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از کیفرگذاری تقنینی تا کیفرگزینی قضایی؛ مدلها و معیارها
(با تأکید بر رویۀ قضایی ایران)
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چکیده

مطالعات اخیر تطبیقی و جرمشناختی در ایران ،منجر به شناسایی رو یکردهای کیفری نو ینی در قانون
مجازات اسالمی گردیده که نو یدبخش تغییر نگرشها در عرصۀ سیاست جنایی تقنینی است .در قلمرو
اجرای این سیاستها ،نوع نگرش قاضی و تبعیت وی از هر یک از نظامهای کیفردهی در مقام گز ینش نوع
و میزان کیفر ،تأثیری بنیادین بر تحقق اهداف تعریفشدۀ نظام عدالت کیفری خواهد داشت .نبود چهارچوب
و اصول جامع راهنمای تعیین کیفر در قانون مجازات اسالمی ،منجر به شکلگیری رو یههای قضایی
غیرمنسجمی گردیده که نهتنها موجب بهرهگیری حداکثری و غیرضروری از کیفرهایی همچون حبس شده ،
بلکه بسته به نوع دیدگاه سزاگرایانه یا بازپرورانۀ قضات در شعب مختلف ،منجر به «اتفاقیشدن عدالت» نیز
گردیده است؛ در حالی که نوع جرم و آثار آن یکسان و مشابه بوده است .ازاینرو ،رو یهسازی اصولی در
صدور احکام جزائی ،از یک سو مستلزم نظارت کارآمد دادگاههای تجدیدنظر بر احکام دادگاههای نخستین
است و از سوی دیگر ،در سطح سیاست جنایی تقنینی نیز ،قانونگذار باید در مجموعهای از مواد قانونی
نسبت به تعیین اصول راهنمای تعیین کیفر اقدام کند تا از تشتت در رو یهها و مالکهای کیفرگز ینی پیشگیری
کند.
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۵۸

مقدمه

مرحلۀ صدور حکم در فرایند دادرسی کیفری ،از حیث میزان تبعیت مقام قضایی از هر یک از الگوهای
کیفرگزینی ،اهمیتی بنیادین در سرنوشت اصحاب پرونده و دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف تعریفشدۀ
کیفر دارد .در همین راستا ،شیوۀ اعمال و اجرای مجازات و معیارهای تأثیرگذار در تعیین آن را باید بهعنوان
جزئی از پیکرۀ مجازات در نظر گرفت که خود میتواند واکنشی نسبت به مجازات باشد و بر همین مبنا،
ا
ایجاد توازن و تعادل میان مدلهای قانونی مجازات و الگوهای قضایی تعیین آن ،امری کامال ضروری تلقی
میشود (مهرا.)2۵2 :۱3۸9 ،
کیفرگذاری قانونگذار بر مبنای هر یک از اهداف کیفر و کیفردهی دادرسی که پس از محکومیت بر پای ۀ
یکی از این هدفها گزینش کیفر میکند ،میتوانند در تعیین نوع و میزان کیفر راههای مختلفی را طی کنند.
به این ترتیب ،اعمال کیفر با هدف بازپروری ،منجر به نامعینشدن نظام کیفردهی میگردد و اگر هدف کیفر،
ناتوانسازی باشد ،هم شدت کیفر زندان و هم طول دورۀ محکومیت تابعی از این هدف خواهد بود و منجر
به تنبیهیترکردن کیفرها میشود  .رویکرد بازدارندگی در اعمال کیفر ،با هدف ترسانندهبودن آن بوده که
میتواند تشدید کیفرها را در پی داشته باشد .در نهایت اینکه ،اگر مکافاتگرایی محور توجیه کیفر باشد،
بسته به آنکه قانونگذار یا دادرس کیفری ،چه برداشتی از استحقاق و سرزنش داشته باشد ،نوع و میزان کیفر
تعیینی برای مجرم متفاوت خواهد بود یا ممکن است اعمال کیفر با تلفیقی از اهداف و رویکردهای پیشگفته
صورت پذیرد (محمودیجانکی .)۶7۵ :1388 ،ازاینرو ،اعطای اختیار به دادگاه جهت تعیین کیفر از میان
انتخابهای گوناگون کیفر ،آزادی برای تعیین سیاست کیفری تلقی میگردد (سبزوارینژاد .)۵۰ :۱39۱ ،در
عین حال ،این اختیارات باید به شکل ضابطهمندی سام ان یابد تا از توالی فاسد آن پیشگیری شود .هدف از
نگارش این مقاله ،تمرکز بر متغیرهای مؤثر در نوع و میزان کیفر در رویۀ قضایی ایران و پاسخ به این
پرسشهاست که در قلمرو سیاستهای جنای ی تقنینی و قضایی ایران از کدام شیوۀ کیفردهی تبعیت میشود
ا
و اساسا قاضی دادگاه در مقام صدور حکم باید کدام مؤلفهها و معیارها را در تعیین کیفر مالک عمل قرار
دهد؟ به عبارت دیگر ،قاضی تحت تأثیر چه متغیرهایی اقدام به تعیین کیفر ،در این پژوهش با تمرکز بر
تصمیمهای سالب آزادی ،مینماید و بسترهای قانونی و قضایی تعیین کیفر در رویۀ قضایی کدامند؟ در ادامه،
الگوی مناسبی برای تعیین کیفر که متناسب با واقعیتها و مبانی پذیرفتهشده در نظام کیفری ایران باشد،
پیشنهاد داده میشود.
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 .1انواع نظامهای کیفردهی

ا
اصول کیفردهی ،زمانی محقق میشود که قاعدۀ کیفری نقض گردد .فرایند تولید محکوم در عدالت

کیفری 1سه مرحله دارد .۱ :تولد ارزشهای کیفری (کیفرگذاری)؛  .2ارتکاب جرم و نقض هنجار( 2تولد
مجرم)  .3کیفردهی به معنی تعیین مجازات برای مرتکب جرم (تولد مجرم رسمی یا محکوم) .به عبارت
بهتر ،مطالعۀ جرمانگاری ثانو یه به معنی تعیین سرنوشت قوانین کیفری در مرحلۀ اجرا و پاسخدهی
(کیفردهی) در سطح نهادهای عدالت کیفری بهویژه دادگاهها است که منجر به تولید مجرم رسمی ،یعنی
محکوم کیفری میشود .این مرحله را میتوان کیفریکردن یا محکومکردن متهم نامید (نجفیابرندآبادی،
 .)37 :۱397البته در فرایند عدالت کیفری ،عالوه بر متهم ،نهادهایی همچون پلیس ،دادسرا ،دادگاه ،اجرای

احکام و مقامهای مجری آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات نیز مداخله دارند ( )blak, 1994: 402و
ا
صرفا به مداخلۀ مراجع قضایی در این زمینه محصور نیست .ازاینرو ،اتخاذ واکنش کیفری هدفمند و مبتنی
بر اصول علمی و همسو با اهداف حقوق کیفری  ،باعث ارتقاء کارآمدی نظام عدالت کیفری شده و نیل به
اهداف تعریفشدۀ ناشی از اعمال کیفر را بهنحو عالمانه و عادلنهتری محقق میسازد؛ از جمله برایندهای
نهادینهشدن چنین رویکردهایی در مقام کیفردهی ،افزایش اعتماد شهروندان به عدالت قضایی و حقوقی،
پیشگیری از تکرار جرم ،دستیابی بهتر به اهداف فایدهگرایانۀ کیفر ،افزایش کارآمدی پاسخهای کیفری ،ترویج
قانونگرایی در جامعه و ...خواهد بود .از این سو ،بررسی انواع مناسبتر ،کارآمدتر و مؤثرتر کیفر بهعنوان
یک ابزار در مبارزه با جرائم داخلی و بینالمللی و نیز نحوۀ اجرای بهینۀ آن ،نهتنها بهخودیخود واجد اهمیت
علمی است بلکه موفقیت و حیثیت سیاسی دولتها و در نهایت توجیه مشروعیت این مبارزه و صرف
هزینههای گزاف مادی و انسانی برای آن و حتی مشروعیت سیاسی حکومت در گرو چنین مطالعات عمیقی
از کیفر است (صفاری .)7 :۱392 ،در این شماره بهصورت مختصر ،انواع نظامهای کیفردهی مطالعه
میشود تا بر مبنای آن ،بتوان در شمارۀ بعد به تحلیل متغیرهای مؤثر بر کیفردهی در رو یۀ قضایی ایران
پرداخت.
 .1-1نظام کیفردهی جرممحور

اصل تساوی افراد در برابر قانون ناشی از تفکر موسوم به عدالت محافظهکار است که بر اساس آن ،کسانی
که مرتکب جرم مشابه شده اند ،مستحق مجازات برابرند و اگر قرار باشد به هر دلیلی ،مجازات متفاوتی بر
آنها اعمال شود ،به عدالت رفتار نشده است (یزدیانجعفری .)43 :138۵ ،در این نظام کیفردهی که نظام
کیفرهای معین و ثابت 3نیز نامیده میشود ،قاض ی در مقام تعیین کیفر بیش از ویژگیهای مجرم ،بر نوع و

شدت جرم ارتکابی متمرکز می شود و بر همین مبنا ،تعیین کیفر نماید .ازاینرو ،اصل اولیه و قدیمی تناسب
1. criminal justice system
2. commission of crime.
3. determinate sentencing
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جرم و مجازات ،مبنای عملکرد این نظام کیفردهی است .خاستگاه این اصل را باید در نظریۀ سزادهی و
عدالت استحقاقی جستجو کرد  .ارتباط بین شدت جرم ارتکابی (میزان صدمه و قابلیت سرزنش متهم) و
شدت مجازات ،محور اصلی بحث الگوی تعیین مجازات بر اساس استحقاق است که البته این رویکرد در
ا
دهۀ  1970متحول گردید (رحمدل .)۶۶ :1394 ،دقیقا با چنین دیدگاهی است که فردیساختن کیفر
تحتالشعاع قرار گرفته و به کنار میرود .گرایش به مجازاتهای ثابت و معین و نیز حذف تأسیسهایی مثل
تعلیق مجازات و آزادی مشروط تحت عنوان استحقاق عادلنه 1از چند دهۀ اخیر در ایالت متحده آمریکا و

