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بعضی  از  بخواهند  اینکه  مگر  کند؛  جرم انگاری  را 
قوانین  یا  اسامی  مجازات  قانون  در  موجود  مواد 
امکان  قــانــون  در  و  کنند  مــوســع  تفسیر  متفرقه 
قانون   »576 »مــاده  نـــدارد.  وجــود  موسع  تفسیر 
که فرد  مجازات اسامی مواردی را شامل می شود 
کارمند  از انجام وظایف قانونی یک مدیر اجرایی یا 
کرده است. این قابل جرم انگاری است؛  جلوگیری 
برای  قانونی  وجه  ندهد  انجام  خــودش  اینکه  اما 
است  آمده  قانونی  تازگی  به   نــدارد.  وجود  برخورد 
را  قانونی  وظایف  اجــرای  از  امتناع  جرم انگاری  که 
کجا  شامل می شود؛ اما در عمل معلوم نیست به 
برسد؛ چون یکی از مواقع این امتناع ممکن است 
را  کار  که  باشد  اجرایی  محدودیت های  اساس  بر 
ترک  ایــن  دقیق  منظور  دیــد  باید  می کند.  سخت 
از  و  چیست  می گویند  مسئولین  از  برخی  که  فعل 
کجا درآمـــده اســت؟ آیــا ایــن جــرم اســت یا یک امر 

اداری است.

دلیل به راهــبــردی: تحقیقات پژوهشکده
کرد؟ عدماجرایقانونمیشودفردرامجازات

آمده  قانون  در  به  صراحت  اینکه  مگر  خیر! 
گر فان وظیفه را انجام  باشد؛ مثًا در قانون آمده ا
ــه قــابــل مــجــازات  ــرن دهـــی مــجــازات مــی شــوی؛ وگ
داشته  قانونی  و  حقوقی  جنبه  گــر  ا حتی  نیست، 
کیفری ببریم  را به سمت  گر بخواهیم این  ا باشد. 
نظارتی  و دســتــگــاه هــای  ــگــاری شــود  بــایــد جــرم ان
گزارش دقیقی بدهند؛  بتوانند در مورد عملکرد فرد 
پیگیری  و  کیفر  اصـــل  ــاص.  خـ ــوارد  ــ م در  هــم  آن  
قضایی این موضوع در شرایط فعلی سخت است. 
گزارش  اینکه  مثل  دارد؛  وظایفی  بازرسی  سازمان 
می دهد دستگاه ها وظایفشان را انجام می دهند یا 

نه و مسیر قانونی همین مسیر است.
از طرف دیوان  گر فردی وظایف محوله  ا مثًا 
او  ــا  ب بــاشــد،  نـــداده  انــجــام  درســـت  را  محاسبات 
تــرک فعل و  امــا صــرف  بــرخــورد قضایی مــی شــود؛ 
فعل  ــرک  ت هــو  بما  قانونی  وظــایــف  نـــدادن  انــجــام 
این گونه نیست؛ باید ببینیم آیا آن ترک فعل خاص 

جرم انگاری شده است یا خیر.

توجه  بــا  راهــبــردی: تحقیقات پژوهشکده
نظام  کلی  سیاست های  خط مشی  و  رویــکــرد  بــه 
کلی نظام  ضرورت دارد عدم اجرای سیاست های 
گرفته  کیفری جرم انگاری و برای آن مجازات در نظر 

نمی تواند  اداری  بحث های  در  فقط  نه؛  یا  شــود؟ 
جرم انگاری قضایی شود؟

ح  این موضوع مطر کلی  درباره سیاست های 
باید محدودتر  که اصل بحث جرم انگاری ها  است 
ترک  مثل  موضوعاتی  چنین  به  رسیدگی  و  باشد 
یا  نــدارد  ضــرورت  کیفری  لحاظ  به  مسئوالن  فعل 
اداری  باید به فضای حقوق  را  اینکه رتق وفتق آن 
سمت  از  داریــم  ما  که  است  این  مسئله  بسپاریم. 
حرکت  قضایی  نظارت  سمت  به  سیاسی  نظارت 

می کنیم و این امر ماحظاتی دارد.
ترک فعل مسئولین دارد به  صورت عام انجام 
فان  وظیفه  گر  ا که  می گفتند  قبًا  یعنی  می شود؛ 
را انجام ندهید، مجازات می کنیم، اینجا می گویند 
کلی وظایفتان را انجام ندهید، مجازات  گر به  طور  ا
نــدارد؛  مشخصی  حدودوثغور  امــر  ایــن  می شوید! 
چون خیلی از این رفتارها و عملکردها به امکانات 
شما  داد.  قرار  مدنظر  را  این ها  باید  دارد،  بستگی 
مجری  یک  سر  بر  ماالیطاق  تکلیفی  است  ممکن 
و  باشد  نشدنی  این  و  دهد  انجام  فردا  تا  بگذارید 
کیفری دنیا و  کنید. در قوانین  بخواهید مجازاتش 
نیز همین طور است. شیوه  کیفری اسامی  قواعد 
جرائم  با  متفاوت  خیلی  فعل  ترک  جرائم  نگارش 
را  آن  گسترده  به  صــورت  نمی توان  و  اســت  فعلی 
در  قانونی  جرائم  از  خیلی  چون  کرد؛  جرم انگاری 

عمل ممکن است با موانع متعددی روبه رو شود.

