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One of the cases of crimes against individuals is the stalking, which is 

actually a crime against one's mental freedom. The various instances of 

this criminal behavior have been explicitly stated in the laws of many 

countries and have been considered as a misdemeanor in most cases. 

Iranian criminal law is silent in this respect. The existence of this 

behavior against individuals in the community, as well as its expansion 

in the real world and also through cyberspace, in addition to offenses 

and damages caused by such behaviors, including the fear of insecurity 

in citizens, necessitates legislative intervention in this regard. The 

present article attempts to make a comparative analysis of this behavior 

and its elements, including the legal, mens rea and actus Reus of this 

crime, by using a descriptive-analytic method. Then, practical and 

comprehensive suggestions have been presented to the legislator for 

removing this legal silence. 
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 پژوهشی: نوع مقاله
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یکی از مصادیق جرایم علیه اشخاص، تعقیب مخفیانه است که در واقع جرمی علیه آزادی 

صورت مشخص در  مصادیق مختلف این رفتار مجرمانه به. شود می روان شخص محسوب
از نظر مجازات نیز در اکثر موارد یک  قوانین بسیاری از کشورها مورد تصریح قرار گرفته و

. ساکت است1به این رفتار کیفری ایران نسبت  قوانین. ای محسوب شده است جرم جنحه
اشخاص در جامعه، گسترش تعقیب و ردیابی اشخاص در اعمال این رفتار علیه برخی 

های ناشی از این نوع  فضای حقیقی، ارتکاب آن از طریق فضای مجازی و جرایم و آسیب
رفتارها ازجمله احساس ترس و ناامنی در شهروندان، لزوم مداخله قانونگذار در این 

ی به بررسی تطبیقی در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیل. نماید می خصوص را ایجاب
دهنده آن اعم از عنصر قانونی، مادی و معنوی این جرم پرداخته  این رفتار و ارکان تشکیل

شده و سپس جهت رفع این خأل قانونی، پیشنهادهایی کاربردی به قانونگذار ارائه شده 
 . است
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 مقدمه
بدون شک غایت نظم اجتماعی و هدف از وضع قوانین در 

. های فردی است جوامع، حفظ نظم عمومی، حقوق و آزادی
اجتماعی یعنی قانون برای جلوگیری از  امروزه مظهر قدرت

هرگونه تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی با وضع و اجرای 
-از مهم. های فردی دارد صحیح سعی بر حفظ حقوق و آزادی

های فردی، آزادی روان و ذهن بوده که مانند  ترین آزادی
های الهی مورد حمایت قانون  آزادی جسم و تن از موهبت

که شخص در چارچوب قوانین و هنجارهای  است؛ به این معنا
اجتماعی بتواند آزادانه به انجام یا عدم انجام کارهای متعارف 
مربوط به زندگی خود بپردازد بدون این که احساس نظارت و 

برخی از . تحت کنترل بودن غیرقانونی بر خود داشته باشد
انگاری خاص تعقیب  کشورها همانند آلمان اقدام به جرم

اند، اما این رفتار، در نظام حقوق کیفری ایران  ه کردهمجرمان
. است قرار نگرفته عنوان یک رفتار مجرمانه مورد شناسایی به

گسترش انواع مختلف تعقیب غیرقانونی در فضای حقیقی و 
مجازی در سطح جامعه، ضرورت بررسی این رفتار از نظر 

وافی کند و عدم اهتمام کافی و  حقوق کیفری را ضروری می
قانون و رویه قضایی نیز اهمیت مطالعه و پژوهش در این 
زمینه را دوچندان کرده و این نوشتار در صدد آن است تا 

عنوان یک پدیده جنایی مطرح و میزان  تعقیب مخفیانه را به
 . یت کیفری آن را تبیین سازدمسؤول

حل مشکالت حقوقی و قانونی افراد قربانی، افزایش آگاهی 
انگاری موضوع  شده، جرم به موضوع مطرح ت حقوقی نسب

مورد بحث طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات جهت 
سالمت روانی و ذهنی  تأمینحمایت از اشخاص قربانی و 
در خصوص تعقیب . باشد می آنان از اهداف این پژوهش

ای مورد مخفیانه، در داخل کشور تاکنون کتاب یا مقاله
ه همین جهت، موضوع مقاله نگارش قرار نگرفته است ب

در مقاله حاضر سعی شده است ابعاد این . باشد می حاضر، بدیع
تطبیقی  صورت به یت کیفری آنمسؤولپدیده جنایی، انواع و 

 . بررسی شود

 

 

 ماهیت تعقیب مخفیانه، عناصر و قربانی آن -0
در این بخش پس از تعریف تعقیب مخفیانه به بررسی عناصر 

 .شودماهیت و قربانی این رفتار پرداخته میدهنده، تشکیل

 شناسی تعقیب مخفیانهمفهوم -0-0
پشت سر کسی رفتن، دنبال کرردن،   تعقیب در لغت به معنای

شرد  ترردد و آمدو  .(329: 0209بستانی، ) پیگیری کردن است
: ترا بری ،  پوری  ی ف ص) بودن کوشش در طلب چیزیه ب ،نمودن

شود و دعا و اوراد و اذکاری که بعد از نماز خوانده می (3/130
 .(913: 0297معین، ) نیز ازجمله سایر معانی تعقیب است

و در زبان ( Stalk)در زبان انگلیسی برای تعقیب مخفیانه واژه 
 Le harce'lement obsessionnel embuscade)فرانسه 

traque )مطبوعرات   استفاده از این کلمه توسط. رودکار میبه
 و (Lawson 1996:418) در ایاالت متحده ابداع شده اسرت 

ها در قرن بیستم مورد در ابتدا توسط رسانه Stalkerاصطالح 
برا   (Purcell , et al 2002: 127) .اسرتفاده قررار گرفرت   
تغییر کرده و با ورود به دنیای  Stalkingگذشت زمان معنای 

 & Mullen) حقوق جزا معنی اصطالحی خاصی یافته اسرت 

Path 2002: 290).  

در اصطالح، تعقیب گاهی به معنی پیگرد قانونی و از وظرایف  
... و 02، 03، 00، 0نه در مرواد  دادستان بوده که به عنوان نمو

منظور از تعقیب در این . کار رفته استدادرسی کیفری به آیین
صورت مقاله زیر نظر گرفتن و مراقب شخص دیگری بودن به

است بدون اینکه از نظر فیزیکی تماس و یا آسریبی   ازغیر ُمج
همچنررین دنبررال کررردن، ردیررابی و . برره شررخص وارد شررود

رهگیری مسیر اشخاص در فضای مجرازی یرا برا اسرتفاده از     
های اینترنتی یا مخابراتی نیز از مصادیق تعقیرب مرورد   سامانه

 .نظر در این مقاله است

است که به برخی از آنها تعاریف متفاوتی از تعقیب ارائه شده 
 . شود می اشاره

صورتی از رفتار یک فرد که ارتباطات ناخواسته و مکرر را » -
  ؛«کند می به دیگری تحمیل

به  نظارت ناخواسته یا تکراری فرد یا گروهی نسبت » -
 ؛«اشخاص دیگر
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عملکرد مستقیم یک شخص خاص که موجب ترس » -
 ؛«شود می انسان متعارف

طور مستقیم یا اخواسته بین دو شخص که بهعملی ن» -
شود یا قربانی را در ترس  غیرمستقیم به یک تهدید منجر می

 .دهد قرار می

با توجه به تعاریف موجود و دقت در قوانین کیفری کشورهایی 
مفهوم  توان اند، می انگاری این رفتار کرده که اقدام به جرم

طور آزار یک فرد به :گونه ارائه کردتعقیب مخفیانه را این
طور مستقیم تکراری با کنترل و تحت مراقبت قرار دادن او به

تواند موجب  می مدت یا بلندمدت که یا غیرمستقیم، در کوتاه
. آسیب رساندن به سالمت جسم و روان قربانی شود یا نشود
تعقیب مخفیانه متضمن آزار و اذیت وسواسی، شامل یک 

توان  بسیار متغیر بوده که می طیف گسترده با درجه وخامت
مصادیقی از تعقیب هدفمند و مصرانه شخص تا اقدامات 

البته . شناختی طوالنی را مشمول آن دانستتروریستی روان
تجاوز جنسی یا  منظور بهاستعمال این لفظ در مواردی که 

 .کشی نیز باشد، غیرمعمول نیستفیزیکی یا آدم

 مخفیانهدهنده تعقیب عناصر تشکیل -0-3
در این بخش ابتدا اجزای عنصر مادی و سپس عنصر معنروی  