چند کشور دیگر برگرفته از همین تفکر است .به این ترتیب ،برابری به معن ای دریافت مجازات مشابه برای
جرم مشابه ،نهتنها در مرحلۀ تقنین بلکه در مرحلۀ قضاوت و اجرا نیز مراعات میگردد (یزدیانجعفری،
 .)4۵ :۱3۸۵نمونۀ این سیاست کیفری عوامگرا در آمریکا ،قانون مجازاتهای سه ضربه 2است 3که در
راستای پاسخ کیفری به بزهکاران پرخطر به نظام کیفری آمریکا افزوده شد ( )clark, 1997: 21و در سال
 199۶در استرالیا نیز به تصو یب رسید .بر اساس قوانین سه ضربه ،چنانچه شخصی دو بار مرتکب جرائم
خشونتآمیز یا جرائم مواد مخدر شده و مجازات را پشت سر گذاشته باشد ،در صورت ارتکاب هر جرمی
در مرتبۀ سوم به مجازات حبس ابد یا طولنیمدت محکوم میشود .این قانون با الهام از قاعدۀ بازی بیسبال
«سه ضربه و آنگاه اخراج» ،که مطابق آن هر بازیکنی که سه بار توپ به وی اصابت کند از بازی اخراج
می شود ،تصو یب شده است .در واقع در این قانون ،مجازات حبس ابد یا طولنیمدت اعمالشده ،در بار
سوم به معنای اخراج فرد از جامعه است (فرجیها و مقدسی )120 :1392 ،و ایدۀ مبتنی بر پرهیز از ترحم به
بزهکاران خطرناک را دنبال میکند.
جنبشهای بازگشت به کیفر یا جنبشهای سرکوبگر که از آن به «آمریکاییشدن رویکردهای جنایی»
نیز یاد میشود ،متضمن این راهبرد است که از یک سو ،باید نظارت بر مجرم و گروههای بزهکار و افراد در
معرض ارتکاب جرم یا منحرف و نیز کنترل آنان را بهصورت فوقالعاده تشدید و فنی کرد و از سوی دیگر،
اقدامهای بازپروری مجرم و اقدامهای پیشگیرانه از جرم و حمایت از بزهدیده را نفی کرد .دو نتیجۀ قهری این
ا
نهضتها را باید در گسترش شبکۀ اجتماعی و دولتی و نیز محدودسازی و بعضا حذف حقوق و آزادیهای
فردی (مانند حق برخورداری از آزادی رفتوآمد ،اصل برائت ،دادرسی عادلنه ،زندگی خصوصی و منع
تبعیض در برابر قانون) و اجتماعی (مانند حق اجتماعات و حق تظاهرات) جستوجو کرد که حقوق اساسی
و حقوق بشر به صیانت از آنها میپردازد .در واقع ،دولت با اجرای این سازوکار به ادارۀ «ناعدالتی فردی و

1. just desert
2. three strikes and you are out laws.

 .3بدیهیترین نمونۀ سیاست سزاگرایی که بیشتر بهخاطر خواس ت مردم تصو یب شده تا بر اساس کارآیی آن ،بهعنوان یک تدبیر
کنترل جرم ،قانون سه ضربه است .گرچه معنا و نتایج هر یک از ضربهها برای مجرم ،از یک ایالت به ایالت دیگر متفاوت است،
همۀ این مقررات جنایات شدید را بهعنوان یک ضربه در نظر میگیرند.
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اجتماعی» و «فقر» میپردازد (اسماعیلزاده کاشفی .)2۵9 :1384 ،فارغ از زمینههای شکلگیری

جنبشهای موصوف و تالش سیاستگذاران آمریکائی به «مک دونالدیکردن حقوق کیفری» ،1نباید فراموش

کرد که منطقهای و جهانیشدن حقوق بشر تا حد زیادی ،امکان توسل به حربه و امکانات بسیار سرکوبگرانۀ
خارج از محدودۀ حقوق بشر و قوانین اساسی را از دولتها سلب کرده و حقوق بشر بهعنوان سدی در برابر
سوءاستفادههای ناشی از اعمال قدرت و حاکمیت به کار رفته است (اسماعیلزاده کاشفی.)278 :1384 ،
زیمرینگ بهعنوان یکی از منتقدان کیفرهای معین و ثابت ،از جهات مختلفی ،از جمله برهمخوردن انسجام
حقوق جزا ،ایجاد تناقض در قدرت تعقیب و واگذاری این قدرت از قضات به قانونگذار و دادستان از حیث
تعیین نوع اتهام و تعیین مجازات بر اساس آن از سوی قضات ،قدرت بیش از حد قانونگذار در تعیین و
افزایش کیفرها ،افزایش تبعیض در تعیین کیفر نسبت به مجرمینی که در شرایط مختلف ،مرتکب جرم مشابهی
شدهاند و مسائلی از این قبیل ،کیفرهای ثابت را به نقد کشیده است( .یزدیانجعفری.)۵2 :۱3۸۵ ،
 .1-2نظام کیفردهی مجرممحور

در اواخر قرن  19میالدی و تحت تأثیر مطالعات جرم شناختی و کیفرشناختی ،نظام کیفردهی جرممحور
و تفکر عدالت استحقاقی تعدیل شد و در مقام کیفرگزینی ،به شخصیت متهم نیز بهعنوان عامل و متغیر
تأثیرگذار دیگر بر نوع و میزان کیفر توجه گردید .در این نظام کیفردهی که به نظام کیفرهای نامعین یا غیرثابت

2

یا کیفردهی مبتنی بر واقعیت مجرمانه 3نیز شهرت یافته است ،دادگاه بنا به تشخیص خود و بر اساس
شخصیت و ویژگیهای متهم و با اختیارات قضایی گسترده (البته در محدودۀ حداقل و حداکثر قانونی) نسبت
به تعیین کیفر اقدام میکند .این نظام کیفردهی ،قاضیمحور و نتیجۀ تفکرات مکتب تحققی به شمار میرود.
از منظر طرفداران عدالت رادیکال ،نهتنها تعارضی بین اصول فردیکردن مجازاتها و برابری در برابر قانون
دیده نمیشود بلکه این دو مکمل یکدیگرند که بر همین اساس در مرحلۀ مجازاترسانی ،تعین و ثبات
مجازاتها کمتر میشود .در این نظام کیفردهی ،بهجای «اصل تناسب جرم و مجازات» از «اصل تناسب
مجازات با مجرم» بهره گرفته میشود .اصل فردیکردن مجازاتها که بیانگر همین معناست ،ناشی از تکامل
حقوق کیفری در مسیر توجه به فاعل عمل مجرمانه و شخصیت اوست.
با نظر به وسعت اختیار قضات در تعیین میزان و گاه نوع مجازات ،این احتمال که در تعیین مجازات
بهجای وضعیت جرم و مجرم ،تمایالت و روحیات شخصی قاضی مبنای انتخاب قرار گیرد ،افزایش مییابد.
اما در مقابل باید گفت که اگرچه اختیارات وسیع قضات ممکن است به اصل تساوی اشخاص در برابر قانون
لطمه وارد کند ،اعتماد به قضات باتجربه می تواند تا حدود زیادی این نگرانی را کاهش دهد؛ کاری که

 .1برای مطالعۀ بیشتر در جهت شناخت این مفهوم؛ (نک :غالمی و بابایی)۱3۸9 ،
2. indeterminate sentencing
3. real offence sentencing
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قانونگذار فرانسوی با حذف حتی حداقلهای مجازات در قانون مجازات  1994این کشور انجام داده است
(کوشا و شاملو .)329 :137۶ ،در همین راستا و به جهت اهمیت فردیسازی کیفر و رعایت اصل تناسب
جرم با مجرم ،در صدر مادۀ  132-24قانون مجازات فرانسه آمده است« :دادگاه ،در محدودههای تعیینشده
بهموجب قانون ،کیفرها را مورد حکم قرار داده و رژیم آنها را با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر وقوع بزه و
شخصیت مرتکب آن تعیین میکند». ...
در ایران ،مقررات جزایی حاکم زمینه را برای اینکه فرایند تعیین مجازات بهجای جرممحور و
ا
ا
مجرممحوربودن ،صرفا قاضیمحور باشد ،کامال فراهم کرده است (نجفیابرندآبادی و آماده.)37 :1390 ،
رویکرد جدید قانونگذار در قانون مجازات اسالمی که در ادامه تحلیل میشود ،در واقع به معنای
فاصلهگرفتن محتاطانۀ قانونگذار از نظام جرممحوری در تعیین کیفر است .به نظر میرسد منشأ
محتاطانهبودن این رویکرد نیز آن باشد که در برخی از جرائم ،از جمله جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی
کشور ،رویکرد غالب قانونگذار همچنان بر جرممحوری است تا مجرممحوری .البته پذیرش اختیارات
قضایی در زمینۀ پیشگفته ،نافی اصل قانونیبودن جرم و مجازات نیست؛ بلکه قاضی در محدودۀ همان
حداقل و حداکثر کیفرهای قانونی و با درنظرداشتن ویژگیهای مجرم ،اختیار تعیین کیفر را خواهد داشت و
به عبارتی دیگر ،نوع و میزان کیفر را متناسب با مجرم تعیین میکند و نه متناسب با نوع جرم .چنانچه چنین
رویکردی مبنای تعیین کیفر قرار گیرد ،جرم فقط بهعنوان یک عامل در کنار سایر عوامل قانونی و فراقانونی در
تعیین کیفر مؤثر خواهد بود و قاضی حتی میتواند آن را نادیده بگیرد و با توجه به سایر عوامل نسبت به تعیین
کیفر اقدام کند .قاعدۀ فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» در فقه اسالمی ،شاهدی بر این رویکرد است که
حقوق کیفری ایران نیز از این قاعده تبعیت نموده است .همزمان باید این نکته را نیز در نظر داشت که واگذاری
مطلق اختیار انتخاب هدف اعمال کیفر به قاضی باعث میشود که قاضی بسته به متغیرهایی همچون دیدگاه
شخصی خود به پدیدۀ جنایی ،میزان مجازات قانونی ،زمینههای شخصیتی خود ،رویههای اتخاذی از سوی
سایر دادگاهها ،نحوۀ ارتکاب جرم ،سطح آموزشها و مطالعات پیراحقوقی خود نظیر جرمشناسی،
جامعهشناسی جنایی و ...و نیز معیارهایی از این قبیل به تعیین کیفر اقدام کند .از جمله نتایج ناصواب چنین
رویههای غیرمنسجمی ،عالوه بر بهرهگیری حداکثری و غیراصولی از کیفرهایی همچون حبس که منجر به
ا
ازدحام در زندانها شده است ،میتوان به صدور احکامی با کیفرهای کامال متفاوت با دادگاهها اشاره کرد؛
در حالی که نوع جرم و آثار آن ،یکسان و مشابه بوده است.
 .1-3نظام کیفردهی رهنمودمحور

