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  اسناد انگاري در پرتو رمج هاي ویژگی

  و موازین حقوق بشر
  محمد ابراهیم شمس ناتري

سید وحید ابوالمعالی الحسینی
**

   

  ***زهرا سادات علیزاده طباطبایی

  چکیده

داده و در   هـایی را شناسـایی کـرده و مـورد حمایـت قـرار        المللی حقوق بشر، حقـوق و آزادي   اسناد بین

انگـاري خـود شـدیدترین      اما جـرم  .اند  انگاري نموده  ها را جرم  از این حقوق و آزاديشرایطی نقض برخی 

و بنـابراین   ترین نقض حقوق بشر از سوي دولت به شمار آیـد  تواند مهم  مداخله در حقوق بشر بوده و می

ها و مداخله   تاستفاده دول  اهمیت این موضوع با توجه به امکان سوء. باید از شرایط خاصی برخوردار باشد

اجتمـاع   يهـا   حمایـت از حقـوق و آزادي   هدر پوشش یا به بهان هاي افراد،  بیش از حد در حقوق و آزادي

المللـی حقـوق بشـر،      هاي موجود در اسـناد بـین    انگاري  در این مقاله با تدقیق در جرم .گردد  تر می روشن

ها وجود دارد با هدف دستیابی به   انگاري جرمهاي مشترکی که در این   تا اوصاف و ویژگی شده استتالش 

از  انـد  هـا عبـارت    ترین این ویژگـی  مهم. انگاري منطبق بر موازین حقوق بشر، احصا گردد  یک الگوي جرم

 .در یک جامعـه دموکراتیـک  ها  لزوم ضروري بودن مداخله در حقوق و آزادي رعایت اصل قانونی بودن و

انگاري   همچنین شفافیت جرم ،و قابل ارزیابی بودن آن  انگاري جرما بودن انگاري، قابل اجر نافع بودن جرم

الرعایه دانسته شده   الزم که المللی است بینهاي مذکور در متون اسناد   ویژگیاز و بیان انگیزه و هدف آن 

  .است

  واژگان کلیدي

  .انگاري، حقوق بشر، ضرورت، شفافیت  جرم

                                       
. پردیس قم(دانشکده حقوق دانشگاه تهران  استادیار(                                       Email: shams_m_e@yahoo.com 

 :vahid.ab@gmail.com Email                                   جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران دکتري حقوق دانشجوي. **

  Email: zahra.at@gmail.com                                  دانشجوي دکتري حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران ***.

  22/10/89: تاریخ پذیرش        12/11/89: تاریخ ارسال

 267-299صص /  1390 بهار/  58شماره/  بیستمسال / فصلنامه راهبرد 
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268  

  مقدمه

 هـا،   دولـت تـرین وظـایف     کـی از مهـم  ی

هاي اساسی   حمایت و تضمین حقوق و آزادي

 المللـی حقـوق بشـر     بشر کـه در اسـناد بـین   

ترین   باشد و یکی از مهم می ،اند شناسایی شده

ــن حقــوق و      ــمین ای ــراي تض ــازوکارها ب س

اســتفاده از ابــزار کیفــري بـــا     هــا،   آزادي

آنهــا و  هانگــاري رفتارهــاي تهدیدکننــد  جــرم

قـوق اسـت و در واقـع    مجازات ناقضان این ح

حقوق کیفري عنصر ضروري هرگونه سیاست 

ــی    ــکیل م ــر را تش ــوق بش ــامع حق ــد   ج ده

   .)464ص، 1386، تاموشات(

در واقع عدالت کیفري بعضـی از حقـوق   

کند و حال آنکه  بنیادي را محدود یا سلب می

وظیفه حمایت از حقـوق   ،همین نظام کیفري

م مداخلـه  لذا لزو. دنمای بنیادین را نیز ایفا می

هاي  کیفري دولت در برخی از حقوق و آزادي

بخشی به جامعه و همچنین   فردي، براي نظام

هـا،    تضمین برخـی از همـان حقـوق و آزادي   

تعیین حدود  اماباشد،  امري پذیرفته شده می

ــه هــا و اصــولی کــه  هــا و مــالك ایــن مداخل

هـاي کیفـري تحـت     توانند ناظر بر مداخله می

محسـوب  ي برخی از رفتارهـا  انگار  عنوان جرم

بـا توجـه بـه     و ، در هر نظام قانونگذاريشوند

 در واقـع . توانـد متفـاوت باشـد    می ،مبانی آن

هـاي    از جامعه و شاخصـه حقوق جزا انعکاسی 

 ــ  همانند نظام ارزشی و اخالقی وابسته ـآن  

 ،و بنابراین حقوق جـزاي هـر کشـور    باشد  می

ورهاي هاي مشابهی با کشـ   گرچه داراي بخش

اي هم دارد که   هاي ویژه  بخش امادیگر است، 

هـاي مخصـوص آن جامعـه      مربـوط بـه ارزش  

در  .)Albrecht, et al, 2008, p. 45( باشد می

عین حال باید اذعان داشت کـه پیـدا کـردن    

هاي مشترك در قلمرو حقـوق   اصول و ویژگی

کیفري کشورهاي مختلف نیز مشکل نبوده و 

ــب ــر   مناس ــع ب ــرین منب ــین  ت ــافتن چن اي ی

المللــی حقــوق بشــر   اشــتراکاتی، اســناد بــین

  .باشند  می

رسـد بهتـرین     از سوي دیگر به نظـر مـی  

ها  راهکار براي جلوگیري از سوءاستفاده دولت

از قدرت خود براي محدود کردن حقوق بشر، 

انگـاري    هاي جرم  پیدا کردن معیارها و ویژگی

تـا   تاسـ  المللی حقوق بشـر   از نظر اسناد بین

هم بتوان از حقوق بشر با بهترین و مؤثرترین 

ابـزار حمایــت نمــود و هــم ایــن حمایــت بــه  

کمترین میزان ممکن، ناقض و محدودکننـده  

هاي   انگاري  با بررسی جرم. حقوق مذکور باشد

المللــی حقــوق بشــر،   موجــود در اســناد بــین

هـاي    که در تمام آنهـا ویژگـی   شود   روشن می

در آنهـا را    تـوان    که مـی  مشترکی وجود دارد

  .بررسی نمود زیرقالب موارد 
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269  

اصـل  (  انگـاري  جرمقانونی بودن  -1

  )قانونی بودن

اصل قانونی بودن به ایـن معناسـت کـه    

هرگونه تحدیدي باید در چارچوب قانون و به 

ایـن اصـل بـا عبـارات      .حکم آن صورت گیرد

هـاي متعـدد حقـوق     گوناگونی در کنوانسیون

اعالمیـه   29در مـاده  . ده استبشر درج گردی

هــرکس در «جهـانی حقـوق بشــر آمـده کـه     

هـاي خـود     اجراي حقوق و اسـتفاده از آزادي 

وسـیله   هایی است که بـه  فقط تابع محدودیت

منظور تـأمین شناسـایی و    قانون و منحصراً به

هـاي دیگـران و بـراي      مراعات حقوق و آزادي

ــاه    ــم و رف ــی و نظ ــحیح اخالق ــیات ص مقتض

کراتیـک  ودر شرایط یـک جامعـه دم   همگانی،

  ».وضع گردیده است

ــاده  ــین م ــین 4همچن ــاق ب ــی  میث الملل

حقوق اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی مقـرر    

در تمتع از حقوقی که مطابق ... «دارد که  می

آن  ،شـود  این میثاق در هر کشوري مقرر مـی 

ــی  ــور نم ــابع    کش ــور را ت ــوق مزب ــد حق توان

بنمایـد و   موجب قـانون  هایی جز به محدودیت

آن هم فقط تا حـدودي کـه بـا ماهیـت ایـن      

ــوده و همــین  8و مــاده » ...حقــوق ســازگار ب

میثاق نیز حـق هـرکس در تشـکیل اتحادیـه     

منظور پیشبرد و حفـظ منـافع اقتصـادي و     به

 ،گونـه محـدودیتی    اجتماعی خود را تابع هیچ

موجب قانون تجویز شده و بـا   مگر آنچه که به

  .ر، ندانسته استرعایت شرایط الزم دیگ

میثاق حقوقی مدنی و سیاسـی در مـاده   

خود بیان داشـته کـه اعمـال محـدودیت      12

مگـر  «برحق عبور و مرور افراد مجاز نیسـت،  

موجـب قـانون مقـرر     هایی کـه بـه    محدودیت

همین میثاق نیز در بند  18ماده . »...گردیده 

ادي ابــراز مـذهب یــا  آز« کـه  بیـان داشــته  3

هـایی    وان تـابع محـدودیت  تـ   معتقدات را نمی

موجـب قـانون    مگـر آنچـه منحصـراً بـه     ،نمود

و  19همچنـین در مـواد    »...و بینی شده  پیش

و  9و  8و  2همــین میثــاق و مــواد  22و  21

و  کنوانسیون اروپـایی حقـوق بشـر    11و  10

ــواد  ــیون  22و  16و  13م ــایی اکنوانس مریک

اصل قانونی بودن با تعابیري  حقوق بشر نیز به

وسیله قـانون، مقررشـده    شده به  تعیین«ون چ

حکم قانون، مطـابق قـانون،    وسیله قانون، به هب

اشاره  1»موجب قانون و متعاقب حکم قانون به

  .است شده

ــانون   ــواد، ق ــن م ــانون در ای منظــور از ق

به عبـارت دیگـر از آنجـا    . داخلی کشورهاست

کننـد   ها هستند که تعیـین مـی    که این دولت

ــا  ــرف زم ــه ظ ــی در چ ــانی م ــوان  نی و مک ت

ها و حقوق اشـخاص    ها را بر آزادي محدودیت

                                       
1. Determined by law, Provided (for) by law, 
Prescribed by law, In Accordance with the law, 
Established by law, Pursuant to a law 
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270  

هـا   گفته در کنوانسیون  اعمال نمود، مواد پیش

دارند کـه ایـن    و اسناد حقوق بشري مقرر می

ها بایـد مطـابق بـا قـانون داخلـی       محدودیت

بـه عبـارت دیگـر ایـن قـانون      . کشورها باشد

داخلی است که بـه تعریـف و شـرایط اعمـال     

آنچـه در ایـن    امـا . پـردازد  هـا مـی   یتمحدود

آن است که این قـانون   ،خصوص اهمیت دارد

باید خود از کیفیت مناسبی برخوردار باشـد و  

نظارت بر کیفیت قـوانین داخلـی و مطابقـت    

عهده نهادهـاي   آنها با موازین حقوق بشري بر

الزم به . باشد حقوق بشر می بر معاهداتناظر 

از نظـر کمیتـه    ذکر است که منظور از قـانون 

 حقـوق حقوق بشر و همچنین دادگاه اروپایی 

بشــر، مفهــوم عــام قــانون، بــه معنــی قــانون 

االجــرا بــوده و اعــم از مصــوبات مجلــس   الزم

رویــه  ي و مصــوبات قــوه مجریــه وقانونگــذار

مریکـایی  ااما از نظـر دادگـاه   . باشد قضایی می

حقوق بشر، مفهوم خاص قانون و منحصراً بـه  

ي مــورد قانونگــذارت مجلــس معنــاي مصــوبا

قرار گرفته است و این به دلیل آن بوده  تأیید

ــارات نامحــدود ر ؤســاي جمهــور کــه از اختی

جـا مانـده و    همریکاي التین تجربیات تلخی با

وســیله   مریکــایی حقــوق بشــر بــدینادادگــاه 

ـ    خواسته تا از سوء ه استفاده سـایر مقامـات، ب

 خصــوص مقامــات اجرایــی جلــوگیري نمایــد

  .)175ص ، 1384 ،چ زادهکو(

نکته قابل ذکر دیگـر در خصـوص اصـل    

قـانون   ،گونه که بیان شـد     همان ،قانونی بودن

ایـد از کیفیـت   حقـوق ب    محدودکننده داخلیِ

بـدین معنـی کـه ایـن      الزم برخـوردار باشـد،  

ـ   ،قانون طـور رسـمی انتشـار یافتـه و      هبایـد ب

محتواي آن روشن و بـدون ابهـام بـوده و بـه     

که براي هر شخصی قابـل   شودي وضع ا گونه

 ،ایـن قــانون  همچنـین در . بینـی باشـد   پـیش 

حقوق  جزئیات و شرایط هرگونه محدودیت بر

طور کامـل ذکـر   ه هاي عمومی، باید ب  و آزادي

ــا اشــخاص بتواننــد قلمــرو و حــدود   گــردد ت

عـالوه بـراین   . هاي خـود را بداننـد   محدودیت

ــدین  ــوده و ب ــد شــفاف ب ــانون بای  وســیله از ق

در . ي جلـوگیري گـردد  قانونگـذار استبداد در 

همین راسـتا از نظـر دادگـاه اروپـایی حقـوق      

بشر، شنود مکالمات تلفنی افراد با توجـه بـه   

شدت لطمه به حریم خصوصی افراد بایـد بـه   

موجب قانونی باشد که کـامالً روشـن بـوده و    

همـین دادگـاه    اما. جزئیات آن مشخص باشد

قلمروها مانند امور قبول کرده که در برخی از 

رقابت تجـاري، مخـابرات، انضـباط نظـامی و     

ــازي  ــنعت داروس ــل پیچیــده و    ،ص بــه دلی

تخصصی بـودن ایـن قلمروهـا و نیـز شـرایط      

توانـد   خاص آنهـا، روشـن بـودن قـانون نمـی     

  .)175ص، 1384 ،کوچ زاده( مطلق باشد
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رسـد در   دیگري که به نظـر مـی    موضوع

