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Abstract 
Criminalization is one of the important tools and 
mechanisms of the criminal policy of any country in 
the fight against crime. Criminalization is a very 
delicate and precise act in society, which if not done 
based on a reasonable policy, not only will not 
achieve the desired result but will also impose huge 
costs on society. Creating behavioral restrictions 
through the process of criminalization is contrary to 
the principles of freedom and permission and 
authorization; therefore only in important and 
necessary cases it is required, and when criminalizing 
a behavior will become necessary that such behavior 
represents a serious social threat that actually or 
potentially is detrimental to others and can no longer 
be dealt with by other social or legal means. If the 
quality and manner of the criminalization process and 
the creation of prohibitions are not subject to a 
reasonable policy, it can itself become an important 
factor in the development and increase of delinquency 
and the escape of criminals from punishment. The 
results of this study indicate that in the Iranian penal 
system, the most important personal, social and 
judicial harms of criminalization include impunity for 
criminals, the institutionalization of revenge and 
violence in society, declining ugliness of crime and 
increasing insecurity in society, violation of the 
constitution, violation of human dignity, 
criminalization of the penal system, forgetting the role 
of non-judicial institutions, increasing the costs of 
criminal proceedings, and so on. The type of the 
present study is applied in terms of its objectives, and 
in terms of nature, it is using descriptive-analytical 
method benefiting from library and documentary 
sources. 
Keywords: Iran, Criminalization, Personal Damages, 
Social Damages, Judicial Damages. 

 چکیده
ی از ابزاره ا و مک انیزم ه ای مه ا سیاس ی جن ایی ه ر        جرم انگاری یک  

کشور، در مقابله با بزهکاری اسی. ج رم انگ اری ی م عم   در جام  ه      
کار بسیار ظریف و دقیق ی اس ی ک ه اب ر ب ر اس اس سیاس تی م ق ول و         
منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به دسی نخواه د آم د، بلک ه    

واهد نمود. ایجاد مح دودیی ه ای   هزینه های بزافی بر جام ه تحمی  خ
رفتاری از طریق فرآیند جرم انگاری، امری مغایر با اص   آزادی و اباح ه   
اعمال می باشد، که در این خصوص بای د تنه ا ب ه م وارد مه ا و حی اتی       
بسنده کرد و زمانی جرم انگاری ی م رفت ار، ض رورت خواه د داش ی      

ه و ی ا ب ه ص ورت    که آن رفتار نماینگر یم تهدید جدی اجتم اعی ب ود  
بالف   یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باش د و ب ا ابزاره ای اجتم اعی ی ا      
قانونی دیگر نتوان با آن برخ ورد نم ود. اب ر کیفی ی و گگ ونگی رون د       
جرم انگاری و ایجاد ممنوعیی ها، تابع سیاستی م ق ول و منطق ی نشاش د،    

ی و ف  رار خ  ود م  ی توان  د ع  املی مه  ا در توس   ه و اف  زای  بزهک  ار   
مجرمین از کیفر و مجازات بدل بردد. نتایج به دس ی آم ده از پ ژوه     
بیانگر این مطل   اس ی ک ه، مه ا ت رین ض ررهای ف ردی، اجتم اعی و         
قض ایی ج رم انگ اری در نظ ام کیف ری ای ران ش ام  م واردی نظی ر ب ی           
کیفری مجرمان، نهادینه ش دن ح ا انتق ام و خش ونی در جام  ه، زوال      

ی  عدم امنی ی در جام  ه، نق ا ق انون اساس ی، نق ا       قشح جرم و افزا
کرامی انسانی، جرم زایی نظام کیف ری، فرام وش ش دن نق   نهاده ای      
غیرقض ایی، ب  ا تر رف تن هزین  ه ه ای دادرس  ی کیف ری و... م  ی ب  ردد.     
روش تحقیق حاضر از نظ ر اه داک ک اربردی و از نظ ر ماهی ی مطال  ه       

 .خانه ای و اسنادی می باشدتحلیلی با استفاده از روش کتاب -توصیفی

جرم انگاری، ضررهای فردی، ضررهای  ایران،: واژگان کلیدی
 اجتماعی، ضررهای قضائی.
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 باشد.این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی می 

 نگارندبان از جناب آقای دکتر یاسر شاکری به سش  راهنمائی های موثر، قدردانی می نمایند.
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 مقدمه
در عصر  کند. کار بردن مجازات از خود دفاع می ها اسی که جام ه در مقاب  خطر مجرمین با به قرن   

مجازات تا حدی ت دی  یافته و از شدت  حاضر به نام انسانیی و بشردوستی و یا بنا به د ی  علمی و تجربی،

حال  در اما برعکا دامنه ت داد عناوین مجرمانه در اغل  کشورها افزای  یافته اسی. آن کاسته شده اسی.

توان بفی کمتر حقوقدان  حاضر در کشور ما ت داد عناوین مجرمانه به قدری بسترش یافته که به جرأت می

  یم بار همه قوانین کیفری را مطال ه نموده و یا با همه عناوین مجرمانه تواند ادعا نماید که حداق کیفری می

های  سازمان نهادها، ها، رویکرد ابزاربونه به حقوق کیفری سش  شده که بسیاری از وزارتخانه .آشنایی دارد

هادی پیشن یها ها و برنامه اجتماعی و سیاسی در کشورهای مختلف برای اطمینان از اجرا و پیششرد سیاسی

اسی که در میان بیشتر  به همین جهی ترین ابزار ی نی کیفر استفاده کنند. ترین و در دسترس خود از ساده

ای  به بونه ها اختصاص داده شده اسی؛ و مجازات اایجراحصاء  منظورها، موادی به  لوایح پیشنهادی دولی

جزایی موجود در قانون جزایی اوین از عن شوند، ای که در قوانین متفرقه ایجاد می مجرمانه عناوینکه باهی 

بینی تدابیر غیرکیفری  ریزی و پی  در حالی که در بسیاری از موارد امکان طرح اصلی کشورها بیشتر اسی؛

 ساده بر بودن آن، دشوار بودن فرآیند تفکر و تدبر و هزینه ها، اما به دلی  ناهماهنگی میان بخ  ممکن اسی.

در حالی که  انگاری انواع آلودبی هوا اشاره نمود؛ توان به جرم برای نمونه می شود. ترین راه پیموده می

های کنترلی غیرکیفری مانند الزام به استفاده از تجهیزات جدید غیرآ ینده یا اصالح شیوه تولید و ارائه  روش

  .(221،0283،جانکی محمودی)  بوده اسیبه تجربه مفیدتر خدمات،

جنشه جزایی می دهد و برای آن ها  حقیقی در حقوق جزا اسی که به اعمال،موضوعی  جرم انگاری،

عم  محکوم شده عملی اسی که ممنوع بوده و به عنوان عم  جزایی همراه با  مجازات م ین می کند.

اساس  جرم انگاری فرآیندی اسی که بر در ت ریف جرم انگاری می توان بفی، مجازات توجیه می شود.

اعمالی را به جهی حفظ ارزش های اجتماعی و نظا عمومی و یا  طریق تصوی  قوانین، آن قانونگذار از

بدین ترتی ، همان بونه که مالحظه  .(039،0292)م ظمی و همکاران، جرم قلمداد می نماید جهات دیگر،

می بردد، یکی از پایه های اساسی تکوین ساختار هر نظام جزایی، تشخیص این امر اسی که قانون گه 

قداماتی را جرم تلقی می کند. ابر کیفیی و گگونگی روند جرم سازی و ایجاد ممنوعیی ها تابع سیاستی ا

م قول و منطقی نشاشد، نه تنها ثمره ای برای جام ه به دنشال نخواهد داشی بلکه زیان بار نیز خواهد بود و این 

زینه های اقدام کیفری را با توجه به منافع قانونگذاران را بر آن می دارد که پی  از جرم انگاری یم رفتار، ه

آن در نظر برفته و در صورت مثشی بودن نتیجه، رفتاری را جرم تلقی نموده وبرنه مداخله بی  از آن که 
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لزوم بسترسازی در راستای مهار روند رو به فزونی ت داد عناوین  ینهمچن سودمند باشد زیان بار خواهد بود. 