نظام کیفردهی رهنمودمحور که در کشورهایی همچون انگلیس و برخی از ایالتهای ایالت متحد ۀ
آمریکا نظیر مینهسوتا ،مشاهده میشود و نقطۀ تعادل بین نظامهای کیفردهی پیشگفته تلقی میگردد ،این
هدف را دنبال میکند که راهکاری میانه و منطقی را در تعیین کیفر فراروی قضات قرار داده و از این طریق ،از
تشتت آراء و تفاوت چشمگیر بین کیفرهای قانونی در وضعیتهای مشابه جلوگیری کند .قوۀ مقننه ایالت
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مینهسوتا از سال  ۱9۸۰میالدی ،بر لزوم تبعیت دادگاههای این ایالت از رهنمودهای تعیین مجازات 1تأ کید
ورزید و آن را تصو یب کرد ( .)morley, 2014: 2هدف از رهنمودهای تعیین مجازات ،تهیۀ سازوکاری
است که بر مبنای آن استانداردهای معقول و متناسبی را برای تعیین مجازات تعریف کرده و با هدف جلوگیری
از تشتت در رویههای تعیین کیفر ،تناسب کیفر را با شدت بزه ارتکابی و میزان سابقۀ مرتکب بزه تضمین
مینماید (.)Edbled, 2011: 1
در انگلستان نیز بهموجب مادۀ  170قانون عدالت کیفری مصوب  ، 2003شورای رهنمودهای تعیین

مجازات 2شناسایی شد که هدف آن ،سامانبخشیدن به رویههای تعیین کیفر است .شاید بتوان گفت تمایل
این نظام کیفردهی بیشتر به سمت نظام کیفرهای معین است و در واقع با ارائۀ این رهنمودها ،رویۀ قضایی را
به سمت کیفرهای معین و قابل پیشبینی سوق خواهد داد؛ اما به جهت اهمیت این شیوۀ کیفردهی ،در این
پژوهش ،عنوان مستقلی به بررسی آن اختصاص داده شده است .ایجاد تناسب بین کیفر و نتیجۀ زیانبار ناشی
از بزه ،ایجاد نظام عادلنهتر در مقام کیفرگزینی ،کاستن از شدت کیفرها ،محدودکردن بهرهگیری از کیفر
زندان ،کاهش اختیارات قضایی در تعیین کیفر ،تعیین کیفرهای خاص برای متهمینی که در شرایط استثنایی
مرتکب بزه شدهاند ،حذف آزادی زودهنگام برای محکومین و شرکت در درمان و بازاجتماعیسازی داوطلبانۀ
زندانیان بدون اینکه بر مدت زمان زندانیبودن آنها تأثیری داشته باشد ،از جمله اهدافی است که نظام
کیفردهی رهنمودمحور آنها را دنبال میکند (.)champion, 2007: 8
کاربست این رهنمودها هم به این صورت است که ابتدا قانونگذار یک بازۀ مشخص (حداقل و حداکثر
کیفر) را برای هر جرم در نظر میگیرد و آنگاه کمیسیونی مرکب از نخبگان حقوقی و قضایی اعم از قضات و
وکال و حقوقدانان دانشگاهی ،فروض مختلف آن جرم را در محدودهای که قانونگذار مشخص کرده است،
طبقهبندی میکنند و فاصلۀ حداقل و حداکثر قانونی را که مقنن تعیین کرده است ،متناسب با این فروض
مختلف به درجات خردتری تقسیم میکنند و در نهایت مقداری آزادی عمل نیز به قاضی داده میشود تا
بتواند اوصاف واقعۀ مجرمانۀ خاص را در حکم خود لحاظ کند (صبوریپور)140 :1397 ،؛ بهعنوان مثال:
درخصوص بزه سرقت ،با طرحریزی شقوق مختلفی از جمله سرقت ساده و سرقت مشدد در دستهبندی
جداگانه ،بزه موصوف را حسب اینکه با استفاده از سالح یا بدون آن بوده یا در شب یا روز بوده یا بهصورت
دستهجمعی یا فردی بوده یا اموال مسروقه خصوصی بوده یا دولتی و متغیرهایی از این قبیل ،تقسیمبندی کرده
و حسب مورد ،آن را در یکی از دستهبندیها مشمول یکی از ضمانتاجراهای کیفری قانونی قرار میدهند؛
به گونهای که قاضی با تطبیق رفتار بزهکارانۀ ارتکابی با هر یک از این شقوق ،در محدودۀ مشخصی اختیار
تعیین کیفر را داشته باشد .بیتردید در این نظام کیفردهی ،محدودۀ اختیار قاضی در تعیین کیفر حبس به
میزان اختیار پیشبینیشده در مادۀ  ۶۵2قانون مجازات اسالمی ایران مصوب  ۱37۵نخواهد بود؛ زیرا که
1. Minnesota sentencing quidelines commission
2. sentencing guidelines council
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بهموجب این ماده ،محدودۀ اختیار قضایی در تعیین حبس از سه ماه تا ده سال در نوسان است .بدیهی است
این میزان گستردگی اختیار قضایی به هیچ عنوان موجه و قابلدفاع نخواهد بود.
شاید بتوان رویکرد قانونگذار ایرانی در تعیین میزان مجازات در فرض تعدد و تکرار جرم ،موضوع صدر
مادۀ  ۱34و تبصرۀ  3همان ماده و نیز صدر مادۀ  ۱37و همچنین مادۀ  ۱39قانون مجازات اسالمی مصوب
 ۱392را نمونهای از گرایش ناخودآ گاه قانونگذار به سمت عدالت رهنمودمحور دانست؛ بهگونهای که در این
فروض ،قاضی در اعمال تخفیف اختیارات بیضابطه و بیحدوحصر نخواهد داشت و قانونگذار تالش کرده
با ارائۀ ضوابطی ،قاضی را در میزان تخفیف و تشدید کیفر ارشاد کند .ناگفته نماند که این نظام کیفردهی در
پی حذف اختیارات قضایی نیست؛ بلکه در پی آن است که قاضی را در تطبیق مجازات قانونی با جرم ارتکابی
یاری رساند و او را از تأثیرپذیری نابجا از عوامل فراقانونی حفظ کند .عال وه بر آن ،رهنمودهای تعیین کیفر
دادرسان و مجریان قانون را در مقام کیفرگزینی هدایت کرده و از احتمال خطا و اشتباه آنان در این زمینه
میکاهد و نیز نقش پیشگیرانهای در سوءاستفاده از قدرت و اختیارات قضایی خواهد داشت (رایجیاناصلی،
 .)۱۵ :۱397افزایش شفافیت فرایند کیفردهی ،ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری ،تسریع در
روند صدور حکم ،افزایش قطعیت مجازات و بهتبع آن افزایش بازدارندگی مجازات از نتایج مثبت این شیوۀ
تعیین کیفر است (صبوریپور .)۱23 :۱397 ،حال که بهنحو مختصر ،نظامهای کیفردهی مورد بررسی قرار
گرفت ،در شمارۀ بعد با تمرکز بر رویۀ قضایی ایران ،به تحلیل معیارها و متغیرهای مؤثر در تعیین نوع و میزان
کیفر پرداخته خواهد شد.
 .2معیارهای کیفرگزینی 1در رویۀ قضایی ایران

شناخت و تحلیل بسترها ،شاخصهها و متغیرهای مؤثر در انتخاب نوع واکنش کیفری و سپس
سامانبخشی به این متغیرها و هدایت هدفمند و عالمانۀ آن میتواند در رویهسازی اصولی و علمی دادگاهها
که منطبق با اهداف تعریفشدۀ کیفر باشد ،نقشی شایان و بیبدیل ایفا کند .در همین راستا نکتۀ بنیادی و
شایان توجه اینکه از یک سو ،در سطح دانشگاههای کشور و حتی دوران کارآموزی قضایی متقاضیان ورود به
ا
عرصۀ قضاوت ،آنگونه که واقعا بهصورت ضروری مستلزم برنامهریزی آموزشی است ،شیوههای کیفرگزینی
متناسب به شکل نظام مند ،علمی و کاربردی به دانشجو یان و کارآموزان آموزش داده نمیشود و ساعات
آموزشی پیشبینیشده در این خصوص نیز محدود بوده و کارآیی لزم را ندارد؛ از سوی دیگر ،علل و
زمینههای فاصلهگرفتن قضات صادرکنندۀ حکم از آموزهها و اصول حقوقی که آنان در دوران تحصیل در
دانشگاههای کشور اکتساب نمودهاند و نیز زمینههای گرایش به کیفردهیهای حداکثری در برخی رویهها و
عدم بهرهگیری و به عبارتی عدم اعتماد به نهادها و تأسیسهای جدیدی همچون کیفرهای جایگزین حبس،

1. Sentencing
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معافیت از کیفر ،تعو یق صدور حکم و ...که در قانون مجازات اسالمی مصوب  1392پیشبینی شده است،
از مباحث مهمی است که باید مورد بررسی پژوهشگران قرار گیرد.
مرحلۀ تعیین کیفر بهطور کلی فرایند ی است که حاکمیت از طریق آن نسبت به افرادی که قانون را نقض
ا
کردهاند و مجرمیتشان قبال طی مرحلۀ مستقلی ثابت شده است ،واکنش نشان میدهد (مهرا.)۶۵ :138۶ ،
تعریف و شناسایی ضابطهها و الگوهای ت عیین کیفر برای قاضی ،باعث خواهد شد تا در جهت تضمین
دادرسی عادلنه ،از حکمدادن به کیفرهای بیمبنا و بیضابطهای که تناسبی با شخصیت مجرم ندارند،
اجتناب گردد و قاضی نیز مکلف شود که در حکم صادرشده به این الگوها و مبانی تصمیمگیری قضایی

استناد نماید .در واقع مسئلۀ موجود این است که لزم است قاضی در مقام صدور کیفر حبس ،هزینهها 1و

فواید این کیفر را به شکلی صحیح و عالمانه مورد ارزیابی قرار دهد و تأثیرهای منفی و مثبت تعیین کیفر را
بر متهم ،خانوادۀ وی و نظام عدالت کیفری مدنظر قرار داده و آنگاه نسبت به کیفرگزینی متناسب اقدام کند.
در این قسمت معیارهای مؤثر در کیفردهی در دو شمارۀ جداگانه ،تحت عنوان معیارهای عینی کیفردهی و
معیارهای شخصی کیفردهی بررسی میشود.
 .2-1معیارهای عینی کیفردهی

