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جستارگشایی
مجازات حبس در شرع مقدس اسالم مشروعیت داشته مورد تأیید کتاب ،سنت ،اجمداع و عقدل
است .ائمه معصومین علیهمالسالم در مدواردی مانندد قتدل ،ارتدداد ،مسدتی ،محاربده ،سدرقت و
سکوت نزد حاکم زندان را بهطور موقت برای متهمان و مجرمدان اعمدال کدردهاندد ،در شدریعت
اسالم زندان عقوبت ثانوی است و مدت زندان بستیی به نظر حاکم دادگاه دارد و باید بدهعندوان
آخرین راهحل در مورد مجرمان مورد استفاده قرار گیرد .معایب فراواندی بدرای مجدازات حدبس
ذکر کردهاند ازجمله جرمزابودن محیط زندان و هزینههای اقتصادی زندان ،و به جهت احتراز از
آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است .در این تحقیق سعی شده است تا یکدی از عوامدل اصدلی
افزایش جمعیت کیفری زندانها در نظام قضایی ایران مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
بدیهی است که اقدامات قضات از عوامل اصلی افزایش جمعیت کیفری زندانها است.
در بند نخست این مقاله با تعریف اصطالحات سعی شده است تا مفهدوم سیاسدت جندایی و
انواع آن ،حبسزدایی ،حبسگرایی و جمعیت کیفری مشخص شود.
در بند دوم مقاله حاضر ،سعی بر این بوده است تا عوامل جامعهشناختی که به نحوی قضات
را در روانهکردن افراد به زندانها تحت تأثیر قرار میدهند مورد بررسدی و تحلیدل قدرار گیرندد،
عواملی مانند مجازاتگرایی آحاد جامعه ،پیشینه خانوادگی و تربیتی قاضی ،سدوابق بدزهدیددگی
قاضی یا نزدیکان وی ازجمله موارد مورد مطالعهاند؛ بیتردید چدون مقدام قضدایی نیدز از آحداد
جامعه و جزئی از آن است وی نیز تحت تأثیر مجازاتگرایدی و حدبسگرایدی آحداد جامعده بده
تعیین و اعمال بیشتر مجازات حبس گرایش پیدا میکند؛ گذشته از آن محیط تربیتی و سدوابق
بزهدیدگی وی نیز از عوامل تأثیرگذار است که در تحقیق تأثیر آنها مشخص و نمایان شده است.
در بند سوم تحقیق ،عوامل خاص قضایی مؤثر بر حدبسگرایدی قضدات مدورد تحلیدل واقد
شدهاند فقدان سازمان مراقبت خارج از زندان ،اعتقاد به بیتأثیری جاییزینهای حدبس ،نبدودن
سازوکارهای اجرایی برخی جاییزینها ،موارد مورد بررسی در این قسمت تحقیق خواهد بود.
در بند چهارم مقاله به تحقیق در خصوص بعد دییر عوامل قضایی مؤثر بر افزایش جمعیدت
کیفری زندانها یعنی سابقه مطالعاتی و کار قضایی ،بیتجربه بودن قاضی ،فقددان آمدوزشهدای
جرمشناختی و عدم بازدید از زندان و توجه به شرایط آن و بررسی نقدش اشدتباهات قضدایی در
افزایش جمعیت کیفری زندانها و همچنین به تحلیل آمداری از نقدش عوامدل قضدایی افدزایش
جمعیت کیفری زندانها اقدام شده اسدت؛ هدر انددازه مقدام قضدایی در کدار یکنواخدت قضدایی
مشغول انجاموظیفه باشد و مجازات حبس تعیین کند دچار روزمرگی مدیشدود؛ مضدافا فقددان
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آموزشهای جرمشناختی از معضالت مهم قوه قضائیه کشورمان به شمار میرود و الزم است در
این خصوص آموزشهای دقیق و مکفی و متناوب به قضات داده شود.

 .1مفاهیم حقوقی
برای اینکه مقصودمان در این تحقیق روشدن تدر باشدد الزم اسدت تدا مفهدوم چندد اصدطال را
مشخص سازیم که به شر زیر مفاهیم مذکور تبیین میشود.
 .1-1سیاست جنایی
سیاست جنایی یعنی اصول کلی مربوط بده قدوانین جزایدی کشدور (جعفدریلنیدرودی:1372 ،
 .)371سیاست جنایی در دو مفهوم مضیق و موس بهکار رفته است؛ در مفهوم مضیق سیاسدت
جنایی به مجموعه شیوههای سرکوبیرانهای اطالق میشود که دولت با استفاده از آنها علیه جرم
واکنش نشان میدهد (گودرزی بروجدردی .)26 :1385 ،نخسدتین کداربرد سیاسدت جندایی در
معنایی معادل حقوق کیفری که مبتنی بر جرم -مجدرم و قدانون -قضدا مدیباشدد ،بدوده اسدت
(حسینی.)23 :1383 ،
در مفهوم موس سیاست جنایی شامل کلیه شیوهها و روشهایی میشود که هیئت اجتمداع
از طریق آنها پاسخیویی به پدیده جنایی جرم و انحراف را سازمان مدیبخشدد (کوندانی:1392 ،
 )31و این تعریف را میتوان جام ترین و مدان تدرین تعریدف موسد سیاسدت جندایی دانسدت
(حسینی.)27 :1383 ،
تعریف اول که تعریف مضیق است به آقای آنسلم فوئربدا آلمدانی نسدبت داده شدده اسدت
(گودرزی بروجدردی )26 :1385 ،و تعریدف موسد بده خدانم مدری دلمداس مدارتی فرانسدوی
اختصاص دارد (کونانی.)31 :1392 ،
 .2-1سیاست جنایی تقنینی
در یک تقسیمبندی ،سیاست جنایی به تقنینی ،اجرایدی و قضدایی تقسدیم مدیشدود .سیاسدت
جنایی تقنینی همانطور که صراحت خود اصطال گویاست به راهبرد یا تفکری جندایی اطدالق
میگردد که از سوی مقدنن اتخداذ شدده و در چدارچوب یکسدری مقدررات و انتظامدات قدانونی
مشخص و منصوص تشریح میگردد ،این قسم از سیاست جنایی عمدال ندوع نیدرش ،قضداوت و
برداشت قانونگذار را نمایش میدهد که اصوال در قالب جعدل و وضد نصدوص قدانونی عینیدت
مییابد .در این قسم از سیاست جنایی ،اندیشه و منطق مقنن در قبال پدیده جنایی و نهادهدای
پیرامونی آن ر مینمایاند که در آشکارترین بعد آن با نهاد جرمانیداری سدروکار پیددا خدواهیم
کرد (کونانی.)31 :1392 ،
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 .3-1سیاست جنایی اجرایی
سیاست جنایی اجرایی سیاستی است که قوه مجریه و اعضای آن ازجمله پلیس بدرای سیاسدت
جنایی تقنینی و بهمنظور پیشییری از وقوع جرم یدا گسدترش آن در جامعده اتخداذ مدیکنندد
(رحمدل .)17 :1386 ،در عرصه سیاست جنایی اجرایی از یکسدو نقدش و عملکدرد مجریدان و
ضابطان دادگستری در مرحله اولیه رویارویی بدا پدیدده جندایی یعندی کشدف جدرائم و تعقیدب
متهمین مطر است و از سوی دییر ،عملکرد این نهادهدا و بدهطدورکلی عملکدرد و نقدش قدوه
مجریه در مرحله پاسخیویی به جرائم و انحرافات یعندی سدطو اجدرای احکدام و تصدمیمات و
بسترسازی در راستای پیشییری از پدیده جنایی ظاهر میشود؛ بر این اساس ،سیاسدت جندایی
اجرایی ،قلمرو و اقتدار قوه مجریه را در امور کالن جنایی انعکاس میبخشد که همسو با دستیاه
قضا ازجمله ارکان اصلی و حقیقی تقویت مدیریت و انتظام اجتماعی در مواجهه با پدیده جنایی
میباشند (کونانی.)68 :1392 ،
 .4-1سیاست جنایی قضایی
به معنای مضیق آن یعنی سیاست جنایی که در تصمیمها و عملکدرد دادگداههدای دادگسدتری
منعکس و مندرج اسدت (الزر )105 :1375 ، ،،مدراد از ایدن قسدم از سیاسدت جندایی ،رویده و
سیاستی است که در آراء و تصمیمات قضات دادگستری برونداد عینی مییابد .بهعبدارتدییدر،
سیاست جنایی قضایی ،سیاستی است که قوه قضاییه و بهویژه قضات دادگسدتری بدرای اجدرای
قانون و در جریان آن اعمال میکنند .درواق سیاست جنایی قضایی ،انعکداس سیاسدت جندایی
تقنینی در جریان رسیدگی قضایی است و نیز تفسیری است که قضات دادگاهها در حین اجرای
قانون از آن به عمل میآورند و آن را به اجرا میگذارند (کونانی.)65 :1392 ،
 .5-1حبسزدایی

1

اصطال حبسزدایی نخستینبار توسط راتمن بهکار رفته است و سپس اسکال در کتدابی تحدت
همین عنوان آن را اینگونه تعریف کرده اسدت«اصدطال اختصداری در مدورد سیاسدت دولتدی
تعطیل تیمارستانها ،زندانهدا و دارالتأدیدبهدا اسدت کده بدر اسداس آن مجدانین ،مجدرمین و
منحرفین ،آزاد گردیده یا از پذیرش آندان در مخروبدههدای کیفدی کده بدهطدور سدنتی در آنهدا
نیهداری میشوند ،خودداری میگردد .در عوض آنان آزاد میشوند تا امکان انطباق و سدازگاری
در جامعه را پیدا کنند ،چنین تعریفی هم گسترده و هدم پدرارزش اسدت .حدبسزدایدی ظداهرا
نهتنها مربوط به آزاد ساختن زندانیان محکومبه حبسهای طویلالمدت میشود ،بلکه تدرخیص
1. Decarceration
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افرادی را نیز که بر اساس مقررات قبلی ،محکومبه حبسهدای نسدبتا درازمددت مدیشدوند ،در
برگرفته و حتی شامل تدوین سیاستهای نیهداری و حبس کوتاهمدت موسدوم بده (در گدردان
 (Revolving-doorنیز میشود که مربوط به افرادی است که بر اساس برنامههای کنتدرل محلدی
وارد اینگونه نهادها میشوند (نجفی ابرندآبادی و هاشمبییی 12 :1377 ،و .)125
 .6-1حبسگرایی
نکته مقابل حبسزدایی است و منظور این است که مقدنن ،مقامدات قضدایی ،مدردم و نهادهدای
دولتی و غیردولتی در جهت مبارزه با جدرم گدرایش بده مجدازات حدبس دارندد و بدرای جدرائم
نهچندان با اهمیت نیز انتظار تعیین مجازات حبس را دارند و بهاصطال حبسمدار هستند.