المللـی    بـین مورد اصل قانونی بودن در اسناد 

توجه بـه مفهـوم    ،مل باشدأحقوق بشر قابل ت

نبـودن مـداخالت اسـت کـه در      »خودسرانه«

توضـیح  . کیـد شـده اسـت   أاین اسناد بر آن ت

در ها بر حقوق بشر،   آنکه در اعمال محدودیت

بایست   مینوعاً شرط شده است که این اسناد 

 9به عنـوان مثـال در مـاده    . خودسرانه نباشد

حـبس و   توقیف،« ،انی حقوق بشراعالمیه جه

12و مـاده   شـده منـع  » خودسـرانه « »تبعید 

همین اعالمیه نیز بیان داشته کـه احـدي در   

زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یـا  

مکاتبات خود نباید مورد مداخالت خودسرانه 

محروم  ،اعالمیه 15ماده  همچنین .قرار گیرد

خود و یـا   افراد از تابعیت »خودسرانه«کردن 

امـا  . از حق تغییر تابعیت را منع نموده اسـت 

چـه معنـایی    دقیقـاً » خودسرانه«اینکه وصف 

ایـن  گرچه از ظاهر . روشن نیست دارد، کامالً

رسـد کـه منظـور از      مواد چنین بـه نظـر مـی   

بـودن مـداخالت    »غیرقـانونی «، »خودسرانه«

هـاي مربـوط     جلسه  با مطالعه صورت امااست، 

معلـوم  قـدماتی تهیـه اعالمیـه    بـه کارهـاي م  

ــدوین  مــی ــه مــراد ت ــدگان  شــود ک آن از  کنن

غیرعادالنه و ناموجه بـودن  «خودسرانه بودن، 

اگرچه قانون کشـور آن را اجـازه    ؛امري است

این توضیح اگرچه تا حدي ابهـام  . »داده باشد

ـ  ،برد واژه خودسرانه را از بین می طـور  ه ولی ب

ــن واژه ابهــام ــی ن کامــل از ای ــد مــیزدای  .نمای

به همین جهـت در  ) 286ص ،1381 ،موحد(

هایی کـه پـس از اعالمیـه جهـانی      نامه  مقاوله

تـا   شـده اند، کوشـش   حقوق بشر تنظیم شده

اوضـاع و احـوالی کـه برقـراري محــدودیت را     

ــی  ــاز م ــد مج ــن نمای ــوي روش ــه نح ــر و   ، ب ت

مـثالً میثـاق مـدنی و    . تر بیـان شـود    مشخص

جملـه در مـاده   سیاسی در موارد مختلف و از 

و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مـاده   22

ــات  11 ــق آزادي اجتماعـ ــوص حـ ، در خصـ

ــالمت ــی    مس ــرر م ــز مق ــیچ   آمی ــه ه دارد ک

ــدودیتی در اعمــال ایــن حــق ممکــن      مح

باشد، مگر آن مقـدار محـدودیت کـه بـه      نمی

کراتیـک، بـه   وحکم قانون در یـک جامعـه دم  

لحاظ امنیـت یـا حفاظـت ملـی و بـا منظـور       

وگیري از اغتشاش و وقوع جـرم یـا حفـظ    جل

ــا حقــوق و   بهداشــت عمــومی یــا اخــالق و ی

  .هاي دیگران الزم باشد آزادي

ضرورت داشـتن یـا اصـل     -2 

اصـل  ( انگاري  جرم 2فرعی بودن

  )ضرورت

اي کـه بـراي آزادي ارزش    در هر جامعـه 

قائل است، باید از حقوق جزا تنهـا بـه عنـوان    

                                       
2. Subsidiary 
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در (تمــاعی حــل بــراي کنتــرل اج  آخــرین راه

 اســـتمداد شـــود) مـــوارد کـــامالً ضـــروري

ــون( ــب  .)225، ص 1374، کالرکس ــه موج ب

از میان تـدابیر متعـددي کـه     ،قاعده ضرورت

توانند اهداف مـورد نظـر مقـنن را تـأمین      می

کنند، تدبیري باید انتخاب شود کـه کمتـرین   

هاي خصوصـی وارد    لطمه را به منافع و آزادي

مستلزم تجزیـه   تشخیص این ویژگی. آورد می

هاي جانشین گوناگون و آثـار   حل و تحلیل راه

بینی آنها بر واقعیات زندگی اعضـاء   قابل پیش

کـاري پیچیـده و    جامعه بوده و در نوع خـود، 

 .)78ص  ،1383 ،قاســمی(باشــد  ســخت مــی

یک سند دولتی تحت عنـوان حقـوق جـزا در    

به ایـن موضـوع تحـت    ) 1982(جامعه کانادا 

ایـن  . دودیت اشـاره دارد عنوان دکتـرین محـ  

کند که حقوق جزا باید تنها  سند پیشنهاد می

بـرده شـود    در مورد برخورد با رفتاري به کار

ــاعی در    ــرل اجتم ــاي کنت ــایر ابزاره ــه س  ک

کافی یا نامناسب باشد  غیر ،خصوص آن رفتار

هـاي    خصوص مداخله در حقوق و آزادي و در

فردي باید فقط تا حـدي کـه بـراي نیـل بـه      

ــدا ــرورت دارداهـ ــه  ،فش ضـ ــد مداخلـ نمایـ

  .)51، ص 1381عبدالفتاح، (

انگاري،  گونه که بیان شد، هر جرم   همان 

نــوعی مداخلــه و ایجــاد محــدودیت فــراروي 

حقـوق   لذا در. هاي افراد است  حقوق و آزادي

کرامت محور که پاسداري از حرمت و  کیفريِ

ــراد،   ــت اف ــتگذاران   دلکرام ــغولی سیاس  مش

انگاري، بایـد   ر هر مورد از جرمکیفري است، د

چنــان مصــحلتی در حمایــت از حقـــوق و    

هاي افراد وجـود داشـته باشـد کـه بـر       آزادي

مفسده ناشی از محدود کـردن ایـن حقـوق و    

به عبارت دیگر، . ها چیرگی داشته باشد  آزادي

انگـاري در مجمـوع، بایـد مایـه افـزایش        جرم

خودمختاري و حرمـت و حیثیـت شـهروندان    

  .)223، ص 1387، نوبهار( گردد

در واقع اگرچـه وجـود قـانون کیفـري و     

ها  انگاري براي تمیز هنجارها و ناهنجاري  جرم

و تعیین الگوي رفتار قانونی افـراد، بـراي هـر    

بـراي ایجـاد یـک     امااي ضروري است،  جامعه

جامعه سـالم و قانونمنـد و تـأمین و تضـمین     

 تنهـا  ،هاي اساسـی شـهروندان    حقوق و آزادي

انگـاري بهـره بـرد و      توان از سازوکار جرم نمی

هـاي   انگاري و هزینه  پیامدهاي مترتب بر جرم

تـوجهی   بـی . ناپذیر آن را نادیده گرفت  جبران

انگـاري و    هاي موجود براي جرم به محدودیت

تکیه صرف به توجیهات نظـري و فلسـفی در   

تواند حقـوق   انگاري می  توسل به سازوکار جرم

ـ   کیفري را ب رو سـاخته و   ها چـالش جـدي روب

مشروعیت و جایگاه و نقش آن را بـه پرسـش   

ــار منفــی و  از جملــه مهــم. بکشــاند تــرین آث
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 ریـ زتوان بـه مـوارد    می  انگاري جرمهاي  هزینه

  : اشاره نمود

ا قصد دارد یار ذقانونگ ،انگاري  در جرم .1

عمال خوب و مفیدي که نباید ترك براي اَ که

خواهـد   یین کند و یا میضمانت اجرا تع ،شود

 ،اعمال بـدي را کـه بایـد از آن اعـراض کـرد     

که قانونگذار بخواهـد    در صورتی. تحریم نماید

 ،شــودبــراي اعمــال خــوبی کــه نبایــد تــرك 

ضمانت اجرا تعیـین کنـد، بایـد دانسـت کـه      

همواره چنین سیاستی سودمند نخواهد بود و 

گاهی به از دست رفتن ارزش یک عمل منجر 

زیـرا در اعمـال اخالقـی، اصـوالً     . دخواهد شـ 

ارزش وابسته به نیت اسـت و در فـرض عـدم    

وجود قصد و نیت، بـا آنکـه پیکـره بـه ظـاهر      

از این گذشـته  . کند اخالقی باشد، کفایت نمی

طبیعی است که با اجباري کردن یـک عمـل،   

دیگر فرد نه از روي خوب و مفید بودن، بلکـه  

را بــه ســبب تــرس از جریمــه و مجــازات آن 

دهد و عمل خاصیت اخالقی خودش  انجام می

در حقیقت اقتضاي اصلی . دهد را از دست می

و اولیه عدالت، حرمت نهادن به یـک سلسـله   

حقوق بنیادین براي بشر است تـا او بتوانـد از   

اراده آزادي که خداوند به مدد عقـل بـراي او   

گـري او    قرار داده، برخوردار شود تـا گـزینش  

تــا ایــن میــزان از . ا کنــدارزش اخالقــی پیــد

تــوان  آزادي بــراي بشــر تعیــین نشــود، نمــی

طورکامل و در عمل او را مختـار و افعـال او    به

حـاجی  (را مشمول قضاوت اخالقـی قـرار داد   

  .)35 ، ص1378ده آبادي، 

ــه نظــر مــی  ــابراین ب رســد گرچــه در  بن

گذشته جرم ارتباط تنگـاتنگی بـا اخالقیـات    

زي در غالـب  داشته اسـت، امـا گـرایش امـرو    

کشـورهاي غربــی و همچنـین اســناد حقــوق   

عنـوان   بشري کـه جامعـه دموکراتیـک را، بـه    

شناسند، بـر اسـاس اصـول     جامعه مطلوب می

دموکراسی چنین است کـه هـیچ گـروه و یـا     

نظـر از میـزان نفـوذ و      طبقه اجتماعی، صـرف 

اعتباري که دارند، حق تحمیل عقاید دینی یا 

هـاي دیگـر    ر گروهمعیارهاي اخالقی خود را ب

ــه در   ــد و کســانی ک ــا اســتفاده از زور ندارن ب

کنند، نسبت به  جامعه دموکراتیک زندگی می

هــاي خــود  قواعــد اخالقــی، معیارهــا و ارزش

   .)153 ، ص1381موحد، (مستحق هستند 

از سوي دیگر اگر قانونگذار بخواهد براي 

اخالقــی هســتند، مجــازات   اعمــالی کــه غیــر

نظر از مواردي که  یز صرفکیفري مقرر دارد ن

رفتــار مــورد نظــر مضــرات زیــادي داشــته و  

اي جز کیفر وجود نداشته باشـد، ممکـن    چاره

است مشکالتی از قبیل تورم کیفري ایجـاد و  

انسداد و وقفه کار دادرسی و همچنین فاسـد  

شدن فرد در زندان که برخی از آنها در موارد 

  . وجود آید هب ،دیگر اشاره خواهد گردید
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ــه. 2 ــ   مداخل ــتر، ب ــه   هبیش ــژه مداخل وی

هاي فردي را   کیفري، محدوده حقوق و آزادي

هـا   اگر این مداخله از حـداقل . کند تر می تنگ

تـر شـود، مـردم دولـت را مـانع اصـلی        افزون

در چنین . پندارند هاي آزادانه خود می فعالیت

شرایطی امکـان پـرورش و شـکوفایی بیشـتر     

از . شود دي کم میهاي فر استعدادها و توانایی

   سوي دیگر به کـارگیري افراطـی و گسـترده   

ــاي   ــه واســطه کثــرت رفتاره ســالح کیفــر ب

. شده، از کارایی آن خواهد کاسـت   انگاري جرم

ــمانت     ــترده ض ــارگیري گس ــه ک ــع ب در واق

اجراهاي کیفري حقیقت مجازات را نزد مردم 

آورد، و آنچه این احساس را تقویـت   پایین می

رفتارهـاي کـم اهمیـت       گـاري ان جرمکند،  می

  . است

گردد  زمانی که همه چیز، حقوق جزا می

شود  و یا همه چیز مشمول حقوق کیفري می

و در حقیقـت وقتـی کــه همـه چیـز، مهــم و     

شــود،  اساســی و قابــل کیفــر جلــوه داده مــی

شهروندان دچار سردرگمی شـده و آنهـا نیـز    

نماینـد و   همه چیز را پیش پا افتاده تلقی می

هـا   ینجاست که از کاهش ارزش مجـازات در ا

، ص 1371گسـن،  ( آیـد  سخن به میـان مـی  

؛ چرا که وقتی سخن از کیفر بـه میـان   )125

هن مردم، شدیدترین جرایم آید، باید در ذ می

ها تداعی گردد،   ارزش ترین و تجاوز به اساسی

نه اینکه براي هر رفتار کم اهمیـت، جزئـی و   

توسـل   مربوط به حریم خصوصـی، بـه کیفـر   

  . شود

کـه مـوارد مداخلـه      عالوه بر این هنگامی

کیفري از سوي دولت افزایش یابد، بـه علـت   

تعدد موارد، اجراي صحیح و عادالنه قانون بـا  

مشکالتی مواجه شـده و در برخـی مـوارد بـا     

. گردد تبعیض و تضییع حقوق افراد همراه می

چــرا کــه بــه طــور معمــول، تعــداد کمــی از  

دستگیر شـده و همـواره    مجرمان شناسایی و

عـالوه بـر   . گیرند اي مورد پیگرد قرار نمی عده

 هاي ارجاعی، این، به دلیل حجم باالي پرونده

شمار زیاد جـرایم و افـزایش فشـارها     به دلیل

براي تسریع در فرایند کیفري، دقت و کیفیت 

 در   فداي سرعت و کمیت گشـته و در نتیجـه  

 چنـین وضــعیتی، عــدالت مفهــومی شــکننده 

یافتــه و میــزان ناراضــیان از دســتگاه عــدالت 

  . کیفري افزوده خواهد شد

انگاري بدون توجه به   از سوي دیگر، جرم

امکانات دستگاه عدالت کیفري سبب خواهـد  

ــادي از جــرایم ارتکــابی،   شــد کــه بخــش زی

شناسایی و کشف و مورد تعقیب واقع نشـوند  

کـاري قـانونی،    واقعی و بـزه  کاري  و مابین بزه

اف بزرگی ایجاد گردد کـه از آن بـه رقـم    شک

دلیـل   عـالوه بـر ایـن، بـه    . شـود  سیاه یاد مـی 

کمبود امکانات، بسیاري از جرایم کشف شـده  
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مورد شناسایی و تعقیب قرار نخواهند گرفـت  

   .)6 ، ص1385حبیب زاده، (

تـوان از آن   کی دیگر از مواردي که مـی ی

هـا و در حقیقـت    به عنوان یکی از محدودیت

زایـیِ    انگاري یـاد نمـود، جـرم     منفی جرم آثار

به عبارت دیگر . باشد حقوق کیفري می  بالقوه

، 1374کالرکسون، (کند  جرم، جرم تولید می

ــل  ). 235ص ــه دو صــورت قاب ایــن مســئله ب

ــی  ــق م ــد تحق ــد    :باش ــو فراین ــی در پرت یک

زنی و دیگري به دلیل ایجـاد شـرایط    برچسب

  .مجرمانه در پرتو برخی رفتارها

زنی، فـرد بـا خـوردن     فرایند برچسب در

برچسب مجرمانه بـه دلیـل تصـوراتی کـه در     

جامعه در خصوص مجرمین وجود دارد، حتی 

اگر در اثر مجازاتی که تحمـل کـرده، اصـالح    

هایی شده و   شده باشد، بازهم دچار محرومیت

اي جز اینکـه نقـش و قالـب      در حقیقت چاره

ر اثـر  یک فـرد بزهکـار را بپـذیرد، نـدارد و د    

همین مسئله نیـز بـه سـمت انحـراف ثانویـه      

ــه . شــود  کشــیده مــی ــع انحــراف ثانوی در واق

شود که نقش منحرفانه بـه   هنگامی ایجاد می

تـر و   واسطه افزایش تماس با منحرفین آلـوده 

زنــی تقویــت   واســطه آثــار برچســب غالبــاً بــه

ــادي، (گــردد  مــی  ، ص1377نجفــی ابرنــد آب

271(.  