معیارهای عینی یا بیرونی مؤثر در تعیین کیفر را میتوان معیارهایی قلمداد کرد که در پیوند با عوامل و
شرایط بیرون از شخصیت قاضی کیفری به فکر و اندیشۀ او در گزینش نوع و میزان کیفر ،جهتدهی مینمایند
(منصورآبادی و دیگران .)۱4۵ :۱39۶ ،در این شماره به معیارهای عینی عمده و مؤثر در کیفر ،شامل
معیارهای قانونی و معیارهای رویهای خواهیم پرداخت.
 .2-1-1معیار مبتنی بر قانون

2

قانون جزا را باید نخستین و مهمترین الگوی قاضی در تصمیمگیری قضایی در جهت تعیین کیفر دانست.
مقصود از قانون جزا در مفهوم اعم آن شامل قانون مجازات ،آیین دادرسی کیفری ،اصول کلی و بنیادین ناظر
بر دادرسی عادلنه و اصول پذیرفتهشدۀ حقوق جزا و نیز آراء وحدت رویۀ صادرشده از دیوان عالی کشور و
نیز قوانین خاص جزایی است .بر همین مبنا ،معیارها یا عوامل قانونی مؤثر در تعیین کیفر را میتوان مجموعه
الگوهایی تعریف کرد که در قوانین مختلف جزایی ،بهصراحت یا بهصورت تلو یحی در سراسر مواد قانون

 .1به عنوان مثال بر اساس بخشی از دادنامۀ شمارۀ  9۸۰9977۱۱۱7۰۰33۱مورخ  ۱39۸/3/9صادرشده از شعبۀ  ۱۰7دادگاه
کیفری دو شیراز ،درخصوص اتهام سرقت هزار تومان وجه نقد ،با این استدلل که هزینههای تعقیب و تحقیق و صدور حکم و
اجرای آنکه بر نظام عدالت کیفری تحمیل میگردد ،به مراتب بیشتر از فایدهای است که از کیفردهی چنین متهمینی حاصل
میگردد ،نسبت به تعلیق کیفر اقدام گردیده است.

2. Legal model
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کیفری برای تعیین شدت کیفر مقرر شدهاند؛ اما مبنا قرارگرفتن این الگو برای تصمیمگیری قضایی ،به تنهایی
مجالی را برای متناسبسازی کیفر نخواهد داد.
برخالف اعتقاد برخی نو یسندگان که معتقدند در نظام حقوقی ایران ،اصول راهنمای تعیین کیفر بهمثابۀ
مقررهای قانونی وجود ندارد (حسینی و دانشناری ،)۵34 :۱39۵ ،باید گفت که قسمت اخیر مادۀ  ۱۸قانون
مجازات اسالمی ،بهعنوان الگو یی قانونی ،ضابطهها و اصول کلی ناظر بر تعیین کیفر را هرچند قابل نقد،
بیان کرده است .بهموجب این ماده ...« :دادگاه در صدور حکم تعزیری ،با رعایت مقررات قانونی ،موارد زیر
را مورد توجه قرار میدهد :الف -انگیزۀ مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم 1؛ ب -شیوۀ

ارتکاب جرم ،گسترۀ نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن2؛ پ -اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم؛ ت -سوابق
و وضعیت فردی ،خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعز یر بر وی» .این ماده که از نوآوریهای ارزشمند
قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱392است ،در واقع قواعد کلی ناظر بر کیفردهی را که به منزلۀ اصول
راهنمای قانونی برای قاضی کیفریاند ،تبیین می نماید .مالک مقرر در بند ب مادۀ مذکور ،ناظر بر شدت
جرم ارتکابی و مالکهای مقرر در بندهای الف و پ و ت همان ماده ،ناظر بر میزان مسئولیت کیفری و به
عبارتی ،میزان سرزنشپذیری مرتکب جرم است.
با توجه به تعدد مالکهای گفتهشده مبتنی بر شخصیت مرتکب جرم و تأ کید قانونگذار بر این موضوع،
میتوان گفت که هدف اساسی کیفردهی در قانون مجازات اسالمی مصوب  ،۱392بیش از آنکه بر نوع جرم
ارتکابی متمرکز باشد ،بر شخصیت مرتکب تأ کید ورزیده و قانونگذار در پی تحقق اهداف بازپرورانۀ کیفر
بوده تا سرکو بی و کیفررسانی صرف .هرچند اطالق برخی از مالکهای پیشگفته ،از جمله تأثیر وضعیت

 .1در همین ارتباط ،بخشی از مفاد دادنامۀ شمارۀ  9۱۰997۰22۱9۰۱299مورخ  ۱39۱/۱۰/3۰صادرشده از شعبۀ  ۱9دادگاه
تجدیدنظر تهران با این استدلل که الفاظ متضمن تهدید ،خارج از توان و ارادۀ متهم بوده و الفاظ تهدیدآمیز را بهصورت احساسی
و به دور از اراده بیان کرده است ،حکم بر برائت متهم صادر نموده است .بهموجب بخشی از دادنامۀ شمارۀ
 9۱۰997۰224۱۰۱4۰4مورخ  ۱39۱/۱۰/3۰شعبۀ  4۱دادگاه تجدیدنظر تهران ،با این استدلل که «متهم برگزارکنندۀ مجلس،
کلیمی بوده و بهعنوان جشن تولد فرزندش ،مجلس برگزار کرده و میهمانانش نیز کلیمی بودهاند و استعمال مشروب یا نگهداری
مشروبات ،حسب اعتقاد دینیشان با هدف استعمال خودشان ،مشروع و قانونی است؛ بنابراین تظاهر به ارتکاب فعل حرام و
استعمال مشروبات الکلی و خریدوفروش مشروبات الکلی نداشتهاند» ،حکم بر برائت متهمان صادر نموده است.
 .2در همین راستا ،در بخشی از دادنامۀ شمارۀ  9۱۰997۰9۰74۰۰۸2۰مورخ  ۱39۱/۱۰/۱9صادرشده از شعبۀ  ۱4دیوان عالی
کشور چنین آمده است« :دادگاه برای احراز و تطبیق میزان نقش متهم با مادۀ  ۱۸۶قانون مجازات اسالمی [مادۀ  279قانون مجازات
ا
اسالمی مصوب  ]۱392و تصدیق محاربه ،اقدامات وی را مؤثر شناخته و نتیجتا با استناد به مواد ،...حکم بهتبعید در حبس
مشارالیه را صادر نموده است لیکن تأثیر فعالیت و اقدامات وی را بهطور مشخص احصاء ننموده و معلوم نشده که اقدامات وی
چه تأثیر مخربی بر جامعه گذاشته یا در چه مقطعی امنیت اجتماع را مختل کرده و یا در پیشبرد اهداف گروهک شیطانی چه
تأثیری به جا گذاشته است ...بنابراین ،لزم است دادگاه بهطور دقیق و مشخص ،اقدامات مؤثر متهم در جهت عضو یت یا تبعیت
از گروهک موصوف را احصاء نموده و معلوم کند؛ زیرا میزان مجازات مقرر در حکم ،غیرمتناسب با میزان فعالیت وی است». ...

از کیفرگذاری تقنینی تا کیفرگزینی قضایی؛ مدل ها و معیارها (با تأکید بر رویۀ قضایی ایران)  /محسنی و رحیمیان

6۷

خانوادگی متهم در میزان کیفر از جهاتی قابل نقد است .ضمن آنکه ،آنگونه که در قسمت اخیر بند ت مادۀ
مذکور آمده است ،نحوۀ ارزیابی میزان تأثیر تعزیر بر مرتکب جرم که ناظر بر آینده است ،چگونه از سوی
ا
قاضی قابل احراز است؟ مالک مدنظر قانونگذار در این زمینه چیست؟ آیا اساسا ،مالک و معیاری مدنظر
قانونگذار بوده یا اینکه احراز این امر درونی ناظر بر آینده را علیالطالق به قاضی واگذار کرده است؟ تفاسیر
و استنباطهای مختلف قضایی در این خصوص ،چگونه از سوی مرجع تجدیدنظر قابل بازبینی و بررسی
مجدد است؟ و پرسشهایی از این قبیل که در پاسخ باید گفت ،بهتر آن است که قانونگذار مالکهای مدنظر
خود را در کیفرگزینی و اهداف خود را از اعمال کیفر بهصورت دقیق ،صریح ،قابلبازبینی و با پرهیز از
کلیگوئی بیان کرده و تکلیف قاضی صادرکنندۀ حکم را بهطور صریح مشخص کند .ضمن آنکه قاضی را
مکلف نماید که در حکم صادرشده ،مالکهای قانونی تعیین کیفر را ذکر کند .فارغ از این نقدها ،میتوان
گفت که در این ماده ،قانونگذار در پی متناسبسازی کیفر با مجرم بوده است نه با جرم .این استنباط و تفسیر
از مادۀ قانونی پیشگفته ،بنیان بسیاری از رویههای قضایی حبسگرا را متحول و تعدیل مینماید .آنچه این
برداشت را تقو یت مینماید شناسایی نهادهای جدید تعدیلکنندۀ کیفر در قانون مجازات اسالمی است که
فاقد سابقۀ تقنینی در نظام کیفری ایران بوده است .البته این امر ،نافی اعمال سایر عوامل قانونی تشدیدکنندۀ
کیفر نیست که درموارد خاص و بهصورت استثنایی از صورت قانونگذار در قوانین مربوط پیشبینی شده
ا
است؛ مثال تشدید کیفر بزه کالهبرداری به جهت کارمند دولتبودن مرتکب جرم (مواد  ۵27و  ۶9۵قانون
مجازات اسالمی) یا سن بزهدیده در جرم آدمربایی (مادۀ  ۶2۱همان قانون) یا استفاده از سالح در ارتکاب
سرقت (مواد  ۶۵۱و  ۶۵2و  ۶۵4قانون مجازات اسالمی) و...؛ اما اصل کلی در تعیین کیفر و بهویژه کیفر
حبس ،همان است که گفته شد .لزم است رویۀ قضایی این مادۀ قانونی مغفول را بهعنوان مادۀ قانونی راهبردی
بهخو بی بشناسد و دادگاههای تجدیدنظر نیز احکامی که اصول بنیادین پیشگفته را در نوع و میزان کیفر
تعزیری نادیده گرفتهاند ،نقض نمایند تا از این طریق ،رو یۀ قضایی را به سمت و سوی اهداف بازپرورانۀ کیفر
در قانون مذکور سوق دهند.
بر اساس مادۀ  ۱32-۱قانون مجازات فرانسه ،هر کیفری که توسط دادگاه صادر میشود باید فردیسازی
شود .دادگاه بر اساس چهارچوب تعیینشده در قانون،ماهیت ،میزان و رژ یم اجرای کیفر صادرشده را با توجه
به شرایط ارتکاب جرم ،شخصیت مرتکب و نیز وضعیت مادی ،خانوادگی ،اجتماعی و با توجه به کارکردهای
کیفر که در مادۀ  ۱3۰-۱تصریح شده است ،تعیین خواهد کرد .مادۀ  ۱3۰-۱که طی اصالحیۀ سال ،2۰۱4
به قانون مجازات الحاق شد ،مقرر میدارد :مجازات بهمنظور تأمین و تضمین حمایت از جامعه ،پیشگیری
از ارتکاب جرم جدید و احیای تعادل اجتماعی و نیز در راستای حفظ و رعایت منافع بزهدیده ،دارای دو
کارکرد به شرح ذیل است .۱ :مجازات مرتکب؛  .2تسهیل اصالح و بازپذیرسازی اجتماعی وی .در رویۀ
قضایی کشور فرانسه ،در موارد متعددی ،این تقید ،سختگیری و پایبندی دیوان عالی کشور به لزوم
متناسبسازی نوع و میزان مجازات با شخصیت مرتکب و ...قابل مشاهده است؛ از جمله اینکه در یک
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پرونده دو نفر به حبس بدون تعلیق محکوم شده بودند .دادگاه در راستای توجیه حبس ،1در متن رأی به این
نکته پرداخته بود که ماهیت و ویژگی عمل ارتکابی ،مستلزم ارائۀ یک پاسخ مناسب ،یعنی کیفر حبس
غیرمعلق است .دیوان عالی در راستای بررسی درخواست فرجامخواهی ،بر این نکته تأ کید کرد که در زمینۀ
امور جنحهای ،مجازات حبس بدون تعلیق نمیتواند صادر شود مگر بهعنوان آخرین انتخاب و آن هم در
صورتی که شدت عمل ارتکابی و شخصیت مرتکب ،کیفر حبس را ایجاب نماید .ضمن اینکه سایر
ضمانتاجراها نیز آشکارا نامناسب به نظر برسد.

