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 مقدمه

نمای فدهنر  و و فضایل اخالقی و آینه و جام جهان ها  قوانین جزایی نماد  یباتدین و تابناک تدین ار ش  

 . نمادی که هد ملتی جهت حفظ حدیم و حدمت آن ناچار به توسل به ضمانت اجرداتمدن یک جامعه است

. هیچ جامعره و مدینره دهد می ی دقیق منویات آن هشدارو نباید به اجدا گددد و مخاطب را با کالم باید می

، چدا که در هد جامعره ای ندامته بامدفاضله ای یافت نمی مود که در آن قوانین و مقدرات کیفدی وجود 

هرای  ار تعیرین و سرنجش ار شمعیر، قانون جرزا .مختلف با درجات تقدّس متفاوت وجود داردهای  ار ش

ت در جامعره و حفرظ حقروق عمرومی ایجاد نظم و امنی ،دل اساسی و اصلی قوانین جزاییهبشدی است. 

، هردل مردرن(ار، با اجتمراعی نمرودن وی )، اصالح بزهکراست. اهدافی چون سزای مجدم )هدل سنتی(

 ارعاب بزهکار )پیشگیدی فددی( و ارعاب دیگدان )پیشگیدی عمرومی( جلرب رضرایت برز  دیرد  و نهایترا

اختصاصری قروانین اهردال  ا  حاصله ا  حدوث  بز  در جامعره ا  جمیرع جهرات،الح  نواقص اص تدمیم  و

ول و قواعرد حراکم برد اص تئوری و تجدبیات کار قضایی،های  در این نومتار بد اساس آموخته. کیفدی است

کرات در ذکد و امید آن است که این ن نکات اساسی در جدم انگاری و تدوین قوانین جزاییقوانین جزایی و 

                                                                                                                                                    قانون گذاری قوانین جزایی به کار آید. 

                            اصول و قواعد حاکم بر قوانین جيایی                                -1

، بد مبنای اصرول و قواعردی جزاییهای  قوانین جزایی اعم ا  قوانین ماهوی و مکلی و نیز فدآیند دادرسی  

 اصرلاین اصرول عبارتنرد ا : ، بدخی کهموند  می محسوبکه ا  اصول اولیه و بنیادین حقوق بشد حاکمند 

 اصرل(. بامرد مرد  حیتصرد بردان قرانون در مگرد ستین جدم یعمل تدک ای عمل چیه) جدم بودن یقانون

 مشرخص قرانون در قبرل ا  آن زانیم و نوع که آن مگد مود ینم اجدا یمجا ات چیه) مجا ات بودن یقانون

 منرع قرانون موجرب بره کره آن مگد است؛ آ اد خود اعمال در انسان) بشد یآ اد و اباحه اصل (.بامد مد 

 گذمرته در افترهی ارتکراب اعمرال به یفدیک نیقوان) ییجزا نیقوان نشدن بماسبق عطف اصل(. بامد مد 

 مجرا ات گرد،ید مرخص عمرل خراطد بره کس چیه) یفدیک نیقوان بودن یمخص اصل (.ابدی ینم یتسد

 و تیمخصر با متناسب ،ییجزا نیقوان در مد  نییتع یفدهایک)ها  مجا ات کددن یفدد اصل(. مد نخواهد

 پرس اسرت، بشرد جروا  برد اصرل چرون) ییجزا نیقوان قیمض دیتفس اصل (.مود می اجدا بزهکار اتیروح

 حالرت در اسرت؛ بشرد یآ اد اصل چون) متهم نفع به دیتفس اصل(. مود دیتفس موسع دینبا ییجزا نیقوان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (.                    است بشد عمل نبودن قانون خالل و یدرست بد اصل) بدائت اصل (.مود دیتفس عمل یآ اد بد دیبا مک
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 فاقرد و پاک فطدتا انسان) تیسوهن عدم اصل)اصل بد بی گناهی و غیدمجدم بودن بشد است(. اصل صحت 

اصرل ابرالغ قروانین بره کلیره افرداد (. است میجدا بودن یدعمدیغ بد اصل ک،م مقام در و است سوه تین

سرت ااقتضای اجردای عردالت آن  جهل به قانون رافع مسئولیت نیست چون  .اجتماع یا نفی عقاب بالبیان

اجدا به امخاص جامعه ابالغ گرددد. در کشرور  که قوانین جزایی در فدصتی معقول پس ا  تصویب و قبل ا 

، مگرد گددنرد مری  نامه رسمی ال م االجدارو  پس ا  انتشار در رو پانزد ، کلیه قوانین ظدل قانون ما مطابق

. قاعد  این است که در این مهلت کلیه آحراد جامعره ا  ار تدتیب دیگدی اتخاذ نمود  بامدگذ که قانون این

و در مهلرت  طور صرحیحه غ بعمل این ابال ، لکن درو خود را با اجدای آن تطبیق دهندقوانین اطالع یافته 

مطابق قوانین دادرسی کیفدی و اسرناد برین المللری )اصل علنی بودن محاکمات مناسب انجام نمی گیدد. 

هیرات منصرفه  اصل حضرورستثناه به صورت علنی بدگزار مود(. باید کلیه محاکمات کیفدی جز در موارد ا

سرت و ا که حکومرت خرود مراکی ، جائیتدالمطبوعاتی )جهت اجدای ع رسیدگی به جدایم سیاسی و در

    .(نماید می دستگا  عدلیه رسیدگی نایب حکومت و

ار مجرا ات جامعه بی صبدانه در انتظ)کیفدی های  اصل رعایت سدعت و فوری بودن در رسیدگی به پدوند 

انون م دقت و اجردای قردادرسی عادالنه مستلز)اصل رعایت دقت و ضوابط قانونی افداد قانون مکن است(. 

کره  ایرن)اصل قاطعیت و حتمیّرت اجردای قروانین کیفردی و عدم تاثیدپذیدی ا  هیجانات  ودگذر است(. 

طور یکسان و در مهلتی معقرول و بره مرکل درسرت ه مجدمی ا  چنگال حق و قانون فدار نکند و قوانین ب

                           .                           یک جامعه است(های  ال حامیان ار شاجدا گددد ا  آم

بایرد مرواد قرانونی و )ها  همه در بدابد قانون بدابدند(. اصل مستند بودن احکام دادگا )اصل بی طدفی قضات 

ا باید رای دادگرا  موجره و بر)ها  اصل مستدل بودن احکام دادگا م واضح آن در رای دادگا  قید مود(. مفهو

              .      استدالل رومن و عامه پسند بامد(

، تسخیدی و نمایند  حقوقی است کره   انتخابی، تعیینی، اتفاقیوکیل اعم ا)اصل حقّ دامتن وکیل مدافع 

یرل دال)تفتیش عقاید  (. اصل منع مکنجه ونماید می   حقوق طدفین دعوی دفاععادالنه اهای  در دادرسی

به عهرد  مراکی و جامعره اسرت کره  . متهم حق دارد سکوت کند و اینباید به صورت علمی به دست آید

. اندیشره و ملزم به ارائه دلیل و مدرک نیسرت باید جدم او را ثابت کنند و متهم بدای اثبات بی گناهی خود

 .  باید مصون ا  تعدض بامد، اگد چه مجدمانه بامد(ها  انسانانکار و مقاصد 
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                             نکات اساسی در جرم انگاری و تدوین قوانین جيایی             -2

