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های فردی و اجتماعی دانست امّا باید این توان امری مغایر با آزادیانگاری را میجرم هدف: و زمینه 

قید و شرط از آزادی نیز ثمری جز مندی بیموضوع مهم را نیز در نظر داشت که آزادی مطلق انسان و بهره

بایست برای رو میاهد گذاشت، از اینگسیختگی جامعه بر جای نخوتضییع حقوق دیگران و تشتّت و از هم

ی رفتاری افراد جامعه در نظر هایی را در حوزهحفظ نظم و امنیّت جامعه و حقوق افراد آن، باید محدودیت

 داشته و برای صیانت از آزادی ناگزیر باید بخشی از آن را تحدید نمود.

باشد و روش تحلیلی می-رت توصیفیروش تحقیق به صواین تحقیق از نوع نظری بوده  ها:روش و مواد

 ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.آوری اطالعات بصورت کتابخانهجمع

-وار تبعات مختلفی را در جامعة هدف ایجاد میانگاری غیرصحیح به صورت زنجیرهپیامدهای جرم ها:یافته

شود. افول قبح اجتماعی ین آمدن میزان قبح اجتماعی جرم میها موجب پایانگاریکند؛ افزایش دامنه جرم

جرم نیز ارتباط مستقیمی با افزایش میزان وقوع جرم دارد. به هر میزان که وقوع جرم در جامعه افزایش 

-ها کاهش میها نیز افزایش خواهد یافت. در مرحلة آخر نیز، کارایی مجازاتپیدا کند، بکارگیری مجازات

از جمله « حکومت قانون»انگاری غیرصحیح عمالً عناصر رسد که پیامدهای جرمبه نظر می یابد. همچنین

 کند.های اساسی مواجه میشفافیت، جزمیت حقوقی و دسترسی به عدالت را با چالش

داری در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت مالحظات اخالقی:

 رعایت شده است.

انگاری صحیح سه نکته مهم باید مدنظر قرار گیرد: اول، اصل کلّی و اساسی در در فرآیند جرم گیری:نتیجه

های حقوقی به وسیله سایر رشتهتواند بهاین زمینه آن است که هیچ دولتی نباید برای کنترل رفتاری که می

که، استفاده از حقوق جزا باید نافع شکل مؤثری تحت نظم درآورد، از حقوق جزا استفاده نماید. دوم این

باشد، به این معنا که فایده حاصل از استفاده از آن از هرگونه زیان مربوطه بیشتر باشد. به عبارت دیگر 

ها، اصلی است که، تناسب میان جرایم و مجازاتها بچربد. سوم اینمنافع جرم شناختن عمل باید بر هزینه

انگاری اعمال رفتارها برای حفظ نظم و گذاری را در جرممامی قانونتواند تکه عدم توجه به آن می

که کیفر تأثیر مطلوب داشته باشد، کافی است که رنج حاصل از آن ثمر نماید. برای آنهنجارهای جامعه بی

 شود.بیش از سودی باشد که از جرم عاید می
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 مقدمه. 1

اصواًل  کنندة روابط تابعان حقوق است.عالم حقوق، ابزار تنظیم

 باشد. قواعد در فضایمحور میعالم حقوق یک فضای قاعده

ط حقوق بر نوِع روابط حاکم هستند. به تعبیری حقوق، رواب

رای بکند و پس از تعیین عنوان خاص بندی میتابعان را طبقه

هر طبقه، یک قاعده برای تنظیم عنوان مورد بحث در نظر 

د یا منفر به روابطتر قواعد حقوقی اصوالً گیرد. به بیان سادهمی

ه فت کگپردازند. در نتیجه باید به تعبیری مصادیقِ روابط نمی

ع و کلی، طراحی و بیان ـهای جامواعد حقوقی در قالبـق

 شوند. اما باید توجه داشت که در بطن روابط پیچیدهیـم

 تابعان حقوق، در مواردی الزم است از اصل فوق تا حدودی

 رودوا به دالیل مختلف مجبور به عدول کرد و قاعده حقوقی بن

شود. در نتیجه گرایش به فضای محوری میدر فضای مصداق

رایش به فضای ـمحور )نگاه کلی( از یک سو و گنوانـع

 محور )نگاه جزئی( از سوی دیگر در هر نظام حقوقیمصداق

ر های فوق در هوجود دارد. میزان تمایل به هریک از گرایش

 به شرایط خاص آن نظام متفاوت است.نظام حقوقی با توجه 

های کیفری به دلیل وجود اصل شخصی برای مثال در سیستم

 رایشگها، تمایل به بودن و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات

 باشد.های غیرکیفری میمصداق محور بیشتر از سیستم

انگاری در فضای حقوق کیفری، فرآیند جرم ترین موضوعمهم

نگاری فرآیندی است که به موجب آن حکومت اباشد. جرممی

های ارادی افراد جامعه اقدام نموده و ی فعالیتبه تحدید دامنه

در واقع اعمالی را از فضای آزاد رفتاری شهروندان خارج و 

تحت سلطه و کنترل خود درآورده و مرتکبین به چنین اعمالی 

ی را انگارنماید. با این وصف، جرمرا با مجازات تهدید می

های فردی و اجتماعی دانست امّا امری مغایر با آزادی توانمی

باید این موضوع مهم را نیز در نظر داشت که آزادی مطلق 

قید و شرط از آزادی نیز ثمری جز مندی بیانسان و بهره

گسیختگی جامعه بر تضییع حقوق دیگران و تشتّت و از هم

رای حفظ نظم و بایست برو میجای نخواهد گذاشت، از این

هایی را در امنیّت جامعه و حقوق افراد آن، باید محدودیت

ی رفتاری افراد جامعه در نظر داشته و برای صیانت از حوزه

آزادی ناگزیر باید بخشی از آن را تحدید نمود. امّا پرسش 

اساسی و مهم این است که چه رفتاری را باید جرم دانست و یا 

هایی باید دارای چه اوصاف و ویژگیبه عبارت دیگر یک رفتار 

باشد تا جرم تلقی گردد؟ در قوانین کیفری، ممنوعیت یا الزام 

شود و صرفاً به ارکان و شرایط عمل عمل، صریحاً قید نمی

شود، منتهی دستور آمرانه یا مجرمانه و مجازات آن اشاره می

گذار در بطن نصوص کیفری گنجانده شده است. ناهیانه قانون

ا آنچه که باید به آن اذعان نمود پیچیدگی و عدم وضوح امّ

ساز در دوران اخیر نسبت به گذشته های جرماوصاف و ویژگی

باشد که این امر خود موجبی بر افزایش ابهام مفهوم جرم می

 گردیده است.

های مردم که دولت تا چه حدّی حق محدود نمودن آزادیاین

بخشی به ر توجیه و مشروعیتانگاری دارد و دوسیله جرمرا به

 گردد، سؤالیاین رفتار خود، به چه اصل یا اصولی متمسّک می

است که شاید، پاسخ قطعی، صریح و واحدی برای آن نتوان 

یافت. در فلسفه حقوق کیفری نیز به اصول متعدّد در 

گردد. با وجود اهمیت انگاری اشاره میبخشی به جرممشروعّیت

ز هایی برای اطمینان ادام کیفری، زمینهمشروعیت و وجاهت اق

د، که دولت در اعمال کیفر از حد اختیارات خود تجاوز نکناین

ای که از نظر حرفه وجود ندارد. حتّی در میان کسانی

دانان و فیلسوفان حقوق گذاران، حقوقاند، مانند قانونمسئول

ها و انگاری، مالککیفری هم در مورد توجیه اخالقی جرم

واعدی کامل و مستحکم وجود ندارد. با وجود ایرادهای ق

ها، هنوز مالک همگانی به تورم کیفری و افزایش سیاهه جرم

 تواند از نظرعام و فراگیری در این مورد که کدام اعمال می

ها و اصول مورد اخالقی جرم شناخته شود وجود ندارد. مالک

تواند نی آن میگذاری با توجه به مباپذیرش در هر نظام قانون

 متفاوت باشد.

های مختلف، فرضا تکیه بر پیشاین اصول در دوران مدرن ب

اند و خصوص انسان، جامعه، حکومت و... شکل گرفتهدر

فیلسوفان حقوق کیفری، هر کدام بنابر مشرب خاص خود یک 

یا چند از این اصول را برای تعیین حد مشروع مداخله دولت 

اند و به تبع، برای هروندان برگزیدهدر منطقه آزاد رفتاری ش

اند. اگرچه باید اذعان نمود انگاری از آن مدد گرفتهتوجیه جرم

هایی که در اصول ارائه شده وجود دارد، امّا رغم تفاوتکه علی
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شود. بسیاری ها یافت مینقاط مشترک زیادی نیز در میان آن

شهروندان طور کلّی مداخله حکومت در امور از نویسندگان، به

. اصل عدم ضرر که جهت 1دانند: را مبتنی بر سه اصل زیر می

. اصل پدرساالری 2پیشگیری از ضرر شخص به دیگری است؛ 

حقوقی که جهت پیشگیری از ایراد ضرر شخص به خود است؛ 

های گرایی حقوقی که جهت صیانت از ارزش. اصل اخالق3

 اخالقی است.

د ه احتمال خطا در فرآینچه بیان شد، همیشتوجه به آن با

وع ـتر، در احتمال وقانگاری وجود دارد. به بیان سادهجرم

ی انگاری غیرصحیح در هر نظام حقوقی وجود دارد. پرسشجرم

ری انگاشود این است که، فرآیند جرمجا مطرح میکه در این

 باشد؟ و در مرحلة بعد،غیرصحیح دارای چه پیامدهایی می

ها شز از پیامدهای مزبور چیست؟ این پرسرفت اهای برونراه

 هایی هستند که پژوهش حاضر به دنبال پاسخدر واقع چالش

 باشد.ها میبه آن

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت

 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به صورت توصیفی وده این تحقیق از نوع نظری ب

آوری اطالعات بصورت باشد و روش جمعتحلیلی می

 ورتای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صکتابخانه

 گرفته است.