 رورت انجام این پژوه  بوده اسی؛ گرا که با عنایی به تورم کیفری، افزای  ت داد مجرمانه، تشیین کننده ض

  مانیزن دانیان و پیام دهای زیان بار آن، می بایسی در بدو امر مشانی نظ ری کاس تن از ش مار ت اب ین ض

قرار خواهیا  اجراه ای کیف ری بررسی ب ردد. در این نوشتار بخشی از ضررهای جرم انگاری را مورد بررسی

جرم انگاری نسشی به آن گه خواهد آمد، بسیار بیشتر و شدیدتر اسی؛ با این حال  یداد. به طور قطع ضررها

 وهله نخسی منصرک می نماید.  رذکر همین مختصر نیز ذهن را حداق  از توس  به ابزارهای کیفری د
این که حقوق کیفری ها اکنون  جرم انگاری باید خاطرنشان ساخی، یدر باب اهمیی شناخی ضررها   

دغدغه هایی گون جرم زدایی، مشارزه با تورم کیفری، جانشین های مجازات و امثال آن دارد، حاص  

 عضایکه به دنشال رفاه ا یاجتماع یاسیشناخی همین ضررها اسی و همین ضررها سش  می بردد که س

ورزد. احصاء این ضررها به جهی  یپافشار فرییجام ه اسی، تا حد امکان بر محدودکردن استفاده از نظام ک

اب اد پیچیده زندبی انسانی و تأثیر عمیق جرم انگاری بر آن حقیقتاً ناممکن اسی؛ اما برآنیا که به برخی از 

پژوه  در ابتدا به  یندر ا ین. بنابراردازیاکه مها تر از سایرین به نظر می رسد، بپ یجرم انگار یضررها

جرم انگاری برای شخص مجرم و اجتماع مورد پرداخته خواهد شد و در ادامه، ضررهایی  یضررها یبررس

که نظام قضائی به جهی جرم انگاری متحم  می بردد مورد بررسی قرار خواهد برفی. روش پژوه  

و  یبا استفاده از روش کتابخانه ا یلیتحل-یفیتوص مطال هحاضر از نظر اهداک کاربردی و از نظر ماهیی 

 باشد. یم یسنادا

 فردی و اجتماعی جرم انگاری یضررها -1
 خواهد پرداخته انگاری جرم از ناشی اجتماعی و فردی ضررهای ترین مها بررسی به ابتدا نوشتار این در   

 .برفی خواهد قرار ارزیابی و نقد مورد انگاری جرم از ناشی یقضائ ضررهای ادامه در و شد
 2کیفری و بی 1انگاری جرم -1-1

یم  دارای ضمانی اجراهای مختلفی هستند که هر شوند، بایدها و نشایدهایی که توسط قانون مشخص می   

)مجازات(  پی از شدیدترین ضمانی اجراها در استفاده پی باشند. ها دارای شدت و ض ف متفاوتی می از آن

ی از موارد سش  بردد که هیچ همواره این خطر را به دنشال دارد که این شدت عم  در وضع قانون در بسیار

انگاری ی نی  قش  از هر گیز باید به خاطر داشی که جرم کار برفته نشود. ضمانی اجرایی علیه مرتک  به

                                                      

1- Criminalization 

2- Impunity 
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انجامد و دستگاه قضا با وجود  اما وضع کیفر همیشه به اِعمال کیفر نمی وضع کیفر برای یم عم  مشخص.

 فاصله موجود میان  کیفر رساند. را به ای مجرمانه  های خود، نخواهد توانسی مرتک  هر عم محدودیی

ارتکاب جرایا و اعمال مجازات ها نشان دهنده میزان جرایمی اسی که از آن ب ه عن وان ج رایا خ اموش و        

کشف نشده یاد می شود. یکی از دغدغه های نظام کیفری،کاه  میزان جرایا خاموش م ی باش د؛ گ را ک ه     

وش و افزای  بی کیفری، نظام کیفری از عدالی کیفری فاصله خواهد برفی. ب ی  با افزای  میزان جرایا خام

ربط نیسی ابر بگوییا: رشد میزان جرایا خاموش، نظام کیفری را به قالب م اهیگیری ش شیه خواه د س اخی     

 که از میان انشوه ماهی ها فقط گند ماهی را شکار خواهد نمود.

م ض  بی کیفر ماندن جرایا، عالوه بر ناکارآمدی دستگاه پلیسی و دادستانی در کش ف، ت قی   و تحقی ق،       

ریشه در جرم انگ اری ه ای غیراص ولی و موس ع نی ز دارد. ام روزه ت ورم ق وانین کیف ری مش ک  بس یاری از            

ن، ت  داد زن دانیان از ح د    کشورهای دنیا از جمله کشور ما اسی. در اثر تورم قوانین کیفری در کشور خودم ا 

م مول با تر رفته، به بونه ای که به طور مثال رئیا سازمان زندان ه ا گن دی پ ی  اع الم داش ی ک ه ب رای        

جم یی کنونی زندانیان، فضایی حدوداً دو برابر زندان های کن ونی  زم اس ی. در اث ر ای ن اف زای  جم ی ی       

ها و سخنرانی های داخلی و به تشع آن رویه قضات ب ه س متی   زندانیان، رویکرد سران قوه قضاییه طی بخشنامه 

ک ه در   یب ه ط ور   ی ده، رفته که بار اول ارتکاب جرم، همواره با تخفیف مجازات، تشدی  یا ت لیق مواج ه برد 

صورت امکان مرتک  جرم به زندان نرود. این بی کیفری، خود مش وق ارتک اب ج رم اس ی. ای ن در ح الی       

به صورت حداقلی و با رعایی اصول صورت برفته باشد، دیگ ر بس تری ب رای پ ر      اسی که ابر جرم انگاری

شدن زندان ها و فرآیند بی کیفری به وج ود نخواه د آم د و ب ه قط ی ی در اِعم ال مج ازات ک ه بس یاری از          

حقوقدانان بدان داشته اند، خواهیا رسید. همچنین باید به خاطر داشی که بی کیفری ی نی م  اک ب ودن ی م    

از آثار ارتکاب جرم؛ لذا بی کیفری فقط این نیسی که مجازات اِعمال نشود، بلکه عدم ت قی ، ع دم   ک مرت

محاکمه و عدم اِعمال مجازاتی که در حکا ت یین ش ده، همگ ی از اقس ام ب ی کیف ری محس وب م ی ش وند.         

ب ود. دس تگاه    ه د بدیهی اسی جرم انگاری های زیاد، بر کشف جرم در جام ه و ت قی  آن نی ز اثرب ذار خوا  

پلیسی و دادستانی با همه محدودیی ه ای خ ود قط  اً اب ر تمرک ز خ ود را ب ر کش ف، ت قی   و تحقی ق در           

خصوص گند عنوان مجرمانه محدود بگذارد، موفقیی های بیشتری کس   خواه د نم ود. گ را ک ه اف زای        

بس یاری از ج رایا و ب ه     ش ف عناوین مجرمانه به پخ  تمرکز دستگاه پلیسی و دادس تانی و در نتیج ه ع دم ک   

اصطالح خاموش ماندن جرایا منجر می بردد که این افزای  جرایا خاموش، ن وعی ب ی کیف ری حاص   از     

 (.  28،0288یون،جرم انگاری موسع اسی )مهد
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 جرم انگاری و نهادینه شدن حس انتقام و خشونت در جامعه -1-2

ای شخصی و اِعمال خشونی از طرک افراد جام ه اس ی؛  اساساً وضع کیفر برای جلوبیری از انتقام بیری ه   

گرا که در غیر این صورت جام ه به سمی آنارشی پی  خواهد رفی. اما افزای  جرم انگاری و وض ع کیف ر   

در موارد غیرضروری، خود، جام ه را به سمی خشونی س وق خواه د داد. ب ه روش نی م ی ت وان بف ی ک ه         

 ه با وضع قوانین کیفری و اجرای ضمانی اجراه ای س نگین ب ا تر    ظرفیی پذیرش قواعد اخالقی توسط جام

( و برای مشارزه با ناهنجاری های شدید اجتم اعی، تج ویز ج رم انگ اری در     023،0238نخواهد رفی )صادقی،

بسیاری از موارد موفقیی آمیز نشوده و ب رعکا ب ه نهادین ه ش دن ح ا انتق ام و خش ونی در جام  ه خواه د          

 انجامید.

طور که پیشتر نیز اشاره شد، جرم انگ اری ح داکثری، کش ف و ت قی   ح داقلی را ب ه دنش ال خواه د         همان   

داشی. در این صورت هنگامی که از میان عده کثیری از مجرمین، عده قلیل ی را بت وان دگ ار رفت ار مج ازات      

ای دیگ ر  نمود، سؤال اساسی مجرمین برفتار شده این اسی که اب ر مج ازات س زای مج رم اس ی، گ را س ز       

مجرمان داده نمی شود؟ در گنین فضایی مجازات شوندبان، تحمی  مجازات بر خود را ناروا تلق ی و خ ود را   

مستحق مجازات نمی دانند. بدیهی اسی که اعمال مجازات بر صاح  گنین تفکری نه تنها اه داک مج ازات   

اعمال مجازات ب ه خ ودی خ ود از    را برآورده نخواهد ساخی، بلکه حا انتقام را در وی برخواهد انگیخی. 