با توجه به اینکه این رفترار جررم در   . شودمورد بحث واقع می
و در بخش پایانی مقاله  باشد، عنصر قانونی مستقاًلایران نمی

 .تبیین خواهد شد

 عنصر مادی تعقیب مخفیانه -0-2-0
انه است؛ به ظهور و بروز خارجی نیت مجرم ،عنصر مادی
گذار است ظهور و بروز خارجی اوامر و نواهی قانون ،تعبیر بهتر

که اگر خالف آن اوامر و نواهی در عالم واقع یا خارج محقق 
با توجه  عنصر مادی. این تحقق، عنصر مادی نام دارد ،شود

به نوع جرم از نظر مطلق یا مقید بودن به نتیجه جرم دارای 
اوضاع و احوال . ب. رفتار مرتکب. الف: دو یا سه بخش است

نتیجه مجرمانه؛ که در ادامه مورد بررسی . ج. و شرایط جرم
 .قرار خواهد گرفت

 رفتار فیزیکی تعقیب مخفیانه -0-2-0-0

: ظهور و بروز پیدا کندرفتار انسان ممکن است در دو قالب 
منظور از فعل ارتکاب رفتاری که قانون . فعل و ترک فعل

انجام آن را ممنوع اعالم کرده است و ترک فعل یعنی عدم 
گذار انجام آن را ضروری انجام یا امتناع از تکالیفی که قانون

رفتار مرتکب در تعقیب مجرمانه در قالب یکی از . دانسته است
 :شدبا می افعال ذیل

طور مدام و بدون درخواست او برقراری ارتباط با قربانی به -
در هر زمانی از روز و شب از طریق ارسال نامه، ایمیل، پیامک 

 و یا تماس تلفنی؛
دادن پیام در محل سکونت، محل کار یا در وسیله   قرار -

های اجتماعی مانند تلگرام و  نقلیه قربانی یا از طریق رسانه
 واتساپ؛

مشاهده و مراقبت چشمی، تعقیب یا ایستادن در محلی  -
 نزدیک به قربانی که موجب ناراحتی او شود؛

 تحقیق در مورد چگونگی سپری کردن یک روز؛ -
مصاحبه با اشخاص ثالث و برقراری ارتباط مستقیم با  -

 قربانیان؛
سرقت و خواندن نامه قربانی یا تماشای ایمیل و  -

 های قربانی در فضای مجازی؛ پیامک
سفارش کاال و خدمات به نام قربانی بدون درخواست و  -

 اطالع او؛
 ارسال هدایای ناخواسته -

آمیز، تهدید صریح لفظی قربانی یا انتشار مطالب توهین -
 نزدیکان او به اعمال خشن؛

نی به ربودن کودکانش و یا اینکه واقعًا تهدید کردن قربا -
 ها را برباید؛ آن
 ورود با قهر و غلبه به محل سکونت قربانی وارد؛ -
 آسیب رساندن، کثیف کردن و یا تخریب اموال قربانی؛ -
 دیده؛مجروح کردن یا کشتن حیوان اهلی متعلق به بزه -
 .تعرض جسمی یا جنسی به قربانی -

باشد  می در ایران جرایمزء سیاهه برخی از رفتارهای فوق ج
که هرکدام نیز عنوان مجرمانه خاص خود را دارد مانند تهدید، 

ربایی و تجاوز به عنف، لیکن بسیاری دیگر از این رفتارها آدم
نکته دیگر، امکان یا . اند انگاری قرار نگرفته در ایران مورد جرم

اظ به لح. عدم امکان تحقق این رفتار با ترک فعل است
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مادی، رفتار فیزیکی ارتکاب این جرم باید فعل مثبت باشد 
 .بنابراین این رفتار با ترک فعل قابل تحقق نیست

 شرایط و اوضاع و احوال -0-3-0-3
برای تحقق تعقیب مخفیانه، شرایط و اوضاع و احوال خاصی 

-ترین شرط الزم برای تحقق این رفتار را میمهم. الزم است

کننده با یا زمینه آشنایی شخص تعقیبتوان وجود رابطه 
وجود فرد خاص که دارای رابطه با )شونده دانست تعقیب

همچنین احساس ترس و (. کننده بوده استشخص تعقیب
ناامنی شخص قربانی در نتیجه تعقیب مخفیانه از دیگر شروط 

 . این تحقق این عنوان جنایی است

 نتیجه -0-3-0-2
وم نتیجه برای تحقق جررم، جررایم   با توجه به لزوم یا عدم لز

جررایم مقیرد   . شروند به دو دسته مطلق یا مقیرد تقسریم مری   
-جرایمی است عالوه بر رفتار فیزیکی که شخص انجرام مری  

در مقابل، در جرم . ای نیز بر این رفتار مترتب شوددهد نتیجه
مطلق، رفتار فیزیکی برای وقوع جرم کافی است و نیرازی بره   

الرذکر،  با توجه بره مطالرب فروق   . نیستتحقق نتیجه خاصی 
-انگاری مری رفتار منتهی به تعقیب مخفیانه را در صورت جرم

توان از جرایم مطلق دانست و صرف تعقیرب و دنبرال کرردن    
شخص برای وقوع جرم کافی است و در صورتی که شرخص  
در این حالت دستگیر شود، صرف نظر از اینکره نتیجره مرورد    

توان جرم تعقیب مخفیانه یر، مینظر شخص حاصل شده یا خ
 . را محقق دانست

 عنصر معنوی تعقیب مخفیانه -0-3-3
عمدی، عالوه بر بروز خارجی رفتار  جرایم برای تحقق

مجرمانه الزم است این رفتار همراه با علم و اراده مرتکب 
باشد؛ یعنی مرتکب باید از ماهیت فعل ارتکابی خود آگاهی 

نچه تصمیم به ارتکاب آن گرفته، جرم داشته باشد و بداند که آ
عالوه بر این آگاهی نسبت . و خالف قانون و نامشروع است

به رفتار خود که همان دانستن است، باید ارتکاب جرم را اراده 
منظور از اراده نیز همان خواستن انجام عمل مجرمانه . نماید

است که در ادبیات حقوق کیفری ایران به این مولفه سوءنیت 
 .م اطالق شده است که در ذیل تشریح خواهد شدعا

 سوءنیت عام -0-3-3-0
سوءنیت عام متشکل از اراده آگاهانه مرتکب در انجام رفتار 

. یعنی دانستن و خواستن ارادی عمل مجرمانه. مجرمانه است
قصد  پس اگر شخص نسبت به موضوع جهل داشت، اساسًا

که در حالت جهل به کند به این بیان مجرمانه تکّون پیدا نمی
علت تلقی اشتباه از امر خارجی، طلب و خواست و اراده نسبت 

یابد که بر اساس نظر فاعل، عملی مباح و به امری تحقق می
رفتار . (373: 0250برهانی و الهام، ) حتی مرجح است

مجرمانه در تعقیب مخفیانه شامل کنترل، نظارت، پیگیری، 
است و شخصی که مرتکب  دیدهرهگیری یا دنبال کردن بزه

شود باید در زمان تحقق عنصر مادی، علم  می تعقیب مخفیانه
 .به ماهیت رفتار فیزیکی و اراده انجام آن را داشته باشد

 سوءنیت خاص -0-3-3-3
قصد تحقق نتیجه مجرمانه یا اراده شخص مرتکب بره وقروع   

برر ایرن اسراس،    . نامنرد ای خاص را سوءنیت خاص مینتیجه
ص مرتکب ممکرن اسرت ایجراد احسراس تررس و      قصد شخ

ناامنی در شخص قربانی، انتقام، بازگرداندن مجردد تسرلط یرا    
کنترل روحی یا جسمی خود از طریق ایراد فشارهای روانی به 

ماننرد جلرب   )قربانی، کسب امتیاز یا منفعت مرادی و معنروی   
، قطع رابطه برا شرخص یرا    (توجه بیشتر قربانی نسبت به خود

باشرد کره البتره در     ...و( مانند رقیرب عشرقی  )ر اشخاص دیگ
مرحله اثبات جرم با احرراز سروءنیت عرام، نیرازی بره اثبرات       
سوءنیت خاص مرتکب نیسرت؛ زیررا جررم تعقیرب مخفیانره      

 .مطلق است

در جرم تعقیب مخفیانه، مرتکب باید آگاهی داشته باشرد کره   
عملش مجرمانه و غیرقانونی است و همچنین در نتیجره ایرن   

