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صفحه 101-126

چكيده

تاریخ دریافت1399/10/05 :
تاریخ پذیرش1399/12/14 :

افزایش عناوین مجرمانه یکی از آسیب ها و مشکالت نظام عدالت کیفری است .امروز غالب
علمای حقوق کیفری بر این باورند که صرفاً جرم انگاری افعال ،اعمال و تعیین مجازاتهای
سنگین از قبیل اعدام ،حبس و ...تاثیر بسزایی در جلوگیری از ارتکاب جرم ندارند و مضافاً
اینکه تبعات سنگینی نیز از قبیل بروز تورم کیفری و فاصله گرفتن از غایت و فلسفه
مجازات که همان بازگشت مجرم به جامعه است را در پی دارد .از سویی با صنعتی شدن
جوامع و گسترش روز افزون جرایم ،زنگ خطر برای دستگاه های سنتی قضایی به صدا
درآمده است .با توجه به اهمیت و نقش نیرو های مسلح در مقولهی برقراری امنیت و
اینکه قانونگذار در حوزه تأسیس و اعمال مقررات شکلی و ماهوی با تعیین مجازاتهای
شدید ،کیفیات مشدده ،ایجاد تشکیالت مستقل و اختصاصی قصد در تسریع رسیدگی و
همچنین بازدارندگی را داشته و با عنایت به اجباری بودن خدمت وظیفه عمومی و اینکه
بخش از افراد جامعه مبتال به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح میباشند ،لذا اعمال
مجازتهای سنگین برای اعضای نیروهای مسلح منجر به تقویت حس انتقام جویی و
سرخوردگی مجرم از سازمان متبوع میگردد که خطر خروج و نشت اطالعات طبقه بندی
شده ،شکستهای حفاظتی و غیره را تقویت مینماید.از این رو قانون مذکور نیازمند
بررسی و اعمال رویکرد علمی جرم زدایی می باشد
واژگان کليدی :جرم زدایی -قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح -نیروی
انتظامی -کاهش جمعیت کیفری
1

دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری
 2کارشناس ارشد حقوق جزاء و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی سمنان
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مقدمه
یکی از مولفههای اقتدار هر کشوری ،قدرت نظامی میباشد به طوری که این مهم
در کنار مولفههای دیگر از قبیل اقتصاد ،جغرافیای سیاسی و....جزء ارکان تشکیل
دهندهی اقتدار عمومی و بینالمللی میباشند .مالک و میزان اقتدار هر کشوری با
سنجش دو زیر مولفه تجهیزات نظامی و منابع انسانی محاسبه میگردد .به طوری که
این دو الزم و ملزوم یک دیگر خواهند بود ،با توجه به اینکه رویکرد اصلی این مقاله،
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح میباشد ،لذا ارتباط تنگاتنگ و اجتناب ناپذیری
با حوزه منابع نیروی انسانی دارد پرواضح است که فلسفهی تعیین و جرم انگاری
افعال و اعمال انسانی ،پیشگیری از ارتکاب جرم ،مجازات خاطیان و عبرت آموزی
دیگران میباشد که در نهایت به هدف و غایت اصلی مجازات که همان اصالح رفتار
منتج خواهد شد .جرمزدایی یکی از مصادیق خط مشی محدود سازی یا عدم مداخلۀ