 

 ها. یافته4

انگاری غیرصحیح دارای پیامدهای منفی از جمله: تورم جرم

دید قوانین کیفری، وقفه در عملکرد نظام عدالت کیفری، تح

زدایی از برخی قوانین و زنی، جرمهای مردم، برچسبآزادی

انگاری باشد. از طرفی، پیامدهای جرمایجاد قوانین متروک می

وار تبعات مختلفی را در جامعه غیرصحیح به صورت زنجیره

ها موجب پایین انگاریکند؛ افزایش دامنه جرمهدف ایجاد می

. افول قبح اجتماعی شودآمدن میزان قبح اجتماعی جرم می

جرم نیز ارتباط مستقیمی با افزایش میزان وقوع جرم دارد. به 

هر میزان که وقوع جرم در جامعه افزایش پیدا کند، بکارگیری 

ها نیز افزایش خواهد یافت. در مرحلة آخر نیز، کارایی مجازات

چه بیان شد، به نظر توجه به آن یابد. باها کاهش میمجازات

انگاری غیرصحیح عماًل عناصر پیامدهای جرم رسد کهمی

از جمله شفافیت، جزمیت حقوقی و « حکومت قانون»

 کند.های اساسی مواجه میدسترسی به عدالت را با چالش

 

 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 5-1

 انگاری از برخیمتغیر اصلی پژوهش حاضر یعنی مسئله جرم

 فتهان قرار گرها مورد توجه برخی نویسندگان و پژوهشگرجنبه

هیم ترین موارد اشاره خوااست که در ادامه به برخی از مهم

 داشت:

 بایدها و نبایدهای»نوان ـقالة حسن پوربافرانی تحت عـم

به چاپ  1392که در سال « انگاری در حقوق ایرانرمـج

انگاری از بدون تردید جرمرسیده است. از نظر نویسنده، 

ن رو ای گذاری است؛ ازد قانونترین و دشوارترین موارپیچیده

ری نگاباید منطبق بر اهداف و مبانی حقوق جزا باشد. در جرم ا

ل معیارهای ماهوی مانند محدودیت قلمرو، استثنا بودن توس

به آن، تناسب جرم و مجازات و معیارهای شکلی همچون 

 ی وصراحت و شفافیت قانون و لزوم رعایت قواعد نگارشی، ادب

م در نظر گرفت و براساس آن مبادرت به جر اخالقی را باید

 انگاریانگاری کرد. در غیر این صورت وصول به اهداف جرم

ممکن نیست و حتی از ارزش و ابهت حقوق جزا هم کاسته 

ورم شود. عالوه بر آنکه مشکالت فراوان دیگری از جمله تمی

ای آید. این مقاله بایدها و نبایدهکیفری نیز به وجود می

 انگاری را با نگاهی به قوانین کیفریو شکلی جرمماهوی 

ه ت کموجود مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیده اس

 خصوصهای انجام شده در حقوق کیفری ایران بهانگاریجرم

در قلمرو جرائم تعزیری، هم از حیث ماهوی و هم از حیث 

 .(1) تشکلی کمتر منطبق بر اصول و مبانی آن بوده اس

نوشتة « کیفریانگاری غیرصحیح و تأثیر آن بر بیجرم»کتاب 

به  1397انتشارات آفاق در سال  بخش که توسطامیر فرج
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انگاری، فرآیندی است جرمچاپ رسیده است. از نظر نویسنده، 

گذاران با در نظر گرفتن هنجارها و که به موجب آن قانون

های انسانی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول ارزش

خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای 

کنند. در این پژوهش سعی بر آن است در میکیفری وضع 

انگاری صحیح مورد های جرمها و مدلابتدا معیار، اصول، روش

انگاری غیرصحیح و بحث قرار گیرد و سپس آثار و تبعات جرم

 .(2) دکیفری، مورد تحلیل واقع شوویژه پدیده بیبه

ی گرایانه در نظام جمهورانگاری مصلحتبررسی جرم»مقالة 

ه اهلل خسروشاهی و علی گنجی کنوشتة قدرت« اسالمی ایران

به چاپ رسیده است. از نظر نویسندگان،  1398در سال 

هایی گفته انگاریگرایانه به آن دست جرمانگاری مصلحتجرم

ابند. یاس اصل مصلحت مشروعیت میشود که بر اسمی

های مصلحت مفهومی رایج و پرکاربرد است که برداشت

ه بشود. به همین دلیل در این مقاله ابتدا متفاوتی از آن می

شناسی و تعیین معیارهای آن و تاثیر ایضاح مفهومی، ساحت

شود، سپس جایگاه نظری پرداخته می انگاریآن بر جرم

اسالمی ایران  مهوریایانه در نظام جگرانگاری مصلحتجرم

گرایانه در نظام انگاری مصلحتمعیار جرم. بررسی خواهد شد

جمهوری اسالمی؛ مصلحت نظام است. مرجع تشخیص آن 

شورایی با انتخاب رهبری تحت عنوان مجمع تشخیص 

و  مصلحت نظام است و این نهاد در شرایطی حق عبور از اصول

ن ا داراست. ایو موازین اسالمی رنصوص اولیه قانون اساسی 

انگاری دارد که ثیر مهمی بر موضوع جرمأگرایی تنوع مصلحت

کیفری  مقطعی و واکنشی شدن حقوق تورم کیفری، سیاسی،

های مختلفی از جمله چالش از جمله نتایج آن است و با

های سیاسی، حقوقی، اخالقی، دینی و حقوق بشری چالش

 نفیثار مآشنهاد شده است برای کاهش راین پیروبرو است. بناب

طه گرایانه اوال ضابای مصلحتانگاریهکننده جرمنگران و

ثانیا  مصلحت از مصلحت نظام به مصلحت عامه تغییر کند و

 تری برای مصلحت تعریف و مورد استفاده قرارضوابط دقیق

 .(3) دگیر

 

 

 بهنوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشا. 5-2

ت گرفته است به دو دسته هایی که تا به حال صورپژوهش

 هایی هستند کهکلی قابل تقسیم هستند: دسته اول، پژوهش

های مزبور در کیفری متمرکز هستند. پژوهشبر موضوع بی

 انگاری غیرصحیح که همانرمـواقع بر یکی از پیامدهای ج

بور کیفری است تمرکز دارند و به سایر پیامدهای چالش مزبی

هایی هستند که به صورت پژوهشپردازند. دسته دوم، نمی

 انگاری یکی از جرائم خاص مانندموضوعی به خالءهای جرم

ا بر ید مپردازند. اما در پژوهش حاضر، تأکقاچاق کاال و ارز می

 یامدپباشد: یکی پیامدهای اصلی )و نه صرفاً یک دو مسئله می

ز رفت اانگاری غیرصحیح و دیگری راهکارهای برونخاص( جرم

های باشد. این دو مسئله در پژوهشهای مزبور میپیامد

 موجود، مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است.

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 5-3

انگاری تر اشاره کردیم، پیامدهای جرمطور که پیشهمان

های غیرصحیح، عناصر مفهوم حکومت قانون را با چالش

که  به نیازهاییمفاهیم حقوقی در پاسخ کند. اساسی مواجه می

د. شونباشد، تعریف میدر فضای روابط میان تابعان حقوق می

ین در ارتباط با اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر نیز باید به ا

ون نکته عنایت داشت که، اساساً عالم حقوق بدون حکومت قان

 دهد. مفهومو عناصر آن، معنا و مفهوم خود را از دست می

وق مبنایی و اساسی در عالم حق حکومت قانون یکی از مفاهیم

شود. به طور کلی مقصود از حکومت قانون این محسوب می

ب است که کلیه روابط تابعان حقوق و آثار آن باید به موج

مقررات و قوانین خوب تنظیم شوند. مفهوم حکومت قانون 

ه باشد که عبارتند از: دسترسی بدارای پنج عنصر اصلی می

بینی جزمیت حقوقی و قابل پیش عدالت و رسیدگی قضایی؛

. (4) بودن؛ تناسب؛ برابری و عدم تبعیض؛ و نهایتاً شفافیت

انگاری غیرصحیح به صورت مستقیم و بعضاً پیامدهای جرم

غیرمستقیم، تمام عناصر حکومت قانون را با چالش مواجه 

ه بها کند؛ در نتیجه الزم است که راهکارهای مقابله با آنمی

 دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.
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 هش پژو یهاتیمحدود. 5-4

های آن را تعیین حدودیتـر، مـژوهش حاضـمتغیرهای پ

نی انگاری، مباکنند. در این پژوهش بررسی الگوهای جرمیـم

 وهای حقوق کیفری داخلی آن و مطالعات تطبیقی میان نظام

صلی ام االمللی مدنظر قرار نخواهند گرفت. در واقع در دو گبین

رصحیح پرداخته انگاری غیابتدا به بررسی پیامدهای جرم

 خواهد شد و در گام دوم، راهکارهای مواجهه با پیامدهای

 مزبور بررسی خواهد شد.

 

 صحیحانگاری غیرپیامدهای جرم. 5-5

برد هرچه بیشتر علوم تکنولوژی و پیچیدگی روابط پیش

ست. اند اجتماعی به قوانین بدیع و مناسب با امور روزانه نیازم

کر ـی فـتنها به نظم عموم قوق کیفریـدر دنیای امروز ح

 اسی وتر شده و پشتیبانی از نظم سیکند بلکه دامنه وسیعنمی

یب باشد. لیکن در تألیف و تصواش میاقتصادی نیز بر عهده

ر و دبیقوانین نباید عجله کرد، بلکه باید با احتیاط کامل و ت

های جهانی حرکت نمود، دقت، با تحوالت و دگرگونی

ذار مشخص ـگدشوار و ارزشمند قانون اینجاست که وظیفه

نه  قاعده و غیراصولیانگاری بیطور جرمهمین. (5) شودمی

 رساند، لیکن حقوق و اختیارات وفقط نفعی به جامعه نمی

های های فردی را در معرض خطر قرار داده و نشانهآزادی

 پردازیم.پرضرر و زیانی در پی دارد که بعداً به آن می

 