مود کره بریش ا  هرد  می   تقنینی کشور محسوباگذاری قوانین جزایی ا  مهم تدین وظایف دستگ قانون

کره  ، چرداانبه تصویب و بره مرکل قرانون درآیردقانون دیگدی باید کارمناسانه و با ظدافت و توجه همه ج

 .                                                         طلبد می   هد جهت دقتی مضاعفجامعه و تحدید حدود آن اهای  عینیت بخشیدن به ار ش

 (                                                                       قابلیت کنترلحمایت از ارزش و  اصل اکثریت در)دو کد پایه و اساسی در جرم انگاری  -2-1

گذار قروانین کیفردی بایرد در مدحلره اول کردهای  مندان حقوق جزا معتقدند قانونجدم مناسان و اندیش

 مانی باید فعل یا تردک فعلری را جردم انگراری  ساسی جدم انگاری را در نظد بگیدد، به این صورت که اوالا

. بایرد قدیرب بره حرداقل هشرتاد ی قابل حمایت با ضمانت اجدا بامردنماییم که بدای اکثدیت جامعه ار م

گذار را به خاطد جدم انگاری آن عمل خاص تحسرین نماینرد و ایرن مقردار ا   درصد ا  مددم جامعه قانون

قل هشرتاد که ایرن قرانون در قالرب حردا . دوم اینان با موق آن قانون و ار ش بامندمددم جامعه ا  مجدی

دوهرای مجردی ، به نحوی که امنیت افداد جامعه به مرکل محسروس توسرط نیدرصد قابلیت کنتدل بامد

افرداد فدی بدای اکثدیرت قدیرب بره اتفراق لذا ار ش بودن قانون کینیز اجدا گددد. مخدوش نگددد و قانون 

پایه و اساسی در جدم انگراری  نیز سهولت کنتدل در اجدای آن بدای ناظدین عمل به قانون دو کد جامعه و

سرابق برود  کره  در ی دستگا  ویدئواین قسمت جدم انگاری حمل و نگهدار . نمونه خطای تقنینی دراست

 کدهای مذکور بود  است.      یک ا  فاقد هد

 حذف فرصت تجری و گستاخی از ناقضین قانون                                                                       -2-2

، یعنی همان نظرد اکثدیرت جامعره اصلی جدم انگاری راهای  گذار قوانین کیفدی، پایه که قانون در صورتی

، این قرانون موجرب تجردی و را رعایت ننماید ار ش بودن قانون و قابلیت اجدایی دامتن آن در خصوص و

 گذار قانونی را تصرویب عبارت دیگد اگد قانونه . بجدم و سلب آسایش جامعه خواهد مد گستاخی مدتکب

اگوار خواهرد بامد پیامرد آن نر را ندامته)مقبولیت عامه( و )قابلیت کنتدل( های  نماید که هد یک ا  گزینه

کن قابرل اجردا و کنتردل نبامرد یچند ا  ار می مقبول حمایت نماید ولر عنوان مثال اگد قانونی هده . ببود

، فردد در کنتدل و مجا ات ناقضین قرانون بدای جامعه خطدناک است چدا که با نقض آن قانون و عدم توان

سرنگین ترد بردای وی و اب جردایم و ارتکربهترد گددد و مکستن قوانین  می قانون مکن متجدی و گستاخ

، ار ور د، مجرال ارتکراب گنرا  کبیرد . معدول است کسی که بد گناهان سبک و صیید  اصدگددد می آسان

 گددد.                   می بیشتد و سهل تد بدای وی  فداهم
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رع بشدط عردم و الزیجو  االکل مما یمدّ به من ثمد الفواکه » ( آمد  کهدر مدع اسالم و در باب )حق المارّ 

خوردن چیزهایی ا  قبیرل . (887، 8787امینی و آیتی،«)القصد و عدم االفساد. اما اصل الجوا  فعلیه االکثد.

کره ا  روی قصرد ا  کنارمران عبرور نشرد  و  مود بره مردط آن می عبورها  و  راعت که ا  کنار آنها  میو 

 بامد.      می بیشتد فقها ابق نظدخوردن مط . اصل جوا است افسادی نیز صورت نگیدد جایز

 انسران پیراد  در به عقید  نگارند  فلسفه حق المار  و جوا  مذکور بد این مبنا بود  که چون در  مان گذر  

نماید لذا این امد به درستی منرع نشرد  ترا  ها می آن میو  اکل ا  امار  بدها  انسان غالبباغ میو ، نفس  کنار

 .                                                                                                    تجدی را منتفی سا دف گنا  موضوع با حذل وص

 رگیدی تجهیرزات دریافرت ا  مراهوار کاه قوانین کیفدی ما جدم موضوع قانون ممنوعیت ب در نمونه حاضد

حمایرت اکثدیرت جامعره  ایرن قرانون ا  گراری درار ش جدم ان موضوع واین که  8.بامد می 8777مصوب 

این قانون در عمرل و اجردا برا که مهار جدم موضوع  . اما در اینوردار هست یا خید موضوع بحث نیستبدخ

که امنیت مرهدوندان را  ، کنتدل جدم مذکور بدون اینهست تددیدی نیست و در قالب اکثدمشکل مواجه 

. به عبارت دیگرد هرد انردا   موضروع و مرورد جردم در گددده نحو محسوس مخدوش نسا د، عملی نمی ب

 قوانین جزایی به مخص و حدیم خصوصی امرخاص قدیرب بامرد بره همران انردا   کنتردل جردم دمروار

 م و گددد و در این قانون چون موضوع جدم در منا ل امخاص اسرت لرذا مهرار جردم برا احتیاطرات ال می

انون محتاط برود  و صربد پیشره اجدای دقیق و قاطع ق ن بدو هد چقدر مجدیان قانو حساسیت همدا  است

اسرتفاد  ا  گیدنرد  ا  مراهوار  جردم و  موند. به موجب قرانون مرذکور می ، ناقضین قانون متجدی تدکنند

جزای نقدی و ضبط به نفع دولت است و بد همین اساس هم اکنون تمامی امخاصی کره ا   دارای مجا ات

! و کسی که در حرال ارتکراب بامند می ایند در حال ارتکاب جدمنم می ه استفاد گیدند  ا  ماهوار  در جامع

 جدم و عملی بامد که ناقض حقوق جزا است ا  نظد جدم مناسی ارتکاب جدایم دیگد بردای وی سرهل ترد

گرذار  گددد و اما این تعارض بین دیدگا  مکلفین به مهار جردم و دیردگا  جامعره بایرد ا  سروی قرانون می

 گددد.                                 بدطدل 

 پرهیي از متورم کردن قوانین کیفری                                                                                                 -2-3

ود کیفردی ، قروانین محردامد که، حتی عامی تدین افداد نیزمعدول است که قوانین کیفدی باید به حدی ب

 ادی بشد است لذا تا حد امکان و در حد ظدفیت جامعره بایرد ا  . چون اصل بد آجامعه خود را حفظ بامند

                                                      
: استفاده کنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره عالوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات  زای نقدی از 3ماده - 1

                                                              گردند و ...          می یک میلیون تا سه میلیون ریال محکوم
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هرای  . نباید داید  قانون ا  داید  آ ادیقوانین کیفدی بی جهت متورم نگدددجدم انگاری پدهیز کدد تا داید  

