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چکیده
دســتگاه قضايي بر پايه ي بند 5 اصل يکصد و پنجاه و ششم قانون اساسي 
جمهوري اســامي ايران، مکلف شده در راســتاي پیش گیري از وقوع بزه کاري و 
بازپروري بزه کاران گام بردارد. اين دو تکلیف جرم شناسانه در قانون برنامه ي پنجم 
توســعه ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نیز تبلور يافته است. بديهي است، انجام 
اين تکالیف داراي ابعاد مختلفي است که به شماري از آن ها در قانون مذکور توجه 
شده است. اين نوشتار، به منظور شناسايی گفتمان قانون گذار ايران در در زمینه ی 
تکالیف جرم شناســانه، در دو قسمت به بنیان ها و جلوه هاي اين تکالیف می پردازد 
و ضمن بررسی تکالیف پیش گیرانه و ســپس بازپرورانه ی دستگاه قضايي در پرتو 
قانون برنامه ي پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، خاء هاي موجود را مورد 

نقد قرار می دهد.
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درآمد
جرم شناســی، علم شناســایی چیســتی و چرایــی بــزه کاری، بزه دیدگی و 
معرفی کننده ی روش های کنشي و واکنشی کاهنده ی این دو پدیده از هنگام پیدایش 
تا امروز اســت که همواره کانون توجه اندیشــمندان کیفري و سیاست گذاران جنایی 
بوده است. این شاخه از علوم جنایی که با رویکردی علمی و کاربردی به علت شناسی 
جنایی و ســپس ارائه ی مناسب ترین شیوه های پیش گیری از وقوع بزه کاری و یا تکرار 
آن مبادرت می ورزد، به واســطه ی سیاســت گذاری های تقنینی و قضایی به پهنه ی 
سیاست جنایی راه پیدا کرده است )نجفی ابرندآبادی، 1385: 24(. این راه یابی، نظام 
کنتــرل بــزه کاری را از حیث رویکرد و نیز چگونگی اســتفاده از تدابیر مهارکننده ی 
جرم متحول می ســازد؛ زیرا رســالت جرم شناسی در بعد نظری، علت شناسی جنایی 
یعنی تحلیل هســت ها اســت و در عرصه ی کاربردی نیز به ارائه ی کارآمدترین شیوه 
در زمینه ی بهبود عملکرد عدالت کیفری و اثربخش تر کردن تدابیر کنشی و واکنشی 
برای کاهش شــمار بزه کاری و بزه دیدگــی می پردازد. به این ترتیب، جرم شناســی 
به عنوان یک شــاخه ی نظــری – کاربردی، واقعیت های نظام سیاســت جنایی را با 
رویکردی نقادانه مورد بررســی قرار داده و بــرای بهبود وضعیت کنترل بزه کاری و یا 
تکــرار آن، راه کار  ارائه می دهد. این دانش در بعد نظری دارای شــاخه های متعدد از 
جمله جرم شناســی عمومی، و اختصاصی اســت، اما در جنبه ی کاربردی رشته های 

متنوعی دارد که می توان از جرم شناسی پیش گیری، بازپروری و انتقادی نام برد.1 
در این میان دو شــاخه ی جرم شناســی پیش گیری و بازپروری با رویکردی 
کاهنده به دنبال ارائه ی مناسب ترین شیوه برای کاهش میزان بزه کاری نخستین و یا 
تکرار آن اند؛ با این تفاوت که تدابیر گونه ی نخســت؛ ماهیتی کنشی و غیر قهرآمیز و 
پیش از وقوع بزه کاری به منظور تأثیرگذاری بر فرایند شکل گیری شخصیت افراد و یا 
موقعیت هاي جرم زا اتخاذ می شــوند؛ در مقابل، تدابیر گونه ی دوم؛ که پس از ارتکاب 
بزهکاری می شوند، ماهیتی واکنشی و قهرآمیز دارند که برای اصالح و درمان سامانه ی 
شــخصیتی، جنایی مرتکبان جرم به اجراء در می آیند. بدیهی اســت ، جرم شناســی 
پیش گیری قلمرو گســترده تری دارد و کلیه ی شهروندان را در بر می گیرد؛ در حالی 

1. برای آگاهی بیش تر بنگرید به: نجفی ابرندآبادی، 1390، ج 1.
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که جرم شناسی باز پروری، صرفاً بر مرتکبان جرم متمرکز مي شود. 
در عرصه ی سیاست جنایی ایران، نهادهای متعددی به موجب مقررات مکلف 
شــده اند در زمینه ی پیش گیری از وقوع بزه کاری و یا بازپروری مجرمان گام بردارند، 
اما به موجب بند 5 اصل 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، قوه ی قضاییه مکلف شــده اقدام های مناسبی را در زمینه ی پیش گیری از 
وقوع بزه کاری و اصالح و درمان بزه کاران به کار گیرد، اما همواره این پرســش مطرح 
است که آیا این نهاد درخصوص پیش گیری از بزه کاری باید به تنهایی تدابیری را اتخاذ 
و اجراء کند؛ یا این که منظور خبرگان قانون اساســی، واگذاری مدیریت پیش گیری 
از وقوع جرم به این دســتگاه بوده اســت.1 به هر روی، در قسمت نخست بند 5 اصل 
یاد شده، این وظیفه به قوه ی قضائیه محول گردیده و در نتیجه این نهاد باید در این 
راســتا گام بردارد. بر همین اســاس، قانون گذار ایران در شماری از قوانین برنامه های 
پنج ســاالنه ی توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیوسته این مأموریت دستگاه 
قضایی را مورد تأکید قرار داده  اســت. از سوی دیگر، قوه ی قضائیه مطابق بندهای 4 
و قســمت دوم بند 5 اصل مذکور، به عنوان اصلی ترین نهاد پاسخ دهنده به بزه کاری 
معرفی شــده است. به موجب این بندها، دســتگاه قضایی تکلیف یافته تا در زمینه ی 
چگونگی اجرای این بندها، سیاســت گذاری و برنامه ریزی نماید. در این میان، یکی از 
مهم ترین وظایف این نهاد، اصالحی - درمانی کردن ماهیت و جهت پاسخ هاســت؛ به 
این صورت که دستگاه قضایی برای پاسخ دهی به شماری از بزه کاران، باید از اقدام ها و 
ابزارهــای بازپرورانه بهره جوید. این رویکرد می تواند در تعدادی از واکنش های عدالت 
کیفری نمود پیدا کند که مجازات حبس شــاخص ترین زمینه برای تبلور و اجرای آن 
اســت. به همین جهت در گستره ی سیاســت جنایی ایران، کیفر زندان بیش از دیگر 
گونه های مجازات براي اصالح و درمان مجرمان مورد توجه قرار گرفته است. بازپروانه 
بودن کیفر حبس در گرو اجرای تدابیر و برنامه های مناســب اصالحی - درمانی است 
که باید از ســوی نهاد زندان، آن گاه که بزه کاران در این محیط حضور دارند، به اجراء 
درآید.2 از این رو، قانون گذار ایران در پرتو قانون برنامه ی پنجم توســعه ی اقتصادی، 

