

al 2002-01-01) 

 تعریف 1-1

   که به برخی دا زناا دشاره می شنی:تعاری  متفا تی دا تعقیب دردئه ش ه دست  

 Pathe and )بوه ییگر  تدمیور می کنو  ل رر رد  برخی: »حووونرتی دا ررتوار یوم رری کوه درتبوایوات نواخندسوووتوه   م

Mullen 1997)  
  (Spitzberg and Cupach 2007)»ن ارت ناخندسته یا ت ردر  رری یا نر هی نتبت به دشخا  ییگر ل
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   لعمه ری متتقیم یم شخ  خا  که منجب ترس دنتا  متعارری میشنی» 

یم تا ی  منجر میشوونی یا قربانی رد یرترس عمهی ناخندسووته بی  ی شووخ  که بطنر متووتقیم یا غیرمتووتقیم به  »

 ( (National Center for Victims of Crime 2002 ل  قردرمی ه 

 

 مادیعنصر -2

/دریبیهی،ققن   97)برهانی،دااام،یرزم   بر ققن  جزد  عمنمیل  ر   بر ا خارجی نیت مجرمانه دست عنصر مای  ظان 

 عنصر مای  جرم یدرد  سه بخش دست:(  95جزد  عمنمی

 نتیجه مجرمانه که یر مطااب بع   بیا  خنده  ش ل-3د ضاع   دقندل   شردی  جرم   -2ررتار مرت ب -1

 رفتار فیزیکی -2-1

 ی دا مصوواییف ییگر ررتار مجرمانه کن : رعر   ترک رعرل یررتار دنتووا  مم   دسووت یری  قااب ظانر   بر ا یی د 

همانن  دعتیای،  اگری ( )دریبیهی،هما / برها    قاات دسوتل قاات  ضوعیتی دسوت که بر شوخ  متوتنای می شونی )

 درعال ذیر می باش :( ررتار مرت ب یر تعقیب مجرمانه به ش ر ی ی دا دااام،هما 

برقردر  درتبا  با قربانی بطنر م دم   ب    یرخندسوت د  یرهر امانی دا ر ا   شوب دا یریف درسوال نامه، دیمیر،   -1

 ییامم   یا تماس تهفنی 

قردر یدی  ییام یر یر  مدر سوو ننت، مدر کار یا یر  سوویهه نقهیه قربانی یا دا یریف رسووانه ها  دجتماعی مانن :  -2

 ردم،  دتتاپلللتهگ

 مشاه ه   مردقبت چشمی، تعقیب یا دیتتای  یرمدهی نزییم به قربانی که منجب ناردقتی د  شنیل   -3

 کری  یم ر ا  تدقیف یر منری چگننگی سیر  -4

 مصاقبه با دشخا  ثاام   برقردر  درتبا  متتقیم با قربانیا    -5

 یامم ها  قربانی یر رضا  مجاا   سرقت   خندن   نامه قربانی یا تماشا  دیمیر   ی -6

 سفارش کاال   خ مات بنام قربانی ب    یرخندست   دیمع د ل -7

 (( Yanowitz & Yanowitz 2010درسال ه دیا  ناخندسته   -8

 دنتشار مطااب تنهی  زمیز، تا ی  حریق اف ی قربانی یا نزیی ا  د  به دعمال خشننت  -9

 یکانش   یا دین ه  دقعاً ز  ها رد بربای لتا ی  کری  قربانی به ربنی  کن  -10

 با قار   غهبه به مدر س ننت قربانی  دری ش   -11

 زسیب رسان  ، کثی  کری    یا تخریب دمندل قربانی   -12

 مجر ح کری  یا کشت  قیند  دههی قربانی   -13

 تعرو جتمی یا جنتی به قربانی   -14

  تدقف ز  با ترک رعر دسووتل به ادام مای  منضوونع درت ا  دی  جرم ن ته ییگر یر جرم تعقیب، دم ا  یا ع م دم ا

مانه د  دا ناقیه  بای  یم رعر مثبت باشووو  یعنی ترک رعر یر دی  جرم قابر تدقف نیتوووت   قتماً بای  یم رعر مجر

 (Pelikan ,2002متام حنرت نیریل)

 شرایط و اوضاع و احوال -2-2

برد  تدقف جرم تعقیب شوردی    د ضواع   دقندل خاحوی الام دسوتل دی  جرم تنسو  هر شوخ  مم   دسوت بنقنع  

بیینن یل می تند  مامتری  شوور  الام برد  تدقف دی  جرم رد  جنی ردبطه یا امینه زشوونایی شووخ  تعقیب کنن ه با  
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شووخ  تعقیب کنن ه بنیه دسووت(ل هم چنی   خا  که یدرد  ردبطه با   مجنی عهیه )قربانی( یدنتووت ) جنی مجنی عهیه

 دقتاس ترس   نادمنی شخ  قربانی یر نتیجه دی  عمر دا ییگر شر   دی  عنند  مجرمانه دستل 

 نتیجه-2-3

قصنل نتیجه مجرمانه بعنند  ی ی دا عناحر تدقف رک  مای  جردیم، دختصا  به جردیم مقی  یدریل بنابردی  یر جردیم 

ر حوورا دنجام ررتار ریزی ی حوورا ن ر دا ق  ی نتیجه ایا  بار کاری به ن ر می رسوو ل به مطهف یبف ن ر قانن  ن د

ر مای  )تعقیب شووخ ، ینبال ن ر می رسوو  جرم تعقیب مخفیانه دا جمهه جردیم مطهف دسووت که حوورا تدقف ررتا

، یبیعتاً دقردا ردبطه عهیه( منجب تدقف جرم دسوتل با منتفی بنی  از م تدقف نتیجه مجرمانه یر دی  جرم مجنی  کری 

 سببیت بی  نتیجه مجرمانه   ررتار مرت ب نیز خنی به خنی منتفی دستل

 عنصر روانی-3

 ها  رک  ر دنی رد بررسی می کنیم:برد  تدقف جرم تعقیب منافه 

ررتار  عبارت دسووت دا دردیه زناهانه شووخ  یر درت ا  ررتار مجرمانهل دا زنجا که سوونینیت عام   سوووینیع عا   -1

عهیه( دسووتل مرت ب دی  جرم یر هنگام  قیب یا ییگیر  )ن ارت   جاسوونسووی مجنیمجرمانه جرم تعقیب مخفیانه تع

 دنجام، بای  قص  عمر تعقیب رد یدشته باش ل

قصوو  تدقف نتیجه مجرمانه یا دردیه شووخ  مرت ب به  قنع نتیجه د  خا  دیم  می شوونیل    سوووینیع صا   -2

رت ب دقتواس ترس   نادمنی شوخ  قربانی، دنتقام، باانریدن   مجری تتوه  یا کنترل  بردی  دسواس قصو  شوخ  م