آن جا که ناقا حرمی انس انی اس ی، ح ا انتق ام را در برخ ی از مج رمین برخواه د انگیخ ی و ای ن ام ر           

بریزناپذیر اسی، لکن جرم انگاری های موسع با ایجاد گنین شرایطی سش  ایجاد حا نابرابری در مج ازات  

و اقدام علیه جام  ه را در می ان مج ازات ش وندبان در     شوندبان می بردد؛ که در نتیجه افزای  انتقام جویی 

(. از طرفی، وضع نامحدود ق وانین کیف ری و برخ ورد خش ن     91،0289ی،نصرآباد یپی خواهد داشی )شجاع

، «خشونی، خشونی را در پ ی دارد »حکومی در مواردی که شدت عم   زم نیسی، به حکا این قاعده که: 

شونی در آن نهادینه خواهد شد. در بس تر جام  ه ای ک ه حکوم ی در     که خ هدجام ه را به سمتی سوق می د

آن به آسانی از خود شدت عم  نشان داده و به کیفر متوس  می شود، مردمی پرورش می یابند که ب ه آس انی   

شدت عم  و خشونی را می پذیرند و به آسانی نیز از خود شدت عم  و خشونی نشان می دهن د؛ ل ذا نف ا    

ویژه جرم انگاری حداکثری به تقویی حا انتقام و خشونی در جام ه خواهد انجامی د و از   و به ریجرم انگا

 این حیث جام ه را دگار خطر خواهد نمود.  

 جرم انگاری، زوال قبح جرم و افزایش حس عدم امنیت -1-3

 اجراها میاً استفاده محدود از ضمانی اجراهای کیفری سش  حفظ جایگاه خاص این نوع از ضمانی اساس

بایسی به عنوان آخرین راهکار مورد استفاده  می که بیان شد، توس  به ضمانی اجراهای کیفری گنان بردد.
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انگاری  واضح اسی که جرم انگاری حداقلی خواهیا داشی. قرار بیرد و تنها در این صورت اسی که جرم

تربیی و اصالح  ها، مجازاتابر یکی از اهداک  بردد. حداکثری موج  زوال قشح جرم در جام ه می

بایسی این موضوع تربیتی  مقنن می ،انگاری یم ف   یا ترك ف   مرتک  اسی در این صورت برای جرم

 استفاده بی  از حد از تنشیه، برای اصالح و تربیی که از اهداک نظام کیفری اسی، دهد که قرار را مدنظر

استفاده از حقوق کیفری  توان تأدیشی تنشیه خواهد کاسی.کاه  قشح تنشیه را به همراه داشته و در نتیجه از 

لکن در گنین صورتی  های حکومتی هرگند با اص  قانونی بودن جرایا مطابقی دارد، برای رفع ناکارآمدی

  .مفهوم مجازات از بار حقوقی خالی بشته و بار حکومتی کس  می نماید

قشیح بوده و نگاه به مجرم متمایز از نگاه به محکوم اش  خصوصیات ویژه مجازات به جهی در همه جوامع،  

های حداکثری سش  زوال این طرز تلقی  انگاری بسترش حقوق کیفری با جرم .علیه دعاوی حقوقی اسی

های حقوق عمومی به م نای خاص  اش را به یکی از زیرشاخه بردیده و حقوق کیفری با کارکردهای ویژه

پذیرند نوعی حا عدم امنیی در جام ه را  اعمالی که اَنگ مجرمانه می همچنین بازتاب سازد. بدل می آن،

عناوین مجرمانه بیشتر، مجرم بیشتری را به جامه م رفی خواهد کرد و بر این اساس افزای   نماید. می ءالقا

دیدبی و افزای  حا ناامنی در میان افراد جام ه  آمار جرم و مجرمین سش  ایجاد رع  و وحشی از بزه

 . هد شدخوا

 انگاری و نقض قانون اساسی جرم -0-4

آرام  و  کلی ایجاد و برقراری نظا، ها به طور های حکومی ترین وظایف و مسؤلیی یکی از اساسی   

ها حتی به عنوان کیفر در نگاه نخسی ممنوع و خالک ت هد  صیانی از حقوق شهروندان اسی و تجاوز به آن

از این رو دخالی حکومی آن ها  یه و مشنای قوی وجود داشته باشد.که برای آن توج ، مگر اینیدولی اس

های  با توس  به ضمانی اجراهای جزایی باید محدود به مواردی شود که دفع آن ناهنجاری با توس  به راه

 غیرممکن باشد. آمیز و یا اقدامات اداری و انتظامی که جایگزین ضمانی اجراهای جزایی هستند، مسالمی

که حکومی در جرم شناختن ف   یا ترك ف    که عشارت اسی از این 2«تئوری اکتفا به حداق » این ی نی

باید به حداق  موارد اکتفا نماید؛ الشته آن ها در شرایطی که بتواند با د ی  قط ی و یقینی ثابی کند که جز 

این امر در قانون  .(23،0239،بوشهری) جلوبیری از این ناهنجاری وجود ندارد مجازات راهی دیگر برای

آن را مورد تأیید قرار اساسی کشور ما پذیرفته شده و اصول مت ددی  اساسی اغل  کشورها از جمله در قانون

  داده اسی.

                                                      

3- Stability theory at least 
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 جمهوری، در متن سوبندنامه رئیاو جمهوری اسالمی ایران قانون اساسی  2یکصدوبیسی و یکادر اص   

ادی، حرمی اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملی جمهور در خصوص حمایی از آز رئیا»

های حداکثری و توس   انگاری توان بفی که جرم لذا به جرأت می« یاد می نماید.سوبند  شناخته اسی،

قانون  0بیسی و گهارمبرای نمونه اص   بی  از حد به حقوق کیفری، نقا قرض مقنن قانون اساسی اسی.

و  0239سال  درقانون مطشوعات  اصالحباشد که با  مشین آزادی مطشوعات می ایران اسالمی جمهوری اساسی

بر  این اص  از اصول قانون اساسی عمالً نقا بردیده اسی. ها در این خصوص، انگاری بسترش دامنه جرم

انگاری بردیده و حتی ابر مجازات  این قانون هربونه تخلف از قانون مطشوعات، جرم 022اساس ماده 

متخلف به جزای نقدی از یم تا بیسی میلیون ریال یا ت طیلی نشریه  بینی نشده باشد، ای آن پی خاصی بر

این  سال در مورد نشریات محکوم خواهد شد. ها و حداکثر تا یم حداکثر تا ش  ماه در مورد روزنامه

جا نیسی ابر  انگاری بوده و بی های سیاسی در واقع جدی نگرفتن قواعد حاکا بر جرم انگاری گنین جرم

کردن با  های این گنینی، اساساً بازی انگاری جرم» دکتر سیدعلی آزمای  بگوییا،استاد از قول جناب 

انگاری در این قانون به حدی ساده انگاشته شده اسی که حتی ابر  که جرم ؛ گرا«حقوق کیفری اسی

ولی موفق به اخذ امتیاز نشریه شود و  یکی از شرایط عمومی را نداشته باشد، نشریه،  کننده امتیاز درخواسی

به عالوه استفاده از قوانینی  مجرم شناخته خواهد شد. بر اساس مجوز قانونی مشادرت به انتشار نشریه نماید،

ها ربطی  در خصوص مطشوعات که اساساً شأن وضع آن 0229گون قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 

به مسائ  مطشوعاتی ندارد، همگی به نقا حق داشتن مطشوعات آزاد که از حقوق مصرح در قانون اساسی 

                                                      

 و اعض اءی  قض ائیه  ق وه  با حض ور رئ یا   که ای در جلسه اسالمی شورای جمهور در مجلا بیسی و یکا: رئیا یکصد و اص  - 2

 .نماید را امضاء می کند و سوبندنامه زیر سوبند یاد می ترتی  شود به می تشکی  نگهشان شورای

 باش د. تفص ی    عمومی یا حقوق اسالم مشانی به مخ  که آزادند مگر آن مطال  در بیان و مطشوعات بیسی و گهارم: نشریات اص  - 0

 .کند می م ین را قانون آن

تخلف از مقررات این قانون جرم اسی و گنانچه  -20ماده  :برددو تشصره آن به شرح زیر به قانون الحاق می 20ماده  -02ماده  - 2

 :شودمی های ذی  محکوم مجازات ی آن مجازات ت یین نشده باشد متخلف به یکی ازاین قانون برا در قانون مجازات اسالمی و

ها و حداکثر تا یم ت طی  نشریه حداکثر تا ش  ماه در مورد روزنامه -ب .جزای نقدی از یم میلیون تا بیسی میلیون ریال -الف

های ذی   مجازات مجازات حشا و شالق را به یکی ازتواند در جرائا مطشوعاتی می دادباه –تشصره .سایر نشریات سال در مورد

ها و تا یم ت طی  نشریه حداکثر تا ش  ماه در مورد روزنامه -ب .ریال جزای نقدی از دو میلیون تا پنجاه میلیون -الف :تشدی  نماید

 .های مطشوعاتی حداکثر تا پنج سال محرومیی از مسئولیی -ج .نشریات سال در مورد سایر
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ی اسی که نقا ئانگاری ها انگاری مسائ  مطشوعاتی تنها ذکر غال  از جرم مثال جرم انجامد. می اسی،

 های مقرر در قانون اساسی را در پی دارد. آزادی

در بسیاری از موارد از اصول قانون اساسی  های بسترده، انگاری ر متون کیفری با جرمی ما دئجزا قانونگذار  

 به  پاسداری نکرده و شورای نگهشان نیز در حد  زم به تطشیق اصول با قوانین جزایی اهتمام نورزیده اسی.

