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 1سياست جنايي در پرتو قانون اساسي
 

 2محسن خالصی

 

 چکيده     
. در اين قانون همانطور که شکل سازماني قواي عالي حکومتي و 3قانون اساسي ابزار محدوديت قدرت دولت و تضمين حقوق و آزاديها است           

 سه گانه از يک سو و آزاديهاي عمومي و فردي از سوي ديگر تعريف ميشود. يان و قواياروابط آنها با يکديگر تبيين ميگردد، حدود قدرت فرمانرو

مباحثي  مجرمانه پاسخ ميدهد، از معدود عناوين، يعني روشهاي انسان مدارانه کيفري يا غير کيفري که هيات اجتماع با استفاده از آنها به 4سياست جنايي

ران مورد تصويب قرارگرفته و قوه قضاييه با هدف پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي، است که اصول کلي آن در قانون اساسي جمهوري اسالمي اي

سياست جنايي، انديشه قانونگذار در  از زاويه کارهاي عملي آن، در قالب قوانين عادي است. در اين نوشتار با نگاهي مسوول تدوين و اجراي راه

 و کار مديريت سياست جنايي در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بررسي ميشود.    حمايت از اصول راهبردي سياست جنايي از يک سو و ساز
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 مفهوم سياست جنايي در تطور زمان                                                                              : مقدمه 

بي شک کاملترين مقدمه در تشريح مفهوم سياست جنايي به زبان پارسي در ديباچه برگردان فارسي کتاب خانم کريستن             

به نقل از اين مقدمه، اصطالح سياست جنايي، به عنوان رشته اي مطالعاتي،  5ته شده است.نوش "الزرژ درآمدي به سياست جنايي

ميالدي مطرح گرديد. سياست جنايي در نظر وي يعني  1313نخستين بار توسط دانشمند آلماني آنسلم فون فوير باخ در سال 

فون ليست ديگر  1332مي دهد. در سال  مجموعه اي از شيوه هاي کيفري که دولت به کمک آنها عليه جرم واکنش نشان

، تصويري از سياست جنايي ارايه مي دهد که نزديک به "مفصّل حقوق کيفري آلمان"دانشمند حقوق کيفري در کتاب خود 

. در نظر وي اين سياست به معناي اقدامها و تدابيري است که به منظور حذف يا تحديد عوامل و مولفه 6تصور فوير باخ است

، "هانارساله علم اداره زند"ماعي جرم زا اتخاذ ميشود. در اوايل قرن بيستم، کوش دانشمند فرانسوي درکتاب خود هاي اجت

دانشمند ديگر  1233سياست جنايي را از جرم شناسي، جامعه شناسي جنايي و انسان شناسي جنايي تفکيک نمود. در سال 

ه مفهومي مشابه با نظر کوش، امّا جديد، اراي "ايي دولتهاي اقتدارگراسياست جن "فرانسوي دون دي يو دو وابر، در کتاب خود 

 داد. به نظر او، سياست جنايي هنر کشف روشهاي مبارزه موثر عليه جرم است.             

لعه ايان جنگ جهاني دوم، دفاع از حقوق انساني و پيشبرد اصول حقوق بشر در فرايند کيفري، محور تفکر و مطاپس از پ        

د مارک دستمايه تحوالت جديد گردي يرمکاتب فلسفي و کيفري قرار گرفت. يکي از دانشمندان که تفکرات او در سده اخ

نظريه  " 7دفاع اجتماعي نوين "قاضي و دانشمند عالي رتبه فرانسوي است. وي در نخستين چاپ کتاب خود زير عنوان ، آنسل

سياست جنايي  1275ر الغاي نظام کيفري ارايه داد. ايشان در مقاله اي در سال سومي در مقابل مکتب سرکوبي و مکتب طرفدا

را علم مشاهده، مطالعه، هنر و فن يا استراتژي نظام يافته ضد جنايي تصوير کرد. در واقع، دو جنبه نظري و عملي سياست جنايي 

ه تدوين سياست جنايي و تدابير اجرايي آن در ؛ در کنار هم و به موازات يکديگر مورد توجه قرار گرفت.  وي معتقد بود ک

 سطوح قضايي، اجرايي، و پليسي بايد همواره مبتني بر پژوهشهاي علمي و عمدتا جرم شناختي باشد.                                  

، خانم مي ري دلماس مارتي، مدير بخش علوم جنايي موسسه حقوق تطبيقي پاريس و استاد دانشکده 1233در سال           

سوربن، با تدوين اثري زير عنوان مدلها و جنبشهاي سياست جنايي، افقهاي تازه اي را در بررسي و تحليل ئون حقوق دانشگاه پانت

ايشان سياست جنايي مجموعه روشهايي است که هيات اجتماع با استفاده از آنها به پديده موضوع سياست جنايي گشود. به نظر 

ي مجرمانه پاسخ ميدهند. در اين مفهوم موسّع، اوال : سياست جنايي ديگر ماهيتا کيفري محض نيست، يعني صرفا در حقوق 

ي را يبه نوبه خود عليه پديده مجرمانه پاسخهاشود، بلکه ساير نظامهاي حقوقي نيز  جزا بررسي و از نظام کيفري ناشي نمي

بينند و سياست جنايي از آنها استفاده مي کند ؛ مانند نظامهاي حقوقي اداري ، مدني ، زيست محيطي ، مالياتي و  تدارک مي

مي  سغيره. ثانيا : عالوه بر پاسخهايي که دولت ، يعني نهادهاي مختلف دولتي و رسمي، طي تشريفات خاص و به صورت ر
                                                 
5LAZERGES (Ch.),  L’introduction à la politique criminelle, Paris. Harmattan. 2000.     

  توسط انتشارات ميزان منتشر گرديده است. 1339ترجمه شده و در سال به فارسي بادي آدکتر علي حسين نجفي ابرند توسط اين کتاب 

 اين تعريف بيشتر ناظر بر مفهوم سياست کيفري است. 6
 .1375. برگردان ، محمد آشوري و علي حسين نجفي ابرندآبادي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. چاپ سوم. اجتماعي نويندفاع آنسل ) مارک(  7
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عليه پديده مجرمانه اعمال و سازماندهي  مي کنند، پاسخهايي منبعث از نهادهاي مردمي نيز وجود دارد. ثالثا : پديده مجرمانه در 

اين ديدگاه نه تنها جرم، بلکه انحراف را نيز شامل مي شود. رابعا: سياست جنايي عالوه بر واکنشهاي سرکوبگر جرم و صرفنظر 

ناشي از آنها، پاسخها و تدابير خاص پيشگيرانه اي در مقابل جرم و نيز پديده هاي انحرافي که در صورت  از آثار بازدارندگي

  3کند. تداوم منجر به ارتکاب جرايم مي گردد، نيز اعمال مي

آنچه نگارنده را به نوشتن اين مقاله واداشته، ظهور تفکر بررسي و مطالعه سياست جنايي در پرتو قانون اساسي   

شورهاست. قانون اساسي از منابع مهم داخلي سياست جنايي هر کشور به شمار مي رود. نگاهي گذرا به قانون اساسي جمهوري ک

اسالمي ايران  مبرهن مي سازد که منبع سرشاري از اصول راهبردي سياست جنايي در اختيار قانون گذار رسمي قوانين عادي 

اختيار مجري سياست جنايي قرار دهد. در اين نوشتار با نگاهي صرفا علمي و سياست  قرار گرفته است تا کاربستهاي الزم را در

جنايي مآبانه، در دو فصل، انديشه قانونگذار در حمايت از اصول راهبردي سياست جنايي از يک سو و ساز و کار مديريت 

ي دو اصل از اصول مبنايي سياست جناي سياست جنايي در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بررسي ميشود. در فصل اول به

و در فصل دوم به موضوع مديريت سياست جنايي، و در همان حال به برخي از قوانين عادي مرتبط که به عقيده حقوقدانان 

 ايراني در تعارض با اصول قانون اساسي به تصويب رسيده اند، اشاره مي شود.                                      

 

 ول. اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها و اصل برائت دو اصل مبنايي سياست جناييفصل ا

 الف. اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها 

در سياست 2اصل قانوني بودن منطقه الزام، ممنوع و مجازات ،يکي از اصول مهم تضمين حقوق و آزاديهاي مردم 

قانوني بودن جرايم و مجازاتها يا اصل رژيم قانوني بودن جرايم و مجازاتها که در اصطالح حقوق کيفري به اصل  استجنايي 