1. برای آگاهی بیش تر بنگرید به: نجفی ابرندآبادی، ج2: 1390.
2. مطابق ماده ی 3 آیین نامه ی ســازمان زندان ها و اقدامات تامیني و تربیتي کشور 1384 »زندان محلي است که 
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اجتماعی و فرهنگی، توجه بیش تر دستگاه قضایی به این رویکرد هنگام مجازات دهی 
را مورد تأکید قرار داده  است واگذاری این دو تکلیف که پایه های آن را باید در قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران جســت، ماهیتی جرم شناسانه دارد. بر همین اساس، 
در این نوشــتار، بنیان ها و جلوه های این دو گونه تکلیف دســتگاه قضایی به منظور 
شناســایی گفتمان قانون گذار ایران در این زمینه مورد بررســی قرار می گیرد. از این 
رو، نخســت از تکالیف پیش گیرانه و سپس از تکالیف بازپرورانه ی دستگاه قضایی در 
پرتو قانون برنامه ی پنجم توســعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1390 ســخن به 

میان می آید.

1. تکالیف پیش گیرانه ی دستگاه قضايی در پرتو قانون برنامه ی پنجم 
توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

پیش گیری از وقوع بزه کاری یکی از برجسته ترین راهبرد های سیاست جنایی 
اســت که در کنار تدابیر واکنشــی کیفری براي کنترل بزه کاري به رسمیت شناخته 
شــده اند )siegel, 2009: 128( در عرصه ی سیاســت جنایی ایران نیز این راهبرد 
از رهگذر مقررات متعدد در شــمار تکالیف دســتگاه قضایی گنجانده شده است، اما 
پیوسته این پرســش و حتي تردید مطرح است که آیا این نهاد به منظور پیش گیري 
از وقوع بزه کاري، از امکانات و ابزارهاي الزم برخوردار اســت؟ در این قسمت بنیان ها 
و ســپس چگونگی واگذاری این تکلیف به قوه ی قضائیــه در پرتو قانون مذکور مورد 

بررسی قرار می گیرد.

1-1. بنیان های تکالیف پیش گیرانه ی دستگاه قضايی
در پهنــه ی سیاســت جنایي ایران، به موجب قســمت نخســت بند 5 اصل 
یک صد و پنجاه و ششــم قانون اساسی، وظیفه ی پیش گیري از جرم به قوه ی قضاییه 
محول گردیده اســت؛ تکلیفي که به واسطه ی ایفاي آن، امکان کاهش شمار بزه کاري 
نخســتین فراهم مي شــود. با توجه به این که بیش از سه دهه از واگذاري این وظیفه 
مي گذرد، ولي هم چنان در خصوص چگونگي اجرایي- عملیاتي شــدن آن ابهام هایي 

در آن محکوماني که حکم آنان قطعي شده است با معرفي مقام هاي صالحیت دار قضایي و قانوني براي مدت معین 
یا به طور دائم به منظور تحمل کیفر، با هدف حرفه آموزي، بازپروري و بازسازگاري نگه داري مي شوند«.
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وجود دارد، نویسندگان قانون برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
1390 به تبیین تعدادي از جلوه هاي این تکلیف اساسي - بنیادي مبادرت ورزیده اند. 
این وظیفه افزون بر برخورداري از بنیان حقوقي- اساســي، داراي بنیان هاي حقوقي- 

بشري و جرم شناسانه نیز هست.

1-1-1. بنیان های نظری- جرم شناسانه
پیش گیری از وقوع بزه کاری از جمله شــاخه های کاربردی جرم شناسی 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 بزه کاری اســت )نیازپور، 1383: 
171(. به دیگر ســخن، پیش گیری از جرم، اعمال تدابیر غیر کیفری با هدف مقابله با 
عوامل و فرصت های جرم زاست؛ به گونه ای که بتوان با بهره گیری از ساز و کارهای غیر 
سرکوبگر، از شمار ارتکاب بزه کاری کاست. به این ترتیب، در این شاخه ی جرم شناسی، 
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 بزه کاری به کار 
گرفته می شــوند. ویژگی های اصلی این نوع تدابیر که بر کاهش روی آوری ناکردگان 
بزه به ارتکاب جرم تمرکز می کنند، شــامل پیشینی بودن، سرکوبگر نبودن و فراگیر 
بودن است )گسن، 1370: 135(. به این سان، کارگزاران سیاست جنایی با استفاده از 
تدابیر غیر ســرکوبگر مانند تدابیر رشد مدار و با تمرکز بر گروه معینی از شهروندان و 
تدابیر جامعه مدار از رهگذر توجه به کلیه ی شهروندان، درصدد تاثیرگذاري بر عوامل 
نقش آفرین در شــکل گیری شخصیت جنایی و فراهم ساختن موجبات کاهش میزان 
بزه کاری اند. پیش گیری از وقوع بزه کاری برای جلوگیری از وقوع نخستین جرم، عمدتاً 