بن دبی خ ود   طوری که قانون عادی توانسته اسی ب ه آرام ی و در ی م ج دال پنه ان، ق انون اساس ی را ب ه           

قانون اساسی اسی که اقامتگاه افراد را محت رم ش مرده و مق رر داش ته اس ی:       22بکشاند. نمونه ای دیگر، اص  

هیچ کا را نمی توان از مح  اقامی خود تش ید کرد یا از اقامی در مح  مورد عالقه اش ممنوع یا به اقام ی  »

 یق انون مج ازات اس الم    32از طرفی ماده « دارد.در محلی مجشور ساخی، مگر در مواردی که قانون مقرر می 

تا ش ( باش د،   یممستوج  قصاص( و ت زیری )درجه  یا یبا این شرط که جرم عمدی )حد 0293مصوب 

سپرده اسی. در واقع قانون اساسی این ح ق را   دادباهاختیار اعمال این بونه مجازات های تکمیلی را به دسی 

دی نیز این حق را به سادبی به دادباه ها وابذار نم وده اس ی. روش ن اس ی     به قانون عادی سپرده و قانون عا

که به هیچ وجه نظر نویسندبان قانون اساسی این نشوده که تش ید یا اقامی اجشاری در مح  م  ین ی ا ممنوعی ی    

قاب    (؛ آن ها در قال  یم مجازات تتمیم ی  02،0233م ین در اختیار دادباه باشد )نوربها،  از اقامی در مح

اِعمال بر هر جرم عمدی ت زیری. با این بیان، همان طورکه پی  تر اشاره شد، استفاده ناصحیح از ابزار کیفری 

 به نقا نرم اصول قانون اساسی منجر خواهد شد. 

 جرم انگاری و نقض کرامت ذاتی انسانی -1-5

احترام به انسان و حفظ کرامی  انسان از کرامی ذاتی برخوردار اسی. ،های دینی و عقلی آموزهبا توجه به     

ذاتی وی در قلمرو حقوق کیفری دارای آثار و نتایج مت ددی از جمله ممنوعیی استفاده از مجازات های 

اما کرامی ذاتی انسان مستلزم تحدید دامنه مداخله حقوق  نامتناس  اسی. تحقیرکننده و ظالمانه، غیرانسانی،

زدایی از برخی  ضروری و لزوم جرمهای غیر انگاری و ممنوعیی جرم 3«فردی فضای آزاد»فری در کی

 .بردد اصولی نیز میغیر رفتارهای مجرمانه

بدون تردید یکی از رسالی های مها حکومی ها در هر جام ه ای ت یین و تشخیص رفتارهای مجرمانه     

یم سری م یارها و محدودیی ها اسی که از مها ترین آن  اسی. اما حکومی در انجام این رسالی مها تابع

ها احترام به کرامی ذاتی انسان اسی. هر جام ه ای که برای آزادی و حیثیی انسان، به عنوان یم اص ، 

اهمیی و ارزش قائ  اسی از حقوق کیفری به عنوان آخرین راه ح  و در موارد کامالً ضروری برای کنترل 

                                                      

7- Sphere of Individual liberty 
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کند. گرا که احترام به کرامی ذاتی انسان مستلزم احترام به استقالل و آزادی اراده، اجتماعی استفاده می 

عقیده، بیان، قدرت انتخاب و حق ت یین سرنوشی اوسی. رعایی این کرامی اقتضاء می کند تا انسان به 

ورت عنوان موجودی که به قولی جانشین خ داوند بر روی زمین اسی و وجود او در حقیقی ع الی ترین ص

برای هویی حق اسی، نگریسته شود. بنابراین محدود کردن استقالل و آزادی انسان از طریق توس ه دامنه 

 مداخله حقوق جزا و جرم انگاری های غیرضروری در واقع ت رض به کرامی ذاتی انسان اسی.

ضرورت »ت، م یار احترام به حق کرامی ذاتی انسان ها مستلزم آن اسی که در ت یین نوع و میزان مجازا   

. کیفری که از مرز ضرورت حفظ س ادت عمومی بیرون رود، ستمگرانه یردمورد توجه قرار ب یزن« مجازات

بیشتری به افراد  زادیاسی و هرگه قدر امنیی مردم  مقدس تر و از ت رض مصون تر باشد و هیأت حاکمه آ

سوءاستفاده از ضمانی اجراهای کیفری خود به (. 20،0281یا،عطاء کند،کیفرها عاد نه تر خواهند بود )بکار

منزله دعوت به سرپیچی و نافرمانی از حقوق جزا اسی و همانند استفاده بی رویه از آنتی بیوتیم ها این خطر 

نسشی به تهدید ضمانی اجراهای کیفری غیرقاب  نفوذ باشد  تریرا ایجاد می کند که جرایا شدید در حد بیش

فاده از مجازات زمانی ضرورت پیدا می کند که برای دفاع از آزادی و حیثیی (. است22،0239) ورنا،

دیگران، حفظ نظا عمومی و پیشگیری از بزهکاری و اصالح بزهکار مفید و مؤثر باشد و از طرک دیگر هیچ 

به ضمانی اجرای کیفری جهی پاسداری از این ارزش ها وجود نداشته باشد. بر این  س راه گاره ای جز تو

ساس حفظ کرامی ذاتی بشر، مانع استفاده از حقوق کیفری در موارد غیرضروری می باشد. برای حفظ ا

قانون »آمده اسی:  0389اعالمیه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب  8همین کرامی ذاتی اسی که در ماده 

 «جزا کیفرهایی را که مسلماً و بی کا و کاسی ضروری نیسی، مقرر نخواهد کرد.

 جرم انگاری و جرم زایی -0-6

انگاری  جرمضررهای  از دیگر یکی «کند می جرم، تولید جرم» که م نی جزا بدین زایی حقوق اثرجرم   

 . خواهیا پرداخی ه آنبدر ذی  تواند به دو شک  رخ دهد که  این امرمی اسی.

 زنی نظریه برچسب -0-1-6

وی  خورد، به شخصی برگس  مجرم می که این محا به، «زنی نظریه برگس »که به موج   نخسی این   

س ی در انطشاق و هماهنگ کردن اعمال خود با آن برگس  نموده و با س هولی بی شتری ب رای ارتکاب 

مخصوصاً در  ب القوه را بای د قش   از ج رم ش ناختن ه ر عمل ی، «هزینه» این شود. جرایا بیشتر وسوسه می

از  زده شود، «مجرم» که به شخ صی برگ س  به محا این .داشی مورد جرایا کوگم، به وضوح در نظر

دیگر  ب ه عش ارت. (320،0232،کالرکسون) ارتکاب جرم کوگم تا جرم بزرگ بام کوتاهی خواه د ب ود
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در نتیجه فشار اجتماعی ب ه تغییر ادراك از  شود، وقتی یم فرد از سوی دیگران در قال  خاصی توصیف می

 0923نخستین بار در سال  این عقی ده .دسی خواهد زد تا با این ت ریف هماهنگ بردد خویشتن و رفتار خود

خط ر  .(312،0293،بیگی هاشا و ابرندآبادی )نجفی دش ناس آمریک ایی مط رح ش  ج رم توس ط اریک سون،

 ای ن ای اسی ک ه مجرمانه زدن به برخی از رفتارها و برگس  مجرم زدن به برخی اشخاص به بونه برگ س 

تصور شخص را از خود به منزله فردی کامالً کج رو تثشیی م ی کن د )بروهی از  زنی، بونه برگس 

 (. 30،0282نویسندبان شورای اروپا،

جرم انگاری این اسی که جرم انگاری ی نی اَنگ زنی؛ فلذا هرگ ه ج رم انگ اری     یاز ضررها یکیدر واقع    

 یه و انطشاق اشخاص با اَنگ مجرمانه سش  ارتکاب روزافزون جرایا م  بیشتر باشد، فرآیند اَنگ زنی بیشتر شد

اند به ی م ف رد از ب روه بی رون      هدراین زمینه می بوید:فردی که به عمل  برگس  مجرمانه زد« بکر»بردد. 