عبارت دیگد چنانچه داید  قانون بیش ا  اندا   مترورم گرددد بره همران انردا   ا  ه . ببشد گستدد  تد گددد

گددد و استثناه )قرانون(  می گذاری ، قدبانی تحدیم و قانونمود و در واقع اصل آ ادی می استهدی افداد کآ ا

که نشران ا  بیمراری یرک جامعره  آن . تکثد قوانین کیفدی عالو  بدیابد می آ ادی( بدتدیبد مستثنی منه )

مردن قرانون، کثردت قرانون  تروان بره لروث مری یامدهاکه ا  جمله این پ است، پیامدهای دیگدی نیز دارد

، عدم تشخیص قوانین ال م االجردا بردای افرداد مکنی، فقدان قدرت اجدایی کافی، اضمحالل حدمت قانون

. مایان ذکد است که در قدآن مجید، تنها بردای پرنج جردم )قترل عمرد، محاربره، جامعه و غید  امار  کدد

            .( مجا ات تعیین مد  استسدقت،  نا و قذل

 خیيش و تصاعد قانون از فرهنگ جامعه         -2-4

ک و گردم و سردد عمرق خراک دامرته و برا آب و خرا قانون به مثابه درخت کهنسالی است کره ریشره در

، ایرن شه بدکنند و در جایی دیگرد بکارنرد. چنانچه درخت کهنسالی را ا  جای با ریسد مین خود آمناست

. قانون نیز بره مثابره همرین افتاد و خسارتی خواهد  دی خواهد درخت نه تنها خشک خواهد مد بلکه رو 

. یک جامعه دامته بامردهای  درخت کهنسال است که باید ریشه در عمق فدهن  و عدل و عادات و ار ش

چنانچه قانون یک جامعه و کشوری را بدای جامعه و کشوری دیگد تدجمه و منتقل نمایند همان خسرارت 

عبرارت دیگرد قرانونی ه . بررمد و بالندگی جامعه نخواهد دامتدی در درخت خشکید  را خواهد  د و تاثی

 که بیگانه ا  فدهن  جامعه بامد تا ابد بیگانه و غدیب و متدوک خواهد ماند. لذا تدجمره قروانین دیگردان و

فصل مدبوط به بردات در ، دارای  یانی بیش ا  فواید آن است. نمونه آن، تقلید محض ا  قوانین ساید جوامع

و یرا نشرد آگهری در تدجمه محض ا  قانون فدانسره اسرت ون تجارت است که متدوک ماند  و علت آن قان

مرود  مری هزینره  یرادی صردل نشرد آنها  بامد که هد رو  در کلیه رو نامه می متهم رو نامه بدای احضار

ن نیرز تدجمره کن کسی یاد ندارد که متهمی با احضار در رو نامه در مدجع قضایی حاضد مد  بامد و اییول

ی و اسرتفاد  . این نکته مانع ا  تحقیرق در حقروق تطبیقری کیفدی فدانسه استین دادرسقانون آئ عینی ا 

 .                                                                              صحیح ا  آن نمی بامد

                             تفکیک و مرزبندی دقیق قوانین شکلی و ماهوی                  -2-5

مرد  بردای آن حقوق جزا قوانین ماهوی بیانگد ماهیت اعمال مجدمانه و نوع و میزان مجا ات تعیرین  در  

هرا  . اما قوانین مکلی بیانگد میو  دادرسی و رسریدگی بره جردم و صرالحیت دادگا بامد می عمل مجدمانه

اعدی هسرتند کره اعمرال ممنروع و درخرور مجرا ات را قواعد کیفدی ماهوی قو»ه عبارت دیگد بامد. ب می
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 ه وجرودکنند یا در قواعد عمومی حقوق جزا بدعتی ب می تیییدی ایجادها  تعدیف و در نوع یا میزان مجا ات

. بدعکس قوانین مکلی قوانینی هستند که بدای پیشگیدی ا  امتباهات قضرایی و اعمرال هرد چره آورند می

)تعقیب متهم، تحقیق، محاکمره، ین دادرسی کیفدی ند و ناظد به قوانین آئمو می وضع بهتد عدالت کیفدی

 .(81،8771، 8،ج آموری«)اجدای حکم و...( به معنای وسیع کلمه اند.

قاعد  آن است که قاضی کیفدی در قوانین ماهوی جزایی به جهت حاکمیرت اصرل قرانونی برودن جردم و 

کره  . در حرالید نمایردطور مضریق تفسریه ، قانون را بمبدای جلوگیدی ا  تضییع حقوق متهمجا ات و نیز 

. تروان بره صرورت موسرع تفسرید نمرود مری آن است که قوانین مکلی به نفع مرتهم اسرت چون فدض بد

ست که قوانین ماهوی راجع به آینرد  اسرت و عطرف ا همچنین تفاوت دیگد قوانین مکلی و ماهوی در آن

قوانین مرکلی . اما استها  نی قانونی بودن جدایم و مجا اتبماسبق نمی مود و این حاصل همان اصل جها

 کیفدی و به نفع مرتهم وضرعمود در جهت بهبود جدیان دادرسی  می ، چون فدضو آئین دادرسی کیفدی

موجود نیز اعمال گرددد. بنرابداین قاعرد  معردول های  پدوند ، در نتیجه باید فوری اجدا و در مورد گددد می

کیفدی است و نه قوانین مکلی آن)آخونردی، نین جزایی، مدبوط به قوانین ماهوی بماسبق نشدن قوا عطف

 .  (60،8761، 8ج 

اخرتالط آن  طور دقیرق رعایرت و ا ه گذار باید دقت نماید تا مد بندی قوانین مکلی و ماهوی ب لذا قانون  

و تبصرد   801 ،86ر مواد ا ات و موضوعات ماهوی دعنوان مثال تعیین کیفد و امار  به مجه . بپدهیز نماید

ا   670و  668، 778، 817، 807، 88، 67و مرواد  8771ین دادرسی کیفدی مصوب قانون آئ 811ماد   1

 8778ین دادرسی مدنی مصروب قانون آئ 787و  876و یا مواد  8787 مصوبین دادرسی کیفدی قانون آئ

در براب حردود و علری الخصروص ) کره در قرانون مجرا ات اسرالمی ، کما این یبند  قانون نویسی نیست

بره تشردیفات دادرسری و رسریدگی  بامرند مری هد دو ا  قوانین مراهوی، که قصاص( و نیز در قانون مدنی

 .  که قواعدی مکلی هستند پدداخته مد  استها  دادگا 

    تفکیک جرم از تخلف                                                                                                                                 -2-6

خالقی و واالی جامعره اسرت و غالبرا برا عمرد و اصیل و اهای  تعدض به ار شجدم بدخالل تخلف معموال 

. امرا خرالل و طلبرد مری ی خاص در مداجرع قضرایی رانیت خاص واقع و مجا ات سنگین تد و دادرسسوه

م مهرارت و عردم مالی سبک تد ا  جدم بود  و غالبا به مکل تقصید )بی احتیاطی، بی مباالتی، عدتخلف اع

د ت خاصی که رعب و وحشرت ایجراد نمایرد فاقرگددد و ا  سوهنی می رعایت نظامات دولتی( حادث و واقع