ي ي نهادي اصل قانونبودن جرايم و مجازاتها داراي سه رسالت و کارکرد عمده است. اولين آنها جنبه مشهور است. اصل قانوني

زي و قوه قضاييه و مجريه حق سرنوشت سا بودن جرم است که معناي آن اينست که تنها قوه مقننه در تصويب قانون نقش دارد

کارکردي سياسي است که از قرارداد  ،بودن کارکرد دوم اصل قانوني .ندارند؛ قياس در اصل قانوني بودن مسموع نيست

اجتماعي مردم و دولتها در قالب قانون اساسي ناشي مي شود. در چارچوب اين قرارداد، مردم تمام حقوق خود را به دولت 

اند تا تمشيت امور آنها را بر عهده گيرد، دولتها موظفند حقوق آنها را پاس دارند و تکاليف آنها را از پيش بيان کرده واگذار

ق اخالهاي عمومي است و قانون گذاران اگر آن را رعايت نکنند، خالف کنند. در اين حالت قانون مدون، بيان اراده و ديدگاه

ترين ارزشهاي م اصل قانوني بودن، روان شناختي است. قانون کيفري بستر تبلور اساسياند. کارکرد سوعمل کرده و انصاف

                                                 
 .  2. ص1331. برگردان، علي حسين نجفي ابرند ابادي. تهران. ميزان. نظامهاي بزرگ سياست جناييدلماس مارتي) م(. 3

 

. PUF, Paris.1992.P 72.de politique criminelleLes grands systèmes MARTY.( M) -DELMAS 2 

از منابع فارسي، مقاله استاد دکترسيد  .تعبير به منطقه الزام و ... ره آورد تفکرات سياست جنايي در دو دهه اخير است و شعاع آن تمام حقوق کيفري را شامل ميشود

 محمد حسيني وافي به مقصود است:

 .59. مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي. ش ل شده رفتاري در سياست جنايي اسالممنطقه کنترحسيني ) سيد محمد(، 
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جامعه است. قانون بايد صريح، روشن و منطبق با نيازها و عرف جامعه باشد. از نظر رواني و جامعه شناختي، جرم انگاريها بايد 

                     .                                    11نتيجه يک اجماع نسبي باشد

 

 حجيت شرعي، عقلي، تاريخي و قانوني.1 

از نظر اسالم که اصالت تشريع احکام با خداوند جليل است، حقوق و اختيارات افراد تابع تجويزات شارع است و هر  

وسط رسوالن او به حکم الهي نيز قبل از هر گونه مسووليت و تعهد ت 11کافر است. ،حکم کند ،کس به غير آنچه  او مي فرمايد

ما حجب اهلل علمه عن العباد فهو موضوع  »پيامبر اسالم نيز در سنت خود اين اصل را ياد آوري نمودند که 19نها رسيده است.اانس
ه بح عقاب بال بيان نيز مادام کقهر چيزي براي تو حالل است مگر اين که يقين کني حرام است. طبق قاعده عقلي و . «عنهم

عملي توسط شارع نهي نگرديده و آن نهي به مکلف ابالغ نشده است در صورت ارتکاب، مجازات مرتکب عقال زشت و ناپسند 

 است.           

 .13وده استب حقوق روم اين اصل را در مورد جرايم جنايي پيش بيني کرده نيز تاييد مي کند که تاريخ حقوق کيفري  

منتسکيو از ميان دانشمندان غربي بعد از رنسانس، به طور غير مستقيم به معنا و مفهوم اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها عنايت 

هر چند وي به طور مستقيم به مباحث کيفري و از جمله اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها اشاره اي نداشت، "داشته است. 

انون سدي خواهد بود در مقابل خودکامگي و خودسري قضات کيفري، انگيزه و زمينه بحث و ليکن با بيان اين موضوع که ق

بکاريا، دانشمند ايتاليايي، در اثر خود تحت عنوان رساله جرايم و مجازاتها  14"بررسي عميقتر را براي معاصران خود فراهم نمود.

در همه  فته، بر قانونمندي و قانونگرايي در حقوق کيفريکه به منشور انقالب کيفري و منبع حقوق کيفري مدرن نيز شهرت يا

 . 15است. از ديدگاه وي مقوله هاي جرم و مجازات مرکز ثقل حقوق جزا را تشکيل مي دهندکرده ابعاد آن تاکيد 

. گردد  فرانسه برمي 1732اعالميه جهاني حقوق بشر  3و  7و  5ارزش بين المللي به مواد  سابقه اين اصل در متون با 

در اسناد بين المللي نيز مورد توجه  1245اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها و ثمرات آن با تاسيس سازمان ملل متحد در سال 

به ويژه در  1266، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 51و  11، 2در مواد  1243قرار گرفت. اعالميه جهاني حقوق بشر 

نيز بر اهميت پيش بيني آن در قوانين و  1251روپايي حقوق بشر و حمايت از آزاديهاي اساسي و کنوانسيون ا 15و  14، 2مواد 

اساسنامه ديوان کيفري بين المللي مصوب  93و  99اجراي آن توسط مراجع قضايي داخلي تاکيد ورزيده اند. اخيرا نيز مواد 

                    .16ده استبه تفکيک، اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها را پيش بيني کر 1223

                                                 
 .1339/19/99،ايسنا، هاي حاکميت قانونميزگرد بررسي راهنجفي ابرندآبادي )علي حسين (،  11

 سوره مائده. 42آيه  11 
 .7سوره اسري ايه  19

, nulla pena sine legenulle crime 13 

 .72. ص1373. 95-96، مجله تحقيقات حقوقي ش اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها و تحوالت آن (،افتخار جهرمي) گودرز 14 

 .31همان. ص  15 

 .39-31همان . ص  16 
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مي  متمم قانون اساسي و تصويبهجري قمري  1395به سال در حقوق موضوعه  در ايران، سابقه تصويب اين اصل 

 ونگذارمذکور اشاره داشتند. قان اصل. اصول نهم تا چهاردهم متمم قانون اساسي مشروطيت هريک به نوعي به مفهوم و نتايج رسد

 بر نيز 1359رژيم مذکور را پذيرفت و در اصالحات سال 1314قانون مجازات عمومي درسال  6و  9مواد تصويب  نيز با عادي

. با تدوين اولين قانون اساسي بعد از پيروزي انقالب اسالمي، اين اصل واحد در دو اصل و با دو بيان متفاوت 17کرد آن تاکيد

به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به حکم »قانون اساسي مي گويد:  36به تصوير کشيده شد. اصل 

هيچ فعل يا ترک فعلي به استناد قانوني که بعد از آن وضع شده است جرم »بيان ميدارد که  162و اصل « موجب قانون باشد

 «.      محسوب نمي شود

 

 ؛ تقويت يا تضعيفاصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها .9  

اصل قانوني بودن جرايم قانون اساسي و برخي از مصوبات قانوني عادي،  167اصل اکثر حقوقدانان بر اين باورند که  

    را تضعيف کرده اند. و مجازاتها

                    

 . قانون اساسي                            اوّل 
 ند که :ه اوردآبه قوه قضاييه،  ، در فصل يازدهم مربوط 167موسسان قانون اساسي در اصل  

قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسالمي »   
يا فتاواي معتبر، حکم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سکوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به 

 «. دعوا و صدور حکم امتناع ورزد

يم منابع معتبر اسالمي يا فتاوي فقهاي عظغير قابل انکار ابتدا بايد روشن ساخت که بحث بر سر ارزش يا وجاهت   

 که بي شک هيچ حقوقدان و عالم ديني به ،اين اصل است الشان نيست. بحث بر سر انشا ضعيف، عدم جامع نگري و تعارض

د نظر و معتقدند که بي تردي ،کثر حقوقدانان مفاد اين اصل را ناظر به دعاوي مدني دانسته اندآنکه ا او بنمي شود  مآن ملتز

نويسندگان اوليه قانون اساسي اين نبوده است که با تسري اين اصل به امور کيفري حقوق افراد در معرض نقض و خدشه قرار 

پذيرش اين توجيه نيز بسيار دشوار است. زيرا در امور حقوقي  ،شود گيرد و دست قضات در برخورد با شهروندان باز گذاشته

ليت مي کنند. اگر بنا باشد بر امور حقوقي مردم قواعدي ونيز طرفين بر اساس قواعد موجود و ساري و جاري قبول تعهد و مسو