حقوق کیفری محسوب میشود .این اصطالح در دانش نامۀ جرم شناسی ،به «زدودن
برچسب ،عنوان یا وصف مجرمانه از یک عمل یا از یک رفتار» (نجفی ابرند
آبادی )90 ،1390:و در گزارش کمیتهی اروپایی ویژهی مسائل جنایی ،به
«فرایندهایی که به موجب آن صالحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجرا نسبت
به شکل خاصی از رفتار سلب میشود» ،تعریف شده است (.گروهی از نویسندگان
شورای اروپا)10 ،1384 :
جرم زدایی ،به دو صورت «رسمی» و «عملی» تحقق مییابد و گفته میشود که
جرم زدایی عملی ممکن است که زمینهی جرمزدایی رسمی را در آینده فراهم کند.
حالت اول به یک فرایند تقنینی رسمی از ناحیهی مرجع قانون گذاری و حالت دوم
به کاهش فعالی اتهامی نظام عدالت کیفری در قبال برخی جرایم (مانند جرایم بدون
بزهدیده ،جرایم ناشی از اعتقادات سنتی که تاب مقاومت در برابر تفکرات مدرن را
ندارند ،جرایم اقتصادی خفیف و جرایم ناشی از نقض مقررات رانندگی)اشاره کرد.
جرم زدایی ،مخالفانی هم دارد که بازگشت به انتقام خصوصی ،کاهش احترام به
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قوانین کشور ،افزایش آمار نقض قوانین و آسیب رسانی به آموزش اخالقی و اعتقادات
مذهبی را به عنوان دالیل مخالفت خود ابراز میکنند و معتقدند که نفسِ وجود
قوانین (هرچند بدون اجرا بمانند) ،میتواند در کنار تأثیر اخالقی ،به منزلهی مُهر
تأیید رسمی حکومت در امر پیشگیری از جرم باشد .اما باید توجه داشت که دوام
قوانین به عنوان ستون ساختمان جامعه ،وقتی ممکن و محقّق میشود که این قوانین
با نیازها و امیال جامعه در وفاق باشند ،لذا قانون گذار مکلّف است که در هر برهۀ
زمانی ،انتظارات جامعه را بیابد و بر اساس آن ها قانون کیفری وضع کند یا از عناوین
کیفری پیشین به تناسب نیازهای زمان حال ،سلب عنوان مجرمانه نماید .این
تغییرپذیری قوانین با توجه به مقتضیات زمان و مکان را میتوان موجد (یا معادل)
مفهوم شناخته شدۀ نسبی بودن بسیاری از جرایم دانست(.اسماعیل تبار و علیپور:
)129 ،1393
ریشههای اولیۀ جرمزدایی به صورت یک بحث «اساسی» در ایران را باید در
سال  1380جستجو کرد .در این برهه ،رئیس قوۀ قضاییه به دالیلی مانند باال بودن
نرخ جمعیت کیفری ،تراکم کار در دادگستری و در نتیجه پایین آمدن کیفیت
رسیدگی و به طور کلّی بحران وضعیت و معضل قوهی قضاییه ،بازنگری قوانین
جزایی را به منظور جرم زدایی توصیه کرد و در جلسۀ مورخ  82/01/30مسؤوالن
عالی قضایی نیز با اشاره به موضوعات یاد شده و اعالم اینکه بسیاری از عناوینی که
جرم انگاری شدهاند ،تخلّفاتی هستند که باید در هیئتها و کمیتههای انضباطی و
حل اختالفات سازمانها و وزارتخانه ها حل و فصل شود ،از اینرو رئیس سازمان
قضایی نیروهای مسلّح را موظف نمودند تا هر چه سریعتر تحلیلی از جرایم در قوانین
فعلی را به منظور جرمزدایی از قوانین و تفکیک تخلّفات از جرایم ،تهیه و ارائه کند.
گزارش اولیهی کار در تاریخ  82/4/31از سوی معاونت حقوقی سازمان قضایی
نیروهای مسلّح به ریاست قوه تقدیم شد .در این گزارش 10۵ ،عنوان از قوانین جزایی
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که برای آن ها مجازات تعیین شده است استخراج و پیشنهاد گردید که از دایرۀ
قوانین جزایی خارج شود(.بابایی ،غالمی و هاشمی دمنه ،1393 :صص)93-92
وجود ضوابط از پیش تعیین شده ،اعمال پرقدرت رابطهی آمریت(مافوق و
مادون) ،تغییر متناوب محل خدمت و آموزشهای طولی ،عرضی و ضمن خدمت ،حفظ
بالندگی ،نشاط و ورزیدگی اعضاء نیروهای مسلح منجر به این شده که هرچند
نیروهای مسلح از حیث دریافت حقوق و مزایا مانند دیگر کارکنان دولت مشمول
قانون خدمات کشوری بوده لیکن در عین حال تفاوتهای آشکاری با هم دارند بدین
توضیح که فرماندهان ،روساء و مدیران نظامی جهت اجرای نمودن دستورات و اوامر
صادره در پارهای از موارد از ضمانت اجراهای محکمی از قبیل بازداشت ،خدمت شبانه
روزی(ممنوع الخروجی) استفاده مینمایند در حالی که این موارد در پاسخ گویی به
تخلفات دیگر کارکنان دولت سالبه به انتفاع موضوع است .الزم به توضیح است که
موارد فوق صرفاً مربوط به تخلفات انظباطی نیروهای مسلح میباشد این در حالی
است که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ضمانت اجراهای بسیار سنگینتری
از قیل اعدام ،حبسهای باالی پانزده سال ،منع اشتغال به خدمت(تبعید) و ..در نظر
گرفته شده است که البته بخشی از این ضمانت اجراهای سنگین منبعث از نگاه عوام
جامعه و بخشی دیگر نیز مقتضای ذات نیروهای مسلح میباشد ،غافل از آنکه اساساً
استفاده بیش از حد از مجازاتهای کیفری و اعمال سیاست جزایی سنگین و خشن
نه تنها هیچ کمکی به مقولهی پیشگیری از وقوع جرم نمیکند ،بلکه در پارهای از
موارد آسیبهای جدی به فرد ،خانواده و جامعه وارد میسازد .این درحالی است که
در جرایمی که منجر به اخراج فرد نظامی از خدمت میگردد عالوه بر تبعات
اجتماعی (فردی-اجتماعی)آسیبهای بسیار سنگین امنیتی هم برای مجموعهی
نیروهای مسلح نیز متصور است ،که متاسفانه این مهم کمتر مورد امعان نظر قانونگذار
واقع گردیده است .خروج اطالعات طبقه بندی شده (فوق سری -سری-خیلی
محرمانه-محرمانه)وافشاء اطالعات ،لطمات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.
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مضافاً اینکه از حیت مبانی جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی ،حس انتقام جویی
نظامی ،عدم اشتغال و بعضاً درآمد نامناسب در این شرایط نابسامان اقتصادی،
فرضیهی فوق(خروج اطالعات) را تقویت و تایید میکند.
این مقاله در نظر دارد اوالً رویکرد قانون گذار را به سمت جرم زدایی و استفاده
بیشتر از ضمانت اجراهای غیر کیفری و پاسخهای انظباطی را تبیین و تشریح کند و
ثانیاً معایب و مزایای استفاده از سیاست تعدیل کیفری مشخص گردد زیرا تفاوتهای
فاحشی در مجارات نمودن(حبس-اخراج-تبعید)فرد نظامی و یک کارمند دولت می-