رانده شده ششیه اسی که به او لکه ننگ زده اند. در آن وقی اسی که فرد، محکوم به اجرای نقشی اس ی ک ه   

هویی منطشق باشد و بدین ترتی  محکوم به زندبی در محیطی می بردد که محیای بزهکاری اس ی و   با این

انحراک نیسی که ف رد را ب ه کنت رل     ین. ب ه ق ول لم رت، ااشداین خود آغازبر یم دوره فساد برای او م ی ب

اسی که فرد را به س وی  اجتماعی ی نی پلیا، دادبستری و زندان هدایی می کن د بلک ه این کنترل اجتماعی 

 (.  32،0290یکا،انحراک سوق می دهد )پ

طرفداران نظریه برگس  زنی با طرح این نظریه به عن وان الگ وی پایدارکنن ده هوی ی ک ج رفت اری حرف   ه     

ی؛ ای یا زنجی ره ای، مراح  ذی  را نتیج ه جرم انگ اری و تولید اَن گ مجرم انه می دانند: ک ج رفت اری ابت دای  

رفت  اری بیش تر و اب راز خص ومی نس شی ب ه        جمجازات اجتماعی؛ کج رفتاری بیشتر؛ مج ازات ق وی ت ر؛ ک   

مج ازات کنن دبان؛ رسیدن بحران ب ه آستانه تحم   و واک ن  رسمی و بدنام سازی؛ پذیرش نه ایی جایگ اه   

(. ای ن  08،0283ی،سروس تان  یقاجتماعی کج رفتار و تالش برای سازبار ک ردن خ ود با اوض اع جدی د )ص د   

اجتماعی مرتک   را تغیی ر داده و مج رم ش ناختن وی س ش       جایگاهبونه اسی که برگس  و اَنگ مجرمانه، 

می بردد ک ه ش خص مرتک   نی ز ای ن عن وان و هوی ی جدی د را پذیرفته و ب ا مجرمان ه تلق ی ک ردن ی م      

 ناهنجاری، از عم  مجرمانه به شخصیی مجرمانه برسیا.  

بسیار به احادیث نق  شده از پیامشر اک رم )ص( و ائم ه اطه ار )ع( نزدی م اس ی. برای  ی،نظریه برگس  زن   

ابر تو در پ ی  »نمونه در سنن بیهقی به نق  از جم ی از صحابه پیامشر )ص( آمده اسی که آن حضرت فرم ود: 

« ب   ه ف   ساد نزدی   م س  اخته ای ی   ا عی    و ای  راد ی  ا لغ  زش ه  ای م  ردم باش  ی، آن   ان را فاس   د ک   رده ای 

 (.  032،0231ی،)منتظر
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 ایجاد شرایط برای ارتکاب جرایم دیگر -3-1-6

ه ا ارتک اب ج رایا دیگ ر بس یار       کند که در آن تواند از این نظر که محیط یا شرایطی را ایجاد می جرم می   

مخدر هزین ه تهی ه ای ن م واد را ب رای       برای مثال وجود جرایا راجع به مواد شود، تولید جرم نماید. محتم  می

غالش اً بای د   اعتی اد دارد   مخ در  م واد  بهفرد که بنابراین یم  کنندبان به میزان زیادی افزای  می دهد، مصرک

 ای ن ام ر م ی    تا بتواند وابستگی خود را به این مواد پاس خگو باش د.   ،شود مرتک  جرایا دیگری، مث  سرقی

متهمان منجر ش ده و ب از احتم ال ارتک اب ج رایا بیش تر را اف زای  ده د. غیرق انونی          ارتشاط با سایر  توان د به 

مستهجن، موج   ایج اد بازاره ای س یاه      یها یلاشناختن برخی از اعمال از قشی  قاگاق مواد مخدر و فروش ف

مخفی می شود که تولیدات آن ها غیرقاب  کنت رل ب وده و مش مول مالی ات نم ی بردن د و ش رایط اقتص ادی         

مطلوبی را برای ارتکاب جرایا سازمان یافته ب ه وجود می آورن د. س  ل  وص  ف مجرمان ه از گن ین اعم الی       

موج  می شود که آن ها با سهولی بیشتری تحی نظا و قاع ده درآین د. از زم ان وض ع ق انون س قط جن ین       

ته ش ده اس ی. ای ن ام ر     ق انونی ش ناخ   ای،در انگلستان سقط جنین در موارد نسشتاً ب سترده  0923مصوب سال 

اس تانداردهای ب ا تری از نظ ر     ی ی س قط جنین کنندبان غیرمجاز و در نتیجه رعا« بیرون رانده شدن»منجر به 

در  یتدارمقررات و ایمنی شده اسی، گرا که سقط جنین ها به طور رو به بسترشی به و سیله اش خاص ص الح  

(. همچن ین ق انونی ش دن س قط جن ین و      322،0232ن،بیمارس تان ه ای مجه ز انج ام م ی ش  وند )کالرکس و  

ایجاد مراکزی در این خصوص، از وق وع ج رایا دیگ ری از قشی   قت   غیرعم د م ادر و ی ا تج اوز ب ه عن ف            

 جلوبیری می نماید.  

 قضائی جرم انگاری یضررها -2
ک ه   م ردم و ای ن  ی با ئارتشاط دستگاه قضاپی  از شروع مطال  این قسمی ذکر این نکته ضروری اسی که   

های آن ب رای عم وم    ش  شده اسی که نقایص و کاستیس این اربان اصطالحاً با ارباب رجوع سروکار دارد،

ب ا   ی نش انه رود. ئجام ه روشن باشد و به همین جهی نوك پیکان انتقادات و اتهامات ب ه س می دس تگاه قض ا    

 امثال آن که به حق بر دستگاه قضا وارد اس ی، تا ناکارآمدی سیستا و  ،از ض ف مدیریتی تأیید همه انتقادات،

ت وان در ق وانین    ریشه غال  مشکالت دس تگاه قض ا را م ی    خواهیا این نکته را مختصراً یادآور شویا که می

به طوری که بیراه نیسی ابر بگوییا اشتشاهات کوگ م دس تگاه تقنین ی در    ؛ غیراصولی دستگاه تقنینی جسی

م وارد ذی   بخش ی از     .نمای د  ی آوار م ی ئدسی بر سر دستگاه قض ا  در پایینبهمنی از مشکالت را  با دسی،

   .شود های غیراصولی متحم  می انگاری ی به جهی جرمئی اسی که دستگاه قضائضررها
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 یئانگاری و فراموش شدن نقش نهادهای غیرقضا جرم -2-1

ناهنجاری و به عشارتی کیفری شدن یم انگاری یم  اساساً در بسیاری از موارد شاهد هستیا که با جرم   

ل در پیشگیری یا مشارزه با ارتکاب آن ناهنجاری فراموش شده و افکارعمومی ئونق  نهادهای مس ناهنجاری،

های ذاتی حقوق  شاید این اتفاق به جهی ویژبی نمایند. ی را طل  میئصرفاً اقدام نهادهای انتظامی و قضا

فلذا  نین اسی که شخص مرتک  جرم، خط قرمزها را نقا نموده،که تلقی عمومی گ گرا کیفری باشد؛

همچنین در مشاحث پیشگیری  .داشیخواهد را عمال مجازات بهترین پاسخ به عم  مرتک  احقوق کیفری با 

دهد. تشادر  کیفری شدن ناهنجاری، موضوع را جزء مشاحث پیشگیری از جرم قرار می ،از آن ناهنجاری نیز

ی برداشته و همه ئل غیرانتظامی و یا غیرقضائوفشار را از دوش نهادهای مس ان عمومی،در اذه این مفاهیا

  لییئومس

ها را متوجه نهادهای انتظامی و قضائی می برداند. در این میان، نهادهائی که در فرض عدم ج رم انگ اری آن    

اهنجاری بهره جس ته و نق     ناهنجاری، مسئول پیشگیری و مشارزه با آن ناهنجاری می بودند از کیفری شدن ن

کن ار م ی بذارن د. ج رم انگ اری       ییا جزئ   یخود را در مشارزه با ناهنجاری جرم انگاری شده، به صورت کل

است مال مواد مخدر بهترین شاهد مثال در نظام قضائی ما اس ی. پ ا از ج رم انگ اری اس ت مال م واد مخ در،        

مدت ها بذشی تا این مطل  به اذهان عمومی تفهیا شود ک ه مش ارزه ب ا اس ت مال م واد مخ در ام ری ص رفاً         

ر ارک ان فرهنگ ی ش هرداری ه ا، در فرهن گ س ازی در ای ن        انتظامی و قضائی نشوده و مسئولیی نهادهائی نظی

خصوص، ابر نگوییا بیشتر،کمتر از مسئولیی نهادهای انتظامی و قضائی نیسی. بر این اساس روشن اسی ک ه  

مسئولیی دستگاه قضا در مشارزه کیفری با یم ناهنجاری، به صورت ناخودآباه سل  مس ئولیی س ایر نهاده ا    

مر نانوشته ای و ناخواس ته ای ک ه واق ع ش دن آن ب ه جه ی خصوص یات ته اجمی         را در پی خواهد داشی؛ ا

 حقوق کیفری بسیار شایع اسی.  