 لتزم نمي شود. نامرئي حاکم باشد اساس امور حقوقي در هم خواهد ريخت ، و اين مطلبي است که کسي به آن م

اين اصل بر امور کيفري نيز جاري نيست و استناد به آن خالف عقل و اصول ديگر قانون اساسي است. از داليل  

 متعددي که مي توان بر شمرد موارد ذيل است :                 

 . منابع مدون و فتاوي معتبر تا کنون تعريف نشده است.           1

 ن و معتبر مراجع تقليد، در زمان حاضر، معلوم نگرديده است.         . نقش فتاوي غير مدو9
                                                 

 .1377. 93مجله حقوقي دادگستري. ش. . رژيم قانوني بودن حقوق کيفري عامل موثر دررشد وتوسعه حبيب زاده ) محمد جعفر(17 
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 منظور نشده است.                               معتبر است، در راستاي اصل يکصد و ده ، که. فتاوي رهبري انقالب3

 . اين اصل در مفهوم و داللت با اصول ديگر قانون اساسي در تعارض است. 4

که مقرر مي دارد : حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است  اصل بيست و دوم  

دگستري يات داامگر در مواردي که قانون تجويز کند؛ و اصل يکصد و پنجاه و نهم که مي گويد : مرجع رسمي تظلمات و شک

اکيد يکصد و شصت و ششم بر قانون مصوب تاست . تشکيل دادگاه ها و تعيين صالحيت آنها منوط به حکم قانون است. اصل 

کند. اين اصل مقر داشته است که : احکام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد که بر اساس آن حکم  مي

 صادر شده است.                              

ماده  » انقالب اسالمي به دادگستري اظهارنظرکرده است که:بررسي ماده واحده طرح الحاق دادگاه هاي  . شوراي نگهبان در5

 ظرن به کتاب تحريرالوسيله امام )ره ( مراجعه وطبق آن حکم دهد،که  طرح مزبور که به دادگاه هاي انقالب اجازه مي دهد 9

متون رسمي بايد به  وقانون اساسي زبان رسمي کشور فارسي است  15طبق اصل  به اين که تحريرالوسيله به زبان عربي است و

هم  ي مشهورفتاو و ايراد مذکور در مورد مراجعه به منابع فقهي معتبر« قانون اساسي است  اين حيث مغاير از زبان فارسي باشد،

به ياد گيري عربي خالف اصل مذکور و نيز موجب عسر و حرج و  الزام افراد زيرا منابع مذکور غالبا ًعربي است و جاري است.

 .            13اليطاق است تکليف ما

 ،مال ،جان با عنايت به اينکه حقوق جزا ضمانت اجراي هنجارهاي دستوري يک جامعه است و در اعمال حاکميت خود با .6

ناموس مردم ارتباط مستقيم دارد اين اصل به شکل و انشاي حاضر، مخالف اصل اشتراط علم به حکم و موضوع براي  عرض و

 است. 12در سياست جنايي اسالم تحقق مسووليت کيفري

. نظريه جديدي نيز بيان ميدارد که اين اصل مخالف اصل قانوني بودن نيست زيرا واژه قانون مشتمل بر اشکال مختلف قواعد 7

رفتاري است لذا فتاوي فقهي را نيز شامل ميشود، ليکن اشکال در آنست که اين اصل مفهم وحدت تحريم و تجريم است که با 

جدّي از قبيل منافات با حکمت تقنيني شارع، حرمت شرعي مجازات بدون مجوّز، تعارض با تقنين عرفي و موانع  محذورات

                                        . 91اجرايي برخورد ميکند

  

 . قوانين عاديدوّم 

مواردي از قوانين عادي در تعارض با اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها در مجلس به تصويب رسيده اند و توسط  

 اين موارد عبارتند از :                   به نظر برخي از حقوقدانان شوراي نگهبان نيز تاييد شده اند. 

                                                 
 .1377. 93مجله حقوقي دادگستري. ش. ، رژيم قانوني بودن حقوق کيفري عامل موثر دررشد وتوسعهزاده ) محمد جعفر(، حبيب 13 

وري. تجليل از استاد دکتر محمد آش . علوم جنايي مجموعه مقاالت دررابطه مفهوم شرعي گناه و مفهوم حقوقي جرم نسبت تحريم و تجريم ،حسيني) سيد محمد(12

 .671. ص 1333. تهران. انتشارات سمت
 662-666همان. 91
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مضمون اصل  که نخستين موردي است 1361ي مصوب شهريور قانون اصالح موادي از قانون آيين دادرسي کيفر 932.  ماده 1

 .                           91را به حقوق کيفري موضوعه ايران وارد کرد 167

مهر تاييد  167نيز به بعد کيفري اصل  1363قانون تشکيل دادگاه هاي کيفري يک و دو شعب ديوان کشور مصوب  92. ماده 9

                                                                        زد.                        

تبديل « شرعي بودن»اصل قانوني بودن را به اصل  ،1362 د. آيين نامه دادسراها و دادگاه هاي ويژه روحانيت مصوب مردا3

ابي تعيين تکرجازات مشخصي براي فعل افراتر رفته و مقرر داشته است که در صورتيکه شرع و قانون، منيز نموده و از اين 

 نکرده باشند خود حاکم مستدال بر اساس نظر خود اقدام به صدور حکم مي کند.     

مستقيما قضات اين دادگاه ها را مکلف نموده است  1374قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقالب مصوب اسفند  3. ماده 4

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران رسيدگي و حکم قضيه  167قوانين موضوعه و اصل يات و اعالمات موافق ابه دعاوي و شک

 حه را صادر کنند. بدين ترتيب اصل مزبور صراحتا مورد استناد قانونگذار عادي قرار گرفته است.                     ومطر

خود مضمون  914نيز در ماده  ،1373هريور ماه مصوب ش ،. قانون آيين رسيدگي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کيفري5 

           قانون اساسي را قيد و رسيدگيهاي کيفري را در آن چارچوب پيش بيني نموده است.                                                      167اصل 

  

 اصل برائتب.  

بي ترديد مهمترين سنگر و پشتوانه هر متهم و مظنون در امر کيفري اصل برائت است. هر چند در نظامهاي مختلف   

آنها اينست که اصل بر عدم ارتکاب رفتار مجرمانه توسط  منطوقليکن،  99گوناگون ياد مي شود از اين اصل به تعابيرحقوقي 

 -کمشروع به تعقيب تا صدور ح -. اين اصل چه در امور کيفريتعقيب قرار دادو بي دليل نميتوان آنها را مورد   شهروندان است

و چه در امور حقوقي، متضمن حفظ شرافت و حيثيت افراد جامعه و مانع تجاوز به حقوق شهروندان در جامعه مدني متمدن 

 است.

 

 . سير تاريخي، حجيّت عقلي و حقوقي 1 

گذشته هاي دور و حتي تا يکي دو قرن اخير، جز در برخي نظامهاي حقوقي از مطالعات تاريخي چنين برمي آيد که در  

رايه ا فرض برائت متهمين، الاقل در پاره اي از اتهامات، پذيرفته نبوده و در صورت عدم توانايي شاکي بر ،مانند حقوق اسالم

امر خطير در پاره اي از ادوار تاريخي از دليل کافي عليه متهم، اثبات بي گناهي بر عهده خود متهم واگذار مي شده است. اين 

                                                 
 . 31.  ص همان. افتخار جهرمي) گودرز(91 

. هر چند در علم اصول فقه نيز برائت هنگامي ياد مي شود( La présomption d’innocence) اماره بي گناهي هفرانسه از اين اصل ب کيفري در ادبيات حقوق99 

 معتبر است که دليل ديگري نباشد.
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تحقق مي پذيرفت که خود ريشه در اعتقادات دوران بت پرستي داشت. قضات بر اين 94يا داوري ايزدي 93رداليه اُطريق توسل ب

 . 95افت و چنين متهمي از آزمون اوردالي روسپيد بيرون خواهدآمدتباور بودند که ايزدان به کمک متهم  بي گناه خواهند ش

از حيث مبنا در حقوق کيفري اسالم جايگاه اين اصل را بايد در قاعده معروف درء جستجو کرد. در سنت نيز روايات  

اني ال آخذ علي » از امير مومنان  97. روايت منقول96فراواني به طور مستقيم و غير مستقيم بر دو وجه اصل برائت داللت دارند

 خصوص وافي به مقصود است. در اين« التهمه و ال اعاقب علي الظن 

 1732که اصل برائت در آن ذکر شده است مي توان از : اعالميه حقوق بشر و بين المللي  از مهمترين اسناد جهاني  

 -خود، و کنوانسيون اروپايي حقوق بشر  11، در ماده 1243فرانسه، اعالميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 

اصل برائت  در حقوق داخلي جمهوري اسالمي ايران، نام برد. 6ماده  9بند -قوق بشر و آزاديهاي اساسيکنوانسيون صيانت از ح

قانون اساسي به صراحت به جنبه برائت از  3793اصل به کاملترين وجه يعني برائت از تعقيب و مجرميت تصريح شده است.