ل وی ممکن است شرخص صردمه دیرده یرا دچرار آزار و      عم
بینری برودن   اذیت شود و احساس هراس کند، البته قابل پیش

داعری  و البته انگیزه . منزله علم مرتکب است موارد فوق نیز به
مرتکب در تحقق این جرم اثری ندارد، البته در صورت اثبرات  

زات قرانون مجرا   29مراده  « پ»انگیزه شرافتمندانه، وفق بند 
 . توان در مجازات مرتکب تخفیف اعمال نموداسالمی می
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 ماهیت تعقیب مخفیانه -0-2
عنوان یک معضل  تعقیب یا پیگیری مخفیانه اشخاص به

تنها دارای ابعاد روانی و فرهنگی، بلکه دارای ابعاد اجتماعی نه
 شناسانه نیزشناختی، کیفری و جرمشناختی، جامعهروان
 .باشد و لذا باید در ماهیت آن تدقیق نمود می

 عادت یا ساده بودن تعقیب مخفیانهجرم به -0-2-0
عادت جرمی است که عنصر مادی آن مستلزم اعمرال  جرم به

قابرل تعقیرب    متعدد است که هرر یرک از آن اعمرال منفررداً    
دهنرده جررم،   به عبارت دیگر یکی از عناصرر تشرکیل  . نیست

. (000 :0253، شرامبیاتی ) درپی استپی دست زدن به اعمال
البته برخی آرای قدیمی در دیوانعالی کشور ارتکراب دو برار را   

در . (310: 0250برهرانی و الهرام،   ) اندبرای جرم کافی دانسته
مقابل، جررم سراده قررار دارد کره بره معنرای ارتکراب فعرل         

در بحث تعقیب مخفیانه، قبل از تحقرق  . واحد است صورت به
کننده، جرم تعقیب با عادت و تکرار رفتار توسط شخص تعقیب

انجام یک بار قابل تحقق اسرت اگرچره عرادت بره تعقیرب و      
 .تواند باعث تشدید مجازات شودپیگیری اشخاص می

 جرم آنی یا مستمر بودن تعقیب مخفیانه -0-2-3
در یرک برازه متعرارفی از زمران بره      جرم آنی جرمی است که 

هسرتند کره    جررایم  به عبارت دیگرر برخری  . پیونددوقوع می
یابد و اگر شخص در عنوان مجرمانه در یک لحظه تحقق می

شرود و  همان زمان دستگیر شود، به مجازات جرم محکوم می
در . نیازی به گذشت زمان و بقاء رفتار در طول زمران نیسرت  

تمر قرار دارد کره بقراء زمرانی رفترار     مقابل جرم آنی، جرم مس
مجرمانه جهت تحقق جرم ضروری است؛ یعنی زمان، عنصرر  

با این توضریحات بره نظرر    . است جرایم اساسی در تحقق این
انگراری از قسرم   رسد که تعقیب مخفیانه در صرورت جررم  می

-اخیر باشد؛ یعنی به لحاظ زمان ارتکاب، جرمی آنی تلقی می

 .شود

 درجه جرم و مجازات آن -0-2-2
انگاری جرم تعقیب مخفیانه در حقوق کیفری ایران عدم جرم

موجب شده است که ماده قانونی خاصی به این جرم 
در بادی امر ممکن است این گمان حاصل . اختصاص نیابد

توان ذیل مصادیق جرم شود که تعقیب مخفیانه را می

موضوع مزاحمت تعریف کرده و مجازاتی همچون مجازات 
برای آن در ( کتاب تعزیرات)قانون مجازات اسالمی  105ماده 

حتی اگر قائل به چنین قرابتی شویم نیز مجازات . نظر گرفت
 0قانون مجازات اسالمی، درجه  05ماده مذکور طبق ماده 

باشد که برای چنین رفتاری بازدارنده نیست و با توجه به می
شونده اص تعقیبای که اشخاحساس خطر و احساس ناامنی

کنند و اثرات نامطلوب این جرم بر از تعقیب مجرمانه می
زندگی عادی اشخاص و آزار روحی شدید آن، چندان مناسب 

 105غالب مجرمان مشمول ماده  ضمنًا. رسدبه نظر نمی
مجرمان اتفاقی ( کتاب تعزیرات)قانون مجازات اسالمی 

انی و مجرم وجود هستند و در اکثر موارد، رابطه قبلی بین قرب
ای و یک رابطه زمینه ندارد؛ اما در تعقیب مخفیانه غالبًا

دیده وجود آشنایی قبلی مانند رابطه کاری بین بزهکار و بزه
داشته و یک نوع سوءاستفاده از موقعیت و اعتماد در آن وجود 

 .دارد

با این توضیحات و دقت نظر در عناصر مادی و معنوی دو 
 یتعرض و مزاحمت براتعقیب مخفیانه و  رفتار ذکرشده یعنی

کتاب )قانون مجازات اسالمی  105در ماده  اطفال و بانوان
این دو رفتار متفاوت از  شود که اساسًامشخص می( تعزیرات

اطفال  یمقصود از تعرض و مزاحمت براکه چرا یکدیگر است؛
-نیاست که مرتکب جرم با حرکات و اعمال توه نیا و بانوان

 ؛کودک شود ایبه زن و  ی نسبتحرمتیب وقوع موجب ،یزیآم
را در معابر و اماکن  یکودک ایمصٌرانه، زن  یمانند آنکه فرد

و با وجود اعتراض و با الفاظ نامناسب خطاب قرار دهد 
نکرده و همچنان به اعمال  یزن و کودک توجه یتینارضا

کودک در معابر و اماکن  ایهتک حرمت زن . خود ادامه دهد
 یبوده و وجود قصد مجرمانه برا یعمد میاز جرا یومعم

مزاحمت از طرف مرتکب  جادیا ای زیآم نیوقوع عمل توه
امر  نیالبته اثبات خالف ا. به اثبات است ازیو بدون ن فروضم

 او خواهد شد یفریک تیمسؤولاز جانب متهم، موجب رفع 
در حالی که تعقیب مخفیانه دارای . (012 :0252زراعت، )

. ذکر گردید عناصر مادی و معنوی متفاوتی است که قباًل
قانون  105بنابراین باید مجازات شدیدتری نسبت به ماده 

برای آن در نظر گرفت ( کتاب تعزیرات)مجازات اسالمی 
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تا این ( سال 3ماه تا  1؛ بیش از 1حداقل حبس درجه )
 . مجازات بازدارنده بوده و با جرم ارتکابی متناسب باشد

 تکرار و تشدید مجازات تعقیب مخفیانه -0-2-0
تعقیب مخفیانه جرمی ساده است و شخص مرتکب برا انجرام   

کننرده قابرل مجرازات    رفتار ارتکابی واحد تحت عنوان تعقیب
رو با انجام مکرر رفتار مادی طبیعترًا مجرازات   باشد؛ از اینمی

در . کننرده اعمرال خواهرد شرد    شدیدتری برای شخص تعقیب
جرمانه در صورت احراز شررایط ذیرل مجرازات فررد     تعقیب م
 : کننده باید تشدید شودتعقیب
 09قربرانی کمترر از   . ب ؛شخص مسلح به سرالح باشرد  . الف

امنیرت و شررایط آزادی قربرانی را    . ج سال سن داشته باشرد؛ 
مورین قربرانی از مرأ   .د ؛نقض کند یا آزادی وی را سلب کنرد 
اط برا موضروعی کره بره     انتظامی حفاظتی یا شاهدی در ارتبر 

در صورت احراز شررایط فروق   . کننده مرتبط بوده، باشدتعقیب
 .شودکننده به مجازات مشدد محکوم میشخص تعقیب

  تعقیب مخفیانه قربانی -0-0
های تعقیب مخفیانه، ارتباط قبلی  در بررسی بسیاری از پرونده

در  کننده اثبات شده اسرت کره غالبراً   قربانی با شخص تعقیب
 :بستر روابط ذیل قابل تبیین است

در  :کننده از جنس مخرالف رابطه صمیمانه با شخص تعقیب -
تا  17)عامل قربانی شدن، زن بودن است  این نوع رابطه، غالبًا

طور پیوسته یا گسسرته  که به( درصد قربانیان زنان هستند 97
ن کننده مرد داشته و این رابطه قربانیارابطه صمیمی با تعقیب

اگرر   دهرد؛ خصوصراً  را در معرض خشونت بیشتری قررار مری  
درصرد از زنران    29)کننده سابقه کیفری داشرته باشرد   تعقیب