   جرم انگاری و تحمیل هزینه های پیشگیری بر دوش نظام قضائی -2-2

ها را به  های پیشگیری از آن ناهنجاری هزینه ها و خلق جرایا جدید، انگاری حداکثری ناهنجاری جرم

مطال  گه در  در واقع با یادآوری آن نماید. متوجه نظام قضایی می اند، ه وصف مجرمانه یافتهک لحاظ این

در خصوص پیشگیری از هر ناهنجاری اجتماعی، حس  مورد یکی از نهادهای دولتی  بدان اشاره شد، فوق

بر عهده نظام  لییئوی از این مسشتمام یا حداق  بخ انگاری آن ناهنجاری، باشد که به محا جرم ل میئومس

سها نظام قض ایی در  انگاری بردد، ها ج رم هرگه ت داد بیشتری از ناهنجاری شود. قضایی بذاشته می

تحمی   در واقعمورد یم ناهنجاری  انگاری بی ج رم .شود های اجتماعی بیشت ر می پیشگیری از ناهنجاری

نمی خواهیا بگوییا که نیازی به  نوشتاردر این  های پیشگیری بر دوش نظام قضایی اسی. ناروای هزینه
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  زم اجتماعی ناهنجاری هر از پیشگیری که با خره صرک هزینه برای ها وجود ندارد؛ گرا صرک این هزینه

اما  انگاری بشود و گه نشود. ها را صرک نماید، گه آن ناهنجاری جرم بایسی این هزینه و حکومی می بوده

 های جرم های پیشگیری از این ناهنجاری نظام قضایی برای صرک هزینهلیی ئومس گه مح  ایراد اسی، آن

ل ئودر بسیاری از کشورها، کمیسیون یا کمیته یا شورای خاصی به عنوان متولی و مس شده اسی. انگاری

ای خاص قرار برفته  های آن بر عهده وزارتخانه پیشگیری از بزهکاری ایجاد بردیده و مدیریی و هزینه

وزارت کشور و  در نروژ و دانمارك،  ،وزارت دادبستری مونه وزارت کشور در انگلستان،برای ن اسی.

و در برخی کشورها نظیر فرانسه نیز  باشند ل تشکی  این کمیسیون میئودر هلند مس ،وزارت دادبستری

 ها تشکی  می کمیسیون پیشگیری از بزهکاری به صورت مدیریی مشترك نمایندبان برخی از وزارتخانه

 بردد.

تش اً در  .پیشگیری از جرم ایجاد بردیده اسی در برخی دیگر از کشورها مث  سوئد نیز نهاد مستقلی برای   

انگاری حداکثری با همه  نظام قضایی نشوده و جرم گنین شرایطی بار اقتصادی پیشگیری از جرم متوجه

اما در کشور ما  کند. قضایی نمی اق  بار اقتصادی پیشگیری از وقوع جرم را متوجه نظامحدآن،  ضررهای

برای پیشگیری از وقوع جرم  اص  یکصد و پنجاه و ششا قانون اساسی، اقدام مناس طشق صدر بند پنجا از 

اجتماعی و فرهنگی  قانون برنامه گهارم توس ه اقتصادی،همچنین  رود. جزء وظ ایف قوه قضاییه به شمار می

بر وظیفه  «2ز»بند  021  یازدها، توس ه امور قضایی( در ماده در فص) 0282مصوب  جمهوری اسالمی ایران

 سازمان اجرایی نامه ینآئ 2298ماده  عالوه، به قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم تأکید نموده اسی.

های پیشگیری از وقوع جرایا را از  ، شناخی روش0211کشور مصوب  تربیتی و تامینی اقدامات و ها زندان

  وظایف سازمان زندان ها دانسته اسی.

که در قوانین جاری کشور ما، پیشگیری از وقوع جرم بر عهده نظام قضایی و  با این ترتی  نظر به این   

طشی ی اسی که بار اقتصادی پیشگیری از وقوع جرایا به دوش نظام  های آن نهاده شده اسی، زیرمجموعه

افزاید. الشته ب ضاً قوانین خاصی وضع بردیده که  گینی این بار میانگاری بیشتر بر سن قضایی بوده و جرم

که برای نمونه،  هاده اسی؛ن پیشگیری از جرم خاصی را بر عهده نهادی غیر از نهادهای وابسته به نظام قضایی

ون، این قان 22ماده  از جمله این قوانین اسی. 0232 مخدر مصوب سال قانون اصالح قانون مشارزه با مواد

                                                      

 و توصیفی آمارهای و اطالعات سا نه، طور به حداق  سازمان جرم، وقوع از پیشگیری ملی رسالی راستای در  229 ماده - 8

 و دادبستری وزارت جرم، وقوع از پیشگیری عالی شورای دبیرخانه یه،قضائ قوه ریاسی حوزه اختیار در و تهیه را متناس  تحلیلی

 .دهدمی قرار اسالمی شورای مجلا یقضائ و حقوقی کمیسیون
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مخدر را بر عهده ستاد مشارزه با مواد مخدر وابسته به نهاد ریاسی جمهوری  وظیفه پیشگیری از جرایا مواد

نماید  نهاده شده اسی که این امر،مسؤلیی و بار مالی پیشگیری از وقوع این نوع جرایا را متوجه این ستاد می

عالوه بر این نمونه، شورای عالی مشارزه با  کاهد. می زمینهاق  در این حدو از مشکالت اقتصادی نظام قضایی 

نیز از مصادیق نهادهایی اسی که  قانون مشارزه با پولشویی تشکی  شده اسی، 2پولشویی که به موج  ماده 

های نظام قضایی در  نق  مؤثری را به منظور مقابله با جرم پولشویی بر عهده داشته و بدین طریق از بار هزینه

بفته  که سو همان طور که قانونگذار از یم آن دیگر نکته قاب  ذکر .شده اسیخصوص این جرم کاسته 

، قوه قضاییه را جمهوری اسالمی ایران شد، طشق صدر بند پنجا از اص  صد و پنجاه و ششا قانون اساسی

مین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأو از سوی دیگر در  ل اقدام در جهی پیشگیری از جرم دانسته اسیئومس

را  (9)ماده  «سیاسی پیشگیری از ظهور یا بسترش انحرافات و مشکالت اجتماعی» ،0282 اجتماعی مصوب

 های اقتصادی، اجتماعی، مدنی و... از طریق فراها کردن زمینه استقرار رفاه عمومی و ارتقاء انواع حمایی

 در سطح جام ه  (2و  2، 0)مواد 

ور اجرای سیاس ی پیش گیری و تحق ق ای ن حمای ی ه ا ک ه بس تر رف اه          مورد توجه قرار داده اسی و به منظ   

پی  بین ی   00عمومی را آماده می کند، تشکی  نهاد مستقلی با عنوان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را در ماده 

نموده اسی. به عشارت دیگر قانونگ ذار ب ا ایج اد وزارت رف اه و ت أمین اجتم اعی ب ه ن وعی وظیف ه پیش گیری           

از انحرافات و بزهکاری را از وظایف این وزارت قلمداد نموده اسی. بدین سان به نظر می رسد ک ه   اجتماعی

قانونگذار هنوز در باب پیشگیری از بزهکاری به جمع بندی مشخص ی از حی ث م دیریی و سیاس ی ب ذاری      

هر حال، همین که مسئولیی پیش گیری از ج رایا ب ر     به(. اما 020،0282ی،ابرندآباد یکالن نرسیده اسی )نجف

عهده وزارت رفاه نیز نهاده شده و ای ن وزارتخان ه ح داق  در خص وص پیش گیری از برخ ی ج رایا در کن ار         

دستگاه قضا قرار برفته اسی، خود سش  کاه  فشار مالی از بابی هزینه های مربوط ب ه پیش گیری از ج رایا    

به خاطر داشی که جرم انگاری بیشتر، ح داق  در نظ ام قض ایی کش ور م ا،       یدباهمچنان  ییمی بردد. در نها

 هزینه های مربوط به پیشگیری را متوجه نظام قضایی می نماید و بر بار مشکالت آن می افزاید.  