باشد .از طرفی قوانین جزایی نظامی نباید به گونهایی تفسیر گردد که منجر به
افزایش صالحیت دادگاههای نظامی در رسیدگی به افعال گردد.
با توجه به مطالب ذکر شده راقم سطور در پی این است که به شناخت ماهیت جرم
زدایی ،گستره و چگونگی اعمال آن در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برسد.
 )1تعريف جرم زدايي
مفهوم جرمزدایی و واژه جرمزدایی پیشینهی طوالنی ندارد ،با وجود این در
تاریخ حقوق جزا فرایندهای جرم زدایی در زمانهای مختلف وجود داشته است؛ هر
چند به شکل برنامه نبوده است .زیرا میزان رفتارهای انسانی مجازات شدنی ،نه دارای
ثبات بوده و نه افزایش و کاهش بیوقفه داشته است(.گروهی از نویسندگان شورای
اروپا  )61 ،1386 :در عصر حاضر مسأله جرم زدایی از آغاز سالهای  1960میالدی
به صورت بحث روز درآمده این مسأله ابتدا با هدف تورم زدایی کیفری مطرح شده
است (.وایت ،هینس)320 ،1381 :
جرمزدایی نقش قاطعی در پویایی نظام عدالت کیفری دارند .اهمیت نقش جرم-
زدایی در سبک کردن بار قوانین کیفری و تراکمزدایی از حجم پروندههای کیفری و
کم کردن جمعیت کنونی باعث شکل گیری چنین رویکردی از همان آغاز تاریخ
حقوق کیفری بوده است .هرچند در قرون شانزدهم و هفدهم چنین سازوکاری در
اندیشههای حقوقدانانی همچون بکاریا روند به رو رشدی گرفت  ،اما در دهههای
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نخستین قرن نوزدهم با نگاهی منسجم و نظامند ـ بخصوص در انگلستان -به آن
نگریسته شد .
آمار رو به رشد جرایم در عرصههای مختلف اعم از اقتصادی ،راهنمایی و رانندگی،
زیست محیطی و در نتیجه ورود رو به رشد مجرمین به راهروهای دادگستری و
زندانها و تحدید و تضییق آزادی شهروندان باعث عنایت علمای حقوق به برنامههای
منسجم و نظامندی در خصوص جرم زدایی گردید  .این روند تا آنجا پیش رفته که
مقام تقنینی گاه با توجه به بستر فکری و فرهنگی حاکم و وجدان جمعی و هرچند
خالف فطرت پاک انسانی از برخی افعال از جمله عمل شنیع همجنس بازی اقدام به
جرم زدایی میکند.
در هر حال جرم زدایی به اعتبار زدودن انگهای مجرمانه از رفتارها بعنوان یکی از
راههای خروج از بحران تورم قوانین کیفری مطرح شده است .که خواستار عقب
نشینی حقوق کیفری در جهت افزایش مداخله حقوق اداری ،انضباطی ،پزشکی و
مدنی شده است.
جرمزدایی از منظر حقوقی عبارت است از :عقب نشینی حقوق کیفری از رهگذر
زائل کردن کامل وصف مجرمانه از جرم یا بیرون بردن از قلمرو قانون جزا و باقی
گذاشتن آن در گستره اقتدار عمومی که مستلزم اِعمال کنترلهای غیر کیفری
است .از اینرو ،جرمزدایی یک فرآیند تغییر است که دست کم دو سوی دارد:
سویۀ نخست نهاد عدالت کیفری است که بنا به دالیل موجهی به این نتیجه
میرسد که یک رفتار نباید جرم باقی بماند؛ سویۀ دوم ،نهادهای غیرکیفری و به ویژه
اجراییاند که پذیرنده نقش جدید در اعمال کنترل بررفتارهای واگذار شده به شمار
میآیند.جرم زدایی در محتوا نیازمند توجیهی معقول و قانع کننده است که بر دو
پایه مهم استوار است:
 بینیازی به اعمال کیفر
 امکان کنترل غیر کیفری.
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به این اعتبار که جرمزدایی یک فرآیند تغییر است ،در قالب یک برنامه عمل
نیازمند مدیریت است تا هم عقبنشینی حقوق کیفری دست کم به حفظ وضع
موجود منجر شود و هم با اقبال عموم و نهادهای پذیرنده روبه رو شود.
به عبارت دیگر جرمزدایی به معنای اهتمام به سازوکار تعدیل عناوین مجرمانه و
زدودن انگهای مجرمانه از یک رفتار است.چنین رویکردی با عنایت به تورم زدایی
کیفری و کاهش عناوین مجرمانه و تعدیل تعداد جرایم در قانون کیفری مطرح شده
است  .چالش های عملی و نظری ناشی از تورم قوانین کیفری و روند فزاینده و رو به
رشد جرایم در دنیای مدرن ،تالش کشورها را در شکل های مختلف جرمزدایی و در
راستای رفع معضل مطروحه باعث شده است .
بیتردید نظام عدالت کیفری ایران با عنایت به موارد پیشگفته مستلزم همنوایی
با اندیشه جرمزدایی است که نخست بار به صورت گسترده به این سیاست جنایی در
راستای کاهش جمعیت کیفری در قانون مجازات نیروهای مسلح  -که در فصول آتی
به آن اشارت می شود-.به کار برده است
تصویب بیش از  300قانون کیفری ماهوی ،قطع نظر از مقررات شکلی فراوان از
سوی مراجع متعدد متنوعی همچون شورای انقالب مجمع تشخیص مصلحت ،آراء
وحدت رویه ،دیوان عالی کشور در مقام وحدت رویه ـ با پذیرش شأن تقنینی ـ به
تورم قوانین کیفری در ایران دامن زده است .امروزه در جامعه ما تورم قوانین کیفری
باعث کاهش کارایی کیفرها ،تضعیف قدرت اخالقی کیفری ،جرم زایی بالقوه در پرتو
فرایند برچسب زنی شده است.
عدم توجه به توالی فاسد جرمانگاری و تکیه صرف بر توجیهات نظری  ،کالمی و
فلسفی در توسل و تمسک به سازوکار جرمانگاری بدون عنایت به وجدان جمعی،
جایگاه و نقش حقوق کیفری را به چالش کشیده است .بنابراین ضروری است با توجه
به اصالت آزادی و اسثتناء بودن سازوکار جرمانگاری و پیشروی در فضای آزاد
رفتاری ،به تضییق و تحدید منطقه الزام و کنترل دولت اهتمام ورزیم.
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«جاناتان شنشک»3فیلسوف حقوق کیفری ،با تأسیس روش پاالیش و غربالگری
در فرایند تصمیمگیری راجع به جرم انگاری ،روند ورود یک رفتار را به سیاهه قوانین
کیفری عبور از سه مرحله یا فیلتر می داند:
الف) فيلتر اصول
بر اساس این فیلتر صالحیت قضایی و یا اقتدار دولتی راجع به جرم انگاری نسبت
به یک رفتار بر اساس یکسری اصول نظری باید ثابت شود  .به دیگر سخن پیش
شرط مداخله در حوزه آزادیهای فردی شهروندان از طریق محدودیت یا ممنوعیت،
اثبات مجاز بودن دولت بر اساس یک سری اصول نظری و میانی تئوریک است.
ب)فيلتر پيش فرضها
فیلتر پیش فرض ها مقرر دارد با عبور رفتاری از صافی اصول  ،دولت مجاز به جرم
انگاری آن رفتار نیست ؛ بلکه باید به روش هایی که واجد کمترین میزان مزاحمت
برای فرد است و کمتر جنبه آمرانه دارد متمسک شود و جرم انگاری کند .بدین سان