تـرین مـواردي    مهماز سوي دیگر یکی از 

انگاري یک رفتـار بایـد حتمـاً      که قبل از جرم

اي اسـت   مد نظر قرار گیرد، شـرایط مجرمانـه  

واسطه جرم دانستن یـک رفتـار ممکـن     که به

براي مثـال، وجـود جـرایم    . است ایجاد گردد

راجع به مواد مخدر، هزینه تهیه ایـن مـواد را   

دهــد و   کننــدگان افــزایش مــی  بــراي مصــرف

ین یک فرد معتـاد کـه بـه هـر صـورت      بنابرا

، کنـد   ممکن سعی در تهیه مواد نیاز خود مـی 

براي این منظـور غالبـاً بایـد مرتکـب جـرایم      

دیگري مثل سرقت شود تـا بتوانـد وابسـتگی    

مثال دیگـر  . خود را بر این مواد پاسخگو باشد

انگـاري سـقط     تواند جـرم  در این خصوص می

ایطی، چنانچه ایـن عمـل در شـر   . جنین باشد

قانونی شـناخته شـود، موجـب بیـرون رانـده      

کننـدگان غیرقـانونی و در نتیجـه      شدن سقط

رعایت استانداردهاي باالتري از نظر مقررات و 

عالوه بر این، توسل فراوان به . گردد ایمنی می

واکنش جزایی، جامعه را در درازمدت به ایـن  

برد که به جاي گـرایش بـه تقویـت     سمت می

ــان ــاي اجت بنی ــد   ه ــایی مانن ــاعی و نهاده م

پیشگیري وضعی و اجتماعی از جرم، گرفتـار  

بـه عبـارت   . هاي منفیِ سرکوبگر کنـد  واکنش

اثـر   تواند به بی دیگر، مداخله نظام کیفري می

هـاي اجتمـاعی    شدن قدرت و نفـوذ سـازمان  

کننـد   منجر شده و مردم رفته رفته عادت می

ــده  ــراي حــل پدی ــه ب ــاي مســئله ک ســاز و   ه

ساز، زور و سـرکوب را بهتـرین پاسـخ      دردسر
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بشناسند و در این صورت، نقش جامعه مدنی 

و نهادهاي آن، به طور نامعقول به نفع حقـوق  

کیفــري تضــعیف شــده و ایــن رونــد موجــب 

يِ نـامطلوب و سـاختاري کـردن    سـاز   فرهنگ

مــورد در برابـــر   نامشــروع و بـــی  خشــونت 

ــده ــد (هــاي اجتمــاعی اســت  پدی نجفــی ابرن

  ).272 ، ص1377آبادي،

با عنایت به موارد ذکر شده در خصـوص  

رسـد در   انگاري، به نظر مـی   تبعات منفی جرم

ــمیم  ــورد و تصـ ــوص    برخـ ــري در خصـ گیـ

ــت کیفــري در    جــرم انگــاري رفتارهــا و دخال

هاي افراد، باید دخالـت دولـت    حقوق و آزادي

ــوص  ــن خصـ ــت در ایـ ــارچوب سیاسـ را چـ

 اي توجیه کنـد کـه هـدف آن،    ویژه  اجتماعی

ــابرابري   ــدنامی و نـ ــال زور، بـ ــاهش اعمـ کـ

ي کـه    هاي کیفر ست، چرا که نظاما  اجتماعی

براي رسیدن بـه یـک هـدف از اعمـال زور و     

آسـیب بــه آزادي و حرمـت انســانی اســتفاده   

هـاي موجـود را    کنند، ناآگاهانـه نـابرابري   می

د و لــذا ضــمانت اجراهــاي نــنمای تقویـت مــی 

 ز دیگـر او جـدا   ــ  کیفري را به طـور مطلـق   

ــه از ره ــایی ک ــرایط  ابزاره ــا، در ش ــذار آنه گ

انسان تحت تأثیر قرار گرفتـه و   خاصی، رفتار

ــد  ـشــود    کشــمکش موجــود حــل مــی نبای

   .نگریست

انگـاري    هایی براي جرم  در خصوص شیوه

که داراي حداقل اثرات منفی باشد و در واقـع  

حداقلی و در حد ضرورت   انگاري منجر به جرم

وش توازن و صافی که به عنوان گردد، به دو ر

شناخته   انگاري هاي مطرح در زمینه جرم روش

محمــودي (تــوان اشـاره نمـود     انـد، مـی   شـده 

ــانکی،  ــوازن،  ).306، ص 1384جــ روش تــ

گیري بر اساس موازنه   ترین راه تصمیم  قدیمی

 هاست که در آن به سنجش بـار دالیـل    گزینه

انگــاري در موضــوعی   جــرم فموافــق و مخــال

اگر ایـن روش را بـه تـرازو    . پردازند  خاص می

ـ انگـاري در    تشبیه کنیم، سـودهاي جـرم   ک ی

هـاي آن در کفـه دیگـر نهــاده      کفـه و هزینـه  

ــی ــود  م ــی ایــن روش در    . ش ــه دالیل ــا ب ام

توانـد   هاي اساسـی و مهـم نمـی    گیري  تصمیم

» شنشـک «یکی آنکه چنان که . راهگشا باشد

ــت    ــوده اسـ ــرح نمـ ــود مطـ ــاب خـ  در کتـ

70)-ensheck, 1994, pp. 64(Sch   بـه نظـر ،

رســد کــه گرچــه بــا تــرازوي آزمایشــگاه  مـی 

توان مواد را وزن کرد و نسـبت آنهـا را بـه     می

ادعاها را چون وزن عینی اما یکدیگر سنجید، 

ــد، نمــی ــین   ندارن ــذا چن ــرد و ل ــوان وزن ک ت

اي ذهنی و محل مناقشه فراوان است و  موازنه

 د یـا بـه ضـرر   سـو توافق بـه   نتیجه، ایجاد در

عالوه بر این، در . باشد میانگاري ممکن ن  جرم

 دالیـل  وزنـی   نزدیک به هـم و یـا هـم    شرایط
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موافق و مخالف، ترجیح یک کفه وزنه بر کفه 

  . باشد نمی پذیر پذیر و یا توجیه دیگر، امکان

انگاري   روش دیگري که در خصوص جرم

، ســازي  حــداقلی مطــرح اســت، روش صــافی

آن را ابداع کرده » شنشک«که اي است  شیوه

تـر از روش تـوازن     ست کـه مناسـب  ا و مدعی

کنــد زمــانی کــه  او پیشــنهاد مــی. باشــد مــی

رفتاري هسـتیم، بایـد آن    انگاري  درصدد جرم

آمیز   اي موفقیت رفتار به طور متوالی و به گونه

ر از سه فیلتر مجزا عبور کند و در صورت گـذ 

تـار موجـه   رف از هر سه فیلتر، جرم شـناختن 

انـد    فیلترهاي مورد نظر شنشک عبـارت . است

  : از

فیلتر اصول) الف
3
:  

بر اساس این فیلتـر، در وهلـه اول بایـد    

ثابت شود که رفتار بر اساس یکسـري اصـول   

، در )اصـل صـدمه   مـثالً (انگـاري    نظري جـرم 

حیطه صالحیت قضـایی جامعـه و یـا اقتـدار     

ابـت  به عبارت دیگـر، بایـد ث  . دولتی قرار دارد

مربوط  اساس اصول و مبانی نظري شود که بر

انگـاري، دولـت مجـاز بـه مداخلـه در        به جرم

هاي فردي شهروندان از طریق  حقوق و آزادي

  . ممنوعیت و یا ایجاد محدودیت کیفري است

                                       
3. The Filter Principle 

  :4ها فرض  فیلتر پیش) ب

به محـض اینکـه عملـی از میـان فیلتـر      

توان اقدام دولـت بـراي    اصول عبور کرد، نمی

انگـاري آن رفتـار را بـدون بررسـی ایـن        رمج

دیگـري   آمیز  هاي موفقیت آیا راه«موضوع که 

کـارگیري نظـام     که وقـوع عمـل را بـدون بـه    

عدالت کیفري تقلیل دهد، وجود دارد یـا نـه،   

چـرا کـه کسـی از پتـک بـراي       .توجیه نمـود 

کند و نباید بـراي   شکستن فندق استفاده نمی

ـ توانـد   کنترل رفتاري که می وسـیله سـایر    هب

هاي حقوق حمایت شود، از حقوق جـزا   رشته

). 224 ، ص1374کالرکسـون،  (استفاده کرد 

دارد  ها بیـان مـی   فرض  در حقیقت فیلتر پیش

هایی کـه واجـد کمتـرین مزاحمـت      که روش

براي فـرد اسـت و کمتـر جنبـه آمرانـه دارد،      

هـایی کـه مزاحمـت بیشـتري      نسبت به روش

. ارجــح اســت  ،کنــد بــراي او فــراهم مــی  

  ).4، ص1385زاده،   حبیب(

  :5فیلتر کارکردها) ج

انگـاريِ    در این فیلتر عواقب عملـی جـرم  

تصـویب و  . گیـرد  رفتار مورد بررسی قرار مـی 

اجراي قوانین کیفري، پیامدهایی در پـی دارد  

که برخی از آنها سریعاً خود را نمایان کـرده و  

برخی دیگر ممکن است پس از گذشت زمـان  

                                       
4. The Presumptions Filter 
5. The Pragmatic Filter 
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ــدار ــان  . گــردد پدی ــد ســود و زی در واقــع بای

وجـود یـک قـانون     اجتماعی وجـود یـا عـدم   

کیفريِ پیشنهادي، ارزیابی و سـبک سـنگین   

  . گردد

، چنـین  »گـذر  صـافی «این سه فیلتر یا 

سازند که همواره تقنین جزایی   خاطرنشان می

مـورد توجـه و    بایست به عنوان آخرین راه  می

ورود آحـاد   االمکـان از   اجرا قرار گیرد و حتـی 

چه در عرصه ملی و چه در عرصه (هر جامعه 

هایی در مقام تقنین   الملل، با اندك تفاوت  بین

. بــه نظــام کیفــري خــودداري نمــود) و اجــرا

کنـد    د مـی ییـ أهاي جدید علوم جنایی ت یافته

نظام عدالت کیفري چیـزي جـز بخشـی    «که 

ــراي    ــه ب ــود در جامع ــام موج ــک از نظ کوچ

رل رفتارهـــا و مـــدیریت کشـــمکش و کنتـــ

ــت  ــایند نیس ــعیت ناخوش ــرل. وض ــاي   کنت ه

ــک   اجتمــاعی ــه یکای رســمی و غیررســمی ب

اجتماعی، حقوقی، خصوصـی   رمتصونهادهاي 

زدایی  گزارش جرم(» .ابدی  و عمومی تسري می

ــایی،  ــمانت ). 36 ، ص1384اروپ ــابراین ض بن

اي مطلق، بلکه   گونه اجراي کیفري را نباید به

دیگر ابزارها نگریسـت، چـرا   باید در ارتباط با 

هـاي اجتمـاعی نیـز ابزارهـاي       که دیگر نظـام 

دیگري در اختیار دارند که از رهگذر آنهـا، در  

شرایط خاصی ممکن است کشمکش موجـود،  

بدون نیاز به دخالت نظام کیفري حل شـود و  

بنابر این، اصل ضروري بـودن و فرعـی بـودن    

ــرم ــت را بــراي      ج ــاري، بیشــترین اهمی انگ

زدایـی و    هـاي مربـوط بـه جـرم      گیري  متصمی

زدایی اروپـایی،    گزارش جرم(انگاري دارد   جرم

عنـوان یکـی    در این راستا به). 29 ، ص1384

از راهکارهــاي کنتــرل رســمی رفتارهـــاي    

تــوان بــه   انگــاري، مــی  نابهنجــار غیــر از جــرم

ــز  گســترش شــیوه ــدارا« ایشهــاي اف در  6»م

رفتارهـاي   جامعه نسبت به انـواع مختلفـی از  

بر اساس ایـن رویـه، بـا    . نامطلوب اشاره نمود

امعان نظر به این که همه جوامع انسانی بایـد  

 ناپذیر، براي پذیرش حجـم   به صورتی اجتناب

نــامطلوب  هــا و رفتارهــاي معینــی از فعالیــت

زایش افـ «آماده باشند، باید در نظر داشت که 

ــدارا  ــطح م ــمنی  » س ــاي ض ــه معن ــاً ب  الزام

نـامطلوب نیسـت،    ز رفتارهـاي پوشـی ا   چشـم 

تر نسبت بـه    تواند بر واکنشی متعادل  بلکه می

توان گفت که از نظر   آن مبتنی باشد و لذا می

شرایط  ، یکی از7زدایی اروپا  جرم کمیته فرعی

عدالت آن است که نظام عدالت کیفري بـیش  

از آنچه براي منفعت جامعه ضروري است، در 

زدایـی    زارش جرمگ(آزادي افراد دخالت نکند 

ــایی،  ــر  )34 ، ص1384اروپـ ــه هـ ــرا کـ ؛ چـ

انگاري، نوعی مداخله و ایجاد محـدودیت   جرم

  . هاي افراد است فراروي حقوق و آزادي

                                       
6. Tolerance 
7. Subcommittee on Decriminalization 
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لمللـی حقــوق بشـر نیــز   ا  در اسـناد بــین 