اده م ز هرگونه تعقيب کيفري بي اساس را يادآور ميشود.نيز برائت ا 92 39 مجرميت تا زمان صدور حکم اشاره  ميکند و اصل

 در وجه مجرميتاز ذکر و تصريح به اصل برائت قانون کيفري  در. 31ستاين اصل ا ضمانت اجرا قانون مجازات اسالمي نيز 575

 15/19/1333 مصوب حفظ حقوق شهروندي قانون احترام به آزاديهاي مشروع وقانون  9از بند  ، ليکنخودداري شدهو تعقيب 

محکوميتها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريک و معاون جرم باشد و تا جرم در   نام برد. طي اين بند،ميتوان 
دادگاه صالح اثبات نشود و راي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر )در صورت نبودن قانون( قطعي نگرديده 

آيين قانون  194از ماده  .برائت متهم مي باشد و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنيت الزم برخوردار باشد اصل بر ،است

 ي،در وجه شروع به تعقيب و روند دادرسمفهوم حاکميت اصل برائت بر متهم عمومي و انقالب نيز،  دادگاه هاي دادرسي کيفري

کسي را احضار يا جلب کند، مگر اينکه داليل کافي براي احضار يا جلب موجود  قاضي نبايد . اين ماده ميگويد :ميشود استنباط
 .باشد

                                                 
Ordalie 93 

Jugement de Dieu 94  

 .1371. 93مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران. ش  (،اصل برائت و آثار آن در امور کيفري )مطالعه تطبيقيآ آشوري ) محمد(، 95 

از استاد دکتر محمد آشوري. انتشارات تجليل  مجموعه مقاالت در ،علوم جنايي .اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کيفريشمس ناتري) محمد ابراهيم(  96 

 .935. ص1333سمت. تهران. 

 .936. انتشارات انجمن آثار ملي. به نقل از شمس ناتري) محمد ابراهيم( همان 1355. تهران. الغارات ثقفي کوفي اصفهاني) محمد( 97 

 و در دادگاه صالح ثابت گردد.اصل ، برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينکه جرم ا 93 

به متهم  "ه کتبالهيچکس را نمي توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذکر داليل بالفاص92 

ايي ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. ابالغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قض

 متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مامورين  ذيصالح برخالف قانون »، اشعار مي دارد : 75قانون مجازات اسالمي )تعزيرات و مجازاتهاي باز دارنده( سال  575ماده 31

داشت يا تعقيب جزائي يا قرار مجرميت کسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال توقيف يا دستور باز

  «.محکوم خواهند شد
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 برائت و تعارضات پيش روياصل  .9 

برائت،  و از خلط دو وجه اصلدر ميان مکاتب حقوق کيفري بي مهري نسبت با اصل برائت متهم قابل کتمان نيست  

 استدالل کرد که مفهوم برائت با عمق و معاني متفاوت تصوير شده است.مي توان 

 

 اول. در سطح استدالل  

ين اين از ديدگاه اين دانشمند فرض برائت مب ،ن ترديدنام برد. بدودر وهله اول بايد انريکو فري رهبري  اثباتيون بهاز  

 او را فردي شرافتمند تلقي نماييم. اما، در اين برداشت نبايد راه اغراق امر است که بايد به هر شهروندي به ديده احترام بنگريم و

ه مي متهم اقرار به ارتکاب بز در مواردي که آنگاه که متهم در حين ارتکاب جرم دستگير مي شود)جرم مشهود( و يا : » پيمود

نمي تواند در همه موارد داراي ارزش  نمايد، فرض برائت دراين گونه موارد دچار خدشه مي شود، به عبارت ديگر اصل مذکور

م ه ، حرفه اي و نه احساساتي و اتفاقي مواجه شويم بازيبه ويژه هنگامي که با بزهکاران مادرزاد ،منطقي وحقوقي يکسان باشد

. نگرش بي طرفانه به متهم نيز در طول داردسي که تحت تاثير اوضاع و احوال خاص 31ارزش اصل برائت بيشترکاسته مي شوداز 

 از – دفاع منطقه يا اتهام منطقه –39سياسي  در برخي از کشور ها بروز مي کند و همچنين تشکيک نسبت به قلمرو اصل برائت

 برائت کاسته است.  اصل اهميت

 

 سطح قوانين و مقرراتدوم. در  

در اغلب کشور هايي که در خصوص شروع تعقيب کيفري داراي قواعد مدون و شفاف نيستند، اصل برائت چه در سطح          

واقع نگرش امنيت گرا در جهان امروز قواعد انسان گرايانه عرف و عقل  درتعقيب و چه در سطح محاکمه دچار تعارض ميشود. 

ه است. براي مثال در کشور کانادا صرف تماس شخص با يک مامور خارجي در داخل يا خارج از کشور را داراي استثنا کرد

... براي شروع به تعقيب کافي است و مضافا در دادرسي نيز متهم بايد بيگناهي خود را ثابت کند. در قانون کيفري ايران نيز 

 5، 4شکوک است که از آن به لوث تعبير ميشود. البته ميتوان از مواد استثنا بر اين اصل وجود دارد و نمونه بارز آن موارد قتل م

 مجمع تشخيص مصلحت نظام نام برد.                           1367قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  3ماده   6، 5، 4و بند هاي 

 

 اجرا سياست جنايي در قانون اساسي فصل دوم. مديريت تدوين و       

                                                 
  .9همان. ص 31
ي است. اصل برائت ناظر به قواعد اثبات دعوي کيفراز آن جمله مي توان به عقيده ابرازي از سوي پرفسور فرانسواکلر اشاره نمود. از ديدگاه اين حقوقدان سويسي  39

ر ضرورت ط ناظر بمنظور از آن اين است که قبل از محاکمه و رعايت اصول دادرسي نمي توان با متهم همانند محکوم رفتار کرد. به عبارت ديگر، اصل برائت فق

امين )آزادي متهم ( قبل از محاکمه را در بر نمي گيرد و لذا بازداشت متهم در رعايت )حق دفاع متهم ( در طول رسيدگي از سوي مقامات قضايي است و ضرورت ت

  .4همان. ص « طول تحقيقات مغايرتي با اصل برائت ندارد.
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 در حوزه تدوين و اجرا شاهد دو دوره کامال متفاوت بوده است. بر اساس قانون اساسي مشروطيت،  سياست جنايي ايران      

طالعه و با را م رد نياز کشوربا هماهنگي نخست وزير سياست کيفري مو به طور خاص، وزير دادگستري و دولت در معناي عام

 ايدادگاه ه مي کردند ورا تدوين و توسط دادسرا اجرا  آن با همکاري قوه مقننه عنايت به ضعفهاي موجود راه کارها را ارايه و

قواي اساسي جديد،  قانون 57اصل و بر اساس  نظام جمهوري اسالميبا استقرار  د.در ماهيت، عهده دار امر قضا بودنکيفري 

يه که زير نظر واليت مطلقه امر و امام امت اعمال يحاکم در جمهوري اسالمي ايران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضا

اداري و اجرايي مقام رهبري مجتهدي  ،وليتهاي قوه قضاييه در کليه امور قضاييوبه منظور انجام مس 157مي گردند. طبق اصل 

ليترين مقام ايد که عاعادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي نم

و تمام  استايي قض يق قانون عادي، رياستبقوه قضاييه محسوب ميشود و تنها توسط ايشان قابل عزل است. رياست قوه قضايه ط

قانون اساسي  157. با جمع اين قانون عادي و اصل امور قضايي و غير قضايي قوه قضاييه در حيطه وظايف و اختيارات اوست

نيز  161طبق اصل  اين در حالي است که از يک سو در قوه قضاييه شکل مي گيرد. سياست جنايي ياجرا مديريت تدوين و