 .7-1مفهوم جمعیت کیفری
منظور از جمعیت کیفری در این تحقیق همه افرادی هستند کده تحدت قدرار تدأمین یدا جهدت
تحمل مجازات حبس به زندان معرفی شدهاند و همچنین افدرادی کده در اجدرای قدانون نحدوه
اجرای محکومیتهای مالی و ماده  696قانون مجازات اسالمی (کتاب پنجم) بده زنددان معرفدی
شدهاند .برخی از افراد نیز در انتظار اجرای مجازاتهای دییری مانند قصاص و اعددام در زنددان
محبوس هستند.

 .2عوامل جامعهشناختی
در این قسمت از تحقیق به این موضوع پرداخته میشدود کده کددام عوامدل اجتمداعی موجدب
میگردد تا تورم جمعیت کیفری در زندان وجود داشته باشد .به نظدر مدیرسدد عدواملی مانندد
مجازاتگرایی آحاد جامعه ،پیشینه خانوادگی و تربیتی قاضدی و سدوابق بدزهدیددگی قاضدی یدا
نزدیکان وی در اینخصوص مؤثرند که به شر زیر به تبیین آنها پرداخته میشود:
 .1-2مجازاتگرایی آحاد جامعه
همانگونه که اشاره شد بررسیها ،مالحظدات و انعکداس انتظدارات عمدوم و همچندین خدواص
جامعه به دستیاه قضایی مبین این نکته است که با اکثر مجرمان صرفنظر از نوع جرم با اعمال
مجازات حبس برخورد قانونی به عمل آید .حتی در برخی موارد ضابطان قوه قضاییه از عملکدرد
قضات اعالم نارضایتی مینمایند و به دستیاه قضایی انتقاد دارندد کده مدا مجدرمین را دسدتییر
میکنیم و آنان آزاد میکنند ،آدم بد ما هستیم و آدم خوب آنان هستند؛ رویکرد سزاگرایی کده
از سال 1970میالدی در آ مریکای شدمالی و برخدی از کشدورهای اروپدایی مدورد اقبدال دوبداره
قرارگرفته است ،بر مجازاتهای استحقاقی تکیه داشته و با پذیرش برخی مفاهیم اخالقی مانندد
اراده آزاد و مسئولیت اخالقی و استحقاق عادالنه ،هدف از اعمال مجازات را سزادهی میداندد .از
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این گذشته ،این رویکرد بازپروری و مالیمت نسبت به بزهکار را نهتنها بیفایده میانیدارد ،بلکده
آن را مخالف احترام به انتخاب عقالنی بزهکار و کرامت انسانی وی میداند .این طرز تلقی سبب
شده است تا در عمل سیاست سختگیری نسبت به جرم موجب تغییر مجازاتها و تشدید آنهدا
شود؛ اصول تناسب ،ثبات و قطعیت مجازاتها در عمل نفیکننده مالیمت و آزادی زودهنیدام و
تساهل و تسامح در برابر بزهکاران بوده و نتیجه آن به شکل اجرای قطعی مجازاتهدا و افدزایش
جمعیت زندانی نمود یافته است که برخدی آن را تشددید مجدازاتهدا انیاشدتهاندد (میرشدمس
شهشانی .)49 :1386 ،سزادهی در قالب مجازات یکی از پایههای تصمیمات و احکام محکومیت
کیفری را تشکیل میدهد ،سزادهی یکی از فلسفههای مجدازات اسدت کده در آن تأکیدد اصدلی
بهجای آنکه بر مجرم ،اوضاعواحوال شخصی یا فشارهایی باشد که وی برای ارتکاب جرم با آنهدا
روبهرو بوده ،بر عمل مجرمانه قرار میگیدرد .چنانچده عمدل مجرماندهای ارتکداب یابدد ،بزهکدار
بهوسیله جزا و سزای رنجآوری که حداقل باید مساوی با رنج و عذابی باشد که بدهواسدطه وقدوع
جرم ایجاد شده ،به مجازات میرسد؛ تا عدم تعادلی را که بهوسیله جرم پدید آمده است جبدران
کرده ،هم خود مجرم از ارتکاب مجدد عمل مشابه بازداشته شود و هم دییرانی که ممکن اسدت
درصدد ارتکاب اینگونه اعمال باشند (نجفی ابرندآبادی و هاشمبییی292 :1377 ،و )291با این
حال مجازاتگرایی آحاد جامعه در تصمیم قضات نیز مؤثر میافتد و قضات جهت تسکین افکدار
عمومی و جلب رضایت آنان در مواردی دچار عوامگرایی کیفدری مدیشدوند و همسدو بدا افکدار
عمومی نسبت به تعیین مجازات نوعا حبس اقدام میکنند و ایدن امدر یکدی از عوامدل افدزایش
جمعیت کیفری زندانهاست.
 .2-2پیشینه خانوادگی و تربیتی قاضی
مهمترین عاملی که در شخصیت افراد تأثیر میگذارد زنددگی خدانوادگی آنهاسدت .روانشناسدان
نشان دادهاند که در دوران کودکی قابلیت تلقینپذیری شخص بدهمراتدب از دوران بعدد بیشدتر
است؛ درواق تعلیم و تربیت دوران کودکی پایههای شخصیت را فراهم میآورد .عوامدل موجدود
در دوران کودکی تأثیر قاط و دائمی در شخصیت فرد میگذارد .شرایط مادی خانواده و تعدداد
اعضای آن ،شخصیت هر یک از پدر و مادر ،رابطه پدر و مادر با کودکان خود و عوامدل گونداگون
دییر همه در شخصیت کودکان مؤثرند .خانوادههای متعدادل شخصدیتهدای معتددل را تربیدت
میکنند و برعکس چنانچه یک قاضی در خانوادهای بدزر

شدود کده در آن میدان پددر و مدادر

عالقه و تفاهم واقعی وجود ندارد ،مرتبا نسبت به یکدییر خدردهگیدری مدیکنندد و همددییر را
تحقیر و تمسخر میکنند و در برخی موارد کارشان به کشمکش علنی و پرسروصدا نیز کشدیده
میشود ،الزاما تعارضهای موجدود در کدودد درون افکندده مدیشدود ،نظرهدا و خواسدتهدای
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متعارض والدین در او نقش میبندد و پایهیک شخصیت نامتعادل را فراهم مدیسدازد و بدر ایدن
اساس در موق قضاوت رفتاری نامتعادل خواهدد داشدت و نسدبت بده کلیده عوامدل خدارجی و
مراجعین با خشم و کینه ناخودآگاه واکنش نشان خواهد داد و حتی اگر سدعی کندد بدا نظدارت
شدید رفتار خود را کنترل کند رفتار او بیشازحد معمول خشدک و جددی و غیرقابدل انعطداف
خواهد بود( .صانعی 504 :1389 ،و  )502البته باید توجه داشت تأثیر خانواده در شرایط خداص
فرهنگ یک جامعه صورت میگیرد و خود خدانواده مبددع ارزشهدای اجتمداعی نیسدت ،بلکده
ارزشها ،اعتقادات ،وظایف و انتظارات را از جامعده اقتبداس مدیکندد .بندابراین ،تدأثیر خدانواده
محدود به شرایط اجتماعی است و در یک فرهنگ که بیشتر به مسائل مادی و موفقیدت فدردی
تکیه میکند فقر خانوادگی میتواند باعث سرشکستیی و احساس حقارت اعضدای خدانواده و در
نتیجه احساس کینه و نفرت نسبت به طبقات مرفه جامعه شود (صانعی.)504 :1389 ،
با توجه به اینکه قاضی از قدرت فوقالعاده برخوردار است و میتواندد در سرنوشدت دییدران
تأثیر بسیاری داشته باشد ،بنابراین ممکن است افراد معدودی مقدام قضداوت را وسدیله ارضدای
حس قدرتطلبی خود ساخته باشند ،ولی بهطدورکلی عوامدل موجدود مدنجملده خدود محدیط
دادگستری طوری است که از اعمال قدرت بیرویه افدراد جلدوگیری مدیکندد .ایراندیهدا طبعدا
مخالف زورگویی هستند و اگرچه گاهی بهظاهر جور و تعددی و فخرفروشدی سدایرین را تحمدل
میکنند ،ولی باطنا از آن نفرت دارند .در دادگسدتری نیدز قضداتی کده بخواهندد اعمدال قددرت
شخصی کنند بهزودی احترام خود را در میان همکاران از دست میدهندد .بدهطدورکلی قضدات
ایرانی تحت تأثیر عوامل گوناگون بیشتر متمایل به ارفاق ،مسالمت و تواضد هسدتند .از طدرف
دییر وض اقتصادی و اجتماعی غالب مراجعین دادگستری طوری است کده حدس تدرحم را در
قاضی برمیانییزد و باالخره در فرهنگ ما دستورهای مؤکدی وجود دارد که قاضی را به داشدتن
صبر و بردباری و پیروی از عدل و انصاف تشویق میکند .بدینترتیب هر چند زندگی خدانوادگی
تأثیر بسیار محسوس در شخصیت قضات میگذارد ،ولی ماهیت این شخصیت ممکن است تحت
تأثیر دییر عوامل حیات اجتماعی از قبیل تعلیم و تربیت حقوقی ،نظام طبقداتی ،فلسدفهای کده
قاضی بدان اعتقاد دارد ،شرایط کار دستیاه دادگستری و عوامل متعددد دییدر ،تعددیلیافتده تدا
حدی تغییر شکل دهد (صانعی .)1505 :1389 ،بنابراین بیتردید پیشینه خدانوادگی و تربیتدی
قاضی به شرحی که ذکر شد از عوامل حبسگرایی برخی قضات است و مدیتدوان بدا آمدوزش و
آگاهسازی آنان و سایر پیشنهادهایی که در تحقیق ارائه خواهد شد تا حدی ایدن امدر را تعددیل
کرد.