به دو شکل فرد مدار و موقعیت مدار متبلور می شود.
پیش گیری فرد مدار شــامل آن دســته از تدابیر اقدام های سیاســت جنایی 
است که در پرتو آن ها، چگونگی ســپری شدن فرایند رشد و پرورش شخصیت افراد 
مورد توجــه قرار می گیرد. به دیگر ســخن، این گونه پیش گیری بــا تکیه بر تدابیر 
و اقدام های غیرکیفری، درصدد تأثیرگذاری بر ســامانه ی 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 محیط های نقش آفرین بــر ماهیت رفتار افراد 
تمرکز می کنــد )siegel, 2008: 597(. به این ترتیب، پیش گیری فرد مدار، جلوه ی 
شــخصیت پرور سیاست جنایِی پیش گیرانه است که در پرتو آن، احتمال شکل گیری 

انگیزه ی جنایی کاهش می یابد. 
این گونــه پیش گیری، بر پایــه ی معیار وضعیت مخاطبان تدابیر سیاســت 
جنایی، به نوبه ی خود به دو نوع »جامعه محور« و »رشد محور« دسته بندی می شود. 
گونه ی نخست، پیش گیری محیطی نام دارد که از رهگذر محیط های پیرامونی افراد، 
بر فرایند تکامل شخصیت شهروندان متمرکز مي شود )نیازپور، 1387: 129(. در واقع، 
سامانه ی سیاست جنایی با تکیه بر تدابیر پیش گیری جامعه مدار بر سوق دادن کلیه ی 
شهروندان به ســمت در پیش گرفتن زندگی سالم اجتماعی تأکید می ورزد. این نوع 
پیش گیری برای دســتیابی به این هدف بر ظرفیت های محیط های مختلف اجتماعی 
یعنی، محیط عمومی و شــخصی توجه نشان مي دهد. باال بردن سطح رفاه خانواده ها، 
فراهم ساختن فرصت آموزش و پرورش برای همگان، اشتغال زایی و فقرزدایی از جمله 
تدابیر این پیش گیری اند که افزون بر تأکید شــماری  از اسناد بین المللی مانند میثاق 
بین المللی حقوق مدنی و سیاســی1 1966 مورد توجه مقررات بنیادین ملی نیز قرار 
گرفته اند. اصول بیست و هشتم، بیست و نهم و سی ام قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران )1358( از نمونه های بارز این توجه به شمار می روند.
گونه ی دوم، پیش گیری رشــد مدار یا زودرس اســت که با تمرکز بر کودکان 
مشــکل دار، به دنبال تضمین آینده ی این دســته و کاهش احتمال استقرار آنان در 
قلمرو بزه کاری اســت )Farrington, 2002: 657(. این نوع پیش گیری 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 گستره ی بزه کاری و پایداری در 
این گستره بیش تر می گردد. به این سان، تدابیر اقدام های رشد مدار که دارای ماهیتی 
روان شناسانه و اجتماعی اند، می توانند از احتمال وارد شدن مستمر افراد در این وادی 
بکاهند )گراهام، 1383: 328(. لذا، پیش گیری مذکور در برگیرنده ی مجموعه تدابیر 
و اقدام هایي اســت که با مداخله در شــکل گیری شخصیت کودکان دارای معضل، به 

1. International Covenant on Civil and Political Rights (1966).
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دنبال ســاماندهی نظام رفتاری این دسته و کاهش احتمال ماندگاری آنان در پهنه ی 
بزه کاری است. این گونه پیش گیری برای دسترسی به هدف اصلی  خود یعنی کاهش 
احتمال مزمن شــدن بزه کاری، عمدتاً از تدابیر حمایتی خانواده محور، مدرسه  مدار و 

اجتماع  محور بهره می جوید )کاری یو، 1381: 284(.
پیش گیری از بــزه کاری افزون بر گونه های فرد مدار، دارای شــاخه ی دیگر 
یعنی، پیش گیری موقعیت مدار نیز می باشد. این نوع پیش گیری بر این انگاره مبتنی 
اســت که بزه کاران بیش تر از رهگذر حســابگری و در نظر گرفتن سود و زیان ناشی 
از بــه ارتکاب آن رو می آورند )صفاری، 1381: 298(. به این ســان، مجرمان فرایند 
بزه کاری را گونه ای از فعالیت تجاری پنداشــته و پس از محاســبه ی  هزینه و فایده ی 
جرم، این رفتار را در صورت سودمند بودن برمی گزینند. بر همین اساس، پیش گیری 
موقعیت مدار بر کاهش ســود و افزایش هزینه های ناشــی از بزه کاری تمرکز کرده و 
از رهگذر مداخله در وضعیت هــای پیش جنایی، به دنبال کاهش و یا زدودن فرصت 
مســاعد جرم زا اســت. این نوع پیش گیری با وجود این که بــا پیش گیری فرد مدار، 
در پیشــینی و غیر قهرآمیز بودن همانند اســت، ولی از نظــر قلمرو و تمرکز اقدام ها 
)گرانیــگاه( با آن تفاوت هایی دارد. به این صورت که در پیش گیری فرد مدار، شــمار 
زیادی از شــهروندان مخاطب تدابیر سیاست جنایی بوده و کارگزاران سیاست جنایی 
با اســتفاده از اقدام های غیر سرکوبگر به دنبال شخصیت پروری هستند؛ در حالی  که 
تدابیر پیش گیری موقعیت مدار صرفاً بر گونه ای ویژه  از بزه کاری متمرکز شــده و به 
جای مداخله در چگونگی ســپری شــدن فرایند رشــد و پرورش شخصیت افراد، در 