ر قی خنی یا جتوومی دا یریف دیردی رشووارها  ر دنی به قربانی، کتووب دمتیاا یا منفعت مای    معنن  )مانن  جهب  

دن  باش  که یر مرقهه دثبات  تنجه بیشتر قربانی به خنی(، قطع ردبطه با شخ  ییگر )مانن  رقیب عشقیللل(   للل  می تن 

جرم با دقردا سونینیت عام، نیاا  به دثبات سونینیت خا  مرت ب نیتوتل یر دی  جرم با تنجه به دین ه جرمی مطهف 

دسوت، سونینیت خا  مرت ب با دثبات عهم مرت ب به نامشور ع   غیرقانننی بنی  عمهش مدقف می شونی یعنی همی  

نی یدشوته باشو ، سونینیت خا     که مم   دسوت مندری متع ی  رد یر بر خعمر  مجرمانه بنی  عهم به که شوخ  

نیز تنایو    تدقف   دثبوات ی ی ، ییگر   بوا  بگیری نیز مدقف شووونی، چرد کوه یر دی  مندری ردبطوه تمام  جنی یدری کوه  

 دثبات می شنیل  

ه   غیرقانننی دسووت   یر جرم تعقیب شووخ  مرت ب تعقیب بای  زناهی یدشووته باشوو  که عمهش مجرمان علم  -3

همینی  یر نتیجه دی  عمر    مم   دسوت شوخ  حو مه یا یچار زادر   دذیت شونی   دقتواس هردس کن ل بنابردی   

دنر کتی به دشتباه مبایرت به تعقیب ییگر  کن  عمر    جرم تعقیب مخفیانه نیتتل نفتنی دست یر دی  مندری دثبات  

 چنی  دشتباهی برعا ه م عی دستل  

می تندن   دری دابته یر حونرت دثبات دنگیزه شوردرتمن دنهیدعی   مدرک مرت ب یر تدقف مجرمیت    دثر ن  گیزه ان -4

 قانن  مجاادت دسممی منجبات تخفی  رد رردهم کن ل  38مایه   رف بن  
 

 تعقیب مخفیانه  ربانی ق   - 4

-Mullen, et al 2002)درتبا  قبهی قربانی با شوخ  تعقیب کنن ه دنندع مختهفی دا قربانیا  رد شوناسوایی کریه دسوت  

 که عبارت دن  دا: (01-01

سوابقاً ردبطه حومیمانه د  رد با شوخ  تعقیب کنن ه خنی یدشوتن ل شوایع تری  عامر قربانی بنی  ا  دسوت    قربانیا  -1

که به ینر یینسوته ردبطه حومیمی با د  تعقیب کنن ه مری یدری   قربانیا  رد یر نا  هتوتن ( یرحو  قربانیا  ا 80تا  60)
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یرحو  دا انا  قربانی  38)معرو خشوننت بیشوتر  قردر می یه  که تنسو  تعقیب کنن ه زناا منری دعمال قردر می نیریل

یرحو  به  سویهه ی سوت یتور 14سوابف   یرحو  به  سویهه شوریم ان نی رعهی یا 10تنسو  همتورد  رعهی یا سوابف خنی،

  سابف یا رعهی خنی تدت تعقیب  دقع میشنن (ل

ی سووتا    زشوونایا : دغهب قربانیانی که تدت تعقیب  دقع می شوونن  دا دی  یسووته هتووتن ل دی  یسووته دا قربانیا    -2

 همینی  شامر تعقیب همتایه نیز می شنیل 

نسو  بیمارد ، مشوتریا  یا یدنشوجنیانی که با زنا  درتبا  قرره د  یدشوته تماس ها  قرره د  : قربانیانی هتوتن  که ت -3

دنو  تدوت تعقیوب قردر نررتوه دنو ل قرروه هوا  خواحوووی چن  دردئوه یهنو نوا  مردقبوت هوا  باو دشوووتی ، معهموا     کم 

 یرمعرو خطر بیشتر  برد  تعقیب هتتن ل 

اموانی کوه ل  رنو  کوه زناوا رد یر مدور کوارشوووا  ممقوات کننو تعقیوب کننو نوا  دی  قربوانیوا  تموایور یدتمواس بوا مدور کوار:    -4

قربوانیوا  تدوت تعقیوب بوه مدور کوار خنی می زینو  دی  خطر )تعقیوب( نوه تناوا برد  دیمنی قربوانیوا  به وه برد  دمنیوت درردی  

 ییگر نیز خطرناک دستل  

معمنالً تعقیب کنن نا  زناا دقتاس   قربانیا  معمنالً نمی یدنن  که چگننه تدت تعقیب  دقع ش ه دن     بیگانگا :دی -5

 تدتی    ق ردنی دا دی  قربانیا  یدرن ل 

به تصونیر کشوی ه می شونن  دما می تندنن   دی  هتوتن  که به شو ت یر رسوانه هادی  قربانیا  دررشوارت)معر ریت(:دکثر-6

نن  بطنر مثال: تصنیر بریدر  دا شوامر درردی  مانن  سویاسوتم درد     راش ارد  باش ل رسانه ها نقش مامی رد دیفا می ک 

دکثریت  ررتار تعقیبی مرید  بعنند  ررتار  قابر قبنل مم   دسوت بر تف ر مرید  تاثیر ن دری   دی  متووهه یبیعی دسوتل  

بردسواس یم مطااعه دغهب انا ، انا  ییگر رد ه ا قردر می یهن  یر قاای   سوااه هتوتن ل39تا 18قربانیا  تعقیب بی  

تنسوو  قربانیا  خنی  که  یرحوو  دا دشووخا  تعقیب کنن ه  87)عم ه انا  رد تدت تعقیب قردر می یهن   که مرید  بطنر

یرحوو  دا قربانیا  مری تنسوو  بیگانگا  تعقیب 36یرحوو  دا قربانیا  ا   23تناا   لمری بنین   ،شووناسووایی شوو ه دن 

یرح  دا قربانیا   43 ،یدینتتر  دیاالت متد ه ادرت  2009یبف نزدرش ژدننیه    (Palarea,et al 2002)میشنن (ل

 یرح  مرید  هتتن ل 41تدت تعقیب انا    

 انواع تعقیب -5 

تقتویم می  جرم به دنندع ایرتعقیب مجرمانه بعنند  یم ی ی ه جنایی به دعتبار شوخصویت یرا جرم یا  سویهه درت ا  

 شنی:  

 تعقیب فیزیکی -5-1

( داننع امینی   رارغ دا هر نننه  سایر دا تر نی ی به تعقیب شخ  می یریدایل شخ  Stalkerیر دی  ننع تعقیب )

تعقیب کنن ه بطنر  دضوق با عمر   ررتار خنیش شوخ  قربانی رد متنجه می سواای که قصو  زسویب یا زادر   دذیت    

باشو : شوخصوی به ینبال   رد یدری ررتار تعقیب کنن ه به زادر   درعا  مربن  می شونی  مم   دسوت شوامر مندری ذیر