 جرم انگاری و باالتررفتن هزینه های دادرسی کیفری برای نظام قضایی -2-3

رسی کیفری حلقه وص  جرم و مجرم با حکومی و نظام قضایی توان بفی، آیین داد ا قدری تسامح میب

،آیین دادرسی کیفری پیداسی 9302قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  0اسی. همان طورکه از ماده 

ت قی  جرم، انجام تحقیقات مقدماتی، دادرسی یا رسیدبی  باشد که کشف جرم، متشک  از پنج مرحله می

وظیفه کشف جرم بر عهده ضابطین  بانه آیین دادرسی کیفری هستند. نجبه جرم و اجرای حکا از مراح  پ

قضایی بوده و ت قی ، تحقیق و اجرای حکا وظیفه دادسراها اسی.مرحله دادرسی یا رسیدبی به جرم نیز بر 
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تشکی  این پنج مرحله و ایجاد دو نهاد ضابطین و دادسراها در کنار و در کمم به  باشد. ها می عهده دادباه

بردد و وجه تمایز بارز دادرسی  ها به جهی اهمیی مسائلی اسی که در دادرسی کیفری مطرح می دباهدا

ه بدون هزین اما این پیچیدبی دادرسی و ایجاد نهادهای کمکی، اسی. یکدیگرکیفری و دادرسی مدنی از 

انگاری بیشتری  جرممقنن جرایا بیشتر را به رسمیی بشناسد و  دارد. هرگهنشوده و هزینه سنگینی را دربر

بلکه دادسراها، نهادهای  کیفی بهشود یابند، بایسی به لحاظ کمی و های می تنها دادباه نه ،صورت بیرد

 ها نیز به صورت موازی نیاز به تقویی خواهند داشی. پلیسی و نهادهای اجراکننده حکا از قشی  زندان

شتر جهی سازماندهی این تشکیالت عریا و طوی ، های بی نیروی انسانی بیشتر و هزینه های بیشتر، ساختمان

میلیون نفر زندانی در  3/0به طور مثال هزینه نگهداری  ی.انگاری وسیع اس همگی بخشی از تش ات جرم

میلیارد د ر در سال اسی و یا هزینه سا نه زندان در انگلستان بی  از دو میلیارد آمریکا گه  ایا ت متحده 

 (. 23،0282جردی و مقدادی،پوند اسی )بودرزی برو

این فقط آمار هزینه های اجرای احکام حشا اسی و باید هزینه های مربوط به اجرای سایر احکام جزایی به 

عالوه هزینه های مربوط به گهار مرحله دیگر دادرسی کیفری ی نی کشف، ت قی ، تحقیق و دادرسی افزوده 

رآورد بردیده تا مشخص شود که جرم انگاری یم شود تا ک  هزینه های مربوط به دادرسی کیفری ب

کشور  یهعنوان مجرمانه جدید گه تش ات مالی برای نظام قضایی دارد. وفق آمار منتشره شده توسط قوه قضائ

برآورد بردیده اسی که با توجه به ت داد  یالهزار ر یزدهسرانه هر پرونده مختومه س ینههز 0233ما در سال 

سرانه مربوط به مراح   ینههز یالر  21،032،000،111 لغومه کیفری در آن سال، مشپرونده مخت 3،223،920

آمار مربوط به دو دهه  ینکه ا ینبه ا یی(. با عنا022،0238پنج بانه دادرسی کیفری می باشد )از زبان آمار،

و اضافه شدن  باشد، به روشنی می توان دریافی که ها اکنون این رقا بسیار با تر از بذشته بوده یم ی پ

حتی یم جرم جدید به لیسی عناوین مجرمانه، هزینه های مربوط به این قسمی را افزای  خواهد داد. طشق 

حدود پنج درصد از جم یی زندانیان مربوط به  یآمار منتشره توسط سازمان زندان ها، پی  از انقالب اسالم

سیاسی  اتخاذپنجاه درصد رسیده اسی.  جرایا مواد مخدر بودند که این رقا در حال حاضر به بی  از

کیفری تقنینی نامناس  و جرم انگاری های غیراصولی، هزینه های مربوط به این زندانیان را بر نظام قضایی 

تحمی  نموده اسی. هزینه های هنگفی نظام قضایی جهی انجام امور مربوط به دادرسی کیفری، سش  

می بردد. به عشارت دیگر  کیفریر مشاحث مربوط به عدالی کاه  منابع مالی برای توس ه امور نظری د

دستگاه قضایی که بیشتر منابع خود را خرج انجام وظایف عملی خود می نماید، هزینه کمتری برای انجام 

 امور پژوهشی و نظری در اختیار خواهد داشی و این ی نی کندی در کارکردهای نظری نظام قضائی.
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 شمار پرونده های کیفری جرم انگاری و افزایش -2-4

 های کیفری می سش  افزای  شمار پرونده انگاری موسع و ایجاد عناوین مجرمانه حداکثری، جرم   

با دو  مؤثریها و دعاوی در فرآیند دادرسی، عام  و عنصری اسی که ارتشاط  ت داد پرونده بردد.

بخشی از انرژی دربیر در  ،های کیفری کاه  ت داد پرونده عنصر دقی و سرعی در دادرسی دارد.

تواند صرک دقی و یا سرعی در  دستگاه عدالی کیفری را آزاد خواهد نمود که این انرژی می

های کیفری، صرک افزای  دقی در  ابر انرژی مازاد ناشی از کاه  ت داد پرونده دادرسی بردد.

قضایی کاه  خواهد یافی و اشتشاهات  به عدالی به م نای دقیق آن نی  خواهیا نمود و دادرسی بردد،

در این صورت کاه  اطاله دادرسی را به همراه  گنانچه صرک افزای  سرعی در دادرسی بردد،

، عکا این قضیه به دسی خواهد آمد، ابر ت داد پرونده های کیفری افزای  یابد خواهد داشی.

 ها، ت داد پروندهافزای   های کیفری، طشی ی اسی که با توجه به ظرفیی محدود و مشخص دادباه

کند و کسری انرژی دستگاه عدالی کیفری ناشی از افزای   انرژی مضاعفی را از نظام قضایی طل  می

این  بایسی با کاه  دقی و یا کاه  سرعی در دادرسی جشران نمود. های کیفری را می ت داد پرونده

در هر دو  در دادرسی، شود و گه با کاه  سرعی کسری انرژی گه با کاه  دقی در دادرسی جشران

 آن را نادیده انگاشی. توان به سادبی  فاسدی خواهد داشی که نمی صورت تالی

 کاهش دقت در دادرسی -1-2-4

داشتن سرعی  های کیفری ابر با ثابی نگه افزای  شمار پرونده آن تشعه افزای  ت داد عناوین مجرمانه و ب  

 ناکارآمدی اشتشاهات قضایی و دادرسی را در پی خواهد داشی.یقیناً کاه  دقی در  همراه بردد، دادرسی

از تش ات کاه   به شاکی خصوصی، دادستانعالوه وابذاری وظایف نهاد قضایی و  کیفری، به عدالی دستگاه

های  در شرایطی که یکی از شروط ارتقاء سمی قضایی، ارائه آمار بیشتری از پرونده دقی در دادرسی اسی.

های  فدای کمیی عددی دادنامه مستند و مستدل بودن دادنامه و به نوعی کیفیی حقوقی دادنامه،مختومه بوده و 

اشتشاهاتی که مردم را از کارآمدی دستگاه  باشد؛ اشتشاهات عدیده قضایی بریزناپذیر می بردد، اصداری می

 های دومرحله رسیدبی ،دارد برای رفع این اشتشاهات ی را بر آن میئعدالی کیفری مأیوس نموده و نظام قضا

 089 )ماده بینی نماید ال اده تجدیدنظرخواهی را پی  ای نموده و اقسامی از طرق فوق ای را تشدی  به سه مرحله

                                                      

قاضی صادرکننده رأی متوجه  :شودمی های عمومی و انقالب اعا از حکا یا قرار در موارد زیر نقاآراء دادباه -08ماده  - 9

  .تذکر دهد متنشه بردد قاضی دیگری پی به اشتشاه رأی صادره بشرد به نحوی که ابر به قاضی صادرکننده رأی .اشتشاه رأی خود شود

 .ثابی شود قاضی صادرکننده رأی صالحیی رسیدبی و انشاء رأی را نداشته اسی
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های اجرایی  نامه ینئو اصالحات ب دی به عالوه آ 0232 انقالب مصوب و های عمومی قانون تشکی  دادباه

شود، منجر به  های موسع آغاز می انگاری جی  که شروع آن با جرماین دور ع باشد(. آن مثال بارز این امر می

های  افزاید. از طرک دیگر افزای  شمار پرونده ها می بسترش دستگاه قضا بردیده و خود بر روند ناکارآمدی

سازد که بخشی از وظایف خود را بر عهده شاکی خصوصی نهد و  را مجشور می دادستاننهاد قضایی و  کیفری،

 تحقیقات مقدماتی با روش تفتیشی به روش تراف ی تشدی  بشته که دادستان در آن کشف حقیقی نمیعمالً 

در گنین شرایطی  پردازد. ها بدل شده که به استماع اظهارات طرفین می نماید؛ بلکه به نوعی دادرس دادباه

ها   غ به متها، اخذ است المبه تحصی  دلی  بوده و بسیاری از وظایف نهاد قضایی از جمله ابال شاکی خود مکلف

