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تکالیف جرمشناسانهی دستگاه قضایی
در پرتو قانون برنامهی پنجم
1
توسعهی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
امیرحسن نیازپور

2

چکيده

دســتگاه قضايي بر پايهي بند  5اصل يکصد و پنجاه و ششم قانون اساسي

جمهوري اســامي ايران ،مکلف شده در راســتاي پيشگيري از وقوع بزهکاري و
بازپروري بزهکاران گام بردارد .اين دو تکليف جرمشناسانه در قانون برنامهي پنجم

توســعهي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي نيز تبلور يافته است .بديهي است ،انجام
اين تکاليف داراي ابعاد مختلفي است که به شماري از آنها در قانون مذکور توجه

شده است .اين نوشتار ،به منظور شناسایی گفتمان قانونگذار ایران در در زمينهی
تکالیف جرمشناســانه ،در دو قسمت به بنيانها و جلوههاي اين تکاليف میپردازد

و ضمن بررسی تکاليف پيشگيرانه و ســپس بازپرورانهی دستگاه قضايي در پرتو
قانون برنامهي پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،خالءهاي موجود را مورد
نقد قرار میدهد.

واژگان کليدي :جرمشناســي ،دســتگاه قضايي ،پيشگيري از بزهکاري،

بازپروري مجرمان ،سياست جنايي.

 .1تاریخ دریافت مقاله 1391/10/19؛ تاریخ پذیرش نهایی مقاله .1392/1/17
 .2دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی ،استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی:
niapah@yahoo.com
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درآمد
جرمشناســی ،علم شناســایی چیســتی و چرایــی بــزهکاری ،بزهدیدگی و
معرفیکنندهی روشهای کنشي و واکنشی کاهندهی این دو پدیده از هنگام پیدایش
تا امروز اســت که همواره کانون توجه اندیشــمندان كيفري و سیاستگذاران جنایی
بوده است .این شاخه از علوم جنایی که با رویکردی علمی و کاربردی به علتشناسی
جنایی و ســپس ارائهی مناسبترین شیوههای پیشگیری از وقوع بزهکاری و یا تکرار
آن مبادرت میورزد ،به واســطهی سیاســتگذاریهای تقنینی و قضایی به پهنهی
سیاست جنایی راه پیدا کرده است (نجفی ابرندآبادی .)24 :1385 ،این راهیابی ،نظام
کنتــرل بــزهکاری را از حیث رویکرد و نیز چگونگی اســتفاده از تدابیر مهارکنندهی
جرم متحول میســازد؛ زیرا رســالت جرمشناسی در بعد نظری ،علت شناسی جنایی
یعنی تحلیل هســتها اســت و در عرصهی کاربردی نیز به ارائهی کارآمدترین شیوه
در زمینهی بهبود عملکرد عدالت کیفری و اثربخشتر کردن تدابیر کنشی و واکنشی
برای کاهش شــمار بزهکاری و بزهدیدگــی میپردازد .به این ترتیب ،جرمشناســی
به عنوان یک شــاخهی نظــری – کاربردی ،واقعیتهای نظام سیاســت جنایی را با
رویکردی نقادانه مورد بررســی قرار داده و بــرای بهبود وضعیت کنترل بزهکاری و یا
تکــرار آن ،راهکار ارائه میدهد .این دانش در بعد نظری دارای شــاخههای متعدد از
جمله جرمشناســی عمومی ،و اختصاصی اســت ،اما در جنبهی کاربردی رشتههای
1
متنوعی دارد که میتوان از جرمشناسی پیشگیری ،بازپروری و انتقادی نام برد.
در این میان دو شــاخهی جرمشناســی پیشگیری و بازپروری با رویکردی
کاهنده به دنبال ارائهی مناسبترین شیوه برای کاهش میزان بزهکاری نخستین و یا
تکرار آناند؛ با این تفاوت که تدابیر گونهی نخســت؛ ماهیتی کنشی و غیر قهرآمیز و
پیش از وقوع بزهکاری به منظور تأثیرگذاری بر فرایند شکلگیری شخصیت افراد و یا
موقعیتهاي جرمزا اتخاذ میشــوند؛ در مقابل ،تدابیر گونهی دوم؛ که پس از ارتکاب
بزهکاری میشوند ،ماهیتی واکنشی و قهرآمیز دارند که برای اصالح و درمان سامانهی
شــخصیتی ،جنایی مرتکبان جرم به اجراء در میآیند .بدیهی اســت ،جرمشناســی
پیشگیری قلمرو گســتردهتری دارد و کلیهی شهروندان را در بر میگیرد؛ در حالی
 .1برای آگاهی بیشتر بنگرید به :نجفی ابرندآبادی ،1390 ،ج .1

 .1برای آگاهی بیشتر بنگرید به :نجفی ابرندآبادی ،ج.1390 :2
 .2مطابق مادهی  ٣آييننامهی ســازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور « 1384زندان محلي است كه
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که جرمشناسی بازپروری ،صرفاً بر مرتکبان جرم متمرکز ميشود.
در عرصهی سیاست جنایی ایران ،نهادهای متعددی به موجب مقررات مکلف
شــدهاند در زمینهی پیشگیری از وقوع بزهکاری و یا بازپروری مجرمان گام بردارند،
اما به موجب بند  5اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،
مدیریت این دو شاخه در شمار وظایف بنیادی دستگاه قضایی گنجانده شده است .به
این ترتیب ،قوهی قضاییه مکلف شــده اقدامهای مناسبی را در زمینهی پیشگیری از
وقوع بزهکاری و اصالح و درمان بزهکاران به کار گیرد ،اما همواره این پرســش مطرح
است که آیا این نهاد درخصوص پیشگیری از بزهکاری باید به تنهایی تدابیری را اتخاذ
و اجراء کند؛ یا این که منظور خبرگان قانون اساســی ،واگذاری مدیریت پیشگیری
از وقوع جرم به این دســتگاه بوده اســت 1.به هر روی ،در قسمت نخست بند  5اصل
یاد شده ،این وظیفه به قوهی قضائیه محول گردیده و در نتیجه این نهاد باید در این
راســتا گام بردارد .بر همین اســاس ،قانونگذار ایران در شماری از قوانین برنامههای
پنج ســاالنهی توسعهی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،پیوسته این مأموریت دستگاه
قضایی را مورد تأکید قرار داده اســت .از سوی دیگر ،قوهی قضائیه مطابق بندهای 4
و قســمت دوم بند  5اصل مذکور ،به عنوان اصلیترین نهاد پاسخدهنده به بزهکاری
معرفی شــده است .به موجب این بندها ،دســتگاه قضایی تکلیف یافته تا در زمینهی
چگونگی اجرای این بندها ،سیاســتگذاری و برنامهریزی نماید .در این میان ،یکی از
مهمترین وظایف این نهاد ،اصالحی  -درمانی کردن ماهیت و جهت پاسخهاســت؛ به
این صورت که دستگاه قضایی برای پاسخدهی به شماری از بزهکاران ،باید از اقدامها و
ابزارهــای بازپرورانه بهره جوید .این رویکرد میتواند در تعدادی از واکنشهای عدالت
کیفری نمود پیدا کند که مجازات حبس شــاخصترین زمینه برای تبلور و اجرای آن
اســت .به همین جهت در گسترهی سیاســت جنایی ایران ،کیفر زندان بیش از دیگر
گونههای مجازات براي اصالح و درمان مجرمان مورد توجه قرار گرفته است .بازپروانه
بودن کیفر حبس در گرو اجرای تدابیر و برنامههای مناســب اصالحی  -درمانی است
که باید از ســوی نهاد زندان ،آنگاه که بزهکاران در این محیط حضور دارند ،به اجراء
درآید 2.از این رو ،قانونگذار ایران در پرتو قانون برنامهی پنجم توســعهی اقتصادی،
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اجتماعی و فرهنگی ،توجه بیشتر دستگاه قضایی به این رویکرد هنگام مجازات دهی
را مورد تأکید قرار دادهاست واگذاری این دو تکلیف که پایههای آن را باید در قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران جســت ،ماهیتی جرمشناسانه دارد .بر همین اساس،
در این نوشــتار ،بنیانها و جلوههای این دو گونه تکلیف دســتگاه قضایی به منظور
شناســایی گفتمان قانونگذار ایران در این زمينه مورد بررســی قرار میگیرد .از این
رو ،نخســت از تکالیف پیشگیرانه و سپس از تکالیف بازپرورانهی دستگاه قضایی در
پرتو قانون برنامهی پنجم توســعهی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی  1390ســخن به
میان میآید.
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 .1تکالیف پیشگیرانهی دستگاه قضایی در پرتو قانون برنامهی پنجم
توسعهی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
پیشگیری از وقوع بزهکاری یکی از برجستهترین راهبردهای سیاست جنایی
اســت که در کنار تدابیر واکنشــی کیفری براي كنترل بزهكاري به رسمیت شناخته
شــدهاند ( )siegel, 2009: 128در عرصهی سیاســت جنایی ایران نیز این راهبرد
از رهگذر مقررات متعدد در شــمار تکالیف دســتگاه قضایی گنجانده شده است ،اما
پيوسته اين پرســش و حتي ترديد مطرح است كه آيا اين نهاد به منظور پيشگيري
از وقوع بزهكاري ،از امكانات و ابزارهاي الزم برخوردار اســت؟ در این قسمت بنیانها
و ســپس چگونگی واگذاری این تکلیف به قوهی قضائیــه در پرتو قانون مذکور مورد
بررسی قرار میگیرد.
 .1-1بنیانهای تکالیف پیشگیرانهی دستگاه قضایی
در پهنــهی سياســت جنايي ايران ،به موجب قســمت نخســت بند  ٥اصل
يكصد و پنجاه و ششــم قانون اساسی ،وظيفهی پيشگيري از جرم به قوهی قضاييه
محول گرديده اســت؛ تكليفي كه به واسطهی ايفاي آن ،امكان كاهش شمار بزهكاري
نخســتين فراهم ميشــود .با توجه به اين كه بيش از سه دهه از واگذاري اين وظيفه
ميگذرد ،ولي همچنان در خصوص چگونگي اجرايي -عملياتي شــدن آن ابهامهايي
در آن محكوماني كه حكم آنان قطعي شده است با معرفي مقامهاي صالحيتدار قضايي و قانوني براي مدت معين
يا به طور دائم به منظور تحمل كيفر ،با هدف حرفهآموزي ،بازپروري و بازسازگاري نگهداري ميشوند».