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 .3-2سوابق بزهدیدگی قاضی یا نزدیکان وی
امروزه جرمشناسی نوین در برخورد با پدیده بزهکاری ،عدالوهبدر جدرم ،مجدرم و عوامدل جدرم،
قربانی جرم را نیز مورد مطالعه قرار میدهد .آقای هانسن فون هیتک برای نخستینبار در کتابی
تحت عنوان «بزهکاری و قربانی» آن را بهکاربرده و شاید بتوان او را پایهگذار بدزه دیددهشناسدی
کیفری نامید ،بزه دیده شناسی با تحوالت خود از دوره نظری به کداربردی رسدیده اسدت (تواندا،
29 :1391و.)28
محققان دریافتهاند پدرانی که رفتار خشونتآمیز با فرزندان و همسدر خدود دارندد و آنهدا را
تحقیر میکنند بعدها فرزندان نیز افرادی پرخاشیر و خشن هستند و با همسران خود و بدهتبد
آن با فرزندان خود نیز همین رفتار را خواهند داشت و افدرادی خشدن و احتمداال در بزرگسدالی
مجرم خواهند شد (معظمی )111 :1389 ،برای جلدوگیری از بزهکداری آتدی کودکدان بایدد در
خانواده محیطی آرام و سالم ایجداد شدود ،دوسدتی و تفداهم بدین والددین فدراهم باشدد ،حدس
اعتمادبهنفس فرزندان پرورش یابد و سایر نیازهای مادی و معنوی آنان تأمین شود.
چنانچه مقام قضایی شخصا مورد تعرض بزهکداران قدرار گیدرد معمدوال سدعی مدیکندد بدا
مجرمان بهشدت برخورد کند و عمومدا مجدازات حدبس را بدرای مجرمدان حتدی بدرای جدرائم
کماهمیت تعیین میکند و این خود میتواند یکی از عوامل افزایش جمعیت کیفری باشد و اگدر
نزدیکان قاضی نیز بزهدیده واق شوند باز وضعیت ذکر شده وجود خواهد داشت .تجربده قضدایی
نیارنده نشان می دهد همکاران قضایی که اسباب و اثاثیه منزلشان مورد سرقت واق شده اسدت
یا به نوامیس آنان تعدرض صدورت گرفتده اسدت عمومدا در برخدورد بدا مجرمدان شددت عمدل
فوقالعادهای به خرج میدهند و چهبسا حبسهای طوالنیمدت غیرضروری و غیرمنطقدی بدرای
برخی مجرمان در نظر میگیرند.
نظام موجود عدالت کیفری با نادیدهانیاری بزهدیده و جبدران خسدارتهدای وارد بدر وی در
بسیاری از موارد موجب بزهکاری بزهدیدگان میشود .چنین نظامی بهجای آنکه در رف تعدارض
بکوشد به تشدید آن میپردازد و بهجای نزدیکساختن طرفهای دعوا به یکدییر فاصدله میدان
آنان را عمیقتر میکند .در وضعیتی که بزهدیده نظام عدالت کیفری را نداتوان از احقداق حقدوق
خود و جبران خسارتها و آسیبهای وارده به خود در اثر ارتکاب جرم بداند ،ممکدن اسدت بده
اقدامهای انتقامجویانه دست یازد که خود منشأ و موجب بروز جرمهای دییر است .درحدالیکده
اگر نظام عدالت کیفری در حمایت از بزهدیده نقشی مؤثر داشته باشد ،بزهدیده هرگز به راههدای
انتقامجویانه برای تسکین درد و رنج ناشی از جرم متوسل نمیشود .حمایت از بزهدیده خدواه در
قالب حمایتهای قانونی و قضایی و خواه در قالب حمایتهای مادی و معنوی موجدب مدیشدود
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تا با کاستن از آسیبهای روانی وی ،خطر انتقام و ارتکاب جدرم کداهش یابدد .زیدرا انتقدامهدای
فردی بیشتر ناشی از عدم اعتماد به دادگاههای کیفری و ضدابطان قضدایی و احتمداال بددبینی و
نومیدی در مورد تأثیر مراجعه به این مراج اسدت و چدهبسدا مجرمدی کده مقدام قضدایی بدا او
روبهروست همان مجرمی باشد که زمانی بزهدیده بود و در اثر عدم احقداق حدق خدود از جاندب
دستیاه قضایی ،خودش مجرم شده تا بهنوعی انتقامش را از جامعه بییرد و همدین موضدوع اگدر
درخصوص مقام قضایی اتفاق بیفتد وی نیز ناخودآگداه بدا شددت عمدل نشداندادن درخصدوص
مجرمان درواق درصدد انتقامگیدری از آندان برمدیآیدد و ایدن شددت عمدل اساسدا بده سدابقه
بزهدیدگی قاضی یا بستیان وی بازگشت دارد.

 .3عوامل خاص قضایی مؤثر بر حبسگرایی قضات
عوامل متعددی وجود دارند که واجد جنبه خاص قضایی هستند و در عمل به گرایش قضات بده
تعیین مجازات حبس تأثیر میگذارند مانند فقدان سازمان مراقبت خارج از زندان ،بدیاعتقدادی
به مؤثر بودن مجازاتهای جاییزین حبس موضوع مواد  64-87قانون مجازات اسالمی و فقددان
سازوکارهای اجرایی مناسب برای اعمال برخی جاییزینها که در ایدن قسدمت بده تحلیدل ایدن
موارد پرداخته میشود.
 .1-3فقدان سازمان مراقبت خارج از زندان
دوری از زندگی خانوادگی و زندگی عادی و اجتماعی در مدت تحمل حدبس موجدب مدیشدود
زندانی بعد از آزادی با موقعیتهای نامطلوب جدیدی روبهرو شود .نامبرده به دلیل زندانیبدودن
شغل خود را از دست میدهد و معموال به علت هزینهکردن پساندازهای احتمالی خود در طول
دوران تحمل محکومیت ازلحاظ مالی نیز در مضیقه است ضمن اینکه موقعیت اجتماعیاش بده
دلیل سوءپیشینه تنزل یافته و از منظر عمومی و حتی خانوادگی و فامیلی نیز جاییاه خدود را از
دست داده است .در این شرایط حاد اگر به مشکالت فراوان این فرد توجده کدافی نشدود امکدان
بازگشت او به تکرار جرم و زندان بهمراتب بیشتر از گذشته خواهد بدود ،لدذا در همدین راسدتا و
بهمنظور هدایت مجرم به زندگی شرافتمندانه و جلوگیری از تکرار جدرم راهکدارهدایی پیشدنهاد
میشود که یکی از آنها مراکز مراقبت بعد از خروج است .این مراکز با هدف پیشدییری از وقدوع
جرم از طریق حمایت مادی و معنوی از زندانیان واجد شدرایط و فدراهمنمدودن زمینده مسداعد
جهت بازگشت آنان به یک زندگی اجتماعی سالم در مراکز استانهدا و برخدی شدهرهای بدزر
ایجاد شده است .آییننامه مراکز مراقبت بعد از خروج ،در تاریخ  1378/2/13به تصویب رئدیس
قوه قضاییه وقت رسیده است (محمدی.)192 :1384 ،
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به دلیل اینکه در برخی از شهرها این مراکز ایجاد نشدهاند و از آن مهمتر به جهت کمبدودن
بودجه و نیروی انسانی و مشکالت دییر این نهادها نمدیتوانندد در نیدل بده اهدداف ذکدر شدده
یاریرسان باشند و به این جهت برخی قضات رغبتی به همکاری شایسته با این مرکدز ندارندد و
از اعالم اسامی زندانیان واجد شرایط مطابق ماده  5آییننامه به مراکز مراقبت بعدازخروج رغبت
نشان نمیدهند و از این منظر این امر به نحو غیرمستقیم عاملی مؤثر بدر حدبسگرایدی قضدات
تلقی میگردد ،مضافا نبود این مراکز در شهرستانها و عدم اداره صحیح و علمی مراکدز موجدود
از علل افزایش جمعیت کیفری زندانها محسوب میشود.