با ینبال کری  شوخ  قربانی یا جاسونس    ه ا   دنگیزه   Stalkerقربانی یا جاسونس   ن ارت برزناا )یعنی رری 

 (لخنی رد مدقف می ساای

 ( Cyberstalkingتعقیب سایبری ) -5-2

دسوووتفایه دا ردیانه ها یا ییگر ( نامی ه می شووونیل Cyberstalkingدسوووتفایه دا ت ننانژ  برد  تعقیب ناهی د قات )

بایات دا تر نی ی ت ننانژ  ها  دا تر نی ی برد  تتووایر تعقیب دسووت )مثر دسووتفایه دا دینترنت، دیمیر یا ییگر درت

نمننه هایی دا تعقیب سوایبر : درسوال دیمیر یا نامه  (Cyberstalking ,Oxford University)برد  تعقیب شوخ (
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زادر   دذیت یا تا ی  شوخ  یر رسوانه  -3ییام متنی یا ییام رنر    -2دسوته ترسوناک یا نا دم  برد  شوخ ،  ها  ناخن 

دسووتفایه دا ت ننانژ  مانن   -5رییابی دسووتفایه دا دینترنت   ردیانه    -4ها  دجتماعی همین   دتتوواپ ، تهگردم   للل 

GPS   برد  رییابی م ا  شخ  قربانیل 

نن ه( برد  جردیم عهیه قربانیا  ه رمن  خنی دسووتفایه دا دبزدرها  دا تر نی ی   زنمی  رد )تعقیب ک   Stalkerشووخ  

ترجیق می یه ل تعقیب سایبر  دستفایه دا دینترنت یا ییگر  سایر دا تر نی ی برد  تعقیب یا زادر   دذیت یم شخ ، 

ها درسوال می نن    قتی مم   دسوت  بتوایت    زناا دیمعات نایرسوتی یرباره قربانیا  یر  بتوایت نر ه یا سوااما  دسوتل 

دی  من نر رده دنو دا  کننو لزناوادتاواموات مربن  بوه قربوانی رد بوه نر ه هوا     مگ هوا یوا حوووفدوات کواربر  خنی رد بوههوا، ب

رد دردئه می هن ،درسال   Amazon.comخبر ،چت ر م   یا سایتی ییگر که مشارکت ها  عمنمی مانن   ی ی ی یا یا 

دنمی  هو ا )   ن وارت  (Skip press, Fighting Cyberstalking  2013)می ننو ل ن وارت بر رعواایوت هوا  

 یخنی یر تمش برد  جمع ز ر  دیمعوات بیشوووتر یرمنری قربوانیوا  خن   IPخنی)قربوانی(  تمش برد  رییوابی زیرس  

(Leroy MC Farlane; Paul Bocij 2003)د  دنجام عمر ، سووورقت هنیت ، تا ی ، خردب ار ، یرخندسوووت بر

ر   دذیت منری دسوتفایه قردر نیری)مم   دسوت به جنتوی یا نریز ر  دیمعاتی باشو  که مم   دسوت برد  تا ی  یا زاد

ی سوتا  قربانی،خانندیه   هم ارد  کار  قربانی برد  یسوترسوی به دیمعات شوخصوی    یسوترسوی یی د کنن  همینی  

 Violence & Domestic Abuse-Stalking)خصونحوی دسوتخ دم کنن برد  دیمعات یر دینترنت تبهیغ یا کاردناه  

یا رری  باشو  که با شوخ  قربانی سوابقاً  مم   دسوت یم غریبه زنمی     Stalkerیر دی  ننع تعقیب شوخ  ل( 2013

 دغهب با ییگیر  ب     قفه یا دنمی  همرده دسووت که یر تع دی  دایدرد  ردبطه د  ی سووتانه یا حوومیمانه بنیه دسووتل  

دی  تعقیب یم   (Spitzberg,et al 2002)قناه ها  قضوایی مثر کاایفرنیا هر ی  تخه  کیفر  مدتون  میشونی

قمهه مبتنی بر ت ننانژ    رنا ر  بر ر   یم رری که بطنر خا  برد  ز  قمهه به یایر خشوم، دنتقام یا کنترل منری 

 , Bocij)، خندر   تدقیر قربوانی مهوه: زادر   دذیوت هو ا قردر نررتوه دسوووتل دی  تعقیوب می تندنو  دنندع مختهفی دا ج

Paul 2004)  ، خاای کری  قتووا  ها  بان ی یا کنترل ها  دقتصووای  ییگر مانن  خرد  کری  دمتیاا دعتبار قربانی ،

 ل (Moor,Alexis A 2014)زادر خانندیه، ی ستا    للل 

 تعقیب گروهی -5-3

(  دقع می شنیل یر دی  تعقیب دشخاحی که نر هی  Stalkerبیش دا یم نفر )به دی  معناست که تعقیب قربانی تنس  

دق دم به تعقیب می کنن  مم   دسووت ده دا معینی یدشووته باشوو  یا ده دا متفا تی دا تعقیب قربانی منری ن ر یدشووته 

نزدرش یدیه دن     باشون ل یبف نزدرش دا  ادرت یدینتوتر  تع دی قابر تنجای دا درردی  که قندیی    قایع تعقیب رد

یرحوو  نزدرش کریه دن  تنسوو  ی  نفر     18/ 2دیعا می کنن  که بیش دا یم نفر زناا رد منری تعقیب قردر یدیه دسووتل  

دی  نزدرشوات قابر تعمیم    (Series Beochure 2002)یرحو  تنسو  سوه یا بیشوتر تدت تعقیب قردر نررتن  ل  13/ 1

 انه تدت تعقیب  دقع می شنن  نیتتل به دیعا  کتانی که تنس  چن  نفر بصنرت ج دن 

 تعقیب سیاسی -5-4

یر تعری  کریه دسوتل    تدت عنند  تعقیب سویاسوی ییگر  دا تعقیب ردزکایمی دنجم  مهی قربانیا  ررم  2002یر سوال  

د مقایتووه با ییگر دنندع تعقیب، تعقیب کنن ه ها  م کنر به ینبال درتبا  شووخ  با قربانیا  خنی نیتووتن  به ه زناا ر

مجبنر می کنن  تا دا یریف زناا به ده دا خنی برسون ل تعقیب کنن ه سویاسوی قصو  یدری یسوتنر کار سویاسوی خنی رد با  

دسوتفایه دا تا ی دت   درعا  برد  رسوی   به ه ا خنی برد  متنق  کری    یا یرنیر شو   یر رعاایت ها  خا   

 حرا ن ر دا رضایت قربانی به دنجام برسان ل



 

 

4292 

انه
خفی
ب م

عقی
ی ت
بیق
تط
ی 
رس
بر

 

 
  