2

در پروندۀ دیگری ،فردی به دلیل درآمد اندک به فعالیت بازسازی سقف منازل ،بدون اظهار آن به ادارۀ
مالیات ،مشغول بود که به اتهام کتمان درآمد و اظهار دروغین نزد یک مؤسسۀ دولتی به دو سال حبس محکوم
شده بود .در پی فرجامخواهی از این رأی ،دیوان عالی ،دادگاه صادرکنندۀ رأی را به دلیل عدم تالش برای
بررسی وضعیت مادی ،خانوادگی و اجتماعی محکوم مذمت کرد و خاطرنشان ساخت که در امور جنایی،
یک کیفر حبس بدون تعلیق نمیتواند صادر شود؛ مگر اینکه این کیفر بهطور اختصاصی ،با لحاظ وضعیت
مادی ،خانوادگی و اجتماعی وی توجیه شود .این موضع سختگیرانۀ قضات دیوان عالی در برابر لزوم توجیه،
از توجه آنان به آثار اجتماعزدایی حبس ،ناکارآمدی آن در اصالح و پیشگیری از تکرار و بهطور

کلی،جرمزابودن آن حکایت دارد 3.در رأی دیگر ،دادگاه به دلیل شدت خسارات روانشناختی واردشده به
بزهدیدۀ سالمند ،تعدد پروندههای متهم و در راستای پیشگیری از تکرار جرم ،حکم به حبس بدون تعلیق داده
بود .پس از فرجامخواهی از این رأی ،دیوان عالی ضمن نقض رأی خاطر نشان ساخته بود که در توسل به
حبس بهعنوان آخرین انتخاب ،صرف اشاره به شدت عمل و شخصیت مرتکب کافی نیست؛ بلکه باید با
صراحت ،هم به ضرورت حبس بدون تعلیق و هم به عدم امکان تعدیل آن پرداخت (.)Didier, 2012: 389
در پروندۀ دیگری فردی به اتهام معاونت در واردکردن مواد مخدر به کشور ،با توجه به حجم درخور توجه
هروئین ،به سه سال حبس محکوم شده بود .دیوان عالی پس از رسیدگی شکلی و نقض رأی ،خاطر نشان
کرد قضات در رسیدگی ماهوی فقط به شدت جرم و آثار آن توجه نمودهاند؛ لیکن از توضیح دربارۀ سایر
عناصر ،از جمله شخصیت مرتکب و نامناسببودن سایر ضمانتاجراها غفلت نمودهاند.

4

منتقدان نظام کیفردهی مبتنی بر قانون معتقدند،چنین نظام نرمشناپذیری موجب ایجاد احساس
بیعدالتی میگردد؛ زیرا توانایی دستیابی به همۀ معیارهای بالقوه مرتبط با تعیین کیفر عادلنه را ندارد .عالوه
 .1برای دیدن تحلیلی علمی از این تأسیس جدید حقوقی؛ نک( :ابراهیمی و رحیمیان)۱397 ،

2. L'impossibilité d'aménager une peine d'emprisonnement sans sursis rapportée par le
mandat de dépôt décerné par la juridiction correctionnelle, Arrêt rendu par Cour de
cassation, crim, AJ Pénal 2013, p. 406.
3. Dorothée Goetz, Nouvelle confirmation de l'obligation de motivation spéciale des peines
d'emprisonnement ferme sans sursis, Dalloz actualité 02 mai 2016.
4. Précisions sur la motivation des peines d’emprisonnement, Arrêt rendu par cour de
cassation, crim, AJ Pénal 2017, p.96.
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بر آن ،نمیتواند نیازهای بازپرورانۀ مجرم را نیز در نظر بگیرد (محمودیجانکی .)۶72 :۱3۸۸ ،بنابراین،
اگرچه الگوی قانونی هماهنگ و همسو با اصل قانونیبودن جرائم و مجازاتهاست ،اصل قانونمندی
مجازاتها نیز طی یک فرایند آرام از نظر کیفی تضعیف شده است؛ زیرا قدرت الزامآوری خود را به نفع قاضی
که اختیاراتش هم زمان افزایش یافته ،از دست داده است؛ بهطوری که از این پس ،قاضی میتواند کیفر را تا
میزانی که مایل است ،کاهش دهد.
در فرانسه ،کیفیات مخففه که لزم نیست اعمال آن توجیه شود ،به قاضی اختیارات وسیعی در این زمینه
میدهد که این اختیارات قضایی در قانون مجازات فرانسه نیز گسترش پیدا کرده است (دلماس مارتی:۱393 ،
 .)۱۵۵با این وصف ،در کنار الگوی قانونی تعیین کیفر و بهعنوان مکمل آن ،باید از اصل قضامندی
مجازاتها سخن گفت .این اصل بدین معنی است که فقط مقام صالحیتدار قضایی میتواند نسبت به حکم
به مجازات و اجرای آن اقدام کند (نو بهار .)۶7 :۱392 ،اما توسعۀ مفهوم قضامندی که اصل قضاییبودن
رسیدگی و محکومیت ک یفری را نیز در خود دارد ،با ضرورت جدید مهمی ،یعنی کیفیت قانون یا اصل
کیفیبودن قانون نیز همراه شده است .این مفهوم ،سبب اجتناب از خطرهای خودکامگی متون قانونی

میشود؛ زیرا مستلزم دردسترسبودن (قابلیت دسترسی) ،1صراحت (دقت) ،و قابلپیشبینیبودن آثار متون
قانونی است (دلماس مارتی .)۱۱۰ :۱393 ،معیار قانونی ،اگرچه شرطی لزم و ضروری است ،نمیتواند به
تنهایی معیار کاملی برای تصمیمگیری قضایی باشد؛ بنابراین باید به درستی اعتقاد نو یسندگانی که اقدام
محض بر اساس قانون را افسانه پنداشتهاند (منصورآبادی ،)۱47 :۱39۶ ،اذعان کرد.
 .2-1-2معیار مبتنی بر رویۀ قضایی

معیارهای رویهای تعیین کیفر ،به متغیرهایی اطالق میشود که بر تصمیم گیری قضات مؤثرند؛ اما
ا
[لزوما] مبتنی بر نگرشهای درونی قاضی صادرکنندۀ حکم هم نیست (منصورآبادی .)۱4۸ :۱39۶ ،به
عبارتی بهتر ،قاضی ممکن است تحت تأثیر معیارها و عوامل رویهای ،اقدام به تعیین کیفری نماید که با
استنباطهای شخصی و نیز نگرش و اعتقاد وی نسبت به کیفر مورد حکم متفاوت باشد .قدر مسلم آنکه اولین
و مهمترین عامل تأثیرگذار بر نوع واکنش کیفری ،هدفی است که بهعنوان اولو یت یک سیاست کیفری
مشخص برای مجازات در نظر گرفته میشود .در توضیح بیشتر این الگو میتوان بهعنوان نمونه از سیاستهای
اتخاذی مسئولن عالی قضایی در دورانهای متفاوت مدیریتی اشاره کرد .در دورهای بر نقش مؤثر کیفر حبس