     د.شخصيتي به نام وزير دادگستري در کابينه دولت حضور دار

است.  ، موضوع اين فصلقوه قضاييهو  قوه مجريهواقعي سياست جنايي و نقش تدوين و اجراي مديريت  تصوير ساده 

 ل به نقش قوه مقننه در تدوين سياست جنايي تقنيني، به دليل گسترده بودن بحث اشاره نميشود.  در اين فص

                                       

     . وزير دادگستري1 

متصديان اصلي امور هر جامعه در وهله اول وزراي دولت هستند. وزير در حوزه ماموريت خود، به مثابه ناظري است که           

فعاليت هاي اساسي حوزه خود را از يک سو نظارت و از سوي ديگر تقويت و برنامه ريزي ميکند. يک سياست جنايي دقيق، با 

قش اهميت نتي ارايه داديم، با تمام حوزه هاي اجرايي کشور در رابطه است. عنايت به تعريف جامعي که از استاد دلماس مار

 . مسئله اي نيست که بتوان به سادگي از کنار آن گذشت وزير و اثر عضويت وي در کابينه

لژيک از قانون اساسي ب آرماني، تاسيساتي راموسسان و تدوين کنندگان اولين قانون اساسي به عنوان يک الگوي   

ماه ) 1316سال  و بخش دوم و يا متمم آن در ( 1216ماه اوت ) 1315سال  برداري کردند. قسمت اول قانون اساسي در نمونه

)متمم(، براي اولين بار مفهوم تفکيک قوا وارد حقوق عمومي ايران گرديد و مفهوم  97تصويب شد. در اصل ( 1217اکتبر 

ديگر قوه قضاييه مسايل عرفي و شرعي از يکساختار مجريه متجلي شد و در  حاکميت دولت در قوه تقنينيّه، قوه قضاييه و قوه

متمايز گرديدند. متمم قانون اساسي مشروطيت به موضوع رياست بر قوه قضاييه اشاره اي نداشت. در قانون اصول تشکيالت 

ديوان تمييز، روسا و  قضات عالي مقام يعني روساي محاکم و مستشاران "هجري قمري مقرر گرديد  1392عدليه مصوب 

کارمندان محاکم استيناف و روساي محاکم ابتدايي به تصويب وزير عدليه و با صدور فرمان پادشاه و ساير قضات به حکم 

 . 33ندووزارتي توسط وزير دادگستري و اعضاي کابينه منصوب ش

                                                 
ران.چاپ . به نقل ازدکتر سيد محمد هاشمي.حقوق اساسي جمهوري اي156ص  1341جلد اول .چاپ سوم.تهران. ،ايين دادرسي مدني و بازرگاني،احمد متين دفتري33

 . 377.ص1331پنجم. 
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 . تدوين و مديريت سياست جنايي قبل از انقالب1 
را  قضايي امور حقوقي و اجرايي دستگاه و غيره 1335، 1393، 1315، 1317سالهاي ين قوان بر اساسوزير دادگستري  

محمد  دکتر سيدبه عهده گرفت ليکن هيچگاه قانون شرح وظايف وزارت دادگستري نوشته نشد. در اين خصوص هر چند 

اخته قضايي و قضات را خدشه دار سالبته مساله استقالل »  حقوق اساسي، معتقد است که استقرار چنين نظامياستاد هاشمي، 

شغل خود موقتا يا دايما  نمي توان از هيچ حاکم محکمه را"داشت  مقرر ميقانون اساسي مشروطيت  31ليکن اصل  « 34بود

تبديل ماموريت حاکم  "که مقرر داشته بود 39اصل يا   "بدون محاکمه و ثبوت تقصير تغيير داد مگر اينکه خودش استعفا کند

ي بر و سياست جناي . در شکل، رکن قضا از امنيت کامل برخوردار بوده"ليه ممکن نمي شود مگر به رضاي خود اومحکمه عد

         اساس مديريت واحد دولت و مجلس تدوين و تاييد و توسط دادسرا و دادگاه ها اجرا مي شده است.

 

 از انقالب بعد. تدوين و مديريت سياست جنايي 2 

اظ با لح .پا ساختند نظام تفکيک نسبي قوا را بر 57بعد از انقالب اسالمي، تدوين کنندگان قانون اساسي جديد در اصل            

نايي، اعم از اجرايي، سياست ج و انجام وظايف اين قوه گرفتاستقالل اين قوه از قوه مجريه مد نظر قرار ، تجربيات رژيم سابق

افتراق  .در حيطه وظايف رياست به شمار آمد 1363به شوراي عالي قضايي و در قانون اساسي  1353 ر قانون اساسيد و حقوقي

اييه قوه قضاييه که عاليترين مقام قوه قضبراي تعيين رييس مديريت تدوين و اجرا سياست جنايي از قوه مجريه از يک سو و 

آموزه  ،رياست قضاييبه ق قانون عادي، بوه قضايه طرياست قو تبديل  قابل عزل استرهبر محسوب ميشود و تنها توسط 

جديدي از قوه قضاييه در بُعد اجرايي و قضايي، تدوين و اجراي سياست جنايي کشور به شمار مي آيد که بايد مورد مطالعه و 

 ارزيابي قرار گيرد.

 قانون اساسي وظايف وزير دادگستري مندرج در اول. 

دو  1363 اصالحي، در اصل 35ه تنها يک مسووليت براي وزير دادگستري در نظر داشتسابق ک 161اصل  بر خالف         

 سمت براي وزير دادگستري در نظر گرفته شده است :  

   .مسووليت روابط قوه قضاييه با ساير قوا 

 .قايم مقامي رييس قوه قضاييه در امور غير قضايي در صورت تفويض                                
ساير قوا، بايد گفت چيزي بيش از آنچه اکنون شاهد آن هستيم از اصل قانون با در خصوص مسووليت برقراري روابط  

بعالوه، اثر تصميمات اقتصادي و اجتماعي ساير قوا بر سياست جنايي از مسايلي نيست که وزير اساسي استفاده نمي شود. 

                                                 
  373همان .ص 34

دارد و از ميان کساني  اصل يکصد و شصتم : وزير دادگستري مسئوليت کليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده  :اصل سابق 35 

 وزير پيشنهاد ميکند انتخاب ميگردد.که شوراي عالي قضايي به نخست
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 د و يا بر عکس نظرات قوه قضاييه را در خصوص سياست اقتصادي و اجتماعيدادگستري بتواند آنها را به قوه قضاييه منتقل کن

 به دولت و مجلس منعکس کند و اثبات يا نفي آنها را بخواهد. 

در خصوص تفويض اختيار، بايد گفت ماهيت امور مالي و اداري در سطح يک قوه و وزارت خانه بستگي تمام عيار  

دارد. در تمام نظامهاي سياسي تخصيص اعتبار از  (قوه مجريه)يت و برنامه ريزي توسط سازمان مديرلحاظ شده به شرايط 

غير  -به لحاظ شکلي، قوه مجريه مسوول تمشيت امور جاري .توسط قوه مقننه است قبلي آنقوه مجريه و تاييد  وظايف ذاتي

امور مالي و  خواسته است که. مقنن ايراني با اين استو دادسرا بازوي اجرايي سياست کيفري دولت  استقوه قضاييه  -قضايي

 اين امر را اختياري دانسته است.  ي را موجب نگردد،للاداري، امور قضايي را تحت الشعاع خود قرار ندهد و خ

 

 قوانين عادي                                        مندرج در وظايف وزير دادگستري، دوم. 

امه ن تنها يک رابط ساده بين قوه قضاييه و ساير قوا است، در مقاطع مختلف تنظيم آييني وزير دادگسترعليرغم اينکه        

ر را به امه مورد نظن در تمام موارد، شخص وزير در نهايت بايد آيين با اين حال. مي شودسپرده  ويبه  اجرايي قوانين بسياري

 بد. تصويب رييس قوه قضاييه برساند تا وجاهت قانوني يا

 

 قانون تشکيل محاکم عمومي و انقالبيک.  

امه اجرايي ن وزير دادگستري مامور گرديد آيين 95/14/1373با تصويب قانون تشکيل محاکم عمومي و انقالب در تاريخ         

 آن قانون را تهيه نمايد. 

  آن قانون مقرر مي داشت که تعداد شعب دادگاه تجديد نظر و همچنين شعب دادگاه انقالب، براساس  6ماده

 نياز محلي و تراکم کار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضاييه تعيين مي گردد. 