 فریتورم قوانین کی .1-5-5

فایده مقصود از تورم قوانین کیفری، تصویب غیرضروری و بی

مقررات کیفری، تصویب قوانین بسیار زیاد در مورد یک 

موضوع و طوالنی کردن بیش از حد مجموعه قوانین جزایی 

باشد. لیکن آنچه در موضوع تورم قوانین کیفری بیشتر از می

باشد کند طرح شدن این پرسش میهر بحثی جلب توجه می

ذاری شده و ـگانونـکه، افزایش بازه رفتار و اعمالی که ق

شود، چه تأثیری بر عملکرد حقوق کیفری انگاری میرمـج

انگاری و توسعه محدوده ضمانت داشته و آیا اصوالً افزایش جرم

ن مقصود حقوق جزا، که اجراهای کیفری در به وجود آمد

همراه دارد یا نظم عمومی است، اثر مثبتی به  همان ایجاد

 .(6) فایده از آن باشیماینکه در پی اثرهای منفی و بی

، باشدشناسی بدیع مطرح میهای جرمآنچه اخیراً در زمینه

 مسئله حجم و گسترة رفتارهایی است که بوسیله قانون منع

ده اند. این امر چالشی را طرح کرده که قبالً مطرح نششده

ه باشد کاست. این چالش، محدود کردن تعدادی از قوانین می

 .(7) با رأی مثبت و اقبال کم به تصویب رسیده است

ی وانین کیفرـای بنام تورم قدنیای مدرن امروزی با پدیده

 هارچوبچتورم قوانین که نتایج بسیاری را در باشد. رو میروبه

ه بحقوق کیفری بوجود آورده است. در اکثر اوقات عملکردها 

گذار با ابزار و شوند و قانونوسیله قوانین کیفری پشتیبانی می

 کند. قدر وترفند مجازات برای رویایی با آنها استفاده می

 در حیطهمنزلت قوانین بازدارنده باعث گسترش اجرای آنها 

 .(8) گذاری شده و اثر آن کاهش مجازات استقانون

نی ی زماکند: به طور کلتر میمثال زیر فهم موضوع باال را سهل

 شود،که پول بیشتری در دسترس باشد از ارزش آن کاسته می

شود. اگر نامیده می "تورم"این همان موضوعی است که 

تی ثیر مثبآنکه تأضمانت اجرای مجازات بدون حد و مرز و بی

د وجوـطر را بـکار بگیریم، این ریسک و خـداشته باشد را ب

های سخت در حد بیشتری نسبت به آوریم که جریمهمی

 .(9) تهدید ضمانت اجرای کیفری نفوذناپذیر باشند

 شد،زمانی قانون در مرحله عمل، قدرت بازدارندگی نداشته با

عه، ای از عامه جامآید که گروه گستردهاین نتیجه بدست می

مل ش و قبح اجتماعی عدهند. نکوهاعمال ممنوع را انجام می

 اندک اندک از بین رفته و در پی آن دستگاه عدالت کیفری

د شوقدرت مبارزه با چنین جرم و عملی را ندارد. در کل می

 ها و اثرات منفیچنین گفت که تورم قوانین کیفری نشانه

ن ملموس بودن ای ،(10) بسیار شدیدی را در پی خواهد داشت

ی شناسآثار شوم، باعث شده که امروزه نویسندگان حوزة جرم

ا تورم قوانین کیفری را چالشی جدی به حساب آورده و آن ر

ر ثاآرخی از به عنوان بحران تلقی کنند. در ادامه به تشریح ب

 تورم کیفری خواهیم پرداخت.
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 کاهش کارایی مجازات. 1-1-5-5

ری ق کیفها، اعمالی که در حیطه حقوانگاریبا ازدیاد بازه جرم

ین محدودیت ـزونی رفته و در حـقرار گرفته نیز رو به اف

وا رز و های افراد جامعه، اعمال و رفتاری که در قبل جایآزادی

های انجامش وجود نداشته، با ضمانت اجرابوده و مانعی برای 

گردد. اعمالی که کیفری همراه و برای آن کیفر مشخص می

ود ل نبانگاری  به دلیگاهی افراد زیادی از جامعه پیش از جرم

ب ی در انجام آن، عمل را مرتکـونه زشتی و یا مانعـگهیچ

کب انگاری چنین رفتارهایی، شخص مرتشدند، اما با جرمیـم

وع نباید مجرم محسوب کرده و او را مجازات کرد. با این را 

القی کم زشتی و قبح اخانگاری رفتارها، کمها در جرمسیاست

ه اثر شده و امکان دارد بجرم بین عامه مردم کمرنگ و بی

 .(6) تدریج محو و نابود شود

انگاری شده از طرف عامه مردم زشت شمردن رفتارهای جرم

 انگاریجامعه همیشه حامی قوی برای منطقی نشان دادن جرم

ا هگاریانعه بازه جرمگذار بوده که با توسرفتارها از جانب قانون

ن شد به آرامی این پشتیبانی را از کف داد و اشخاص با مرتکب

ز اچیبه اعمال و کارهایی که زشتی آن در نظر اجتماع بسیار ن

اهمیت است، خود را در مسیر وسیع ضمانت اجراهای و بی

 شندکار باید منتظر کیفر باکیفری دیده و به عنوان یک بزه

(11). 

به کار بستن وسیع ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اعمالی 

عیف شدن اند، خطر و ریسک ضکه بطور عام محکوم نشده

ها را در پی دارد؛ و کوچک حقوق جزا، نسبت به جریمه

شمردن قانون و قابل احترام نبودن قوانین برای مردم، از جهت 

زیادی قوانین و محدودیت آزادی افراد، قوانین موضوعه در نگاه 

شود مردم اهمیت و منزلت خود را از دست داده و سبب می

و کمرنگ شود. به ارزش اطاعت از قوانین نزد مردم بی

کارگیری گسترده ضمانت اجراهای کیفری سختی مجازات 

ه این حس را قوت ـکاهد. آنچه کمربوط به هر جرم را می

های ناچیز بوده و به عدالت اجرا شده بوسیله بخشد جرمیـم

توان بیان کرد مجازات گونه میکند. اینمردم آسیب وارد می

و اعمالی که از خصوصیت  یک مجموعه بسیار گسترده از رفتار

غیراخالقی در درجه دوم قرار دارند. شرم بازدارندگی قوانینی 

کند که از حیث ها را کیفر میکه تعداد اندکی از جرم

 کاهدغیراخالقی بودن در حقیقت سخت و شدید هستند را می

(12). 

 شود چنین بیان کرد که پدیده تورم کیفری باعثدر کل می

ین های اساسی شهروندان از بشود که محتوا و مطلب ارزشمی

اع تماری اجبرود، تا جایی که آنها تمام مقررات تشکیالتی و ک

 را از جهت مهم بودن در یک رده قرار دهند. درست است که

رسالت، هدف و نقش اولیه حقوق جزا این است که توجه 

های اساسی جامعه از راه شهروندان را جلب کند به ارزش

 خواهند آن را نقش کنند،تهدید به مجازات اشخاصی که می

، در آن شودولی زمانی همه چیز تبدیل به حقوق جزا می

شود و زمانی با اهمیت و اساسی حالت شهروند سردرگم می

 ی بهکند، افراد جامعه همه چیز را ساده و فرعنمود پیدا می

آورد. به همین دلیل است که از کم شدن ارزش حساب می

 هاشود. با کم شدن ارزش مجازاتهایی زده میمجازات حرف

ا بازدارندگی رها دیگر توان متوجه خواهیم شد که مجازات

رف آنطور که باید عاملی برای مانع شدن از تکرار جرم از ط

و  افیمجرم و دیگر شهروندان باشد را از دست داده و کاربرد ک

 نویسد باید توجه داشت کهالزم را ندارد. ژان کربیه می

ها در صورتی که دارای تهدیدهای کیفری، یعنی مجازات

ی بشوند، یکدیگر را خنث ظرفیت حافظه انسان متعدد و زیاد

 .(13) شوندمعنی میکنند و در نهایت بیمی

 

 فزایش تعداد بزهکارانا .2-1-5-5

اد انگاری چگونه باعث زیاین مسئله که زیاد شدن بازه جرم

توان از دو جهت شود را میشدن تعداد مجرمان جامعه می

یم واهخمورد توجه و بررسی قرار داد که در ادامه آنها را شرح 

 داد:

زایش بازه ـن هم بیان شد، افـهمانطور که قبل از ای –الف

اعث کم شدن قبح اجتماعی جرم شده و بیان شد انگاری بجرم

ای در موجه نشان زشت شمردن اعمال نابهنجار جامعه پشتوانه

شود انگاری در رفتار زشت بوده، این کار موجب میدادن جرم

تعداد زیادی از افراد جامعه به دلیل زشتی آن رفتار به آن 

ر ذاـگانونـی که عملی از جانب قـرتکب نشوند. در حالـم
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انگاری شده، از دید عامه جامعه زشت و قبیح نباشد، و یا جرم

قابل سرزنش چندانی نباشد، در این صورت کسی را مقید به 

ها انگاریگونه جرمکند، زیرا ایناطاعت از چنین قوانینی نمی

برای عامه مردم توجیه الزم و کافی نداشته، در نتیجه مرتکب 

انگاری انجام شده جرم شدن به چنین اعمالی پیش از آنکه

کند، با این اختالف افرادی که چنین اعمالی را ادامه پیدا می

شود و به گذار مجرم شناخته میدهند از دید قانونانجام می

همین دلیل تعداد زیادی از افراد جامعه در زمره مجرمین و 

انگاری له فراوانی در جرمگیرند. علل و ادگناهکاران قرار می

تواند تأثیر داشته باشد. بعضی اوقات در یک ار مییک رفت

های فشار قدرتمندی وجود دارد که نظرها و جامعه گروه

های اعضای خود را رواج داده و این توان را دارند در دهـای

انگاری برخی اعمال امتداد مقاصد خود بر منطق حاکم بر جرم

سیاسی  و رفتارها تأثیر داشته باشند. برخی اوقات هم عوامل

انگاری بعضی اعمال و رفتارها شود، امکان دارد باعث جرم

اعمالی که گروهی که به جامعه حاکم است را بر آن داشته که 

انگاری این رفتارها برای تثبیت قدرت خود بر جامعه، یا جرم

در مقابله با دشمنان خود دلیل و توجیه قانونی در دست 

کنندگان و تهام اعتراضداشته باشند تا بتوانند خود را از ا

 .(14) دشمنان محافظت کنند

تی هر چند امکان دارد گروه وسیعی از مردم به علت کیفر سخ

ند اکه در انتظار کسانی است که چنین اعمالی را مرتکب شده

که  وهیرا از ارتکاب به آن اعمال دور نگه دارد، ولی همیشه گر

ک های بزرگ سیاسی در سر دارند به کارها و اهداف کوچهدف

ت ا مجبور به رعایکنند، و تحت هیچ شرایطی خود رفکر نمی

فراد اشک تصویب این قوانین برای کنند. بیچنین قوانینی نمی

ابل گرا سنگین بوده، لذا حس لجبازی و استقامت در مقآرمان

قنن مشود. در نتیجه شایسته است که قانون در آنها تقویت می

های عرف انگاری اعمال ممنوعه و غیرممکن، ارزشدر جرم

 .(15) دجامعه را در نظر بگیر

حقوق جزا توانایی بوجود آوردن مبارزه بر ضد خود را دارد. 