 .1در همین ارتباط ،بهموجب دادنامۀ شمارۀ  97۰9977۱۱۱7۰۱2۱3مورخ  ۱397/۸/۵صادرشده از شعبۀ  ۱۰7دادگاه کیفری دو
شیراز ،دادگاه به علت کهولت سن و بیسوادبودن متهم و با در نظرداشتن شغل وی که دامدار بوده است ،استنباط نموده است که
ا
عرفا کسب اطالع از جرمبودن عمل توسط متهم ممکن نبوده و به دلیل جهل حکمی وی نسبت به موضوع ،به استناد قسمت دوم
مادۀ  ۱۵۵قانون مجازات اسالمی ،ایشان را از اتهام عدم تمدید مجوز سالح تبرئه نموده است.
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و سیاستهای کیفرگرا 1تأ کید میشود که بسیاری از قضات تحت تأثیر همین الگوها و سیاستهای کالن
ا
قضایی و بعضا با وجود نگرشهای شخصی خود و اعتقاد به لزوم کاهش بهرهگیری از حبس ،اقدام به تعیین
مکرر کیفرهای حبس حداکثری میکنند و در دورۀ مدیریتی دیگر از سیاستگذاری قضایی با رویکرد
اعتدالگرایی کیفری بر اجتناب از کیفر حبس و تأ کید بر بهرهگیری از جایگزینهای حبس اصرار و رویهسازی
ا
میشود .عالوه بر آن بسیار پیش آمده است که قضات با تأثیرپذیری از رویۀ قضایی اتخاذشده (معمول از
سوی مراجع عالی نظیر دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور) درخصوص یک پدیدۀ جنایی ،اقدام به
تصمیمگیری مینمایند تا حکم صادرشده در مرجع تجدیدنظر نقض نگردد.
«آماریشدن دادرسی» را که شاید بتوان با مسامحه نقطۀ مقابل «دادرسی عادلنه» تلقی کرد ،بهعنوان
نمونهای از معیار رویه ای در گزینش کیفر قابل ارزیابی است که به علت شتاب در دادرسیها و بیدقتی در
صدور حکم میتواند بر نوع و میزان کیفر تعیینی مؤثر باشد؛ به گونهای که در رویۀ قضایی ایران مرسوم است
و بر آن تأ کید میشود ،ارائۀ آمار مثبت در پایان هر ماه از پروندههای مورد رسیدگی ،مبنای سنجش عملکرد
قاضی قرار میگیرد .آمار مثبت به معنای پیشیگرفتن تعداد پروندههای مختومه در هر شعبه نسبت به تعداد
پروندههای ورودی به آن شعبه است .این امر ،مجال فردیسازی کیفر و تفکر بیشتر قاضی در زمان صدور
حکم جهت گزینش کیفر متناسب را تا حدود زیادی از بین برده است.
درنظر داشتن هنجارهای فرهنگی حاکم بر محل وقوع جرم و استناد به این هنجارها در جهت کاهش
میزان کیفر را میتوان از جمله الگوهای رویهای در تعیین کیفر دانست .گرایش به تعیین حداقل مجازات
قانونی و نیز تغییر عنوان مجرمانه از سوی قضات در جهت اثرگذاری بر میزان مجازات ،از جمله آثار استناد
به هنجارهای فرهنگی در رویههای تعیین کیفر است (حسینی و دانشناری .)۵3۸-۵4۵ :۱39۵ ،ازاینرو،
میتوان گفت که در برخی موارد نوع و میزان مجازات صادره به دادگاهی که فرد در آنجا محاکمه میشود
بستگی دارد و نه به جرمی که مرتکب شده است 2.به این ترتیب افرادی که مرتکب جرائم مشابه شدهاند،

مجازاتهای متفاوتی متحمل خواهند شد .این واقعیت قضایی که به «عدالت کیفری جغرافیایی» مشهور
شده است ،تا اندازۀ زیادی ناشی از فرهنگهای متفاوت قضات دادگاهها است .این قضات ،تصمیمات خود

 .1منظور از کیفرگرایی یا کیفرباوری ،گرایش آموزهای و عملی به اعمال یا تحمیل کیفر بر جرم یا مرتکب آن است که بر پایۀ آموزۀ
کالسیک سزادهی یا سزاباوری و نظریۀ سزاواری دادگرانه در گفتمان علوم جنایی معاصر شناخته شده است .به نقل از:
(رایجیاناصلی.)۱3 :۱397 ،
 .2بهعنوان نمونه در دادنامۀ شمارۀ  292مورخ  ۱3۸2/4/3۰صادرشده از شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر ایالم ،راجع به
تجدیدنظرخواهی متهم که در بزه شروع به قتل عمد با اعمال تخفیف قضایی به یک ماه حبس محکوم شده است ،بارقههایی از
عدالت جغرافیایی قابل مشاهده است و قاضی در هنگام صدور حکم ،وضعیت اجتماعی و فرهنگی حاکم بر محل سکونت متهم
را مدنظر قرار داده و با این استدلل که «  ...با توجه به بافت محل سکونت تجدیدنظرخواه ،محکومیت وی به تحمل حبس موجب
ازهمگسیختگی کانون خانواده میشود» ،کیفر حبس تعیینی از سوی دادگاه بدوی را به جزای نقدی تبدیل کرده است.
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ا
را صرفا بر اساس اعتقادهای قضایی خود اتخاذ نمیکنند؛ بلکه بیشتر بر اساس آنچه جامعه از آنها انتظار
دارد ،حکم صادر میکنند (مهرا.)9۱ :۱3۸۶ ،
توسل به عوامگرایی در رویکردهای کیفری نیز از جمله الگوهای رویهای است که قاضی جزایی تحت
ا
تأثیر فضاسازیهای رسانهای یا فشار افکار عمومی یا نشریات ،اقدام به تعیین کیفری میکند که لزوما منطبق
بر الگوی قانونی و الگوی نگرش شخصی وی نیست؛ ولی این عوامل بر تصمیم وی اثر گذاشتهاند .بنابراین،
عوامل دیگری غیر از الگوهای قانونی که از جملۀ آنها الگوهای رویهای است ،بر تصمیمگذاری قضات
مؤثرند .بهترین و جامعترین مفهوم الگوی راهبردی ،تأ کید بر موانعی است که قضات را از بهکارگیری محض
نگرشها باز میدارد (مهرا .)۱49 :۱3۸۶ ،تعیین کیفر مدنظر دادستان از سوی دادگاه جزایی ،به انگیزۀ
مواجهنشدن حکم صادرشده با اعتراض دادستانی ،بهرغم اعتقادنداشتن قاضی دادگاه بر لزوم تعیین کیفر،
میتواند از جمله الگوهای دیگر راهبردی در تصمیمگیری قضایی تلقی شود.
ا
مجرمانه توصیفکردن رفتارهایی که از سوی متهم صورت گرفته و صرفا واجد وصف حقوقی و نه کیفری

است ،از سوی برخی قضات میتواند نمونۀ دیگری از توسل به الگوی راهبردی باشد 1.باید اذعان کرد که

بخشی از آمار محکومین در زندانها ،نتیجۀ چنین رویههای ناصحیح و غیرمنطبق با اصول حقوق کیفری و
اصول دادرسی منصفانه است که باید تضمینکنندۀ حقوق طرفین دعوا ،اعم از بزهدیده یا متهم ،باشد.
 .2-2معیارهای شخصی

برخالف معیارهای عینی ،معیارهای شخصی مؤثر در تصمیمگیری قضایی ،به عواملی اطالق میشود
که مرتبط با شخصیت فردی قاضی صادرکنندۀ حکم است .از این معیارها که برخالف معیارهای قانونی
نامعیناند ،شاید بتوان با مسامحه به معیارهای نامعین یا معیارهای قضایی یاد کرد که به فضای رسیدگی و
مراجع و نیروهای پیرامونی مرتبط است و تصمیم قضایی در تعیین کیفر را تحت تأثیر قرار میدهد .هیچگاه
ردپایی از این دسته معیارها یا عوامل در آرای صادرشده نمیتوان یافت؛ مگر به مدد بررسی شرایطی که رأی
در آن شرایط صادر شده است یا با تکیه بر اطالعاتی که قضات میتوانند در این خصوص ارائه دهند؛ به
 .1شاید بتوان این استدلل شعبۀ  ۱۱7۱دادگاه عمومی جزایی(سابق) تهران را در دادنامۀ شمارۀ  ۰۱7۵9مورخ  ،۱39۰/۱2/24در
راستای الگوی مورد بحث دانست .مفاد استدلل دادگاه چنین است« :اگرچه چک مستند شکایت ،بابت تضمین بوده و در متن
چک نیز ،این موضوع قید گردیده است و استشهادیۀ پیوست پرونده نیز دللت بر این امر دارد ،اما با توجه به اینکه چک جهت
بازپرداخت بدهی صادر شده و قید تضمینیبودن در متن آن ،وصف کیفری چک را زائل نمیکند و فلسفۀ صدور چک ،جهت
پرداخت بدهی است نه امر دیگری ».در نهایت حکم بر محکومیت متهم به اتهام صدور چک پرداختنشدنی صادر نموده که در
دادگاه تجدیدنظر نیز ،تأیید گردیده است .برخالف رو یۀ پیشگفته،در بخشی از دادنامۀ شمارۀ  9۸۰9977۱۱۱7۰۰9۸۰مورخ
 ۱39۸/۶/2۵صادرشده از شعبۀ  ۱۰7دادگاه کیفری دو شیراز چنین آمده است« :تالش در جهت قراردادن یک موضوع دارای
ماهیت حقوقی در قالب عناو ین کیفری قابل تفسیری همچون تحصیل مال از طریق نامشروع ،با اصول متعددی از حقوق کیفری
متعارض است که رویۀ قضایی باید از آن اجتناب نماید و فرایند دادرسی را بر مبنای اصولی عادلنه و منصفانه بنیان نهد».
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عبارت دیگر ،جزء الزامات قانونی نیستند .شناسایی و بررسی این دسته از عوامل نیازمند مطالعات میدانی و
تجربی است (الهام و کریمی .) ۱94 :۱394 ،این معیارها در دو بند جداگانه مشتمل بر معیارهای مبتنی بر
نگرش قضای ی و معیارهای مبتنی بر و یژگیهای شخصیتی قاضی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت که به نظر
میرسد در مقایسه با معیارهای عینی ،تأثیر بیشتری بر ماهیت تصمیم قضایی خواهند داشت.
 .2-2-1معیار مبتنی بر نگرش قضایی