 .2-3اعتقاد به بیتأثیری جایگزینهای حبس
مجازات حبس در شرع مقدس اسالم مشروعیت داشته ،مورد تأیید کتاب ،سنت ،اجماع و عقدل
است .امامان معصوم علیهمالسالم در مواردی مانند قتل ،ارتداد ،مستی ،محاربه ،سرقت و سکوت
نزد حاکم ،زندان را بهطور موقت برای متهمان و مجرمان اعمدال کدردهاندد .در شدریعت اسدالم
زندان عقوبت ثانوی است و مدت زندان بستیی به نظر حاکم دادگاه دارد و باید بهعنوان آخدرین
راهحل درباره مجرمان مورد استفاده قرار گیرد (معاونت آموزش قوه قضداییه 81 :1387 ،و .)82
نظام اسالمی بیشتر به تقویت نیروی ایمان و بازدارندههای درونی و فدردی اسدتوار اسدت تدا بدر
مجازات که فقط یکی از مکملهای جزئی برای اصال مفاسد در دیدگاه اسالمی است (صدفاری،
 )214 :1392پرورش صحیح مذهبی که بر مبنای علمی اسدتوار باشدد و داشدتن ایمدان کامدل
بزر ترین عامل بازدارنده جنایی است (شداهنیی .)86 :1387 ،معایدب فراواندی بدرای مجدازات
حبس ذکر کردهاند ازجمله آنها میتوان به جرمزابودن محیط زندان ،هزینههای اقتصادی زندان،
تعارض زندان با اصل شخصیبودن مجازاتها ،ایجاد پیشینه سوء برای زندانی ،اعمدال بیشدترین
مجازات برای افراد فقیر ،نابودی حس مسئولیت در زندانیان ،انتقال فرهنگ بد موجود در میدان
زندانیان به سطح جامعه ،بیکارشدن افراد فعال جامعه ،استقبال افراد ولیرد و بیکار ،امکان ابدتال
به بیماریهای خطرناد اشاره کرد (محمدی .)8 :1384 ،البته ذکر این نکته نیز الزم اسدت کده
امروزه کمتر کسی در ضرورت زندان برای جدرائم مهدم تردیدد دارد و موافقدان نیدز بدرای خدود
دالیلی دارند .در جهت احتراز از مشکالت پیشگفته ،راهحلهای متعددی از سوی محققان ارائه
شده است که یکی از آنها مجازاتهای جاییزین حبس اسدت .پیشدنهاددهندگان مجدازاتهدای
جاییزین در گزارش توجیهی این الیحه دالیلی را برای ورود آنها بهنظام عددالت کیفدری ایدران
بیان داشتند که ازجمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد )1 :در اسالم زندان نقش فرعدی در
مجازات مجرمان دارد و این مجازاتها همسو با سیاست کیفری اسدالم اسدت )2 .بدا توجده بده
رویکرد قوه قضائیه مبنی بر کاهش استفاده از حبس ،در صدورت تصدویب ورود  45/5درصدد از
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مجازاتهای قانونی حبسهای کوتاهمدت مشمول جاییزینها خواهد شد )3 .این مجازاتهدا بده
دنبال جدا نکردن مجرم از جامعه و ایجاد تغییر در او در درون اجتماعی هستند که او در آن بده
سر میبرد و به دنبال بازپروری اجتماعی اوست )4 .این مجازاتها برخالف زندان بار مالی بدرای
قوه قضائیه نداشته و نیاز به فضا و امکانات زندان را از میدان بدرده و درمجمدوع موجدب کداهش
هزینهها میشود؛ بنابراین مالحظه میکنیم اکثر اهداف ذکرشدده اهدداف مددیریتی بودندد ،امدا
پرسش این است تا چه میزان اهداف ایجابی ذکرشده ازجمله نظدارت بدر مجرمدان در جامعده و
مراقبت از آنها و اصال و بازپروری و از همه مهمتر مشارکتهای دولدت یدا نهادهدای مددنی در
اجرای این مجازاتها تحقق پیدا خواهد کرد ،ارزیابی شاخصها و مؤلفههدای سدرمایه اجتمداعی
بهویژه روابط انجمنی و شبکه روابط با گروهها و نهادها ،اعتماد مشارکت اجتماعی نشان میدهد
که سرمایه اجتماعی در ایران پایین است ،بنابراین تا زمانی که مؤلفههای سدرمایه اجتمداعی در
ایران افزایش پیدا نکند به نظر میرسد اجدرای ایدن کیفرهدا ،بدهویدژه دوره مراقبدت و خددمات
عمومی راییان با چالشهای جدی مواجه خواهد شد؛ دقیقا بر همین مبانی است که قضدات بده
کارآمدی مجازاتهای جداییزین امیددوار نیسدتند و در حدد امکدان سدعی مدیکنندد از تعیدین
مجازاتها ی اجتماعی جاییزین در مدوارد اختیداری اجتنداب کنندد .مقدنن در مداده  79قدانون
مجازات اسالمی مصدوب 1392مقدرر مدیدارد :تعیدین اندواع خددمات عمدومی و دسدتیاههدا و
مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آندان بدا قاضدی اجدرای احکدام و
محکوم ،بهموجب آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ الزماالجراشدن این قانون بهوسیله
وزارتخانههای کشور و دادگستری تهیده مدیشدود و بدا تأییدد رئدیس قدوه قضدائیه بده تصدویب
هیئتوزیران میرسد .مقررات این فصل پس از تصویب آییننامه موضدوع ایدن مداده الزماالجدرا
میشود .هیئتوزیران در جلسه مور  1393/6/5به پیشنهاد مشترد وزراتخاندههدای کشدور و
دادگستری و تأیید رئیس قوه قضائیه و به استناد ماده  79قانون مجازات اسالمی مصوب 1392
آییننامه اجرایی ماده یاد شده را در  16ماده تصویب کرده است .در مورد الیحده ،الزم بده ذکدر
است باوجود ذکر مهلت سه ماه برای تصویب آییننامه آن بعد از حدود پانزده ماه تصدویبشدده
است که این امر عدالوهبدر نادیددهانیاشدتن قدانون از جاندب خدود نهادهدای حداکمیتی ،مبدین
بیاعتقادی یا حداقل تردید آنان به کارآمدی مجازاتهای جاییزین است .مضدافا بداوجود اینکده
به موجب ماده پنج نهادهای پذیرنده متقاضی بهکارگیری محکومان در هر حوزه قضایی مکلفندد
ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را بر اساس خدمات مندرج در مواد دییر و با ذکدر
نشانی محل بهکارگیری محکوم ،هر شش ماه یکبار با هماهنیی فرماندداران حدوزه مربدوط بده
باالترین مقام دستیاه مربوط در سطح ملی ارائه و مقامات یاد شده نیز اطالعات بهدست آمده را
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پس از تأیید در اختیار دادستان کل کشور قرار دهند تا به نحو مقتضدی بده دادسدتان محدل یدا
رئیس دادگاه بخش اعالم نمایند؛ هنوز هیچ اقدامی در اینخصوص به عمل نیامده است که ایدن
امر نیز به عدم فرهنگسازی مناسب درخصوص جلب مشارکتهای دولت یدا نهادهدای مددنی و
پایینبودن سرمایه اجتماعی بازگشت دارد و با این اوصاف نمیتوان به قضاتی که بده اسدتفاده از
مجازاتهای جاییزین رغبتی ندارند ،خرده گرفت .در هر حال الزم است فرهنگسازی الزم ندزد
قضات و دییر عوامل ذکرشده با کار کارشناسی ،علمی و برگزاری کالسهای توجیهی و آموزشی
و بهکارگیری ظرفیتهای صداوسیما و غیره صورت گیرد تا بتوان به هدف مطلوب نزدیدک شدد.
کارآمدی و کارایی این نوع مجازاتها در ایران ،قبل از هر چیز نیازمند بسترسدازی حقدوقی و از
همه مهمتر ،فرهنگسازی قضایی است (نجفی ابرندآبادی.)50 :1386 ،
 .3-3نبودن سازوکارهای اجرایی برخی جایگزینها
مقررات مربوط به مجازاتهای جاییزین حبس در مواد  64تا  87قانون مجازات اسدالمی 1392
ذکر شده است ،همچنین همانگونه که ذکر شد آییننامه اجرایی ماده  79در  16ماده در تاریخ
 1393/6/5به تصویب هیئتوزیران رسیده است.
ماده  64قانون مجازات اسالمی مقرر میدارد« :مجازاتهای جاییزین حبس عبدارت از دوره
مراقبت ،خدمات عمومی راییان ،جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در
صورت گذشت شاکی  ....تعیین و اجرا میشود» و بهموجب تبصره همان ماده دادگاه بده تعیدین
بیش از دو نوع از مجازاتهای جاییزین ،مجاز دانسته نشده است .مطابق ماده 70همدان قدانون،
دادگاه ضمن تعیین مجازات جاییزین ،مدت مجازات حبس را نیز تعیین میکندد تدا در صدورت
تعذر اجرای مجازات جاییزین ،تخلف از دستورها یدا عجدز از پرداخدت جدزای نقددی ،مجدازات
حبس اجرا شود و برابر ماده  77تحت شرایطی به قاضی اجرای احکام اجازه داده شده اسدت تدا
تبدیل مجازات به مجازات جاییزین حبس را با اخذ نظدر مدددکار بده دادگداه صدادرکننده رأی
پیشنهاد دهد.
در ماده  79و آیین نامه آن به ذکر نحوه تعیین و اجرای مقررات مربوط به خددمات عمدومی
پرداخته شده است .در ماده  83ذکر شده است که دادگاه محکوم را به انجام یک یا چندد مدورد
از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی ملزم میکند و دستورات مراقبتی بده موجدب مداده 43
قانون مجازات اسالمی به شر زیر هستند:
الف) حرفهآموزی یا اشتغال به حرفهای خاص؛
ب) اقامت یا عدم اقامت در مکان معین؛
پ) درمان بیماری یا ترد اعتیاد؛
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ت) پرداخت نفقه افراد واجبالنفقه؛
ث) خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری؛
ج) خودداری از فعالیت حرفهای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن؛
چ) خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دییر اشخاص از قبیل بزهدیدده
به تشخیص دادگاه؛
) گذراندن دوره یا دورههای خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت
در دورههای تربیتی ،اخالقی ،مذهبی ،تحصیلی یا ورزشی.
به موجب ماده « 85جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یکچهارم درآمد روزانه
محکوم  »...همانطور که در بند قبلی ذکر شد به لحاظ پایینبودن میزان مشارکتهای مردمدی
و دولت و عدم فرهنگسازی مناسب میان آنان و قضات ،استفاده از خدمات عمدومی راییدان بده
نحو مطلوب صورت نمیگیرد که خود این امر موجبات افزایش جمعیت کیفدری زنددانهدا را از
جهتی فراهم میکند .درخصوص رعایت دستورات مراقبتی ذکرشده در ماده  43نخست مشدکل
باال وجود دارد ،دوم برای ارزیابی رعایت یا عدم رعایت دستورات مقررات صدریح و دقیقدی ذکدر
نشده است؛ مثال معلوم نیست به چه نحوی به احراز رعایت یا عددم رعایدت دسدتورات بنددهای
مذکور پرداخته خواهد شد تا هم دقیق باشد و هم بهصورت صوری اجرا نشدده باشدد .پیشدنهاد
میشود تا طی دستورالعملی مراتب مذکور تعیین تکلیف شود و میتوان به قاضی اجرای احکدام
اجازه داد تا از کمک مددکار اجتماعی ،مأموران اجرا و مأموران مراقبتی موضوع ماده  485قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب  1392بهرهمند شود ،البته به شرطی که به تعداد کدافی نیروهدای
موجود اختصاص داده شده باشدند و اال بدا وضدعیت موجدود و مشدکل عددم مشدارکت مدردم و
نهادهای مدنی و دولتی نمیتوان به اجرای جاییزینهای باال امیدوار بود و همین امر علتی برای
اعمال مجازات حبس بهجدای اسدتفاده از جداییزینهدا و نتیجده آن افدزایش جمعیدت کیفدری
زندانها خواهد بود .گذشته از آن ،مقنن میتوانست سازوکارهای مناسبی را برای نحدوه اجدرای
این نوع جاییزینها در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایجداد کندد و هرچندد در مداده 496
عدم اجرای دستورات قاضی اجرای احکام از جاندب ضدابطین ،نیروهدا و مقامدات و مؤسسدات و
نهادها را با ضمانت اجرای تعقیب انتظامی و اداری و مجازات قانونی مقیدد سداخته اسدت ،ولدی
صرف مجازات بدون فراهم آوردن امکانات برای آن نهادها و بدون فرهنگسازی مناسب کارگشدا
نخواهد بود .از طرف دییر ،همانگونه که در تبیین مفاهیم ذکر شد غیر از محکومان به حدبس،
متهمان ،محکومان موضوع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،محکومان موضوع ماده 696
قانون مجازات اسالمی (کتاب پنجم) ،در زندان بهعنوان جمعیت کیفری وجود دارند و نمیتدوان
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درخصوص آنان اقدام به استفاده از جاییزینها کرد و خود این موضوع میتواند بیاعتقدادی بده
ناکارآمدی مجازاتهای جاییزین را تقویت کند یا دستکم آن را کمرنگتر نماید.