بامرد و رسریدگی بره آن در  می اداریهای  به صورت جدیمه و یا مجا ات است و دارای سزای جزئی و غالبا
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و تخلرف مسرتلزم تفکیرک قروانین  مذکور بین جدمهای  تفاوتگیدد.  می اداری و مبه قضایی انجاممداجع 

، بری بره تخلفرات در قروانین مراهوی جزایریکه امار   . ضمن آنا  همدیگد استها  هوی و دادرسی آنما

 77مصروب  «آئین نامه امور خالفی»گدداند. نمونه این تفکیک صحیح  می   این قوانین را متورمجهت داید

 .                                                                          نمائیم متدوک ماند  است می ذکد یلی که بعدادال بود  که متاسفانه اجدای آن بنا بد 8774مدداد 

گددیرد   الحراق 8771با دارند  که در سال های  در قانون مجا ات اسالمی و در قسمت تعزیدات و مجا ات

 دگی( امار  مد ، که انگار فردق برین جردم و تخلرفی ا  تخلفات راننجدایم نامدر فصل بیست و نهم به )

و  777 ،777، 778، 770اساس و ذیل همرین فصرل در مرواد گذار نامانوس بود  که بد همین  بدای قانون

جای آن در قوانین جزای ماهوی  یبند  نیست و بهتد برود رسد  می اتی امار  مد  که به نظدبه تخلف 774

   .نمود می قید ن و آئین نامه تخلفات رانندگینوقا"را در همان  گذار آن قانون

 اعمال فاقد قربانی   جرم انگاری -2-7

تجاو  ننمود  و موجرب اذیرت و آ ار که به آ ادی دیگدان  مادامی 8بدخی معتقدند که جدایم بدون قدبانی  

گونره  د سرد ایرن. چدا که هد آنچه بمثل خودکشی، اعتیاد، قمار و...( نباید جدم انگاری موددیگدان نبامد )

. ویش و آ ادانه بره آن پدداختره انردنتیجه اعمال خودمان است و این افداد بنابد اراد  خ آید اساسا می افداد

کنند که حکومت باید نقرش نگهبران اخالقری مددمری را کره تحرت ادار  آن  می ادعا مخالفان این دیدگا 

قرانونی تعدیرف را غیدهرا  یرن نروع فعالیتهست دامته بامد و بنابداین حق دارد که دست کرم بعضری ا  ا

 (.  867، 8774)گیدنز، کند

، اقدام به خودکشی و عدم توفیق در آن و یا معاونرت در فوق در قوانین کیفدی ایدانهای  در خصوص مثال

خصروص جردم  اخید درهای  . هد چند در سالبامند می دکشی جدم نیست لکن اعتیاد و قماربا ی جدمخو

های  ، دیردگا مخردر برا نگرا  بیمارگونره بره معترادقانون اصالح مبار   برا مرواد  86ماد   انگاری اعتیاد در

ا  قانون جدید قانون مبرار   برا  86، تصویب و اصالح ماد  نتیجه این مباحثمختلفی مطدح مد  است که 

متفراوت در مرورد آن های  کره هنرو  طردح دیردگا  توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بود مواد مخدر،

ت در صورتی که بردون عنرف واقرع . در خصوص جدایمی چون مدب خمد و یا جدایم منافی عفدامه داردا

الهرای فروق مطردح نشرد   بامند، دیدگا  مخالفی همچرون مرث می ، چون حق اهلل و ا  جدایم حدّیمود

 706  و 807ق و مرواد ین دادرسی کیفدی سابقانون آئ 47عتقدند با تصویب ماد  است. هد چند عد  ای م

و مدط مدن مدایط خاص، بدای ورود به تحقیق جردایم منرافی عفرت، دامنره ورود بره ایرن  قانون جدید

                                                      
1    - Victimless crimes 
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م یا مکایت توسرط مراکی بودن جد مشهود ،جمله مدط تحقیق توسط قاضی ا محدود مد  است، جدایم 

                                       خصوصی.

                                                    حاکمیت اصل قانونی بودن حقوق جيا -2-8

کره قضرات  طروریه چوب مشخص و محردود و مد بنردیی دقیرق بامرد برقوانین جزایی باید دارای چهار

و هرا  . در قوانین تفسریدبددار،  مینره خردوج ا  عردالت در  ماندر عمل دچار تفسید موسع نشوندها  دادگا 

وقرت نمری  گرذار هریچ طبیعت قانون کلی بودن است و قرانوناگدچه[ مختلف محتمل است. ]های  مکان

نحروی کره هرد ه ، برع مددم را در قالب قانون بگنجاندتواند همه ارتباطات  ندگی اجتماعی و نیا های وسی

گرذار  لکرن قرانون .(81، 8716توان ا  عبرارت صردیح قرانون گدفت)مردنی، مسئله و هد مورد اختالل را ب

نحوی عمل نماید تا اتحاد و وحدت نظرد تمرامی قضرات را در ه به هنگامه جدم انگاری ب قوانین جزایی باید

گذار باید اصل قانونی بودن جردم و مجرا ات  عبارت دیگد قانونه . بمصداق و عناوین جدم ایجاد نماید مورد

سراند و نحوی سدلوحه عمل خود قدار دهد تا احتمال تخطی ا  این اصل جهان ممول را بره صرفد بده را ب

 .                             فاوت ا  قانون جزا را معدوم سا داحتمال تفاسید مختلف و مت

بدین مدح که ارتکراب علنری 8.بامد می 671تعزیدات وضع ماد    عدم توجه به اصل مذکور در قانون نمونه

برین قضرات و افرداد  متفاوتیهای  دیدگا د فعل حدامی را جدم انگاری نمود ، که در خصوص عمل حدام ه

به صدور آراه متفاوت و نهایتا تبعریض در  و همین اختالل نظد منجد امعه و حتی علمای دین وجود داردج

، یک قاضری در مرهدی مرتهم که در خصوص یک عمل طوریه . بگددد می اجدای عدالت و قوانین کیفدی

عنوان مثرال در خصروص موضروع رو   ه نماید. ب می را تبدئه و قاضی دیگد در مهدی دیگد متهم را محکوم

، نمونره 8787مصروب قرانون مجرا ات اسرالمی  68. همچنین ماد  ه متفاوت فداوان استنمونه آرا خواری

مدتکبران جدایمری کره نروع و »بامد. به موجب این ماد :  می گذار ا  این اصل مبنایی دیگد ا  خدوج قانون

 «گددنرد. مری  ات جایگزین حربس محکروم  است به مجادر قوانین موضوعه تعیین نشدها  میزان تعزید آن

کلمرات  درج جمرالت و گذار باید را  خدوج ا  عدالت را در اجدای قوانین کیفدی با دقتی وافد در لذا قانون

 قانونی مسدود نماید.                          