 و ابالغ د واحگاه، ادفتر ددتحقيق، اضي قگاه، اددشعبه الزم اد تعدبه قضايي هر حوزه بر آن بود که  11ه ماد

شعب د تعدر صورت و داشت دخواهد قضايي ت و معاضدارشاد واحد يک لزوم ر صورت و داجرا احکام 

اي هر واحد، اعضاد ها، تعدواحداين تشکيل بود. طبق تبصره اين ماده، ترتيب نيز خواهد فتر کل داراي يک د

و امات اقدو نحوه از اعضاي آن يا هر يک و اختيار هر واحد صالحيت ميزان و شرايط آن، انتخاب طريقه 

قضاييه قوه رييس تصويب گستري به ادوزير دو تهيه پيشنهاد به که اي است نامهآيينموجب گيريها به تصميم

 رسيد.خواهد 

  کل دادگستري استان، روساي دادگستري شهرستان و سرپرستان حوزه هاي  بر آن بود که روساي 13ماده

قضايي نقاط معيني از شهرهاي بزرگ مي توانند به تعداد الزم معاون داشته باشند که در امور قضايي، اداري، 

ين و نوليتها با آنان همکاري نمايند. طبق تبصره آن  تعداد معاووارجاع پرونده، نظارت و سرپرستي و ساير مس

 شرح وظايف آنان با پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضاييه تعيين مي گردد.
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 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي  دو.         

  ه هنگي، قوه قضاييه موظف است بقانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فر 133طبق ماده

منظور ارتقاي کيفي و افزايش کارايي محاکم نسبت به تخصصي کردن آنها بر حسب حجم عمليات، نيازهاي 

خواهد بود که به  منطقه اي وتخصص اقدام کند. چگونگي ونحوه اجراي اين ماده براساس دستور العملي

 مي رسد. پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضاييه

   نها وايجاد محيط مناسب باز پروري و اصالح و تربيت زندانيان ا، به منظور اصالح وضعيت زند121طبق ماده

 : بازگشت آنان به زندگي سالم اجتماعي اقدامات زير صورت مي گيرد در

انجمنهاي نها موظف است با همکاري انجمنها و نهادهاي مردمي نسبت به فعالتر کردن اسازمان زند -الف  

حمايت از خانواده زندانيان و معدومين نيازمند و ايجاد انجمن درتمامي مراکز اقدام کند، به نحوي که تا پآيان 

 ( خانواده هاي نيازمند زندانيان و معدومين تحت پوشش قرارگيرند.%111برنامه صددرصد )

 ن، با اولويت حرفه آموزي مناسبوزير دادگستري موظف است نسبت به تهيه آيين نامه کار زندانيا -ب    

يشينه و پء اقدام کند، به نحوي که پس ا ز اتمام دوره محکوميت آنها ضمن ارايه تاييديه اشتغال، امکان حذف سو

 حضور موثر آنها در جامعه فراهم گردد.

  

 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب )در امور کيفري(سه.        

نيز وزير  99/11/1373چند ماده از قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب )در امور کيفري( مصوب  بر اساس        

 امه اجرايي آنها را تهيه نمايد :             ن دادگستري موظف است آيين

  آيين نامه اجرايي اين ماده و همچنين چگونگي اجراي حکم شالق ظرف مدت سه 923طبق تبصره  ماده ،

 ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.

  اشخاصي که به تبعيد محکوم شده اند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نيروي انتظامي محل 927طبق ماده ،

اي ابالغ مي شود. طبق تبصره اين ماده آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه ه

 دادگستري و کشورتهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 

  هزينه هاي آياب وذهاب گواهان وحق الزحمه کارشناسان ومترجمان و پزشکان به  319طبق تبصره  ماده

 موجب تعرفه اي است که توسط وزير دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.     

                                          

 قانون مجازات اسالمي                                                چهار.       

ديان توانند تبعي قانون مجازات اسالمي وزير دادگستري با همکاري وزير کشور فهرست شهرهايي را که مي 12طبق ماده        

 را بپذيرند، تعيين مي کند. 
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 تعزيرات حکومتي                   پنج.  

بعد از اتمام جنگ عراق عليه ايران با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام تعزيرات حکومتي به وجود  1367در سال          

 و تاکنون تحت رياست وزير دادگستري  سياستسازمان تعزيرات حکومتي به تصويب رسيد  1373آمد. شش سال بعد در سال 

 کيفري کنترل قيمتها تدوين و اجرا مي شود.                 

ره شوراي عالي الگوي مصرف موضوع تبص عالوه بر آنچه از نظر گذشت، وزير دادگستري در چند شورا و کميته نيز، مانند       

  اشته است.عضويت د سوم قانون برنامه پنج ساله 13ه ري موضوع مادوم و هيات عالي واگذادقانون برنامه پنج ساله  92

 

 نقش قوه قضاييه در تدوين و مديريت سياست جنايي ب. 

ست که بر طبق اصول آن وظايف قواي سه گانه به ا قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران آنمهم يکي از ويژگيهاي         

مسووليتهاي قوه قضاييه در نظام جمهوري  1353تفکيک مشخص گرديده است. طبق اصل يکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسي 

 اسالمي ايران عبارت هستند از: 

مات و اخذ تصميم و اقدام يات، حل و فصل دعاوي و رفع خصوارسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات، شک - 1

 الزم در آن قسمت از امور حسبيه که قانون معين مي کند. 

 احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع  -9 

 نظارت بر حسن اجراي قوانين -3 

 کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسالم -4 

 اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصالح مجرمين. - 5 

                                               

 دو مطلب در خصوص اين اصل قابل توجه است :       

ف قضا و حکم است. به اين تعبير که مابين افراد جامعه يا دولت و در تمام نظام هاي حقوقي، قوه قضاييه معرّ .1

 وظايف قوه قضاييه ترکيبي از سياستجامعه به داوري مي نشيند. در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران افراد 

« بندهاي چهارم و پنجم »   33و سياست جنايي«  بند دوم »  37، سياست اجتماعي«بندهاي اول و سوم »  36قضايي

 . است

د هم تنيده اند و تابع نظريه معادالت چنسياست اجتماعي و جنايي از موضوعاتي هستند که از جهات مختلف به  .9

وجهي مي باشند. هرچند اين آموزه در قانون اساسي مورد پذيرش قرار گرفته است ليکن در فرض امور قضايي 

و غير قضايي، بحث در اصل متفاوت است. بند دوم شاهد مثال خوبي بر اين مدعي است. حقوق عديده اي که 

                                                 
La politique judiciaire. 36 

La politique sociale. 37 

La politique pénale. 33 
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فصل سوم، ذکر شده اند قابل طرح در اين نوشتار نيست. ليکن آنچه براي  به صراحت در قانون اساسي، خصوصا

( ممنوعيت 99نمونه ذکر شده اند از قبيل : ممنوعيت تعرض به حيثيت؛ جان و مال، مسکن و شغل افراد )اصل 

( ضمانت 41( ممنوعيت اضرار به غير )اصل 93( ممنوعيت تفتيش عقايد )اصل 95تجسس و سانسور )اصل 

اين چنين اصولي در اختيار قوه قضاييه است و اال تمام موارد ياد شده اوال و بالذات از وظايف قوه مجريه  اجرايي

 است. 

در اکثر کشور ها به عنوان نمونه کشور آلمان و اياالت متحده آمريکا، دقيقا مرحله سياست کيفري از سياست  .3

 از وظايف دادسراست که وابسته به قوه مجريه قضايي جداست. بر اين اساس تمام امور کشف و تعقيب مجرمين

است و دادستان به عنوان مدعي العموم حافظ و مدعي حقوق مردم و کشور است. در نمودار تشکيالتي قوه 

  .    32قضاييه ايران، هيچ سازماني به عنوان مامور کشف و تعقيب مجرمان ديده نشده است

 

 قانون اساسي. وظايف رييس قوه قضاييه در 1 

قوه قضاييه از حالت شورايي خارج گرديد و مديريت آن رياستي شد. به  1353بعد از بازنگري در قانون اساسي سال          

 را براي مدت پنج سال بهمدبّر موجب اصل يکصد وپنجاه هفت، مقام رهبري  مجتهدي عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و 

يد، که عاليترين مقام قوه قضاييه است. طبق اصل يکصد و پنجاه و هشتم  وظايف رييس عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي نماي

 قوه قضاييه به شرح زير است : 

 ايجاد تشکيالت الزم در دادگستري به تناسب مسووليتهاي اصل يکصد و پنجاه و ششم. - 1    

 تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسالمي.  -9    

ضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از استخدام ق - 3    

                                                                         امور اداري ، طبق قانون.