انگاری اعمالی که از قباحت اجتماعی کافی برخوردار جرم

نباشد، حس مبارزه داشتن به قانون و ظالمانه دانستن قانون را 

کند. روشن در پی دارد و مشروع بودن حقوق جزا را تهدید می

جرای مجازات و کیفر گناهکاران، نفرت و عدم است اگر ا

رضایت این افراد را در پی داشته باشد، مشخص است با ازدیاد 

ها و با گسترش افرادی که با انجام دادن انگاریبازه جرم

شوند، تعداد افرادی که رضایت رفتارهای مجرمانه کیفر می

ل ها باعث میندارند بیشتر شده و تشدید شدن این نارضایتی

کند. در نتیجه با جویی و مقابله با حقوق جزا را مهیا میانتقام

بکار گرفتن وسیع ضمانت اجراها غضب و مقابله را نسبت به 

کند و تمایل انتقام در برابر حقوق جزا را برانگیخته می

 .(7) بخشدهای حقوق جزا را قوت میمسئولین و ارگان

بکار بردن خیل وسیع ضمانت اجراهای کیفری، قاطع بودن 

ن امعیکند. استبداد، نکیفر مربوط به هر جرم و بزه را کم می

اص عدالتی و عدم تساوی را نزد اشخازات، مفهوم بیبودن مج

ماد کند. این عمل باعث عدم اعتدست زیاد میشانس و تهیکم

 های حقوقیگیری بر علیه ارگانبه حقوق جزا و موجب موضع

شود که طعم جزا از جانب گروهی از اشخاص جامعه می

ضمانت اجراهای کیفری را چشیده و خود شاهد اجرا نشدن 

دم عن و عدالت درباره برخی دیگر بوده و این کار باعث قانو

و  اطمینان این گروه از افراد نسبت به حقوق جزا را داشته

های رگاناشود این گروه از افراد آماده مقابله با گاهی باعث می

حقوق جزایی شده که به گمان آنها حاصلش چیزی جز ظلم و 

 .(16) ازندپردعدالتی نیست و با آن به مبارزه میبی

 

 وقفه در عملکرد نظام عدالت کیفری . 3-1-5-5

عث ا باهانگاریگونه که قبال هم اشاره کردیم، ازدیاد جرمهمان

 وسعت محدوده رفتارهایی که در میدان ضمانت اجرایی قرار

ان جرمـردیده و با پیروی از آن باعث ازدیاد مـگیرند گیـم

شده این است که آیا  شود. پرسشی که در اینجا طرحمی

داد ها و تعانگاریتوسعه قضایی هم متناسب با زیاد شدن جرم

 گیرد؟ مجرمان صورت می

ای رخ انگاری تازهزمانی که در دستگاه عدالت کیفری جرم

های جزا و دهد، قسمتی از مطالعات و مشاهدات تئوریسینمی

ن شناسی باید به این امر اختصاص داده شود که با بودجرم

ها با توجه به چه معیاری بر تعداد مجرمین انگاریچنین جرم

اضافه خواهد شد؟ باید به تناسب آن بر تعداد پلیس و قضات 
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ها و در نتیجه آن انگاریافزود؟ به ناچار با افزایش بازه جرم

ها و ورودشان به زیاد شدن تعداد مجرمان، تراکم پرونده

د شده و به دلیل عدم دستگاه انتظامی و دادگاه قضایی زیا

توسعه قضایی مناسب با آن، اطاله دادرسی امری روشن به 

آید، به طوری که امروزه با مشکل جدیدی به نام چشم می

رو هستیم. اطاله دادرسی ضمن آنکه اطاله دادرسی محاکم روبه

روند مجازات کردن مجرمین را طوالنی کرده، بعضی اوقات 

دن اعتماد عمومی به دستگاه شود و نیز باعث کم شمبهم می

ای میان شخص بزهکار و شود، و گاهی فاصلهعدالت نیز می

ثیر ارعاب و ترس خورد که تأاجرای مجازات به چشم می

 .(17) رودمجازات و کیفر بطور کامل از میان می

ترین مقاصد دستگاه عدالت آن است که یکی از با اهمیت

شخص بزهکار در کمترین زمان ممکن به سزای عملش برسد 

اه ها نه فقط دستگانگاریو مجازات شود. لیکن ازدیاد جرم

ی یلکه خود دلعدالت را از رسیدن به این مقصود منع کرده، بل

 شود. امکان دارد بااعتمادی به دستگاه عدالت میبر بی

ش زایپیدایش چنین اعمال و رفتاری آمار افراد مجرم رو به اف

 رود.

 

 خشم و مبازه علیه حقوق جزا. 4-1-5-5

ند انگاری در رابطه با اعمال و رفتارهایی که مورد پسجرم

استه و این عموم نبوده، توان و تأثیر حقوق کیفری را ک

دهد که قوانین ذکر شده احساس را در بین مردم رواج می

 ادندعادالنه وسعت دخالت کیفری، دستگاه عدالت را از انجام 

وظیفه خود و هدف و کارکردهای اساسی خود که در قانون 

 کند.آمده منع می

 

 ردمهای متحدید آزادی. 2-5-5

تار، به راستی انگاری اعمال و رفبا هر عملی در راستای جرم

انگاری شود، یعنی با جرمفعالیت و آزادی مردم محدودتر می

تر از گونه که پیششود. همانآزادی افراد در جامعه کاسته می

انگاری طبق های گذشته بیان شد، اگر جرماین در مبحث

انگاری باعث محدود شدن اصول و قاعده باشد، هرچند با جرم

ایم، ولی در مند شدهو سود آن بهرهایم ولی از نفع آزادی شده

توجه به اصول و قواعد صحیح انگاری بیصورتی که امر جرم

صورت گرفته باشد، نه تنها از نتیجه بدست آمده آن کام افراد 

کنیم، بلکه آزادی افراد جامعه را که جامعه را شیرین نمی

آنکه از باشد را محدود کرده، و بیموهبتی از طرف خداوند می

انگاری منفعتی بدست بیاید، آزادی افراد جامعه را مر جرما

ها بد همه مجازات"کنیم. به تعبیر جرمی بنتام، تر میتنگ

بنتام شرهای  "نفسه شر است.هستند، هر مجازاتی فی

کند که از جمله آنها شر محدود شدن متعددی را اشاره می

 .(18) آزادی است

 

 زنیبرچسب .3-5-5

رح شده در ـهای طریهـزنی یکی از نظرچسبـنظریه ب

 شناسی انحرافشناسی و به طور اخص در حوزه جامعهعهـجام

شناسی و در جامعه 1950باشد. این نظریه بعد از دهه می

 ای ازا مورد بحث قرار گرفته است. عدهشناسی آمریکروان

جرم و "زنی را به کتاب شناسان رد پای نظریه برچسبجرم

 اعتقاد گردانند، او( اثر فرانک تانن بام باز می1983) "اجتماع

شود این داشت زمانی شخصی به عنوان مجرم دستگیر می

برچسب عالوه بر اینکه تصور شخص از خود را تغییر دهد 

ود تا مردم نسبت به آن برچسب نه خود شخص، شباعث می

ریه تانن بام لقب ـما این نظالعمل نشان دهند. اعکس

آقای  1963زنی به خود نگرفت تا اینکه در سال رچسبـب

رد و کوز هوارد بکر استاد دانشگاه شیکاگو نظریه تانن بام را بر

 نظریه زنی را ارائه کرد.هزنی یا لکزنی یا انگتئوری برچسب

شناسی زنی در زمان انتقاد به حقوق کیفری و جرمبرچسب

زمان خود بیان شد و نخست مفهوم حقوقی )قانونی( جرم و 

 ز آناانگاری را مورد نقد و بررسی قرار داد و بعد روند جرم

ز زنی را به عنوان بوجود آورنده جرم بیان کرد و ابرچسب

حقوق شناسی به دلیل ناچیز و نادیده گرفتن نقش جرم

 های کنترل جرم در تحقیق و رسیدگی عواملکیفری و ارگان

 .(19) جرم به سختی انتقاد کرد

زنی اعتقاد دارند انحراف یک پردازان نظریه برچسبنظریه

های اجتماعی رویموضوع اجتماعی است و یقین دارند که کج

باشد، شناسی نمیشناختی یا زیستنشأت گرفته از عوامل روان
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باشد که هویت انحرافی را در اشخاص عالوه بر این جامعه می

ن این نظریه شناساآورد. عده زیادی از جامعهبوجود می

های اجتماعی قانون ها و گروهاعتقادشان بر این است که دسته

کنند، چه عملکرد و رفتاری در کنند و معین میرا خلق می

چه شرایطی اتفاق بیفتد. زمانی که قانون بوجود آمد و تصویب 

شد، شخصی که آن را رعایت نکند و نتواند خودش را با قوانین 

گذارد، بیگانه نامیده ـن را زیر پا بروه وقف بدهد و قوانیـگ

شود. هاوارد اعتقاد دارد طبق این نظریه که قوانین را یـم

توانند ایفای ها بطور یکسان نمیسازد و همه انسانجامعه می

ها رویآید. امکان دارد کجنقش کنند، نظریه برچسب پدید می

در هر زمان و مکانی به اشکال مختلف معرفی شوند و شاید 

روهی از مردم قوانین را رعایت نکنند و آن را لگدمال کنند، گ

 .(20) رو نامیده نشوندولی کج

د انزده "برچسب مجرمانه"شخصی که به عملی که انجام داده 

و ابه قول بکر به کسی شبیه است که از گروه طرد شده و به 

محکوم به  ه شخص،ـاست ک اند. در آن زمانلکه ننگ زده

اشته باشد که با این هویت مطابقت درو شدن با نقشی میروبه

شود که محیطش باشد. به این صورت محکوم به زندگی می

بزهکارانه یا منحرف است و به این صورت یک دور فساد 

 زنی، هر زمانیشود. به سبب نظریه برچسببرایش شروع می

کند که شود، وی سعی میمی که به فرد برچسب بزهکار زده

اعمال و رفتار خودش را با آن برچسب هماهنگ کند و با 

تر دچار آسانی و راحتی برای مرتکب شدن به جرائم بزرگ

یص بالقوه را باید پیش از تشخ "هزینه"شود. این وسواس می

های کوچک به خصوص درباره جرمجرم در مورد هر عملی، به

 "جرم"رد اینکه به فردی برچسب نظر گرفت. به مجی مدروشن

ه زنند، از زمان مرتکب شدن به جرم کوچک تا بزرگ فاصلمی

 .(21) کوتاهی وجود دارد

 