.)Carrabine, 2009: 145( وضعیت های پیش جنایی دخالت می کند

2-1-1. بنیان های حقوقی - اساسی
نویسندگان قانون اساسی از رهگذر قسمت نخست بند 5 اصل یکصد و پنجاه 
و ششــم، وظیفه ی پیش گیری از وقوع بزه کاری را پس از گفت و گوهای بســیار در 
نشست های خبرگان به دســتگاه قضایی، واگذار کرده اند.1 شماری از آنان بر این باور 
بودند که محول ســاختن پیش گیری از بزه کاری به دستگاه قضایی تدبیری نادرست 

1. برای آگاهی بیش تر بنگرید به: فرجي ها: 1370.
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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 پیش گیری از وقوع بزه کاری شــامل مجازات دهی نیســت، 
بلکه باید از طریق تدابیر کنشــی- غیرکیفری درصــدد جلوگیری از ارتکاب بزه کاری 
برآمد )اداره ی کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شــورای اسالمی، 1364: 1583(. 
ایــن گروه پیش گیری از وقوع بزه کاری را برخوردار از ماهیتی غیر قهرآمیز پنداشــته 
و نقش آفرینی دســتگاه قضایی در این زمینه را چندان مؤثر نمی دانستند؛ در مقابل، 
دســته ای دیگر عقیده داشتند که قوه ی قضائیه می تواند پیش گیری از وقوع بزه کاری 
را بر عهده گیرد؛ زیرا »در هر جایی که احتمال بدهند ممکن اســت جرمی رخ دهد، 
وظیفه ی حاکم شــرع است که با شیوه های مختلف و بدون توسل به قوه ی مجریه یا 
اقدام هــای نظامی و انتظامی از وقوع آن پیش گیری نماید« به این ســان، روش هایی 
مانند بازداشــت موقت می تواند اقدام مناســبی برای جلوگیری از وقوع جرم به شمار 
آید. )همان، 1584  (. بر پایه ی ایــن نگرش، برای پیش گیری از بزه کاری، قابلیت ها و 

ابزارهای دستگاه قضایی کافی است.
به هر رو، به موجب قســمت نخست بند یادشــده، این تکلیف جرم شناسانه 
به دســتگاه قضایی واگذار گردید، اما از همان هنگام در میان اندیشــمندان کیفری 
نیــز در خصوص چگونگی اجرایی - عملیاتی شــدن این وظیفه، نگرش های متعددی 
مطرح شد؛ دســته ی نخست که به بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران در 
ایــن زمینه اشــاره مي کنند، به بنیان این بند ایراد وارده نمــوده و بر این باور اند که 
پیش گیری از بزه کاری، جنبه ی فراســازمانی/ بخشــی داشته و باید آن را به باالترین 
نهاد حکومتی یعنی، نهاد رهبری واگذار کرد )کي نیا، 1375: 9(. بنابراین، پیش گیری 
از بزه کاری که مقوله ای ملی است، باید در اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری 
اســالمی ایران 1358 گنجانده  شود تا به این واســطه قوای سه گانه و سایر نهادها با 
رویکردی هماهنگ در راستای پیش گیری از وقوع بزه کاری گام بردارند. عده اي دیگر، 
با توجه به این که بیش تر اقدام هاي مربوط به پیش گیري از وقوع جرم در گســتره ی 
اختیارهاي قوه ی مجریه قرار دارد، واگذاري این وظیفه به یکي از دستگاه هاي اجرایي 
مانند وزارت کشــور را پیشــنهاد مي دهند. گروه دوم عقیده دارند که خبرگان قانون 

1. برای آگاهی بیش تر بنگرید به: نیازپور: 1382.
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اساســی تکلیف پیش گیری از وقوع بزه کاری را به قوه ی قضائیه محول نموده اند و لذا 
این بند را باید بر اســاس سیاست مذکور تعبیر کرد تا اسباب اجرای آن فراهم شود. 
بر پایه ی این دیدگاه، بند 4 و قسمت دوم بند 5 اصل مذکور، »پیش گیری واکنشی« 
که در شمار وظایف ذاتی دستگاه قضایی است، شناسایی شده اند و به همین جهت در 
قسمت نخست بند 5 پیش گیری از بزه کاری در همان معنای کنشی/ غیرکیفری مورد 
توجه قرار گرفته  است )نجفی ابرندآبادی، 1379: 738(. با وجود این، به نظر می رسد 
پیش گیری کنشی از وقوع بزه کاری که درگرو اتخاذ تدابیر متعدد غیرکیفری از جمله 
رفاهی - اقتصادی، آموزشــی - پرورشــی و رفاهی - اجتماعی می باشد، به تنهایی از 
عهده ی قوه ی قضائیه بر نمی آید و این نهاد ناگزیراست از امکانات و ظرفیت های سایر 

نهادها، به ویژه قوه ی مجریه بهره گیرد.
هدف خبرگان قانون اساســي ایــن بوده که مدیریــت و هماهنگي مقوله ی 
پیش گیري از وقوع جرم، از آِن دســتگاه قضایي باشد. واگذاري مدیریت پیش گیري از 
وقوع جرم به نهادهاي قضایي، بدون پیشینه هم نیست؛ در کشورهایي مانند استرالیا، 
کانادا، ایاالت متحده آمریکا، آرژانتین، فنالند و ســوئد، وزارت دادگســتري مدیریت 
پیش  گیري از وقــوع بزه کاري را بر عهده دارد )ابراهیمــي، 1387: 34(. طبیعتاً این 
نهــاد با توجه به ابزارها و امکانات محدودي که در اختیار دارد، به تنهایي نمي تواند به 
پیش گیري از وقوع جرم مبادرت ورزد، اما به عنوان مدیر و مســؤول باید در زمینه ی 
هماهنگي آن دسته از نهادها که در عرصه ی پیش گیري از وقوع جرم نقش آفرین  اند، 
اقدام کند. دستگاه قضایي ایران نیز با توجه به رویکرد قانون مذکور، همین وظیفه را 
بر عهده دارد و باید از رهگذر تاسیس یک شورا یا کمیته اي ملي )فراگیر( با همکاري 

سایر نهادها در خصوص پیش گیري از وقوع بزه کاري گام بردارد.