عمده رياست قوه قضاييه از چند سو قابل نقد و بررسي است، ليکن به طور خالصه در خصوص ارتباط اين  وظايف         

 وظايف با اصل مديريت واحد سياست جنايي بايد متذکر شد که :

سياستهاي اجتماعي، کيفري و جنايي در جامعه است که هر يک با ي ليتهاي قوه قضاييه شامل طرح و اجراومسو .1 

و تخصصهاي خاصي بايد تدوين و اجرا گردند، ايجاد تشکيالت الزم در دادگستري به تناسب مسووليتهاي اصل تشکيالت 

، بدون هماهنگي با قوه مجريه و مقننه ناممکن و دور از صواب است. زيرا از يک سو، هر گونه ايجاد تشکيالت دولتي بايد 156

ز نکات ا نامه و بودجه در سطح کالن، از اختيارات رييس جمهور است.به موجب قانون باشد و از سوي ديگر مديريت طرح و بر

                                                 
ه قضاييه نصيب ز قوپرونده موسوم به قتل هاي پاکدشت نمونه بسيار کامل اين مطلب است. پرونده اي  که بيشترين هزينه ها را از نظر سياسي و حتي سازماني، ا32 

 خود کرد.
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 عدالت ميتواند به هک امري حذف تشکيالت قضايي در قانون اساسي پيشبيني نشده است. آن است کهمنفي در خصوص بند يک 

 ه استناد قانون سابق باشد.بو ارايه دليل  احذف بمگر آنکه  41استقالل مقامات قضايي و غير قضايي در عمل خدشه وارد سازد.و 

سياست جنايي جمهوري اسالمي ايران دو بعدي است. در بخش سياست جنايي اسالمي رييس قوه قضاييه اختيار .9

. دصورت پذيرخاصي ندارد، زيرا هر گونه  دخل و تصرف در جرايم و مجازاتها بايد از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام 

است که اکنون يکي از شاخه هاي علمي پيچيده علوم جنايي است . در جامعه رفي بخش سياست جنايي ع سخن اصلي در

مجازاتها، راه و روشهاي پيشگيري از جرم، نقش رييس قوه قضاييه بسيار تحت اثرات گوناگون جرايم و  تنوعلحاظ امروز به 

سياسي  و ، اقتصاديامور اجتماعي، فرهنگي الشعاع قواي مجريه و مقننه است. تهيه لوايح  بدون علم به همه مسايل اطراف آن )

 است.  و از عوامل تعارض در سياست جنايي که در حوزه کاري  قوه مجريه است( بي شک موجب دو باره کاري

لوايح از طريق هيات وزيران به مجلس تقديم شود، اما  قانونگذار معلوم نساخته است  است الزم ديده 41قانون اساسي 

 3/19/1373قانون وظايف و اختيارات رييس قوه قضاييه مصوب  3ر ماهيت لوايح قضايي چيست. ماده که نقش قوه مجريه د

دولت موظف است لوايح قضايي را که توسط رييس قوه قضاييه تهيه مي گردد و تحويل دولت داده مي شود  : مقرر مي دارد

چنانچه از منظر مديريت سياست جنايي به اين موضوع نگريسته  حداکثر ظرف مدت سه ماه تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايد.

 شکال بر انگيزا شود اين اجبار هر چند از يک سو نوعي تکليف براي رفع سو تفاهمات احتمالي است ليکن از سوي ديگر بسيار

 يد برايش مسووليتاست. براي مثال اين امکان هست که دولت اليحه اي را که ناصواب و داراي اشکال مي داند و حتي شا

ت دولت لوايح ئ. و از طرف ديگر نيز مي توان اين سوال را مطرح ساخت که چنانچه هي49ور باشد اجبارا به مجلس تقديم کندآ

در يک مورد عکس آن هم به وقوع  43قوه قضاييه را تصويب ننمايد چه راه حل قانوني براي خروج از اين بن بست وجود دارد.

ال تصويبنامه و ا رييس قوه قضاييه بايد تصويب نامه هيات وزيران را تاييد کندم قانون برنامه سو 132ماده  پيوسته است. با تصويب

. اين ماده مي گويد :  به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضايي و در راستاي توسعه مشارکتهاي مردمي، ملغي االثر است

اهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي کمتري برخودار است رفع اختالفات محلي و نيز حل و فصل اموري که م

به شوراهاي حل اختالف واگذار مي گردد. حدود وظايف و اختيارات اين شوراها ، ترکيب و نحوه انتخاب اعضاي آن بر اساس 

 د.رييس قوه قضاييه مي رس آيين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران و به تاييد

بيل مسووليت تمام امور قضايي و غير قضايي از ق. قانونگذار به لحاظ وسواسي که در مفهوم استقالل قوا داشته است، 3 

را طبق قانون بر عهده رييس قوه قضاييه قرار داده، ليکن نحوه تامين اعتبار آن را مشخص و ...  استخدام قضات عادل و شايسته

ت. مضافا بر اينکه اصوال مشخص نيست قوه مجريه چگونه بايد نياز واقعي و صحت و سقم مسايل امور مالي قوه قضاييه نکرده اس

 را احراز نمايد.

                                                 
 .331 ص ) سيد محمد(، همان، هاشمي 41 

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران. 74اصل  41 

 هاي عمومي و انقالب اشاره کرد. هتوان به قانون تشکيل دادگا در اين خصوص مي 49 

 .334ص ) سيد محمد(، همان، هاشمي  43 
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و آنچه به عنوان قوه قضاييه و استقالل آن مورد اشاره قرار  رکن اصلي مديريت و اجرا سياست قضايي، قاضي است .4 

وي برميگردد. بررسي اصل منع عزل قضات و موارد استثناي آن از حوصله اين مقاله خارج ميگيرد در اکثر مواقع به اهميت 

است. آنچه در اجرا سياست جنايي اهميت دارد آنست که قاضي تضمين کننده هنجار هاي دستوري است، و بايد از هر حيث 

ضاي او نمي توان محل خدمت يا سمتش را تغيير بدون ر« ... که مقرر ميدارد :  164مصونيت داشته باشد.  قانون اساسي در اصل 

 «داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه قضاييه پس از مشورت با رييس ديوان عالي کشور و دادستان کل 

 اصل احقاق حق و تضمين کارکرد هنجارها را با خطر مواجه ساخته است. 

تخفيف مجازات محکومين در حدود موازين اسالمي به پيشنهاد رييس  قانون اساسي عفو يا 111طبق بند يازده اصل . 5 

                   .قوه قضاييه مي باشد و قبول آن از اختيارات رهبري است

در اصول ديگر قانون اساسي نيز وظايف خاصي براي رييس قوه قضاييه در نظر گرفته شده که از موضوع بحث مقاله           

 .   44است

 

 مستند به قوانين عادي. وظايف و اختيارات 2 

به جز قانون اساسي که وظايف خاصي را به احصاء ، براي رييس قوه قضاييه در نظر گرفته است، مقنن عادي در مواردي         

ي تدامنه اين اختيارات را گسترش داده است، بدون آنکه اشاره کند در مسايل شکلي و سياست کيفري، در چارچوب مسوولي

 که اعطا ميشود ؛ آيا رييس قوه قضاييه ملزم به پاسخگويي است يا خير؟

 مورد از اين اختيارات اشاره مي شود : 9براي نمونه به        

مقرر  9در ماده  3/19/1373مجلس شوراي اسالمي با تصويب قانون وظايف و اختيارات رييس قوه قضاييه در تاريخ  -1        

و هرگاه رييس قوه قضاييه ضمن بازرسي، راي دادگاهي را خالف بين تشخيص  قضاييه سمت قضايي استرياست قوه داشته : 

 .45دهد آن را جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد کرد. ايرادات چندي بر اين ماده متصور است

 اولين تعارض اين ماده با اصل استقالل قاضي است که در بند بعد به آن پرداخته ميشود.  

وظايف رييس قوه قضاييه طبق قانون اساسي احصا شده است و به هيچ وجه « دومين ايراد به طور خالصه آنست که   

 قابل توسعه نيست. 