ــل   ــا اص ــده ی ــودن«قاع ــروري ب ــال» ض  اعم

هاي افـراد و بـه     محدودیت در حقوق و آزادي

هـا   محدودیت این طریق اولی، ضرورت اعمال

انگاري مورد توجه قـرار گرفتـه     از طریق جرم

هاي پذیرفتـه شـده     که محدودیت است؛ چنان

هاي بنیادین بشر،   در اسناد، بر حقوق و آزادي

حمایت از امنیـت،  «منحصر در مواردي چون 

نظم، سالمت یا اخـالق عمـومی یـا حقـوق و     

تلقــی شــده و » هــاي اساســی دیگــران آزادي

ها بایـد در    اعمال این محدودیتعالوه بر آن، 

داشـته  » ضرورت» «جامعه دموکراتیک«یک 

ــزوم » کراتیــکوجامعــه دم«اصــل . باشــد و ل

جامعــه «مداخلــه در یــک » ضــروري بــودن«

نیــز در اســناد متعــدد حقــوق » دموکراتیــک

میثاق  23و  22و  21مواد . بشري آمده است

میثـاق   8و  4، مواد »حقوق مدنی و سیاسی«

، مواد »ادي، اجتماعی و فرهنگیحقوق اقتص«

» کنوانسیون اروپـایی « 11و  10و  9و  8و  6

مریکـایی  اکنوانسیون « 22و  16و  15و مواد 

. در این باره قابل توجـه هسـتند  » حقوق بشر

ــناد   ــه اس ــین کلی ــره «همچن هشــتمین کنگ

سازمان ملل براي پیشگیري از جرایم و رفتـار  

کلیـه   بـر  ؤخرانگاري را مـ   ، جرم»8با مجرمین

                                       
8. Eight United Nations Congress on Crime 
Prevention and Criminal Justice 

هــاي غیرکیفــري   جملــه پیشــگیري  ازتــدابیر، 

  .اند  دانسته

در این خصـوص، در ابتـدا الزم بـه نظـر     

ضـروري  » «مفهـوم «رسد که در رابطه بـا    می

از نظر ایـن اسـناد توضـیح مختصـري     » بودن

داده شده و سپس مفهوم جامعه دموکراتیـک  

براي اثبـات ضـروري   . رار گیردمورد بررسی ق

دولـت  «نها ایـن موضـوع کـه    مداخله، ت بودن

نشان دهد دلیل یا دالیلـی بـراي دخالـت در    

، کـافی  »هاي افراد وجـود دارد  حقوق و آزادي

ثابت نمایـد کـه   » باید«باشد، بلکه دولت  نمی

هـا در یـک جامعـه دموکراتیـک      این دخالت«

در پرونده هنـدي سـاید   . »ضروري بوده است

ــا ــه بریتانی  ،(Merrils, 1990, p. 161) علی

امات انگلیسی به توقیـف و ضـبط هـزاران    مق

صفحه از کتاب مستهجنی که توسط دو ناشر 

اي بـه چـاپ    دانمارکی براي کودکان مدرسـه 

ادعـاي   ، ورسیده بود، مبـادرت کـرده بودنـد   

 این بود که ایـن اقـدام، نقـض آزادي   خواهان 

کنوانسـیون اروپـایی    10وفق مـاده  ـ بیان او  

پـایی حقـوق   باشد؛ دیوان ارو  می ـ  حقوق بشر

بشر ادعاي خواهـان را بـه دلیـل اینکـه ایـن      

ــک جامعــه      ــت بریتانیــا، در ی دخالــت دول

دموکراتیک براي حمایت از اخالقیات ضروري 

 وده اســت، رد کــرد و در خصــوص مفهــوم بــ

ایـن  [«بدین نحو مقـرر کـرد کـه    » ضروري«
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 9»اجتنـاب ناپـذیر  «] واژه[نه مترادف با ] واژه

قابـل  «همچـون   است، نه از انعطاف واژگـانی 

ــویز ــولی«، 10»تجـــــــــ ، 11»معمـــــــــ

 14»مطلـــوب«یـــا  13»معقـــول« ،12»مفیـــد«

دادگاه در این خصـوص مقـرر   . برخوردار است

گیـري شـود     باید در هر مورد تصمیم کرد که

آیا دالیلی که مقامات دولتی براي توجیه «که 

کنند، با توجه بـه مـاده    مداخله خود ارائه می

ایسته و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ش 10

همچنین دادگـاه  . »رسد یا نه کافی به نظر می

علیـه  » السون«اروپایی حقوق بشر در پرونده 

نیز در خصوص مفهوم ضروري بودن » سوئد«

مفهـوم ضـروري   «: مداخله چنین بیـان نمـود  

دال بر آن است که مداخله، برخواسته از یـک  

نیاز مبرم بوده و به ویژه، در تناسب بـا هـدف   

  .»قرار گرفته استمشروع مد نظر 

دموکراتیـک بـودن   «در خصوص شـرط  

، الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن شـرط،      »جامعه

ها بر قواعـد و مـوازین    براي اعمال محدودیت

حقوق بشر، مندرج در اعالمیـه حقـوق بشـر،    

سیاسـی و  ـ   المللـی حقـوق مـدنی     میثاق بین

اجتمـاعی   ـالمللی حقوق اقتصادي   میثاق بین

ــده  ــرح گردی ــی مط ــدین   و فرهنگ ــت و ب اس

                                       
9. Indispensable 
10. Admissible 
11. Ordinary 
12. Useful 
13. Reasonable 
14. Desirable 

االصـول بـراي کلیـه کشـورهاي       ترتیب، علـی 

امـا  . عضو، عمومیت و حکومیتی یکسـان دارد 

حقیقت این است که چنین شرطی با واقعیت 

کشورهاي عضو میثاقین سازگار نبوده و ایـن  

هـایی متفـاوت برخـوردار     کشورها از فرهنـگ 

باشند؛ به طوري که برخی از این کشـورها   می

امـا در  . سی اعتقـادي ندارنـد  اصوالً به دموکرا

عــوض در جامعــه اروپــا، مفهــوم جامعــه     

نظـم عمـومی   «تـرین ارزش   دموکراتیک، مهم

محسوب شده و حقوق بشر اروپایی، » اروپایی

ــی  ــرار مــ ــور آن قــ ــون محــ ــرد چــ   . گیــ

در رویه محاکم ). 177 ، ص1384کوچ زاده، (

ــاف جامعـــه   بـــین المللـــی، ذکـــري از اوصـ

، امـا دادگـاه   خـورد  دموکراتیک به چشم نمـی 

علیه » دوجون«اروپایی حقوق بشر در پرونده 

» اندیشـی   گسترده«و » مدارا«، از 15»بریتانیا«

ــه    ــک جامع ــارز ی ــه ب ــوان دو خصیص ــه عن ب

ــه میــان آورد  ــین . دمــوکرات ســخن ب همچن

ــی ــت    م ــوان گف ــارکت   «ت ــق مش ــود ح وج

احتـرام بــه  «، »حاکمیـت قـانون  «، »همگـانی 

و » مــلتح«، »تســامح«، »هــا حقـوق و آزادي 

و » حکومت اکثریـت «، »چندگانگی سیاسی«

برابري همگـان در برابـر   «، »احترام به اقلیت«

ــانون بزرگداشــت «و » توزیــع قــدرت «، »ق

نظـام  «، از شرایط الزم براي تحقـق  »نخبگان

                                       
15. Dudgeon v. The United Kingdom Judgment 
of 22 Oct. 1981, Para. 53 
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در » دولـت «در واقـع،  . باشد  می» دموکراتیک

هـاي دموکراتیـک، خـدمتکار مـردم       حکومـت 

ــا  ،اســت ــذا ق ــیس مــردم و ل ــه رئ ــد ن نون بای

در ایـن حکومـت،    .محصول اراده مردم باشـد 

تـر اسـت کـه اکثـر       قانون جزا هنگامی موفـق 

مردم بر این باور باشند که قانون عادالنه بوده 

ثر عمـل  ؤطور کافی و مـ  هتواند ب  و سیستم می

  . (Mccarthy, 2006, pp. 114,145) نماید

ــی  ــین مـ ــوص   همچنـ ــوان در خصـ تـ

ب و مطـابق  هاي یک حکمرانـی مطلـو   ویژگی

المللـی   موازین حقوق بشر از نظر اسـناد بـین  

که در  16»دولت خوب«حقوق بشر، به مفهوم 

 خـورد،  المللی بـه چشـم مـی    برخی اسناد بین

بـراي  » دولـت خـوب  «دکترین . مراجعه نمود

توسط بانـک جهـانی    1989اولین بار در سال 

  :ارائه شد و به شرح زیر توصیف گردید

ر حکمرانــــی مطلـــــوب از رهگـــــذ «

ــتگذاري ــیش« سیاسـ ــل پـ ــی قابـ ، 17»بینـ

و از طریـــق  19»روشـــنگرانه«و  18»آشـــکار«

ساالريِ مبتنـی   دیوان«؛  20»فرایندي شفاف«

نیروي اجراي حکـومتی  «؛ »اي بر اصول حرفه

هــاي خــود  کــه در قبــال اقــدامات و فعالیــت

یک جامعه مدنی قوي کـه  «و » مسئول است

                                       
16. Good Governance 
17. Predictable 
18. Open. 
19. Enlightened 
20. Transparent 

بــه منصــه » در امــور عمــومی مشــارکت دارد

رسد و البته همه این رفتارها تحـت   ظهور می

» .صورت خواهد پـذیرفت  21»حکومت قانون«

 .)148، ص 1386 تاموشات،(

همچنین کمیسیون حقوق بشر سـازمان  

هـاي اساسـی    اي، ویژگـی   ملل طـی قطعنامـه  

در موارد زیر خالصه نموده  حکمرانی خوب را

   ):162 ، ص1383زارعی، ( است

 ؛24پاسـخگویی  ؛23مسئولیت ؛22شفافیت«

ــارکت ــانون و25مشــــ ــت قــــ  ؛ حاکمیــــ

 .»26پذیري انعطاف

، اگرچه مفهومی نسبتاً نو »دولت خوب«

در ادبیات حقوقی و سیاسی است، اما از نظـر  

هایی  رسد با ارزش اهداف و ماهیت به نظر می

ساالري، حقـوق بشـر و مشـارکت      چون مردم

ترین مفهوم بـه آن،    همسویی داشته و نزدیک

حکمرانـی  «. شـد با  می» حکومت دموکراتیک«

ــوب ــه»خ ــامل مجموع ــدگاه ، ش ــا،  اي از دی ه

ها و فرایندهایی است کـه   ، سیاستسازوکارها

در خدمت تحقـق دموکراسـی و حقـوق بشـر     

هـا، حکمرانـی    است و بنابراین از این دیـدگاه 

تـوان ابـزار و وسـیله مطلـوبی در      خوب را می

ساالري، حقوق بشـر    جهت تحقق آرمان مردم

                                       
21. The Rule of Law 
22. Transparency 
23. Responsibility 
24. Accountability 
25. Participation 
26. Responsiveness 
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ــانون دا ، 1383زارعــی، (نســت و حاکمیــت ق

  ).165ص

ــودن   ــا تشــخیص ضــروري ب در رابطــه ب

مداخلـــه در یـــک جامعـــه دمـــوکرات و    

گیـري در ایـن خصـوص کـه مداخلـه        تصمیم

مورد نظر تا چه حـد ضـروري اسـت، عوامـل     

از . توانند مورد توجه قرار گیرنـد  اي می عدیده

مصـلحت یـا   «تـوان بـه    جمله این عوامل مـی 

حمایـت از آن   بـراي » مداخلـه «کـه  » ارزشی

ز نیـا «و » مداخلـه  شـدت «گیـرد،    صورت می

بـرآورده   مبرمی که دولت خواهان» اجتماعی

خصــوص  در. کــردن آن اســت، اشــاره نمــود

ماهیت مداخلـه، بایـد گفـت کـه هـر چقـدر       

کننـده    مداخله شدیدتر باشـد، دالیـل توجیـه   

تـر   تـر و قـوي   دخالت دولت نیز باید مسـتدل 

مبرمـی کـه    همچنـین نیـاز اجتمـاعی   . باشد

گر مداخله است نیز به همـین صـورت     توجیه

به عنوان مثال، توجیه مداخالتی که به . است

گیـرد،   بهانه حراست از امنیت ملی صورت می

که جهت صیانت از است تر از مداخالتی  آسان

ــی  ــام مــ ــومی انجــ ــالق عمــ ــود  اخــ   شــ

  ).83 ، ص1385زاده،  موالی(

موجب شد » جامعه دموکراتیک«مفهوم 

یــوان اروپــایی حقــوق بشــر در دعــواي کــه د

» دولـت ترکیـه  «علیه » حزب رفاه و دیگران«

اعالم کند که انحالل حزب رفاه توسط دولـت  

حـزب رفـاه   . ترکیه کامالً صحیح بـوده اسـت  

ترین حزب سیاسی ترکیـه بـود کـه در     بزرگ

دهه نود توسط دادگاه قـانون اساسـی ترکیـه    

ن تنها دلیل انحالل حزب رفـاه ایـ  . منحل شد

هـاي مغـایر    بود که این حزب به مرکز فعالیت

با اصـول سکوالریسـم کـه در قـانون اساسـی      

دیوان اروپـایی  . تضمین شده، مبدل شده بود

با اعتقاد به اینکه انحالل حـزب، نقـض مـاده    

 ،کنوانسیون اروپـایی حقـوق بشـر نیسـت     11

تأکید کرد که اقدامات حـزب رفـاه در جهـت    

بر پایـه شـریعت    تبلیغ براي ایجاد نظام دینی

اسالمی مطابق اصول یک جامعه دموکراتیـک  

هر چند سـه نفـر از هفـت قاضـی،     . باشد نمی

برنامه حزب رفاه را در دو سـالی کـه بـر سـر     

قدرت بود، دقیقاً منطبق با اصول دموکراسـی  

دیدند، اما دیوان، انحالل حزب را مغایر بـا   می

  :کنوانسیون ندانست و اعالم نمود

توانـد منتظـر بمانـد و     یک دولت نمـی «

مداخله نکند تا یک حزب سیاسی قدرت را به 

مشـی    دست بگیرد و بـراي اجـراي یـک خـط    

کراسـی  وناسازگار بـا کنوانسـیون و اصـول دم   

دست به اقداماتی بزند و از نظر دیوان اروپایی 

هـاي   حقوق بشـر، سکوالریسـم ضـامن ارزش   

  27».باشد دموکراتیک می

                                       
27. European Court of Human rights: Refah party 
V. Turkey, Judgment of 3 July 2001 
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ن نافع و قابل ارزیـابی بـود   -3