 یر واقعی یا توهم تعقیبادعای غ -6

  ( یر ی ی دا دی  ی  یسوته Stalkerر د  شوناسوا  درردی رد دغهب به ی  یسوته تقتویم می کنن  که شوخ  تعقیب کنن ه )

هوا مم   دسوووت یدرد  دختمالت ر د  یریش مواننو  دختمالت   Stalkerبرخی دا    قردر می نیری: ر دنی   غیرر دنیل

  همینی  مم   دسوت دختمالتی ن یر درتورینی عم ه، دختمل  همی، دختمل دسو ینر ررنیم یا دسو نیر ررنی باشون   

 Varsamis,Adamson,JD;Sigurdson,WF)تن یم یا  دبتوتگی به مندی   نیز دختمالت شوخصویتی رد یدرد باشون ل

عمقه مریم به تعقیب منجب تر یج دیعاها  یر غی  می شونی دا جمهه دی  دیعاها، دیعا  تدت تعقیب بنی    (1972

رری می باش  که عهت رنج بری  رری دا یم بیمار   همی   خیاای دستل یر بتیار  دا مندری که درردی دیعا می کنن  که 

دکثر دی  دیعاها سوواخته ذهنی قربانیا  کاذ  می  تدت تعقیب  دقع شوو ه دن  دی  دیعا نایرسووت   غه  بنیه دسووت  

تنهمات تعقیبی شوردیطی دا تنهم دسوت که شوخ  با تاثیر دا ز  به دی  با ر میرسو  که   (Brown.S.A2008)باشو 

یر  دقع دی  تنهمات ناخنیزناه مجمنعه د  دا شردی  ب   دست که درردی مبتم به دی  با رن  تدت تعقیب  دقع میشنی،

 تدت تعقیب   منری زادر   دذیت قردر می نیرن  که به ینر خا  شامر ی  عنصر دست:  که زناا  

 رری ر ر می کن  که زسیب دتفا  درتایه یا یر قال  قنع دست یا دتفا  خنده  درتایل   -1

  (Freeman ,D & Garety ,PA 2004).رری ر ر می کن  که شخ  تعقیب کنن ه قص  یدری به د  ح مه بزن   -2

تنهمات تعقیبی دا شوایع تری  شو ر تنهمات یر دسو ینر ررنی یاردننئی  هتتن  )جایی که DSM-(IV-IT) نزدرش  یبف 

شوخ  معتق  دسوت منری زادر   دذیت  دقع می شونی، ییگیر  می شونی )تدت تعقیب(، رریب می خنری، جاسونسوی یا  

 Diagnostic and Statistical manual of mental disorder DSM_IV)ع می شووونیمنری تمتوووخر  دق

 نزدرشوات ناشوی دا  هم   دشوتباه نام نررته دن  ، دکثر دی یی نزدرشوات ررتارها  تعقیبی که نزدرش نایرسوت ل  (2000

  (Sheridan.P.; Blaauw,E 2004)  خیال نزدرشگر بنیه دستل

 فیانه در قوانین مختلفتعقیب مخ -7

یر برخی کشوونرها به ینر خا  )کشوونر زاما (   یر  کشوونرها  مخته  به یایر دهمیت تعقیب مخفیانه،  قندنی یر 

 رها رد یر ذیر بررسی خندهیم کریبرخی ییگر مصاییف ز  منری تنجه قردر نررته دست که چن  نمننه دا قندنی  کشن 

 انگلستان -7-1

به دجرد   1997دعمال مجاادت زادر   دذیت یر دنگهتوتا  منجب شو  قانن  قمایت دا زادر   دذیت یر سوال 

هر ننع ررتار  که منجب   با تصونیب دی  قانن  دنجام  (Protection of Harassment 1997) یر زی 

انن  شخ  ماه قبس دعمال می شنیل یبف دی  ق 6دذیت ییگر  شنی جرم مدتن  ش ه   مجاادت زادر  

نبای  مجمنعه د  دا ررتارها رد ینبال کن ل یر دنگهتووتا  مم   دسووت متووونایت یر خصوون  زادر   دذیت  

قیب دا زسوویب ناشووی دا تعقیب امانی دتفا  بیفت  که قربانی یر دثر دی  زادر   دذیت یا به دحووطمح ییگر تع

توت  ایر  )یینی  کامر  (  یر اما  نخ 2012یر سوال   (BBC News 2012)ذهنی   جتومی رنج ببری ل

قانن  قمایت دا زادی  )جرم  2012ی ات قصوو  دیجای   قانن  خا  یر ررتار تعقیب یدشووت که یر مه 

هر  1997دنگار  جرم تعقیب( تصوونیب شوو ل با قردریدی  دی  جرم یر قانن  قمایت دا زادر   دذیت سووال 

رقردر  درتبا  با شوووخ  با هر  سووویهه د  ، نننه دق دم تعقیبی رری دا جمهه تماس نررت  یا تمش برد  ب

دنتشوار هر نننه مطااب یا بیانیه یا سوایر مطااب مربن  به درتبا  با شوخ ، ن ارت بردعمال شوخ ، دیمیر  

یا هر شو ر ییگر  دا درتبایات دا تر نی ی با شوخ  یر هر م انی )چه خصونحوی چه عمنمی( ، تماشوا یا  
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  (P:rotection of Freedoms Act 2012)قردر نررتلجاسوونسووی بر رری تدت دی  بخش دا قانن  

دا ( a) 4بخش    1997به قانن  قمایت دا زادر   دذیت یر سال   2012بادادا  قانن  قمایت دا زادی  سال 

دی  قانن  تدت عنند  تعقیب که شوامر ترس، ان  خطر، ناردقتی شو ی  یا زادر   دذیت ر قی  جتومی  

 43یر دنگهتوتا     ( Budd and Mattinson 1998 )نتون    بنیی نزدرشوی دا ماتییدسوت نام نررتل

   (Chaplin,et al 2011)یرح  ا  بنین ل 57یرح  دا قربانیا  تعقیب مری   

 فرانسه -7-2

یر قانن  مجاادت رردنتووه برخی عنا ی  مجرمانه یر رصوور ی م تدت عنند : تعرو عهیه تمامیت جتوومانی یا ر دنی 

 برخی دا زناا که مطابف تعقیب مخفیانه می باش  ذکر می شنن :دشخا  ذکر ش ه دن  که 

هه د  که بطنر عم   منجر به تعرو به زردمش قانن  مجاادت رردنتوووه: دق دم به هر ررتار  با هر  سوووی 226 -1مایه  

هزدر  45ان نی خصونحوی ییگر  شونی، یر حونرتی که به ی ی دا ر ش ها  ذیر دنجام شونی تا ی توال قبس   تا 

 جزد  نق   مجاادت یدری:  ینر 

 دا : ثبت، ضب    یا غصب یا دنتقال سخنا  ییگر  که خصنحی یا مدرمانه بنیه دست ب    رضایت حاقب ز ل 