 .4سابقه مطالعاتی و کار قضایی
عالوهبر مواردی که ذکر شد میزان تحصیالت و نوع آموزشهای ارائه شدده بده قاضدی و میدزان
سابقه و تجربه قاضی و ارتباط وی با زندان و درد شرایط زندان و زنددانی و اشدتباهات قضدایی
ازجمله عواملی است که میتوانند در افزایش جمعیت کیفری زندانها مؤثرند باشند مدا در ایدن
قسمت پژوهش به تشریح این موارد میپردازیم:
 .1-4پیشینه قاضی در رسیدگی به جرائم دارای مجازاتهای سنگین
در این قسمت از تحقیق تالش ما بر این است تا مشخص کنیم که سابقه و پیشینه یدک قاضدی
چیونه در تعیین مجازات حبس مؤثر میافتد .به نظر میرسد این موضوع عالوهبدر ویژگدیهدای
روانی و روحی مقام قضایی به میزان مجازاتهای تعیین شده توسط مقنن نیز بیارتباط نیسدت؛
مثال جرائم مربوط به حمل ،خرید ،نیهداری ،تولید ،کشدت ،توزید  ،فدروش ،صدادرات و واردات
مواد مخدر در کشور ما دارای مجازاتهای سنیین عموما حبس است و در برخدی مدوارد حتدی
اگر قاضی بخواهد با رعایت اصل فردی کردن مجازاتها با متهم رفتار نماید باز هم چارهای جدز
تعیین مجازات حبس ندارد .ممنوعیت و محدودیت تبدیل مجازاتهای حبس به نوع دییر برابدر
ماده  38قانون اصال قانون مبارزه با موادمخدر و همچنین بهموجب مواد 37و 38قانون مجازات
اسالمی در این خصوص قابل توجه است در ماده  38قانون اصال قانون مبارزه با موادمخددر در
صورت وجود شرایط تخفیف قاضی مجاز شناخته شده است تا فقط تا نصف مجدازات قدانونی را
تخفیف دهد و مجاز نیست آن را به نوع دییر تبدیل کند .در ماده  37قدانون مجدازات اسدالمی
نیز که در مقام بیان میزان و نوع تخفیف و تبدیل مجازاتهاسدت ،درخصدوص حدبس تعزیدری
فقط یک تا سه درجه تخفیف را لحاظ کرده و تبدیل آن به نوع دییر را تجویز ننموده است کده
خود این امر به افزایش جمعیت کیفری میانجامد .بدیهی است تکرار صدور حکم توسط قاضدی
با این وضعیت قانونگذاری میتواند تعیین حبسهای بلندمدت را در او نهادینده سدازد .درواقد
تکرار و تداوم تعیین چنین مجازاتهایی یکی از عوامل افزایش جمعیت کیفری زندانها اسدت و
پیشنهاد میشود :نخست مقنن عالوهبر تجدیددنظر در میدزان مجدازاتهدا در ایدنگونده مدوارد
اختیارات قاضی را به نحوی توسعه دهد تا امکان تبدیل مجازات به نوع دییر وجود داشته باشد.
دوم ،به قضات آموزشهای الزم درخصوص معیارهای تعیین مجازات داده شود تدا در ایدنگونده
موارد حساس و ظریف ناخواسته به افزایش جمعیت کیفری زندانها اقددام نکنندد و بده نحدوی
حداقل با تعلیق مجازات یا تعیین حبس کمتر گام مثبتی بردارند ،تجربه قاضی نیارنده بهعنوان
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قاضی ویژه رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر نشان میدهد که باوجود تالش مجدانه برای
تعیین حبس کمتر در مواردی ناگزیر به تعیین حبس علدیرغدم میدل بداطنی خدود بدوده و در
مشورت و همفکری که با سایر همکاران داشتم آنان نیز این موضوع را مورد تأییدد قدرار دادندد.
اصوال به مصداق ضربالمثل «کار نیکو کردن از پر کردن است» تعیین مجازات حبس هر چندد
در برخی موارد پسندیده و مطلوب نیست به لحاظ تکرار آن از سوی برخی قضات ،در نظر آندان
عادی جلوه میکند و میتوان با استفاده از موارد پیشنهادی و نیز با تغییر و جابدهجدایی دورهای
قضات بین دادگاههای حقوقی و کیفری یا تغییر تخصصی پروندهها تا حدی بده بهبدود وضدعیت
یاری رساند.
 .2-4بیتجربهبودن قاضی
بیتجربیی قاضی از چند بعد قابلتوجه است :یکی از بعد کمسابقهبدودن برخدی قضدات و حدس
قدرتطلبی و برتری جویی آنان و دییری از بعدد عددم آشدنایی و درد صدحیح اکثدر قضدات از
شرایط و وضعیت زندان و تحمل حبس ،قاضی جوانی که کمتدر از  25سدال سدن دارد و هندوز
تجربه کافی در زندگی شخصی و اجتماعی ندارد و شخصیت وی به نحدو کامدل تکدوین نیافتده
است با ابالغ قضایی بهعنوان دادیار یا دادرس دادگاه بخش مشغول انجاموظیفده مدیشدود و بدا
توجه به قدرتی که قانون در اختیار وی قرار داده است میتواند افراد متهم را با توسل بده قدانون
به زندان روانه کند بدون اینکه درد درسدتی از جدرم ،مجدرم و مجدازات زنددان داشدته باشدد؛
گذشته از آن اگر شخصیت سنجیدهای نداشته باشد نوعی طیب خاطر هم از عمل خود خواهدد
داشت و به نحوی حس قدرتطلبی و برتری خود را ارضا خواهد کرد .چندد مداه پدیش ،احدد از
نویسندگان این مقاله ،بهعنوان دادرس ویژه دادگاه انقالب ماکو پروندهای را رسدیدگی مدیکدرد
که دادیار برای چهار نفر قرار بازداشت موقت و متعاقبا قرار مجرمیدت و کیفرخواسدت بده اتهدام
فروش مقدار عمدهای ماده مخدر هروئ ین صادر کرده بود و از محتویات پرونده و دالیل آن صرفا
اتهام به یکی از آنان متوجه بود آن هم اتهام نیهداری مواد مخددر نده فدروش آن ،چدون هندوز
فروشی تحقق نیافته بود .از دادیار سوال شد چرا برای هر چهار نفر قدرار صدادر کردیدد؟ اظهدار
داشت چون همه در یکجا حضور داشتند و سابقه دارند اگر دخالت ندارندد چدرا بدا هدم بودندد
استنباط دادیار محترم گذشته از آنکه با بیتجربیی وی بیارتباط نبود ،به این دلیل اشتباه بدود
که ضابطان ،ورود یکی از متهمان را که اتهام متوجه او بود به منزل مشاهده کرده و مواد را از او
کشف کرده بودند ،و متهم و سایر بازداشتشدگان اعالم میکردند که مدتهم صدبح زود (سداعت
 )5به دنبال مواد رفته و موق ورود او به منزل ،آنها خواب بودهاند و ضدابطان هدم خدواببدودن
آنان را تأیید کرده بودند.
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همچنین در اوایل خدمت قضایی با متهمانی مواجهه صورت میگرفت کده قدرائن و امداراتی
علیه آنان وجود داشت ،ولی جرمشان احراز نمیشد؛ مجرم نشدناختن آنهدا و صددور قدرار مند
تعقیب یا حکم برائت آنان سخت بود .هرچند میل باطنی این بود که آنان بایدد مجدازات شدوند،
ولی در اثر تجربه ،این باور قلبی حاصل شده بود که اگر هزاران مجرم بیمجازات بمانند بهتدر از
آن است که یک بیگناه مجازات شود .عمل به حدیث شدریف متضدمن ایدن مضدمون در دوران
بیتجربیی بسیار سخت و فهم صحیح فلسفه آن مشکل مینمود .همین حالت از نحوه رسیدگی
توسط برخی دادیاران همکار بهروشنی مشهود است .انتقال تجربه از سوی همکداران مجدرب در
این خصوص در مواردی مؤثر و راهیشا است.
بعد دییر بی تجربیی قضات به عدم آشنایی و عدم درد صحیح آندان از شدرایط و وضدعیت
حاکم بر زندان و نیز سختی واقعیت تحمل زندان است؛ اکثر قضات درد صحیحی از آن ندارند.
اینکه جرمشناسی محکومان عقیده دارد که اغلب جرمشناسان بدون آنکه حتی یک روز حدبس
را تحمل کرده باشند به ایراد سخن میپردازند و نظریات مختلف با عبارات جذاب ارائه میکنند.
جرمشناسان مکاتب رایج در بیرون گود نشستهاندد و درعدینحدال مجرمدان و عوامدل دسدتیاه
عدالت را مورد توصیه و نصیحت قرار میدهند تا حدود زیادی صحیح به نظر میرسدد .واقعیدت
زندان با توصیف آن بهعنوان یک مرکز بازپروری و ندامتیاه فاصله زیادی دارد .ریاست سابق قوه
قضاییه بهحق پیشنهاد کدرده بدود کده بدرای درد صدحیح از زنددان الزم اسدت قضدات موقد
کارآموزی مدتی را در زندان سپری نمایند .از نظر نیارندگان ،اگر کارآموزان حتی بهجای حبس
در میان دییر زندانیان بهصورت جداگانه در یک محیط بسته برای مدتی حداقل یک ماه مشدابه
شرایط زندان نیهداری شوند و آن هم بهصورت دورهای چهارساله تکرار شود درد صدحیحی از
زندان و واقعیتهای آن خواهند داشت و کمتر به مجدازات حدبس گدرایش نشدان خواهندد داد.
یکنواختی رسیدگی به پروندههای دارای زندانی موجب میشود تا نوعی عدادت و بدیتفداوتی در
قضات ایجاد گردد و بهاصطال دچار روزمرگی میشوند .تراکم شدید کار موجود در دادگسدتری
و طاقتفرسابودن این کار و خستیی مفرط ناشی از آن نیز ازلحاظ روانی در نحوه قضاوت قضات
مؤثر است.