  انگاري جرم

ــراي     ــري بـ ــل دیگـ ــت اصـ در حقیقـ

آن اسـت کـه    ،انگاري الزم شمرده شـده  جرم

بـه ایـن معنـا کـه      .حقوق جزا باید نافع باشد

هایی کـه در اثـر    فایده استفاده از آن، از زیان

استفاده از حقوق جزا بر فرد و جامعه تحمیل 

تـوان گفـت کـه     مـی . گردد، بیشـتر باشـد   می

تـب اصـالت فایـده یـا     لیبرالیسم جدید یا مک

هاي هیـوم و   که در ابتدا در اندیشه 28سودنگر

بنتام تجلی یافت و پـس از آن بـا تفکـرات و    

نظریات جان استوارت میل ادامه پیدا کرد، بر 

البتـه نظریـات   . نگاه سودانگارانه مبتنی اسـت 

سودانگار نیز خود بر دو گـروه قابـل تفکیـک    

تقاد بـه  گرا با اع  گروهی نظریات فایده. هستند

انگاري حـداقل و مقیـد بـه اصـل آزادي       جرم

ــته   ــوده و دس ــی ب ــل بــه    منف ــر قائ اي دیگ

گرایــی مبتنــی بــر اصــل رفــاه و آزادي   فایـده 

ــرم  ــه ج ــت و در نتیج ــاجمی    مثب ــاري ته انگ

 .)98 ، ص1384محمودي جانکی، (باشند  می

گرایی نخستین بیشـترین منفعـت را در     فایده

ــر   ــه اف ــراي هم ــترین آزادي ب ــه بیش اد جامع

که براي فـراهم کـردن     داند، با این ویژگی می

ایـــن آزادي خـــود را ناچـــار از مداخلـــه در 

ها، به منظـور جلـوگیري از دخالـت در     آزادي

                                       
28. Utilitarian Movement, Utilitarianism 

نمایـد و ایـن بـه      آزادي دیگران محسوب مـی 

 بنــابراین. معنــی مفهــوم منفــی آزادي اســت

جامعـه و   براساس این نظریه، مداخله مشروع

  . باشد مداخله حداقلی می ها، دولت در آزادي

مطابق نظر گروه دوم، هر چند آزادي در 

جامعــه بســیار ســودمند و حیــاتی اســت امــا 

ــد    ــمین آن نیازمنـ ــعه و تضـ ــأمین، توسـ تـ

هایی است کـه بایـد از رهگـذر منـابع      مداخله

ــرد و    ــورت گی ــدرت ص ــروع ق ــمی و مش رس

حمایت از منافع جامعه بایـد هماننـد منـافع    

هـاي دموکراتیـک    لتفردي در دستور کار دو

مطابق این گرایش فکـري، تکلیـف   . قرار گیرد

دولـت را نبایـد تنهـا منـع مداخلــه در آزادي     

ــرایط و    ــردن ش ــراهم ک ــه ف ــرد، بلک ــی ک تلق

ها را نیز در زمره وظیفه دولت  مقدمات آزادي

این گرایش فکري با اسـتناد بـه   . باید قرار داد

، بر عدالت اجتماعی باور داشـته و  29اصل رفاه

ــت در آزاديصــ ــوگیري از دخال ــا را  رف جل ه

. دانــد بــراي رســیدن بــه عــدالت کــافی نمــی

گونه که بیـان شـد، ویژگـی مهـم ایـن        همان

  . گرایش، پذیرش مفهوم مثبت آزادي است

در هرحال وجه مشـترك ایـن نظریـات،    

. باشد انگاري می  کید بر لزوم نافع بودن جرمأت

نگاري ا  توان گفت اولین نفع حاصل از جرم  می

انگـاري    جـرم  یک رفتار، کم شـدن آن رفتـار  

                                       
29. The Principle of Welfare 
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ارزیابی اینکه کم شـدن آن  اما باشد،  شده می

انگـاري آن اسـت و یـا      رفتار دقیقاً نتیجه جرم

امـري  ... سایر شرایط اجتماعی و اقتصـادي و  

گونـه کـه     همچنین همان. بسیار مشکل است

هاي استفاده از قـانون جـزا و    بیان شد، هزینه

ري یک رفتار باید کمتـر از فوائـد آن   انگا  جرم

تواننـد هـم از بعـد     هـا مـی   ایـن هزینـه  . باشد

اقتصــادي و هــم از نظــر غیراقتصــادي مــورد 

ــد   ــرار گیرنـــ ــی قـــ ــابی و بررســـ   ارزیـــ

  ). 234 ، ص1374کالرکسون، (

هـــاي اقتصـــادي مربـــوط بـــه  هزینـــه

ــی  جــرم ــار م ــک رفت ــاريِ ی ــامل   انگ ــد ش توان

یــب و ي مربـوط بــه کشـف و تعق  هــا  هزینـه «

همچنین تورم «و  »مرتکبین آن جرم مجازات

» ک رفتار جدیـد ی  انگاري جرمکیفري ناشی از 

هـاي   هزینـه «و » باال رفتن تعداد زندانیان«و 

» مربـوط بــه بــازپروري و نگهــداري زنــدانیان 

شود کـه    عالوه بر این، زندان موجب می. باشد

ها متالشی شده و بسـیاري     بسیاري از خانواده

. رو شوند هز آنها با مشکالت مالی شدیدتر روبا

در اثر زنـدان، فـرد زنـدانی شـغل خـود را از      

دهـد و عـالوه بـر ایـن کـه خـود،        دست مـی 

کنـــد، هزینـــه او و  درآمـــدي کســـب نمـــی

از . افتـد  اش نیز به گـردن جامعـه مـی    خانواده

هـاي غیراقتصـادي حقـوق     سوي دیگر هزینـه 

ه از د کـ جزا نیز بسیار مهـم و متنـوع هسـتن   

. جزاست حقوق   بالقوه زایی جمله آنها، اثر جرم

، جـرم و انحـراف،   زنـی  چسبمطابق نظریه بر 

اجتمـاعی و اجـراي قـانون     يقانونگذارنتیجه 

نجفی (است قضایی  ـ  توسط نهادهاي پلیسی

ــد ــادي،   ابرن ــه   .)1340، ص 1382آب ــرا ک چ

انگـاري    هنگامی که فردي مرتکب رفتار جـرم 

 ن پس به جرگـه مجـرمین  گردد، از آ شده می

پیونـدد و در نتیجـه فشـار اجتمـاعی، بـه       می

تغییر ادراك از خویشتن و رفتار خـود دسـت   

کـه در پـی    ـخواهد زد تـا بـا عنـوان مجـرم      

 ـ  انگـاري رفتــار وي بـر او نهــاده شـده    جـرم 

عالوه بـر ایـن، حتـی اگـر او     . هماهنگ گردد

چنین ادارکی از خود بـه عنـوان یـک مجـرم     

تواند بـه جامعـه    ، به سادگی نمینداشته باشد

ثابــت کنــد کــه ســالمت خــود را بازیافتــه و  

  .رفتارهاي مجرمانه از او سر نخواهد زد

هـاي غیراقتصـادي    یکی دیگـر از هزینـه  

انگـاري یـک     انگاري این اسـت کـه جـرم     جرم

تواند  که قبال توضیح داده شد، می رفتار، چنان

 شرایط را براي ارتکـاب جـرایم دیگـر، فـراهم    

عـالوه   .)235، ص 1374کالرکسـون،  (نماید 

انگاري یـک رفتـار، هنگـامی کـه       بر این، جرم

بینـی   مجازات حبس بـراي ارتکـاب آن پـیش   

مرتکب را شده باشد، عالوه بر اینکه خود فرد 

همنشینی  اقبمتع در زندان، در معرض فساد

شود  دهد، موجب می  با سایر تبهکاران قرار می
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نیــز از نظــر تربیتــی و  خــانواده و فرزنــدان او

رو شوند که این  ههایی روبپذیري با خأل جامعه

توانند شرایط ارتکاب جـرم را بـراي    ها میخأل

بنابراین مطـابق ایـن اصـل    . وجود آورد هآنها ب

انگاري باید سـودمند و    حقوق جزا و جرم«که 

ورد هاي م ، باید میزان تحقق هدف»نافع باشد

 هاي دیگر نظام تعقیبِ نظام کیفري، از رهگذر

حقـوقی و غیرحقــوقی ســنجیده شــده و نیــز  

هـاي آن مـورد ارزیـابی قـرار      امتیازها و ضعف

گرفته و با نقاط قوت و ضـعف نظـام کیفـري    

بدین ترتیب، تنها در صورتی از . مقایسه شود

هـاي   ابزارهاي کیفري استفاده شود که هزینه

ــند   ــافع آن باشــ ــر از منــ ــه کمتــ   مربوطــ

 .)66 ، ص1384اروپـایی،  زدایی   گزارش جرم(

بایسـت الاقـل تـا      در عین حال، قانون جزا می

حدي قابلیت اجرا داشته باشد؛ فقـدان کامـل   

قی و یا اجتماعی کـه  اجراي قانون با پیام اخال

ابالغ و ترویج آن است، تنـاقض   قانون درصدد

را  قانونگـذار نمایی از پـوچی اوامـر   «داشته و 

ظــن و  ءتوانـد موجــب ســو  ارائـه کــرده و مــی 

کالرکسـون،  (» .بدگمانی نسبت به قانون شود

قانونگـــذار نبایـــد قـــانون  .)236، ص 1374

فایـده،   فایده وضع کند، چرا که قوانین بـی  بی

اثر قـوانین مفیـد را هـم در نظـرِ مـردم کـم       

اي قانون وضع کرد که  کنند و باید به گونه می

، 1384منتســکیو، (قــانون اثــر داشــته باشــد 

  ). 878ص

المللی حقوق بشر نیز بر لـزوم    بیناسناد 

بـه  . انـد   انگـاري توجـه داشـته     نافع بودن جرم

از  56و  55، 53، 52عنــوان مثــال، قواعــد    

ــش  ــدالت   «بخ ــدیریت ع ــوانین و م ــع ق وض

رهنمودهاي سازمان ملل بـراي  «از » نوجوانان

ــان  ــاري نوجوانــ ــگیري از بزهکــ از » پیشــ

هر یک اشاراتی بدین  )1(»رهنمودهاي ریاض«

بایسـت    هـا مـی    دولت«مون در بردارند که مض

قوانین مرتبط با جوانـان را بـا منـافعی چـون     

ترویج و حمایت از حقوق و رفاه کلیه جوانان، 

قوانین بایـد  «و اینکه » تدوین و اعمال نمایند

رفتـار،   براي پیشگیري از قربـانی شـدن، سـوء   

هاي مجرمانـه از    استثمار و استفاده در فعالیت

و » وانان، وضـع و اعمـال گردنـد   کودکان و ج

وضع و اجراي قوانین بـا هـدف محـدود    «نیز 

کردن و کنترل امکان دسترسی بـه اسـلحه از   

و » هر نوع جهت کودکان و جوانان الزم است

ــین  ــدنام  «همچن ــوگیري از ب ــور جل ــه منظ ب

ــان،   ــانی شــدن و مجرمیــت جوان ســازي، قرب

قوانینی باید وضع شود تا هر گونه رفتاري که 

ورت ارتکاب توسـط افـراد بـالغ جـرم و     در ص

شود، براي آنها هم جـرم    تخلف محسوب نمی

در واقع تمامی ایـن قواعـد،   . »محسوب نگردد

انگاري است و اگر چـه    ناظر به نافع بودن جرم
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قواعد مزبور در خصوص کودکـان و نوجوانـان   

رسد که در رابطه بـا   نظر می اما به، شدهوضع 

که حفظ و صـیانت  این گروه سنی، الزم است 

ي   ور، با حساسـیت و آسـتانه  هاي مزب از ارزش

تري نسبت بـه سـایرین مـورد     مناسب رعایت

هـاي گونــاگون کیفـري قــرار    لحـاظ سیســتم 

از اصـــول  واال ایـــن منـــافع اصـــوالً ،گیـــرد

انگـاري و از قواعـد عمـومی حقـوق جـزا        جرم

و قابـل تسـري بـه کلیـه      گـردد  میمحسوب 

عـالوه بـر ایـن،    . باشـد   انگاري مـی   موارد جرم

ابتـداي برخـی   انگـاري در    تبیین اهداف جـرم 

پـالرمو  هاي   ها از جمله کنوانسیون  کنوانسیون

ــزوم  ــده ل ــان دهن ــدا، نش ــودن   و مری ــافع ب ن

انگاري جهت رسیدن به اهداف مورد نظر   جرم

   .باشد  می

از سوي دیگر، موضوع دیگري که پس از 

مورد توجه انگاري باید   رعایت نافع بودن جرم

ابـل  انگـاري ق   قرار گیـرد، آن اسـت کـه جـرم    

بـودن آن را   نافع ارزیابی باشد تا بتوان میزان

زمـانی و مکـانی    با توجه به اقتضائات متفاوت

در این راستا، در اسـناد  . مورد بررسی قرار داد

ــواره دو عنصــر      ــر، هم ــوق بش ــف حق مختل

ــازات« ــرم«و » مج ــرار  » ج ــابی ق ــورد ارزی م

حقیقت امروزه دیگر جـرم یـک    در. گیرند  می

پدیده فرازمینی و اهورایی و یا شیطانی دیـده  

نظر از مـرتکبین آن کـه بـر     شود و صرف  نمی

لـوح  «شناسی،   هاي مختلف جرم  اساس تئوري

ــاك ــا » پ ــا » بزهکــاري دمســتع ذات«و ی و ی

گردنـد،    فـرض مـی  » متمایل بـه نیکوکـاري  «

و  شـده جرم یک پدیده اجتماعی دیده  اساساً

اي علمـی اسـت کـه      پدیده اجتماعی، پدیـده 

داشــته، » ریشــه در ســازوکارهاي اجتمــاعی«

متجلی شده یا » شیوع«یا » کثرت«همواره با 

ــت ــم   دس ــرار «ک ــاتی از تک ــته و » درج داش

. خواهـد داشـت  » حل اجتماعی   راه«سرانجام 

یک پدیده علمی  همچنین به دلیل اینکه ذاتاً

و شـده  تلقی گردد، قابل ارزیابی   محسوب می

توان گفت که قابلیت ارزیـابی جـرم، یـک      می

اتی آن محسوب شـده و عمـل بـه    خصیصه ذ

ــا نتــایج بی، موجــب اصــالح و کارآمــديِ ارزی

  . باشد  نظام کیفري می بیشتر

دیگـر در   ارزیـابی، تعبیـر  امروزه قابلیت 

حقوق جزاي عرفی یافته و آن همـان چیـزي   

تناسـب  «آن را  30است کـه آنـدره ون هیـرچ   

ــال ــرم در  ( 31»اردین ــک ج ــت نســبی ی اهمی

رحیمـی  (نامیده اسـت  ) مقایسه با جرم دیگر

این معیار، به اهمیـت   ).145 ، ص1387نژاد، 

جــرایم اشــاره کــرده و  نســبی انــواع مختلــف

تطبیقـی از شـدت و اهمیـت     ابیمتضمن ارزی

نتیجــه مســتقیم و اولیــه ایــن . جــرایم اســت

ردد، گ  ها متجلی می ارزیابی در تعیین مجازات

                                       
30. Andre Von Hirch 
31. Ordinal Proportionality 
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نتیجه ثـانوي و دیگـر آن و الزمـه عـدالت     اما 