 : ثبت   ضوب  یا دنتقال تصونیر شوخصوی که یر یم م ا  خصونحوی یارت می شونی، ب    رضوایت د ل )به ن ر می 

 ب  بنیه   می تندن  برخی دا مصاییف ز  باش  که با ز  ممامه یدری(رس  دی  ررتارها به ننعی با تعقیب مخفیانه مرت

( : عمور تعو یوب ییگر  بوا دقو دموات م رر بوا هو ا یوا Leharce'lement moralتعو یوب ر دنی )  222-32-2موایه

من نر دیجای زثار مخر  بر شوردی  کار  که مق مه تعرو به ققن    کردمت شوخ  می باشو    سوممت جتومی یا  

هزدر ینر    15سوال قبس سوایه    1رد مختر ک    یا دین ه شوغهی د  رد یر معرو خطر قردر می یه  متوتنجب  ر دنی 

 جزد  نق   دستل 

: هر کس یر اماناا  مخته    یر یم م ا  مشوخ  دق دم به تعقیب یا )کمی  نشوینی( نتوبت به یم 222-15-1مایه  

 ، ی ی داکارکنا  دیدره ان د  ها   یا هر شوخصوی که متصو    خ مت ار ی ات دعم دا مامنر یهیس مهی، عضون ژدن درمر

یم خ مت عمنمی دسوت   یا یم زتش نشوا  غیر ن امی یا ن امی یا یم متصو   قمر   نقر عمنمی متوارر، برد   

ه ا، مشوخ  تنسو  یم یا چن  نفر با تنجه به سومت   شوغر زناا نمای    ه رش متعا  شو   به د  )مرت ب( ، یر 

نجام  ظای    مامنریت شوخ  منری تعقیب باشو    دی  ررتار همرده با خشننت بنیه   یا مرت ب قربانی رد درتبا  با د

 Plikan)هزدر ینر  جزد  نق   مد نم می شونیل 75سوال قبس    5با سومح تا ی  کن  یر دی  حونرت مرت ب به 

Christa 2002)  
 آلمان -7-3

 قانون مجازات آلمان  238ماده 

 برخما قانن  شخصی رد دا یریف:دا ( هر کس 

دق دم به برقردر  تماس یا د  دا یریف دبزدرها  مخابردتی یا سووایر تجایزدت   -2جتووت   جن  مدر سوو ننت،  -1 

سونی دسوتفایه دا دیمعات شوخصوی د  با ه ا سوفارش کاال یا خ مات برد  د  یا    -3درتبایی یا دا یریف دشوخا  ثاام 

تا ی  قربانی یا ی ی دا نزیی ا  د  به قتر، قطع عضون، زسویب  -4ام با د  رد رردهم کن ل امینه سواا  درتبا  دشوخا  ثا

درت ا  دعمال مشوابه مخفیانه تعقیب کن    بنسویهه دی  ررتار مجرمانه یر ان نی  -5جتومی یا مدر میت دا زادی    یا  

 خنده  ش ل سال قبس مد نم  3شخصی قربانی دختمل دیجای کن  به جزد  نق   یا ق دکثر 
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 : یر حونرتی که تعقیب کنن ه ، قربانی یا ی ی دا نزیی ا    یا بتوتگا  د  رد یر خطر مرگ یا حو مه شو ی  قردر یه   

 سال قبس مد نم خنده  ش ل 5ماه تا  3به 

قبس سوال  10تا   1ج: یر حونرتی که ررتار تعقیب کنن ه منجر به مرگ قربانی یا ی ی دا نزیی ا  یا بتوتگا  د  شونی دا 

 مد نم شنیل  

ی: مندری م کنر یر بن  دا  تناا با یرخندسوت شواکی قابر تعقیب خنده  بنی مگر دین ه مقام تعقیب با تنجه به  ظای   

)یریوم شوووار متنسووو  زاموا  خنی تعقیوب جردیم مو کنر رد بوا تنجوه بوه مصوووااق عمنم ضووور ر  تشوووخی  یهو ل

Mannheim  ست (نزدرش ش ه د  %12میزد  شینع تعقیب تقریبا (Dressing,et al 2005)  

 امریکا -7-4

 Are)عنند  تعقیب مخفیانه رد جرم دنگار  کریل 1991دیاات کاایفرنیا د ای  ی ات یر دیاات متد ه دسووت که یر سووال

you being stalked ? 2011) ای  قانن  ضوو  تعقیب یر دیاالت متد ه، تنسوو  قاضووی جا   دتتوون  قاضووی  د 

تنسوعه یدیه شو ل  دتتون  با نماین ه کنگره دیاالت متد ه دمری ا )دی یس( دی  قانن  رد  (Orange Courtyشواریدر  )

دیدره یهیس اس   1990هم چنی  یر سوال   (Judge John Watson of Profile 1998)معرری کری   1990یر سوال 

ردبرت مارتی  تاسویس شو  ( کاییتا   LAPD( د ای   دق  م یریت تا ی  دیاالت متد ه رد که تنسو  )LAPDزنجهس )

زغاا کریل یی سووه سووال بع  هر یم دا دیاالت متد ه به ینبال ز  بنین  که جرم تعقیب رد تدت عنا ی  مختهفی مانن  

یر برخی دیاالت زمری ا )دیاات ینتوویهندنیا( تعقیب   جرم دنگار  کنن ل   هزادر   دذیت جنایی یا تا ی  جنایی دیجای کری

قصو  زادر   دذیت یا مزدقمت دسوت لبنابردی  یر تعقیب به قصو  کنج ا   ، دنتتوا     " متوتهزم سوننیت خا  شوخ 

سوت ل) حوبنر  ینر ، قمایت کیفر  دا انا    دیفال یر بردبر مزدقمت ، د  عمر مجرمانه به شوخ  راق   جاه قانننی

بردبر سونیدسوتفایه   یاسوخی یر 1994( یر سوال  DPPAهم چنی  تصونیب قانن  قمایت دا قریم شوخصوی ردنن نا  )( 90

ی ات ها رد دا  ،دا دیمعات ردنن نا  بعنند  رعاایت جنایی شوو  )نمننه ها  برجتووته دا جمهه تعقیب سوواا دنا   شووارر

 … DPPA & Privacy)(لکری  درشوا  دیمعات شوخصوی ردنن نا  ب    دجااه  ادرت دمنر خارجه  سوایر نقهیه ممننع

( جرم شوناخته شو ه دسوت که دی  قانن  یر VCMJقانن  ع دات ن امی ) a120تعقیب یر بخش   2011دا سوال   (2012

مرکز مهی قربانیا  جنایات که به تاانی زمارها     (United States Code 2011)تاسویس شو ل 2007تاریخ دکتبر  

تعقیب قردر ه تدت مری سواالنه یر دیاالت متد   990/ 370ا     970/ 006/ 1منتشور شو ه خنی رد نشوا  می یه  ، بیش دا 