کیفری هم متأثر از این قضیه است  جزایی و نظام 
فربه تر  دارد  اداری  رسیدگی های  که  می بینیم  و 
که  نــهــادهــایــی طـــرف هستیم  ــا  ب مــثــًا  مــی شــود؛ 
خودشان هم مقررات گذاری و هم نظارت می کنند؛ 
اعمال  خودشان  باشد  نیاز  هم  اجــرا  ضمانت  گــر  ا

می کند.
است!  قانون  کمیت  حا سیستم  خــاف  ایــن 
کمیت قانون همه چیز شفاف است  در سیستم حا
اختیار  سیستم  این  در  اما  بیاید؛  قانون  در  باید  و 
مقام مجری قانون زیاد می شود، بدون اینکه برای 
آن قانون مستندی وجود داشته باشد. این مهم 
کــه مــن بــدانــم وقــتــی رفــتــاری می کنم، چه  اســت 
برخوردی با من می شود. اصل 36 قانون اساسی و 
که خیلی  »ماده ۲« قانون مجازات اسامی را داریم 
از این دستورالعمل ها در عمل دارای چند وجهی 
کامًا  باید  که نوشته و اجرا می شود؛ یعنی  نیست 

مفاد قانونی رعایت شود.

درباره
ً
پژوهشکدهتحقیقاتراهبردی:لطفا

دربارهحبسزدایی دورهجدید در که اتفاقاتی
میافتدنیزتوضیحیبفرمایید.

دارد  حــبــس زدایــی  بــحــث  در  کــه  اتــفــاقــاتــی 
ضابطه  چــون  اســت  ک  خطرنا اتفاقات  می افتد، 
ــدان را  کوتاهی زن بــرای مــدت  ــدارد ممکن اســت  ن
که مستحق  کسانی  را  یا حتی چه بسا  کنیم  خالی 
امــا  کــنــیــم،  آزاد  ــد  ــودن ــب ن طـــوالنـــی مـــدت  حــبــس 
بلندمدت  در  را  جــرم  خ  نــر زنـــدان  تضعیف  حتمًا 
را  ــدان  زنـ بخواهید  شما  ــر  گ ا یعنی  می کند.  زیـــاد 
اینکه  آیا  کنید،  بررسی  فردبه فرد  باید  کنید  خالی 
یا نه؟ ناجا  لیاقت دارد  کند  مجازاتش تقلیل پیدا 
کرونا اجازه دارند تا زندانیان  که در دوره  گزارش داد 
زیاد  سرقت ها  زمان  از  برهه ای  در  باشند  مرخصی 
شد؛ یعنی خیلی از افراد سارق به تعبیری آزاد شده 
که این  بودند و میزان ارتکاب جرائم زیاد شده بود 
است.  زنــدان   غیراصولی  کــردن  خالی  اشکاالت  از 
کامًا تجزیه   پرونده شخصیت مجرم باید تشکیل و 
گر به جامعه برود اصاح شده یا  که ا و تحلیل شود 
که شده، بازدارنده بوده  گر برگردد مجازاتی  نشده؟ ا
ح بودم چون این  یا نبوده؟ من از مخالفین این طر
باید  مــی شــود.  مجازات ها  اثــر  کاهش  موجب  امــر 
بیاوریم،  به وجود  و اصاح  بازدارندگی  بین  توازنی 
و مجازات مجرم یک  بال است  اصاح مجرم یک 

کنیم. بال دیگر، به هر دو بال باید توجه 

کـــلـــی ایـــن   دربــــــــاره ســـیـــاســـت هـــای 
ــه اصـــل بحث  ک ع مــطــرح اســـت  مــوضــو
جــرم انــگــاری هــا بــایــد مــحــدودتــر بــاشــد و 
رسیدگی به چنین موضوعاتی مثل ترک 
کیفری ضرورت  فعل مسئوالن به لحاظ 
به  بــایــد  را  آن  رتــق وفــتــق  اینکه  یــا  نـــدارد 
مسئله  بسپاریم.  اداری  حقوق  فضای 
از سمت نظارت  ــم  داری که ما  اســت  ایــن 
سیاسی به سمت نظارت قضایی حرکت 

می کنیم و این امر ماحظاتی دارد. 

فضای  راهـــبـــردی: تحقیقات پــژوهــشــکــده
تنظیمی  حکمرانی  سمت  به  دارد  کشور  مدیریت 
بــاب  کــارویــژه هــایــش در  از  یــکــســری  کــه  مــــی رود 
خدمت رسانی عمومی است. این مدل دارد الگوی 
قوانین  بحث  مــی دهــد.  تغییر  را  کشور  مدیریت 