کیفري چنین است کـه در صـورتی کـه ایـن     

توان رفتـاري را    ها تشخیص دهند، می  ارزیابی

 حتنیز از اتصـاف مجرمانـه خـارج و بـه سـا     

  . هاي اجرایی غیرکیفري ملحق نمود  ضمانت

المللی حقـوق بشـر نیـز در      در اسناد بین

ــ  ار الــزام یــا توجیــه بسـیاري از مــوارد، در کن

سازوکارها و ابزار ارزیـابی   انگاري، تمهید  جرم

کید به أاین ت. استشده آن جرایم نیز توصیه 

توان گفت   نماید که می  اي مهم جلوه می  اندازه

بایسـت قابـل     انگـاري مطلـوب مـی     یک جـرم 

ــه شــرایط و   ــا توجــه ب ــا ب ارزیــابی باشــد و ی

ــابی  ــزار آن ارزی ــت، اب در  مقتضــیات هــر دول

از قســمت ششــم  30-3مــاده . اختیــار باشــد

قواعد حداقل استاندارد سـازمان ملـل بـراي    «

بـا   )2(»نوجوانـان مدیریت دادگسـتري جهـت   

ــیم   تحقیـــق، طـــرح«عنـــوان  ریـــزي، تنظـ

دارد کـه    بیـان مـی  » ها و ارزیـابی   مشی  خطی

مبتنی  تالش خواهد شد که روش تحقیقاتی«

 دیریتابی منظم در داخـل نظـام مـ   ی  بر ارزش

اطالعـات  . عدالت براي نوجوانان تشکیل شود

آوري و تحلیــل   ربــط را جمــع هــاي ذي  و داده

نمایـد تـا ارزیـابی مناسـبی صـورت بگیــرد و      

» .توسعه آتی و اصالح مـدیریت تحقـق یابـد   

منـع  «کنوانسـیون   11کید مـاده  أهمچنین ت

ــا مجــازات  ــاي  شــکنجه و دیگــر رفتارهــا ی ه

بـر بـازبینی   » وهنرحمانه، غیرانسانی یا مـ   بی

ها و مقررات مربوطـه   مستمر جرایم و مجازات

  .باشد  نیز در همین راستا می

هـاي    لذا باید توجـه داشـت کـه ارزیـابی    

ــس  ــی از عک ــل  ناش ــین    العم ــل ب ــاي متقاب ه

هاي جزایی همواره یـک    مشی  تحقیقات و خط

نکته مهم در نظام عـدالت جنـایی و کیفـري    

بـا توجـه بـه     گردد و این موضوع  محسوب می

شدید شرایط زندگی از  تغییرات سریع و غالباً

ــر   ــر نظ ــادي،  (ه ــی، اقتص ــاعی، فرهنگ اجتم

و نیز پیشـرفت تکنولـوژي و   ) سیاسی و مدنی

پیدایش جرایم نوین و فنی و تغییرات فـراوان  

نحوه وقوع و ابعاد جرایم ـ که عدم توجـه بـه    

هاي جدي در نظـام   آن موجب ایجاد نارسایی

اي غیرقابـل انکـار و     ردد ـ مسئله عدالت می گ

   .اغماض خواهد بود

ــودن ؤمــ -4 ــل اجــرا ب ثر و قاب

  انگاري   جرم

ــاده   ــه 25م ــماره    مقاول ــه ش در  29نام

 28مصــوب  ،»منــع کــار اجبــاري«خصــوص 

بیـان مـی دارد کـه تحمیـل      ژنو 1930ژوئن 

غیرقانونی کار قهري یـا اجبـاري بایـد طبـق     

گیرد و کلیـه  قانون مورد تعقیب جزایی قرار ب

نامـه ملحـق    کشـورهایی کـه بـه ایـن مقاولـه     

بایـد اطمینـان حاصـل کننـد کـه       ،شـوند   می

بـوده و دقیقـاً   » ثرؤمـ «مقررات جزایی مزبور 
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تـر ایـن     در حقیقت بیان سـاده . گردد  اجرا می

بایسـت    مـی  انگاري دقیقاً  است که چنین جرم

چرا که . ثر و از کارآیی الزم برخوردار باشدؤم

و  یییک رفتار، کارآ انگاري  که جرم رتیدر صو

اثر الزم را در پیشگیري و یا تقلیل وقوع جرم 

ــایج     ــروز نت ــب ب ــود موج ــد، خ ــته باش نداش

نامطلوبی از جمله تورم کیفري و همچنـین از  

ــري   ــوق کیف ــار حق ــتن ارزش و اعتب ــین رف ب

  .شود  می

از بخــش الــف  3ایــن موضــوع در بنــد  

المللـی    بـین هاي مربوط به همکـاري    توصیه«

جهت پیشگیري از جرایم و عدالت جزایـی در  

تضـمین  «دارد   ، که بیـان مـی  )3(»متن توسعه

العمـل کـافی و مـؤثر بـه انـواع جدیـد         عکس

قـوانین جزایـی ملـی،     مجرمانـه در  رفتارهاي

المللـی و    کنترل و مبارزه با جـرایم بـین   براي

بایســت   المللــی مــی  معــامالت نامشــروع بــین

ایـن مهـم   » .بررسی واقـع شـود   همواره مورد

ــه    ــوم ب ــند موس ــاً در س ــونت در «دقیق خش

آن بـا   2در بنـد   از کنگره فـوق و  )4(»خانواده

  .ده استشالفاظی مشابه تکرار 

ــاال   از ســوي دیگــر، چنانچــه در ســند ب

ــی  ــاهده م ــناد     مش ــیاري از اس ــود، در بس ش

انگاري صـریح در مـتن     المللی پس از جرم  بین

ؤکـد  ي م  متعاقد یا توصـیه ا الزام دولت یسند 

یک رفتار، براي رفـع   انگاري  به وي، براي جرم

این نگرانی که ممکن است دولـت مزبـور بـه    

تکلیف خود عمل ننمایـد، توصـیه و یـا الـزام     

مزبور، گاه در قالب الفاظ و لحنـی آمرانـه بـه    

االمکان تعهـدات    شود که حتی  بیان می ينحو

البتـه   در ایـن خصـوص،   .مزبور اجـرا گردنـد  

همواره تمهیداتی نیز اندیشـیده شـده و گـاه    

خـاطی در   اجراهـایی نیـز بـراي دول      ضمانت

و  8، 7،  6همانند مـاده   ،نظر گرفته می شود

مربوط به تبعـیض   111نامه شماره   مقاوله« 9

اشتغال مصـوب  در امور مربوط به استخدام و 

که مقرراتی را در ایـن   ،»ژنو 1985ژوئن  25

باید در نظر داشت که . نموده استراستا بیان 

قطعیت و حتمیت در اجرا و قابل اجرا بـودن،  

اگر چه مفاهیمی نزدیک و در گرو یکدیگرند، 

  . باشند  متفاوت از هم میاما 

اعمـال یـک    الملـل، جـواز    در حقوق بین

ــب     ــر، در قالـ ــوق بشـ ــدودیت در حقـ محـ

ــاري  جــرم ــا و انگ در بســیاري  بعضــی رفتاره

اجـرا و   تمهید شرایط قابلیـت موارد، منوط به 

هـا   سازي در بستر جامعه از سوي دولت  زمینه

تــوان بــه   در ایــن خصــوص مــی. اســتشــده 

هاي عضو، ابتدائاً و بعضـاً   مواردي که به دولت

هایی براي تطبیق شرایط خـود    همراه با مهلت

و پیوستن به مقررات یک سـند اعطـا شـده ـ     

اهم تــا قابلیــت اجــراي مقــررات مزبــور را فــر

   .سازند ـ اشاره نمود

در موارد دیگري از اسناد مختلف، بـراي   

قابل اجرا بودن اصول و قواعدي که در اسناد، 
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، شـده انگـاري نیـز بیـان      به صورت جرم بعضاً

ــدماتی الزم  ــازوکارها و مقــ ــه و   ســ الرعایــ

التمهید دانسته شده است کـه نمونـه آن     الزم

ي هاي مربوط بـه همکـار    توصیه«در ضمیمه 

المللی جهت پیشگیري از جرایم و عدالت   بین

و در بخـش الـف آن   » جزایی در متن توسـعه 

ایـن   2عنوان مثـال در مـاده    به. شود  دیده می

بایست   دول عضو می«شود که   بخش گفته می

قوانین داخلی خود را براي مطابقت با الزامات 

المللــی و مفــاد   ناشـی از حقــوق جزایــی بـین  

و نیـز  » ررسـی قـرار دهنـد   اساسنامه مـورد ب 

اتخاذ تـدابیر قـانونی و اداري   «، 3مطابق ماده 

بر اسـاس حقـوق مـدنی را در کنـار مقـررات      

حتـی  مربوطه مطلوب دانسته شده و » جزایی

راهنمـا   یک مجموعـه اصـول   تهیه و تدوین«

براي پیشگیري از جرایم علیه محـیط زیسـت   

سند مزبـور،   5و یا ماده » گردد  نیز توصیه می

ــراي «کــه ین معنــایی را در خــود دارد چنــ ب

تقنــــین و اجــــراي مناســــب چنــــین    

ویژه در جرایم جدید فنی،  هایی، به انگاري  جرم

عدالت جزایی، به نحـو   منظا بایستی مسئوالن

 لیم دیده و مجهز به امکانات کافیمناسبی تع

حقوقی و فنی، براي کشف و تحقیـق دربـاره   

ــاهنگی و    ــوند و هم ــی ش ــدالت جزای ــن ع ای

ربـط در   هـاي ذي  مکاري بـا سـایر سـازمان   ه

بایست تضمین شده و ظرفیـت    سطح ملی می

انگـاري    در واقع یـک جـرم   .»ابدیآنها افزایش 

مطلوب از نظر اسـناد حقـوق بشـر، هرگـز از     

و کارهـاي الزم   يتهیه مقدمات و تمهیدسـاز 

مناسب به دور و منصـرف نبـوده    يبراي اجرا

  .است

 ت و بیــان انگیــزه ویشــفاف -5

  انگاري   هدف جرم

تـرین مباحـث     که از قـدیمی » شفافیت«

، شـود  مـی حقوق جزا و علوم جنایی محسوب 

المللـی حقـوق     به طور طبیعی در اسـناد بـین  

گـذار  نقانو .گردد  میالرعایه محسوب   بشر، الزم

دهنده جرایم را با عبـارات    باید عناصر تشکیل

ــد  . روشــن و دقیــق، مشــخص و تعریــف نمای

ــارات موســع و داراي  اســتفاده ا ــاظ و عب ز الف

معانی، مفاهیم و حتی کاربردهاي متنوع و یـا  

قابل اطالق بر وضعیت یا رفتارهاي متعدد، به 

شـود و باعـث    میابهام یک ماده قانونی منجر 

قانون، تقنین و حکومت در معنـاي عـام    وهن

عـدالت را بـه   » احساس«و » اجرا«و  شود می 

  . افکند  مخاطره می

المللی حقوق بشر، مواردي   اد بیندر اسن 

ــه ... و» امنیــت«، »اخــالق عمــومی«ماننــد  ب

کننـده تحدیـد حقـوق و      عنوان عوامل توجیه

ـ   آزادي کـار   ههاي شناخته شده در این اسناد ب
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رفته که بدون ارائه و تبیین مفهـوم روشـن و   

غیــر قابــل تفســیري از آنهــا، موجبــات عــدم 

فـراهم   شفافیت مفاهیم و موازین حقوق بشـر 

عالوه بر این، این موضوع با توجه بـه  . شود می

اینکــه ملــل مختلــف، زبــان ادبــی و گفتــاري 

هاي متفـاوتی    متفاوتی دارند و امکان برداشت

ـ حتی بـا وجـود راهکـار انحصـار     از یک متن  

 ـ  پذیرفتـه شـده   زبـانِ سـند، در چنـد زبـان    

ــد ــفافیت« تهدی ــا  » ش ــهیل ی ــدید را تس تش

سـناد اخیرالتصـویب و در   لـذا، در ا . نمایـد   می

ــال ــه  س ــر، روی ــاي اخی ــراي    ه ــوب ب اي مطل

جلوگیري از ابهام در اصول و قواعد یک سـند  

هـاي روشـن آن اسـناد،      ایجاد شده که نمونـه 

کنوانسیون سازمان ملل متحد براي مبـارزه  «

ــاد    ــا فس ــالرمو  ـب کنوانســیون «و » 2000پ

سازمان ملل متحـد بـراي مبـارزه بـا جـرایم      

ــازمان یا ــی     س ــه فرامل » 2003مریــدا  ـفت

 در ایـن اسـناد، ترمینولـوژي الفـاظ    . باشد  می

مستعمل در متون، در متن اصلی سـند، ذکـر   

کنوانسـیون   2بـراي مثـال، مـاده    . شده است

مقــام «هــایی چــون   پــالرمو، بــه معنــاي واژه

مقـام یـک   «، »مقام دولتی خارجی«، »دولتی

د عوای«، »اموال«، »المللی  سازمان عمومی بین

، »مسـدود کـردن یـا ضـبط    «، »ناشی از جرم

و امثـال آنـان کـه    » جرم اصـلی «، »مصادره«

رسـند،    واژگانی بدون ابهام بـه نظـر مـی    بعضاً

ــن رویــه، در مــاده       2پرداختــه اســت و ای

  .خورد  کنوانسیون مریدا نیز به چشم می

راه مناسب دیگري کـه بعضـاً در اسـناد    

 مختلف در پیش گرفته شده، تعریـف جـرم و  

نمونـه خـوبی از تعریـف    . واژگان کلیدي است

از قسـمت اول   1جرم یا بزه در اسـناد، مـاده   

منع شکنجه و دیگر رفتارهـا یـا   «کنوانسیون 

» رحمانه، غیر انسانی یا موهن  هاي بی مجازات

را تعریـف نمـوده   » شکنجه«باشد که واژه   می

جـامع و مناسـب بـه     است؛ تعریفی که نسبتاً

ــه بــه ع. رســد  نظــر مــی نــوان مثــال دیگــر ب

ــین  ــیون ب ــی   کنوانس ــازات  «الملل ــع و مج من

توان اشاره نمود که ماده   می» جنایت آپارتاید

آن نیز تـالش مطلـوبی را جهـت     2و ماده  1

کلیـه اشـکال   «و » آپارتایـد «تعریف جنایـت  

عـالوه بـر ایـن، در اساسـنامه     . انـد   نموده» آن

نیـز، جـرایم   ) ICC(المللی   دیوان کیفري بین

ذکور در ایـن اساسـنامه بـه وضـوح تعریـف      م

ــد شــده ــز . ان  دیــوان اروپــایی حقــوق بشــر نی

کیفــی  قــانون را از اجـزاي اصــل » شـفافیت «

قابلیـت  «بودن کـه در بردارنـده سـه معنـاي     

و » صراحت و شـفافیت «و » دسترسی و دقت

باشد دانسـته و    می» بینی قانون  قابلیت پیش«

دلمـاس  (نماید   رعایت آن را ضروري اعالم می

  ).104،ص 1381مارتی، 
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ب و مناسب دیگر همچنین راهکار مطلو 