درصرد بره    07قربانی توسط همسران فعلی یرا سرابق خرود،    
درصرد بره وسریله     00وسیله شریک زندگی فعلی یا سرابق و  

. شروند  دوست پسر سابق یا فعلی خود تحت تعقیب واقرع مری  
(Mullen, 2002: 273)  

اغلب قربانیانی که تحرت تعقیرب واقرع     :دوستان و آشنایان -
این نوع از روابط شامل تعقیرب  . شوند، از این دسته هستندمی

 . شود همسایگان نیز می

قربانیانی هستند کره توسرط بیمراران،     :ایهای حرفهتماس -
انرد،  داشتهای مشتریان یا دانشجویانی که با آنان ارتباط حرفه

-هرای خاصری چرون ارائره    حرفره . اندتحت تعقیب قرار گرفته

های بهداشتی، معلمران و وکرال در معررض    دهندگان مراقبت
 . خطر بیشتری برای تعقیب هستند

کننردگان ایرن نروع از قربانیران     تعقیرب  :تماس با محل کار -
تمایل دارند که آنها را در محل کارشان مالقات کنند، به ایرن  

زمرانی کره   . که آنها کارفرما، کارمند یا مشتری هسرتند دلیل 
آینرد، ایرن خطرر    قربانیان تحت تعقیب به محل کار خود مری 

تنها برای قربانیان بلکه برای امنیت افراد دیگر نیز نه( تعقیب)
 . خطرناک است

دانند که چگونره تحرت   این قربانیان معمواًل نمی :بیگانگان -
کننردگان آنهرا احسراس     تعقیرب اند و معمواًلتعقیب واقع شده

 . تحسین و قدرانی از این قربانیان دارند

اکثر این قربانیان افرادی هستند کره بره    :(معروفیت)شهرت -
توانند شامل  شوند و می ها به تصویر کشیده میشدت در رسانه

. مداران، هنرپیشگان و ورزشکاران باشرند  افرادی مانند سیاست
. سراله هسرتند   25تا  09تعقیب بین  اکثریت قربانیان این نوع

براساس یک مطالعه، اغلب زنان، زنران دیگرر را هردف قررار     
زنان را تحرت تعقیرب قررار     دهند، در حالی که مردان غالبًامی
کننده توسرط قربانیران   درصد از اشخاص تعقیب 90) دهند می

درصرد از   32انرد کره مررد بودنرد و تنهرا      خود شناسایی شده
درصد از قربانیران مررد، توسرط بیگانگران      21 قربانیان زن و
طبرق   (Langhinrichsen, 2002: 88) .شروند تعقیرب مری  

 02وزارت دادگسرتری ایراالت متحرده،     3775گزارش ژانویه 
درصرد   00درصد از قربانیان تحت تعقیرب مخفیانره، زنران و    

شروند،  نث که تحت تعقیب واقع میقربانیان مؤ. مردان هستند
ترا زنران   ( درصد 10)ی بیشتر توسط مردان طور قابل توجهبه
شرده  در موارد بررسری ) گیرندمورد تعقیب قرار می( درصد 30)

درصرد از قربانیران زن    Prerov ،57توسط دادگاه منطقه پرو 
خصوص چگونگی نقش جنسیت در موضوع تعقیرب  در(. بودند

توان گفت زنان در مقایسه برا مرردان بیشرتر در    مخفیانه، می
 .گیرندمخفیانه قرار می معرض تعقیب
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 انواع تعقیب -3
ای در براب تروهم   پیش از تبیین انواع تعقیرب بایرد بره نکتره    

شناسان افرراد را اغلرب بره دو دسرته     روان. تعقیب اشاره نمود
کننرده در یکری از ایرن دو    کنند که شخص تعقیرب تقسیم می

 ها کنندهبرخی از تعقیب. روانی و غیرروانی: گیرددسته قرار می
پریشری ماننرد اخرتالالت    ممکن است دارای اخرتالالت روان 

وهمرری یررا اسررکیزوفرنی باشررند و همچنررین ممکررن اسررت   
اختالالتی نظیر افسردگی عمده، اختالل تنظیم یا وابستگی به 

 Varsamis, et) مواد و نیز اختالالت شخصیتی را دارا باشند

al, 1972: 673) .        عالقره مرردم بره تعقیرب موجرب ترروی
شود، ازجمله این ادعاهرا، ادعرای تحرت     های دروغین میادعا

باشد که علرت رنر  برردن فررد از یرک      تعقیب بودن فرد می
در بسریاری از مروارد کره افرراد     . بیماری وهمی و خیالی است

اند، این ادعا نادرست و کنند که تحت تعقیب واقع شدهادعا می
کراذب  غلط بوده و اکثر این ادعاهرا سراخته ذهنری قربانیران     

از  توهمرات تعقیبری نروعی   . (Brown, 2008:167) باشد می
-ثیرپذیری از آن به این براور مری  توهم است که شخص با تأ

در واقرع ایرن توهمرات    . شرود  رسد که تحت تعقیب واقع مری 
ای از شرایط بدی است که افراد مبرتال بره   ناخودآگاه مجموعه

ت قررار  آن بر این باورند که تحت تعقیرب و مرورد آزار و اذیر   
 : طور خاص شامل دو حالت استگیرند که به می
کند که آسیب اتفاق افتراده یرا در حرال وقروع     فرد فکر می -

 . است یا اتفاق خواهد افتاد
کننرده قصرد دارد بره او    کند که شخص تعقیبفرد فکر می -

 .صدمه بزند

تررین   توهمات تعقیبی از شایع DSM-(IV-IT)طبق گزارش 
جرایی کره   ) .کیزوفرنی پارانوئیرد هسرتند  شکل توهمات در اس

شرود، پیگیرری    شخص معتقد است مورد آزار و اذیت واقع می
خرورد، جاسوسری یرا مرورد      ، فریب می(تحت تعقیب)شود  می

 Diagnostic and Statistical) شرود  تمسرخر واقرع مری   

manual of mental disorder DSM_IV 2000.)   اغلرب
شرود یکری از    دیرده مری   آنچه که در اختالل اسرکیزوآفرنیک 

ای از آزار و شرکنجه هرای   ترین خصوصیات زیرمجموعهمهم
های وهمی و خیالی ممکن اسرت در  آزار و اذیت. فکری است

بخش بیماران دوقطبی، سوء مصرف مواد و موارد بسیار شدید 

ویرژه زمرانی   پریش بروز یابند، بهافسردگی با خصوصیات روان
طرری گزارشررات . دوقطبرری اسررتکرره در ارتبرراط بررا بیمرراران 

انرد،  رفتارهای تعقیبی که گزارش نادرست و اشتباه نام گرفتره 
 اکثر این گزارشات ناشی از وهم و خیال گزارشگر بروده اسرت  

(Sheridan & Blaauw, 2004:). 

تعقیب مجرمانره بره عنروان یرک پدیرده جنرایی بره اعتبرار         
 شخصیت مرتکب یا وسیله ارتکاب جرم بره تعقیرب فیزیکری،   
-تعقیب سایبری، تعقیب گروهی و تعقیب سیاسی تقسیم مری 

 .شود

 تعقیب فیزیکی -3-0
در این نوع تعقیب، مرتکب بدون اسرتفاده از هرگونره وسرایل    

. پرردازد فیزیکی به تعقیب شرخص مری   صورت به الکترونیکی،
طور واضح و مشخص با عمل و رفترار  کننده بهشخص تعقیب

ازد که او را تحت کنترل سخویش شخص قربانی را متوجه می
 .و نظارت قرار داده است

 تعقیب سایبری -3-3
( Cyberstalking)استفاده از تکنولوژی برای تعقیب دیگری 

تعقیرب سرایبری عبرارت اسرت از اسرتفاده از      . شودنامیده می
هرای الکترونیکری بررای تعقیرب      ها یا دیگرر تکنولروژی  رایانه

اینترنرت، ایمیرل یرا دیگرر     مثل اسرتفاده از  . )نامحسوس فرد
هرایی از  ارتباطات الکترونیکری بررای تعقیرب شرخص نمونره     

های ناخواسرته  ارسال ایمیل یا نامه: تعقیب سایبری عبارتند از
ترسناک یا ناامن برای شخص، پیام متنی یا پیام فوری، آزار و 

هرای اجتمراعی همچرون    اذیت یا تهدیرد شرخص در رسرانه   
برا اسرتفاده از اینترنرت و رایانره و     واتساپ و تلگرام، ردیرابی  