1

نگرش در مفهوم روانشناختی به معنای حالتی ذهنی یا عصبی حاکی از تمایل که از طریق تجربه،
سازمانیافته و بر پاسخهای فرد به تمامی موضوعات و موقعیتهایی که با آن در ارتباط است ،تأثیری جهتدار
یا پو یا دارد (برگ .)۵3۸ :۱3۶۸ ،نگرشها ،در زمینهسازی و شکلدهی به رفتارها ،ایجاد انگیزهها ،ارضای
نیازها و جهتدهی به گرایشها تأثیری جدی دارند .به همین دلیل مطالعۀ آنها بخش عمدهای از روانشناسی
اجتماعی را به خود اختصاص داده است .هیچ مفهوم مجردی نتوانسته است همچون مفهوم «نگرش»،
موقعیت عمدهای در روانشناسی اجتماعی کسب کند (روش بالو و نیون ،بیتا . )۱۱9 :در معیار مبتنی بر
ا
نگرش ،تأ کید بر این است که آنچه تصمیم قضات را شکل میدهد ،صرفا قانون و رویۀ قضایی نیست؛ بلکه
نگرشهای شخصی نیز بر نوع و میزان کیفر مؤثرند .در واقع ،قاضی باید کیفیات و روشهای موجود برای
اجرای مجازاتها یا اقدامات تأمینی را بشناسد تا بتواند کیفر یا اقدام تأمینی را با توجه به شناختی که از
شخصیت بزهکار دارد ،انتخاب کند تا به وی اجازه دهد در بهترین شرایط به سازگاری مجدد اجتماعی دست
یابد (بولک.)۶۱ :۱372 ،
نوع دیدگاه و تلقی قاضی صادرکنندۀ حکم نسبت به عواملی همچون نوع بزه ارتکابی ،شخصیت متهم
پرونده ،نقش و حضور وکیل در دفاع از حقوق متهم یا حتی نحوۀ دفاع و رعایت شئونات دادگاه از سوی متهم
یا وکیل وی و ...میتواند در حکم صادره و نوع و میزان مجازات تأثیرگذار باشد؛ بهعنوان مثال چنانچه نگرش
قاضی کیفری نسبت به حضور وکیل مدافع در پرونده ،نگرشی منفی باشد و بر اساس پیشفرضهای ذهنی
یا تجربیات شخصی ،چنین تصور کند که حضور وکیل مدافع روند دادرسی را از مسیر مدنظر قاضی
رسیدگیکننده خارج میسازد ،ممکن است این نگرش ،در نوع و میزان کیفر تعیینی در چنین پروندهای با
ا
پروندهای که وکیل مدافع حضور ندارد ،متفاوت باشد .در اینجا مقصود ما از نوع و میزان کیفر ،لزوما القای
مفهوم شدیدتر یا خفیفترشدن کیفر مورد حکم نیست؛ بلکه در پی اعالم این واقعیت عینی و روانشناختی
هستیم که بی هیچ تردیدی الگوی نگرشی قاضی در کیفر مورد حکم تأثیر مستقیم و بدون واسطه خواهد
داشت.
از جمله متغیرهای مهم و مؤثر در نحوۀ شکلگیری نگرش قاضی درخصوص کیفر زندان ،میزان آشنای ی
وی با آموزههای جرمشناختی است؛ زیرا مطالعات جرمشناختی ،واقعیت اجتماعی و انسانی جرم را برای
1. Attitudinal model
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کسانی بیان میکند که قرار است بهعنوان کنشگران درونی و بیرونی نظام عدالت کیفری ،اعم از قانونگذار
کیفری ،ضابط ،بازپرس ،دادستان ،قاضی دادگاه و ،...برای مقابله با مظاهر مختلف بزهکاری سیاستگذاری
و اقدام کنند (پیکا .)۱9 :۱393 ،البته به دلیل نداشتن برنامهریزی صحیح دستاندرکاران نظام عدالت کیفری
و اهتمامنورزیدن کافی مسئولین مربوط نسبت به ضرورت آموزشهای جرمشناختی و تراکم شدید و
طاقتفرسای کار قضایی و شاید فراهمنبودن امکان مطالعات جرمشناختی برای قضات موجب میشود تا
آنگونه که شایسته است ،از این آموزشها بهره نبرند و نتوانند از آن در کاهش جمعیت کیفری استفاده کنند
(میرخلیلی و یعقو بی.)۱۱7 :۱39۶ ،
الگوی نگرشی قاضی حتی در نحوۀ تفسیر قضایی از متن قانون جزا نیز تأثیرگذار خواهد بود و حسب
مورد ،به نفع یا به ضرر بزهدیده یا متهم تفسیر مدنظر خود را از قانون انجام میدهد .از همین رو ،چنانچه
نگرش قضایی بر بیفایدهبودن کیفر حبس باشد یا قاضی بر اساس آموختههای علمی و جرمشناختی خود یا
تجارب قضایی ،نگرشی اعتدالی نسبت به کیفرها و بهویژه کیفر حبس داشته باشد یا با نگرشی جامعهشناختی
نسبت به پدیدۀ جنایی ،ارتکاب جرم را ناشی از بیعدالتیهای اجتماعی و اقتصادی و توزیع ناعادلنۀ ثروت
یا فاصلۀ طبقاتی در جامعه تلقی کند ،طبیعی است که تالش میکند بر اساس نگرش خود نسبت به تعلیق
اجرای کیفر حبس یا تعیین جایگزینهای حبس اقدام کند یا با بهرهگیری حداکثری از اختیارات قضایی ،مدت
زمان حبس را کاهش دهد یا در مواردی که بر اساس قانون جزا مختار به انتخاب کیفر حبس یا سایر کیفرها
باشد ،اقدام به تعیین کیفری غیر از حبس در حکم صادرشده کند یا ممکن است با تفسیری از قانون که منطبق
بر الگوهای نگرشی اوست ،نسبت به صدور حکم برائت اقدام نماید 1.در همین راستا ،در بخشی از دادنامۀ

شمارۀ  9۱۰997۰2۶97۰۰۶9۸مورخ  ۱39۱/۱۰/۱2شعبۀ  ۶3دادگاه تجدیدنظر تهران چنین آمده است:
ا
ا
«چون متهم فاقد سابقه است و ضمنا با تالش برای جلب گذشت شاکی ،عمال حسن نیت و نیز پشیمانی از
عمل مجرمانۀ ارتکابی را ثابت کرده است ،اعمال و اجرای کیفر زندان ضروری نیست .ازاینرو ،از کیفر
زندان نباید بهعنوان یک کیفر معمولی استفاده شود و در مواقعی که تأمین اهداف دادرسی با کیفر جزای نقدی
ممکن است ،نباید از کیفر زندان استفاده گردد».
میتوان گفت که نظام معانی ذهنی قضات درخصوص مجازات زندان و جمعیت کیفری زندانها از چنان
اهمیتی برخوردار است که بیتوجهی به آن میتواند حتی به شکست سیاست جنایی یک کشور بیانجامد
(قماشی و دیگران .)3۵ :۱397 ،بدیهی است میزان اقدام قضات بر اساس الگوی نگرشی ،بسته به درجۀ
 .1در دادنامۀ شمارۀ  97۰9977۱۱۰۰۸۸2مورخ  ۱397/۶/۱۵صادرشده از شعبۀ  ۱۰7دادگاه کیفری دو شیراز که مبتنی بر الگوی
نگرشی قاضی صادر گردیده است ،با رو یکردی انتقادی به کیفر حبس ،ضمن اشاره به نرخ بالی تکرار جرم از سوی زندانیانی که
ا
پس از خروج از زندان مجددا مرتکب بزه میشوند ،یکی از علل این امر را بهرهگیریهای غیراصولی و بیحدومرز از کیفر حبس
اعالم کرده است و چنین نتیجهگیری شده که در تکرار جرم از سوی چنین مجرمینی ،به نقش نهاد زندان و آموزش شیوههای جدید
بزهکاری در زندان نیز ،بهعنوان یکی از علل غیرمستقیم تکرار جرم باید توجه گردد.
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مرجع رسیدگی اعم از دادسرا ،دادگاه بدوی ،دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیز دارای نوسان و شدت
و ضعف بوده است و با یکدیگر متفاوتند و هرچه درجه و شأن مرجع قضایی عالیتر باشد ،میزان آزادی عمل
قضات بر اساس الگوی نگرشی آنها نیز گستردهتر و بیشتر خواهد شد .بنابراین ،تأثیرگذاری بر نگرشهای
قضایی و اصالح نگرشها نسبت به کیفر حبس و تالش در جهت رهنمونسازی آن به سمت پذیرش الگوهای
علمی و جرمشناختی که ریشه در واقعیتهای جنایی دارد ،میتواند با تعدیل رویکردهای حبسگرا ،نرخ رو
به افزایش جمعیت کیفری زندانها را کندتر و به سامانتر نماید.
 .2-2-2معیار مبتنی بر ویژگیهای شخصیتی قاضی

هرچند بحث از روانشناسی قضایی موضوع مطالعات مستقلی است ،در این بند تالش خواهیم کرد با

توضیحی مختصر نسبت به موضوع ،نسبت به تحلیل مطلب اقدام کنیم .به نظر گوردون آلپورت 1شخصیت،
سازمانبندی پو یایی است در درون فرد ،از آن دسته از نظامهای روانیفیزیکی که رفتار و تفکر شاخص او را
تعیین میکنند (کارور و شییر .)3۱ :۱3۸7 ،از جمله زمینههای دیگر مؤثر و دارای نقش تعیینکننده در
تصمیمگیری قضایی ،ویژگیهای شخصیتی قاضی صادرکننده حکم است .البته نباید و نمیتوان با قائلشدن
به اختیار قاضی ،عدالت و حقوق و آزادیهای فردی را به پای تمایالت شخصی قاضی قربانی کرد (آقائینیا،
 .)۱۶ :۱3۸۵باید گفت که عامل شخصیت آنچنان مهم است که برخی اندیشمندان گفتهاند :جز شخصیت
قاضی ،هیچ تضمین دیگری برای اجرای عدالت وجود ندارد.
عوامل متعددی در شکلگیری شخصیت مؤثرند که در این میان ،نظام خانواده را باید مهمترین عامل
اثرگذار در این زمینه دانست .ساختار فیزیکی و روانی حاکم بر محیط خانواده ،نوع تعلیم و تربیت ،نحوۀ
روابط میان اعضای خانواده و پدر و مادر که با الگو پذیری فرزندان همراه است و نیز تعداد اعضای خانواده یا
عقدههای روانی نشئتگرفته در دوران کودکی و ...در شکلگیری شخصیت فرد و در نهایت در مقام قضاوت،
در نحوۀ برخورد و رفتار با مراجعین و شکلگیری تمایالت درونی که بیتردید تظاهر بیرونی نیز خواهد
داشت ،و بهتبع آن تصمیمهای کیفری سختگیرانه یا تساهل یا تعادل در رفتار با متهمین از حیث تعیین نوع
و میزان مجازات ،مؤثر خواهد بود .عالوه برآن ،شرایط فرهنگی و اجتماعی یک جامعه نیز بر شخصیت فردی
قاضی اثرگذار خواهد بود.
در جوامع سنتی ،قضات دارای خصوصیاتی هستند که ناشی از ساخت اجتماعی آن جامعه و
غیرقابلبازرسی و نظارت است .همان گونه که اشخاص معمولی در جامعۀ سنتی عادت میکنند که از اوامر
و دستورات مقامات بال و آدابورسوم و سنتها بدون چونو چرا تبعیت کنند ،واکنش قضات نیز آن خواهد
بود که از نص قوانین بدون آنکه هیچ گونه تغییر و تحولی را در آن به وجود آورند ،تبعیت کنند .بر طبق
خصوصیات ساختمان «شخصیت خودکامه» که در قضات جوامع سنتی وجود دارد ،پیروی خشک و
1. Gordon alport