وجود دارد ،نويسندگان قانون برنامهی پنجم توسعهی اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
 1390به تبيين تعدادي از جلوههاي اين تكليف اساسي  -بنيادي مبادرت ورزيدهاند.
اين وظيفه افزون بر برخورداري از بنيان حقوقي -اساســي ،داراي بنيانهاي حقوقي-
بشري و جرمشناسانه نيز هست.
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 .1-1-1بنیانهای نظری -جرمشناسانه
پیشگیری از وقوع بزهکاری از جمله شــاخههای کاربردی جرمشناسی است
که با رویکردی کنشــی -پیشــینی و ماهیتی غیر قهرآمیز به دنبال کاهش یا از بین
بردن عوامل فردی ،محیطی و وضعی مؤثر در وقوع بزهکاری اســت (نیازپور:1383 ،
 .)171به دیگر ســخن ،پیشگیری از جرم ،اعمال تدابیر غیر کیفری با هدف مقابله با
عوامل و فرصتهای جرمزاست؛ به گونهای که بتوان با بهرهگیری از ساز و کارهای غیر
سرکوبگر ،از شمار ارتکاب بزهکاری کاست .به این ترتیب ،در این شاخهی جرمشناسی،
تدابیر غیر قهرآمیز سیاســت جنایی پیش از وقوع جرم و بــا مداخله در فرایند گذار
از اندیشــه به فعل مجرمانه ،به منظور جلوگیری از ارتکاب نخســتین بزهکاری به کار
گرفته میشــوند .ویژگیهای اصلی این نوع تدابیر که بر کاهش رویآوری ناکردگان
بزه به ارتکاب جرم تمرکز میکنند ،شــامل پیشینی بودن ،سرکوبگر نبودن و فراگیر
بودن است (گسن .)135 :1370 ،به این سان ،کارگزاران سیاست جنایی با استفاده از
تدابیر غیر ســرکوبگر مانند تدابیر رشد مدار و با تمركز بر گروه معینی از شهروندان و
تدابیر جامعه مدار از رهگذر توجه به کلیهی شهروندان ،درصدد تاثيرگذاري بر عوامل
نقشآفرين در شــکلگیری شخصیت جنایی و فراهم ساختن موجبات کاهش میزان
بزهکاریاند .پیشگیری از وقوع بزهکاری برای جلوگیری از وقوع نخستین جرم ،عمدتاً
به دو شکل فرد مدار و موقعیت مدار متبلور میشود.
پیشگیری فرد مدار شــامل آن دســته از تدابیر اقدامهای سیاســت جنایی
است که در پرتو آنها ،چگونگی ســپری شدن فرایند رشد و پرورش شخصیت افراد
مورد توجــه قرار میگیرد .به دیگر ســخن ،این گونه پیشگیری بــا تکیه بر تدابیر
و اقدامهای غیرکیفری ،درصدد تأثیرگذاری بر ســامانهی رفتاری  -شــخصیتی افراد
بوده و برای دسترســی به این هدف ،بر چگونگی طی شــدن دوران رشد افراد ،روند
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تکامل شــخصیت آنــان و اثرگذاری بر محیطهای نقشآفرین بــر ماهیت رفتار افراد
تمرکز میکنــد ( .)siegel, 2008: 597به این ترتیب ،پیشگیری فرد مدار ،جلوهی
جنایی پیشگیرانه است که در پرتو آن ،احتمال شکلگیری
شــخصیت پرور سیاست
ِ
انگیزهی جنایی کاهش مییابد.
اين گونــه پیشگیری ،بر پایــهی معیار وضعیت مخاطبان تدابیر سیاســت
جنایی ،به نوبهی خود به دو نوع «جامعه محور» و «رشد محور» دستهبندی میشود.
گونهی نخست ،پیشگیری محیطی نام دارد که از رهگذر محیطهای پیرامونی افراد،
بر فرایند تکامل شخصیت شهروندان متمركز ميشود (نیازپور .)129 :1387 ،در واقع،
سامانهی سیاست جنایی با تکیه بر تدابیر پیشگیری جامعه مدار بر سوق دادن کلیهی
شهروندان به ســمت در پیش گرفتن زندگی سالم اجتماعی تأکید میورزد .این نوع
پیشگیری برای دســتیابی به این هدف بر ظرفیتهای محیطهای مختلف اجتماعی
یعنی ،محیط عمومی و شــخصی توجه نشان ميدهد .باال بردن سطح رفاه خانوادهها،
فراهم ساختن فرصت آموزش و پرورش برای همگان ،اشتغالزایی و فقرزدایی از جمله
تدابیر این پیشگیریاند که افزون بر تأکید شــماری از اسناد بینالمللی مانند میثاق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاســی 1966 1مورد توجه مقررات بنیادین ملی نیز قرار
گرفتهاند .اصول بیست و هشتم ،بیست و نهم و سیام قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران ( )1358از نمونههای بارز این توجه به شمار میروند.
گونهی دوم ،پیشگیری رشــد مدار یا زودرس اســت که با تمرکز بر کودکان
مشــکلدار ،به دنبال تضمین آیندهی این دســته و کاهش احتمال استقرار آنان در
قلمرو بزهکاری اســت ( .)Farrington, 2002: 657این نوع پیشگیری رشد مدار بر
این انگاره استوار است که هر اندازه کودکان در فرایند رشد با مشکالت مواجه شوند،
به همان میزان احتمال ورود و درگیر شــدن آنان در گسترهی بزهکاری و پایداری در
این گستره بیشتر میگردد .به این سان ،تدابیر اقدامهای رشد مدار که دارای ماهیتی
روانشناسانه و اجتماعیاند ،میتوانند از احتمال وارد شدن مستمر افراد در این وادی
بکاهند (گراهام .)328 :1383 ،لذا ،پیشگیری مذکور در برگیرندهی مجموعه تدابير
و اقدامهایي اســت که با مداخله در شــکلگیری شخصیت کودکان دارای معضل ،به
1. International Covenant on Civil and Political Rights (1966).