کیفر با هر نظریه و هدفی توجیه شود جزء جداییناپذیر نظام کیفری است .در هدر دعدوایی
که به اثبات مجرمیت و مسئولیت کیفری مرتکب یا مرتکبان مدیانجامدد بایدد تعیدین و اعمدال
شود ،بنابراین اگر آموزش نیمی از حقوق کیفری به بررسی جرائم و ارکان تشکیلدهندده آنهدا و
مسئولیت کیفری مرتکب اختصاص مییابد ،تعیین کیفر بر اساس قانون و اصدول حداکم بدر آن
نیمه دییر آن است که اهمیتی کمتر از نیمه نخست نددارد .در آمدوزش حقدوق کیفدری ایدران
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بیشتر بر نیمه نخست آن تمرکز و تأ کیدد شدده اسدت .آنچده مهدم تلقدی شدده ایدن اسدت کده
دانشجوی حقوق با انواع مهمترین جرمها و ارکان آنها آشنا شود و بحدث جدرائم بیشدتر مطدر
شده است تا کیفرها .این امر که چه عاملهایی بر کیفردهی اثرگذارند به شکل نظاموار آمدوزش
داده نمیشوند (محمودیجانکی ،)667 :1392 ،البته مجازاتهای هدر جدرم و عوامدل تخفیدف،
تشدید ،تبدیل و موجبات تعلیق مورد بررسی قرار میگیرد ،اما از بُعدد معیارهدای تعیدین کیفدر
آموزشی داده نمیشود.
کیفر هر جرم تعزیری معموال گوناگون و از نظر میزان متفاوت است .در اغلب مدوارد امکدان
انتخاب یک یا چند نوع کیفر مختلف به دادرس داده شده است .دادرسان باید نوع و میدزان هدر
یک از این کیفرها را مشخص کنند .برای نمونه شالق تا  74ضربه ،زندان از سه ماه تدا ده سدال
(ماده  652قانون مجازات اسالمی) و جزای نقدی ثابت یا نسبی حسب مورد .اکنون پرسش ایدن
است که دادرس دادگاه کیفری چیونه در مواردی که حق انتخاب دارد -که معموال دارد -نوع یا
انواع خاصی از کیفر را انتخاب میکند و بقیه را کنار مینهد با چه استدالل و بر پایه چه دالیلی
فاصله میان  3ماه تا  10سال زندان را طی میکند و در مورد یک مجرم  2سال ،برای دییری 4
سال و برای نفر سوم  5و برای آخری  10سال را تعیین میکند؟ آیا دادگاه در مقام تعیین کیفر
محکوم معیارهایی در این زمینه پیش رو دارد یا اختیدار آن بدیمعیدار اسدت؟ آیدا در قدوانین و
مقررات کیفری اصول راهنمایی برای تعیین کیفر وض شده است؟ آیا فردیسازی را میتوان بر
حاکمیت قانون اولویت داد یا اینکه جم بدین ایدن دو امکدانپدذیر اسدت؟ (محمدودیجدانکی،
)669 :1392
برخی اندیشمندان معتقدند موضوع مهم میزان حق اعمال نظدر دادرسدان در تعیدین کیفدر
است ،در حقوق اسالم قاعده عام «التعزیر بما یدراه الحداکم» بده دادرس اجدازه مدیدهدد تدا بده
صالحدید خود اقدام کند .در کشور مدا کده ملهدم از مقدررات حقدوق اسدالم اسدت؛ دادرس در
محدوده قانون اختیار دارد ولی معیارهای قانونی صریح و روشدن نیسدتند و معیارهدای پراکندده
نمیتوانند چنان متنی واحد و دارای پیام رسا ،دادرس را در محدوده اختیاراتش راهنمایی کنند
(محمودیجانکی.)670 :1392 ،
جنبش مطالعات انتقادی حقوق بر این عقیده است که نقش اصلی و سازنده در صدور حکدم
بهوسیله دادگاهها را قانون بر عهده ندارد .به عقیده این جنبش آموزش و مشاوره قضدات نیدز در
این زمینه چندان مؤثر نیست به همین ترتیب ،نمیتوان گفت رویه و سوابق قضدایی محداکم در
موارد مشابه که در گذشته شکل گرفته است ،در نوع و ماهیت تصمیم دادگداه در رسدیدگی بده
دعوی اخیر نقش چندانی داشته باشد .درواق جنبش مطالعات انتقادی حقوق معتقد است آنچه
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در این خصوص بیش از هر چیز مؤثر و قابلاعتناست «فرهنگ حاکم بر تعیین مجدازات» اسدت
که ممکن است در تاروپود یک دادگاه یا هیئت قضات نفوذ کرده باشد مبندای فرهندگ مدذکور
تقلید و پیروی قضات جوان از قضات مجرب است (جعفری .)168 :1392 ،ریاست سابق قدوه در
مورد ضعف تدبیر قضایی بیانات ارزشمندی دارد؛ نامبرده یکی از مشکالت را ضعف تدبیر قضایی
میداند و بیان میدارد« :حکم بازداشتدادن و قرار وثیقه سدنیین در مدوارد کدماهمیدت صدادر
کردن یا قرار کفالت و این قبیل سختگیریها ،برای خانواده محکدوم و بدرای جامعده فسدادآور
است» (هاشمیشاهرودی 83 :1386 ،و.)82
 .3-4فقدان آموزشهای جرمشناختی
یکی از مناب سیاست جنایی ،یافتهها و دستاوردهای مطالعات و پدژوهشهدای جدرمشدناختی و
رشتههای مرتبط مانند جامعهشناسی جنایی ،جامعهشناسی کیفدری ،کیفرشناسدی و بدزهدیدده
شناسی است که پس از جذب در قوانین و مقررات ،قاعدهمندد و نهادمندد مدیشدوند و ازجملده
محتوای حقوق پیشییری و حقوق بازپروری را تشکیل میدهند .نمود یافتههای جدرمشدناختی
نظری و کاربردی در ایران را میتوان ابتدا در اصول قانون اساسی و سپس در مواد قوانین آیدین
دادرسی کیفری مصوب  ،1392مجازات اسالمی مصوب  ،1392ارتقای سدالمت اداری و مقابلده
با فساد مصوب  ،1390مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  ،1392مجازات قاچاق اسلحه و مهمات
و دارندگان سال و مهمات غیرمجاز مصوب  1389و ...الیحه قانون پیشدییری از وقدوع جدرم و
آییننامه سازمان زندانها بررسی کرد (نجفی ابرندآبادی، ،ر،پیکا.)18 :1393 ،
آموزش جرمشناسی بهنوبه خود از این دستاوردهای پژوهشی برای تبیین تحدوالت رویکدرد
نظری -کاربردی علوم جنایی تجربی ازجمله جرمشناسی بهره میبرد .مطالعدات جدرمشدناختی،
بهعبارتدییر ،واقعیت اجتمداعی و انسدانی جدرم را برای کسانی بیان مدیکندد کده قدرار اسدت
بهعنوان کنشیران درونی و بیرونی نظام عدالت کیفری (قدانونگدذار کیفدری ،ضدابط ،بدازپرس،
دادستان ،قاضی دادگاه ،مددکار اجتماعی ،پزشک قانونی ،وکیل،کارشناس پیشییری ،کارشدناس
تربیتی ،کارشناس امنیت و )...برای مقابله با مظاهر مختلف بزهکداری ،سیاسدتگدذاری و اقددام
کنند (، ،ر،پیکا.)19 :1393 ،
آموزش جرمشناسی علیرغم اهمیت آن در کشور ما به نحدو مطلدوب صدورت نمدیگیدرد و
اندازه نامعتنابهی از آن بدا هددف آشناسدازی قضدات ،وکدال ،افسدران پلدیس ،جامعدهشناسدان و
روانشناسان آینده با مفاهیم و مضامین کلی جرمشناسی صورت میگیرد و از مواد درسی فرعدی
محسوب میشود و با وجود عمر طوالنی آموزش جرمشناسی ،این رشته همچنان از اعضای فقیر
خاندواده علوم انسانی باقی مانده است ،در چنین شرایط و بستری ،توق و انتظار نظریدهپدردازی
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بر اساس مطالعات و تحقیقات میدانی و تجربی واق بینانه نیست ،هر چندد گسدترش دورههدای
کارشناسی ارشد و دکترا در دو دهه اخیر و تدریس تخصصی جرمشناسی توسدط اسدتادانی کده
رساله دکترا و سپس مطالعات تخصصی خود را به موضدوعهدای جدرمشناسدی ،جامعدهشناسدی
جنایی و بزهدیده شناسی اختصاص دادهاند سبب گسترش و ارتقای عملی جاییاه این رشدتههدا
بهویژه در دانشکدههدای حقدوق شدده اسدت (نجفدیابرنددآبادی )23 :1393 ،ولدی همچندان از
وضعیت در خور فاصله زیادی وجود دارد و ایجاد رشته مستقل جرمشناسی از ضروریات اسدت و
می تواند بسیاری از مشکالت موجود در زمینده پیشدییری از جدرم و کداهش جمعیدت کیفدری
زندانها را برطرف سازد« .جرمشناسی با ارائه روشدی در شدناخت انسدان و محدیط اجتمداعی و
طبیعی او این امکان را میدهد که با وسعت نظر و سعهصدر بیشتری به پدیدده بزهکداری و بده
فرد بزهکار بنیریم ،با بهرهگیری از نتایج بررسیها به تحلیل و ریشدهیدابی جدرم پرداختده و بدا
آگاهی به عینیت آن ،مجرم را بهعنوان یک فرد ضداجتماعی و فاسد ننیریسته و با پدیشداوری
عجوالنه با او برخوردی غیرمنطقی ننماییم» (نجفیتوانا.)17 :1391 ،
قاضی یا یک حقوقدان در برخورد با بزهکاری نباید تنها درصدد جسدتجوی مصدداق قدانونی
آن باشد ،بلکه او بهمثابه یک طبیب قبل از هدر اقددامی بایدد درد بیمدار را تشدخیص و سدپس
داروی مناسب و الزم را تجویز نماید وگرنه بیمار او نهتنها مداوا نمیشدود بلکده امکدان تشددید
حالت و احیانا نابودی وی و حتی شیوع بیماری نیز وجود خواهد داشت ،یک جدرمشدناس و یدا
یک حقوقدان آشنا به این علم بهراحتی ایمان خواهد داشت که بزهکاری معمول علدل فدردی و
اجتماعی است و اینکه هیچ انسانی در بدو تولد منحرف و بزهکار نبوده و این جامعه بدا عدوارض
منطقی و جرمزای خود او را بهسوی انحراف و کجروی سوق داده است؛ البتده انسدان موجدودی
دارای اراده است و مسئول اعمال خویش است ولی برای مؤثربودن اجدرای مجدازات بایدد ابتددا
زمینهها ی فساد و تباهی نابود شود و بعد از آن اگر افدرادی در تعقیدب هدوای نفسدانی و تفکدر
شیطانی بهسوی انحراف روی آورند مجازاتی در خور اعمالشان آن هم با هدف اصال و بازسازی
بر آنها بار نماییم (نجفیتوانا )17 :1391 ،اینچنین اقدام پسندیدهای صرفا در اثر آمدوزشهدای
جرم شناختی برای قضات به وجود میآید ،ولی به لحاظ عدم برنامهریزی صحیح دستاندرکاران
عدالت کیفری و آشنایی کافی نداشتن مسئولین آموزش قوه قضداییه بدهضدرورت آمدوزشهدای
جرمشناختی و تراکم شدید و طاقتفرسای کار قضایی قضات و فدراهم نبدودن امکدان مطالعدات
جرمشناختی بدرای قضدات موجدب مدیشدود تدا آنگونده کده شایسدته اسدت از آمدوزشهدای
جرمشناختی بیبهره بمانند و نتوانند از آن در کاهش جمعیت کیفری و رف سایر معضالت بهره
ببرند.