3-1-1. بنیان های حقوقی - بشری
امنیت، همواره یکی از بنیادی ترین ارزش های جوامع بشری است و بر همین 
اســاس حکومت گران به واسطه ی قرارداد اجتماعي باید تدابیر مختلفی برای حمایت 
از ایــن ارزش اتخــاذ کنند؛ زیرا بر پایه ی آن، شــهروندان برخي حقوق و آزادي هاي 
خــود را به دولت ها واگذار نموده تا دولت ها بتوانند به مدیریت جامعه مبادرت ورزند. 
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همین واگذاري، براي شــهروندان حــق و در مقابل براي دولت ها تکالیفي را به وجود 
مي آورد. حق و تکلیف داراي ابعاد گســترده اي است و از همین رو حکومت گران باید 
در راستاي جنبه  هاي مختلف آن سیاســت گذاري و برنامه ریزي کنند. بر این اساس، 
تامیــن امنیت، پیش گیري از وقوع بزه کاري به واســطه ی تدابیر اقتصادي، فرهنگي، 
اجتماعي، وضعي و غیره، از جمله مصادیق شــاخص این قرارداد اجتماعي اســت که 
دولت ها باید در این خصوص اقدام هاي مناســب را به کار گیرند. حتي اهمیت امنیت، 
»یعني اطمینان خاطري که بر پایه ی آن، افراد نســبت به حفظ نفس و آزادی خود و 
دیگران در یک جامعه دارند« )هاشــمی، 1384: 276(، آن چنان است که در شماری 
از اســناد بین المللی مانند اعالمیه ی جهانی حقوق بشر1 )1948( و میثاق بین المللی 
حقوق مدنی، سیاسی )1966( و نیز برخی از مقررات بنیادین ملی به رسمیت شناخته  
شــده و بر ضرورت پاسداری از آن در گســتره ی جامعه تأکید شده است. برای مثال، 
طبق بند 14 اصل 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: بزه کاری به عنوان یک رفتار ناقض ارزش های اساسی جامعه از مصادیق 
بارز ناامنی به شــمار رفته و به واسطه ی ارتکاب آن تعدادی از شهروندان به منزله ی 
بزه دیدگان مســتقیم و بقیه ی شهروندان به جهت برخوردار شدن از احساس ناامنی، 

 .)siegel, 2009: 15( 2قربانیان غیر مستقیم آن شناخته می شوند
این جاســت که دولت ها باید برای حمایت از حق شــهروندان در برخورداری 
از امنیت، تدابیر مناســبی را به کار گیرند؛ تدابیری که به واسطه ی آن ها، شهروندان 
احساس امنیت نموده و به امنیت دست یابند. در گذشته، مهم ترین تدبیر دولت برای 
حمایت از این ارزش، بهره جســتن از ظرفیت های عدالت کیفری بود. بر این اساس، 
حکومت گران پس از ارتکاب جرم به سالح مجازات روی آورده و از این رهگذر درصدد 
پاســخ دهی به بزه کار و ایجاد امنیت بر می آمدند، امــا این ابتکار دولت ها کافی نبود؛ 
زیــرا ظرفیت نهادهــا و ابزارهای عدالت کیفری محدود بــود و در نتیجه بزه کاری به 
صورت مطلوب کنترل نمی شد. در پی همین ناکامی دولت ها در برقراری هر چه بهتر 
امنیت بود که راهبرد پیش گیری از وقوع جرم وارد گســتره ی سیاست جنایی شد. با 

1. Unicversad Declaration on Human Rights
2. First and Re- victimization
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این انگاره که تدابیر کنشی دولت ها پیش از ارتکاب بزه کاری، می تواند موجب کاهش 
شــمار جرم  باشد و تأمین امنیت را فراهم سازد؛ به این ترتیب، دولت ها با استفاده از 
ساز و کارهای متعدد از جمله تدابیر ارتقاء دهنده ی وضعیت رفاهی شهروندان، عوامل 
جرم زا را کاهش داده و یا از بین برده و در نتیجه احتمال تأمین مناســب تر امنیت را 
افزایــش می دهند. پس، اتخاذ تدابیر پیش گیرانه ی فرد مدار و موقعیت مدار موجبات 
دسترسی شهروندان به یکی از شاخص ترین جلوه های حقوق بشری را فراهم می آورد 
و از ســوی دیگر، از تعداد ارتکاب بزه کاری می کاهــد. واگذاری تکلیف پیش گیری از 
وقوع بزه کاری به دستگاه قضایی، در آموزه های حقوق بشر نیز ریشه داشته و به همین 
جهت این نهاد از رهگذر شماری از بندهای ماده ی 211 قانون مذکور موظف شده در 

راستای پیش گیری از وقوع جرم گام بردارد.

2-1. جلوه های تکالیــف پیش گیرانه ی دســتگاه قضايی در قانون 
برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

نویســندگان قانون یادشــده در مواد 211 و 212 زیر عنوان »فصل هشتم؛ 
حقوقــی قضایی«، تکالیفی را برای دســتگاه قضایی پیش بینی کرده اند که از ماهیتی 

پیش گیرانه برخوردارند.