 .1-1-2بنیانهای حقوقی  -اساسی
نویسندگان قانون اساسی از رهگذر قسمت نخست بند  5اصل یکصد و پنجاه
و ششــم ،وظیفهی پیشگیری از وقوع بزهکاری را پس از گفت و گوهای بســیار در
نشستهای خبرگان به دســتگاه قضایی ،واگذار کردهاند 1.شماری از آنان بر این باور
بودند که محول ســاختن پیشگیری از بزهکاری به دستگاه قضایی تدبیری نادرست
 .1برای آگاهی بیشتر بنگرید به :فرجيها.١٣٧٠ :
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دنبال ســاماندهی نظام رفتاری این دسته و کاهش احتمال ماندگاری آنان در پهنهی
بزهکاری است .این گونه پیشگیری برای دسترسی به هدف اصلی خود یعنی کاهش
احتمال مزمن شــدن بزهکاری ،عمدتاً از تدابیر حمایتی خانواده محور ،مدرسهمدار و
اجتماعمحور بهره میجوید (کارییو.)284 :1381 ،
پیشگیری از بــزهکاری افزون بر گونههای فرد مدار ،دارای شــاخهی دیگر
یعنی ،پیشگیری موقعیت مدار نیز میباشد .این نوع پیشگیری بر این انگاره مبتنی
اســت که بزهکاران بیشتر از رهگذر حســابگری و در نظر گرفتن سود و زیان ناشی
از بــه ارتکاب آن رو میآورند (صفاری .)298 :1381 ،به این ســان ،مجرمان فرایند
بزهکاری را گونهای از فعالیت تجاری پنداشــته و پس از محاســبهیهزینه و فایدهی
جرم ،اين رفتار را در صورت سودمند بودن برمیگزینند .بر همین اساس ،پیشگیری
موقعیت مدار بر کاهش ســود و افزایش هزینههای ناشــی از بزهکاری تمرکز کرده و
از رهگذر مداخله در وضعیتهــای پیش جنایی ،به دنبال کاهش و یا زدودن فرصت
مســاعد جرمزا اســت .این نوع پیشگیری با وجود این که بــا پیشگیری فرد مدار،
در پیشــینی و غیر قهرآمیز بودن همانند اســت ،ولی از نظــر قلمرو و تمرکز اقدامها
(گرانیــگاه) با آن تفاوتهایی دارد .به این صورت که در پیشگیری فرد مدار ،شــمار
زیادی از شــهروندان مخاطب تدابیر سیاست جنایی بوده و کارگزاران سیاست جنایی
با اســتفاده از اقدامهای غیر سرکوبگر به دنبال شخصیتپروری هستند؛ در حالی که
تدابیر پیشگیری موقعیت مدار صرفاً بر گونهای ویژه از بزهکاری متمرکز شــده و به
جای مداخله در چگونگی ســپری شــدن فرایند رشــد و پرورش شخصیت افراد ،در
وضعیتهای پیش جنایی دخالت میکند (.)Carrabine, 2009: 145
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بــوده و نهادهایی مانند نیروی انتظامی و یا آموزش و پرورش باید این مأموریت را بر
عهده گیرند 1.از این منظر پیشگیری از وقوع بزهکاری شــامل مجازاتدهی نیســت،
بلکه باید از طریق تدابیر کنشــی -غیرکیفری درصــدد جلوگیری از ارتکاب بزهکاری
برآمد (ادارهی کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شــورای اسالمی.)1583 :1364 ،
ایــن گروه پیشگیری از وقوع بزهکاری را برخوردار از ماهیتی غیر قهرآمیز پنداشــته
و نقشآفرینی دســتگاه قضایی در این زمینه را چندان مؤثر نمیدانستند؛ در مقابل،
دســتهای دیگر عقیده داشتند که قوهی قضائیه میتواند پیشگیری از وقوع بزهکاری
را بر عهده گيرد؛ زیرا «در هر جایی که احتمال بدهند ممکن اســت جرمی رخ دهد،
وظیفهی حاکم شــرع است که با شیوههای مختلف و بدون توسل به قوهی مجریه یا
اقدامهــای نظامی و انتظامی از وقوع آن پیشگیری نماید» به این ســان ،روشهایی
مانند بازداشــت موقت میتواند اقدام مناســبی برای جلوگیری از وقوع جرم به شمار
آید( .همان .)1584 ،بر پایهی ایــن نگرش ،برای پیشگیری از بزهکاری ،قابلیتها و
ابزارهای دستگاه قضایی کافی است.
به هر رو ،به موجب قســمت نخست بند یادشــده ،این تکلیف جرمشناسانه
به دســتگاه قضایی واگذار گردید ،اما از همان هنگام در میان اندیشــمندان کیفری
نیــز در خصوص چگونگی اجرایی  -عملیاتی شــدن این وظیفه ،نگرشهای متعددی
مطرح شد؛ دســتهی نخست كه به بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در
ايــن زمينه اشــاره ميكنند ،به بنیان این بند ایراد وارده نمــوده و بر این باور اند که
پیشگیری از بزهکاری ،جنبهی فراســازمانی /بخشــی داشته و باید آن را به باالترین
نهاد حکومتی یعنی ،نهاد رهبری واگذار کرد (كينيا .)9 :1375 ،بنابراین ،پیشگیری
از بزهکاری که مقولهای ملی است ،باید در اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری
اســامی ایران  1358گنجاندهشود تا به این واســطه قوای سهگانه و سایر نهادها با
رویکردی هماهنگ در راستای پیشگیری از وقوع بزهکاری گام بردارند .عدهاي ديگر،
با توجه به اين كه بيشتر اقدامهاي مربوط به پيشگيري از وقوع جرم در گســترهی
اختيارهاي قوهی مجريه قرار دارد ،واگذاري اين وظيفه به يكي از دستگاههاي اجرايي
مانند وزارت كشــور را پيشــنهاد ميدهند .گروه دوم عقیده دارند که خبرگان قانون
 .1برای آگاهی بیشتر بنگرید به :نیازپور.1382 :

 .1-1-3بنیانهای حقوقی  -بشری
امنیت ،همواره یکی از بنیادیترین ارزشهای جوامع بشری است و بر همین
اســاس حکومتگران به واسطهی قرارداد اجتماعي بايد تدابیر مختلفی برای حمایت
از ایــن ارزش اتخــاذ كنند؛ زیرا بر پايهی آن ،شــهروندان برخي حقوق و آزاديهاي
خــود را به دولتها واگذار نموده تا دولتها بتوانند به مديريت جامعه مبادرت ورزند.
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اساســی تکلیف پیشگیری از وقوع بزهکاری را به قوهی قضائیه محول نمودهاند و لذا
این بند را باید بر اســاس سیاست مذکور تعبیر کرد تا اسباب اجرای آن فراهم شود.
بر پایهی این دیدگاه ،بند  4و قسمت دوم بند  5اصل مذکور« ،پیشگیری واکنشی»
که در شمار وظایف ذاتی دستگاه قضایی است ،شناسایی شدهاند و به همین جهت در
قسمت نخست بند  5پیشگیری از بزهکاری در همان معنای کنشی /غیرکیفری مورد
توجه قرار گرفته است (نجفی ابرندآبادی .)738 :1379 ،با وجود این ،به نظر میرسد
پیشگیری کنشی از وقوع بزهکاری که درگرو اتخاذ تدابیر متعدد غیرکیفری از جمله
رفاهی  -اقتصادی ،آموزشــی  -پرورشــی و رفاهی  -اجتماعی میباشد ،به تنهایی از
عهدهی قوهی قضائیه بر نمیآید و این نهاد ناگزیراست از امکانات و ظرفیتهای سایر
نهادها ،به ویژه قوهی مجریه بهره گیرد.
هدف خبرگان قانون اساســي ايــن بوده كه مديريــت و هماهنگي مقولهی
آن دســتگاه قضايي باشد .واگذاري مديريت پيشگيري از
پيشگيري از وقوع جرم ،از ِ
وقوع جرم به نهادهاي قضايي ،بدون پيشينه هم نيست؛ در كشورهايي مانند استراليا،
كانادا ،اياالت متحده آمريكا ،آرژانتين ،فنالند و ســوئد ،وزارت دادگســتري مديريت
پيشگيري از وقــوع بزهكاري را بر عهده دارد (ابراهيمــي .)34 :1387 ،طبيعتاً اين
نهــاد با توجه به ابزارها و امكانات محدودي كه در اختيار دارد ،به تنهايي نميتواند به
پيشگيري از وقوع جرم مبادرت ورزد ،اما به عنوان مدير و مســؤول بايد در زمينهی
هماهنگي آن دسته از نهادها كه در عرصهی پيشگيري از وقوع جرم نقشآفريناند،
اقدام كند .دستگاه قضايي ايران نيز با توجه به رويكرد قانون مذكور ،همين وظيفه را
بر عهده دارد و بايد از رهگذر تاسيس يك شورا يا كميتهاي ملي (فراگير) با همكاري
ساير نهادها در خصوص پيشگيري از وقوع بزهكاري گام بردارد.
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همين واگذاري ،براي شــهروندان حــق و در مقابل براي دولتها تكاليفي را به وجود
ميآورد .حق و تكليف داراي ابعاد گســتردهاي است و از همين رو حكومتگران بايد
در راستاي جنبههاي مختلف آن سياســتگذاري و برنامهريزي كنند .بر اين اساس،
تاميــن امنيت ،پيشگيري از وقوع بزهكاري به واســطهی تدابير اقتصادي ،فرهنگي،
اجتماعي ،وضعي و غيره ،از جمله مصاديق شــاخص اين قرارداد اجتماعي اســت كه
دولتها بايد در اين خصوص اقدامهاي مناســب را به كار گيرند .حتي اهميت امنیت،
«يعني اطمینان خاطري که بر پایهی آن ،افراد نســبت به حفظ نفس و آزادی خود و
دیگران در یک جامعه دارند» (هاشــمی ،)276 :1384 ،آن چنان است كه در شماری
از اســناد بینالمللی مانند اعالمیهی جهانی حقوق بشر )1948( 1و میثاق بینالمللی
حقوق مدنی ،سیاسی ( )1966و نیز برخی از مقررات بنیادین ملی به رسمیت شناخته
شــده و بر ضرورت پاسداری از آن در گســترهی جامعه تأکید شده است .برای مثال،
طبق بند  14اصل ســوم قانون اساسی «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و
ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» از جمله تکالیف
دولت اســت :بزهکاری به عنوان یک رفتار ناقض ارزشهای اساسی جامعه از مصادیق
بارز ناامنی به شــمار رفته و به واسطهی ارتکاب آن تعدادی از شهروندان به منزلهی
بزهدیدگان مســتقیم و بقیهی شهروندان به جهت برخوردار شدن از احساس ناامنی،
قربانیان غیر مستقیم آن شناخته میشوند.)siegel, 2009: 15( 2
اینجاســت که دولتها باید برای حمایت از حق شــهروندان در برخورداری
از امنیت ،تدابیر مناســبی را به کار گیرند؛ تدابیری که به واسطهی آنها ،شهروندان
احساس امنیت نموده و به امنیت دست یابند .در گذشته ،مهمترین تدبیر دولت برای
حمایت از این ارزش ،بهره جســتن از ظرفیتهای عدالت کیفری بود .بر این اساس،
حکومتگران پس از ارتکاب جرم به سالح مجازات روی آورده و از این رهگذر درصدد
پاســخدهی به بزهکار و ایجاد امنیت بر میآمدند ،امــا این ابتکار دولتها کافی نبود؛
زیــرا ظرفیت نهادهــا و ابزارهای عدالت کیفری محدود بــود و در نتيجه بزهکاری به
صورت مطلوب کنترل نمیشد .در پی همین ناکامی دولتها در برقراری هر چه بهتر
امنیت بود که راهبرد پیشگیری از وقوع جرم وارد گســترهی سیاست جنایی شد .با
1. Unicversad Declaration on Human Rights
2. First and Re- victimization

این انگاره که تدابیر کنشی دولتها پیش از ارتکاب بزهکاری ،میتواند موجب کاهش
شــمار جرم باشد و تأمین امنیت را فراهم سازد؛ به این ترتیب ،دولتها با استفاده از
ساز و کارهای متعدد از جمله تدابیر ارتقاء دهندهی وضعیت رفاهی شهروندان ،عوامل
جرم زا را کاهش داده و یا از بین برده و در نتیجه احتمال تأمین مناســبتر امنیت را
افزایــش میدهند .پس ،اتخاذ تدابیر پیشگیرانهی فرد مدار و موقعیت مدار موجبات
دسترسی شهروندان به یکی از شاخصترین جلوههای حقوق بشری را فراهم میآورد
و از ســوی دیگر ،از تعداد ارتکاب بزهکاری میکاهــد .واگذاری تکلیف پیشگیری از
وقوع بزهکاری به دستگاه قضایی ،در آموزههای حقوق بشر نیز ریشه داشته و به همین
جهت این نهاد از رهگذر شماری از بندهای مادهی  211قانون مذکور موظف شده در
راستای پیشگیری از وقوع جرم گام بردارد.