یرحو  دا ز  انا  81مریکه تنسو  شوریم حومیمی خنی  یرحو  دا قربانیا    30یرحو  دا قربانیا  ا      5میگیرن ل 

یر دیاالت متد ه   (Baun,et al 2009)بنین ل شو ه دن ،  تنسو  ی سوت حومیمی سوابف یا رعهی خنی تدت تعقیب  دقع

یبف نزدرشوی میزد  ( بدم بردنگیز دسوتل  Illinoisژه یر دیهیننیز  عم ه بر جرم تعقیب ، قانن  ییشوگیر  دا تعقیب )بنی

 4یرحو  دا انا    1   ( Tjaden and Thoennes ). یرحو  یر مرید   دسوت  2یر انا    یرحو    8شوینع تعقیب 

منری ییمایش )یی ی ره ی دایه ماهه قبر دا ییمایش ( به قصوو  مزدقمت   زادر تعقیب شوو ه بنین ل  مرید  دایرحوو 

یرحوو    64یرحوو  دا انا      77یرحوو  مرید  بنین ل یرمیا  قربانیا ،   87یرحوو  دا قربانیا ، انا      78دجماال دین ه 

مختهفی جرم تعقیب تدت عنا ی  مختهفی دا دیاالت (ل  ، هما  )حوبنر  ینرمرید  دشوخا  تعقیب کنن ه رد میشوناختن 

 نمنی:دنگار  ش ه که یر ذیر به چن  دیاات دشاره خندهیم جرم  1993سال 

 

 کالیفرنیا-7-4-1
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 Are you being)شوخ  تعقیب کنن ه بعنند  مجرم شوناخته   قندنی  تعقیب تصونیب شو ل 1990د ای  بار یر سوال  

stalked 2011 ?)  تعقیب دینگننه تعری  شووو ه دسوووت: م رر، زناهانه    64609یا بخش یر قانن  مجاادت کاایفرن

مخر   به ینبال شوخصوی ررت  یا زادر   دذیت ییگرد    دیجای دعتمای با قصو  قردریدی  شوخ  یر ترس متعارا برد   

میزد  مجاادت جرم تعقیب یر کاایفرنیا ی توال    ( Smith, Kevin 2016)دسویب   تا ی  دمنیت      خانندیه دشل

  (California Stalking Laws _Criminal Law)جریمه دستل $ 1/ 000قبس    

 

 (to45 .60.  31 120،  240.26)طبق کدگذاری بخش نیویورک  -7-4-2

رتار  رد دنجام شوخ  عم دً   با ه ا نامشور ع ر -4یرجه تقتویم شو ه دسوت: تعقیب یرجه  4یر دی  دیاات تعقیب به 

می یه  که منجب ترس شووخ  دا زسوویب یی   خنی یا دعضووا  خانندیه دش می شوونی یا باعم زسوویب رسووان   به 

سووممت ذهنی   عایفی قربانی یا خانندیه دش خنده  شوو ل هم چنی  منجب دیجای ترس ها  متعارو می شوونی که 

دما یر دی  یرجه قربانی ترس معقنای دا  4یرجه  همانن  – 3مشووواغر یا کتوووب  کار قربانی رد تا ی  می کن ل یرجه 

دما یر دی  ننع یرجه تعقیب مجاادت شوخ   3همانن  یرجه    -2زسویب ریزی ی یا زسویب ج   جتومی یدریل  یرجه 

سال یا کمتر س  یدریل  14یر حونرت یدرد بنی  شوردی  ذیر تشو ی  خنده  ش : م دخهه سمح، یر حنرت دین ه قربانی  

دما همرده با زسویب ریزی ی عم   به  3  2همانن  یرجه  -1سوااه   بیشوتر سو  یدشوته باشو ل یرجه   21    یا هنرییشوه د

 قربانی ل 

یر ن ر نررته می شوونی شووخ  به جزد    با تنجه به دین ه جنده 3    4ر یرجه مجاادت یر دیاالت نینینرک: یمیزد  

( تهقی می شووونی مم   Felonyمجواادت قبس یوا جزد  نقو     یرجوه یوم بوا تنجوه بوه دین وه خیوانوت ) 2نقو   یرجوه 

 دست مجاادت قبس، قطع عضن، قصا  عضن، قبس دب ، دع دم به همرده جزد  نق   شخ  مد نم شنیل 

 

 تگزاس -7-4-3

: یر دی  بخش دا قوانن  مجواادت تگزدس شوووخ  مرت وب عمهی یر خصووون    072ل42یر کو نو در  )موایه( بخش  

شوخ  خاحوی بطنر زناهانه می شونی که رری مطهع می شونی که قربانی رد بعنند  تا ی  یرن ر یدری   باعم ترس   

 قشوت    می شونی   همینی  منجب ز  خنده  شو  که شوخ  قربانی بصونرت متعارا   معقنل دا دمنیت خنی  

 ( جرم دنگار  نریی ه دستل  Felonyندیه دش هردس یدشته باش ل یردیاات تگزدس تعقیب تدت عنند  جنایت  ) خان

 

 واشنگتن -7-4-4

قانن  مجاادت دیاات  دشونگت  به جرم دنگار  جرم تعقیب مخفیانه یریدخته دسوت: شوخ  بطنر  A 9ل46ل 110بخش 

ری می کن    منجب ترس   هردس رری می شونی   شوخ  مرت ب م رر   زناهانه دق دم به زادر   دذیت   یا تعقیب ر

 دا دنجام عمر تعقیب قص  ترس، درعا    یا زادر   دذیت با ه ا نامشر عی رد یدریل 

 

 آالسکا -7-4-5

تدوت عنند  تعقیوب مخفیوانوه: رری دنواهوانوه   عوااموانوه یر جریوا  ررتوار  قردر می نیری کوه    11ل  41ل  260ل  &ل  270بخش  

س مرگ یا زسویب   حو مه جتومی قربانی   خانندیه    نادمی  می شونیل میزد  مجاادتی که برد  شوخ  یر ییگر دا تر

 ن ر نررته ش ه رق  جزد  نق   دستل 
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 ماریلند  -7-4-6

رری یر جریانی دا ررتار یا ییگیر  قردر می نیری که قصو  حو مه جتومی یا مرگ رد یدریل میزد  مجاادت شوخ  تعقیب 

 جریمه دستل $5000سال قبس     5کنن ه ق دکثر  

  

 ایران -7-5

جرم تعقیب مخفیانه با  جنی دهمیت یر ققن  کیفر  دیرد  جرم دنگار  نشوو ه دسووتل برخی مصوواییف جرم تعقیب 

با  بصونرت متوتقر جرم می باشون    برخی ییگر بای  جرم دنگار  شونن ل تنجه به دین ه برخی مصواییف جرم تعقیب  

برقربانی بصونرت متوتقر یر ققن  کیفر  دیرد  جرم دنگار  شو ه دسوت مثم مم   دسوت  ه ا زسویب ر قی   ر دنی  