سومين ايراد اينست که نظارت شرعي و قانوني از وظايف ديوان عالي کشور است و اين موضوع منجر به خلط  

 صالحيت مي گردد.

با عنايت به اينکه اين عمل خود يک نوع راي محسوب ميشود و چنانچه رييس قوه را چهارمين ايراد آن است که  

قانون  36قاضي بدانيم، که هست، مستند قانوني براي فسخ بايد ذکر شود که در ماده قانوني به آن اشاره نشده، لذا خالف اصل 

 اساسي است.

                                                 
  .161.161.169.164.173.174.191.131.149.111اين اصول عبارتند  44

  .339ص) سيد محمد(، همان.  هاشمي  45 
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قانون اساسي است. رييس قوه طبق اين  157پنجمين ايراد که به نوعي ايراد حلّي محسوب ميشود، با استناد به اصل  

اصل صاحب فتواست و اعطاي اين اختيار به وي اين شبهه را ايجاد ميکند که تنها فتواي ايشان معتبر است در حالي که منابع و 

  ست. فتاواي معتبر به عدد منابع و صاحبان فتوا

قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقالب اعالم خالف شرع بودن آرا شعبه تشخيص را در هر زماني   -9        

ماده  9توسط رييس قوه قضاييه، تجويز نموده است. تبصره  را، و به هر طريقي مجاز ارزيابي مي کند و درخواست بررسي مجدد

درخواست تجديدنظر نسبت به آراي قطعي مذکور  :مقرر مي دارد  دادگاه هاي عمومي و انقالبقانون اصالح قانون تشکيل  13
در اين ماده اعم از اينکه راي در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديد نظرخواهي قطعي شده باشد يا قانونا 

 ک ماه از تاريخ ابالغ راي به شعبه يا شعبي از ديوان عاليقطعي باشد و يا از مرجع تجديدنظر صادر گرديده باشد، بايد ظرف ي
، تقديم گردد. شعبه تشخيص از پنج نفر از قضات ديوان مذکور به انتخاب رييس قوه قضاييه « شعبه تشخيص»کشور به نام 

نمايد. مي رو راي مقتضي صاد فسخرا احراز نمايد، راي را  واضحشود. در صورتي که شعبه تشخيص وجود خالف تشکيل مي
را احراز نکند، قرار رد درخواست تجديد نظرخواهي را صادر خواهد نمود. تصميمات ياد شده  واضحچنانچه وجود خالف 

باشد ؛  مگر آنکه رييس قوه قضاييه در هر زماني و به هر طريقي راي شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غيرقابل اعتراض مي
 هد که در اين صورت جهت رسيدگي، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.صادره را خالف بيّن شرع تشخيص د

بحثهاي فراواني در مجامع حقوقي صورت گرفته است که جاي ذکر آنها نيست. تنها قانوني در خصوص اين ماده  

 که : کافي است اشاره شود

ديد نظر، ص مانند محاکم تجنهادهاي نظارتي مشخ ،براي رسيدگي به اعتراضات و پيشگيري از تضييع حقوق مردم .1 

ديوان عالي کشور، محکمه انتظامي قضات و نظاير آن در قانون اساسي و قوانين عادي براي  قضات و محاکم پيش بيني شده 

ا و اعتبار خالف مصلحت قضشکل بگيرد  قضاييهاست و ايجاد و فعاليت هرگونه نهاد نظارتي ديگر به ويژه اگر در درون قوه 

قضات به لحاظ حفظ شان و  . بيان مطلب آنست کهت در خطر خواهد افکندستقالل قضات را در طوالني مدّاحکام است و ا

حميل هيچ کس، حتي رييس قوه قضاييه حق ت اصوالاعتبار خود به تبعيت از نظرات رييس ملزم ميشوند. اين در حالي است که 

برتر است که از حق نقض حکم قاضي بر اساس موازين قانوني  ندارد و تنها دادگاه صالح  را برداشت خود از قانون به قاضي

الزام قضات به در پيش گرفتن رويه و برداشت خاص  نقض حکم در هر زماني و به هر طريقيبرخوردار مي باشد. درخواست 

 «.    با اصول مسلم حقوقي و اصول قانون اساسي مغاير استاست که 

                               

 گيرينتيجه  

تبلور اصول سياست جنايي در قانون اساسي وقتي جلوه  و اعتبار خواهد داشت که قوانين جزايي از اين اصول حمايت  

 . 46کنند و يا در تطبيق با اين اصول جدي باشند

                                                 
 .11. ص 99-91. ش 1377. مجله تحقيقات حقوقي. جدال دو قانوننوربها ) رضا(  46 
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حوزه مديريت تدوين و هدف اصلي اين مقاله، اين بود که نشان دهد آيا اصول کلي سياست جنايي از يک سو و  

مي توان نکات مثبت ؟ در تمام نظام هاي حقوقي  47يا خير تاسمصون  اتفت تعارضآاز از سوي ديگر سياست جنايي  ياجرا

به عنوان  43آموزه تعارضات سياست جنايي درآنچه و منفي بسياري را يافت که شدت تعارض در آن نظام را کم يا زياد کند، اما 

  است. توافق بر سر يک نوع سياست جنايي يک اصل مطرح است

به  ،بر اساس شرع و نظام عرفي داراي دو مسوول است که سيستم دادگستري و نظام قضايي جمهوري اسالمي ايران 

 .42سياست جنايي، بحران در سياست کيفري ايران را دامن زده است عقيده صاحب نظران و دانشوران حقوق و

اين موضوع را مبرهن مي سازد که مسايل پيچيده آن از حد يک قوه فراتر مي  ،در وظايف قوه قضاييه نقادانه توجه  

با تفکر سنتي استقالل قوا همخواني ندارد. در واقع طبق اصول قانون اساسي،  قوه مجريه سهمي در تدوين و اجرا سياست  و رود

قع عناصر يک سياست جنايي هماهنگ توسط قانونگذار به شکل با توزيع اين وظايف و اختيارات  در وا و  51جنايي ندارد

 محسوسي دچار نابساماني و گسيختگي شده است.   

قانون اساسي وزير دادگستري از بين افراد معرفي شده توسط رييس قوه قضاييه برگزيده مي  161با آنکه طبق اصل    

ن روش اختراع گرديده است، ليکن آنچه در عمل ديده مي شود شود و براي هماهنگي هر چه بهتر بين قوه قضاييه و مجريه اي

در واقع طبق اصول   .51حکايت از آن دارد که وزير دادگستري هيچ گونه اختياري در زمينه تدوين و اجرا سياست جنايي ندارد

رخي ور است در بقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، رييس جمهور چه در مجلس اکثريت داشته باشد يا نداشته باشد مجب

 .و در مجامع بين المللي پاسخوگوي آنها نيز باشد موارد سياست جنايي را امضا نمايد که به آن اعتقاد ندارد

رييس قوه قضاييه بيشتر مورد نظر بوده است تا قضات و بدنه و چارچوب قوه  قوا، ضمن آنکه استقالل استقاللدر بحث             

اشد افته است و تدوين سياست جنايي که بايد کار مشترک اوليه قوه مجريه و تقنينيّه ببيشتري يعمق  اناهماهنگي بين قو 59قضاييه

در عمل به کار دوم و آخر اين قوا تبديل ميشود. براي مثال بر اساس تئوري تعارض بايد برداشت قوه قضاييه از قوانين تحليل 

فت کرده اند و به کار بسته اند. در وضعيت فعلي ما، ابتدا بايد برداشت شود تا معلوم گردد آيا قضات هدف مقنن را دقيقا دريا

قوه مجريه و سپس قوه تقنينيّه و آنگه شوراي نگهبان و چه بسا مجمع تشخيص مصلحت نظام، را از قانون انتظار کشيد و مجددا 

             برداشت قضات را از قانون تحليل کرد.

                                                                                              

                                                 
ار و نهان را از سر راه شکآي مشغول مطالعه نظام کيفري کشور متبوع خود هستند تا تعارضات يهم اکنون در دو کشور مهم اروپايي يعني فرانسه و انگلستان هياتها 47

اختيارات وزير دادگستري در مورد دادسرا  و نقش ايشان در نصب دادستانها  و نقش رييس جمهور در شوراي عالي قضايي و .براي مثال در فرانسه حدود  بردارند

  ............................... تاثير قوانين فرا ملي بر قوانين داخلي  مورد مطالعه و مداقه است.

43 Les conflits de politique criminelle. 
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