بررای ردیرابی مکران     GPSهایی ماننرد  استفاده از تکنولوژی
 . شخص قربانی

کننده برای ارتکاب جرم علیه قربانیان هدفمنرد  شخص تعقیب
-خود، استفاده از ابزارهای الکترونیکی و آنالین را ترجیح مری 

وسرایل  تعقیب سایبری با استفاده از اینترنرت یرا دیگرر    . دهد
الکترونیکی برای تعقیب یا آزار و اذیت یک شخص، گرروه یرا   

این نروع تعقیرب ممکرن اسرت شرامل انتشرار       . سازمان است
 این افرراد  بسیاری از. اتهامات دروغین در فضای مجازی باشد
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کننرد بره شرهرت قربانیران خرود آسریب برسرانند و        سعی می
درسرتی  آنهرا اطالعرات نا  . دیگران را علیه آنها ترغیرب کننرد  

کنند و حتری ممکرن   ها ارسال میسایتدرباره قربانیان در وب
ها یا صفحات کاربری جعلی به اسم ها، وبالگسایتاست وب

آنهرا اتهامرات   . انردازی کننرد  قربانیان را برای این منظرور راه 
-روم و یا سرایت های خبری، چتمربوط به قربانی را به گروه

پردیا یرا   ننرد ویکری  هرای عمرومی ما  های دیگر که مشارکت
Amazon کننددهند، ارسال میرا ارائه می. 

های آنالین قربانی و ترالش بررای ردیرابی    نظارت بر فعالیت
 & Farlane) آوری اطالعات بیشتروی برای جمع IPآدرس 

Bocij, 2003:3)   ،سررررقت هویررت، تهدیرررد، خرابکررراری
درخواست برای انجام عمل جنسی یا گردآوری اطالعاتی کره  
ممکن است برای تهدید یا آزار و اذیرت مرورد اسرتفاده قررار     
گیرد، تالش برای دسترسی به اطالعرات شخصری قربرانی از    
طریق دوسرتان، خرانواده و همکراران کراری وی و تبلیر  یرا       
استخدام کارآگاه خصوصی برای کسب اطالعرات در اینترنرت   

  .ازجمله شگردهای این نوع تعقیب است

کننرده ممکرن اسرت یرک     ص تعقیرب در این نوع تعقیب شخ
غریبه آنالین یا فردی باشد که با شخص قربانی سرابقًا دارای  

تعقیب سایبری اغلب . ای دوستانه یا صمیمانه بوده استرابطه
با پیگیری بدون وقفه یا آنالین همراه است که در تعردادی از  

. شرود مناطق مثل کالیفرنیا هر دو تخلف کیفری محسوب می
(Spitzberg, et al, 2002: 72)  تعقیب سایبری یک تخلف

جزایی است که تحت قروانین ضردتعقیب، آزار و اذیرت قابرل     
یک حمله مبتنی بر تکنولوژی و  این تعقیب. باشدمجازات می

طور خاص به دلیل خشم، وری بر روی یک فرد است که بهفنا
-این تعقیب مری . انتقام یا کنترل مورد حمله قرار گرفته است

انواع مختلفی ازجمله تعقیب، آزار، اذیت یا تحقیر قربرانی  تواند 
هرای  خالی کردن حساب (Bocij, 2004: 90). را شامل شود

های اقتصادی دیگر مانند خراب کردن امتیراز  بانکی یا کنترل
هرای دیگرری   اعتبار قربانی، آزار خانواده و دوسرتان تاکتیرک  

 .برای ترساندن قربانی است

 

 تعقیب گروهی -3-2
تعقیب گروهی به این معنا است که تعقیب قربانی توسط بیش 

در این تعقیرب  . شودهماهنگ واقع می صورت به از یک نفر و
کننرد ممکرن اسرت    اشخاصی که گروهی اقدام به تعقیب می

اهداف معینی داشته باشد یا اهداف متفاوتی از تعقیب قربرانی  
 طبرق گرزارش وزارت دادگسرتری   . مورد نظرر داشرته باشرند   

آمریکا تعداد زیادی از افرادی که حرواد  و وقرایع تعقیرب را    
کنند که بیش از یک نفر آنها را مرورد  اند ادعا میگزارش داده

اند توسرط دو  درصد گزارش کرده 3/09. تعقیب قرار داده است
درصد توسط سه نفر یا بیشتر تحت تعقیرب قررار    0/02نفر و 
ادعرای کسرانی کره     این گزارشات قابل تعمریم بره  . اندگرفته

شروند،  جداگانه تحت تعقیب واقع می صورت به توسط چند نفر
طی گزارشی از طریرق بررسری پیگیرری قربانیران در     . نیست

درصد از مواردی که تعقیب در حال وقروع   9کشور آمریکا در 
درصرد از   07. کننرده وجرود دارد  است، بریش از یرک تعقیرب   
-یا خرانواده تعقیرب   اند که دوستانقربانیان طی گزارش گفته

 .اندهای آنها نیز در تعقیب مداخله داشتهکننده

 تعقیب سیاسی  -3-0

آکادمی انجمن ملی قربانیران، شرکل    یالدیم 3773در سال 
. دیگری از تعقیب را تحت عنوان تعقیب سیاسی تعریرف کررد  

هرای مرذکور بره    کنندهدر مقایسه با دیگر انواع تعقیب، تعقیب
با قربانیران خرود نیسرتند بلکره آنهرا را       دنبال ارتباط شخصی

-تعقیب. کنند تا از طریق آنها به اهداف خود برسندمجبور می

کننده سیاسی قصد دارد دستور کار سیاسی خود را با اسرتفاده  
از تهدید و ارعاب برای رسیدن به هدف خرود بررای متوقرف    

های خراص صررف نظرر از    کردن و یا درگیر شدن در فعالیت
  .انی به انجام برساندرضایت قرب

 تعقیب مخفیانه در قوانین کیفری کشورهای مختلف  -2
مستقل در حقوق کیفری ایران  صورت به جرم تعقیب مخفیانه

 گذار نبوده است و تنهرا برخری مصرادیق آن   مورد توجه قانون
انگاری شده اسرت، امرا در   پراکنده در چند ماده جرم صورت به

 مختلف، این موضوع بره دلیرل آن،  قوانین کیفری کشورهای 
در برخری از  . انگراری شرده اسرت   های مختلفی جرمصورت به

کشورها مانند آلمان، این جرم تعریف شده و در برخی کشورها 



 بررسی تطبیقی تعقیب مخفیانه از منظر حقوق کیفری  90/رضوی و همکار 

 

تنها مصادیق آن مورد توجه قرار گرفته است که به چند نمونه 
 . شوداز قوانین کشورها در ادامه اشاره می

 انگلستان -2-0
ت آزار و اذیت در انگلسرتان موجرب شرد قرانون     اعمال مجازا

بره اجررا    0یالدیم 0550حمایت در برابر آزار و اذیت در سال 
با تصویب این قانون انجام هر نوع رفتاری کره موجرب   . درآید

 ششآزار و اذیت دیگری شود، جرم محسوب شده و مجازات 
در انگلستان ممکن . شودماه حبس در قبال مرتکب اعمال می

یت در خصوص آزار و اذیت ناشی از تعقیب زمانی مسؤولاست 
اتفاق بیفتد که قربانی در اثر این آزار و اذیت یا بره اصرطالح   

در سرال  . دیگر تعقیب از آسریب ذهنری و جسرمی رنر  ببررد     
دولرت   دیوید کرامرون در زمان نخست وزیری  میالدی 3703

قصد تصویب قانونی خاص در خصروص تعقیرب مجرمانره را    
قررانون حمایررت از آزادی  یالدیمر  3703در مرری  داشرت کرره 

با قرار دادن ایرن جررم   . تصویب شد( انگاری جرم تعقیبجرم)
گونه هر یالدیم 0550ذیل قانون حمایت از آزار و اذیت سال 

اقدام تعقیبی فرد ازجمله تماس گرفتن یا تالش برای برقراری 
ای، انتشرار هرگونره مطلرب یرا     ارتباط با شخص با هر وسریله 

بیانیه یا سایر مطالب مربوط به ارتباط با شرخص، نظرارت برر    
اعمال او، ایمیل یا هر شکل دیگری از ارتباطات الکترونیکری  

و تماشرا یرا   ( خصوصری یرا عمرومی   ) با شخص در هر مکانی
برا  . جاسوسی بر فرد تحت این بخرش از قرانون قررار گرفرت    

 بره قرانون   یالدیم 3703الحاق قانون حمایت از آزادی سال 
این قانون ( الف a) 0بخش  0550اذیت سال  حمایت از آزار و

تحت عنوان تعقیب که شرامل تررس، زنرگ خطرر، نراراحتی      
طری  . شدید یا آزار و اذیت روحی و جسمی است، نرام گرفرت  

درصد از قربانیان  02در انگلستان  3بودو  ماتینسونگزارشی از 
 :Chaplin, et al, 2011) درصد زن بودند 90تعقیب، مرد و 

22). 