 .1-2-1تکالیف دستگاه قضایی در زمینه پیشگیری فرد مدار
اهم این وظایف به این شرح است:
الف) آموزش هنجارهاي حقوقي -قضايي از رهگذر رسانهها
فرهنگسازی یکی از مهمترین سازوکارهای پیشگیری جامعه مدار است که
نظام سیاســت جنایی از این رهگذر میتواند به باال بردن سطح آگاهیهای عمومی و
شعور و درک اجتماعی و در نتیجه کاهش میزان بزهکاری دست یابد (دانش:1381 ،
 .)304این سامانه به وسیلهی آشنا ساختن شهروندان با هنجارهای بنیادین اجتماعی
و مقررات ناظر به رفتار فردی و محیطی آنان ،زمینههای شــکلگیری درســت نظام
شــخصیتی افراد و متمایل شــدن این دسته به ســوی احترام گذاردن به ارزشهای
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 .1-2جلوههای تکالیــف پیشگیرانهی دســتگاه قضایی در قانون
برنامهی پنجم توسعهی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
نویســندگان قانون یادشــده در مواد  211و  212زیر عنوان «فصل هشتم؛
حقوقــی قضایی» ،تکالیفی را برای دســتگاه قضایی پیشبینی کردهاند که از ماهیتی
پیشگیرانه برخوردارند.
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اساسی جامعه را فراهممیآورد.
فرهنگســازی به انتقال دانــش ،عقیدهها ،ســنتها و ارزشهای اخالقی و
اجتماعی میانجامد ،لذا سیاســتگذاری در این زمینه و تهیهی برنامههای فرهنگی
مناسب میتواند چارچوب رفتاری شــهروندان را به گونهای مطلوب ساماندهی کرده
و آنان را هنجارگرا ســازد (صانعی .)502 :1372 ،دســتیابی بــه این هدف در کنار
سیاستگذاریها و برنامهریزیهای سنجیده ،به مشارکت سازمانهای متعدد به ویژه
رســانهها نیازمند است؛ زیرا رســانه به عنوان یکی از پر مخاطبترین نهادها میتواند
در جهتدهی شــهروندان و آموزش این دســته نقش بهســزایی ایفاء نماید .رسانهها
از رهگذر شناســایی و تحلیل معضالت فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاســی و به
کارگیری اقدامها و برنامههای مناســب میتوانند در چگونگی برخورد شــهروندان با
مناســبتهای اجتماعی تأثیرگذار باشــند .گونههای متعدد رســانه اعم از نوشتاری،
شــنیداری و ديداري ،این قابلیت را دارند که به شــکلهای مختلف در ارتقاء ســطح
فرهنگ جامعه ،رایج ســاختن آداب و رسوم و آشــنا نمودن شهروندان با ارزشهای
بنیادین اجتماعی نقش بیافرینند (نجفی توانا .)234 :1377 ،در این میان رسانههای
شــنیداری و دیداری به دلیل برخورداری از کارکرد تفریحی -سرگرمی جذابتر بوده
و شمار زیادی از شــهروندان را با خود همراه میسازند .به عنوان نمونه ،صدا و سيما
ميتواند به عنوان وسیلهای تفریحی  -سرگرمی ،در قالب ابزاری آموزشی  -پرورشی،
مهارتهای زندگی ،هنجارهای اخالقی و اجتماعی را به مخاطبان آموخته و به عنوان
یک نهاد پیشگیرنده در عرصهی سیاست جنایی ظاهرشود .این رسالت صدا و سیما
آن چنان پر اهمیت اســت که خبرگان قانون اساسی در مقدمه و بند  2از اصل سوم،
نقش این رسانه در زمینهی پیشگیری از وقوع بزهکاری را به رسمیت شناختهاند.
به موجب مقدمهی این قانون« ،وســایل ارتباط جمعی بایستی در جهت روند
تکاملی انقالب اسالمی در خدمت اشاعه فرهنگ اسالمی قرار گیرد» و با توجه به بند
 2اصل پیشگفته ،دولت جمهوری اســامی ایران مکلف شــده در راستای باال بردن
سطح آگاهیهای عمومی در همهی زمینهها با استفادهی صحیح از رسانههای گروهی
گام بردارد .پیداست ،که نویســندگان قانون مذکور ضمن توجه به قابلیت رسانههای
شــنیداری و دیداری ،همهی نهادهــای حکومتی به ویژه قوای ســه گانه را موظف
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کردهاســت تا از طریق به کارگیری توانایی رســانهها در جهت ارتقاء سطح اطالعات
و آگاهیهای افراد اقدام نمایند .همکاری میان دســتگاه قضایی و این رسانه میتواند
به باال بردن شــعور اجتماعی ،پــرورش افکار عمومی ،آمــوزش مهارتهای زندگی،
آگاهسازی ،جامعهپذیرســازی که در پیشگیری از وقوع بزهکاری مؤثر اند ،بیانجامد.
بر همین اســاس ،مقنن ایــران در بند مادهی  211قانون برنامهی پنجم توســعهی
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ( ،)1390تعامل میان دستگاه قضایی و سازمان صدا و
سیما را به منظور گســترش فرهنگ حقوقی و قضایی ،اصالح رفتار حقوقی و قضایی
مردم ،نهادینهسازی فرهنگ قانونمداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و
بر عهدهی قوهی قضائیه گذارده است؛ تعاملی که در آگاهسازی شهروندان به حقوق و
تکالیفشان در عرصهی جامعه نقشآفرین بوده و اسباب ساماندهی درست چارچوب
رفتاری افراد و کاهش شــکلگیریانگیزههای مجرمانه و متمایل شــدن تعدادی از
شهروندان به سمت بزهکاری را فراهم ميسازد.
بنابرایــن ،قوهی قضائیه باید از طریق همکاری با صدا و ســیما به ســاخت
برنامههای آموزشی مبادرت ورزد تا دست کم شماری از بزهکاران احتمالی از ارتکاب
جرم خودداری کنند؛ اين تعامل ســبب ميشود شــهروندان با هنجارهاي حقوقي-
قضايي آشــنا شــده و چارچوب رفتاري خود را ســاماندهي كنند .دستگاه قضايي در
ي ديداري و شــنيداري و آموزش
پرتــو اين تكليف و از رهگذر همكاري با رســانهها 
بايدها و نبايدهاي حقوقي ،افراد را نســبت به ارزشهاي قانوني آگاه ســاخته و امكان
هنجارگرايي شــهروندان را فراهم ميآورد .اجرای درســت اين وظيفه به همكاري دو
ســويهی قوهی قضاييه و صدا و ســيما در زمينهی اهميت و ابعاد پيشگيري از وقوع
جرم و چگونگي اولويتگذاري در اين خصوص وابســته است .ضمناً ،صدا و سيما تنها
سازمان فرهنگساز در جامعه نيســت ،بلكه نهادهايي مانند رسانههاي نوشتاري هم
در اين زمينه داراي ظرفيتهای فراوان هســتند كه مناســب بود قانونگذار نســبت
به تعامل دســتگاه قضايي با آنها در خصوص آمــوزش هنجارهاي حقوقي و قضايي
سياستي اتخاذ ميكرد.
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ب) آموزش هنجارهاي حقوقي -قضايي از رهگذر مدرسهها
محیــط تحصیلی ،پــس از خانواده ،اثر گذارترین محیــط بر جهت و ماهیت
رفتاری افراد به شــمار میرود؛ چنان که بنیانهای ســازگاری و ناســازگاری افراد با
ارزشهای اساســی اجتماعی را باید نخســت ،در چگونگی رشد و پرورش در محیط
خانواده و سپس در چگونگی تربیت وی در محیط تحصیلی جست.
این محیط به دو شــکل بر فرایند رشــد و شکلگیری شــخصیت افراد تأثیر
ِ
نخست آن در بستر پیشگیری جامعه مدار نمایان میشود .در این
میگذارد؛ شــکل
بســتر ،پیشگیری مذکور اســباب فراگیری آموزههای علمی و سوادآموزی ،آشنایی
افراد با ارزشهای اساســی جامعه ،چگونگی تعامل با شــهروندان و نحوهی برخورد با
مناسبات اجتماعی را فراهم میســازد .محیط تحصیلی با مخاطب قرار دادن کلیهی
شــهروندان به دنبال اجتماعی کردن آنان ،انتقال فرهنگ ،ایجاد همبستگی و انسجام
اجتماعی ،پرورش نیروی متخصص ،اجتماعی و مســؤولیتپذیر کردن شــهروندان و
رشد شخصیت افراد میباشد (گلشن فومنی .)65 :1386 ،در این گستره ،بسترسازی
برای سپری شدن درست فرایند رشد همهی افراد ،هدف اصلی سیاستگذاران جنایی
اســت .برای دسترسی به این هدف ،مؤلفههایی مانند تعیین قلمرو آموزش و پرورش،
لحاظ قابلیتهای یادگیرندگان ،شیوهها و محتوای تدریس باید مورد توجه قرار گیرند
(تقیپور ظهیر .)232 :1386 ،وجود این شــاخصهها میتوانــد تا اندازهی زیادی در
کارآیی تدابیر مدرســه به منظور سازماندهی درست نظام شخصیتی افراد نقشآفرین
باشد.
افــزون بر این ،محیط تحصیلی در بســتر پیشگیری رشــد مدار نیز دارای
کارکردهای مهمی است .محیط مدرســه در این قلمرو میتواند با شناسایی کودکان
مشکلدار و اتخاذ تدابیر مناسب حمایتی نسبت به این دسته ،از احتمال ماندگاری آنان
در پهنهی بزهکاری بکاهد .مطابق تحقیقات جرمشناســانه ،وجود کاستی در کارکرد
خانواده یکی از نشانههای خطر است که بیم پایداری کودکان این نوع خانوادهها را در
ورطهی بزهکاری میدهد .مدرسه با شناسایی این دسته از کودکان و ترویج برنامههای
حمایتی مناســب مانند ارائهی مشاورههای روانشناسانه ،میتواند در رفع معضل این
دســته نقش ایفاء کند .از سوی دیگر ،گاه وجود نقایص در محیط مدرسه ،زمینههای