ــه ســوء  بــراي از بــین بــردن امکــان هــر گون

تکلیـف بـراي    ین حال، تعیینبرداشت و در ع

مخاطب یا اجرایی، تعریف  دول و یا هر مرجع

مشارکت در یک پدیده  و ترسیم انواع و اقسام

خاص، از قبیل مشـارکت، معاونـت و      مجرمانه

باشـد کـه     مچنین تعریف شروع به جرم میه

 27خوشبختانه در اسناد جدید، همانند مـاده  

کنوانسیون مریدا، این موضوع نیز مورد توجه 

  .قرار گرفته است

زدایی بـه هنگـام     هاي ابهام  از دیگر شیوه

تبیین هر جرم، که مانند مـوارد قبـل از دیـد    

المللی مخفـی    بین کنندگان اسناد اخیر  تدوین

» مطلـق «یـا  » مقید«نمانده، مشخص نمودن 

بودن جرم منظور است که ایـن نکتـه نیـز در    

کنوانسیون مریـدا رعایـت    25تا  15و  3مواد 

عـالوه بـر ایـن، تعریـف و تبیـین      . ستشده ا

عناصر مادي و معنـوي مربـوط بـه هـر      کامل

جرم نیـز، گـام دیگـري در راسـتاي افـزایش      

. باشد  می انگاري رفتار مورد نظر  شفافیت جرم

مرسوم، عنصر مـادي بـه    بندي  در یک تقسیم

و نتیجـه، در صـورت   (موضوع، رفتار، شـرایط  

و عنصر معنوي نیز بـه سـوءنیت   ) مقید بودن

و سوءنیت خاص، در صورت مقید بـودن  (عام 

یکی از مشکالتی کـه  . گردد منقسم می) جرم

در مواردي، در خصوص انطباق یک رفتار، بـا  

باشـد،    طرح و معمـول مـی  عنوانی مجرمانه، م

تفاسیر متعددي بوده که اصـحاب، طـرفین و   

مقامـات درگیـر در یـک دادرسـی کیفــري از     

دهنــده جــرم مزبــور در نظــر   اجــزاء تشــکیل

اند و اگرچه رویه قضایی، گاه در بعضـی    داشته

موارد به حل این معضـل تـا حـدودي کمـک     

رویـه قضـایی هرگـز فراتـر از     اما نموده است، 

نیت أرشادي محسـوب نشـده و شـ   یک منبع ا

  . باشد  قانونی را دارا نمی

در اسناد متقدم از لحاظ زمـان، بـه ایـن    

ــا رعایــت تمــامی جزییــات، کمتــر   دقــت و ب

سـعی شـده    اما گـاهی شود،   موردي یافت می

که موضوع و رفتار مجرمانه در عناصـر مـادي   

و  12عنـوان مثـال در مـواد     ، بهشودمشخص 

اجع به بهبود سرنوشت قرارداد ژنو ر 14و  13

داران و بیماران در نیروهاي مسلح هنگام   زخم

کنفــرانس  1949اوت  12مصــوب اردوکشــی 

ش بر این شده که به خصـوص  ژنو، ظاهراً تال

مورد نظر سـند     رفتارهاي مجرمانه موضوعات

ه تفکیــک و بــا بیــان مشخصــات کامــل، را بــ

ــد  ــین نمای ــا. تعی ــ  ام ــن مس ــناد ئلای ه در اس

ویب به وضوح مورد توجه و عنایـت  التص  جدید

نمونه خوبی از این دسـت،  . بیشتري قرار دارد

کنوانسیون مریداست که چنین بیان  28ماده 

آگــاهی، قصـد و نیــت، بـه عنــوان   «: دارد  مـی 

، قصد یا نیت الزم آگاهی: عناصر معنوي جرم
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یـن  احراز شده بر اساس ا به عنوان عنصر جرم

 واقعـی  کنوانسیون، ممکـن اسـت از وضـعیت   

رسد در این   به نظر می» .عینی استنتاج گردد

ماده تالش شده است تا معیاري براي تبیـین  

سـند ارائـه    رر معنـوي رفتارهـاي منظـو   عنص

   .گردد

ــائل  ــین از مس ــه در   یهمچن ــه همیش ک

حقـوق کیفــري مــورد بحــث بــوده، هــدف از  

ایـن موضـوع در   . اسـت انگاري و مجازات   جرم

نیز همواره محل  حقوق کیفري ایران و اسالم

بـه عنـوان   . بحث و اختالف نظـر بـوده اسـت   

ــال ــدف  مث ــتري، ه ــی شوش ــوم مرعش ، مرح

ها را در  تمامی انواع جرایم و مجازات مشترك

ــان   ــازپروري آن ــالح مجــرمین و ب اســالم، اص

بدین منظور، بعضـی از مصـادیق   . شمارد  برمی

را البتـه بـر اسـاس    ) در نظـر مشـهور  (حدود 

وقی خـود رد نمـوده و   استدالالت فقهی و حق

انگــاري و یــا   بعضــی دیگــر را در نحــوه جــرم

  دهـد    اجراي مجـازات مـورد تردیـد قـرار مـی     

ــا وفــق و هــم) 35 ، ص1376مرعشــی، (    و ی

با آراء بعضی حقوقدانان اسالمی معاصـر،   يأر

اي از آنها و یا حتی معتقد   قائل به تعطیل عده

بــه لــزوم اجــراي آنــان توســط امــام معصــوم 

شـود کـه تبیینـی      لذا مشـاهده مـی  . باشد  می

گردد کـه    هدف و بیان نمودن آن، موجب می

هم در مقـام تقنـین و هـم در مقـام اجـرا در      

قالب هر گونه ضمانت اجـرا، از تشـتت آراء و   

پراکندگی سلیقه و نیز صدور احکام متفـاوت  

در شرایط یکسان، جلوگیري شود و عالوه بـر  

ص شـد کـه   این، چنانچه به طرق علمی مشخ

انگاري یا مجازات مزبور، دیگر در راستاي   جرم

تـوان    هدف بیان شـده بـراي آن نیسـت، مـی    

ایــن مهــم در . بــراي اصــالح آن اقــدام نمــود

ــیم  ــدگاه تنظ ــناد    دی ــی از اس ــدگان برخ کنن

المللی حقوق بشر، امـروزه چنـان جایگـاه      بین

رفیعــی یافتــه کــه مــواد نخســتین بعضــی از 

هـا و    انگـاري   هداف جرماسناد، مختص تبیین ا

بـه عنـوان   . انـد   بیان قواعد موجود قرار گرفته

از فصل اول کنوانسیون مبـارزه   1نمونه ماده 

  :دارد  مقرر می) 2003مریدا (با فساد 

اهـداف ایـن کنوانسـیون    : بیان اهـداف «

ارتقـاء و تحکـیم اقـدامات     )الـف : اند از  عبارت

بـا  ثرتر و کـارآتر  ؤجهت پیشگیري و مبارزه م

ــاد، ب ــت از   )فسـ ــهیل و حمایـ ــاء تسـ ارتقـ

هاي فنـی در   المللی و کمک  هاي بین همکاري

زمینه پیشگیري و مبـارزه بـا فسـاد از جملـه     

داري،   ترغیب امانـت  )ها، پ  بازگرداندن دارایی

پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمـومی و  

  . »اموال دولتی

    انگاري جرمجامعیت  -6

ــرم  ــت جـ ــور از جامعیـ ــاري،   منظـ انگـ

دربرگیري چهار ویژگی زیر بـه هنگـام تولیـد    

  :عنوان مجرمانه است

انگـاري افتراقـی بـا توجـه بـه        جرم) الف

  ؛دیده وضعیت بزه
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هاي مختلف یک   درنظر گرفتن جنبه) ب

  ؛رفتار مجرمانه و ارتباط آن با سایر جرایم

دیـدگی    انگاري باید بیشترین بزه  جرم) ج

  ؛را در بر بگیرد

دیـده را    انگاري باید بیشترین بزه  جرم) د

  . شامل شود

ــیح   ــک توض ــوص هری ــه در خص در ادام

  .شود  مختصري ارائه می

افتراقی با توجـه    انگاري جرم -6-1

  دیده  به وضعیت بزه

دیـده بـوده و     این ویژگی، نـاظر بـه بـزه    

بدین معنی است که در اسـناد حقـوق بشـر،    

منطبـــق بـــر اصـــول عادالنـــه و منصـــفانه، 

کارانی که مرتکب عمل   ردهاي ویژه با بزهبرخو

دیدگان متفاوتی از قبیل زنـان،    مجرمانه با بزه

دلیـل   کودکان و سالخوردگان یا آنهایی که به

، ضروري تلقی شده پذیر هستند  ناتوانی آسیب

خشـونت در  (الـذکر    سـابق  مقدمه سند. است

، با ذکر این خصایص، یکی از صـفات  )خانواده

منطبـق بـر حقـوق بشـر را      اريانگ  ذاتی جرم

تــدوین . نمایــد  افتراقــی بــودن محســوب مــی

علیـه  محو کلیه اشکال تبعـیض  «کنوانسیون 

و الزام بـه تصـویب قـوانین جزایـی بـه      » زنان

تبعیض علیه زنان در بند ب مـاده  رفع منظور 

الــزام بــه منــع  ایـن کنوانســیون و متعاقبــاً  2

 اخراج، به دلیـل شـرایط ویـژه و ذاتـی     قانونی

زنان، از جمله بارداري یا مرخصی زایمـان در  

سـند و حمایـت    11مـاده   دوبند الف از بنـد  

تقنینـی،   ه و خـاص و حتـی اخـذ تـدابیر    ویژ

منحصــر بــه کودکــان در اســنادي چــون     

ماننـد  ــ  ) 1989(کنوانسیون حقوق کـودك  

ایـن سـند و یـا     32انگاري موضوع مـاده    جرم

ــاده  ــکم ــین ی ــرارداد ب ــه    ق ــی راجــع ب الملل

از مــوارد  ـ    بــالغجلــوگیري از معاملــه زنــان 

انگاري   برخورد و لزوم برخورد افتراقی در جرم

المللـی حقـوق بشـر بـه شـمار        در اسناد بـین 

  .آیند  می

هـاي    درنظر گـرفتن جنبـه   -6-2

ــف  ــمختل ــه و ی ــار مجرمان ک رفت

 ارتباط آن با سایر جرایم

ــاده   ــاري «ضـــمیمه ســـند  4مـ همکـ

یري از جـرایم در مـتن   المللی براي پیشگ  بین

هـاي مربـوط بـه      توصـیه «، با عنـوان  »توسعه

المللی جهت پیشگیري از جرایم   همکاري بین

، تخریـب  »و عدالت جزایـی در مـتن توسـعه   

شـمارد کـه     محیط زیست را از مواردي بر می

المللـی آن    اي و بـین   هاي ملـی، منطقـه    جنبه

بایست شناخته و با فوریت، بـه مقابلـه بـا      می

چرا که محیط زیسـت بـه   . آنها پرداخته شود

آمیزي به دالیلی چـون    طور فزاینده و مخاطره

افزایش جمعیت، در معـرض انهـدام از طـرق    

به عبـارت دیگـر، مـاده مزبـور     . مختلف است
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انگـاري    نمایـد کـه جـرم     کیـدي مـی  أچنین ت

بایســت تمــامی   تخریــب محــیط زیســت مــی

رار داده و ها و اشکال آن را مورد توجه ق  جنبه

زمانی این واکنش، واکنش مناسب و جـامعی  

ــی ــی م ــی،     تلق ــاد مل ــامی ابع ــه تم ــردد ک گ

صــورت  اي آن، هــم بــه  المللــی و منطقــه  بــین

منفک و هم مرتبط به یکـدیگر، مـورد امعـان    

ــد ــرار گیرن فســاد در «مقدمــه ســند . نظــر ق

که سابق بر ایـن نیـز مـورد اشـاره     » حکومت

انـی خـود را از   واقع شد نیـز در قسـمتی، نگر  

عدم توجه به ارتبـاط فسـاد بـا سـایر اشـکال      

جرایم اقتصادي، جرایم سازمان یافته و قاچاق 

مواد مخدر و تطهیر اموال اعـالم داشـته و در   

انگـاري    گرایی به هنگام جـرم   حقیقت بر جامع

البتـه بایـد مـد    . نماید  کید میأجرم مربوطه ت

نظر داشت که این جامعیـت اگـر چـه آثـاري     

ون جلــوگیري از تــورم قــوانین کیفــري را چــ

تواند در پی داشته باشد، اما ممکـن اسـت     می

اغماض نسبت بـه   جهت تالش در عدمکه به 

 هر گونه رفتار مجرمانه مرتبط، در عین حال،

بایسـت   موجب تورم کیفري نیز گردد که مـی 

  .مورد دقت قرار گیرد

دیـدگی را در    بیشترین بـزه  -6-3

 بر بگیرد 

انگــاري بایــد تمــامی جوانــب      جــرم 

دیدگی روانی و جسـمی    دیدگی، اعم از بزه  بزه

در برگرفته و متضمن  یابد را در صورت وجود

توجه به . ارائه راهکاري براي جبران آنها باشد

المللی حقـوق بشـر     موضوع در اسناد بیناین 

در ایـن خصـوص بـه    . خـورد   نیز به چشم می

 ،)5(نوادهبخشی از مقدمه سند خشونت در خـا 

با آگاهی از اینکه خشونت در «: شود  اشاره می

له جدي است که داراي آثار ئخانواده، یک مس

روانی و جسـمی بـر اعضـاي خـانواده بـوده و      

ــد    ــانواده را تهدی ــد خ ــاي واح ــالمت و بق س

هاي   ؛ در واقع این عبارات به جنبه»...نماید  می

دیده تکیه نموده   دیدگی در هر بزه  مختلف بزه

و به نحوي آنـان را شایسـته جبـران و توجـه     

واحـد     دیـده   به عبارت دیگر، یک بـزه . داند  می

دیـدگی چـون     همـواره از جهـات متعـدد بـزه    

ــادي و    ــی، اقتص ــی، حیثیت ــی، فیزیک ، ...روان

انگـاري بهینـه،     بینـد و یـک جـرم     آسیب مـی 

هـا را    دیـدگی   بایست تا حد امکان این بـزه   می

وي حقـوق جـزا، الزامـات    که معموال در قلمر

نمایـد، مـورد     حقوق جزا نیز آنها را تحدید می

البته باید توجـه داشـت کـه    . عنایت قرار دهد

انگـاري بـا     گاه از این خاصیت، تعبیر به جـرم 

شـود؛ موضـوعی     حداکثر خاصیت جبرانی می

نقش حقـوق  «که در بند ج از سند موسوم به 

ز ا» جزا در حمایت از طبیعت و محیط زیست

کنگره سازمان ملل براي پیشـگیري  هشتمین 

از جرایم و رفتار با مجرمین، این گونه متجلی 

ثر قوانین ملی از جملـه  ؤاجراي م«: شده است

قوانین جزایی درباره حمایت از محیط زیست 
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ــیط    ــاي مح ــمین احی ــت تض ــه جه و از جمل