 فرانسه -2-3 
در قانون مجازات فرانسه برخی عناوین مجرمانه در فصل دوم 

تعرررض علیرره تمامیررت جسررمانی یررا روانرری »تحررت عنرروان 

                                                           
1
 - Protection of Harassment 1997 

2
 - Budd and Mattinson 

اند که برخی از آنها که از مصادیق تعقیب ذکر شده« اشخاص
 .شوندباشد که در ادامه ذکر میمخفیانه می

اقدام به هر »: کندقانون مجازات فرانسه بیان می 331 -0ماده 
طور عمدی منجر به تعرض به آرامش ای که بهرفتاری با هر وسیله

های زندگی خصوصی دیگری شود، در صورتی که به یکی از روش
هزار یورو جزای نقدی  09ذیل انجام شود، تا یک سال حبس و تا 

 :مجازات دارد
ثبت، ضبط و یا غصب یا انتقال سخنان دیگری که خصوصی . الف

  انه بوده است بدون رضایت صاحب آن؛یا محرم
ثبت و ضبط یا انتقال تصرویر شخصری کره در یرک مکران      . ب

 .«شود، بدون رضایت اوخصوصی یافت می

رسد این رفتارها به نوعی با تعقیب مخفیانه مررتبط  به نظر می
تواند برخی از مصادیق آن باشد که برا آن مالزمره   بوده و می

 .دارد

قانون مجازات فرانسه در خصروص تعرذیب    333-23-3 ماده
عمل تعذیب دیگری با اقدامات مکرر برا  »: دارداشعار می 2روانی

هدف یا منظور ایجاد آثار مخرب بر شرایط کاری که مقدمه تعرض 
باشد و سالمت جسمی یا روانی را به حقوق و کرامت شخص می

 دهرد مختل کند و یا آینده شغلی او را در معرض خطر قررار مری  
 .«هزار یورو جزای نقدی است 09سال حبس ساده و  0مستوجب 

-هر کس در زمان»: دارداین قانون اعالم می 333-09-0ماده 

-کمین)های مختلف و در یک مکان مشخص اقدام به تعقیب یا 

نسبت به یک مستخدم دولت اعم از مأمور پلریس ملری،   ( نشینی
ا و یا هر شخصری  هعضو ژاندارمری، یکی از کارکنان اداره زندان

نشران  که متصدی یک خردمت عمرومی اسرت و یرا یرک آترش      
غیرنظامی یا نظامی یا یک متصدی حمل و نقل عمومی مسرافر،  
برای هدف مشخص توسط یک یا چند نفر با توجه بره سرمت و   

، در ارتباط با (مرتکب)شغل آنها نماید و هدفش متعهد شدن به او 
یب باشد و ایرن رفترار   انجام وظایف و مأموریت شخص مورد تعق

همراه با خشونت بوده و یا مرتکب قربانی را با سالح تهدید کند، 
هزار یورو جرزای نقردی    09در این صورت به پن  سال حبس و 

 .«شود محکوم می

 

                                                           
3
 - Leharce'lement Moral 
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 آلمان -2-2 
به تعقیب مجرمانره اشراره    329در قانون مجازات آلمان ماده 

قانون شخصی را از هرکس برخالف . الف»: دارد داشته و بیان می
اقدام به برقراری تماس با او . 3جستجوی محل سکونت، . 0طریق 

از طریق ابزارهای مخابراتی یا سایر تجهیزات ارتباطی یا از طریق 
سوءاستفاده از اطالعات شخصری او برا هردف    . 2اشخاص ثالث، 

سازی ارتباط اشخاص ثالث سفارش کاال یا خدمات برای او یا زمینه
تهدید قربانی یا یکی از نزدیکان او به قتل، قطع عضرو،   .0با او، 

ارتکاب اعمال مشابه، . 9آسیب جسمی یا محرومیت از آزادی و یا 
مخفیانه تعقیب کند و به وسیله ایرن رفترار مجرمانره در زنردگی     
شخصی قربانی اختالل ایجاد کند به جزای نقدی یا حداکثر سره  

 . سال حبس محکوم خواهد شد
کننده، قربانی یا یکی از نزدیکران و یرا   ی که تعقیبدر صورت. ب

بستگان او را در خطر مرگ یا صدمه شدید قرار دهد، به سه ماه تا 
 .پن  سال حبس محکوم خواهد شد

کننده منجر به مرگ قربانی یا یکی در صورتی که رفتار تعقیب. ج
سال حبس محکروم   07از نزدیکان یا بستگان او شود، به یک تا 

 . شودمی
موارد مذکور در بند الف تنها با درخواست شاکی قابرل تعقیرب   . د

خواهد بود، مگر اینکه مقام تعقیب با توجه به وظایف خود تعقیب 
جرایم مذکور را با توجه به مصرالح عمرومی ضرروری تشرخیص     

 .«دهد

 03 میرزان شریوع تعقیرب تقریبراً     0در یک شهر متوسط آلمان
 .(Dressing, et al, 2005: 171) درصد گزارش شده است

 آمریکا -2-0
ایالت کالیفرنیا اولین دولت در ایاالت متحده است که در سال 

. انگراری کررد  عنوان تعقیب مخفیانره را جررم   یالدیم 0550
اولین قانون ضدتعقیب در ایراالت متحرده، کدگرذاری قرانون     

 3جران واتسرون  توسط قاضی  101، 5مجازات کالیفرنیا بخش 
واتسرون همرراه برا نماینرده کنگرره ایراالت       . توسعه داده شد
معرفری   0557این قرانون را در سرال   ( ادویس)متحده آمریکا 

اداره پلیس لس آنجلس  یالدیم 0557همچنین در سال  .کرد
(LAPD )    اولین واحد مدیریت تهدید ایراالت متحرده را آغراز

حده به های ایاالت متیک از ایاالت، هرطی سه سال بعد. کرد

                                                           
1
 - Mannheim 

2
 - Judge John Watson 

دنبال آن بودند که جررم تعقیرب مخفیانره را تحرت عنراوین      
انگراری  مختلفی مانند آزار و اذیت جنایی یا تهدید جنایی جرم

تعقیب مستلزم ( ایالت پنسیلوانیا)در برخی ایاالت آمریکا . کنند
. است« قصد آزار و اذیت یا مزاحمت»سوءنیت خاص شخص 

انتساب عمل مجرمانره  بنابراین در تعقیب به قصد کنجکاوی، 
 : 0257صربوری پرور،   ) به شخص فاقد وجهه قرانونی اسرت  

همچنین تصویب قرانون حمایرت از حرریم شخصری     . (ص93
پاسرخی در برابرر    یالدیم 0550در سال ( DPPA)رانندگان 

سوءاستفاده از اطالعات رانندگان بره عنروان فعالیرت جنرایی     
سرالدانا و  هرای برجسرته ازجملره تعقیرب     نمونه)محسوب شد 
ها را از افشای اطالعات شخصی راننردگان بردون   شافر، دولت

 (. اجازه وزارت امور وسایل نقلیه ممنوع کرد

قرانون عردالت    a037تعقیب در بخش  یالدیم 3700از سال 
جرم شناخته شده است کره ایرن قرانون در    ( VCMJ)نظامی 

مرکرز ملری قربانیران    . تصویب شد یالدیم 3770تاریخ اکتبر 
-نشان می کرده،منتشر خود را ایات که به تازگی آمارهای جن

مررد در   207557زن و  0771507سراالنه بریش از    دهد کره 
درصرد از   95. گیرنرد ایاالت متحده تحرت تعقیرب قررار مری    

درصد از قربانیان مررد هسرتند کره توسرط      27قربانیان زن و 
 Baun, et)انرد  شرده شریک صمیمی خود تحت تعقیب واقع 

al, 2009: 7) . در ایاالت متحده عالوه بر جرم تعقیب، قانون
بحرث  ( Illinoisبره ویرژه در ایلینرویز    )پیشگیری از تعقیرب  