 .1-2-2تکالیف دستگاه قضایی در زمینهی پیشگیری موقعیت مدار
از هنگام انتشــار دیدگاههای پایهگذاران مکتــب تحققی ،به ویژه نگرشهای
«ســزار لومبروزو» 1تا امروز دســتهبندیهای متعددی از بزهکاران ارائه شــده است.
بارزترین این تقســیمبندیها بر پایهی معیار «حسابگری» است که به موجب
یکی از
ِ
آن مجرمــان را میتوان در قالب دو گروه غیرحســابگر یا غیر خردمند و حســابگر و
خردمند طبقهبندی نمود؛ دســتهی نخست ،عمدتاً تحت تأثیر هیجانات و بدون توجه
به پیامدهای ناشــی از وقوع جرم آن را بر میگزیند .کودکان و مجانین بزهکار در این
دســته جای میگیرند ،اما گروه دوم ،افرادی هستند که با رویکردی حسابگرانه و در
نظر گرفتن ســود و زیان حاصل از ارتکاب بزهکاری ،به آن رو میآورند .این دســته،
بزهکاری را مانند فعالیت تجاری  -اقتصادی( ،البته نامشروع) پنداشته و پس از ارزیابی
1. cezare lombrozo
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ایجــاد معضل برای دانشآموزان و افزایش احتمال به عادت شــدن بزهکاری نزد این
گروه را پدید میآورد؛ نامناســب بودن شــیوه و محتوای تدریس از جمله بسترهایی
است که این احتمال را افزایش میدهد.
نویسندگان قانون مذکور از رهگذر قسمت  3بند «د» مادهی « 211پیشبینی
مواد درســی الزم برای آموزش [حقوق شهروندی] در دورههای راهنمایی تحصیلی و
متوســطه» را در شمار وظایف دســتگاه قضایی گنجاندهاند تا در پرتو تعامل این نهاد
با آموزش و پرورش ،موجبات آشــنا شدن دانشآموزان با موازین حقوق شهروندی در
عرصههای مختلف زیســتی  -محیطی ،اداری ،بیمه و غیره فراهم شود .این مقوله به
آشــنایی این دســته با حقوق و تکالیف قانونی انجامیده و افراد در پرتو آن میتوانند
چارچوب رفتاری خود را ســاماندهی کنند .این تدبیــر در پهنهی پیشگیری جامعه
مــدار قرار گرفته و با مخاطب قرار دادن کلیهی دانشآموزان ،ســاز و کار مناســبی
برای شکلدهی درست سامانهی شــخصیتی آنان به شمار میرود .به موجب مادهی
پیشگفته ،دســتگاه قضایی مکلف شده است به عنوان مدیر و مسؤول پیشگیری از
وقوع جرم و از طریق تعامل با دیگر نهادهای مرتبط با این مقوله ،به سیاســتگذاری،
تدوین برنامه و به کارگیری اقدامهای مناسب در این خصوص مبادرت ورزد.
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«هزینــه و فایده» ،در صورت ســود آور بودن ،آن را مرتکب میشــوند .این گروه از
بزهکاران ،با بررسی سیاست جنایی اعم از مقررات کیفری ،رویههای اجرایی و قضایی
و شناســایی نوع و میزان کیفر ،تدابیر نظام اجرای  -اداری ،با هدف جهت پیدا کردن
خالءهای موجود و نهایتاً موقعیت ســنجی ،به سراغ ارتکاب جرم میروند .اینجاست
که شــیوههای پیشگیری وضعی و موقعیت مدار -که بر افزایش تالش برای ارتکاب
بزهکاری ،افزایش خطر وقوع جرم و کاهش ســود ناشی از جرم متمرکزاند -میتوانند
تا اندازهای در منصرف ســاختن آنان از ارتکاب جرم تأثیرگذار باشند؛ البته با در نظر
داشــتن این نکته كه بزهکاران یادشده ،معموالً به جهت برخورداری از ظرفیت جنایی
و میزان سازگاری اجتماعی باال ،میتوانند تدابير پیشگیری وضعی را خنثی سازند.
قانون برنامهی پنجم توســعهی اقتصادی ،اجتماعــی و فرهنگی ( )1390در
قسمت  2و تبصرهی بند «ح» و بند «ک» مادهی  211استفاده از تدابیر وضعی را به
قوهی قضائیه واگذار کردهاست تا در پرتو این گونه تدابیر ،از احتمال وقوع یک سری
جرایم مانند جرایم ثبتی کاسته شود .به این ترتیب ،مطابق قسمت  2بند «ح» مادهی
مذکور ،سازمان ثبت اســناد و امالک کشور به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعهی
دستگاه قضایی مکلف شده اســت «به منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت،
کاهش پروندههای مرتبط با اســناد در محاکــم قضایی و اجرایی نمودن ثبت نوین با
استفاده از فناوری اطالعات ،نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند» .همچنین ،بر
اساس تبصرهی این ماده ،شماری از نهادهای اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی
موظف شــدهاند با این ســازمان در زمینهی تهیه نقشــهی امالک مذکور بر اســاس
اســتاندارد حدنگاری (کاداســتر) همکاری نمایند .پیشبینی این تکلیف برای قوهی
قضائیه ،افزون بر این که یک وظیفهی اداری  -ســازمانی اســت ،از منظر آموزههای
جرمشناســی پیشگیری نیز دارای اهمیت است؛ به این صورت که بر پایهی آمارهای
جنایی ،ســنتی بودن شیوههای ثبت اســناد و امالک ،یکی از شاخصترین بسترهای
ارتکاب جرایم مرتبط با این حوزه به شــمار میرود 1.از این رو ،بزهکاران حســابگر با
شناســایی خالءهای اداری  -اجرایی موجود ،راههای سوءاستفاده از آن را پیدا کرده و
جرمهایــی مانند فروش مال غیر ،تصرف عدوانی و غیرمجاز زمینهای ملی را مرتکب
 .1براي آگاهي بيشتر بنگريد به :احمدي.1387 ،
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میشوند .به همین جهت ،روزآمد کردن نظام ثبت اسناد و امالک و استفاده از فناوری
اطالعات برای تهیهی نقشــهی جامع ثبتی ،راه کاری مناســب برای کاهش احتمال
جرمهای ثبتی به شمار میرود؛ چه اینکه افزایش ضریب امنیت مانند امنیت دادهها،
امنیت شــبکه ،امنیت برنامههای کاربردی و باالبردن احتمال دسترســی به اطالعات
دقیق مربوط به وضعیت ثبتی امالک ،ســبب میشود تا موقعیتهای مناسب جرمزا
کاهش یابند و در نتیجه شماری از بزهکاران احتمالی از ارتكاب جرم باز مانند .همین
کاربــرد فناوری اطالعــات در زمینهی پیشگیری از وقــوع جرایم ثبتی در خصوص
کاهش شمار ارتکاب «فساد اداری» نیز مشاهده میشود .به هر رو ،تدابیر پیشگیری
وضعی در کاهش وقوع این دسته از جرمها نقش آفرین بوده و بر همین اساس در بند
«ک» مادهی مذکور ،طراحی سامانهی الکترونیکی و کاهش زمان دادرسی در کلیهی
مراجع قضایی ،به دستگاه قضایی واگذار شده یا چگونگی وقت دهی به طرفین دعوی
تحت کنترل درآید .مطابق آمارها ،نظام سنتی تعیین وقت در مراجع قضایی به جهت
وابسته بودن به ارادهی کارکنان اداری دادگستری ،زمینهی مناسبی برای سوءاستفاده
و ارتشــاء است .از این رو ،در قســمت  2بند «ک» مادهی  211قانون موضوع بحث،
استفاده از فناوری اطالعات برای تعیین «وقت رسیدگی به پروندهها با در نظر داشتن
اوقات فوری خارج از نوبت به طور خودکار» را به دستگاه قضایی واگذار نموده است.
به این ترتیب ،در گسترهی قانون برنامهی پنجم توسعهی اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگــی  1390تکالیف متعددی با ماهیت پیشگیرانه به دســتگاه قضایی واگذار
شــدهاســت .این اقدامها میتواند ضمن کاهش تعــداد پروندههای قضایی  -کیفری
و شــمار بزهکاری ،به اجرایی  -عملیاتی شــدن بخشــی از جنبههای «وظیفهی فرا
تقنینی» دستگاه قضایی که همانا به کارگیری اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع
جرم موضوع بند  5اصل یکصد و پنجاه و ششــم قانون اساسی است ،بیانجامد .افزون
بر ســازمان ثبت اسناد و امالك كشور و وزارت كشــاوري ،نهادهاي قضايي و اجرايي
ديگــري نيز ميتوانند در زمينهی پيشگيري وضعــي از وقوع بزهكاري اقدام نمايند.
ن بازرسي كل كشور از جملهی اين نهادها هستند كه
ادارهی گمرك ،بانكها و سازما 
تعامل آنها با يكديگر در اجرايي -عملياتي شدن آموزههاي پيشگيري موقعيتمدار
و كاهش ميزان برخي گونههاي بزهكاري مانند جرمهاي اقتصادي تاثيرگذار اســت .از

تکالیف جرمشناسانهی دستگاه قضایی در پرتو قانون ...