 قوانین زایی برخی ازجرم. 4-5-5

کند، قبل از تصویب هر قانونی، گذاری اقتضا میفلسفه قانون

انگاری رفتاری خاص، مورد نشانه و تبعات تصویب آن و جرم

انگاری، اعمالی پژوهش و کاوش قرار بگیرد و نسبت به جرم

ای داشته باشد، اش برای جامعه فایدهصورت گیرد که نتیجه

انگاری پشتیبانی از نظم عمومی را مقصود و مراد از جرمزی

 باشد.جامعه می

 آمده ها و تبعات بدستانگاری، بدون در نظر داشتن نشانهجرم

از آن و تصویب قوانینی که اعمال خاصی را وارد محدوده 

صول آنکه سود و زیان آن در ترازوی اکند بیحقوق کیفری می

ی بارهای زیانسه شود، نشانهانگاری مقایو معیارهای جرم

ر دزایی بعضی از قوانین را در پی خواهد داشت. مانند جرم

 تواند بدون آنکهسازی کیفری میها، جرمبرخی از موضوع

ه و تیجنپشتیبانی از نظم اجتماعی را به دنبال داشته باشد، بی

 امعهجفساد یک "بار خواهد بود. به عقیده منتسکیو: شاید زیان

؛ نندکم است، یکی زمانی که توده قوانین را مراعات نمیدو قس

که  کندپذیر است. دیگر آنکه قوانین توده را فاسد میاین چاره

 "درد ناشی از خود درمان استاین درد درمانی ندارد زیرا 

(22). 

ورد آتواند از این جهت که مکان یا شرایطی را بوجود جرم می

شود، های دیگر آسان میکه در آن مرتکب شدن به جرم

 فضایی برای تولید جرم ایجاد کند. به عنوان نمونه وجود

د ست آوردن این مواهایی در مورد مواد مخدر برای بدرمـج

 . درکندکنندگان به مقدار زیادی افزایش پیدا میهزینه مصرف

های نتیجه یک شخص معتاد در اغلب موارد باید به جرم

شد دیگری مانند سرقت مرتکب شود، تا این توان را داشته با

 زدیکتواند باعث نکه هزینه مواد را تأمین کند، این کار می

متهمان باشد و دوباره احتمال شدن شخص معتاد به دیگر 

 کند.های بیشتری را زیاد میمرتکب شدن به جرم

 

 وکهایجاد قوانین متر. 5-5-5

بعضی اوقات مقنن تحت شرایطی خاص و با توجه به جو حاکم 

بر جامعه که امکان دارد، از امری زودگذر تأثیر گرفته باشد و 

یر قرار داده، ای در زمان تحت تاثافراد عامه جامعه را در برهه

های مختلف موضوع خیلی سریع و بدون دقت و بررسی جنبه

انگاری، دست به های جرمول و روشـو رعایت نکردن اص

زنند، در این حال بعد از مدت انگاری عملی خاص میرمـج

کوتاهی و خارج شدن جامعه از فضایی که تأثیر گرفته از آن 

حتوای قانون و بوده و گاهی به علت ممکن نبودن اجرای م
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بوجود آمدن مشکالت در حین اجرای آن و یا تصویب قوانینی 

کند، و یا ممکن کامل و جامع، پس از آنکه حکم به نسخ می

است در صورت عدم نسخ به دلیل سختی و شدت اعمال و 

اجرای آن، در نتیجه به یک قانون طرد شده و منسوخ تبدیل 

 .(23) کنددا میشده و به آرشیو راکد قوانین انتقال پی

 

 یرصحیح غانگاری رفت از اثرات جرمهای برونراه. 6-5

 که هر آنچه که تا حاال به آن توجه کردیم، حاکی از آن بود

 انگاری طبق اصول و معیاری پایدار بوده و مقصود ازجرم

انگاری یک عمل و وضع کردن ضمانت اجرای کیفری رمـج

دین بباشد. ان نظم عمومی می، بابت ایجاد نظم که همبرای آن

د بای انگاریانگاری بیان کردیم که جرمگونه در معیارهای جرم

آخرین دستاویز و وسیله باشد جهت مقابله با یک عمل 

 گاریانزند و قبل از جرمنابهنجار که نظم عمومی را برهم می

اب انگاری را حسمقنن دانا باید مفید یا مضر بودن این جرم

ری انگاا شرح و توضیح دهد و اگر جامعه از جرمکرده و آن ر

ین امند شود و اندازه یک رفتار و نداشتن مطالعه عمل بهره

ن آای باشد که جامعه باید در ازای منفعت بیشتر از هزینه

 انگاری عمل کند.پرداخت کند، نسبت به جرم

کند که به دلیل گاهی اوقات مقنن قوانینی را تصویب می

ه درست و یا به دالیل دیگر با هدف و مقصود نداشتن مطالع

تردید دهد. بیخوانی ندارد و نتیجه معکوس میگذار همقانون

گیری در عالم حقوق بر پایه و اصول بوجود آمدن هرگونه جهت

باشد. در پرتو تفکرات است که هر نوع مبانی نظری و عملی می

قوقی صورت ـوضوعات حـرگونی در زمینه مـحول و دگـت

گیرند. بنیاد و ارکان تأسیس حقوقی نخست در ذهن بشر یـم

آید و تحقق یافتن این تأسیسات، انعکاس عینی بوجود می

شود. نظریات زیربنایی مقنن تفکرات در دنیای خارج تلقی می

های اجتماعی نظام کیفری به طور کلی  در مورد هویت و تأثیر

تالف بین این گیرد و اخاز تصورات خودآموز کیفری نشأت می

وجه قرار ـتصورات و واقعیت اجتماعی را خیلی کم مورد ت

دهد. از این جهت تخمین هزینه به شکلی دور از واقعیت یـم

کند و این چنین است گاهی یـانگاری را تصدیق مرمـج

های غیراصولی، نه فقط نفعی برای جامعه نداشته انگاریرمـج

تر به بوجود آورده که پیشهایی را هم برای جامعه بلکه هزینه

 .(24) بعضی از آثار منفی آن اشاره کردیم

ن چه بیشتر این آثار منفی، دانشمندابا پیدایش و بروز هر

شوم  هایی برای فرار از این آثارتصمیم گرفتند تا راهحقوق 

زدایی، پیدا کنند و با معرفی کردن موضوعاتی مانند جرم

دار مق کیفرزدایی و قضازدایی و اجرایی کردن آنها از اندازه و

ریق ـه از طـی کـهایزینهـاین آثار منفی کاهش دهند و ه

 وه به شرح آید را کم کنند. در ادامانگاری بوجود میجرم

 توضیح موضوعات ذکر شده و آثار بدست آمده از طریق عملی

 پردازیم.شدن آنها می

 

 زداییجرم. 1-6-5

زدایی، چنان که از عنوانش پیداست، عبارت است از جرم

زدودن عنوان مجرمانه از برخی جرایم که در جریان آنها، 

صالحیت تعیین و تحمیل ضمانت اجراها، به عنوان واکنش 

زدایی شود. جرمیه برخی رفتارها، از نظام کیفری سلب میعل

ترین تعریف عبارت است از زدودن برچسب و عنوان در ساده

زدایی، مشمول مجرمانه یک عمل یا یک رفتار. جرم

نظام کیفری « صالحیت»فرآیندهایی است که از طریق آنها، 

العمل نسبت به جهت اعمال ضمانت اجراها به عنوان عکس

از رفتارها، یعنی برای رفتارهای مجرمانه خاص گرفته  برخی

گذاری یا از طریقی شود. این امر امکان دارد توسط قانونمی

دهد، انجام که به واسطه آن قوه قضاییه قانون را شرح می

زدایی در معنای مضیق آن، بعضی اوقات به نام پذیرد. جرم

ید را هم توصیف شده است. اصطالح جد« زدایی رسمیجرم»

زدایی به کنند که قصد داشته باشند جرمزمانی استفاده می

 بالفعل مقایسه کنند.یا « زدایی عملیجرم»معنای مضیق را با 

زدایی عملی، کاهش اندک اندک عملکرد مقصود از جرم

فعالیت سیستم عدالت کیفری در مقابل برخی اعمال و رفتارها 

ه بطور رسمی و باشد، اگرچیا بعضی احواالت و اوضاع می

قانونی در صالحیت آن سیستم تغییری بوجود نیامده است. 

آورد: به این جریان در هر دو سیستم تعقیب کیفری بوجود می

قانونی »و سیستم « مناسب داشتن»این معنی که سیستم 

بدون »هایی در اصطالح این عملکرد در رابطه با جرم«. بودن
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ه با جرایمی که بنیان آنها ایسآید، یا در مقبوجود می« قربانی

های پایه اعتقادات سنتی نهاده شده است، ولی با اندیشهبر

الخصوص در رابطه با جرایم جدید مشکل داشته است و علی

اقتصادی کوچک و جرایم مربوط به رعایت نکردن قوانین 

 .(25) رانندگی

د. در پیوندهای فراوانی به وقوع میبا روش« زدایی عملیجرم»

 یماً مرحله اول، از رهگذر دگرگونی در اعمال افرادی که مستق

ش زاربا آن عمل درگیرند، انجام خواهد شد تا آنجا که از گ

ز اوم، دکنند. در مرحله دادن رفتار مجرمانه به مأمور دوری می

ا یباشد که اقدامات خاص و رهگذر صالح دید مأمور پلیس می

گر کند و یا آنها را به نهادهای اجتماعی دیهیچ کاری نمی

ودن بهایی که با اصل قانونی کند. تا حدی در نظامهدایت می

تی در ـوضوعات حـی از مطباق دارند و در بعضـتعقیب ان

 زداییرمـساس قانونی بودن تعقیب، جراـمبنی ب هاینظام

شد. تواند از اعمال صالحیت دادستان نیز نشأت گرفته بایـم

اندیشی دادرسان در اعمال کمترین کیفرها یا مصلحت

د ای از عملکرتواند مرحلهکیفرهای اسمی و اعتباری هم می

ه زدایی عملی بتیجه مفهوم جرمزدایی عملی باشد. در نجرم

ایی زدخوانی دارد. عملکرد جرمطور وسیع با مفهوم قضایی هم

 زدایی رسمی تبدیل شود. در اینعملی امکان دارد به جرم

ه زدایی رسمی بزدایی عملی و جرمشود شاهد جرممفهوم، می

 اردمنظور اجرای یک عملکرد یکسان بود. بعضی اوقات امکان د

 زدایی رسمیپذیری درباره جرمت تدریجی قیاسیناظر پیشرف

ری هایی باشیم که شایستگی رسمی نظام عدالت کیفدر پرونده

ها و اعمال مشخصی نه به روش جهت رسیدگی به موقعیت

ه های مشخص مرتکب با جرم )ب، بلکه متناسب با ویژگیکلی

 شودعنوان مثال سن، جنس، یا مسئولیت روانی( محدود می

(26). 