1-2-1. تکالیف دستگاه قضايی در زمینه پیش گیری فرد مدار
اهم این وظایف به این شرح است:

الف( آموزش هنجارهاي حقوقي- قضايي از رهگذر رسانه ها
فرهنگ سازی یکی از مهم ترین سازوکارهای پیش گیری جامعه مدار است که 
نظام سیاســت جنایی از این رهگذر می تواند به باال بردن سطح آگاهی های عمومی و 
شعور و درک اجتماعی و در نتیجه کاهش میزان بزه کاری دست یابد )دانش، 1381: 
304(. این سامانه به وسیله ی آشنا ساختن شهروندان با هنجارهای بنیادین اجتماعی 
و مقررات ناظر به رفتار فردی و محیطی آنان، زمینه های شــکل گیری درســت نظام 
شــخصیتی افراد و متمایل شــدن این دسته به ســوی احترام گذاردن به ارزش های 
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اساسی جامعه را فراهم  می آورد.
فرهنگ ســازی به انتقال دانــش، عقیده ها، ســنت ها و ارزش های اخالقی و 
اجتماعی می انجامد، لذا سیاســت گذاری در این زمینه و تهیه ی برنامه های فرهنگی 
مناسب می تواند چارچوب رفتاری شــهروندان را به گونه ای مطلوب ساماندهی کرده 
و آنان را هنجارگرا ســازد )صانعی، 1372: 502(. دســتیابی بــه این هدف در کنار 
سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های سنجیده، به مشارکت سازمان های متعدد به ویژه 
رســانه ها نیازمند است؛ زیرا رســانه به عنوان یکی از پر مخاطب ترین نهادها می تواند 
در جهت دهی شــهروندان و آموزش این دســته نقش به ســزایی ایفاء نماید. رسانه ها 
از رهگذر شناســایی و تحلیل معضالت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و به 
کارگیری اقدام ها و برنامه های مناســب می توانند در چگونگی برخورد شــهروندان با 
مناســبت های اجتماعی تأثیرگذار باشــند. گونه های متعدد رســانه اعم از نوشتاری، 
شــنیداری و دیداري، این قابلیت را دارند که به شــکل های مختلف در ارتقاء ســطح 
فرهنگ جامعه، رایج ســاختن آداب و رسوم و آشــنا نمودن شهروندان با ارزش های 
بنیادین اجتماعی نقش بیافرینند )نجفی توانا، 1377: 234(. در این میان رسانه های 
شــنیداری و دیداری به دلیل برخورداری از کارکرد تفریحی- سرگرمی جذاب تر بوده 
و شمار زیادی از شــهروندان را با خود همراه می سازند. به عنوان نمونه، صدا و سیما 
مي تواند به عنوان وسیله ای تفریحی - سرگرمی، در قالب ابزاری آموزشی - پرورشی، 
مهارت های زندگی، هنجارهای اخالقی و اجتماعی را به مخاطبان آموخته و به عنوان 
یک نهاد پیش گیرنده در عرصه ی سیاست جنایی ظاهر  شود. این رسالت صدا و سیما 
آن چنان پر اهمیت اســت که خبرگان قانون اساسی در مقدمه و بند 2 از اصل سوم، 

نقش این رسانه در زمینه ی پیش گیری از وقوع بزه کاری را به رسمیت شناخته اند. 
به موجب مقدمه ی این قانون، »وســایل ارتباط جمعی بایستی در جهت روند 
تکاملی انقالب اسالمی در خدمت اشاعه فرهنگ اسالمی قرار گیرد« و با توجه به بند 
2 اصل پیش گفته، دولت جمهوری اســالمی ایران مکلف شــده در راستای باال بردن 
سطح آگاهی های عمومی در همه ی زمینه ها با استفاده ی صحیح از رسانه های گروهی 
گام بردارد. پیداست، که نویســندگان قانون مذکور ضمن توجه به قابلیت رسانه های 
شــنیداری و دیداری، همه ی نهادهــای حکومتی به ویژه قوای ســه گانه را موظف 
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کرده  اســت تا از طریق به کارگیری توانایی رســانه ها در جهت ارتقاء سطح اطالعات 
و آگاهی های افراد اقدام نمایند. همکاری میان دســتگاه قضایی و این رسانه می تواند 
به باال بردن شــعور اجتماعی، پــرورش افکار عمومی، آمــوزش مهارت های زندگی، 
آگاه سازی، جامعه پذیرســازی که در پیش گیری از وقوع بزه کاری مؤثر اند، بیانجامد. 
بر همین اســاس، مقنن ایــران در بند ماده ی 211 قانون برنامه ی پنجم توســعه ی 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )1390(، تعامل میان دستگاه قضایی و سازمان صدا و 
سیما را به منظور گســترش فرهنگ حقوقی و قضایی، اصالح رفتار حقوقی و قضایی 
مردم، نهادینه سازی فرهنگ قانون مداری و نیز در راستای پیش گیری از وقوع جرایم و 
بر عهده ی قوه ی قضائیه گذارده است؛ تعاملی که در آگاه سازی شهروندان به حقوق و 
تکالیف شان در عرصه ی جامعه نقش آفرین بوده و اسباب ساماندهی درست چارچوب 
رفتاری افراد و کاهش شــکل گیری  انگیزه های مجرمانه و متمایل شــدن تعدادی از 

شهروندان به سمت بزه کاری را فراهم مي سازد.
بنابرایــن، قوه ی قضائیه باید از طریق همکاری با صدا و ســیما به ســاخت 
برنامه های آموزشی مبادرت ورزد تا دست کم شماری از بزه کاران احتمالی از ارتکاب 
جرم خودداری کنند؛ این تعامل ســبب مي شود شــهروندان با هنجارهاي حقوقي- 
قضایي آشــنا شــده و چارچوب رفتاري خود را ســاماندهي کنند. دستگاه قضایي در 
پرتــو این تکلیف و از رهگذر همکاري با رســانه هاي  دیداري و شــنیداري و آموزش 
بایدها و نبایدهاي حقوقي، افراد را نســبت به ارزش هاي قانوني آگاه ســاخته و امکان 
هنجارگرایي شــهروندان را فراهم مي آورد. اجرای درســت این وظیفه به همکاري دو 
ســویه ی قوه ی قضاییه و صدا و ســیما در زمینه ی اهمیت و ابعاد پیش گیري از وقوع 
جرم و چگونگي اولویت گذاري در این خصوص وابســته است. ضمناً، صدا و سیما تنها 
سازمان فرهنگ ساز در جامعه نیســت، بلکه نهادهایي مانند رسانه هاي نوشتاري هم 
در این زمینه داراي ظرفیت های فراوان هســتند که مناســب بود قانون گذار نســبت 
به تعامل دســتگاه قضایي با آن ها در خصوص آمــوزش هنجارهاي حقوقي و قضایي 