اين رو ،مناسب بود مقنن در پرتو اين قانون ،همكاري دستگاه قضايي با قوهی مجريه
را به صورت توســعه يافتهتري پيشبيني ميكرد تا احتمال اتخاذ سياستهاي همسو
براي مقابلهی كارآمدتر با بعضي از جرایم افزايش يابد.
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 .2تکالیف بازپرورانهی دستگاه قضایی
بازپروري بــزهكاران ،هنوز از جمله هدفهاي بنياديــن نظام عدالت كيفري
اســت .در پرتو اين هدف ،سامانهی عدالت كيفري از رهگذر شناسايي نيازهاي فردي
و محيطي مجرمان و اتخاذ تدابير مناســب اصالحي -درماني ،به دنبال بازسازي نظام
شخصيتي افراد و در نتيجه كاهش احتمال گرايش دوبارهی آنان به بزهكاري ميباشد.
خبرگان قانون اساســي جمهوري اســامي ايران در ســال  1358و از طريق قسمت
دوم بند  ٥اصل يكصد و پنجاه و ششــم ،اصالح و درمان بزهكاران را در شمار تكاليف
اساســي دستگاه قضايي گنجانده تا به اين واسطه ،در راستاي ايجاد بسترهاي قضايي
بازپرورانه و پرورش شــخصيت ناقضان بايدها و نبايدهاي كيفري گام برداشــته شود.
همين سياســت ســبب شــده تا مقنن ايران در پرتو قانون برنامهی پنجم توسعهی
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ( )1390بر اقدام دســتگاه قضايي در زمينهی اصالح و
درمان مجرمان تاكيد ورزيده و برخي از ابعاد اين وظيفه را در اولويت قرار دهد.
 .2-1بنیانهای تکالیف بازپرورانه دستگاه قضایی
واگــذاري بازپروري بزهكاران به دســتگاه قضايي ،صرفاً يــك تكليف قانوني
نيست ،بلكه در آموزههاي حقوق بشري و جرمشناسانه نيز ريشه دارد .اصالح و درمان
مجرمان يك حق بشــري است كه از كاركردي جرمشناسانه برخوردار بوده و خبرگان
قانون اساســي ،آن را به عنوان تكليف بنيادين دســتگاه قضایی پيشبيني كردهاند.
در همين راســتا ،قانونگذار عادي نيز اجرايي -عملياتي كــردن بعضي از جلوههاي
بازپروري مجرمان را در قالب برنامهی پنجساله بر عهدهی قوهی قضاييه نهاده است .از
اين رو ،پيش از شناسايي جلوههاي اين تكليف ،بررسي بنيانهاي آن ضروري است.

)1. Convention on the Rights of the child (1989
)2. Convention against Corruption (2003
)3. Standard Minmum Rules for the Treatment of Prisoners (1955
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 .2-1-1بنيانهاي نظري -جرمشناسانه
جرمشناســي باليني  -بازپروري از جمله شــاخههاي كاربردي جرمشناسي
اســت كه با رويكردي واكنشي و ماهيتي اصالحي -درماني در صدد شناسايي عوامل
ارتكاب جرم و ارائهی مناســبترين راهكار براي بازسازگاري اجتماعي بزهكاران است
(گســن .)50 :1370 ،به ديگر سخن ،اين شاخه با بهره جستن از ظرفيتهای عدالت
كيفري ،بر دوباره اجتماعي كردن مجرمان و كاهش احتمال تكرار جرم تمركز ميكند.
جرمشناســي بالينــي مطلوبتريــن راهكار جهت جلوگيــري از رویآوري دوبارهی
بــزهكاران به نقض بايدها و نبايدهاي كيفري را ارائه ميدهد .بازپروري بزهكاران كه از
آن به اصالح و درمان نيز ياد ميشــود ،در برگيرندهی مجموعه تدابير عدالت كيفري
است كه با واقعگرايي و توجه به وضعيت فردي و محيطي مجرمان ،به دنبال اصالح و
درمان اين دسته و پيشگيري از تكرار جرم ميباشد .به ديگر سخن ،لحاظ شخصيت
مرتكبان جرم در فرايند كيفري به منظور متناســب سازي پاسخها با نيازهاي رواني،
جسماني و اجتماعي آنان را بازپروري بزهكاران گويند (نجفي ابرندآبادي.)8 :1385 ،
بر پايهی رســالت جرمشناسي باليني ،تدابير و برنامههاي نظام عدالت كيفري بايد بر
كاران در آســتانهی تكــرار جرم تمركز كرده و نيز از
عوامل جرمزاي تغييرپذير و بزه ِ
كارگزاران متخصص و كارآزموده اســتفاده نمايد .به اين ترتيب ،جرمشناسي باليني با
تكيه بر تدابير شخصيتساز ،بر كاهش احتمال شكلگيري دوبارهی انگيزهی مجرمانه
تاكيــد ميورزد .از اين رو ،براي بازپروري بــزهكاران بايد از تدابير رفاهي -اجتماعي،
رفاهي -اقتصادي ،روانشناسانه ،فرهنگساز و مانند اينها كه امكان زدودن معضالت
ناقضان هنجارهاي كيفري را فراهم ميآورند ،بهره جست.
بازپروري بزهكاران آن چنان پر اهميت اســت كه امروزه شماري از اسناد الزام
آور و ارشادگري مانند ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي ( ،)١٩٦٦پيمان حقوق
كودك )١٩٨٩( 1و پيمان مبارزه با فساد )٢٠٠٣( 2و قواعد حداقل سازمان ملل متحد
در زمينه چگونگي رفتار با زندانيان ( 3)١٩٥٥آن را به رسميت شناختهاند؛ چه اينكه،
در پرتو آن قابليتهاي فردي و محيطي بزهكاران به درســتي فعال شده و اين دسته
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امكان بازگشت به زندگي سالم اجتماعي را مييابند.

مجله حقوقی دادگستری /شماره  /80زمستان 1391

212

 .2-1-2بنيانهاي حقوقي -اساسي
بازپروري بزهكاران اصليترين رسالت يكي از شاخههاي جرمشناسي كاربردي،
يعني جرمشناســي باليني اســت و در پرتو آن ،بزهكاران با قواعد و الزامات اجتماعي
همنوا شــده و به ســمت جامعهپذيري پيش ميروند .در واقع ،بازپروري مجرمان از
احتمال روآوري دوبارهی مرتكبان به بزهكاري كاســته و از مبدل شــدن آنان به يك
بزهكار مكرر ممانعــت به عمل ميآورد .به همين جهت ،سياســتگذاران جنايي در
عرصــهی تقنيني آن را به عنــوان يكي از هدفهاي بنيــادي عدالت كيفري معرفي
مينمايند.
در قلمرو قانونگذاري ايران ،بازپروري مجرمان فقط قوانين عادي مورد توجه
واقع نشدهاست ،بلكه خبرگان قانون اساسي آن را در باالترين سطح تقنيني شناسايي
كردهاند و در قسمت دوم بند  ٥اصل يكصد و پنجاه و ششم اين قانون« ،اقدام مناسب
براي اصالح مجرمين» در شــمار وظايف بنيادين دستگاه قضايي گنجانده شده است.
اين نوع نگرش گوياي اين نكته اســت كه واكنشهاي عدالت كيفري به بزهكاري بايد
ماهيتي اصالحي -درماني نيز داشته باشد و دستگاه قضايي به عنوان اصليترين نهاد
مقابله كننده با بزهكاري ،امكان شناسايي عوامل جرمزا را دارد .پس ،چگونگي مرتفع
ســاختن نيازهاي فردي و محيطي بزهكاران را بايد به اين نهاد ســپرد .افزون بر اين،
مطابق بند  ٢اصل مذكور« ،احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع»
نيز به قوهی قضاييه واگذار شده كه به نظر ميرسد بازپرورانه كردن پاسخهاي عدالت
كيفري و توجه به ابعاد مختلف شخصيت بزهكاران به منظور اتخاذ واقعيترين تصميم،
از جلوههاي بارز اين بند باشــد .به اين ترتيب ،در گســترهی تقنيني ايران ،دستگاه
قضايــي به عنوان متولي اصلي بازپروري مجرمان برگزيده شــده و بر همين اســاس
قانونگذار در قانون برنامهی پنجم توســعهی اقتصــادي ،اجتماعي و فرهنگي ١٣٩٠
اصــاح و درمان بزهكاران را به اين نهاد واگذار نموده اســت .بنابراين ،ميتوان گفت
سياســت قانونگذار عادي مبني بر به عهده نهادن وظيفهی اصالح و درمان به قوهی
قضاييه ،در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ريشه دارد.