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متغیرهای زیادی ازجمله توجه به علتها و عاملهای جرم یا به عبارتی نیاه جدرمشدناختی
به جرم و مجرم بر تصمیم مقامات مداخله کننده در کیفر بهویژه دادرس دادگداه تدأثیر گذارندد
(محمودیجانکی )686 :1392 ،از طرف دییر قواعد مداهوی حقدوق جدزا و مجدازات مجدرمین
آنچنان به هم مرتبط هستند که نمدی تدوان هدیچ گدامی در راسدتای بددون دییدری برداشدت
(میرمحمد صادقی )269 :1371 ،بر همین اساس نیز آموزشهدای جدرمشدناختی حدائز کمدال
اهمیت است.
 .4-4عدم بازدید از زندان و بیتوجهی به شرایط آن
یکی دییر از عوامل افزایش جمعیت کیفری زندانهدا عددم آگداهی کدافی مقامدات قضدایی بده
وضعیت موجود در زندانها است و این در حالی است که امکان اجدرای برنامدههدای اصدالحی و
تدربیتی در زنددانها به لحداظ تراکم شدددید جمعیدت زندانیددان و کمبددود فضدای موجدود و
قدیمی بودن ساختمان زندانها میسور نیست و وضعیت بهداشتی در سطح بسدیار پدایین قدرار
دارد و امکان طبقهبندی صحیح وجود ندارد بدیهی است مقام قضدایی کده بده چندین وضدعیت
اسفناکی مطل نیست احتیاط الزم را در روانه کردن افراد به زندان نخواهدد داشدت .بازرسدی و
بازدید از زندان یک امر ضروری و الزم است و به کاهش جمعیدت زنددانی هدم از جهدت ورودی
زندان تأثیر مثبت می گدذارد و هدم از جهدت افدزایش خروجدی از زنددان مدؤثر اسدت .یکدی از
نویسندگان بهعنوان قاضی به یاد ندارد یک مورد بازرسی و بازدید از زنددان داشدته باشدد ،ولدی
منجر به آزادی یا خروج موقت مددجویانی از زندان نشده باشد؛ به ذکر یک نمونه ثبت شدده در
چندین سال قبل که بهعنوان دادستان عمومی و انقالب شهرستان ماکو دیداری از زنددان مداکو
داشته است اشاره میشود :در تاریخ  1387/11/8در داخل کلیده بنددهای زنددان مداکو حضدور
یافته به تعداد  22نفر از زندانیان جرائم خاص (موضوع ماده  226آییننامه سدازمان زنددانهدا و
اقدامات تأمینی و تربیتی) مرخصی اعطا شد و پنج نفر از محکومان به داشتن شرایط بهرهمندی
از آزادی مشروط و ارائه تقاضای خود ارشاد شدند ،دو نفر ارشاد شدند که تقاضای عفدو مدوردی
خود را با استفاده از آیین نامه کمسیون عفو و بخشودگی مطر نمایند و برای یک نفر مرخصدی
پایان حبس صادر شد ،آمار زنددانیان تحدت قدرار اخدذ شدد تدا بدا مقامدات مربدوط مکاتبدات و
هماهنیی الزم جهت رسیدگی سری و خارج از نوبدت بده پرونددههدای آندان صدورت گیدرد .بدا
تقاضای تقسیط جزای نقدی یکی از مددجویان موافقت شد ،دستوری صادر شدد تدا مدددکاران
زندان درخصوص اخذ رضایت از شاکی خصوصی یک نفر از مدددجویان اقددام الزم را بده عمدل
آورند .میزان وثیقه خواسته شده از شورای طبقهبنددی بدرای دو زنددانی تقلیدل یافدت تدا آندان
بتوانند از مزایای مرخصی و اشتغال به کار بهرهمند شوند .بدیهی است کده هدر یدک از مقامدات

شماره هشتادودوم  /سال بیستوششم  /بهار 1396

119

قضایی به نوبه خود میتوانند اقداماتی نظیر موارد مذکور را انجدام دهندد و در کداهش جمعیدت
کیفری زندانها مؤثر باشند.
بازدید مستمر و مداوم از زندانها ،اثرات مطلوب و سازندهای در بهینهسازی وض زندانهدا،
شناسایی و رف مشکالت زندانیان ،شناخت مسائل و مشکالت اجتماعی و تقویت روحیه زنددانی
و آمادهسازی وی جهت بازگشت سعادتمندانه به اجتماع و تشویق مسئولین و مراقبین زندانهدا
در پی دارد (محمدی187 :1384 ،و ،)186گذشته از موارد ذکر شده ،یکی از راههای کاسدتن از
تعداد زندانیان تسری در رسیدگی به پروندههای متهمین بالتکلیف است و نظارت بدر ایدن امدر
مهم را عالوهبر اینکه دادیاران ناظر زندان باید دقیقا اعمال کنند؛ بهتر است گاهی نیز عالیتدرین
مقام قضایی که مسئولیت اجرای دقیق عدالت بر عهده اوست از زندانها بازدید به عمدل آورد و
مشکالت زندانیان ،بهخصوص متهمان تحت قرار را بررسی نماید و در رفد آنهدا بکوشدد و اگدر
چنین شود اعتماد مردم به دستیاه قضایی بیشتر و تعداد زندانیان نیز کمتدر خواهدد شدد .زیدرا
بازرسی و بازدید ناگهانی عالیترین مقام قضایی سبب خواهد شد که اگر احتماال قاضی ،خطدایی
مرتکب شده باشد و متهمی را غیرقانونی بازداشت کرده باشد تعقیب شود و اصوال نفس اینگونه
بازرسیها ،قضات را بهدقت بیشتر وا خواهد داشت و از ارتکاب تخلدف خدودداری خواهندد کدرد
(محمودی 74 :1384 ،و .)75
خوشبختانه در حال حاضر رویه جاری در دادگستریهای سراسر کشور ایدن اسدت کده هدر
چقدر بازدید قضات از زندانها بیشتر باشد به همان نسبت آن امر یک حسن و نکته قوت بدرای
آن حوزه قضایی محسوب میشود و حوزههایی که بیشترین بازدید را داشدتهاندد مدورد تقددیر و
تشدویق مسئوالن مافوق قضدایی قدرار میگیدرند و بدرخی مواقد نیدز توسط مقامات ارشد قدوه
قضائیه از زندانها بازدید و بازرسی معمول میشود و این امر ثمرات خدوبی در پدی داشدته و در
تقلیل جمعیت کیفری زندانها بسیار مؤثر بوده است .البته برخی قضات جوان و کمتجربه اساسا
از باب رف تکلیدف از زنددان بازدیدد مدیکنندد کده الزم اسدت توسدط دادسدتانهدا و رؤسدای
دادگستریها آموزش و توجیه شوند تا اهمیت موضوع را درد کنند و بهعنوان یدک امدر بسدیار
مؤثر و مثبت در این مورد اقدام کنند.
 .5-4اشتباهات قضایی
بهمحض اینکه این عبارت به گوش میرسد بالفاصله قیافه افراد مفلود و سیاهبخدت بده ذهدن
متبادر میشود که در اثر یک محکومیت اشتباه باید روزها و سالها در گوشه سلولهدای زنددان
عمر بیذرانند و برای آزادی خود روزشماری کنند و محرومیت از آزادی را تحمل نمایند و بدرای
جرمی مجازات شوند که روحشان از آن خبر ندارد .بدیهی اسدت افدرادی کده چندین سرنوشدت
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شومی پیدا میکنند وجود دارند ،ولی تعداد آنها در مقابل کسانی کده سدالهدا در اثدر اقددامات
تأمینی قضات تحقیق و قضات دادگاهها بالتکلیف به سر میبرند و بعد هم حکم برائت خود را به
دست میآورند یا حتی در بعضی از موارد به لحاظ حفظ حیثیت و اعتبار دستیاه قضایی دادگداه
متهم را به همان مدت سپری شده در زندان محکوم مینماید ،بسیار نداچیز اسدت .رقدم عمدده
افراد قربانی اشتباهات قضایی را این دسته از متهمان تشکیل میدهند که در نتیجده رسدیدگی
نهایی تبرئه یا قرار من تعقیب آنان صادر میشود.
صرفنظر از تبعات منفی و مفسدهای که اشتباهات قضایی به دنبال دارد ،ایدن امدر موجدب
افزایش جمعیت کیفری زندانها میشود و جدا باید در این خصوص از سوی قضات دقت کدافی
صورت گیرد .موارد ذیل ازجمله اشتباهاتی هستند که نتیجه آنها افزایش جمعیت کیفری زندان
است.
-1عدم توجه به صالحیت یا عدم احراز صالحیت و صدور قرار تدأمین منتهدی بده بازداشدت
متهم که در این صدورت تدا رفد اخدتالف از سدوی مرجد صدالح ،مدتهم مددتی را بدهصدورت
غیرضروری در بازداشت میماند.
 -2صدور قرار تأمین بدون وقوع جرم :گاهی در دادسرا بدون اینکه وقوع جدرم واقعدا محدرز
شود با صدور قرار بازداشت یا قرار تأمین دییر به بازداشت متهم اقدام میشدود ،بدهخصدوص در
موارد فوت مشکود.