ی میان جنبه اجتماعی و جنبه قانونی ـهای مهماختالف

ت ترین موارد آن را به صورزدایی رسمی هست، که مهمرمـج

 کنیم:م جدا میزیر از ه

زدایی رسمی در مواردی، شناسایی به معنی مقصود جرم –الف

زدایی شده است. به رسمیت دانستن کامل قانونی و اجتماعی

گرایانه بین جنسزدایی از رفتار همبطور مثال، مقصود از جرم

اند، اشخاص بالغی که با رضایت کامل مرتکب این عمل شده

لغو تبعیض است. این عمل به  دست کم در بعضی از کشورها،

رسمیت شناختن یک حق قانونی جهت انتخاب یک روش 

تر با قانون منافات داشته است. این باشد که پیشزندگی می

 شود.نامیده می« زدایی الفجرم»زدایی نوع جرم

تن زدایی نه از حیث عالقه به شناخدر موارد دیگر، جرم –ب

ان زدایی شده، لیکن امککامل قانونی و اجتماعی اعمال جرم

ر د تیدارد از حیث تغییر افکار عمومی درباره نقش مراجع دول

جرمانه ـعمل یا رفتار م هـربوطه )یعنی نسبت بـحیطه م

ش زدایی شده( شکل گیرد. یک ارزشیابی گوناگون از نقرمـج

دولت و افزایش مهم بودن حقوق بشر، امکان دارد مستلزم 

 ال وولتی در رابطه با بعضی از اعمهای ددخالت نکردن ارگان

ورد مزدایی در های بشری، جرمرفتار باشد. در برخی از جامعه

 وهایی طرح جرایم جنسی امکان دارد در سایه چنین دگرگونی

 زدایی از نوع ب(درک شود. )جرم

دن تغییر در ـزدایی به اجبار مستلزم بوجود آمجرم –ج

 کل اصلی از رفتار یاها نسبت به عمل ناپسندی، شاندیشه

 ایهباشد. بعضی اوقات اگرچه رفتار مجرمانصالحیت دولت نمی

فته زدایی شده ولی تا کنون ناپسند در نظر گرکه از آن جرم

، شودشده و دولت هم برای مقابله با آن شایسته قلمداد می

هت از بین بردن صفت مجرمانه از آن اتخاذ ـاقدامی در ج

ل ، گاهی تصمیم دیگری بنابر عدم عمبارهشود. در اینیـم

 که انتخاب شده و مقابله با این موقعیت نامناسب به اشخاصی

رد، شود. در بعضی موامستقیماً با آن درگیر هستند حاصل می

ای زارهزدایی با عملکردهای دیگر، بنام یا به ابتکار کارگجرم

 .(27) زدایی از نوع ج(یابد. )جرمدولتی ترکیب می

 

 کیفرزدایی .2-6-5

زدایی ناقص، در این حالت کیفرزدایی عبارت است از جرم»

شود ولی یک نوع مداخله و تدبیر اجتماعی جایگزین کیفر می

معنای «. گرددای فعل یا ترک فعل حفظ میعنوان مجرمانه بر

در  ((De-escalationکیفرزدایی بیانگر تمام اشکال تخفیف 

باشد. در این مفهوم، تبدیل صفت یک جرم از نظام کیفری می

شود کیفرزدایی به حساب آورد. را می« جنحه»به « جنایت»
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توان در بکار بستن ضمانت اجراهای جانشین این موضوع را می

کننده آزادی، مانند جزای نقدی، تعلیق های سلبکیفر

ها مراقبتی، دستورهای مخصوص دادگاه و مانند آن که واکنش

زدایی یعنی و عوارض جانبی کمتری دارند، نیز بکار برد. کیفر

محدود کردن، تعدیل و جایگزین کردن مجازات و در مفهوم 

ی کردن آن ـری به معنای تخفیف مجازات و اجتماعـدیگ

العمل اجتماعی در مقابل پدیده زدایی عکسباشد. در کیفریـم

شود، چون ویژگی جرم بودن فعل ارتکابی بزهکاری متغیر می

ی راه مقابله با آن تغییر ـبه قوت خود باقی خواهد ماند، ول

کند، یعنی به جای کیفر، عمل نیکوتری که جانشین کیفر یـم

دودی لطیف شود. شود، تا طبع کیفرها تا حباشد انتخاب می

مثل استفاده از کیفرهای جایگزین حبس، یعنی با رعایت 

 دهیمهای مجرمانه کیفرها را تعدیل کرده و تغییر میعنوان

(28). 

ن کند که در آگذاری اشاره میکیفرزدایی به عملکرد قانون

 ، کهکندشود و یا اینکه تغییر میکیفر جرایم خاصی کاسته می

یجه نت انگیز حقوق کیفری کمتر شود، درآور و نفرتآثار خفت

 کیفرزدایی مشمول تمام اشکال جرح و تعدیل در داخل نظام

 باشد. کیفرزداییکیفری برای کم کردن و بخشش مجازات می

 امکان دارد به دو صورت بیان شود: 

زی سااول کیفرزدایی تقنینی: یکی از طرق کیفرزدایی، موزون

باشد. یا تناسب ضمانت اجرای کیفری بوسیله خود مقنن می

ل برای نیل به این مقصود راهکارهای مختلفی در مقابمقنن 

ه ایم بگانه جربندی سههایی که طبقهخود دارد. ابتدا در نظام

نن آورند، مقجنایت، جنحه و خالف را با اعتبار به حساب می

قال تواند جرمی را از طبقه جنایی به جنحه تبدیل یا انتمی

رش شما»از روش  دهد. مقنن این اختیار را دارد با استفاده

ن و هایی که قابل گذشت هستند را در قانون معیجرم« قانونی

اندیشی و اعمالی مانند تخفیف، مشخص کند. سوم: عاقبت

ای تبدیل یا معافیت از مجازات، یکی از راهکارهای مقنن بر

ز کیفرزدایی است. چهارم: روال عفو عمومی به عنوان یکی ا

 از کیفرزدایی عمومی به قواعد سقوط مجازات، شیوه دیگری

 .(29) آیدحساب می

دوم کیفرزدایی قضایی: نقش مقامات و مراجع قضایی در 

یی از اهمیت به سزااجرای سیاست کیفرزدایی همراه با مقنن 

 دسراهایی که به نهادهایی به نام دابرخوردار است. در نظام

های مختلفی برای حلباشند مقامات مربوطه راهمجهز می

 ند باوانتانتخابات دارند. به عنوان مثال بازپرس یا دادستان می

 اتیاستفاده از تدابیری که مقنن تدارک دیده است از اختیار

ور و یا تعلیق تعقیب بهره بگیرند. همینط مثل منع، موقوفی

ای بر دادرسان نیز مختارند تا از اختیاراتی که به سبب قانون

فردی کردن قضایی کیفرها دارند برای تخفیف یا کم کردن 

 .(30) مجازات یا تعلیق اجرای آن استفاده کنند

 

 قضازدایی. 3-6-5

منحرف کردن »لحاظ لغوی به این معنی است  قضازدایی از

ای هه نظامپرونده از دستگاه قضایی و توزیع دعاوی کیفری ب

 معنی لفظی این کلمه به«. دیگر دولتی و جامعه مدنی است

دان ای از دانشمنمعنای انحراف و انصراف است در نتیجه عده

هم « رسیدگی انصرافی یا انحرافی»حقوق این کلمه را به 

 اند. زیرا سبب منحرف شدن پرونده از عملکردترجمه کرده

حتوا از رسیدگی رسمی، رسیدگی گشته و باعث خارج شدن م

ند در دستگاه قضا شده و یا رها کردن متهم از صالحیت فرآی

 شود که با وی برخوردهای مدنی، تربیتی وکیفری، سبب می

 .(31) اجتماعی شود

در نتیجه قضازدایی به معنی این است که دستگاه قضایی در 

ها محدود و متوقف شده، از طریق غیرقضایی و بررسی به جرم

باشد و موجب انحراف غیرپلیسی جهت رسیدگی و بررسی می

پرونده از عملکرد قضایی کیفری خواهد شد. در نتیجه برخی از 

اند واژه مناسبی برایش برگزینند و ن تالش کردهشناساجرم

اند. این اصطالح را برای درک و فهم این موضوع انتخاب کرده

ای است که با تغییر دادن مسیر تعداد بسیاری زدایی شیوهقضا

های کوچک که از اهمیت کمتری برخوردارند از از پرونده

رای بررسی های اداری و انتظامی، قاضی را بدادگستری به مقام

کند. در عملکرد قضازدایی، بعضی اوقات ها کمک میبه جرم

اند هایی که بطور مستقیم درگیر شدهمسئله یا مشکل به طرف

شود که اینها امکان دارد از یاری یک کارگزار یا ارجاع می
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مأمور خارج از دستگاه قضایی برای رفع مسئله استفاده کنند. 

ثبت و کارآمد یک کارگزار خارج در سایر موارد، برای دخالت م

از دستگاه قضایی جهت کمک کردن به مجرمی برای پیروز 

شدن بر مشکالتی که او را به طرف مجرم بودن تشویق کرده 

گونه اقدامات را گردد. بدیهی است ایناست، توصیه می

کارگزارهای مخصوص غیروابسته به خدمات کیفری متداول 

 .(32) دهندانجام می

از  جرم گیری مقامات تعقیباین محتوا اساساً در رابطه با بهره

 هایی استجانشینان سنتی و مدرن کیفری در مواجهه با جرم

 یرونبشوند. آثار این روش که بر ضد قوانین کیفری ارتکاب می

از عملکرد رسیدگی قضایی کیفری هست  کردن شخص متهم

 و امکان دارد در هر زمانی از جریان بررسی صورت پذیرد

(33). 