شوخصوی قیند  دههی رری  رد به قصو  خنری  ننشوت ز  ب شو  بی زن ه به زادر   دذیت ر قی   ر دنی رری تنجای  

خی مصوواییف ز  تدت یدشووته باشوو ل بنابردی  مایه قانننی ج دنانه د  برد  جرم تعقیب مخفیانه  جنی ن دری حوورراً بر

 عنا ی  مختهفی یرمندی یردکن ه جرم دنگار  نریی ه دستل

 قانون -7-5-1

یر قوانن  مجواادت دیرد  بوه عهوت عو م جرم دنگوار  تعقیوب مخفیوانوه موایه قوانننی یر دی  امینوه  جنی نو دری دنرچوه برخی  

مصواییف ز  نه حورراً تدت عنند  تعقیب مخفیانه به ه بعنند  ررتار  متوتقر جرم دنگار  شو ه دسوت ل برخی ییگر دی  

  مجواادت دی  جرم رد برد  دی  عنند  دعموال می کننو ل     لملد 619جرم رد دا مصووواییف جرم مزدقموت منضووونع موایه  

 ماهیتی متتقر دا جرم مزدقمت یدریلیرقاای که با بررسی   تدهیر درکا  دی  جرم یدنتتیم  

 رویه قضایی   -7-5-2

یوم ن ریوه مشووونرتی    ار  ز  حوووردقتی  جنی نو دریلیر ر یوه قضوووایی یر خصووون  تعقیوب مخفیوانوه   جرم دنگو 

دا دیدره ققنقی قنه قضواییه دعمم شو  با دی  مضومن  که: دنر کتوی به قصو  مزدقمت خانمی  1373/8/10-7/4895

قانن  مجاادت دسوممی باشو ل یبف دی  ن ریه مشونرتی   619رد یر خیابا  تعقیب کن  دی  تعقیب می تندن  دا مصواییف م  

خانم رد منری تعرو   تخ یش   تعقیب جزی مزدقمت تهقی شو ه چرد که دی  تعقیب قتومتی دا زادی  ررت   زم  دی 

 قردر یدیه دستل

  

 استرالیا -7-6

هر دیاات  تعری  تعقیب یر قانن  مجاادت دسوتردایا : تعقیب ییگر  به قصو  ترسوان      یا شوخ  ثااثی ل •

قندنی  ضووو  تعقیوب رد تصووونیوب کری، بوه دجرد یر ز ریل کنیینزانو     1990دسوووتردایوا مقرردتی کوه یر یهوه  

(queenslandد ای ) بنیل یر دی  کشونر ق دقر مجاادت برد  تعقیب ییگر  جریمه   1994  کشونر یر سوال

دسوتل قندنی  ضو  تعقیب )ییشوگیر  دا تعقیب( یر دسوتردایا  یژنی ها  قابر تنجای یدرن ل برخما بتویار   

بانی شو   یر نتیجه ررتار   دقتواس ترس   یا ناردقتی   دا قناه ها  قضوایی دیاالت متد ه زناا نیاا  به قر

م یبف ن رسونجی دنجازادر   دذیت ن درن  رق  دین ه شوخ  معقنل   متعارا چنی  دقتواس رد یدشوته باشو ل 

 Purcell,Pathe and Mullen)دسوتردایا تدت تعقیب قردر میگیرن    یرحو  دا مریم23شو ه یر دسوتردایا  

یرحوو  مری بنین    انا  عم تا  8یرحوو  قربانیا  تعقیب ،ا   86  ی دا سوون همینی  نزدرش دعمم  (2002

 Stieger , et al)تنسوو  مرید  یرقاای ه مرید  تقریبا تنسوو  مرید  ییگر تدت تعقیب  دقع شوو ه دن ل
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یرحو  همتور سوابف  40یرحو  دا مندری تعقیب کنن نا  برد  قربانیا  شوناخته شو ه بنین  که یر 70یر  (2008

 Purcell,et al)یرحوو  هم ار شووخ  قربانی یر مدر کار    بنیل13رحوو  ی سووت یا زشوونا،ی23قربانی،

   هیچ تفا ت خاحی میا  قایثه تعقیب یر منایف شار    ر ستایی نیتتل یر دی  دیاات  (2002

 ماهیع جر  تعقیب مخفیانه -8

 ،دجتماعی   ررهنگی به ه دبعای ر د  شوناسویتعقیب یا ییگیر  دشوخا  بعنند  یم معضور دجتماعی نه تناا یدرد  بع   

 ،جامعه شوناسوی، ققن  کیفر   جرم شوناسوانه نیز یدریل ننع ررتار کممی   غیرکممی که یدرد  ماهیتی چن  خیره شو  

تا ی  کری ، دیجای حوو مه، زادر   دذیت، ترسووان     لل دسووت که معمنالً یر م ا  ها  عمنمی یا خهنت دعمال می 

دت ن ارت یا جاسونسوی قردریدی  شوخ  تعبیر می کنن ل برخی ز  رد دا مصواییف مزدقمت منضونع مایه  شونن ل برخی ت

 می یدنن ل دما زنیه که ن شت یدنتتیم ماهیتی متتقر یدری که نیاا به جرم دنگار  یر ققن  کیفر  دیرد  رد یدریل 619

 جر  به عادت -8-1

یر بدم تعقیب مخفیانه قبر دا تدقف عایت   ت ردر ررتار تنسوو  شووخ  تعقیب کنن ه ، عمر تعقیب با دنجام ی بار  

شنیل یر ققن   مم   دست باعم تش ی  مجاادت قابر تدقف   جرم دست دنرچه عایت به تعقیب   ییگیر  دشخا  

م ی بوار مزدقموت   تعقیوب ییگر  جرم مدقف دنگهتوووتوا   قنع دی  جرم منن  بوه ت ردر عمور دسوووتل بنوابردی  بوا دنجوا

 نمیگرییل

 جر  آنی  -8-2

به  قنع می یینن ی جرم تعقیب مخفیانه جرم زنی جرمی دسووت که یر یم مق در متعارری دا اما  که زغاا   یایا  یدری 

جرم شونی   برخما جرم زنی دسوت که یر حونرت یسوتگیر  رری یر هما  اد ه به مجاادت جرم م کنر مد نم می 

 قا یرن شت اما  ن دریلمتتمر نیاا به ب

 جر  مطلق یا مقید  -8-3

جرم تعقیب   ا دبا تنجه به از م یا ع م از م نتیجه برد  تدقف جرم، جردیم به ی  یسوته مطهف یا مقی  تقتویم می شونن ل 

رد می تند  دا جردیم مطهف یدنتوت   حورا تعقیب   ینبال کری  شوخ  برد   قنع جرم کاری دسوت   یر حونرتی که 

شوخ  یر دی  قاات یسوتگیر شونی حورا ن ر دا دین ه نتیجه منری ن ر شوخ  قاحور شو ه یا خیر جرم تعقیب مدقف 