 -3گاهی به لحاظ قدبح عمدل و غیراخالقدی بدودن فعدل انجدام شدده مقدام قضدایی بددون
کوچکترین دلیل و قرینهای با صدور قرار تأمین متهم را بازداشت مینماید.
 -4گاهی قرار تأمین نامتناسب منتهی به بازداشت غیرقانونی متهم میشدود یدا اینکده قدرار
بازداشت در خصوص وی صادر میشود.
 -5در بعضی موارد ،عدهای از قضات به دالیل نامعلوم و غیرقانونی از قبول کفیل معرفیشده
یا وثیقه تودی شده جهت آزادی متهم خودداری میکنند.
 -6صدور عمدی قرار تأمین در اواخر وقت اداری بهمنظور بازداشت متهم.
 -7عدم توجه به مواعد قانونی جهت فک قرار و ابقای آن.
 -8عدم اظهارنظر درخصوص قرار بازداشت یا قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم در مهلت
بیستوچهار ساعته قانونی.
 -9در مواردی قرار موقوفی تعقیب یا من تعقیب متهم بازداشت شده صادر میشود ،اما بده
لحاظ تسامح کادر دفتری ،متهم مدتی در بازداشت غیرقانونی میماند.
 -10عدم تخفیف تأمین در مواردی که دالیل له متهم تقویت میشود.
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 -11صدور قرار مجرمیت برای متهمی که در بازداشت است ،باوجود عدم احراز بدزه و عددم
اقناع وجدانی بر بزهکاری متهم که این امر باعث میشود تا متهم بختبرگشته تدا زمدان صددور
حکم برائت از سوی دادگاه در بازداشت بماند.
 -12عدم بدرقه بهموق متهمان به حوزه قضایی ذیصال .
 -13تجدید جلسه رسیدگی به دالیل واهی و غیرقانونی.
 -14عدم انجام سری و صحیح نیابت در پروندههای زندانیدار و تلقی نیابت بهعنوان تکلیف
تحمیلی از سوی تعدادی از قضات.
 -15صدور نیابتهای مجمل ،مبهم و ناقص.
 -16طوالنیشدن رساندن پرونده از سوی اداره پست به مرج مربوطه.
 -17عدم انجام تحقیقات کافی و بهموق که به علت نقص تحقیقات و ارجداع مجددد جهدت
تکمیل تحقیقات موجبات اطاله دادرسی را فراهم میکند.
 -18جابهجایی قضات از حوزه قضایی.
به قضات و مقامات ذیربط توصیه میشود که موارد فوقالذکر را در رسیدگی لحاظ کدرده و
از این طریق گامی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها بردارند.

 .5تحلیل آماری
در این قسمت از تحقیق جهت تبیین نقش عوامل بررسی شدده در جریدان تحقیدق بدا تنظدیم
پرسشنامه از تعداد یکصدنفر از قضات دادگاههای کیفری استانهای آذربایجان غربدی و شدرقی،
نظرسنجی به عمل آمد .ماحصل آن به شر زیر است:
 -1حبسگرایی مقنن به چه میزان در روانهکردن افراد به زنددان توسدط قضدات و افدزایش
جمعیت کیفری زندانها مؤثر است؟
الف :خیلی کم
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 -2حبسگرایی آحاد جامعه به چه میزان در روانهکدردن افدراد بده زنددان توسدط قضدات و
افزایش جمعیت کیفری زندانها مؤثر است؟
الف :خیلی کم
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 -3بیاعتقادی قضات به مجازاتهای جاییزین به چه میدزان در افدزایش جمعیدت کیفدری
زندانها مؤثر است؟
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 -4فقدان جاییزینهای مناسب برای برخی مجازاتها ازنظر قضات به چه میزان در افزایش جمعیت
کیفری زندانها مؤثر است؟
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 -5اشتباهات قضایی به چه میزان در افزایش جمعیت کیفری زندانها مؤثر است؟
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 -6عدم آگاهی برخی مقامات قضائی به وضعیت نامطلوب زندان به چه میزان در افزایش جمعیت
کیفری زندانها مؤثر است؟
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 -7سابقه کار یک قاضی در رسیدگی به پروندههای دارای مجازات سنیین حبس به چه میزان در
افزایش جمعیت کیفری زندانها مؤثر است؟
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 -8بیتجربیی مقام قضائی به چه میزان در افزایش جمعیت کیفری زندانها مؤثر است؟
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 -9سوابق بزهدیدگی یک مقام قضایی یا نزدیکان وی به چه میزان در افزایش جمعیت کیفری
زندانها مؤثر است؟
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 -10عدم آگاهی مقام قضائی به دانشهای جرمشناختی به چه میزان در افزایش جمعیدت کیفدری
زندانها مؤثر است؟
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 -11به نظر شما سوابق تربیتی و خانوادگی مقام قضائی به چه میزان در افزایش جمعیت کیفری
زندانها مؤثر است؟
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 -12بازدید مستمر و مداوم و دقیق مقامات قضائی تا چه حد میتواند به کاهش جمعیت کیفری
یاری رساند؟
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همانگونه که از توجه به نمودارها مشاهده میشود تمام قضات پاسدخدهندده نقدش عوامدل
بررسیشده در افزایش جمعیت کیفدری زنددانهدا را مدورد تأییدد قدرار دادهاندد و مدیتدوان بدا
بهکارگیری عوامل ،گام مثبتی در بهبود جمعیت زندان برداشت.

فرجام
از این تحقیق به این نکته پی میبریم که در کنار دییر عوامل تقنینی و اجرایی ،عوامل مدؤثر از
نظر قضایی وجود دارند که به انباشت نیروهای عموما فعال جامعه در زندانها منجر مدیشدود و
روزانه افراد زیادی را به جمعیت کیفری تبدیل میکنند .درواقد  ،سیاسدت جندایی قضدایی مدا
سنجیده و دقیق عمل نمیکند .مجازاتگرایی آحداد جامعده کده از رویکدرد سدزاگرایدی نشدأت
میگیرد در تصمیم قضات مؤثر میافتد و قضات جهت تسکین افکدار عمدومی و جلدب رضدایت
آنان در مواردی دچار عوامگرایی کیفری میشدوند کده الزم اسدت بده قضدات در ایدن خصدوص
آموزشها و آگاهیهای الزم داده شود.
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پیشینه خانوادگی و تربیتی قضدات در دوران کدودکی پایدههدای شخصدیت آندان را فدراهم
میسازد ،تعارضهای احتمالی موجود در دوران کودکی در درون او افکندده مدیشدود ،نظرهدا و
خواستهای متعارض والدین در او نقدش مدیبنددد و پایده یدک شخصدیت نامتعدادل را فدراهم
میسازد و بر این اساس در موق قضاوت رفتاری نامتعادل خواهد داشدت؛ بندابراین در گدزینش
قضات باید به پیشینه خانوادگی و تربیتی او توجه داشت و در دوران خدمت وی نیدز از ارتقدای
تربیت وی غافل نشد.
سابقه بزهدیدگی برخی قضات از عوامدل حدبسگرایدی آندان اسدت و مقدام قضدایی مدذکور
ناخودآگاه با شدت عمل نشاندادن درخصوص مجرمدان درواقد درصددد انتقدامگیدری از آندان
برمیآید و میطلبد تا نظام عدالت کیفری در حمایت از بدزهدیدده نقدش مدؤثری ایفدا کندد و از
آسیبهای روانی جرم برمجنی علیه بکاهد.
پیشییری از وقدوع جدرم از طریدق حمایدت مدادی و معندوی از زنددانیان واجدد شدرایط و
فراهم نمودن زمینه مساعد جهت بازگشت آنان به یک زندگی اجتماعی سدالم در پرتدو سدازمان
منسجم مراقبت از خروج از زندان اهمیتی چشمییر دارد.
جهت تأثیرگذاری در قضات برای استفاده از جاییزینهدای حدبس بایدد نسدبت بده ارتقدای
سرمایه اجتماعی در ایران اقدام عاجل و بایسته صورت گیرد و میتوان با فرهنگسدازی الزم در
نزد قضات و برگزاری کالسهای آموزشی و توجیهی و بهکارگیری ظرفیدتهدای صداوسدیما بده
هدف مطلوب در این مورد نائل شد .نبود سازوکارهای اجرایی برخی جاییزینهدا نیدز از عوامدل
افزایش جمعیت کیفری است .برای مثال معلدوم نیسدت نحدوه احدراز رعایدت یدا عددم رعایدت
دستورات ذکرشده در بندهای ماده  43چیونه است؛ پیشنهاد مدیشدود تدا طدی دسدتورالعملی
مراتب مذکور تعیین تکلیف شود.
بی تجربیی قضاتی که مقنن اختیار صدور حکم به آنان داده است نیدز در افدزایش جمعیدت
کیفری مؤثر است و حتیالمقدور باید به نحو صحیح و دقیق معیارهای تعیین کیفر برای قضدات
تشریح شود.
ارائه آموزشهای جرمشناختی به قضات در کشور ما به نحو مطلوب صورت نمیگیرد و الزم
است تا با آموزش جرمشناسی به قضات بیاموزند که در مورد مجرم پیشداوری عجوالنه نکنند و
به ریشه جرم توجه نمایند و با وسعت نظر و سعهصدر با پدیده بزهکاری برخورد نمایند؛ بازدیدد
مستمر و مداوم از زندانها ،اثرات مطلوب و سازندهای را در بهینهسازی وض زندانها ،شناسایی
و رف مشکالت زنددانیان ،شدناخت مسدائل و مشدکالت اجتمداعی و تقویدت روحیده زنددانی و
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آماده سازی وی جهت بازگشت سعادتمندانه به اجتماع و تشویق مسئوالن و مراقبان زندانهدا را
در پی دارد.
اشتباهات قضایی در رسیدگیها در دادسرا ،محاکم و همچندین در مرحلده اجدرای حکدم از
دییر عوامل قضایی افزایش جمعیت کیفری زندانها میباشند و میتوان بدا ارائده آمدوزشهدای
الزم و بهبود نظارتهای درونسازمانی نسبت به رف عوامل اقدام کرد.
نظرسنجی از قضات نشان داد که عوامدل مارالدذکر در افدزایش جمعیدت کیفدری زنددانهدا
فوقالعاده مؤثر هستند فلذا برنامهریزی در رف عوامل ،ضرورتی اجتنابناپذیر دارد.
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