درصرد در   9طبق گزارشی میزان شیوع تعقیرب  . برانگیز است
درصد از  0درصد از زنان و  0. درصد در مردان است 3زنان و 

( ایشطی دوره دوازده ماهه قبل از پیمر )مردان مورد پیمایش 
 09اجمراال اینکره   . به قصد مزاحمت و آزار تعقیب شده بودنرد 

در ایراالت  . درصد مردان بودنرد  33درصد از قربانیان، زنان و 
-جرم 0552دیگر، جرم تعقیب تحت عناوین مختلفی از سال 

 . انگاری شده که در ذیل به چند ایالت اشاره خواهیم نمود

 کالیفرنیا -2-0-0
-شخص تعقیرب  میالدی 0557در کالیفرنیا اولین بار در سال 

عنوان مجررم شرناخته و قروانین مربروط بره تعقیرب        کننده به
تعقیب  10175در قانون مجازات کالیفرنیا بخش . تصویب شد

مکرر، آگاهانه و مخرب به دنبال »: گونه تعریف شده استاین
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برا قصرد    شخصی رفتن یا آزار و اذیت دیگران و ایجاد اعتماد
قرار دادن شخص در تررس متعرارف بررای آسریب و تهدیرد      

میزان . (Smith, et al, 2011:22) «اشامنیت وی و خانواده
 0777مجازات جرم تعقیب در کالیفرنیرا یرک سرال حربس و     

 .دالر جزای نقدی است

 نیویورک -2-0-3
قرانون مجرازات    037:20 و307031بر اساس کدگذاری بخش 

. مورد اشاره قرار گرفته اسرت  تعقیب مجرمانه، ایالت نیویورک
در : درجره تقسریم شرده اسرت     چهرار در این ایالت تعقیب به 

شخص عمدًا و با هردف نامشرروع رفتراری را     0تعقیب درجه 
دهد که موجب ترِس شخص از آسیب دیدن خود یرا  انجام می

شود یا باعث آسیب رساندن به سالمت اش میاعضای خانواده
همچنرین  . اش خواهرد شرد  قربانی یا خرانواده  ذهنی و عاطفی

شود که مشاغل یا کسرب  های متعارف میموجب ایجاد ترس
 0همانند درجره   2تعقیب درجه . کندو کار قربانی را تهدید می

است، اما در این نوع، قربانی ترس معقولی از آسیب فیزیکی یا 
است  2همانند درجه  3تعقیب درجه . آسیب جدی جسمی دارد

در این نوع تعقیب، مجازات شخص در صرورت دارا برودن    اما
مداخله سالح، در صرورتی کره   : شرایط آتی تشدید خواهد شد

سررال یررا کمتررر سررن داشررته باشررد و یررا قربررانی  00قربررانی 
 2و 3همانند درجه  0تعقیب درجه . ساله باشد 30ای هنرپیشه

آسیب فیزیکی عمردی بره قربرانی     0بوده اما در تعقیب درجه 
 . ود داردوج

با توجه بره   2و  0میزان مجازات در ایاالت نیویورک در درجه 
شود، شخص به جزای نقردی و  اینکه جنحه در نظر گرفته می

مجازات حبس یا جزای نقدی و در درجره یرک برا توجره بره      
ترری  شود، مرتکب به مجازات سرنگین تلقی می جنایتاینکه 

 . محکوم خواهد شد

 تگزاس -2-0-2
از قانون مجازات تگرزاس   030703بخش ( ماده) در کدگذاری

کننرده مرتکرب عملری در خصروص شرخص      شخص تعقیرب 
شود که او را شود و قربانی مطلع میطور آگاهانه میخاصی به

عنوان تهدید تحت نظر دارد و باعرث تررس و وحشرت وی     به
شود و همچنین موجب آن خواهد شد که شرخص قربرانی   می

اش هرراس  خانواده متعارف و معقول از امنیت خود و صورت به
در ایالت تگرزاس تعقیرب تحرت عنروان جنایرت      . داشته باشد

 . انگاری گردیده استجرم

 واشنگتن -2-0-0
-قانون مجازات ایالت واشنگتن به جررم  A 5.01. 007بخش 

-در این بخش این. انگاری جرم تعقیب مخفیانه پرداخته است

طور مکرر و آگاهانه اقدام به شخص به»ه گونه ذکر شده است ک
کند و موجب ترس و هراس فررد  آزار و اذیت و یا تعقیب فرد می

شود و شخص مرتکب از انجام عمل تعقیب قصد ترس، ارعاب می
  .«و یا آزار و اذیت با هدف نامشروعی را دارد

 مریلند -2-0-9
در این ایالت چنانچره شرخص موضروع رفتراری نظرارتی یرا       

کننده قصرد  کنترلی قرار بگیرد که احساس کند شخص تعقیب
کننده به حداکثر صدمه جسمانی یا مرگ قربانی را دارد، تعقیب

 .شوددالر جزای نقدی محکوم می 9777سال حبس و  پن 

 استرالیا -2-9
گونه تعریف شده در قانون مجازات استرالیا تعقیب مخفیانه این

هر  .«اندن وی یا شخص ثالثتعقیب دیگری به قصد ترس»: است
 0557ایالت استرالیا مقررات مخصوص خرود را کره در دهره    

اولرین   0کویینزلند. آورداند، به اجرا درمیتصویب کرده یالدیم
در این . انگاری تعقیب مخفیانه کردایالتی بود که اقدام به جرم

. ایالت حداقل مجازات بررای تعقیرب دیگرری، جریمره اسرت     
در اسررترالیا ( پیشررگیری از تعقیررب )تعقیررب قرروانین ضررد  

هرای  برخالف بسیاری از حوزه. های قابل توجهی دارند ویژگی
قضایی ایاالت متحده آنها نیازی به قربرانی شردن در نتیجره    
رفتار و احساس تررس و یرا نراراحتی و آزار و اذیرت ندارنرد و      
صرف اینکره شرخص معقرول و متعرارف چنرین احساسری را       

در برخری از  . ای اعمال مجرازات کرافی اسرت   داشته باشد، بر
شود بره  ایاالت قوانین ضد تعقیب خارج از سرزمین اعمال می

تواند مرتهم بره تعقیرب شرود، اگرر      این معنی که یک فرد می
طبق . کننده یا قربانی تبعه دولت مربوطه باشندشخص تعقیب

درصرد از مرردم اسرترالیا     32شده در استرالیا نظرسنجی انجام
. (Mullen, et al, 2002:11) گیرنرد عقیب قررار مری  تحت ت
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درصد قربانیان تعقیرب   91همچنین بر اساس گزارش مربوطه 
توسرط   انرد و زنران عمردتاً   درصد مرد بروده  9مخفیانه، زن و 

توسرط مرردان    اند، درحالی که مردان غالبراً مردان تعقیب شده
 :Stieger, et al, 2008) انرد دیگر تحت تعقیب واقرع شرده  

کننردگان بررای قربانیران    درصد از موارد تعقیب 07در . (235
 32درصد همسر سابق قربرانی،   07شناخته شده بودند که در 
درصد همکرار شرخص قربرانی در     02درصد دوست یا آشنا و 

در این ایالت  .(Purcell, et al, 2002: 8) محل کار وی بود
هیچ تفاوت خاصی میان حادثه تعقیرب در منراطق شرهری و    

های استرالیا راهکارهرایی را بررای   اکثر ایالت. روستایی نیست
کنند که نقض آنها جلوگیری یا پیشگیری از تعقیب فراهم می

 . به عنوان یک جرم جنایی قابل مجازات است

 ایران -2-1
تعقیب مخفیانه با وجود اهمیتی که در برهم زدن امنیت روانی 

قوق کیفرری ایرران   قربانیان و به تبع نظم عمومی دارد، در ح
البته برخی از مصرادیق جررم تعقیرب    . انگاری نشده استجرم

مخفیانه که در کشورهای دیگر زیرمجموعه تعقیرب مخفیانره   
 باشند، مانند تهدید یا ایجاد مزاحمت برای زنران و اطفرال،  می
باشند، لیکن برخی دیگر از مصادیق مستقل جرم می صورت به

کنترل و ردگیرری یرا پیگیرری    شایع این جرم مانند تعقیب و 
رفت و آمد و یا رفتارهای یک شخص در فضرای حقیقری یرا    