 دستل  

 درجه جر  و مجازات -8-4

ضع  مجاادت به سه یسته جنایت،   جردیم دا قیم ش ت    1370ت دسممی مصن  سال ییردمن  دحمح قانن  مجااد

  خما تقتویم می شونن ل من نر دا جنایت جردیمی دسوت که یدرد  مجاادت قصوا  نفس، قصوا  عضون،   جنده

یدئم   سوال   دنفضوال 10دع دم، رجم، نفی به ، قطع عضون ق  ، قبس دب    قبس که ق دکثر میزد  قانننی ز  بیش دا 

تیز جردیمی دسووت که یدرد  مجاادت ییه، شووم  ق  یا تعزیر ، قبس هایی که دا خ مات ی اتی می باشوو ل جنده 

میهین  ریال   دنفصووال منقت دا خ مات ی اتی می  30سووال ، جزد  نق   یا ق دکثر بیش دا  10ق دکثر ز  کمتر دا 

راً یدرد  جزد  نق   باشو ل یرخصون  جرم تعقیب باشو ل خما نیز به ز  یسوته دا جردیمی نفته می شونی که حور

یر ن ر نررته شوو ه دسووت   نفت که یر دکثر کشوونرها  مخته  جندهمخفیانه با تنجه به تقتوویم بن   رن  می تند  

دیاات( بعنند  جنایت یبقه بن   شو ه دسوت( باتنجه به ننع ررتار درت ابی یر جرم تعقیب  35)نرچه یر برخی دیاالت )

یفر  دیرد  شووایتووته تر دسووت چرد که دنر یرجه دی  جرم رد یر ققن  ک  ن ر نررت  دی  جرم بعنند  جندهیر  مخفیانه

خما ب دنیم بتویار  دا زسویب ها   ح مات ر قی که دی  جرم یر یی یدری حرراً با یریدخت جزد  نق   قابر جبرد   
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  منجب شوو ه دسووت که مایه قانننی به دی  نخنده  بنیل ع م جرم دنگار  جرم تعقیب مخفیانه یر ققن  کیفر  دیرد

جرم مزدقمت تعری  کریه   مجاادتی همین  مجاادت منضونع مایه   جرم دختصوا  نیاب ل برخی ز  رد ذیر مصواییف

می باشو  که باا یدرن ه نیتوت با   7 یرجه  92 لم لد سوال   19تعزیردت یبف م 619یر ن ر می نیرن ل مجاادت مایه  619

عهیه )قربانی( دا تعقیب مجرمانه می کنن    دثردت نامطهن  دقتاس نادمنی که دشخا  مجنی   خطر  تنجه به دقتاس 

دی  جرم بر انو نی عوای  دشوووخوا    زادی  معنن    ر قی شووو یو  دا ز    همینی  دی  ن توه کوه غوااوب مجرمی  

ردبطوه قبهی بی  قربانی   مجرمی  دتفواقی می باشووونو    یر دکثر مندری قریب به دتفوا  دی  جرم هیچ   619مشووومنل مایه  

مجرم  جنی ن دری دما یر جرم تعقیب مخفیانه یم ردبطه امینی د    زشونایی قبهی مانن  ردبطه کار    رئیس   مرئنس  

 للل بی  جانی   مجنی عهیه )قربانی(  جنی یدشووته   یر  دقع یم ننع سوونی دسووتفایه دا منقعیت   دعتمای یر ز   جنی  

 -6برد  ز  یر ن ر بگیری )ق دقر قبس یرجه   619می نریی مجاادت شو ی تر  نتوبت به مایه   یدریل بنابردی  ییشوناای

 سال( 2ماه تا  6دا 

 و تشدید مجازات تعقیب مخفیانهتکرار  -8-5

ییش دا ز  نفتیم که عمر تعقیب جرمی سوایه دسوت   شوخ  مرت ب با دنجام ررتار درت ابی  دق  تدت عنند  تعقیب 

کنن ه قابر مجاادت می باشو  دا دی  ر  با دنجام م رر ررتار مای  یبیعتاً مجاادت شو ی تر  برد  شوخ  تعقیب کنن ه  

 ذیر مجاادت رری تعقیب کنن ه تش ی  خنده  ش :   دعمال خنده  ش ل یر تعقیب مجرمانه یر حنرت دقردا شردی 

دمنیت   شوردی     -3سوال سو  یدشوته باشو ل  16یا  14مجنی عهیه )قربانی( کمتر دا   -2شوخ  متوهق به سومح باشو   -1

قربانی دا مامنری  دنت امی قفاظتی یا شوواه   بنیه که  -4زادی  مجنی عهیه رد نقض کن    زادی     رد سووهب کن  

با منضوونعی که دا یرری به تعقیب کنن ه مرتب  بنیه باشوو ل یر حوونرت دقردا شووردی  رن  شووخ  تعقیب یردرتبا  

 کنن ه به مجاادت مش ی مد نم می شنیل  
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 نتیجه گیری

برخی ررتارها تمامیت جتومانی دشوخا  رد به خطرمی دن دای، یر مقابر ررتارهایی هتوتن  که شوخصویت معنن  ییگر  

رد منری تعرو قردر می یه ل نمننه د  دا دی  ررتارها عمر تعقیب مخفیانه دسووت که منری بی تنجای قانن  ن در قردر 

عمنمی ز  بتوویار قائز دهمیت دسووت چرد که هت جنبه  نررته   جرم دنگار  نیز حوونرت نگررته دسووتل عمهی که به ع

اشو  چرد که ققن  عمنمی  قانن  ن در معمنالً مجاادت رد برد  دمنری یر ن ر می نیری که مخر ن م   ققن  عمنمی ب

بر ققن  خصونحوی یدری   قانن  ن در یر مرقهه د ل نقض ققن  عمنمی   یس ققن  خصونحوی   مزیت   رجدا 

ردر یدیه دتسل بنابردی  ن شوت شواکی   ع م شو ایت    نبای  منجب بی تنجای قانن  به جنبه  درردی رد منری تنجه ق

 لملد( کهی رد برد  همه مصواییف مزدقمت یر ن ر نررته دسوت یر قاای   619عمنمی ز  شونی ل قانن  ن در یم مایه )

تنسو  یم رری قطعاً زثار ر قی   تمتوخر خانمی    -که دی  ررتار می تندن  مصواییف متننعی یدشوته باشو  )بعنند  مثال

ر دنی کمتر  یر مقایتووه با تعقیب همی  خانم یر م ت امانی ینالنی یدری( بنابردی  مزدقمت   تعقیب به عهت دین ه  

مم   دسوت زثار   نتایج بتویار ایانبار ر دنی بر جا  بگ دری الام دسوت مجاادت خاحوی یر دی  خصون  تنسو  قانن   

 تتهزم جرم دنگار  دی  ررتار یر قانن  مجاادت دسممی دستل  ن در دعمال شنی   دی  م
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