آنگاه که بر رفتاری انگ مجرمانه زده شود که با دالیل مقتن و محکم ثابت شود جز
مجازات راه حل دیگری برای جلوگیری از آن وجود ندارد.
ج) فيلتر کارکرها:
در این فیلتر برایند مضار و منافع و تعاقب و توالی فاسد جرم انگاری مورد بحث و
بررسی قرار می گیرد  .در واقع سود و زیان اجتماعی جرم انگاری باتوجه به گستره
زمانی و مکانی بررسی میگردد ).به نقل از :بوشهری)32 ،1379 :
جان شنشک یک قدم به عقب برگشته و ورودهای رفتاری را به سیاهه قوانین
محدود کرده است  .علی ای حال جرم انگاری کمتر در این مقام ،سیاهه قوانین و
قطر بیرویه حجیم آنرا کاهش میدهد .
1-Jonathan schonsheck
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الوونس شرمن استاد دانشگاه مری لند آمریکا قایل است :اگرچه مجازات فی نفسه
و لنفسه مطلوب و الزم است اما اگر بیش از حد استفاده شود موجب تورم ضمانت
اجرای کیفری و مآالً موجب کاهش کارایی اعتبارات مجازات میشود .پس برای
جلوگیری از تورم ضمانت اجرای کیفری باید از برخی پدیده ها و عناوین مجرمانه ،
جرمزدایی کرد(.شرمن )67 ،1379:
ریموند به نقل از دکتر مرل نویسندهی کتاب «توبه و کیفر» مینویسد« :امروزه در
محافل روشنفکری فریاد بر میآورند ،که مرگ بر کیفر ،مرگ بر سرکوبی با تمام صور
آن ،شدید یا مالیم ،مرگ بر حقوق کیفری .امروزه جریانات متعددی قایل به الغای
سیستم کیفری و به خاک سپردن حقوق کیفری هستند( .ریموند؛ مترجم :کیا
نیا)20، 1370:
حال که مفهوم جرمزدایی تا حدودی تبیین و روشن گردید ضروری است انواع
جرمزدایی را در جهت تبیین هر چه بیشتر آن مطرح کنیم.مارتی در کتاب خود می-
نویسد :این جنبش (جرم زدایی) میتواند در چارچوب یک انتخاب رسمی ،یعنی
جرمزدایی قانونی یا یک رویهی علمی ،یعنی جرمزدایی عملی قرار گیرد؛ با این
توضیح که جرمزدایی عملی ممکن است زمینهی جرمزدایی قانونی را در آینده فراهم
آورد(.مارتی؛مترجم :میری :بی تا ،ص )84
)2انواع جرم زدايي
دانستیم که منظور از جرمزدایی ،فرایند سلب صالحیت نظام کیفری برای اعمال
ضمانت اجراها به عنوان واکنشی نسبت به شکل خاصی از یک رفتار مجرمانه خاص
است .این پروسه توسط مقام تقنینی ـ جرم زدایی رسمی ـ گاه توسط مقام قضایی ـ
جرم زدایی عملی ـ محقق میشود .
 )1-2جرم زدايي عملي
مقصود از جرم زدائی عملی ،پدیده تدریجی کاهش فعالیتهای سیستم عدالت
کیفری در قبال برخی رفتارها یا بعضی اوضاع است؛ هر چند که رسماً و قانوناً در
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صالحیت آن سیستم ،تغییری حاصل نشده باشد .این فرآیند در هر دو سیستم
تعقیب کیفری یعنی سیستم مناسب داشتن و سیستم قانون بودن واقع میشود این
فرآیند در ارتباط با جرائم اصطالحاً «بدون قربانی» واقع میشود یا نسبت به جرایمی
که اساس آنها در اعتقادات سنتی قرار دارد ،اما با تفکرات مدرن در چالش بوده است،
به ویژه در قبال جرائم اقتصادی خفیف و جرائم ناشی از نقض مقررات راهنمائی و
رانندگی(.محمودی)11۵ ،138۵ :
جرم زدائی عملی به صور مختلف تحقق مییابد ابتدا با تغییرات در رفتار
اشخاصی که مستقیماً ذی نفع هستند ،تا به آنجا که از گزارش و افشای عمل
مجرمانه به پلیس خودداری میکنند .دوم به علت احتیاط (مصلحت اندیشی) پلیس
در عدم تعقیب بعضی پروندهها یا ارجاع آنها به سایر سیستمهای اجتماعی است.
بنابراین ،مفهوم جرم زدائی عملی در سطح وسیعی ،مفهوم انحراف از سیستم عدالت
کیفری را شامل میشود(مهرا)301 ،1377 :
به عبارت دیگر مقصود از جرمزدایی عملی پدیده تدریجی کاهش فعالیتهای
نظام عدالت کیفری در قبال اشکال خاصی از رفتار یا وضعیتهای ویژه است .اگرچه
تغییری در صالحیت قانونی و رسمی صورت نپذیرفته باشد .در واقع جرمزدایی عملی
عدول از فرایند اصلی رسیدگی است(.موسوی مجاب :بی تا ،صص ۵و)6
جرم زدایی عملی در برابر افزایش میزان فزایندهی جرم و پروندهها مطرح گردید و
نهادهای عدالت کیفری را محدود ساخت .این رویکرد از رهگذر خارج کردن تدریجی
پروندهها و شکایتها از نظام عدالت کیفری یا کاستن از میزان جرم انگاری از
رفتارهای خاصی با دریافتی جرم شناسانه ظهور و بروز کرد.
این رویکرد یک رویهی درون سیستمی و غیر رسمی است .اما نهایتا به جرمزدایی
رسمی منتیج میشود و نتیجه بخش خواهد بود .این سازوکار جرمزدایی هر چند از
مغرب زمین شروع شده است ولی شاهد یک رویکرد تضاد آمیزی در این زمینه در
مغرب زمین هستیم ،چرا که از یک طرف طبل جرمزدایی را به صدا در می آورد و از
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طرف دیگر با گسترش شبکه نظام عدالت کیفری و تمرکز بر روی دستگیریهای
مربوط به ارتکاب جنحه و جنایت و جرایم کم اهمیت با رویکردی به نظریههای
تحمل صفر 4یا آستانه تحمل(به این معنا که در برابر هر کنشی ،واکنشی شدید نشان
داده نشود  ،تا جرایم مهار گردد) و پنجره های شکسته ۵سعی در واکنش های شدید
در جهت کنترل جرایم وخیم تر و سنگین تر هستند (.گارلند؛ مترجم :فرجیها ،صص
).749-7۵1
موراد پیشگفته در مورد جرم زدایی عملی در جهت ارائه هر چه بهتر و تبیین
بیشتر جرم زدایی رسمی مطرح شده است ؛ چرا که پایه جرم زدایی رسمی  ،جرم
زدایی عملی است.
 )2-2جرم زدايي رسمي (قانوني)
جرم زدائی ممکن است به وسیله قانونگذاری یا روشی که به موجب آن قوه
قضائیه قانون آن را تفسیر میکند ،انجام گیرد .جرمزدائی در مفهوم مضیق آن گاهی
به جرم زدائی «رسمی» نیز توصیف شده است .اصطالح اخیر را هنگامی به کار
میبریم که میخواهیم جرمزدائی به مفهوم مضیق را با «جرم زدائی عملی» یا بالفعل
مقایسته کنیم(.محمودی ،138۵ :ص )11۵
جرمزدایی رسمی شکل قانون برداشتن انگهای مجرمانه از رفتارهایی است که
پیشتر جرم تلقی میشد با توجه به اهداف جرمزدایی رسمی ،جرمزدایی به سه دسته
تقسیم بندی شده است :
 گاه جرمزدایی رسمی متوجه به رسمیت شناختن رفتاری است که پیشتر مغایر قانون
تشخیص داده میشد .این رفتار یک متد و شیوه زندگی است .در این نوع جرمزدایی
بخاطر کاهش حساسیت شهروندان نسبت به آن پدیده است.