زدایی، تأسیسات حقوقی که از آنها نام برده شد )جرم

ات کیفرزدایی و قضازدایی(، هرچند باعث کم شدن آثار و تبع

 رشود، ولی به نظقاعده میمنفی جرم انگاری نادرست و بی

رسد، این مصادیق و عملی کردن آنها موجب رشد و می

شود که غالبًا کیفری شده و باعث میگسترش پدیده بی

ر فتاربزهکاران از چنگال عدالت و هرآنچه که قانون در برابر 

 نادرست آنها در نظر گرفته، ایمن باشند. 

زدایی، کیفرزدایی و آنچه در تعریف مصادیقی چون جرم

کردیم، حاکی از آن بود، که بعضی اوقات قضازدایی بیان 

ه کرد کبرخالف این که نظم جامعه از بین رفته، اما باید تالش 

 وها های اجرایی که برای بوجودآورندگان این خشونتضمانت

یا  وشود نظر قرار داده شده، اجرایی نها در قانون مدناسازگاری

ن ایت آاینکه اندازه و شدت آن کاهش پیدا کند، نظمی که رع

مقصود مقنن بوده و مقنن با مشخص کردن ضمانت اجراهایی 

-بوجود می گیری و کیفر کسانی که خللی در آنمتنوع و پی

 آورند، این نظم سعی بر نگهداری آن داشته است.

احتمال دارد در شرح این رفتار این مطلب را طرح کرد که 

و  هاانگارینیت مقنن این بوده که از شدت آثار منفی جرم

اعمال ضمانت اجراهای کیفری کم کند، ولی در اینجا این 

کند که مقصود مقنن از اینکه رفتار پرسش به ذهن خطور می

انگاری کرده و ضمانت اجرایی برای آن در نظر یا کاری را جرم

ای است گرفته، اما خود در حین اجرایی شدن آن در پی چاره

ب کرده رهایی که اشخاص مرتکب را از کیفری که خود تصوی

دهد، آیا این کار به نوعی اقرار به اشتباه نیست؟ قاعده و 

شد را لحاظ میزانی را که هنگام جرم باید به آن توجه می

انگاری را بیشتر از نکرده است و اینک آثار منفی این جرم

کند، با این مدل تأسیسات برای حل منفعت آن مشاهده می

کند آثار منفی را بکاهد این مشکل پیش قدم شده و تالش می

پوشی کند؟ این و از اعمال مجازاتی که خود تعیین کرده چشم

انگاری شده از چنین است که عاملین به رفتارهای جرم

مجازات گریخته و یا مجازات آنها از شدت و حدتی که قانون 

باشد و شاهد روزافزون پدیده در نظر گرفته است برخوردار نمی

 کیفری هستیم.بی

 

 گیرینتیجه. 6

تر شدن روابط پیشرفت روزافزون علوم و تکنولوژی و پیچیده

ت. اس اجتماعی نیازمند قوانین جدید و متناسب با نیازهای روز

اندیشد، بلکه امروزه حقوق کیفری فقط به نظم عمومی نمی

دامنه آن بسیار گسترده شده و حمایت از نظم سیاسی و 

یب ت امّا در تدوین و تصواقتصادی را نیز برعهده گرفته اس

، قوانین نباید شتابزده عمل کرد، بلکه باید بسیار محتاط

مدبّرانه، دقیق و همگام با تحوّالت جهانی حرکت کرد، 

شود. گذار روشن میجاست که رسالت خطیر و جدّی قانوناین

ضابطه و بدون رعایت اصول و انگاری بیچنین جرمهم

از  نگاری، نه تنها جامعه راامعیارهای تعرفه شده در جرم

های فردی را عملکرد خود منتفع ننموده، بلکه حقوق و آزادی

ه مرادر معرض مخاطره قرار داده و آثار سوء و زیانباری به ه

، توان به تورّم قوانین کیفریخواهد داشت که از جمله آن می

مود. های مردم، ایجاد قوانین متروکه و... اشاره نتحدید آزادی

عنوان یکی از پیامدهای کیفری بهی بیچنین از پدیدههم

معاف بودن، مبرّرا »کیفری را انگاری غیرصحیح نام برد. بیجرم

« مبودن، و برکنار بودن مرتکب جرم از آثار جرم ارتکاب جر

 اند.تعبیر نموده

گذاری به گذار ناآگاه و ناآشنا به اصول و فنون قانونقانون

پردازد که در انگاری اعمال و رفتاری میتصویب قوانین و جرم
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انگاری صحیح و عدم توجهی به اصول و معیارهای جرمآن بی

چنین عدم تعیین صراحت و ابهام موجود در آن و هم

های متناسب با جرم، نه تنها جامعه را از نتایج مجازات

ای برای فرار انگاری منتفع ننموده بلکه خود زمینهجرم

 نماید.ها را فراهم میو مجازات مجرمین از تعقیب

ز گاهی قانون با اخالق اجتماعی جامعه در تعارض و گاه نی

شود، امّا جامعه عمل ممنوع را تقبیح انگاری میعمل جرم

انگاری نه تنها موجب ایجاد نظم عمومی کند و گاه جرمنمی

گردد که عماًل گردد که تبعات حاصل از آن موجب مینمی

 کبین به چنینصیّت خود را از دست داده و مرتانگاری خاجرم

بینی شده در قانون، مصون اعمالی از ضمانت اجرای پیش

گردد افراد چنین عناوین کلّی و مبهم موجب میبمانند. هم

ی ممنوعه که ی ورود به منطقهجامعه ندانند که محدوده

بل رقابایستی هشدار برای آنان باشد، کجاست و این ابهام و غی

بینی عناوین مجرمانه باعث خواهد شد عناوین مجرمانه شپی

که موجب تورّم قوانین بیش از پیش گسترش یابد، ضمن این

ای با گردد که مجرمانه حرفهکیفری خواهد شد، سبب می

به  ند.استفاده از ابهام موجود در تعقیب و کیفر در امان بمان

ر ظهور و تواند مانعی در برابنظر، توجّه به نکات ذیل می

ی ویژه پدیدهها و بهانگاریخودنمایی تبعات منفی جرم

 کیفری باشد:بی

که، بدیهی است که نعمت آزادی موهبتی الهی و اول این

ها تمام ایست، لذا برای حفظ آزادیارزشمند برای هر جامعه

بایست از بوته آزمایش گذر نموده و تنها زمانی رفتار قوانین می

انگاشتن آن ضروری بوده و بدانیم که جرمیا عملی را جرم 

توسّل به دیگر ابزارهای مفید فایده واقع نگردیده است. اصل 

کلّی و اساسی در این زمینه آن است که هیچ دولتی نباید 

های وسیله سایر رشتهتواند بهبرای کنترل رفتاری که می

حقوقی به شکل مؤثری تحت نظم درآورد، از حقوق جزا 

های حقوقی، اید. به همین جهت تا سایر روشاستفاده نم

دهی به رفتار ناهنجار مدنی، اداری، انضباطی و اجتماعی پاسخ

های کیفری استفاده یا ضررزننده وجود دارد نباید از روش

انگاری یک رفتار تنها سان حکومت باید به جرمنمود. بدین

بت هنگامی متوسل گردد که بتواند با دالیل قطعی و یقینی ثا

حل دیگری برای جلوگیری از آن در کند که جز مجازات، راه

انگاری و توسل به ابزارهای کیفری آخرین پیش نیست و جرم

 باشد.حل میراه

عنا ین ماکه، استفاده از حقوق جزا باید نافع باشد، به دوم این

یشتر ه بکه فایده حاصل از استفاده از آن از هرگونه زیان مربوط

رت دیگر منافع جرم شناختن عمل باید بر باشد. به عبا

های اقدام انگاری باید هزینهها بچربد. پیش از جرمهزینه

کیفری را با توجه به منافع آن در نظر گرفت و در صورت 

ه مثبت بودن نتیجه، رفتاری را جرم تلقی کرد وگرنه مداخل

بار خواهد بود و به قول که سودمند باشد زیانبیش از آن

انگاری هنگامی های ذاتی جرمهای هزینهبا مداخله»فینبرگ 

های اخالقی منجر های قانونی به نقض مشروعیتکه محدودیت

 انگاری رفتارها بایددر جرم«. شود، خود یک جرم اخالقی است

های افراد وجود چنان مصلحتی در حمایت از حقوق و آزادی

 قوق وداشته باشد که بر مفسده ناشی از محدود کردن این ح

 ها چیرگی داشته باشد.آزادی

ها، اصلی است که که، تناسب میان جرایم و مجازاتسوم این

انگاری گذاری را در جرمتواند تمامی قانونعدم توجه به آن می

ثمر اعمال رفتارها برای حفظ نظم و هنجارهای جامعه بی

که کیفر تأثیر مطلوب داشته باشد، کافی است نماید. برای آن

رنج حاصل از آن بیش از سودی باشد که از جرم عاید که 

ناکامی از  شود و برای این رنج بیشتر، باید اثر قطعی کیفر ومی

تحصیل سود حاصل از جرم در نظر گرفته شود. مصلحت عموم 

در این است که جرم نه تنها ارتکاب نیابد، بلکه هر قدر زیان 

افتد. بنابراین  ندرت اتّفاقبیشتری به جامعه وارد آورد، به

دارد باید به همان میکه مردمان را از ارتکاب جرم باز موانعی

اندازه که این جرایم مغایر با منفعت عموم است و شدیدتر به 

رو، باید میان جرایم و رساند، قوی باشد. از اینآن آسیب می

چه مجازات سودمند ها تناسبی برقرار باشد. اگر چنانمجازات

شود بیش از نجی که از اعمال آن حاصل مینبوده، یعنی ر

گردد نباشد، هر آینه مجرمان دست سودی که از جرم عاید می

ها را به ارتکاب جرم خواهند زد چرا که از ارتکاب جرم، آن

گردد که تحمّل زحمت کیفر را به جان سودی عاید می

ها اغلب مانع خرند. در مقابل شقاوت و سختی مجازاتمی
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گذرد غالبًا شود و وقتی کیفر از اندازه میمی هااجرای آن

شوند که تنبیه نکردن را به اجرای مجازات قوانین مجبور می

کیفر نیافتن خود »که سخت ترجیح بدهند و در یک جمله آن

 «.رحمی کیفرهاستی بیزاییده

گیری و بحث بر سر چگونگی انگاری، فرآیند تصمیمروش جرم

باشد، رفتار )فعل یا ترک فعل( میوصف مجرمانه دادن به یک 

های گذار با در نظر گرفتن دالیل و استداللکه طی آن قانون

ا رانگاری یک رفتار، سرانجام رفتاری موافقین و مخالفین جرم

کند. در نظر میشناسد و یا از جرم انگاشتن آن صرفجرم می

ادبیات نویسندگان و فالسفه حقوق کیفری دو رویکرد کلی 

انگاری قابل تشخیص است که عبارتند از رویکرد جرمبرای 

 توازن و رویکرد پاالیش.