 .2-2جلوههای تکالیف بازپرورانهی دستگاه قضایی در قانون برنامهی
پنجم توسعهی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
تدویــن کنندگان قانون مذکــور ،افزون بر واگذاری تکالیــف پیشگیرانه به
دســتگاه قضایی ،انجام برخی اقدامهای بازپرورانه را بر عهدهی این قوه نهادهاند .این
تکالیــف که جنبهی اصالحی  -درمانی دارند ،از یک ســو ناظر به شــکل بازپروری
بزهکاران و از سوی دیگر ،مربوط به ماهیت تدابیر بازپرورانه است.
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 .2-1-3بنيانهاي حقوق بشري
پيــروي از بايدها و نبايدهاي كيفري و احترام گذاري به ارزشهاي اساســي
اجتماعي ،بيشتر در گرو تربيت درســت شــهروندان اســت .در واقع ،سپري شدن
درســت فرايند رشد افراد سبب ميشود تا شــخصيت آنان به گونهاي مطلوب سامان
يافته و به ســمت هنجارگرايي پيش روند .براي شــكلگيري درست نظام شخصيتي
افراد ،بسترسازيهاي مناسب ضروری اســت .اجرای سیاستهای رفاهي -اجتماعي،
اقتصادي و برنامهريزي براي ايجاد محيط خانوادگي مطلوب ،از جمله زمينههايي است
كه نقش بهسزايي در رشد و شكلگيري درست سامانهی رفتاري افراد ايفاء مينمايد.
همهی اينها در شــمار حقوق بنيادي افراد است؛ حقوقي كه ماهيت حق -مطالبهاي
داشــته و دولتها بايد در راستاي اعطاي آنها به شهروندان اقدامهاي الزم را به كار
گيرند ،اما گاه به جهات مختلف امكان دسترسي همگان به اين مصاديق اساسي حقوق
بشري فراهم نميشود و به همين جهت دستهاي درست تربيت نشده و حتي شماري
از آنان به بزهكاري رو ميآورند .اينجاست كه دولت در عرصهی عدالت كيفري مكلف
ميشــود تا به منظور درست تربيت شدن بزهكاران ،تدابير مناسب را اتخاذ كند؛ زيرا
اين تدابير ،اســباب درست تربيت شدن و هنجارگرايي مجرمان را فراهم ميسازند .به
اين ترتيب ،اصالح و درمان كه به برطرف ساختن نيازهاي فردي و محيطي بزهكاران
ميانجامد ،در حق بر درســت تربيت شدن شهروندان ريشه داشته و به همين جهت
بايد در اين خصوص سياستگذاري و برنامهريزي صورت پذيرد.
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 .2-2-1تکالیف شکلی دستگاه قضایی در زمینهی بازپروری بزهکاران
اصالح و درمان بزهکاران ،آنگاه به گونهای مطلوب محقق میشود که در کنار
اتخاذ تدابیر دارای ماهیت بازپرورانه ،از ســاختار و تشکیالت مناسبی نیز بهره گرفته
شود .طراحی ساختار مطلوب برای اجرای برنامههای اصالحی  -درمانی بسیار ضروری
بوده و در موفقیت یا عدم موفقیت آنها نقش اساســی ایفاء میکند .به همین جهت،
مقنن ایران در بند «الف» مادهی « 211استاندارد سازی ضمانت اجراهای کیفری» را
به عنوان یک سیاســت فراگیر ناظر به چگونگی و محتوای مجازات و یک وظیفه برای
دســتگاه قضایی معرفی کرده است .در همین راستا ،مطابق قسمت نخست بند «ط»
این ماده « نوســازی و توســعهی فضاهای فیزیکی قوهی قضائیه و سازمانهای تابعه
از جمله ســاختمانهای زندانها ،بازداشتگاهها ،کانونهای اصالح و تربیت در مناطق
مورد نیاز» در شمار تکالیف دستگاه قضایی قرار گرفته تا به این طریق ساختار مناسب
جهت بازپروری بزهکاران فراهم شود .بنابراین ،قانون مذکور ،اصالح و درمان بزهکاران
را صرفاً به اتخاذ تدابیر ماهوی محدود ننموده ،بلکه بازســازی شخصیت مجرمان را به
امکانات مادی و تشکیالت اجراءکنندهی تدابیر نیز وابسته پنداشتهاست.
افزون بر این ،قانونگذار در قســمت دوم بند «ج» مادهی « 211تدوین طرح
تخصصی کردن ضابطان دســتگاه قضایی در جهت توانمندســازی و آموزش تخصص
آنــان» را به قوهی قضائیه واگذار کرده اســت تا به این واســطه نهادهای پلیســی -
قضایی متولی مهار بزهکاری ،بــا رویکردی تخصصی و لحاظ آموزههای علمي مربوط
به اين مقوله فعاليت نمايند؛ زيرا در پرتو آشــنايي اين نهادهاي تخصصي با آموزههاي
علمي ناظر به چگونگي پاســخدهي به هر يك از گونههاي بزهكاري و بزهكاران ،امكان
متناسب ســازي و دقيق بودن واكنشها فراهم ميشود؛ به ویژه آن مرحلهی پليسي
از مهمتريــن مراحل فرايند كيفري بوده و بــزهكار پس از ارتكاب رفتار ناقض الزامات
كيفري به ناچار در اين بستر قرار ميگيرد( .بارانی .)171 :1388 ،از این رو ،چگونگي
برخورد كارگزاران عدالت كيفري با اين دســته در اجرای درست و يا نادرست تدابير
درماني عدالت كيفري تأثيرگذار ميباشد .اجراي موفق برنامههاي دستگاه
اصالحی -
ِ
قضايي ،از جمله برنامههاي بازپرورانه در گرو چگونگي اجراي آنها از سوي كارگزاران
عدالت كيفري اســت .همين اهميت ســبب شــده تا مقنن ايران به دستگاه قضايي

مأموريت تدوين طرح تخصصي كردن ضابطان دادگســتري را بسپارد تا به واسطهی
آشــنا شــدن آنان با بايدها و نبايدهاي رفتاري ويژهی هريك از دستههاي بزهكاري و
بزهكاران ،زمينههاي بهتر اصالح و درمان مهيا شود (روشن.)94 :1389 ،
دســتگاه قضايي به موجب اين نوع سياســتگذاري مكلف شده در راستاي
تربيت ضابطان دادگســتري متخصص مثل ضابطان ويژهی كودكان بزهكار به منظور
اجراي مناســب و اثربخش تدابير بازپرورانــه گام بردارد .واگذاري اين گونه وظايف به
قوهی قضائيه جنبهی اصالحي – درماني داشــته و زمينههاي اجراي درست سياست
پيشبيني شــده در قســمت دوم بند  5اصل يكصد و پنجاه و ششــم قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران را پديد ميآورد.

الف) بازپروري فرهنگي
اصالح و درمان بزهكاران به شكلهاي متعدد مانند بازپروري پزشكي ،حرفهاي
و فرهنگي صورت میپذیرد .در این ميان ،بازپروري فرهنگي شامل آن دسته از تدابير
نهادهاي ســالب آزادي است كه به منظور ارتقاء ســطح فرهنگي و تربيتي بزهكاران،
آشــنايي آنان با آموزههاي تربيتي ،اخالقي و هنجارهاي اجتماعي و نهايتاً جامعهپذير
كردن اين دسته اتخاذ ميگردد (نیازپور.)62 :1387 ،
به ديگر سخن ،بازسازيِ فرايند تربيتي بزهكاران از رهگذر برنامههاي اصالحي
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 .2-2-2تكاليف ماهوي دستگاه قضايي در زمينهی بازپروري بزهكاران
براي بازپروري بزهكاران ،ايجاد تشكيالت و ساختار مناسب كافي نيست ،بلكه
بايــد از تدابير و برنامههاي ماهوي بازپرورانه نيز بهره جســت .اين دســته از تدابير
بــه طور عمده ،پس از شناســايي معضالت بزهكاران اتخاذ شــده و با تأثيرگذاري بر
عوامل مشــكلزا ،جرمزا ،ساماندهي نظام شخصيتي و رفتاري اين دسته را امكانپذير
ميســازد .در واقع ،اين تكاليف به ماهيت و ذات برنامههاي ســامانهی عدالت كيفري
براي اصالح و درمان بزهكاران مرتبط اســت .بر همين اساس ،تصميمگيران سياست
جنايي ايران در شــماري از بندهاي مواد پيش گفته ،از چگونگي كيفيت تدابير نظام
قضايي جهت بازپروري بزهكاران سخن به ميان آوردهاند.

