
توجه به حالت خطرناک برای 
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چکیده
ب��ا ظهور مکت��ب تحققی، ارتکاب ج��رم امری اجتناب ناپذی��ر تلقی گردید و 
پیش��نهاد ش��د به منظور دفاع اجتماعی، با شناس��ایی حالت خطرن��اک افراد، آنان را 
با اقدام های دفاع اجتماعی روبه رو س��ازند. در این مکت��ب، حالت خطرناک دارای دو 
جنبه ی »ظرفیت جنایی«، یعنی وضعیتی که به واسطه ی اقتران عوامل جرم زا در فرد 
پدید می آید و »س��ازگاری اجتماعی«، به معنای درجه ی  انطباق و جامعه پذیری فرد 
اس��ت. در این مکتب راهکارهای درمانی و اصالحی، مناس��ب با این حالت تعریف و به 
منظور رفع آن نزد مجرم و محیط او اقدام می شود. این مکتب درصدد شناسایی علل 
بزه کاری و رفع آن است، ولی اخیراً آن چه از قوانین و مقررات استنتاج می شود، تحول 
مفه��وم حالت خطرناک و اقدام بر اس��اس این حالت برای مدیریت خطر ارتکاب جرم  
در مراحل مختلف سیستم عدالت کیفری می باشد که با کنار گذاشتن معاینه و درمان 
مکتب تحقق��ی، در صدد مدیریت و کنترل گروه های در معرض خطر و تامین امنیت 

عمومی است. در این تحقیق، دیدگاه اخیر شرح داده می شود.

واژگان کلیدی: حالت خطرن��اک، مدیریت خطر جرم، مجرمان با خطر باال، 
مجرمان با خطر پایین.

1. دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی.
2. دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مفید قم.

تعالی حقوق
سال چهارم/ شماره ها ی 13و14/ مهر، آبان، آذر و دی 1390

صفحات 113 تا 124
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درآمد
حالت خطرناک، موضوع حس��اس و قابل تعمقی اس��ت ک��ه در علوم مختلف 
مانند جرم شناس��ی به ویژه جرم شناسی بالینی، روان پزشکی کیفری و حقوق کیفری 
مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این دانش ها درباره ی تعریف، ویژگی ها، تشخیص، 
صور، ارکان، علل و حالت خطرناک، به بحث و بررسی پرداخته اند و به ضرورت درمان 

آن توصیه کرده اند. 
اصط��الح حالت خطرناک از ابت��دای قرن نوزدهم میالدی، با پیش��رفت علم 
روان پزش��کی و نگه داری مبتالیان به بیماری روحی به مدت نامعین در بیمارس��تان، 
مطرح گردید )دانش، 1386: 333(. بر اس��اس مقرراتی که در سال 1813 در فرانسه 
وضع شد، فرماندار شخصاً می توانست دستور دهد هر شخصی که حالت روحی و روانی 
وی برای نظم و امنیت عمومی خطرناک باشد را به مدت نا معلومی در یک مرکز روانی 
)تیمارستان( تحت مراقبت قرار دهند. دستور مزبور هر شش ماه یک بار مورد تجدید 

نظر قرار می گرفت )کی نیا، 1346: 1446(
از نظ��ر بین الملل��ی، اصطالح حالت خطرناک نخس��تین بار در س��ال 1910 
می��الدی در مجم��ع بین المللی حقوق جزا م��ورد بحث قرار گرفت و ب��ه تدریج وارد 
قوانین کیفری کش��ورهای مختلف گردید )گس��ن، 1370: 50(. مجمع مذکور در این 
رابط��ه راه حل��ی ارائه کرد مبنی ب��ر این که قانون گذار باید در م��وارد تکرار جرم یا به 
لحاظ جرم به عادت و یا سابقه ی ارثی مجرم که به وسیله ی ارتکاب جنحه یا جنایت 
به منصه ی ظهور می رس��د، به منظور اطمینان از امنیت اجتماع، تأمین مخصوصی را 

درباره ی مجرم خطرناک تأسیس و برقرار کند )امینی، 1346: 123(.
پس از این، در قوانین کیفری برخی کش��ورها به حالت خطرناک اش��اره شد، 
اما توجه به حالت خطرناک و واکنش جامعه در برابر آن، در س��پتامبر 1953 میالدی 
و در دومی��ن کنگره ی بین المللی جرم شناس��ی در پاریس م��ورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفت )صدارت، 1340: 138-137(. ولی از قوانین و مقررات کش��ورها در سه دهه ی 
اخیر اس��تنتاج می ش��ود که تحول مفهوم حالت خطرناک و اقدام بر اساس این حالت، 
برای مدیریت خطرات ارتکاب جرم و تکرار جرم در چارچوب نظام کیفری می باشد که 
بیش از پیش درمان بزه کاران را کنار گذاش��ته و به تأمین امنیت عمومی و مدیریت و 
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کنترل گروه های در معرض خطر بزه کاری را در اولویت قرار می دهد.