 وروش توازن وجه نظری و انتزاعی داشته و به مسائل عینی 

کند. در این روش وجاهت و انضمامی توجه کمتری می

انگاری یک رفتار خاص با دالیل جامعیت دالیل به نفع جرم

شود. نجیده میگر ستار با یکدیانگاری همان رفعلیه جرم

 اساساستحکام بیشتری برخوردار بود، برکدام که از قوّت و هر

های له و علیه همان عمل خواهد شد. در این روش استدالل

انگاری یک رفتار در دو کفه ترازو نهاده شده و توزیع جرم

های موافق بر کفه که کفه استدالل شوند، در صورتیمی

انگاری آن عمل موجه ابد جرمهای مخالف برتری یاستدالل

تر های مخالف سنگینگردد. و در مقابل، اگر کفه استداللمی

انگاری تواند به نحو موّجه نسبت به جرمگذار نمیباشد، قانون

 آن عمل اقدام نماید.

توان از روش پاالیش سخن گفت. در مقابل روش توازن، می

ی نیز عطف این روش افزون بر ابعاد نظری به مسائل انضمام

انگاری توان از جرمکند. طبق روش پاالیش هنگامی مینظر می

آمیز، ای موفقیتاخالقاً موجه سخن راند که آن عمل به گونه

طور متوالی از میان چند فیلتر عبور نماید، عدم عبور از  به

تواند ها، به منزله آن است که مقنن نمیمیان هر یک از صافی

را جرم بشناسد. پس ناگزیر باید از به نحو موجهی آن عمل 

انگاری آن دست شوید و از سایر ضمانت اجراهای رسمی جرم

چه که در پژوهش یا غیررسمی بهره جوید. با توجه به آن

انگاری حاضر بیان شد، روش پاالیش در جهت کاهش جرم

 کند.غیرصحیح، نقش بهتری را ایفا می

 

 تقدیر و تشکر. 7

و  ر تهیه و تدوین این مقاله مساعدتاز تمام عزیزانی که د

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 سهم نویسندگان. 8

همه نویسندگان به صورت برابر در تهیه مقاله حاضر سهم 

 دارند.

 

 تضاد منافع .9

 در این مقاله هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.



 1400، نامه نوآوری حقوقی ویژه پزشکی، حقوقمجله  لکورج و همکارانمنصور

 

 34 

 

References: 

1. Poorbaferani H. Do's and Don'ts of Criminalization 

in Iranian Criminal Law. Journal of Parliament and 

Strategy 2013;75(20):1-25. (Persian). 

2. Farajbakhsh O. Incorrect criminalization and its 

effect on impunity. Tehran: Afagh; 2018. (Persian). 

3. Khosrowshahi G, Ganji A. Investigation of 

expedient criminalization in the system of the Islamic 

Republic of Iran. Quarterly Journal of Criminal Law 

Research. 2019;8(28):175-206. 

4. Beyranvand F. The procedure of national courts in 

confronting with international soft law with emphasis 

on international humanitarian law. Tehran: Islamic 

Azad University; 2020. (Persian). 

5. Melossi D, Sozzo M, García JAB. The political 

economy of punishment today: Visions, debates and 

challenges. London: Taylor & Francis Limited; 2021. 

6. Bradley AB. Ending overcriminalization and mass 

incarceration: Hope from civil society. Cambridge: 

Cambridge University Press; 2018. 

7. Lawrence S. Criminology and Challenging and the 

Science of Guaranteeing Criminal Execution. Journal 

of Justice and Justice. 2000;33(1):54-63. 

8. Husak D. Overcriminalization: The Limits of the 

Criminal Law. Oxford: Oxford University Press; 2007. 

9. Buck ID. Enforcement overdose: health care fraud 

regulation in an era of overcriminalization and 

overtreatment. Maryland Law Review. 

2014;74(1):259-309. 

10. Stahn C. A Critical Introduction to International 

Criminal Law. Cambridge: Cambridge University 

Press; 2019. 

11. Podgor ES. Overcriminalization: New approaches 

to a growing problem. Journal of Criminal Law and 

Criminology. 2012;102(3):529-36. 

12. Podgor ES. The Dichotomy between 

Overcriminalization and Underegulation. American 

University Law Review 2021;70(1):1060-123. 

13. Staihar J. Efficiency, Enforcement, and 

Punishment. Notre Dame Journal of Law, Ethics & 

Public Policy. 2017;31(2):339-54. 

14. Farmer L. Making the modern criminal law: 

Criminalization and civil order. Oxford: Oxford 

University Press; 2016. 

15. Melissaris E. Theories of Crime and Punishment. 

Dubber M, Hörnle T, editors. Oxford: Oxford 

University Press; 2014. 

16. Hornle T. Theories of Criminalization. Dubber M, 

Hörnle T, editors. Oxford: Oxford University Press; 

2014. 

17. Ashworth A. Conceptions of Overcriminalization. 

Ohio State Journal of Criminal Law. 2008;5(1):407-25. 

18. Coenen DT. Freedom of Speech and the Criminal 

Law. BUL Rev. 2017;97:1533. 

19. Skaggs SL. Labeling theory. Encyclopedia 

Britannica. 2020. 

20. Matsueda RL. The natural history of labeling 

theory. In: Farrington D, Murray J, editors. Labeling 

Theory. New York: Transaction Publishers; 2017. p. 

13-44. 

21. Vito G, Maahs J, Holmes R. Criminology: Theory, 

Research, and Policy. London: Jones and Bartlett; 

2016. 

22. Montesquieu C, Nugent T, Alembert J. The Spirit 

of Laws. Washington: Colonial Press; 1899. 

23. Molina F. A comparison between continental 

European and Anglo-American approaches to 

overcrimnialization and some remarks on how to deal 

with it. New CrimiNal law review. 2011;14(1):123-38. 

24. Schneebaum G, Lavi SJ, Dubber MD, Hörnle T. 

Criminal Law and Sociology. Dubber M, Hörnle T, 

editors. Oxford: Oxford University Press; 2014. 

25. Yankah EN. A paradox in overcriminalization. 

New CrimiNal law review. 2011;14(1):324-59. 

26. Luna E. Prosecutorial decriminalization. The 

Journal of Criminal Law and Criminology. 

2012;102(3):785-819. 

27. Stevens A, Hughes CE, Hulme S, Cassidy R. 

Depenalization, diversion and decriminalization: A 

realist review and programme theory of alternatives to 

criminalization for simple drug possession. European 

journal of criminology. 2019;1(1):1-26. 

28. Xiong M, Liang B. Solving the Puzzle of 

Overcriminalization? The Experience of 

Decriminalization in China. Crime and Criminal 

Justice International. 2013;21(9):47-98. 

29. Natapoff A. Misdemeanor Decriminalization. 

Vanderbilt Law Review 2017;68(4):1055-116. 

30. Kreit A. The decriminalization option: Should 

states consider moving from a criminal to a civil drug 



 1400، نامه نوآوری حقوقی ویژه پزشکی، حقوقمجله  لکورج و همکارانمنصور

 

 35 

 

court model. University of Chicago Legal Forum. 

2010;11(1):299-336. 

31. Ashoori M, Najafi A. Social Defense. Tehran: 

Institute of Printing and Publishing, University of 

Tehran; 1996. 

32. Khazaei M. Criminal process. Tehran: Ganje 

Danesh; 1999. 

33. Farley EJ, Orchowsky S. Measuring the criminal 

justice system impacts of marijuana legalization and 

decriminalization using state data. Justice Research and 

Statistics Association. 2019;1(1):1-42. 



 

 

 

 

This open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 

License (CC BY-NC 4.0). 

 

  

 

 

MLJ 
Medical Law Journal 

2021; Legal Innovation 
 

Journal Homepage: http://ijmedicallaw.ir   

 

ORIGINAL ARTICLE 

 

The consequences of incorrect criminology and ways to get out of it 
 

Ali Mansourlakouraj1 , Asghar Abbasi 2 , Ali Ghorbani3 

1. PhD Student in Criminal Law and Criminology, Department of Law, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran. 

2. Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Department of Law, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran. 

3. Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Department of Law, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran. 

 

ARTICLE INFORMATION  ABSTRACT 

Received: 5 March 2021 

Accepted: 12 June 2021 

Published online: 24 June 2021 

 
 

Background and Aim: Criminalization can be considered as a contradiction of individual 

and social freedoms, but it is also important to keep in mind that the absolute freedom of 

man and unconditional enjoyment, and the condition of freedom will not result in anything 

but the violation of the rights of others and the disintegration of society. Therefore, in order 

to maintain the order and security of the society and the rights of its individuals, restrictions 

must be considered in the field of behavior of the individuals of the society, and in order to 

protect the inevitable freedom, a part of it must be restricted. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is 

descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by 

referring to documents, books and articles. 

Results: The consequences of incorrect criminalization in a chain reaction have different 

consequences in the target society; Increasing the scope of criminalization reduces the 

social ugliness of crime. The decline in the social ugliness of crime is also directly related to 

the increasing incidence of crime. As the incidence of crime in society increases, so will the 

use of punishment. In the last stage, the effectiveness of punishments decreases. The 

consequences of incorrect criminalization also seem to challenge the elements of "rule of 

law" in practice, including transparency, legal conviction, and access to justice. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity 

of the texts, honesty and fidelity have been observed. 

Conclusion: In the process of correct criminalization, three important points must be 

considered: First, the general and fundamental principle in this regard is that no government 

should use criminal law to control behavior that can be effectively regulated by other 

disciplines. Second, the use of criminal law must be beneficial, in the sense that the benefit 

of using it outweighs any harm. In other words, the benefits of criminalizing the action must 

outweigh the costs. Third, the proportionality between crimes and punishments is a principle 

that failure to pay attention to can make all legislation ineffective in criminalizing the conduct 

of behavior to maintain order and norms in society. For punishment to have the desired 

effect, it suffices that the suffering resulting from it be greater than the benefit derived from 

the crime. 
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