سیاستي اتخاذ مي کرد.
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ب( آموزش هنجارهاي حقوقي- قضايي از رهگذر مدرسه ها
محیــط تحصیلی، پــس از خانواده، اثر گذارترین محیــط بر جهت و ماهیت 
رفتاری افراد به شــمار می رود؛ چنان که بنیان های ســازگاری و ناســازگاری افراد با 
ارزش های 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 شکل گیری شــخصیت افراد تأثیر 
می گذارد؛ شــکل نخسِت آن در بستر پیش گیری جامعه مدار نمایان می شود. در این 
بســتر، پیش گیری مذکور اســباب فراگیری آموزه های علمی و سوادآموزی، آشنایی 
افراد با ارزش  های اساســی جامعه، چگونگی تعامل با شــهروندان و نحوه ی برخورد با 
مناسبات اجتماعی را فراهم می ســازد. محیط تحصیلی با مخاطب قرار دادن کلیه ی 
شــهروندان به دنبال اجتماعی کردن آنان، انتقال فرهنگ، ایجاد هم بستگی و انسجام 
اجتماعی، پرورش نیروی متخصص، اجتماعی و مســؤولیت پذیر کردن شــهروندان و 
رشد شخصیت افراد می باشد )گلشن فومنی، 1386: 65(. در این گستره، بسترسازی 
برای سپری شدن درست فرایند رشد همه ی افراد، هدف اصلی سیاست گذاران جنایی 
اســت. برای دسترسی به این هدف، مؤلفه هایی مانند تعیین قلمرو آموزش و پرورش، 
لحاظ قابلیت های یادگیرندگان، شیوه ها و محتوای تدریس باید مورد توجه قرار گیرند 
)تقی پور ظهیر، 1386: 232(. وجود این شــاخصه ها می توانــد تا اندازه ی زیادی در 
کارآیی تدابیر مدرســه به منظور سازماندهی درست نظام شخصیتی افراد نقش آفرین 

باشد.
 افــزون بر این، محیط تحصیلی در بســتر پیش گیری رشــد مدار نیز دارای 
کارکردهای مهمی است. محیط مدرســه در این قلمرو می تواند با شناسایی کودکان 
مشکل دار و اتخاذ تدابیر مناسب حمایتی نسبت به این دسته، از احتمال ماندگاری آنان 
در پهنه ی بزه کاری بکاهد. مطابق تحقیقات جرم شناســانه، وجود کاستی در کارکرد 
خانواده یکی از نشانه های خطر است که بیم پایداری کودکان این نوع خانواده ها را در 
ورطه ی بزه کاری می دهد. مدرسه با شناسایی این دسته از کودکان و ترویج برنامه های 
حمایتی مناســب مانند ارائه ی مشاوره های روان شناسانه، می تواند در رفع معضل این 
دســته نقش ایفاء کند. از سوی دیگر، گاه وجود نقایص در محیط مدرسه، زمینه های 
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ایجــاد معضل برای دانش آموزان و افزایش احتمال به عادت شــدن بزه کاری نزد این 
گروه را پدید می آورد؛ نامناســب بودن شــیوه و محتوای تدریس از جمله بسترهایی 

است که این احتمال را افزایش می دهد.
نویسندگان قانون مذکور از رهگذر قسمت 3 بند »د« ماده ی 211 »پیش بینی 
مواد درســی الزم برای آموزش ]حقوق شهروندی[ در دوره های راهنمایی تحصیلی و 
متوســطه« را در شمار وظایف دســتگاه قضایی گنجانده اند تا در پرتو تعامل این نهاد 
با آموزش و پرورش، موجبات آشــنا شدن دانش آموزان با موازین حقوق شهروندی در 
عرصه های 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 می توانند 
چارچوب رفتاری خود را ســاماندهی کنند. این تدبیــر در پهنه ی پیش گیری جامعه 
مــدار قرار گرفته و با مخاطب قرار دادن کلیه ی دانش آموزان، ســاز و کار مناســبی 
برای شکل دهی درست سامانه ی شــخصیتی آنان به شمار می رود. به موجب ماده ی 
پیش گفته، دســتگاه قضایی مکلف شده است به عنوان مدیر و مسؤول پیش گیری از 
وقوع جرم و از طریق تعامل با دیگر نهادهای مرتبط با این مقوله، به سیاســت گذاری، 

تدوین برنامه و به کارگیری اقدام های مناسب در این خصوص مبادرت ورزد.

2-2-1. تکالیف دستگاه قضايی در زمینه ی پیش گیری موقعیت مدار
از هنگام انتشــار دیدگاه های پایه گذاران مکتــب تحققی، به ویژه نگرش های 
»ســزار لومبروزو«1 تا امروز دســته بندی های متعددی از بزه کاران ارائه شــده است. 
یکی از بارزتریِن این تقســیم بندی ها بر پایه ی معیار »حسابگری« است که به موجب 
آن مجرمــان را می توان در قالب دو گروه غیرحســابگر یا غیر خردمند و حســابگر و 
خردمند طبقه بندی نمود؛ دســته ی نخست، عمدتاً تحت تأثیر هیجانات و بدون توجه 
به پیامدهای ناشــی از وقوع جرم آن را بر می گزیند. کودکان و مجانین بزه کار در این 
دســته جای می گیرند، اما گروه دوم، افرادی هستند که با رویکردی حسابگرانه و در 
نظر گرفتن ســود و زیان حاصل از ارتکاب بزه کاری، به آن رو می آورند. این دســته، 
بزه کاری را مانند فعالیت تجاری - اقتصادی، )البته نامشروع( پنداشته و پس از ارزیابی 