 . شود و وظایفی از این قشی  به شاکی خصوصی محول می

  کاهش سرعت در دادرسی -4 -2-2

انگاری های حداکثری ابر نظام قضایی بخواهد دقی در  های کیفری به جهی جرم با افزای  شمار پرونده   

جلسات  دادرسی مواجه خواهیا بود.با کاه  سرعی در روند رسیدبی و اطاله  دادرسی را حفظ نماید،

شأن و ابهی دعوای کیفری را ساقط نموده و آن را در حد  های زمانی بسیار زیاد، رسیدبی متراکا با فاصله

سزادهی و  نمایاند. نظام کیفری که اصالح، بازدارندبی، اهمیی می خفیف و بی یم دعوای مدنی ساده،

تواند با اطاله دادرسی به طور کام  در حصول این اهداک موفق  نمی نماید، اهدافی از این قشی  را دنشال می

تنها اصالح شخصی که گندین سال پی   که فاصله بین جرم و مجازات هرگه بیشتر باشد نه گرا باشد؛

بلکه این امر توجیه  شود، م نا بشته و قدرت بازدارندبی مجازات نیز تض یف می مرتک  جرمی بشته بی

اطاله دادرسی  سازد. بذرد را نیز دگار تردید می ها از زمان ارتکاب جرم وی می سالسزادهی مجرمی که 

 دادرسی پایه ولی در دعاوی کیفری، اطاله سازد، در دعاوی غیرکیفری به منافع طرفین دعوا لطمه وارد می

ون در اکن بر همین اساس ها بردد. های نظری دعوا را سسی نموده و سش  ناموجه جلوه نمودن کیفر می

 لکن همچنان مرور زمان در دعاوی کیفری شود، کشور ما هرگند مرور زمان در دعاوی حقوقی پذیرفته نمی

ین قانون آئ 0201 مادهو  0293قانون مجازات اسالمی مصوب  002الی  010مواد ) ه قوت خود باقی اسیب

 سش  تحقق اهداکو این بدان جهی اسی که فوریی در دادرسی کیفری ( 0293مصوب  دادرسی کیفری

                                                      

 :شود، مگر در موارد زیرت قی  امر کیفری که طشق قانون شروع شده اسی و همچنین اجرای مجازات موقوک نمی -02ماده  - 01

نسخ  -ت .شمول عفو -پ .خصوصی در جرائا قاب  بذشیبذشی شاکی یا مدعی  -ب .علیهفوت متها یا محکومٌ -الف

اعتشار  -چ. بینی شده در قانونتوبه متها در موارد پی  -ج .بینی شده در قانونشمول مرور زمان در موارد پی  -ث .مجازات قانونی

 .امر مختوم
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بی  از هفی میلیون پرونده  ،0288 در سال شده آمار رسمی اعالم بر اساس .بردد عمال کیفر میامقنن در 

های موجود در  این رقا از ت داد پرونده که شیدر جریان رسیدبی قرار دا کشورمان در دستگاه قضایی

 اسی بوده نفر جم یی بیشتر جمله هند با نزدیم به یم میلیارد بسیاری از کشورهای دنیا از

  .(08،0238،مهاجری)

 و پیشنهاد نتیجه

انگاری و فراموش شدن نق   جرممها ترین پیامدها و ضررهای قضائی جرم انگاری شام  مواردی نظیر:    

 با تر و انگاری جرم، یئهای پیشگیری بر دوش نظام قضا انگاری و تحمی  هزینه جرم، یئنهادهای غیرقضا

می  های کیفری انگاری و افزای  شمار پرونده جرمو  یئقضا نظام برای کیفری دادرسی های هزینه رفتن

امری اس ی ک ه  ت ضییق ضمانی اجراهای کیفری،بردد. در نهایی بایستی به این موضوع اشاره نمودکه، 

می بای سی در  بیرد و بخ  دیگر را صورت می ()مرحل ه تقن ین انگ اری ح داقلی بخ شی از آن ب ا ج رم

به . تحقیق، دادرسی و حتی اجرای حکا جستجو نمود ی در ت قی  ،ئی دس تگاه ق ضائنح وه تفک ر جزا

دیگ ر س خن ک اه  عن اوین مجرمان ه تنه ا مربوط به بحث تقنینی تضییق ضمانی اجراهای کیفری اس ی و 

نه ، آن را مربوط به ی اسی که راهکارهایامر ،م نای واق ی آننی   ب ه ت ضییق ض مانی اجراه ای کیفری به 

بلک ه در مرحله قضا نیز باید تدابیری اندیشید که به تضییق حداکثری  فقط در مرحله تقنین باید جسی،

 .ضمانی اجراهای کیفری بیانجامد

به طور کلی قواعد حاکا ب ر مح دودیی ح قوق و آزادی ک ه تنظ یا کنن ده رواب ط اش خاص در       

ع هستند، مجموعه ض وابط حق وقی را ش ک  م ی دهن د ک ه ای ن قواع د مت شک  از احک ام و ضمانی اجتما

اجراها می باشند. از آن جایی که این قواعد تحدیدکننده حقوق و آزادی می باش ند، ل ذا ص رفاً در حد نیاز 

وز ب ه حقوق اشخاص زندبی اجتماعی ضرورت وضع پیدا می نمایند و وضع ق وانین غیرض روری، تج ا

اسی. از طرفی دیگر احکام به تشع اهمیی آن ه ا ب ا ش دت و ض  ف ض مانی اج را حمایی می بردند. 

اساس اً این بفته که برای شکستن یم فندق از پتم استفاده نمی ش ود، د ل ی بر آن دارد که هربز برای 

 دید  زم نمی باشد. بر این اساس می توان حمایی از احکام کا اهمی ی اس تفاده از ض مانی اجراه ای ش

بفی که او ً نظام باید و نشایدها و اِعمال ضمانی اجراها به طور کل ی ب ا محدودیی مواجه بوده و از آن 

جایی که تحدیدکننده حقوق عامه اش خاص اس ی، ص رفاً در م وارد محدود و استثنایی مورد استفاده قرار 

ظم ی از هم ین ض مانی اجراه ا که وضع آن ها صرفاً در موارد ضروری جایز خواهد برفی.ثانیاً بخ  اع

اسی، ضمانی اجراهای مدنی، اداری، صنفی و به طور کلی غیرکیفری هستند و فقط بخ  ان دکی از 
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احک ام نی از ب ه حمای ی ق وی و ض مانی اجراه ای کیفری دارند. در کشور خودمان سا نه شاهد آن هستیا 

 یاد زیادی از عناوین مجرمانه از قشی  جرایا رایانه ای، جرایا مربوط به محیط زیسی، حتی جراکه ت دا

می بردند، اما از طرک  هبه لیسی عناوین مجرمانه افزود یگرمربوط به ذبح شرعی دام و انواع و اقسام جرایا د

دیگر میزان جرم زدایی نه تنها بی  از جرم انگاری های صورت برفته نیسی، بلکه حتی به نحوی نیسی که 

پژوه   ینکه در ا یجرم انگار یاجتماع ی،فرد یضررها ینهمین وض یی ف لی را متوازن نماید. مها تر

 ینهسش  نهاد یبردد؛ جرم انگار یمجرمان م یرفیک یسش  ب یبه آن پرداخته شده عشارتند از: جرم انگار

بردد؛ جرم انگاری، باعث زوال قشح جرم و افزای  حا عدم  یشدن حا انتقام و خشونی در جام ه م

شود؛ جرم انگاری باعث  یموج  نقا قانون اساسی م یبردد؛ جرم انگاری افراط یامنیی در جام ه م

بردد.  یم یفرینظام عدالی ک ییسش  جرم زا یانگار مرج ییشود؛ در نها ینقا کرامی ذاتی انسانی م

در آخر به نظر می رسد به منظور حرکی بنیادین به سوی جرم انگاری ح داقلی بای د ج رم انگ اری و 

 یضمانی اجراهای کیفری نه به عنوان یم داروی ساده، بلکه نوعی جراحی سخی تلقی ب ردد ک ه م

تجویز بردد؛ به طوری که مقنن همچون پزشکی، به ی اد داشته باشد  ،ربایسی صرفاً به عنوان آخرین راهکا

نه تنها علمی و سودمند نم ی باش د، بلکه عوارض  ی،که دسی بردن به تیغ و جراحی در موارد غیرضرور

 سوء بسیاری را به دنشال خواهد داشی. ای ن رویک رد را م ی ت وان ب ا ایج اد 

عنوان مرکز عالی مطال ات جرم انگاری، عملی ساخی که ای  ن مرک  ز ب ه ص ورت      با یاسالم ینه ادی در مجلا شورا

 وض ع ی ا حذک قوانین کیفری را مورد بررسی و تحلی  قرار خواهد داد. یتخصص
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