 .انگاری شوندمجازی باید جرم

 قوانین موضوعه -2-1-0
در قوانین کیفری ایران برخی مصرادیق تعقیرب مخفیانره بره     

برخی این جررم  . انگاری شده استعنوان رفتاری مستقل جرم
قانون تعزیرات  105ماده را از مصادیق جرم مزاحمت موضوع 

، درحالی که با بررسری  (30 ص: 0257پور،  صبوری) انددانسته
و تحلیل ارکان جرم تعقیب مخفیانه مشخص شرد ایرن جررم    
ماهیتی مستقل از جرم مزاحمت دارد و مزاحمت تنها یکری از  

لریکن برا توجره بره اصرل      . باشدمصادیق تعقیب مخفیانه می
تفسیر منطقی قروانین کیفرری   قانونی بودن جرم و مجازات و 

به نفع متهم، تفسیر تعقیب مخفیانه ذیل ماده مذکور، اجتهراد  
: دارددر برابر نص است، زیرا ماده مذکور صرراحتًا اعرالم مری   

هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفرال یرا   »
زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت بره آنهرا   

ضربه شالق محکوم  00ماه و تا  1تا  3نماید، به حبس از توهین 
در حالی که ماده مذکور مختص قربانیان زن و یا  .«خواهد شد
دیده مرد باشد یا اینکه مزاحمرت  باشد، قطعا اگر بزهاطفال می

در معابر یا اماکن عمومی نباشد و یا اینکه تعقیب مخفیانه بره  
، اعمال خالف شئون ای باشد که مصداق تعرض، توهینگونه

توان به این مراده اسرتناد کررد و در    و یا مزاحمت نباشد، نمی
 .موارد مذکور، خأل قانونی وجود دارد

 رویه قضایی -2-1-3
انگراری آن  در رویه قضایی در خصوص تعقیب مخفیانه و جرم

 تنها یرک نظریره مشرورتی بره شرماره     . صراحتی وجود ندارد
وقی قوه قضاییه اعالم شرده  از اداره حق 9590/0-07/9/0202

اگر کسی به قصد مزاحمت خانمی را »: است با این مضمون که
 105تواند از مصادیق مراده  در خیابان تعقیب کند، این تعقیب می

تعقیب  ،طبق این نظریه مشورتی .«قانون مجازات اسالمی باشد
جزء مزاحمت تلقی شده چرا که این تعقیب قسرمتی از آزادی  

. ن خانم را مورد تعرض و خدشه قرار داده اسرت رفت و آمد ای
هرای  لیکن در مصادیق دیگر مانند تعقیب و رهگیری فعالیرت 

دیرده مرذکر و   اشخاص در فضای مجازی همچنین تعقیب بزه
نامحسروس اتفراق بیافترد     صورت به ای کهنیز تعقیب مخفیانه

که شخص قربانی از تحت کنترل بودن خود مطلرع نشرود یرا    
بره   105تعقیب مقید به اماکن عمومی یا معابر، کره در مراده   

قرانون   105این قیود تصرریح شرده، نباشرد، از شرمول مراده      
و نظریره مشرورتی مرذکور    ( کتاب تعزیرات)مجازات اسالمی 

 .خارج است

 گیرینتیجه 
انردازد  رها تمامیت جسمانی اشخاص را به خطر میبرخی رفتا

دیگری را اما در مقابل رفتارهایی هستند که شخصیت معنوی 
ای از ایرن رفتارهرا تعقیرب    نمونره . دهرد مورد تعرض قرار می

گذار ایران قرار گرفتره  توجهی قانونمخفیانه است که مورد بی
از بررخالف ایرران بسریاری دیگرر     . انگاری نشده استو جرم

کشورها صرف نظرر از نظرام حقروقی حراکم برر آنهرا، انرواع        
انگاری مورد جرم رفتارهای مشمول تعقیب مخفیانه را صراحتًا

در این مقالره جررم تعقیرب مخفیانره در قروانین      . اندقرار داده
کیفری چند کشور که برخی مبتنی بر نظرام رومری ژرمنری و    

. رار گرفرت ال هستند، مورد بررسری قر   برخی دیگر نظام کامن
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تعقیب مخفیانه به علت جنبه عمومی آن بسیار حرائز اهمیرت   
گذار که معمواًل مجازات را برای اموری در نظرر  است و قانون

می گیرد که مخل نظم عمومی باشرد و غالبرًا در مرحلره اول    
نقض حقوق عمومی و سپس حقوق خصوصی افرراد را مرورد   

له تعقیب مخفیانره کره هرر دو    أدهد، باید در مستوجه قرار می
جنبه حقوق خصوصی اشرخاص و نظرم عمرومی و احسراس     
-ناامنی ناشی از این رفتار در جامعه وجود دارد، اقدام به جررم 

انگاری نماید و حتی گاهی گذشت شاکی و عدم شرکایت وی  
 .توجهی قانون به جنبه عمومی آن شودنباید موجب بی

از مصادیق تعقیب  گذار تنها برخی مصادیق محدودقانون
قانون  115موضوع ماده )مخفیانه را مانند تهدید به قتل 

یا مزاحمت برای زنان و ( کتاب تعزیرات)مجازات اسالمی 
کتاب )ون مجازات اسالمی قان 105موضوع ماده )اطفال 
دیده زن یا طفل بوده و صورتی که بزهآن هم در( تعزیرات

انگاری باشد، جرم رفتار فیزیکی در اماکن عمومی یا معابر
تواند کرده است؛ در حالی که مفهوم تعقیب مخفیانه می

تمسخر خانمی توسط یک  مصادیق متنوعی داشته باشد؛ مثاًل
فرد قطعًا آثار روحی و روانی کمتری در مقایسه با تعقیب 

بنابراین تعقیب . همین خانم در مدت زمانی طوالنی دارد
و چه در فضای مخفیانه دیگری، چه در فضای حقیقی 

بار  مجازی، به علت اینکه ممکن است آثار و نتای  بسیار زیان
ویژه و برای  صورت به روانی بر جای بگذارد، الزم است

تمامی قربانیان، نه فقط یک جنس خاص مانند زنان، مورد 
موارد ویژه و مشدد آن نیز باید در . انگاری واقع شودجرم

 09چنانچه قربانی کمتر از  ،عنوان مثال به قانون تصریح شود،
سال داشته باشد یا زن باشد یا از مستخدمان دولتی باشد، 

گردد جهت پیشنهاد می. باید مجازات این جرم تشدید شود
سالمت روانی اشخاص و احساس امنیت آنها  تأمینحمایت و 

با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تمامی مصادیق 
انگاری قرار صریح مورد جرم صورت هب مفهوم تعقیب مخفیانه

بر اعمال  گیرد و با توجه به اینکه در برخی کشورها عالوه
های غیرکیفری نیز در قبال قربانیان اعمال کیفر، حمایت

شود، بهتر است در حقوق کیفری ایران نیز در خصوص می
مانند ارجاع شخص ) کیفریهای غیراین نوع جرایم، معاضدت

نیز مورد توجه ( شناختیروان مشاوره وبزهکار به مراکز 
 . گذار قرار گیردقانون

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع
 .بوده است

توسط  مشترکصورت  بهنگارش مقاله  :سهم نویسندگان
 .انجام گرفته است نویسندگان

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی
 .اند، سپاسگزاریم یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأاین پژوهش بد: تأمین اعتبار پژوهش
 .سامان یافته است

 منابع و مآخذ
 منابع فارسی. الف
درآمردی برر   (. 0250) غالمحسین و برهانی، محسنالهام،  -

انتشارات : تهران. (واکنش در برابر جرم)حقوق جزای عمومی 
 .میزان

 .فارسى –عربى ابجدى فرهنگ (.0209) بستانی، فؤاد افرام -
 .انتشارات اسالمی: مترجم علیرضا مهیار، تهران

: تهررران .جرررایم علیرره اشررخاص (.0253) زراعررت، عبرراس -
 .انتشارات جنگل

جلرد   .حقروق جرزای عمرومی    (.0253) شامبیاتی، هوشنگ -
 .انتشارات مجد: اول، تهران

حمایرت کیفرری از زنران    » (.0257) صبوری پرور، مهردی   -
رسرررانی فصررلنامه اطرررالع  .«واطفررال در برابرررر مزاحمرررت 

 .05-39 :0(39)حقوقی

 االرب منتهری  (.ترا  بی)عبدالکریم  بن عبدالرحیم پور، صفی  -
 .یانتشارات سنای: تهران .العرب لغه فی
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انتشرارات  : تهرران  .فرهنرگ معرین   (.0297) معین، محمرد  -
 .امیرکبیر
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