zero telorance
broken windows

4

-
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-
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 جرمزدایی در این نوع به لحاظ رشد و شکوفائی حقوق بشر ،و موضع بی طرفانه دولت
در ارتباط با اشکال خاصی از رفتار است .
 مرحله سوم جرمزدایی در رابطه کاهش حساسیت شهروندان و دولت نسبت به
رفتارهای نامطلوبی است که پیشتر جرم انگاشته میشد .دولت با عدم اقدام نسبت به
چنین رفتارهایی یا زدودن وصف مجرمانه از آنها نیز زمینه را برای رویکردهای
جانشین از جمله رویارویی اطراف دعوا فراهم آورد.
دو نوع جرم زدایی رسمی از طرف دولت :
گاهی با تمرکز بر خود رفتار نامطلوب ،سعی در خروج آن از سیاههی قوانین
کیفری و قرار دادن آن در نظامهای دیگر دارد .گاه عنایت به نظامهای اجتماعی دیگر
که ماهیت حقوق دارند ،از قبیل حقوق اداری ،مدنی و  ..مورد عنایت مقنن است و
گاه قرار دادن رفتار نامطلوب در نظامی با ماهیتی غیر حقوقی است ،یعنی خروج
قوانین از سیاههی قوانین کیفری ،آن را در نظامهایی همچون بهداشت ،آموزش و
پرورش و رفاه که اساساً غیر حقوقی هستند قرار میدهد .رویکرد دوم بر مباشر رفتار
نامطلوب تمرکز ندارد ،بلکه به بررسی وضعیت نامطلوب میپردازد .این نوع روش در
راستای کاهش کثرت و تکرار رفتارهای نامطلوب ـ جرم ـ میباشد  .گاهی تغییرات
در محیط فیزیکی محقق میشود  .مثال با ایجاد تغییراتی در خیابانها و خودروها به
کاهش شمار و شدت حوادث جاده ای اهتمام میورزد .بنابراین جرم زدایی اعم از
رسمی و غیر رسمی (عملی) میتواند نقش مهمی در پویایی نظام عدالت کیفری به
اعتبار خروج از بحران تورم قوانین کیفری و توالی فاسد آن داشته باشد.
 )3جهت گيری های قانون مجازات نيروهای مسلح از حيث جرم زدايي
وقتی که قانونی در گذر زمان قرار بگیرد و در مسیر انتقاد و قضاوت واقع شود
مشکالت و نقایص آن نمایان میگردد و وقتی در مقام اصالح این قانون بر میآییم
بدون شک این اصالح و و رفع نقص و جبران کمبودها با نوآوری و ایجاد تأسیسات
حقوقی جدید و سیاست کیفری جدید همراه خواهد بود ،قانون مجازات نیروهای