از کیفرگذاری تقنینی تا کیفرگزینی قضایی؛ مدل ها و معیارها (با تأکید بر رویۀ قضایی ایران)  /محسنی و رحیمیان

۷۵

غیرقابلانعطاف از قانون باعث احساس رضایت و آسودگی خاطر آنان میگردد .قاضی «وظیفه» خود را انجام
میدهد و در مقابل قدرت سحرآمیز «قانون» که نماینده و پشتیبان سنتهای تغییرناپذیر اجتماعی است ،سر
تعظیم فرود میآورد .از طرف دیگر ،قاضی جامعۀ سنتی فاقد ابتکار و خالقیت فکری است (صانعی:۱3۸9 ،
.)۵۰2-۵29
چنانچه از جمله ویژگی شخصیتی قاضی صادرکنندۀ حکم ضعیفالنفس و ترسوبودن باشد ،ممکن است
تحت تأثیر تهدیدهای طرفین پرونده یا تذکر غیرقانونی مقام مافوق یا تماس تلفنی یک مقام متنفذ ،اقدام به

صدور حکمی کند که منطبق با واقعیتهای پرونده نباشد .به همین جهت «شجاعت قضایی» 1یک توانایی
ذاتی و درونی است که قضات را قادر میسازد تا بر تهدیدها ،ترسها و فشارها غلبه کنند و بهرغم انتقادها،

واکنشها ،عدم محبو بیت و منزویشدن ،وظیفۀ مقدس خود را انجام دهد 2.در همین ارتباط ،چنانچه یک
قاضی از لحاظ شخصیتی ،نسبت به متهمین یا مراجعین ،به شدت بدبین یا پرخاشگر 3باشد یا تحت تأثیر

ویژگیهای شخیصتی خودکامه ،همواره بر صحت و درستی حکم صادرشده یا مجازات تعیینی در حکم ،با
وجود اشتباهبودن آن اصرار کند ،بدیهی است که تصمیم قضایی اتخاذشده از سوی چنین شخصی از حیث
مقام صادرکنندۀ آن ،باید مورد تحلیل روانشناختی قرار گرفته و نسبت به تعدیل کیفر از سوی مرجع
تجدیدنظر اقدام شود .از همین رو است که حضرت علی (ع) در نامۀ  ۵3نهجالبالغه از جمله ویژگیهای
شخصیتی قاضی را عدم پافشاری بر اشتباهات و دشوارنبودن بازگشت به حق از سوی او ،اعالم نموده است.

4

از آنجا که از جمله ویژگیهای مطلوب شخصیتی یک قاضی «میانهروی قضایی» 5به معنای آنگونه

توانایی خو یشتن داری و کف نفس است که منجر به بیتأثیرشدن تمنیات ،نیازها ،تمایالت و احساسات
شخصی در تصمیمگیری قضایی شود (صانعی ،)۱7۶ :۱3۸9 ،چنانچه قاضی کیفری ،بی هیچ رأفت و
ترحمی و بدون درنظرداشتن اوضاع و احوال ارتکاب جرم یا رفتار تحریکآمیز بزهدیده یا وضعیت زندانها و
وضعیت همسر و فرزندان فرد متهم و ...اقدام به تعیین کیفرهای نامتناسب و حبسهای طولنیمدت در حکم
کند ،تعدیل و متناسبسازی کیفر تعیینی از سوی مرجع عالی ضرورتی انکارناپذیر است.

1. Judicial courage

 .2این م قاله بنا به اذعان مترجمان ،برگرفته از یک پژوهش گروهی با مشارکت لی لی بارنا ،دوروتیا جوهاز و و سوما ماروک ،تحت
نظارت دورا و یراگ داداس است که در سال  2۰۱7به «شبکۀ آموزش قضایی ارو پا» ارائه گردیده است (نک :ناصری دولت آبادی
و صبوری.)۱7۶ :۱39۶ ،
 .3پرخاشگری از جمله مفاهیمی است که در روان شناسی اجتماعی مطرح میشود و آن را رفتاری تعریف کردهاند که هدف آن
صدمهزدن به خود یا دیگری باشد که روانشناسان مشهوری همچون فرو ید و لورنز ،معتقد به ذاتیبودن پرخاشگری و برخی دیگر
همچون لئونارد برکوو یتز معتقد به اکتسابیبودن پرخاشگریاند .ضمن آنکه گروهی از پژوهشگران دانشگاه ییل ،منشأ پرخاشگری
را ناکامی فرد در رسیدن به هدف دانستهاند (نک :کریمی.)۱97-2۰۶ :۱3۸۶ ،
َّ َّ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ
َََ
َ
ِّ
ُ
 .4متن عربی مفهوم مورد استناد این استَ ... :و ل َیتمادی فی الزلة ،و لیحصر من الفیء الی الحق اذا عرفه. ...

5. Judicial temperance
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برخی از روانشناسان در مقابل رویکرد خصیصهای به پیشبینی رفتار ،مسئلۀ «موقعیتگرایی» را مطرح
کردهاند .موقعیت گرایی عبارت از این نظر است که متغیرهای موقعیتی در تعیین اینکه افراد چگونه عمل
میکنند ،مهمتر از متغیرهای شخصیتی است (کارور .)۱42 :۱3۸7 ،در تطبیق مفهوم روانشناختی
موقعیتگرایی با میزان اثرگذاری موقعیتها بر تصمیمگیری قضایی ،در قالب یک نمونه به بیان مطلب پرداخته
میشود .ممکن است ویژگیهای شخصیتی یک قاضی بهگونهای باشد که بر اساس آن ویژگیها ،تمایل بر
رعایت حقوق قانونی و انسانی متهمان داشته باشد؛ اما همین فرد چنانچه در موقعیتی قضایی یا در شعبهای
از دادگاه کیفری مشغول به کار شود که پروندههای مربوط به مرتکبین جرائم خشن و خطرناک به وی ارجاع
گردد ،در این فرض متغیرهای موقعیتی بر متغیرهای شخصیتی وی غالب میشود و اقدام به تعیین کیفرهایی
مینماید که ممکن است قرابتی با روحیات و ویژگیهای شخصیتی وی نداشته باشد.
نتیجه

امروزه سیاستگذاران کیفری ،تالش میکنند که رو یۀ قضایی را به سمت بهرهگیری حداقلی ،ضروری و
نظاممند از کیفرها ،بهویژه کیفر حبس هدایت کنند .در این میان ،نقش قضات دادگاهها در ارائۀ تفسیری
منطقی از مواد قانون جزا و بهتبع آن تعیین کیفری که متناسب با شخصیت بزهکار و در راستای دستیابی به
اهداف تعریفشدۀ حقوق جزا باشد ،نقشی بیبدیل خواهد بود؛ ازاینرو ،ایجاد توازن و تعادل میان مدلهای
ا
قانونی و الگوهای قضایی تعیین کیفر کامال ضروری تلقی میشود .بنابراین ،کیفرگذاری تقنینی بر اساس هر
یک از اهداف حقوق جزا و کیفرگزینی قضایی که در راستای هر یک از اهداف مدنظر قانونگذار صورت
میپذیرد ،ممکن است برایندهای متفاوتی را در نظام عدالت کیفری داشته باشد .بر این اساس ،تعیین و اعمال
کیفر با هدف بازسازگاری و بازاجتماعیسازی بزهکار ،منجر به نامعینشدن نظام کیفردهی میگردد؛
بهگونهای که قاضی در مقام صدور حکم ،با مبنا قراردادن «اصل تناسب جرم با مجرم» و با توجه به شخصیت
متهم و اتخاذ بهترین واکنش کیفری که منجر به بازپروری وی میگردد ،اقدام به کیفرگزینی متناسب کند .از
سوی دیگر ،اگر هدف کیفر ناتوانسازی باشد ،دادگاه با مبنا قراردادن «اصل سنتی تناسب جرم با مجازات»
هم شدت کیفر زندان و هم طول دورۀ محکومیت را در راستای تعیین این هدف قرار خواهد داد و اگر سزاگرایی
محور توجیه کیفر باشد ،بسته به آنکه قانونگذار یا دادرس کیفری چه برداشتی از استحقاق و سرزنش داشته
باشد ،نوع و میزان کیفر تعیینی برای مجرم متفاوت خواهد بود یا ممکن است اعمال کیفر با تلفیقی از اهداف
و رویکردهای پیشگفته صورت پذیرد .بدیهی است این رویههای متشتت موجب صدور احکام متفاوت از
دادگاههای مختلف خواهد گردید؛ در حالی که شرایط ارتکاب و آثار جرم یکسان و مشابه بوده است .بر این
اساس ،شاید بتوان از «اتفاقیشدن عدالت» نیز سخن گفت .مقصود از عدالت اتفاقی آن است که بسته به
اینکه متهم در کدام شعبۀ دادگاه و در نزد کدام قاضی دادگاه محاکمه شود ،در شرایط ارتکاب و آثار یک جرم
مشابه ،در یک شعبه با حکمی متضمن کیفر حبس حداکثری و بهطور کلی حکمی سزاگرایانه مواجه شود و
در شعبهای دیگر ،با حکمی مواجه گردد که قاضی با اولو یتبخشی به هدف بازسازگارسازی مجدد بزهکار،

از کیفرگذاری تقنینی تا کیفرگزینی قضایی؛ مدل ها و معیارها (با تأکید بر رویۀ قضایی ایران)  /محسنی و رحیمیان

۷۷

صادر نموده و از نهادها و تأسیسهای تعدیلکنندۀ کیفر بهره گرفته باشد .ازاینرو با تحلیل مدلهای
کیفردهی ،میتوان گفت که از یک سو در سطح سیاست جنایی قضایی ،نظام کیفردهی رهنمودمحور ،البته
با راهبردی بومیسازیشده و متناسب با اقتضائات حقوق کیفری ایران ،قادر است رویهای میانه در میان افراط
و تفریطهای سایر مدلهای کیفردهی را در تعیین کیفر برگزیند و میتواند مدل مناسبی برای نظام کیفری ایران
تلقی شود و از سوی دیگر در سطح سیاست جنایی تقنینی نیز ،قانونگذار باید در مجموعهای از مواد قانونی،
اصول جامع ناظر بر کیفرگزینی دادگاهها را شناسایی کند.
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