1. تحول مفهوم حالت خطرناک
جرم شناسان تعاریف متعددی از حالت خطرناک ارائه داده اند که به رغم تفاوت 
اندک��ی ک��ه از لحاظ منطوق آن ها به چش��م می خورد، از حیث معن��ا و مفهوم قرین 
یکدیگرند. از جمله گفته ش��ده اس��ت »حالت خطرناک وسوسه ی احتمالی در مجرم 
است که در اثر آن دست به ارتکاب عمل مجرمانه خواهد زد« )امینی، پیشین: 123( 
در ای��ن تعریف این حالت فرد را در وضعیتی ق��رار می دهد که تمایل به ارتکاب جرم 
پیدا می کند و متعاقبا به آن دست می زند. وجه تسمیه ی حالت خطرناک نیز از اینجا 
نشأت می گیرد )قاس��می، 1374: 83(. هم چنین حالت خطرناک را حالتی دانسته اند 
که بر اثر اقتران عوامل فردی و اجتماعی جرم زا و تأثیر آن ها در ش��خص معین، او را 
در مظان ارتکاب جرم قرار می دهد )صدارت، پیش��ین: 286( این تعریف که مربوط به 
جرم شناس��ی بالینی است، بیان گر این مطلب اس��ت که تأثیر عوامل جرم زا بر همه ی 

افراد یکسان نیست.
ب��رای تعیین تب��ه کاری )حالت خطرناک( بزه کار و ارزیابی آن، باید اس��تعداد 
جنایی فرد مذکور در نظر گرفته ش��ود )امینی، پیش��ین: 125(. به تعبیر فون لیست، 
هرگاه از وضع روحی و جس��می فرد مجرم اس��تنتاج شود که با وجود اجرای مجازات 
معمول��ی نمی تواند از دس��ت زدن به اعم��ال مجرمانه خودداری کن��د، دارای حالت 
خطرناک اس��ت. این حالت با وجود آن که فرد دس��ت به ارتکاب جرمی نزده، نیز می 
تواند موجود باشد )همان: 126(. ژان پیناتل نیز حالت خطرناک را احتمال موجود در 
فرد دانس��ته مبنی بر این که بتواند به ارت��کاب عملی ضد اجتماعی که در علم حقوق 

جرم نامیده می شود، دست زند )همان جا(.
از تعاری��ف باال بر می آید که حالت خطرناک دارای ویژگی هایی چون توجه به 
وضعیت خاص روحی و جسمی بزه کار، تأثیر کیفر در باز داشتن فرد از ارتکاب جرم و 
توجه به وجود حالت خطرناک در بزه کاران بالقوه است. از برخی تعاریف نیز استنباط 
می ش��ود که به صرف وجود حالت خطرناک و بدون این که فرد مرتکب جرمی ش��ده 
باشد، می توان ضمانت اجراهای کیفری را در مورد وی اعمال کرد. این راهکار با توجه 
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به س��وء استفاده هایی که می توانس��ت از آن صورت گیرد، با استقبال روبه رو نشد و به 
جای آن »مفهوم مجرم خطرناک« را پذیرفتند. یعنی فردی که مجرم است و بر مبنای 