113

فصلنامه علمی دانش انتظامی شرق تهران

مسلح سابق در گذر زمان اجرای یازده سالهی خود نمیتواند خالی از این اوصاف
باشد .
دیدگاه نوین حاکم بر حقوق جزا پیرامون تجدید عناوین مجرمانه و روی آوردن به
جرمزدایی است ،مگر در خصوص مسایلی که مصلحت اقتضاء برخورد مناسب کیفری
مینماید .در چند سال اخیر سیاست میتنی بر جرم زدایی و تاکیید بر پیشگیری از
وقوع جرم از مهم ترین اهداف سیاست کیفری مجرمان دستگاه قضایی کشور بوده
است .در قانون مجازات جرایم مسلح نیز این رویکرد که دغدغهی مجریان سیاست
کیفری بود است مشاهده میگردد .در قانون جدید قانون گذار با توجه به سیاست-
های کلی قضایی کشور و برنامههای توسعهی قضایی قوه قضایه مبنی بر جرمزدایی از
قوانین و کاهش عناوین مجرمانه در قوانین جزایی بسیاری از عناوین مجرمانهی سابق
را از شناسنامهی کیفری قوانین مجازات جرایم نیروهای مسلح حذف و یا تبدیل به
تخلفات انظباطی نموده است که در این گفتار به بحث پیرامون آن میپردازیم:
)1-3جرم زدايي از فرار از خدمت:
در راستای پرهیز از جرم انگاری و ایجاد انگیزه ی مراجعت از فرار کارکنان
وظیفه در زمان صلح و توسعهی اختیارات فرماندهان نیروهای مسلح در مادهی60
قانون مصوب  82پیش بینی شده است که چنانکه کارکنان وظیفه در زمان صلح
برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت 60روز از شروع غیبت
مراجعه کنند .پرونده ی آنها به مراجع قضایی ارجاع نمیشود ولی در مقابل هر روز
غیبت یا فرار ،دو روز به خدمت دوره ی ضروری آنها افزوده میشود البته حداکثر
اضافه خدمت سه ماه است .قانون گذار مفاد باال را در مادهی  60اینگونه مقرر می
دارد »:کارکنان وظیفه فراری در زمان صلح هرگاه شخصاً خود را معرفی ومشغول
خدمت شوند به ترتیب زیر با آنان رفتار میشود:
« الف  -چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت
روزاز شروع غیبت مراجعت نمایند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضائی در مقابل هر
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روزغیبت و فرار،دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده میشود .این اضافه
خدمتبیش از سه ماه نخواهد بود.
ب  -چنانچه پس از مدت یاد شده در بند (الف) این ماده خود را معرفی کنند
ویاسابقه فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه
محکوممیگردند.
ج  -چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان
مربوطدرآمادهباش رزمی باشد و ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج
وفراخوانعمومی یا اعالم آمادهباش رزمی خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف
خواهند بود.درصورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از
آن دستگیر شوندحکم فراری در زمان جنگ را خواهند داشت».
در حالی که در قانون سابق(مصوب )71در مادهی  44حکم مذکور اینگونه مقرر
شده بود« :اعضای غیر ثابت نیروهای سلح اعم از وظیفه یا پیمانی و غیره هر گاه در
زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی بدون عذر موجه غیبتنموده و فراری محسوب و
به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت
فراری محسوب و چنانچه فرار آنانموجب شکست جبهه یا وارد شدن تلفات جانی به
نیروهای خودی شود در حکم محارب است و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده
سال محکوممیشوند«
یعنی اگر سرباز فراری بعد از فرار هم مراجعت میکردند در زمان صلح به حبس از
دو ماه تا یک سال محکوم میشدند ،بنابراین مقنن با دید بازتر و ملحوظ کردن
سیاست کیفری انعطاف پذیری ضمن توجه به سیاست کیفری جرمزدایی انگیزهی
الزم را جهت مراجعت کارکنان وظیفه فراری به خدمت در آنان بوجود آورده تا
نیروهای مسلح بتواند از این افراد نیز استفاده نمایند
)2-3جرم زدايي از ايراد
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در قانون سابق هر گاه فرد نظامی بر اثر بی احتیاطی یا عدم اجرای مقررات به
اسلحه و مهمات و سایر اشیاءو اموال و لوازم نظامی متعلق به دولت یا آنچه که در
اختیار دولت است خسارتی وارد میآورد یا موجب فقدان و یا از بین رفتن آنها میشد
عالوه بر پرداخت خسارات به حبس از دوماه تا دو سال محکوم میگردید و اگر عمل
موجب افساد و اخالل در نظام یا شکست جبههی اسالم میگردید فرد محارب
محسوب میگردید مادهی  6۵قانون سابق ناظر به این موضوع بود .ولی در قانون
مجازات مصوب 1382مقنن با نگاه مساحمه آمیزتری با حذف وصف مجرمانه ،موضوع
را تابع مقررات آیین انظباطی دانسته است ،مادهی  8۵در این مورد مقرر داشته که
فرد نظامی به علت اعمال و یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال و وسایل و وجوه
متعلق به دولتی و یا در اختیار دولت که برحسب وظیفه به او سپرده اند ،بشود اگر
خسارت وارده کمتر از ده ملیون ریال باشد عالوه بر جبران خسارات با وی طبق آیین
نامهی انضباطی رفتار میشود
بنابراین در این مورد این قانون وصف مجرمانه را از ایجاد نقص و تضیع اموال
مربوط به دولت زایل کرده وآن را تخلف انظباطی محسوب داشته است.
 )3-3جرم زدايي از فرار از خدمت متخصصين
مادهی  ۵6قانون سابق مجازات جرایم نیروهای مسلح دربارهی فرار از خدمت
متخصصین و افرادی بود که از بورسیهی نیروهای مسلح جهت گذراندن دورهی
آموزش عالی پزشکی ،مهندسی و....استفاده کردهاند مقرر میدارند« :متخصصان
مجرب و افرادی که از بورسیه نیروهای مسلح جهت طی دوره آموزشی عالی پزشکی،
مهندسی و غیره استفاده کردهاند هر گاهبدون عذر موجه مرتکب بیش از ( )6ماه فرار
از خدمت گردند عالوه بر مجازات مندرج در این قانون به پرداخت هزینههای مربوط
و محرومیت ازاشتغال به آن حرفه در خارج از نیروهای مسلح به مدت ( )۵تا ()10
سال محکوم خواهند شد و به هر صورت اخراج آنان از نیروهای مسلح منوط بهحکم
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دادگاه و یا رأی کمیسیونهای مربوطه پیشبینی شده در قوانین نیروهای مسلح
میباشد»
بر اساس مادهی مزبور افراد فوق در صورتی که مرتکب فرار زائد بر شش ماه
گردند ،عالوه بر مجازات مندرج در این قانون به پرداخت هزینههای مربوط و
محرومیت از اشتغال به آن حرفه در خارج از نیروهای مسلح به مدت پنج یا ده سال
محکوم میشدند و اخراج آنها منوط به حکم دادگاه یا رای کمیسیونهای مربوط
نیروهای مسلح است
با توجه به اینکه بعضی از مجازات های فوق از نظر عملی قابل اجرا نبوده است و
از طرفی دیگر مفاد مهم ماده ی مذکور عدم اخراج متخصصین با فرار بیش از شش
ماه میباشد که این یک موضوع استخدامی است و جایگاه آن در قوانین استخدامی
نیروهای مسلح است ،کما اینکه اصل اخراج افراد نظامی یا فرار زاید بر شش ماه در
تبصرهی مادهی  96قانون ارتش و مواد مشابه در قوانین استخدامی سپاه و نیروی
انتظامی آمده است و با توجه به این که این موضوع در قانون جامع استخدامی بررسی
شده است ،لذا قانون جدید مجازات نیروهای مسلح متعرض این موضوع نشده است.