زیست و بازگردانـدن آن بـه حالـت اولیـه تـا      

ــه   ؛ در حقیقــت، مــی»ســرحد امکــان تــوان ب

توان بـراي    اطمینان چنین گفت که زمانی می

دیـده، بیشـترین     موضوع رفتار مجرمانه یا بزه

دیدگی یا جبران خسارت را مدعی شد که   بزه

بتوان با اخذ تدابیر مقتضـی و اجـرا و اعمـال    

دیده را تا سرحد امکان به   آن، موضوع و یا بزه

  .حالت اولیه اعاده نمود

دیده را شـامل    بیشترین بزه -6-4

  شود 

دانیم، گاه از یک فعل واحد،   که می چنان

شـوند کـه     هاي متعـددي ایجـاد مـی     دیده  بزه

شـناختی همگـی شایسـته      مطابق اصول جرم

ــتند   پرهیـــز از . توجـــه و رســـیدگی هسـ

هاي   ات و حتی مجازاتهاي سالب حی  مجازات

طوالنی مدت، به دالیل متعددي  سالب آزادي

آنـان،     کـه از جملـه   شـود   یضروري عنوان مـ 

 مسـتقیمِ خـانواده و فرزنـدان    غیـر  دیدگی  بزه

معـدوم و یـا   ( محکـوم  الـت شـخص  کف تحت

ارتکـابی توسـط کفیـل،     ، در اثر بزه)محبوس

ــیم و   ــت، ق ــی.. .سرپرس ــد  م ــناد  .باش در اس

المللی حقوق بشر، گرچـه پـیش از همـه،      بین

ــزه  ــه ب ــه ب ــک و   ضــرورت توج ــدگان نزدی دی

پوشــی   بــزه، غیــر قابــل چشــم مسـتقیم یــک 

گان نیز ددی  گردد، اما به سایر بزه  محسوب می

بر همین اساس، . در مواردي اشاره شده است

، توجه بـه  »خشونت در خانواده«مقدمه سند 

کلیه قربانیان خشـونت در خـانواده و تعیـین    

هاي عمومی و برخوردهاي ویـژه بـا     مشی  خط

کـه  را ی زنان، کودکان، سـالخوردگان و آنهـای  

موکـداً   ،پـذیر هسـتند   نـاتوانی آسـیب  دلیل  به

همچنین در همین سند، بـه  . نماید  توصیه می

نکتــه دیگــري کــه عبــارت از روابــط و تــأثیر 

توجه شـده   ،باشد می دیده  متقابل فیمابین بزه

دیده فعلی، بزهکار  توضیح آنکه، گاه بزه. است

دیده گذشته بوده   سابق و یا بزهکار فعلی، بزه

شناسـان را بـه     ه دقـت جـرم  ئلست و این مسا

مقدمــه ســند . نمایــد  سـوي خــود جلــب مـی  

ه را چنــین ئلخشــونت در خــانواده ایــن مســ

بـا آگـاهی از ایـن امـر کـه      «: گردد متذکر می

بسیاري از مجرمین، و نیز بسیار از قربانیـان و  

ــه    ــوط ب ــرایم مرب ــاب ج ــه ارتک ــومین ب محک

اند که   خشونت در خانواده، خود کودکانی بوده

  .»...اند   سابقاً مورد سوء رفتار قرار گرفته

  فرجام

المللـی    در این مقاله با بررسی اسناد بین

انگـاري از    حقوق بشر روشن گردید کـه جـرم  

ــین   ــی حقــوق بشــر از     نظــر اســناد ب الملل

خاصی باید برخوردار باشد تـا بـه    يها  ویژگی

ها براي تحدید حقوق و  ابزاري در دست دولت

هــاي بشــر، بــه بهانــه حمایــت از آنهــا،   آزادي
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هـا    ترین این ویژگی یکی از مهم. تبدیل نگردد

ه مطرح در حقوق کیفري نیز یکه از اصول اول

ایـن  . باشد انگاري می  هست، قانونی بودن جرم

بدان معناست که هرگونـه تحدیـدي بایـد در    

چارچوب قانون و به حکم آن صورت گیـرد و  

مـواد، قـانون داخلـی    منظور از قانون در ایـن  

بــه عبــارت دیگــر، ایــن قــانون . کشورهاســت

داخلی است که بـه تعریـف و شـرایط اعمـال     

اما نکته قابل ذکـر در  . پردازد ها می محدودیت

این خصوص آن است که ایـن قـانون بایـد از    

کیفیت مناسبی برخوردار بـوده و بـه صـورت    

شفاف و بدون ابهام در دسترس همگـان قـرار   

همچنین در اسناد مذکور، اعمال . داشته باشد

صـورت   هاي افراد بـه   تحدید بر حقوق و آزادي

منــع شــده اســت و منظــور از  » خودســرانه«

خودسـرانه نیـز، غیرعادالنـه و ناموجـه بــودن     

امري است، اگرچه قانون کشـور آن را اجـازه   

  .داده باشد

ــر  ،از ســوي دیگــر مطــابق روح حــاکم ب

نــین المللــی حقــوق بشــر و همچ  اســناد بــین

تصریح این اسناد، از حقوق جزا همـواره بایـد   

ــرل    ــراي کنت ــل ب ــرین راه ح ــوان آخ ــه عن ب

اجتماعی کمک گرفت و این به جهت تبعـات  

انگـاري مترتـب     سوئی است که بـر هـر جـرم   

تـوجهی بـه    چـرا کـه در واقـع بـی    . باشـد   می

انگـاري و    هاي موجـود بـراي جـرم    محدودیت

در  تکیه صرف به توجیهات نظـري و فلسـفی  

تواند حقـوق   انگاري می  توسل به سازوکار جرم

ـ    رو سـاخته و   هکیفري را با چـالش جـدي روب

مشروعیت و جایگاه و نقش آن را بـه پرسـش   

بـــه همـــین جهـــت اســـت کـــه . بکشـــاند

هاي پذیرفته شده در اسناد مذکور،   محدودیت

هاي بنیادین بشـر، منحصـر     بر حقوق و آزادي

، نظــم، در مــواردي چــون حمایــت از امنیــت

ــوق و     ــا حق ــومی ی ــالق عم ــا اخ ــالمت ی س

هاي اساسی دیگران تلقی شده و عـالوه   آزادي

هـا بایـد در یـک      بر آن اعمال این محـدودیت 

در . جامعه دموکراتیک ضرورت داشـته باشـد  

انگـاري    اصل دیگري بـراي جـرم  همین راستا، 

آن اسـت کـه حقـوق جـزا      ،الزم شمرده شده

که فایده اسـتفاده  باید نافع باشد؛ به این معنا 

هایی که در اثر استفاده از حقوق  از آن از زیان

گردد، بیشـتر   جزا بر فرد و جامعه تحمیل می

انگـاري در    عالوه بر این براي اینکه جرم. باشد

یک نظام کیفري بتواند بهتـرین نتیجـه را در   

کاهش نرخ رفتارهاي مجرمانـه داشـته باشـد    

مؤثر و قابل باید قابل ارزیابی بوده و همچنین 

وصــف . اجــرا در راســتاي هــدف خــود باشــد

المللـی حقـوق     دیگري که مطابق اسـناد بـین  

هــا حـاکم باشــد،    انگـاري   جـرم  بشـر بایـد بــر  

انگــاري اســت کــه ایــن مهــم   شــفافیت جــرم

هـاي مختلفـی چـون تعریـف       توانـد از راه  می
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ي توسـط  قانونگـذار الفاظ مـورد اسـتفاده در   

یق عناصـر مـادي و   و تبیین دق قانونگذارخود 

معنوي هـر جـرم و همچنـین بیـان انگیـزه و      

انگاري یک رفتار در متن قـانون    هدف از جرم

  .و یا اسناد مفسر آن به دست آید

انگــاري   توجـه بــه جــرم عـالوه بــر ایــن،  

دیـدگان و یـا     افتراقی با توجه به وضعیت بـزه 

دیـده،    مانند وضعیتی که بـزه (کاران خاص   بزه

ن باشند و یا هنگامی که بزهکار زنان یا کودکا

و جامعیـــت ) کـــودك یـــا نوجـــوان باشـــد

انگــاري، بــه معنــاي در برگــرفتن انــواع   جــرم

دیـدگی و در نظـر گـرفتن      دیده و انواع بزه  بزه

هــاي مختلــف یــک رفتــار مجرمانــه و    جنبــه

ــر     ــز از دیگ ــرایم نی ــایر ج ــا س ــاط آن ب ارتب

انگاري هماهنـگ بـا مـوازین      هاي جرم  ویژگی

  .وق بشر استحق

  

  ها پانوشت

ــراي   . 1 ــل ب ــازمان مل ــره س از اســناد هشــتمین کنگ

 .پیشگیري از جرم و نحوه رفتار با مجرمین

 .1985نوامبر  29، مصوب »قواعد پکن«مشهور به . 2

ــراي   . 3 ــل ب ــازمان مل ــره س از اســناد هشــتمین کنگ

 .پیشگیري از جرم و نحوه رفتار با مجرمین

ــا . 4 ــره س ــراي از اســناد هشــتمین کنگ ــل ب زمان مل

 .پیشگیري از جرم و نحوه رفتار با مجرمین

ــراي   . 5 ــل ب ــازمان مل ــره س از اســناد هشــتمین کنگ

 .پیشگیري از جرم و نحوه رفتار با مجرمین

  

  فارسی منابع

  کتب و مقاالت 

مجموعـه  ، )1381(، )زیر نظـر (امیر ارجمند، اردشیر  .1

، انتشـارات دانشـگاه   المللی حقوق بشـر   اسناد بین

 .بهشتیشهید 

: ، ترجمـه حقوق بشـر ، )1386(تاموشات، کریستیان،  .2

  . شریفی طرازکوهی، حسین، بنیاد حقوقی میزان

ارتباط اخالق ، )1378(حاجی ده آبادي، محمد علی،  .3

، پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد،     و سیاست جنـایی 

  .دانشگاه مفید

، )1385(زاده، محمد جعفر و زینالی، امیر حمزه،   حبیب .4

، »انگاري  هاي عملی جرم برخی محدودیتدرآمدي بر «

 .1، شماره 1، حقوقی، جلد نامه مفید

هـاي بـزرگ     نظام، )1381(دلماس مارتی، می ري،  .5

دآبادي، علـی    : ، ترجمـه سیاست جنـایی  نجفـی ابرـن

  .حسین، ج اول، بنیاد حقوقی میزان

کرامت انسـانی در  ، )1387(رحیمی نژاد، اسماعیل،  .6

  .یزان، بنیاد حقوقی محقوق کیفري

ــی،  .7 ــین،  زارع ــوب،  )1383(محمدحس ــی خ ، حکمران

ــران،   ــات حاکمیــت و حکومــت در ای ــه تحقیق مجل

 .40، شماره حقوقی

، جرم چیسـت و معیارهـاي   )1381(عبدالفتاح، عزت،  .8

ــه   جــرم ــت؟، ترجم ــدام اس ــاري ک ــژاد، : انگ رحیمــی ن

  .41، شماره مجله حقوقی دادگسترياسماعیل، 

ي در سـایه  نگـذار قانو، علـم  )1383(قاسمی، محسن،  .9

، سـال دوم،  نشـریه حقـوق اساسـی   قانون اساسی، 

 .3شماره 

ــانی ، )1374(کالرکســون، ســی ام وي،  .10 تحلیــل مب

میر محمد صادقی، حسین مرکـز  : ، ترجمهحقوق جزا

  .انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی
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هاي حقوق بشـر    ، محدودیت)1384(زاده، عباس،  کوچ .11

، شـماره  نشریه حقوق اساسـی ، المللی  در اسناد بین

  .سوم

گزارش ، )1384(، )شوراي اروپا(گروهی از نویسندگان  .12

، ترجمه مرکـز مطالعـات توسـعه    جرم زدایی اروپایی

  .قضایی
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1957.  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ه 
ار

شم
و 

ه 
جا

پن
م

شت
ه

 
●  

ل 
سا

م
ست

بی
 

●  
ار

به
 

13
90

  

   

 

299  

مربـوط بـه تبعـیض در امـور      111اره نامـه شـم    مقاوله .37

 .1985مربوط به استخدام و اشتغال 

ــاعی و    .38 ــادي، اجتم ــوق اقتص ــی حق ــین الملل ــاق ب میث

  .1966فرهنگی

  .1966المللی حقوق مدنی و سیاسی   میثاق بین .39

  

  منابع التین

40. Albrecht, Hans-Joerj and Others،  (2008), 

Model Code for Post-Conflict Criminal 

Justice,Volume1, Model Criminal Code, 

Edited by Vivienne Oconnor and Colette 

Rausch with Hans-Joerj Albrecht and Goran 

Klemencic. 

41. European Court of Human Rights cases: 

A. Handyside v The United Kingdom, 

Judgment of 7 Dec 1976. 

B. Dudgeon V. The United Kingdom, 

Judgment of 22 oct 1981, para. 53. 

42. McCarthy, Annalenna. Svensson: (1998), 

The International Law of Human Rights 

and States of Exception, Martinus Nijhoff 

Publishers, The Hague, Boston, London. 

43. Merrils, J.G. (1990), The Development of 

International Law by the European Court of 

Human Rights, Manchester, University 

Press. 

44. Schensheck, Jonatan., (1994), On 

Criminalization. In Essays in the 

Philosophy of the Criminal Law, Kluwer 

Academic Publisher, Netherland. 

www.SID.ir