                                                      
هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید عالوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تنا دو مناه    - 1

ملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولنی عفنت   ضربه شالق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب ع 03و یا تا 
 ضربه شالق محکوم خواهد شد.                  03عمومی را  ریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 
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                       مدنی                                                       نتفکیک قوانین جيایی از قوانی -2-2

ل هدگونه بدرسی و بحرث پیدامرون جردم و مجرا ات مام در یک تقسیم بندی و تعدیف کلی قوانین جزایی

 بحرث پیدامرون خسرارت و جبردان و تعهرد و ایفراه تعهرد مامل هدگونه بدرسری و است، اما قوانین مدنی

ی، حقروق جرزای اختصاصری، جردم مختلف حقوق جزای عمومهای  رمته بامد. بنابداین در حقوق جزا می

طور کامل موضوع بدرسی خود را جردم و ه ب ئین دادرسی کیفدی، بز  دید  مناسی، آمناسی، کیفدمناسی

های  مدنی رمرتهمختلف قدار داد  اند و در حقوق های  مختلف در مقابل جدم ا  نگا های  مجا ات و واکنش

، حقروق الکیت معنوی، آئین دادرسری مردنیمختلف حقوق تعهدات، حقوق تجارت، حقوق ثبت، حقوق م

ه . بران و انجام تعهدات قردار داد  انردجبدهای  مسئولیت مدنی و ... موضوع بدرسی خود را خسارت و میو 

کند که عملی ا  سوی افداد بشرد  می عبارت دیگد حقوق جزا و قوانین جزایی در مورد موضوعاتی ورود پیدا

ی با سوهنیت واقع مرد  بامرد کند که عمل می وقعی مجا ات مصداق پیداانجام گیدد و تنها در م با سوهنیت

را  مرا مجرا اتمرود و در کیفدمناسری  مری را موجبها  ، موجب رعب و هداس آدمچدا که صدفا سوه نیت

، رعرب و نمائیم و هد  مان عمل بشد فاقرد سروهنیت بامرد می بدای رعب و هداس حاصل ا  سوهنیت وضع

بایرد بره جبردان خسرارت  مجا اتی بدای آن وضع مرود و صردفا در نتیجه نباید د وهداسی ایجاد نمی نمای

ن قاعد  صدمه به جسم انسران اسرت . تنها استثناه ایو تمهیدات حقوق مدنی اقدام نمودها  حاصله با روش

فوت یا ضدب و جدح( که به جهت حدمت جسم انسان اگدچه غیدعمد هم واقرع مرود مدتکرب عرالو  برد )

قروق نیت دامنره حسروه گذار باید با نگدش به عنصرد لذا قانون مود. می ان خسارت، مجا ات همجبد دیه و

تفکیک هندمندانره نمایرد. برا  است جبدان آنهای  پیدامون خسارت و میو  جزا را که مبنای ورود به بحث

عات حقروق طور کامل ا  موضوه مویم که بحث آن ب می تعمیق در قانون مجا ات اسالمی با موادی مواجهه

و  174، 177، 170، 187، 186،  108ه عنروان مثرال مرواد مدنی و موضع خسارت و جبدان آن اسرت بر

 .    ستناظد به خسارات و ا  موضوعات حقوق مدنی ا 8787مصوب ا  قانون مجا ات اسالمی  171

                                                                   ليوم حصری بودن مصادیق عناوین جيایی                                                                        -2-11

طور دقیرق آنچره را کره مرورد نظرد دارد، ه گذار قوانین جزایی هنگام تعیین مصادیق هد جدم باید ب قانون

ه کرار برددن . بجزا را مشخص و تحدید حدود نماید بدان تصدیح نماید و محدود  هد جدم و هد ماد  قانون

عبرارت ه . بردر مواد قروانین جزایری جرایز نیسرت و ...ها  نظاید این ظ و کلماتی چون ا  قبیل، همانند والفا

دیگد قوانین کیفدی نباید تمثیلی بامد و استفاد  ا  قاعد  وحدت مالک و تسدی به تشرابهات و قیراس در 
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و  647 ،677، 678، 687، 601، 117وانین جزایی مورد پذیدش نمی بامد. نمونه ایرن مروارد مرواد مورد ق

 .                                                         ه طور تمثیلی بیان نمود  استبگذار، مصادیق جدم را  قانون تعزیدات است که قانون 664

جامعوه و  هوای   ليوم همراهی تغییرات و اصالحات قوانین جيایی بوا تغییورات در ارزش   -2-11

                                                                      پیشرفت تکنولوژی      

  مران و مکران تیییرد یابرد و اجتمراعی درهرای  قوانین جزایی باید همزمان و همدا  با تیییدات در ار ش  

برا جدیرد مطابقرت یابرد ترا تروان بدخرورد های  ، قانون جزا باید با سیسرتمهمچنین با پیشدفت تکنولوژی

اجتمراعی و نیرز ارتقراه صرنعت و تکنولروژی های  . امدو   تییید در ار شمین حدفه ای را دامته بامدمجد

بزهکراری نیرز  لمبامد کره مسراوی برا همران سردعت در عرا می دارای سدعتی به مداتب بیشتد ا  گذمته

بره د کرارآیی و موند که مقابله با این قبیل مجدمین نیا منر می مجدمین حدفه ای و پیچید  تولید و آمکار

گذار باید جدایم جدید و بره رو  را مناسرایی و بردای درمران ایرن  . قانونبامد می رو  مدن قوانین کیفدی

 . نمونره هرایی ا  قروانین جدیدالتصرویب دسرتگا  قرانوندارو و مجا ات جدید تجویز نماید دردهای جدید

: قرانون جردایم رایانره ای عبارتنرد ا حدودی با تاخید به تصرویب رسریدند گذاری کشور ما که هد چند تا 

 .8717، قانون تجارت الکتدونیک مصوب 8716نون مبار   با پولشویی مصوب ، قا8711مصوب 

و پیشردفت هرا  عملی را جدم انگاری نمود  و نحو  تییید ار ش قبال، قانون جزا باید در مواردی که ا  طدفی

ا  دسرت داد  اسرت بایرد تیییرد یابرد. نمونره ایرن  تکنولوژی به گونه ای است که مدایط  مان تصویب را

 8771سرال در استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه است که در موضوع جدم انگاری گدفتن فیلم یا عکس 

های  ، این در حرالی اسرت کره امردو   ا  طدیرق نقشرهن تعزیدات جدم انگاری مد  استقانو 107در ماد  

توان تمام ایرن امراکن را  می به راحتی در موتورهای جستجوگد اینتدنتای ماهوار  های  راهنما و یا دوربین

 .                                                                                           ر هد نقطه ای ا  جهان مشاهد  کددد

                 وجود تناسب معقول بین جرم و مجازات                                                       -2-12

معتقرد  8د حتی قبل ا  ارتکاب جدم حفظ مود. ژرمی بنتامکیفد باید مناسب بامد تا قاعد  با دارندگی کیف

گددد و لذا بایرد  می است که مجدم بد اساس یک نوع حسابگدی و سودمندی جزایی مدتکب عمل مجدمانه

جدم به ایرن نتیجره بدسرد ص ارتکاب مجا ات را طوری تعیین کدد که فدد با بدرسی و حسابگدی در خصو

فکررد خررود پشرریمان و نررادم ، سررنگین تررد ا  سررود حاصررله ا  ارتکرراب جرردم اسررت و لررذا ا  کرره مجررا ات

                                                      
 . زا حقوق کیکالس مکتب پرچمداران از و یسیانگل حقوقدان - 1
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مناسب هزینره عبارت دیگد باید در کنار ساید عناصد دیگد با اعمال مجا ات ه ب .(60، 8780گددد)خاطدی، 

                                                           .ی معقول بدقدار نمودتناسبها   اتو میان جدایم و مجا جدم را افزایش داد 

با ساید جدایم در قانون تعزیردات، جردم جردح  ماید نمونه عدم تناسب مجا ات با جدم ارتکابی در مقایسه  