 )4-3جرم زدايي از افشای اسناد و مذاکرات توسط ساير اشخاص
در قانون سابق در تبصرهی  3ماده 13اطالع سایر اشخاص(غیر نظامی) از اسناد و
یا مذاکرات و تصمیمات طبقهبندی شده و علی رغم علم به ممنوعیت افشاء آن را
افشاء نماید جرم تلقی شده و مرتکب حسب مورد به مجازات مندرج در بندهای
13محکوم میشد.
ماده  13اینگونه مقرر میداشت« :هر نظامی که اسناد یا تصمیمات طبقهبندی
شده را در اختیار کسانی که صالحیت اطالع نسبت به آن را ندارند ،قرار دهد یا به هر
نحو آنانرا از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم میشود:
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 هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از سه
تا پانزده سال.


هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات عنوان سری داشته باشد به حبس از دو تا ده
سال.

 هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات عنوان خیلی محرمانه داشته باشد از سه ماه تا
یک سال.
حال آنکه قانون جدید در مادهی 26برای سایر اشخاص مجازاتی تعیین ننموده و
قانون گذار متعرض این موضوع نگردیده است .که ذیال این ماده را از نظر می
گذرانیم:
«هر نظامی که اسناد و مدارک ،مذاکرات ،تصمیمات یا اطالعاتطبقهبندی شده را
در اختیار افرادی که صالحیت اطالع نسبت به آنها را ندارند ،قرار دهد یابه هر نحو
آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم میشود :
 هرگاه اسناد ،مذاکرات ،تصمیمات یا اطالعات ،عنوان بهکلی سری داشتهباشد به
حبس از سه تا پانزده سال.
 هرگاه اسناد ،مذاکرات ،تصمیمات یا اطالعات ،عنوان سری داشته باشد بهحبس از دو
تا ده سال.
 هرگاه اسناد ،مذاکرات ،تصمیمات یا اطالعات ،عنوان خیلی محرمانه داشتهباشد به
حبس از سه ماه تا یک سال».
)5-3جرم زدايي از برخي صور لغو دستور
یکی از مسایلی که سالها دارای ابهام بوده و مشکالتی را برای قضات و فرماندهان
و مدیران قضایی نیروهای مسلح ایجاد نموده بود ،موضوع جرم و تخلف و تشخیص
این دو از هم بود است ،آنچه که مسلم است اینکه:
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الف :تعدادی از جرایم ارتکابی توسط نظامیان در محیط های نظامی و حین
خدمت فقط خصیصهی تخلف انضباطی دارند .این اعمال قابل تنبیه انضباطی می-
باشند و با توجه به اینکه صرفا تخلف انضباطی هستند قابل مجازات نمیباشند
ب :تعدادی دیگر از اعمال ارتکابی که ارتباطی با امور خدمتی ندارند و با انضباط
شئون نظامی نیروهای مسلح ارتباطی ندارند ،فقط قابل مجازات میباشند مشروط یر
اینکه در قانون برای آنها مجازات تعیین شده باشد.
ج :البته ممکن است بعضی از اعمال ،واجد هر دو خصیصه باشند ،مثال در قانون
رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7مجلس شورای اسالمی در مورد
کارکنان دولت بعضی از اعمال ارتکابی کارکنان دولت همچنان جرم تلقی شده است
و هم تخلف انضباطی؛ در مادهی  8این قانون اعمالی به عنوان تخلف اداری محسوب
شده است که در قوانین جزایی جرم تلقی شده و برای آن مجازات تعیین شده ،مانند
ایراد تهمت و افتراء ،اخاذی ،اختالس ،افشای اسرار و اسناد محرمانهی اداری ،گرفتن
وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات معین شده است یا اخذ هر گونه مالی که
در عرف رشوه تلقی میشود .اختفاء ،نگهداری ،حمل ،توزیع و خرید و فروش مواد
مخدر ،استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و موارد دیگر .آنچه مهم است اینکه عمل
ارتکابی با کدامیک از این سه قسم منطبق است؟
مادهی  23قانون سابق مجازات جرایم مسلح در مورد لغو دستور بیان کرده است:
«تخلف از قوانین و مقررات نظامی و انتظامی ،لغو دستور محسوب میشود و چنانچه
در قانون ،مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته نشده باشد مرتکب به حبس از دو
ماه تا دو سال محکوم میگردد».
در تبصره ی این ماده آمده است که تخلفات انضباطی موضوع آییننامهی
انضباطی از شمول این ماده مستثنی میباشد .این تبصره از جهت تفکیک جرم از
تخلف نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه بر مشکالت افزود چرا که بسیاری از جرایم
نظامی و انتظامی در آیین نامهی انضباطی نیز به عنوان تخلف انضباطی محسوب
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شده است .ارتکاب اعمالی از قبیل لغو دستور ممکن است جرم باشد و یا ممکن است
صرفا تخلف انضباطی تلقی شود ،ارتکاب عمل مزبور در صورتی که در مقابل دشمن
باشد و یا در زمان جنگ یا مربوط به امور جنگی باشد از جرایم محسوب میشود و
مجازاتهای مهمی برای آنها پیش بینی شده است .قانونگذار مواردی را که لغو
دستور جرم محسوب میگردد را در دو مادهی 38و  37احصاء نموده است:
ماده  : 38هر نظامی در غیر موارد مذکور در ماده ( )37این قانون دستوری را لغو
نماید به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می گردد به حبس از دو
ماه تا یک سال محکوم می شود.
ماده  : 37هر نظامی که اوامر فرماندهان یا روسای مربوط را لغو نماید به ترتیب
زیر محکوم می شود:
 هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد  ،چنانچه
حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب اخالل در نظام (بهم خوردن امنیت
کشور) و یا شکست جبه ه اسالم گردد به مجازات محارب و در غیر اینصورت به
حبس از سه تا پانزده سال.
 اگر مخالفت با اوامر در ناحیه ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای
ضروری اعالم شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای
ضروری باشد  ،در صورتیکه عمل او موجب اخالل در نظام (بهم خوردن امنیت
کشور) و یا شکست جبهه اسالم باشد به مجازارت محارب واال به حبس از دو تا ده
سال.
در موارد مربوط به لغو دستور فوق که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشود و از
دایرهی جرایم و مجازاتها استثنا شده است(در حقیقت کیفرزدایی شده) که تعیین
مصادیق آن مطابق مادهی  130قانون مجازات نیروهای مسلح به عهدهی آییننامهی
گذاشته شده است که ظرف مدت  3ماه پس از تصویب قانون توسط ستاد کل
نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا میرسد .که این آیین نامه اجرایی
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مواد  130و  60قانون مجازات.ن.م دستورالعمل مواد مزبور در تاریخهای  1383/8/4و
 1383/۵/28به ترتیب به تصویب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا و رئیس
ستاد کل ن.م رسیده است ،و در روزنامهی رسمی منتشرگردید .به عبارات دیگر در
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ،در مورد تعدادی از اعمال ارتکابی توسط
نظامیان موضوع به گونهی پیش بینی شده است تا با تعیین مصادیق تخلفات
انضباطی که صرفا تخلف انضباطی محسوب میشوند بتواند تا حدودی مشکل را بر
طرف نماید .این موارد در مادهی  1آیین نامهی اجرایی ماده 130قانون مجازات
نیروهای مسلح احصاء گردیده است:
ماده  : 1لغو دستور در موارد ذیل صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود:
 عدم اجرای دستورات اداری ( مواردی که موجب اخالل در یگان یا انجام ماموریتهای
محوله به یگان یا سایر نیروهای مسلح گردد در مرجع قضائی رسیدگی می شود).
 عدم حضور در صبحگاه و تجمعهای اداری.
 عدم آراستگی ظاهری و عدم استفاده مناسب از البسه و نشانهای نظامی.
 عدم توجه به نظافت شخصی و جمعی.
 عدم اجرای دستورهای مربوط به امور آموزشی ( لغو دستور در مورد انجام آموزشهای
مربوط به امورجنگی و رزمایشهای مصوب تا سطح نیرو و باالتر در مراجع قضائی
رسیدگی می شود).
 عدم رعایت آئین نامه ها  ،دستورالعملها و بخشنامه های اداری.
 سستی و سهل انگاری در انجام وظیفه و اجرای دستورات در زمینه های اداری و
تدارکاتی.
 عدم رعایت احترامات و شئونات نظامی.
 امـتناع از اجـرای دستورات مربوط به تنبیهات انضباطی مانند دستور معرفی به
بازداشتگاه و......