برخی فاکتورهای حقوقی و بالینی دارای حالت خطرناک است.
تعاری��ف باال با توجه به پیدای��ش مفاهیمی چون فرهنگ کنترل جرم، کنترل 
بزه کاران، سیاس��ت جنایی ریسک مدار، مطالبات امنیتی و غیره، قابل پذیرش نیستند. 
لذا حالت خطرناک، مفهومی نسبی است که در زمان های مختلف و با توجه به اهداف 
سیاس��ی و قضایی، برداش��ت های مختلفی از آن ش��ده اس��ت و با این تعبیر، مفهوم 
خطرناکی، ریش��ه در گفتمان ریس��ک دارد و افراد خطرناکی هس��تند که ریسک های 
غیر قابل قبول به ش��مار می آیند )پاک نهاد، 1388: 31(. اگر درک درس��تی از حالت 
خطرناک داش��ته باشیم، می توان با ارزیابی کارشناسانه و با توجه به میزان خطری که 
مجرم در آینده برای جامعه به وجود می آورد، ضمانت اجرایی مناسب برای سلب توان 
بزه کاری چنین ش��خصی مقرر نمود. به عبارت دیگ��ر، در فرایند تعیین نوع مجازات، 
نقش پیش بینی حالت خطرناک به رس��میت شناخته شده است؛ به طوری که همه ی 
اعضای دیوان عالی ایاالت متحده ی آمریکا، در پرونده ی ژورک1 علیه تگزاس2 موافقت 
خ��ود را با تصمی��م دادگاه ابراز داش��ته اند. مطابق این تصمیم، مق��ام تعیین کننده ی 
مجازات، باید با توجه به رفتار محتمل آینده ی شخص مجرم، برای وی مجازات تعیین 
نمای��د )Morris, Norval; Miller, Marc, 1985, p: 5(. در چنین حالتی، مفهوم 

حالت خطرناک نیز تغییر می کند. 
در مدیری��ت خطر جرم، س��وژه ی اصلی مجرم اس��ت و از منظر حقوق ایران، 
مفهوم حالت خطرناک ذیل مجرم خطرناک پذیرفته ش��ده اس��ت، لذا سعی می کنیم 
مجرمان خطرناک را بر اس��اس نظریه ی مدیریت ریس��ک جرم تعریف کنیم و بر این 
اساس، مجرم خطرناک کسی است که سوابق و خصوصیات روحی و اخالقی و کیفیت 
و ش��دت ج��رم ارتکابی، وی را در مظان ارتکاب جرم در آین��ده قرار می دهد و بر این 
اس��اس دادگاه، برای مدیریت ریس��ک جرم و تکرار آن، کنترل ب��زه کاری و یا کاهش 
خطره��ا و تهدیده��ای مجرمانه یا جابه جایی آن ها، تدابیری را بر اس��اس میزان خطر 

1. Jurek.
2. Texas.
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مجرم��ان اتخاذ می کند که در درجه های مختلفی میان حذف بزه کار از جامعه تا طرد 
و خنثی سازی و جلوگیری پیوسته یا موقتی از اضرار او به جامعه در نوسان است.

 ب��ا توجه ب��ه تعریف مجرم خطرن��اک، اقدام ها و تصمیم��ات دولت یا مراجع 
قضایی را بر اساس این تعریف مورد بررسی قرار می دهیم.

2. اقدام بر اساس حالت خطرناک
مفاهی��م حالت خطرناک و ش��خصیت جنایی، هم زمان با تولد جرم شناس��ی 
علمی و در مس��یر پیدایش مکتب تحققی مطرح شدند. پایه گذاران مکتب تحققی، در 
پرتو آورده های علوم اجتماعی توانستند رفتار آدمی را به کمک یک سلسله آزمون های 
بی طرفانه و با مالحظه ی آمار جنایی ارزیابی کنند. در این مکتب، بزه کار محور اصلی 
مطالعات و بررس��ی ها بود. وظیفه ی قاضی با این اندیشه ها، بررسی شخصیت بزه کاری 
است که به دلیل داشتن مشکالت فردی ناشی از عوامل زیستی، روانی و اجتماعی، از 
هنجارهای جامعه تخطی کرده اس��ت. پس باید به دنبال کش��ف منشأ این نافرمانی ها 