ات مدتکرب تعزیردقانون  684ه به موجب تبصد  ماد  یا چاقو و امثال آن بامد ک با اسلحه جنگی و مکاری

گرذار در همرین  سرت کره قرانونا . این در حالیا  تا یک سال حبس محکوم خواهد مدآن فقط به سه م

کره  مثرل آندامتن تحصیالت عالی و امثال آن )بدای مدتکب فدیب در ا دواج ا  قبیل  647قانون در ماد  

نسبت بره جردم جردح برا ست خود را فوق دیپلم معدفی نماید که یکی ا   وجین که دارای مدرک دیپلم ا

، مجرا ات مرش مرا  ترا دو سرال فیف ترد اسرتبسیار خ ثد تیداندا ی با اسلحه کالمینکفبد ا اسلحه مثال

، حربس جدم تهدید به دادن نومرته یرا سرند همین قانون بدای 661حبس معین نمود  است و یا در ماد  

با  هم نسبت به جردم جردح برا دم نیز ضدبه مالق پیش بینی نمود  که این ج  74سه ما  تا دو سال و تا  

 .      آن مدید تد تعیین مد  است ، بسیار سبک تد است ولی مجا اتاسلحه

 پرهیي از تکرار مطلب در قوانین                                                                                                      -2-13

ت مضراعف ا  تکردار مطلرب دقرقوانین باید با های  جهت جلوگیدی ا  افزایش بی مورد حجم مواد و تبصد 

قرانون متوجره های  تبصرد ست که به امتبا  در مواد و ا عبارت دیگد مان قوانین باالتد ا  آنه . بپدهیز کدد

 687و  701، 888مراد   7، بنرد 818، بند الف ماد  868، 886، 68تکدار غیدال م مویم. با نگاهی به مواد 

این سهو قانون نویسی خواهیم مد و در قوانین جدید نیرز  ، متوجه8770ا  قانون مجا ات اسالمی مصوب 

ین دادرسری قرانون آئر 841و مراد   8787مصروب قانون مجا ات اسرالمی  781مفاد ماد   ه عنوان مثالب

 .بامد می ، تکدار صدیح مطلبم تصویب هد دو قانون در سال واحددغ، علی8787مصوب کیفدی 

                                                      توجه به امری بودن قوانین کیفری   -2-14

ی ا  قروانین تروافقی و قوانینی امدی و ال م االتباع است و باید عار ،قوانین کیفدی متفاوت با قوانین مدنی  

ا دارد و لرذ رابطه تنگاتنر  برا امنیرت اجتمراعی ،چه جدم بود  و مستحق مجا ات بامدو هد آن جایز بامد

 پذیدفته   نیست.                                                                                               ی افداد بدخالل آن توافق خصوص

 عامه فهم بودن قوانین کیفری                                                                                                           -2-15

  قابرل فهرم برود  و ا لمات قانون باید بدای عامه مرددمد و لذا کبامن می ، عموم مددممخاطب اصلی قوانین

اصرطالحات قرانون  ، بد نامفهوم برودن بدخری ا کلمات بیگانه و ثقیل پدهیز مود. در بدرسی قوانین مصوبه

. در بدخی ا  موارد تفهیم بدخی ا  اتهامات بره متهمرین مشرکل و در بدیم می بدای مخاطبین اصلی آن پی
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در  ، متهم بد عنوان اتهامی آگرا  نبرود  و چره بسراین اتهام و جدم ذکد مد  در قانونبددن عکار ه صورت ب

ت دادن  نرا یرا لرواط که به معنای نسب قذلجدم عنوان مثال اتهام یا ه . بدفاع نیز حقوق وی تضییع گددد

برا  بیران قروانین گذار در . لذا مایسته است قانونمی نامفهوم بدای اکثدیت مددم است، اتهابه دیگدی است

  بان عامه مددم تکلم نماید.  

 بهره جویی از دکترین حقوقی در تصویب قوانین                                                                 -2-16

متفراوت های  ق در رمرتهگذار ا  نظدیات اساتید و علمای حقو در  مان تصویب قوانین ال م است که قانون

ن کیفدی ال م است تا ا  دیدگا  جامعه مناسران و دانشرمندان و حتی به جهت حساسیت قوانی بهد  جوید

. مایسته است ترا ا  نظرد مجدیران سیاسی و اقتصادی نیز استفاد  مودمناسی و تدبیتی و علوم  علوم روان

آن آگاهنرد اسرتفاد  های  قانون و ناظدان و قضات دادگستدی که بد کم و کیف قروانین و ضرعف و کاسرتی

بریش ا  همره در مرواد و ران حقروقی اساتید حقروق و مشراووکالی دادگستدی،  ،. قضات دادگستدیمود

. لوایح قانونی باید برا اخرذ نظرد ا  ا  معایب و مزایای قانون کامال آگاهند نمایند و می قانونی غورهای  تبصد 

 .  ه قانون تنظیم و به تصویب بدسدآگاهان ب

                                    حساسیت به تمامی حروف و کلمات قانون کیفری   -2-17

کرار برددن هرد ه . بیک جامعه بشدی استهای  قوانین کیفدی دارای حدمت و عزتی است که حاوی ار ش

های  حدل و کلمه ای باید با حساسیت و توجه ویژ  بامد و در نومتن هرد حردل و کلمرات مرواد و تبصرد 

. حتری قرانون نشرود م و اجمال بدای مجدیان و نراظدانقانونی باید دقت فداوان معمول گددد تا موجب ابها

 .                                                                                                ظدافت خاص در بین کلمات قید مود باید کارمناسانه و با علم و ...و  «یا»، «و»حدول اضافه ای چون 

 رگیری کلمات موهن                                                                                                     کاه پرهیي از ب -2-18

مقدس جامعره اسرت. مایسرتگی چنرین های  ، مدجع احدا  و تجلی بخش ار شگذار قوانین کیفدی قانون

 . عناوین اتهام توسرط قرانوناست ، دقت در استخدام کلمات قانونی و تحدید آن در متون قانون جزامدجعی

. لذا لزومری بره تمثیرل مصرادیق گددد می تهام در عمل و اجدا مشخصمود و مصادیق هد ا می عیینگذار ت

قرانون مجرا ات اسرالمی  844د  . نمونه عدم رعایت این نکته در مراوهن بدخی ا  جدایم در قانون نیستم

 مشهود بود.  8770مصوب 

                           عدم تعیین مجازات سنگین برای جرایم خرد                              -2-12

چردا کره عردم اسرت  وقت اجدا نگددد بهتد ا  تعیین آن ، که هیچسنگین و مدیدهای  م تعیین مجا اتعد

  بدخی حوادث خراص گذار نباید متاثد ا . قانوندا موجب تجدی بزهکاران خواهد بوداجدای قانون ال م االج
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ات ا  اجردای ، قوانینی تصویب کند که  وجردان قضربد اثد هیجانات اجتماعی یک حادثه و مقطعی و صدفا

اهنر  برا ، قضات دارای وجدانی بیدار در قلب جامعه هستند و اجدای قرانون بایرد همآن اکدا  دامته بامد

نبایرد در قروانین  «سرن  برزرن عالمرت نرزدن اسرت»وجدان و فطدت آنان بامد و این ضدب المثل که 