121

فصلنامه علمی دانش انتظامی شرق تهران

 عـدم مـراجـعه بـه آزمـایشگاه های پزشکی جهت انجام آزمایشهای مربوط به
تشخیص بیماریهای عفونی  ،واگیردار  ،موادمخدر و.....
 خروج غیرمجاز از پادگان یا یگان محل خدمت.
 عدم اجرای دستور مربوط به آماده باش در غیر از وضعیتهای اضطراری و جنگی.
مفنن با احصاء این موارد 12گانه در حقیقت از برخی از آنها که سابق جرم
محسوب میگردید کیفرزدایی کرده است و آنها را از وضعیت کیفری داشتن خارج
نموده است.
يافتههای پژوهش
در رابطه با مفهوم و ماهیت جرمزدایی این نتیجه به دست آمد که :جرمزدایی از
منظر حقوقی عبارت است از عقب نشینی حقوق کیفری از رهگذر زائل کردن
کامل وصف مجرمانه از جرم یا بیرون بردن از قلمرو قانون جزا و باقی گذاشتن آن در
گسترهی اقتدار عمومی که مستلزم اِعمال کنترل های غیر کیفری است.و گفته
آمد که جرمزدایی از سیاستهای کیفری مکاتب حقوقی جدید در راستای کاهش
جمعیت کیفری می باشند که در مقاله به دنبال نشان دادن این سیاست در مواد
قانون مجازات نیروهای مسلح در سال  1382بوده ایم
سیاست میتنی بر جرم زدایی و تاکید بر پیشگیری از وقوع جرم از مهم ترین
اهداف سیاست کیفری مجریان دستگاه قضایی کشور بوده است.در قانون مجازات
جرایم مسلح نیز این رویکرد که دغدغه ی مجریان سیاست کیفری بود است
مشاهده میگردد .در این قانون ،قانون گذار با توجه به سیاستهای کلی قضایی کشور
و برنامه های توسعهی قضایی قوهی قضایه مبنی بر جرم زدایی از قوانین و کاهش
عناوین مجرمانه در قوانین جزایی بسیاری از عناوین مجرمانهی سابق را از شناسنامه
ی کیفری قوانین مجازات جرایم نیروه های مسلح حذف و یا تبدیل به تخلفات
انظباطی نموده است در واقع از مطالب بیان شده به این رسیدیم که قانون مجازات
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نیروهای مسلح اگر چه امروزه در نو خود یک قانون قدیمی و ابتدایی محسوب می-
گردد ولی مقننین آن با توجه به دیدگاه های نوین حاکم بر حقوق جزا پیرامون
تجدید عناوین مجرمانه ،روی به جرم زدایی آورده اند و به صورت گسترده به جرم-
زدایی پرداخته اند که در نو خود به کار گیری این روشها مقدمهی برای به کار
گیری اجرای این سیاست ها در در قانون مجازات کیفری مصوب  92بوده است
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Nature punishment and range that in criminal law
crimes Armed forces
Amir Barani Biranvand, Moslem mihankhah
Abstract
Many caces in a courts.shortage magistrate. Cost protect
guilty in a prison for government are a part of reasons force
authorities to think about way improve judicial system and
decrease excess cases.
System put dowing a punishment is a important way
relation this title. Some topics pay attention in criminal armed
forces depend to military environment the way neglected and
felexibility punishment in some especial crimes that is
inevitable with attention to military environment. Judicial
Policy in front of Armed forced crimes should has especial
atributies to shown reason existence enact in this part. That’s
why legislature with attention eliminate punishment policy in
this law try to practicing to this rule.

Keywords:Discount punishment.criminal law Armed forced
crimes.police force. Decrease criminal population
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