برآمد و با اتخاذ تدابیر مناسب قانونی، به درمان آن همت گمارد. 
به دنبال طرح این اندیش��ه ها، با روی گردانی از ابتنای مس��ؤولیت کیفری بر 
تقصی��ر بزه کار، حالت خطرناک مبنای مس��ؤولیت کیفری بزه کار قرار گرفت. »در این 
حالت، مس��ؤولیت مرتکب ناشی از خطری است که جامعه را تهدید می کند، نه نقض 
ارادی قان��ون و تقصیر جزای��ی« )بابایی، 1387: 100(. در مکت��ب تحققی، از حالت 
خطرناک به منزله ی معیاری برای نوع و میزان واکنش نظام عدالت کیفری بهره جسته 
می ش��د )نیازپور، 1387: 57(. متعاقب این تحوالت، کنگ��ره ی اتحادیه ی بین المللی 
حقوق کیفری، در س��ال 1890 به مناس��بت بحث درباره ی اقدامات اختصاصی سلب 
کنن��ده و نامحدود کننده ی آزادی ب��رای افراد خطرناک یا خط��ردار، یعنی بزه کاران 
مزمن، ب��زه کاران به عادت و بزه کاران مقاوم، به منظ��ور خنثی کردن خطر اجتماعی 
آنان، مفهوم خطرناک��ی را در حقوق کیفری مورد توجه قرار داد. کنفرانس اتحادیه ی 
بین الملل��ی حق��وق کیفری نیز در س��ال 1910 اندیش��ه ی زندان نامحدود یا س��لب 
نامحدود آزادی بزه کاران خطرناک را تصویب کرد. این اندیشه از ابتدای سده ی بیستم 
به تدریج وارد قانون کشورهای مختلف شد. برای مثال به موجب قانون پیش گیری از 
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جرم انگلس��تان مصوب 1908 مجرمی که از سن شانزده سالگی دارای سه پیشینه ی 
محکومیت کیفری ش��ده اس��ت و ثابت شود که پیوسته زندگی خالفکارانه یا مجرمانه 
داش��ته، به زندان پیش گیرانه )احتیاطی( محکوم می ش��ود. به موجب قانون مجازات 
عمومی اس��ترالیا مصوب 1913، ش��خصی که هجده س��ال یا بیش تر دارد و مرتکب 
جرمی ش��ده که کیفر آن مرگ نیس��ت و حداقل دارای دو فقره محکومیت پیش��ین 
است، مجرم به عادت انگاشته می شود )همان جا(. در حقوق ایران نیز حالت خطرناک 
در قان��ون اقدامات تأمینی و تربیتی مص��وب 1339 ذیل عنوان »مجرمین خطرناک« 

پذیرفته شده، که ناشی از همین تحوالت بوده است.
توج��ه به حال��ت خطرناک، برای پیش گیری از وقوع ج��رم و به ویژه معیاری 
برای نوع و میزان واکنش سیس��تم عدالت کیفری بوده اس��ت. چنین نگاهی به حالت 
خطرناک، به نوعی در ادیان آس��مانی نیز وجود داش��ته اس��ت و در آن جا نیز مجازات 
مجرم، بر مبنای ش��رارت و حالت خطرناک وی تعیین می شد؛ در آیین یهود، مجازات 
کسی که شبانه همراه با نقب زدن به سرقت مبادرت می ورزید، مرگ بود، ولی همین 
عم��ل در روز، تنها موجب کفاره بود؛ یا برای کس��ی که ط��رح دعوای کذب می کند، 
مجازاتی برابر با میزان ش��رارتی که دعوای کذب ایجاد می کند، پیش بینی ش��ده بود 

)نوبهار، 1378: 184(.
 در س��ه دهه ی اخیر در پرتو نظریه ی ریس��ک جرم، این مفهوم متحول شده 
اس��ت و معیاری برای مدیریت خطرهای ارتکاب ج��رم، تکرار جرم و کنترل مجرمان 
خطرناک ش��ده است؛ به نحوی که حالت خطرناک مجرمان، به حالت خطرناک ساده 
و حالت خطرناک ش��دید تقس��یم شده اس��ت و بر این مبنا، اقدامات مراجع قضایی و 

پلیس نیز متنوع خواهد بود.

1-2. حالت خطرناک ساده
حالت خطرناک ساده، به طور اتفاقی در شماری از مجرمان مشاهده می شود؛ 
زیرا حالت های هیجانی و عصبی بزه کاران سبب می شود افراد تحت تأثیر هیجان های 
آن��ی و عاطفی به ارت��کاب جرم روی آورند )نوربه��ا، 1387: 201(. بنابراین این افراد 
پیش از ارتکاب جرم، در حالتی قرار می گیرند که هر لحظه امکان دارد دست به انجام 
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عمل ناقض قانون بزنند.
این حالت در اغلب بزه کاران وجود دارد؛ بدین ش��کل که آنان پیش از ارتکاب 
ب��زه، از حال��ت خطرناکی آنی گذر کرده و با عب��ور از چنین بحرانی، هر لحظه ممکن 
اس��ت مرتکب جرم شوند. بنابراین حالت خطرناک ساده، پیش از ارتکاب جرم نمایان 
می ش��ود و بیان گر لحظه ی بحرانی پیش از ارتکاب جرم است )پیناتل، 1345: 104(. 
ای��ن حالت خطرناک ضعیف در افرادی وجود دارد که ظرفیت جنایی آنان تا اندازه ای 
ب��اال و میزان س��ازگاری اجتماعی آنان نیز باال اس��ت. این گروه، ک��م خطرترین گروه  
دارای حالت خطرناک هس��تند و معموالً تحت تأثیر شرایطی خاص و به طور ناگهانی 