تکالیف جرمشناسانهی دستگاه قضایی در پرتو قانون ...
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 پرورشــي ســامانهی عدالت كيفري را بازپروري فرهنگي گويند .اين گونه بازپروريدر صدد متحول كردن نظام رفتاري بزهكار از طريق تدابير تربيت مدار اســت .گونهی
يادشده يكي از بارزترين انواع بازپروري مجرمان است كه در موفقيت و بعد اصالحی -
درماني عدالت كيفري نقش بهسزايي ايفاء مينمايد .بر همين اساس ،قانونگذار ايران
به موجب قســمت دوم بند «ن» مادهی  211قانــون مذكور «آموزش زندانيان واجد
شرايط با همكاري وزارت آموزش و پرورش» را به سازمان زندانها و اقدامات تأميني
و تربيتي كشور و در واقع قوهی قضاييه محول كرده است .البته ،واگذاري اين تكليف
به نهادهاي يادشده ،پيشتر در آييننامه سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي
كشور  1384صورت پذيرفته است.
شــماري از مواد فصل چهارم «برنامههاي بازپرورانه» سوادآموزي و باال بردن
ســطح معلومات زندانيان و حتي ايجاد امكانات جهت تحصيل اين دسته را در شمار
وظايف سازمان مذكور قرار داده است تا به اين وسيله موجبات بازسازگاري اجتماعي
بزهكاران فراهم شــود .پيشبيني دوبارهی اين تكليــف ،اهميت بازپروري فرهنگي به
ویژه در جنبهی «آموزش مداري» را نمايان ميسازد؛ اين كه نهاد مزبور بايد اين نوع
اصالح و درمان را در اولويت برنامههاي بازپرورانه خود بگنجاند .افزون بر اين ،سياست
مندرج در اين بند ،به نقش تعامل ميان دســتگاه قضايي با ســاير نهادها در زمينهی
بازپروري بزهكاران اشــاره دارد .یعنی ،قوهی قضائيه مطابق قسمت دوم از بند  5اصل
يكصد و پنجاه و ششــم قانون اساســي جمهوري اســامي  1358مسؤول بازپروري
مجرمان اســت و بايد براي انجام درست اين تكليف از همكاري ديگر نهادها نيز بهره
جويد .از منظر نويســندگان اين قانون ،پاســخ دهي به مجرمان بدون كيفيت چندان
ناقضان بايدها و نبايدهاي كيفري را با
اهميت نداشــته و چه بسا فرايند پاسخدهي به
ِ
شكست مواجه سازد.
ب) بازپروري اقتصادي
اصالح و درمان مجرمان به بهرهمند شدن از تدابير آموزشي – تربيتي محدود
نميشــود ،بلكه شــماري از مجرمان تحت تأثير مشــكالت اقتصادي از جمله فقر و
نداشتن شغل به ســراغ بزهكار ميروند .از این رو ،بايد به موجب ايجاد بستر مناسب
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براي باال بردن توان مالی  -اقتصادي بزهكاران ،اســباب بازگشت آنان به زندگي سالم
اجتماعــي را فراهم آورد .اين نــوع تدابير با ايجاد فرصتهاي شــغلي وضعيت مالی
 اقتصــادي بزهكاران را ارتقاء بخشــيده و از اين رهگذر به دنبال همنوا ســازی ايندسته با هنجارهاي اساسي جامعه میباشند .سياستگذاران جنايي ،اين نوع حمايت-
بازپروري مجرمان را در متون تقنيني به رســميت ميشناســند .قانونگذار ايران نيز
در قســمتهای اول و دوم بند «ن» مادهی  ٢١٢قانون مذكور ،ضمن شناســايي اين
گونه بازپروري ،قوهی قضاييه را به اتخاذ تدابير مناســب در اين زمينه مكلف ساخته
اســت .به موجب اين قســمتها ،رفع مشكالت معيشــتي زندانيان و معرفي آنان به
مراجع حمايتي جهت اشــتغال حتي پس از آزادي ،در شمار تكاليف دستگاه قضايي
گنجانده شــده است تا از اين طريق جنبههاي مختلف اصالح و درمان بزهكاران تبلور
يابد و از ســوي ديگــر ،بر ضرورت مراقبت از مجرمان پــس از رهايي از زندان تاكيد
گردد .بنابراين ،دســتگاه قضايي بايد با رويكردي باليني به زندانيان پاسخ داده و نگاه
بازپرورانــه را به مرحلهی تعيين و يا اجراي كيفر محدود نكند ،بلكه مراقبتهاي پس
از آزادی از زنــدان از مرحلههــاي مهم فرايند باليني بــوده و به همين جهت بايد در
راســتای حمايت از زندانيان پس از آزادي گام برداشت؛ زيرا اين حمايت ،از احتمال
ورود دوبــارهی بزهكاران به ورطهی بزهكاري کاســته و بر احتمال جذب مجرمان در
جامعه میافزاید.
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برآمد
در قلمرو سياســت جنايي ايران ،اهميت جرمشناسي و توجه به كاربرد آن در
به روز رســاني سياســتهاي كنترل كنندهی بزهكاري مورد تاكيد قرار گرفته است.
خبرگان قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در شماري از اصول به ویژه بند  ٥اصل
يكصد و پنجاه و ششــم ،با واگذاري تكاليف جرمشناســانه به دستگاه قضايي ،به اين
اهميت جامهی عمل پوشــاندند .يعني ،قوهی قضاييه براي برقراري نظم و امنيت در
جامعــه ،بايد در زمينهی پيشگيري از بزهكاري و بازپروري مجرمان اقدامهاي الزم را
به كار گيرد .اين سياســت نشــان ميدهد كه دستگاه قضايي بايد در كنار بهرهگيري
از تدابير سزاده ،از تدابير جرمشناسانه در ابعاد كنشي و واكنشي نيز استفاده كند.
قانونگذار ايران در شماري از قوانين به تبيين جنبههاي مختلف اين تكاليف
مبادرت ورزيده اســت؛ كه قانون برنامههاي پنج سالهی توسعهی اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي ( )١٣٩٠از جمله بارزترين آنهاست .به موجب اين قانون ،دستگاه قضايي
براي مهار پديدهی بزهكاري ماموريتي جرمشناســانه يافته تا از اين رهگذر بسترهاي
ِ
جهت راهبرديِ دستگاه قضايي
بهرهگيري از رهيافتهاي علمي فراهم شود .اين قانون
را استفاده از تدابير جرمشناسانه تعيين نموده است تا اين نهاد به منظور كاهش ميزان
بزهكاري و باال بردن سطح امنيت و كاهش احتمال شكلگيري انگيزهها و فرصتهاي
جنايي ،به ابتكارهاي جرمشناسانه رو آورد.
از اين رو ،به نظر ميرســد ،در اين سياســت واقعيت ديگري نيز نهفته باشد؛
اين كه تكاليف پيش گفتهی دســتگاه قضايي كه پيشتر در ســطح قانون اساســي
جمهوري اســامي ايران نيز مورد توجه قرار گرفتهاند ،چندان بُعد اجرايي -عملياتي
پيدا نكرده اســت و به همين جهت قانونگذار ايــران در قانون بنيادي ديگري آن را
شناســايي نموده ،تا به واســطهی زمانبندي پيشبيني شده در اين دسته از قوانين،
زمينــهی اجراي آنها مهيا شــود .واگذاري اين تكاليف به دســتگاه قضايي حاكي از
نقش راهبردي آنها در كاهش شمار بزهكاري است و بر همين اساس سياستگذاران
دســتگاه قضايي بايد با رويكردي فرابخشي و علمي در راستاي انجام آن گام بردارند.
اين كه مشــاركت كليهی نهادها (اعم از دولتي و جامعوي) و دانشگاهيان جرمشناس
براي چگونگي كنترل /مهار جرم مورد توجه قرار گرفته و بر تدابير ناظر به ساماندهي
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نظام رفتاري /شــخصيتي افــراد (اعم از ناكردگان بزه و بزهكاران) تمركز شــود؛ زيرا
ي است كه
پيشگيري از بزهكاري و بازپروري مجرمان ،از جمله تدابير سياســت جناي 
اجرايي شــدن آنها صرفاً از سوي دستگاه قضايي امكانپذير نيست؛ به اين جهت كه
برخي از امكانات ضروري براي عملياتي كردن آنها ،در اختيار دستگاه اجرايي بوده و
دستگاه قضايي نميتواند بدون بهرهگيري از آنها ،به شكل موثري در راستاي پرورش،
رفاه اجتماعي ،ارتقاي وضعيت اقتصادي شــهروندان ،به تكاليف جرمشناسانهی خود
جامهی عمل بپوشاند.
واگذاري اين تكليف به دستگاه قضايي به اين معنا نيست كه ديگر دستگاههاي
دولتي و حتي جامعوي در خصوص پيشگيري از جرم نقشــي نداشــته باشــند .اگر
اين گونه تصور شــود ،اساســاً قوهی قضاييه نميتواند در اين زمينه به درستي عمل
كند؛ زیرا ســازمان زير مجموعهی دســتگاه قضايي ،از امكانات الزم براي پيشگيري
از بزهكاري برخوردار نيســت .از اين رو ،تحقق تكليف دستگاه قضايي در اين حوزه به
همكاري ساير نهادها نياز دارد .همكارياي كه ميتواند تا اندازهی زيادي در اثر بخشي
تدابير پيشگيرانه نقشآفرين باشــد .واگذاري اين تكليف با توجه به اين كه دستگاه
قضايي تنها نهاد پاســخده به بزهكاري است و بر همين اساس ميتواند عوامل موثر در
وقوع بزهكاري و ماهيت انگيزههاي بزهكاران را شناســايي نمايد و در نتيجه چگونگي
پيشگيري از جرم را مديريت كند ،توجيهپذير اســت ،اما پيشگيري از بزهكاري در
برگيرنــدهی مجموعهاي از تدابير و اقدامهاســت كه تعداد زيادي از آنها در شــمار
وظايف و اختيارات دســتگاه اجرايياست .در اين عرصه ،قوهی قضاييه صرفاً مديريت
پيشگيــري از جرم را بر عهده دارد و براي تحقق آن بايــد در جهت ايجاد تعامل با
ســاير نهادها گام بردارد .به همين جهت ،به نظر ميرســد ســرعت بخشي به فرايند
تصويــب نهايي «اليحهی پيشگيري از جرم» كه به دنبال اجراي رويكرد فرابخشــي
در اين حوزه اســت ،تا اندازهی زيادي راهگشا خواهد بود .افزون بر اين ،قوهی قضاييه
در گســترهی بازپروري بزهكاران و دسترسي آنان به اين حق بشري كه از مظاهر بند
 ٢اصل يكصد و پنجاه و ششــم قانون اساسی نيز میباشــد ،بايد به سياستگذاري،
برنامهريزي و تربيت نيروهاي كارآمد مبادرت ورزد.
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