 مردید تعیرین مرد  را مرالک قردارهرای  ی مجا اتجنبره ارعراب جزایی نمود یابد. هدچند عرد  ای صردفا

بدای بدخی ا  جدایم نه چندان سنگین موضوع قرانون  این موضوع در تعیین مجا ات اعدام. نمونه دهند می

بعرد ا  8716نماینرد مصروب  مری مجا غیدهای  صمعی و بصدی فعالیتنحو  مجا ات امخاصی که در امور 

 توان مشاهد  نمود. می   با یگدان راساخت فیلمی منتسب به یکی ا

 استانی یا منطقه ای شدن برخی از قوانین کیفری                                                                 -2-21

و دیگد متفاوت اسرت های  ن و ایالتدر بسیاری ا  کشورهای جهان قوانین جزایی هد استان یا ایالت با استا

حیطری جوامرع مختلرف در یرک ماعی و حتری مردایط ماجتهای  این به جهت تفاوت در فدهن  و ار ش

. به همان میزان که آداب و منش مددمان بسیاری ا  کشورها متفاوت و در نتیجه قروانین جردم کشور است

، ممکن است در جوامع داخلی کشورها نیز به همین میرزان اوضراع متفراوت متفاوت استها  و مجا ات آن

، ی تسکین دردها و جردایم تجرویز کردددارو و مجا ات یکسان را بدا بامد و لذا با این تفاوت نمی توان یک

ثال قروانین مبرار   عنوان مه . بقوانین جزایی را منطقه ای نماید گذار در بدخی موارد بلکه ال م است قانون

برا  چنانچه متناسربها  ، قانون مبار   با بدخی ا  خشونتنین مبار   با جدایم منابع طبیعی، قوابا قاچاق کاال

 بهتد خواهد بود.ی هد منطقه یا استان تصویب مود مدایط اجتماع

 حفظ حرمت و حریم خصوصی افراد در قوانین کیفری                                                    -2-21

. اگرد قرانون امنیرت یابرد مری فداد در سایه امنیت جلرو . آ ادی ادای ایجاد امنیت افداد جامعه استقانون ب

هرم  توانرد هرم امنیرت و مری . در مواردی قرانوناری ا  آ ادی نیز تضمین خواهد مد، بدخوردیدبدقدار نما

موجرب  در مواردی به حردیم خصوصری افرداد گاهرا . نفوذ و سدکشی قانونآ ادی مهدوندان را نقض نماید

. مرود مری منی تبدیلبه قانون موجب ناا قانونی که ارمیان آن امنیت است ناامنی خواهد بود و در این  مان

، فضرای مجرا ی و کنتردل تلفرن تفتیش و با رسی بی جهت ا  منا ل، امیاه، اماکن قانونی که در مفاد آن

ت آفردین جهرت افداد و حدیم خصوصی آنان را تجویز نمرود  و یرا بره سرادگی ا  آن بگرذرد، قرانون امنیر

 ، نخواهد بود.    مکوفایی آ ادی افداد
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                                                     توجه به اسناد و قوانین بین المللی   -2-22

، کشرور ه عنوان مثرالبدامت. در  مان تصویب قوانین جزایی باید نگاهی به قوانین و اسناد بین المللی نیز 

، ایرن 8707قانون مردنی مصروب  8سته است و طبق ماد  بین المللی پیوهای  ما به بسیاری ا  کنوانسیون

ایدان به اعالمیه جهانی حقوق بشد، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسریون  ون است. مثالحکم قان اسناد در

مخدر و داروهرای روان گرددان و بسریاری ا  معاهردات و حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون مبار   با مواد

اسناد بین المللی با تصویب مجلس مورای اسالمی و تایید مورای نگهبران پیوسرته اسرت و حکرم قرانون 

ناسرخ و لذا باید در تصویب قوانین جزایی این قوانین بین المللی نیز ا  حیث تقردم و تراخد و  داخلی دارد و

 نظد قدار گیدد.  مد ،منسوخ و مفاد ارمادی آن ها

 ایجاد اطاله دادرسی تقنینی                                                                                             پرهیي از -2-23

اما در بسیاری ا  مواقرع  ایند جامعه و دستگا  قضایی نیستست که خوما موضوعی ،اطاله دادرسی به جدم

ول قطعیرت آراه و تعیرین مداحرل ، بره نحروی کره عردم حصراست گذاری این اطاله نامی ا  میو  قانون

ای ، تعیین مهلرت طروالنی بردها ، عدم تصدیح و تعیین دقیق صالحیت دادگا چندگانه دادرسی و اعتداض

، لزوم به نشد آگهی که تاکنون مداجعتی ا  سوی متهم یا محکوم علیره برا ژوهش به آراه قضاییاعتداض و پ

 .   ه عوامل اطاله دادرسی تقنینی استنشد آگهی گواهی نشد  ا  جمل

 داشتن رویکرد عدالت ترمیمی در قوانین کیفری                                                                    -2-24

ال م بردای تدسریم و اجردای کامرل عالمرت هرای  ن، باید مرامل کلیره ظدفیتوانین جزایی ا  دیدگا  نویق

تنی بد اصرولی بامرد ترا  همزمران کره اهردال که سیاست جنایی تقنینی باید مب طوریه تدمیمی  بامد ب

عی مردن مجردم، جبردان اجتمرامود،  مینه اصالح و با  می ارعابی مجا ات )ارعاب فددی و عمومی( دنبال

بانی و مجردم را در پری بدان خسارات همه جانبه بز  دید  و تدمیم لطمات خانوادگی قد، جخسارات جامعه

 .                                                                         دامته بامد

 تفکیک قوانین الزم االجرا از قوانین منسوخ و متروک                                                    -2-25

یستم تقنینی کیفدی، مشخص نمودن قوانین ال م االجدا ا  قوانین منسروخ و متردوک ال مه یک س  

بدای اجدای عدالت است. دستگا  قانون گذاری نیا مند واحدی فعرال و پویرا بردای تنقریح قروانین و 

 مقدرات کیفدی است.                                                     
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 فری                                                                                                                         ليوم ثبات قوانین کی -2-26

ه . برو اقتصرادی فرداوان اسرتاجتماعی های  و  یانها  ، دارای هزینهید و اصالحات پی در پی در قوانینتیی

دانشرگاهی، های  و ش مجدد قضرات، بدرسریعنوان مثال تییید تمام یا بخشی ا  قوانین جزایی مستلزم آم

 تییید خواهد کدد.         ایجاد مد  با تییید قانون های  . میو  آراه و رویهبامد می جدید چاپ کتب قوانینت

 قانون                                                     های  دقت در شماره بندی مواد و تبصره -2-27

همران  نونییک هند دیگد قرانون نویسری اسرت. در واقرع آدرس مرواد قرا ،میو  ممار  گذاری مواد قانونی

عنوان مثرال ه . بدین  مان بتوان به آن مداجعه کددست که باید به نحوی بامد تا در کوتا  تا آنهای  ممار 

مرمار  مرواد آن بره ایرن  اسرت، 8747با اصالحات سرال  8788هم اکنون قانون تجارت که مصوب سال 

و برا   700مرود ترا مراد   می ماد  یک مدوع ، مجددا70مود تا ماد   می ماد  یک مدوع مکل است که ا 