مرتکب جرم می شوند و پس از آن دیگر هیچ گاه به سراغ بزه کاری نمی روند.
سیاست مراجع قضایی و پلیسی نسبت بزه کاران بر اساس میزان خطر، دوگانه 
خواهد بود. این سیاس��ت دوگانه که شامل رفتارهای کیفری مالیم و زندان های کوتاه 
مدت نسبت به بزه کاران کم خطر است، در مراحل مختلف دادرسی مانند صدور حکم 
و اج��رای آن اتخ��اذ و اعمال می ش��ود. در مرحله ی صدور حک��م، دادرس با تکیه بر 
تجربه ی قضایی خود، بر اس��اس جداول و معیارهای پیش بینی شده، خطر تکرار جرم 
که کارشناس��ی بالینی یا آمار در اختیار او قرار داده است )نجفی ابرندآبادی، پیشین: 

736(، با توجه به میزان خطر بزه کار تصمیم مناسب اتخاذ می کند.
در مرحله ی اجرای حکم نیز چنین سیاس��تی  قابل اجرا است. مثاًل در هنگام 
اجرای حکم زندان، طبقه بندی زندانیان و تقس��یم آنان بر اس��اس خطرهایی که برای 
جامعه دارند، صورت می گیرد. هر محکومی که وارد زندان می شود، بر اساس میزان و 
درجه ی خطری که دارد، مانند خطر فرار، خطر برای جامعه، اعمال نظام نیمه آزادی 
نس��بت به او، علت ها و منش��أ جرم، انگیزه از ارتکاب جرم، روابط اجتماعی و ظرفیت 
بازپذیری او، ارزیابی و طبقه بندی می شود و چنان چه خطر ارتکاب مجدد جرم توسط 
وی پایین باشد، در زندان های دارای حداقل امنیت نگه داری می شود و به همان میزان 
احتمال اس��تفاده ی  او از آزادی مشروط، زندان نیمه باز و دیگر تخفیفات زیاد خواهد 
بود. این سیاست دوگانه، به مراحل دیگر نظام کیفری مانند کشف جرم و تحقیقات نیز 
تسری داده می شود، به گونه ای که مجرمان کم خطر در هنگام ورود به فرایند کیفری، 
مشمول قرارهای تأمین خفیف مانند قرار کفالت می شوند و کنترل کمتری نسبت به 
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آنان اعمال می گردد.

2-2. حالت خطرناک مزمن یا شدید 
حالت خطرناک ش��دید، گویای این معناست که وضع روانی و اخالقی بزه کار 
که باعث ناس��ازگاری اجتماعی می شود، ثابت و همیشگی است و به تعبیر دیگر »یک 
وضعیت معرفت النفسی و اخالقی با خصوصیت ضد اجتماعی است« )قاسمی، پیشین: 
104(. بنابرای��ن مجرمان حرف��ه ای که به ارتکاب جرم و ناس��ازگاری با جامعه عادت 
کرده ان��د، به حالت خطرناک مزمن مبتال می باش��ند. به عبارت دیگر، حالت خطرناک 
مزمن، وضع روان شناس��ی و اخالقی اس��ت که از ویژگی ضد اجتماعی برخوردار است 
)کی نیا، 1374: 343(. مجرمان دارای حالت خطرناک مزمن، به طور متش��کل، مجهز 
و س��ازمان یافته عمل می کنند، اما بزه کارانی که حالت خطرناک س��اده دارند به نحو 

نامنظم مرتکب جرم می شوند. 
حالت خطرناک مزمن در میان بزه کاران بر اس��اس س��ه معیار شدت، جهت و 