هنرو  و دیگد در میان این مواد قانونی تاکنون حذل و بسیاری ا  مواد  600مود تا ماد   می مدوع 84ماد  

 .                                                                                   تدتیب مواد اصالح نشد  است

مکردر ا  قرانون مجرا ات اسرالمی  67و  67است. به عنوان مثال مراد   مشکل دیگد وجود مواد مکدّر

که مداجعت بره قرانون را برا  8717مکدر ا  قانون صدرو چک مصوب  7و  7و یا ماد   8770مصوب 

 سا د.                                                               می مشکل مواجه

                                                                 پالن و فهرست قانونی          -2-28

. بدخری ا  قروانین مرا کره ن با  یدنویس همخوانی دامته بامرد، مانع و منظم بود  و عنواقانون باید جامع  

ین دادرسری ه عنروان مثرال قرانون آئر. برن نرداردمد  پالن دارد و بدخی پال توسط رو نامه رسمی منتشد

ت قروانین . بهترد اسرنون آئین دادرسی مردنی فهدسرت داردفهدست ندامت ولی قا 8771صوب کیفدی م

اه و ربرا تحت عنوان ارتش 186تا  111در فصل یا دهم قانون تعزیدات ا  مواد  .حجیم دارای فهدست بامند

تشری بدداری و حتی جدم مد، هیچ بحثی ا  جدم کالهید فصل آنکه در   در حالیو کالهبدداری قید مد  

 .                                                                    نشد  است

 پرهیي از تمدید مهلت قوانین آزمایشی                                                                           -2-22

ان و قضرات و حقوقردانالعه دقیق و تحلیرل حقروقی ا  ، فدصت مطود قوانین قطعی و جا م تصویب مد نب

صورت قطعی و یا پرس ا  پایران ه گذار قانون را ب جامعه حقوقی انتظار دارد که قانون را خواهد گدفت.وکال 

، قرانون مجرا ات گرذار ایرن قاعرد  توسرط قرانون معین نماید. نمونه عدول ا  را دور  آ مایشی تکلیف آن

       تمدید مد.    صورت آ مایشی تصویب وه ب بود که بدای پنج بار 8770اسالمی مصوب 
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 جریمه با تورم اقتصادی                             های  جلوگیری از متروک شدن مجازات -2-31

کره  . در صرورتیا ات امدو ی در قوانین جزایی اسرتتدین مج مجا ات جدیمه و جزای نقدی یکی ا  مهم

ن سرند کره تعیرین آر مری جزای نقدی به مدور به درجه ایهای  جامعه دچار تورم اقتصادی مود مجا ات

گذار به این مهم توجه نمرود  و راهکرار  . ال م است قانونبدای کیفد جدم تناسبی ندامته و با دارند  نیست

چنرد در ال را پیش بینی و بردان عمرل نمایرد. هدال م بدای با بینی میزان جدایم در هد سال یا هد چند س

، 8787مصروب ا ات اسرالمی قرانون مجر 71آن و مراد   17در ماد   8711 مصوبقانون جدایم رایانه ای 

 .  انین قبلی نبود توجه نمود  استگذار به این نکته که در قو قانون

 انتخاب دقیق و صحیح عنوان قانون                                                                                                 -2-31

در رو نامره رسرمی  بعد ا  نهایی مدن قانون و انتشار آنلمه طدح یا الیحه ، کدر پیشوند بدخی ا  قوانین  

ینرد تصویب قانون است و بعرد ا  طری فدآ که طدح یا الیحه متعلق به  مان قبل ا  در حالی نیز تکدار مد 

  ، طدح یا الیحه به قانون مبدل گشته و قید طدح یا الیحره در عنروان قرانون تصرویبی امرتباگذاری قانون

کره عنروان قرانون نیرز همرین اسرت. در  8777الیحه قانونی مدبوط به پامیدن اسید مصروب است. مثل 

اصالح وجود دارد که نرامزین اسرت. ، چند کلمه ند بار اصالح مد  در عنوان قانونمواردی نیز که قانون چ

 اصرالح و مجرددا 8718و در سال  تصویب 8777عمومی و انقالب در سال های  قانون تشکیل دادگا  مثال

قرانون اصرالح قرانون عنوان قانونی به این مدح مد:  اییبا حذل معبات تشخیص اصالح و در اصالحیه نه

 !                        عمومی و انقالبهای  تشکیل دادگا اصالح قانون 

 انتشار و اطالع رسانی دقیق قانون                                                                                                   -2-32

، مصوبه به مورای نگهبران ارسرال و ایرن یحه در مجلسد ا  تصویب طدح یا الگذاری بع در فدآیند قانون  

رو  امضراه نمایرد و  پرنجایشان باید ظردل  دهد و با ارسال بدای رئیس جمهوررو  باید نظد  د مورا ظدل 

پرنج رو  ترا ال م رو  و  د . تعیین مهلرت بیشرتد ا  مود می رو  قانون ال م االجدا پانزد بعد ا  انتشار ظدل 

. لرذا ال م اسرت کره رو نامره سانی و آگاهی مددم ا  قوانین اسرتبدای اهمیت اطالع ر ،االجدا مدن قانون

، چدا که ا  طدفی عقراب بالبیران قبریح اسرت و ا  ه دست آنان بدسدرسمی به تعداد آحاد مددم منتشد و ب

م آگراهی مردد در عصد ارتباطات و روابط امدو ی. حتی رافع مسئولیت کیفدی نیستطدفی جهل به قانون 

 .     د کشورها نیز خالی ا  فاید  نیستسای
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 نتیجه گیری                                                                                

اهمیت واالی قوانین جزایی مستلزم آن است که قانون گذار در تدوین آن به تالش و دقتی وافد متوسرل و 

را رعایت نماید. توجه به قواعد و ضوابط جدم انگاری نیرز در تردوین قروانین کلیه معیارهای قانون نویسی و 

گددد. با بدرسی قوانیین کیفدی ماهوی و قوانین کیفدی مرکلی در  می کیفدی، امدی ال م و ضدوری قلمداد

مرد اخید، نشان ا  آن دارد که بسیاری ا  الزامات قانون نویسی قوانین کیفدی رعایت نشد  و ایرن اهای  سال

موجب ایجاد ابهام بدای مجدیان قانون و با تفاسید مختلف باعث اجدای چندگونه عردالت کیفردی گددیرد  

هرای  است. در بدخی موارد موضوعات جدم انگاری مد  به نحوی بود  که بره علرت عردم حمایرت ا  ار ش

 جامعه، قانون متدوک ماند  و حتی موجب تجدی و گستاخی گددید  است.

جامعره مناسری، جردم مناسری، هرای  مستلزم استفاد  ا  نظد کارمناسان مختلف در حو   جدم انگاری،  

بامد. عالو  بد آن نگارش قرانون و ادبیرات قرانون  می علوم قضایی، علوم سیاسی، روان مناسی، اقتصاد و ...

مناسرانه و کیفدی نیا مند توجه و دقت فداوان است تا جامعه و تابعان حقوق کیفدی ا  هد جهت آن را کار

بدای اجدای آن حدمت قائل موند. نهایتا آن که قرانون گرذاری قرانون کیفردی و تعیرین جردم و مجرا ات 

 مود. می تعبید« هند جدم انگاری»فدآیندی خطید و دقیق بود  که تحت عنوان 
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