بیدارِی خطرناکی متفاوت است )نیازپور، پیشین: 61(:
1- شدت خطرناکی: بر اساس شدت خطرناکی می توان میان فعالیت بزه کاران 
از حیث وخامت و یا خطرناکی فرق گذاشت. به دیگر سخن، این معیار موجب تفاوت 
ب��زه کاری حرف��ه ای و بزه کاری به عادت می ش��ود؛ زیرا معموالً ب��زه کاران حرفه ای به 
ارتکاب جرم های شدید گرایش دارند، در حالی که بزه کاران به عادت، بیش تر به دنبال 

خوِد ارتکاب جرم هستند.
2- جهت خطرناکی: جهت خطرناکی مش��خص کننده ی تخصص عام یا عدم 
تخصص بزه کار اس��ت. مطابق این معیار، تکرار کنندگان جرم به دو دس��ته بزه کاران 

متخصص و به عادت تقسیم می گردند.
3- بیداری خطرناکی: لحظه ای اس��ت که حال��ت خطرناک به بالیدگی و اوج 
خود نزدیک شده و هر لحظه احتمال دارد بزه کاران احتمالی به بزه کاران واقعی تبدیل 

شوند.
بر همین مبنا نیز اقدامات مراجع قضایی و پلیسی نسبت به این قبیل مجرمان 
با توجه به درجه و میزان خشونت آمیز بودن جرم، احتمال تکرار جرم، تخصص یا عدم 
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تخصص بزه کاران و عادت بودن بزه کاری، در سراسر فرایند کیفری تعیین می شود. این 
قبیل مجرمان نیز مشمول سیاست دوگانه ی کنترل مدیریت خطر جرم قرار می گیرند. 
بنابراین مانند مجرمان با حالت خطرناک ساده، دادسرا در مرحله ی تحقیقات با توجه 
به ش��دت و وخامت جرم ارتکابی و سابقه ی مجرمانه ی بزه کار، تصمیمی با شدت باال 
اتخ��اذ خواهد نمود. در مرحل��ه ی صدور حکم نیز دادگاه مب��ادرت به صدور حکم به 
زندان های طوالنی مدت برای کنترل و دور نگه داش��تن این مجرمان از جامعه می کند 
و به همین ترتیب در مرحله ی اجرای حکم، این قبیل مجرمان به زندان های با حداکثر 
امنیت اعزام می نمایند که دراین صورت احتمال اس��تفاده ی آن ها از آزادی مشروط و 

دیگر تخفیفات کم خواهد بود.
در مراحل دیگر نظام کیفری مانند کش��ف جرم و تحقیقات مقدماتی، کنترل 
ش��دیدتری نس��بت به متهم یا مجرم داراِی حالت خطرناِک مزمن اتخاذ خواهد ش��د. 
مثاًل در هنگام صدور قرار تامین، بازپرس یا دادیار از قرار بازداش��ت موقت نس��بت به 

این قبیل از مجرمان استفاده می کند.
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یافته های پژوهش
از عوامل جرم ش��ناختی مؤثر ب��ر تحول در اهداف مجازات ه��ا، تحول مفهوم 
حالت خطرناک اس��ت. حالت خطرناک مطابق با تحوالت اخیر، حالت ش��خصی است 
که آگاهانه و عامدانه مرتکب جرایم ش��دید یا تکرار جرم می شود. این مفهوم از حالت 
خطرناک، با آن چه س��ابقاً در مکتب تحققی وجود داش��ت، متفاوت است. در رویکرد 
مدیری��ت خط��ر، دوباره توجه به حالت خطرناک احیا می ش��ود، ولی این بار درمان و 
معاین��ه ی بزه کاری، برای تعیین مجازات اس��ت؛ به این معنی ک��ه در رویکرد جدید، 
مجرمان با توجه به میزان خطرش��ان به دو دس��ته  با خطر باال و با خطر پایین تقسیم 
می ش��وند و بر این مبنا، اقدامات سیس��تم عدالت کیفری متفاوت خواهد بود. مبنای 
این واکنش ها، مدیریت خطر بزه کاری و کنترل و به حداقل رساندن جرم است. بدین 
ترتیب، مفهوم تاریخی مجرم خطرناک یا افراد خطرناک مجدداً احیا شده و در کانون 

توجه دستگاه های پلیسی، قضایی و امنیتی قرار گرفت.
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