1. cezare lombrozo
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»هزینــه  و فایده«، در صورت ســود آور بودن، آن را مرتکب می شــوند. این گروه از 
بزه کاران، با بررسی سیاست جنایی اعم از مقررات کیفری، رویه های 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 می روند. این جاست 
که شــیوه های پیش گیری وضعی و موقعیت مدار- که بر افزایش تالش برای ارتکاب 
بزه کاری، افزایش خطر وقوع جرم و کاهش ســود ناشی از جرم متمرکزاند- می توانند 
تا اندازه ای در منصرف ســاختن آنان از ارتکاب جرم تأثیرگذار باشند؛ البته با در نظر 
داشــتن این نکته که بزه کاران یادشده، معموالً به جهت برخورداری از ظرفیت جنایی 
و میزان سازگاری اجتماعی باال، می توانند تدابیر پیش گیری وضعی را خنثی سازند. 

قانون برنامه ی پنجم توســعه ی اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی )1390( در 
قسمت 2 و تبصره ی بند »ح« و بند »ک« ماده ی 211 استفاده از تدابیر وضعی را به 
قوه ی قضائیه واگذار کرده  است تا در پرتو این گونه تدابیر، از احتمال وقوع یک سری 
جرایم مانند جرایم ثبتی کاسته شود. به این ترتیب، مطابق قسمت 2 بند »ح« ماده ی 
مذکور، سازمان ثبت اســناد و امالک کشور به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه ی 
دستگاه قضایی مکلف شده اســت »به منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت، 
کاهش پرونده های مرتبط با اســناد در محاکــم قضایی و اجرایی نمودن ثبت نوین با 
استفاده از فناوری اطالعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند«. هم چنین، بر 
اساس تبصره ی این ماده، شماری از نهادهای اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی 
موظف شــده اند با این ســازمان در زمینه ی تهیه نقشــه ی امالک مذکور بر اســاس 
اســتاندارد حدنگاری )کاداســتر( همکاری نمایند. پیش بینی این تکلیف برای قوه ی 
قضائیه، افزون بر این که  یک وظیفه ی اداری - ســازمانی اســت، از منظر آموزه های 
جرم شناســی پیش گیری نیز دارای اهمیت است؛ به این صورت که بر پایه ی آمارهای 
جنایی، ســنتی بودن شیوه های ثبت اســناد و امالک، یکی از شاخص ترین بسترهای 
ارتکاب جرایم مرتبط با این حوزه به شــمار می رود.1 از این رو، بزه کاران حســابگر با 
شناســایی خالءهای اداری - اجرایی موجود، راه های سوءاستفاده از آن را پیدا کرده و 
جرم هایــی مانند فروش مال غیر، تصرف عدوانی و غیرمجاز زمین های ملی را مرتکب 

1. براي آگاهي بیش تر بنگرید به: احمدي، 1387.
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می شوند. به همین جهت، روزآمد کردن نظام ثبت اسناد و امالک و استفاده از فناوری 
اطالعات برای تهیه ی نقشــه ی جامع ثبتی، راه کاری مناســب برای کاهش احتمال 
جرم های ثبتی به شمار می رود؛ چه این که افزایش ضریب امنیت مانند امنیت داده ها، 
امنیت شــبکه، امنیت برنامه های کاربردی و باالبردن احتمال دسترســی به اطالعات 
دقیق مربوط به وضعیت ثبتی امالک، ســبب می شود تا موقعیت های مناسب جرم زا 
کاهش یابند و در نتیجه شماری از بزه کاران احتمالی از ارتکاب جرم باز مانند. همین 
کاربــرد فناوری اطالعــات در زمینه ی پیش گیری از وقــوع جرایم ثبتی در خصوص 
کاهش شمار ارتکاب »فساد اداری« نیز مشاهده می شود. به هر رو، تدابیر پیش گیری 
وضعی در کاهش وقوع این دسته از جرم ها نقش آفرین بوده و بر همین اساس در بند 
»ک« ماده ی مذکور، طراحی سامانه ی الکترونیکی و کاهش زمان دادرسی در کلیه ی 
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 اراده ی کارکنان اداری دادگستری، زمینه ی مناسبی برای سوءاستفاده 
و ارتشــاء است. از این رو، در قســمت 2 بند »ک« ماده ی 211 قانون موضوع بحث، 
استفاده از فناوری اطالعات برای تعیین »وقت رسیدگی به پرونده ها با در نظر داشتن 
اوقات فوری خارج از نوبت به طور خودکار« را به دستگاه قضایی واگذار نموده است. 
به این ترتیب، در گستره ی قانون برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگــی 1390 تکالیف متعددی با ماهیت پیش گیرانه به دســتگاه قضایی واگذار 
شــده  اســت. این اقدام ها می تواند ضمن کاهش تعــداد پرونده های قضایی - کیفری 
و شــمار بزه کاری، به اجرایی - عملیاتی شــدن بخشــی از جنبه های »وظیفه ی فرا 
تقنینی« دستگاه قضایی که همانا به کارگیری اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع 
جرم موضوع بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششــم قانون اساسی است، بیانجامد. افزون 
بر ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور و وزارت کشــاوري، نهادهاي قضایي و اجرایي 
دیگــري نیز مي توانند در زمینه ی پیش گیري وضعــي از وقوع بزه کاري اقدام نمایند. 
اداره ی گمرک، بانک ها و سازمان  بازرسي کل کشور از جمله ی این نهادها هستند که 
تعامل آن ها با یکدیگر در اجرایي- عملیاتي شدن آموزه هاي پیش گیري موقعیت مدار 
و کاهش میزان برخي گونه هاي بزه کاري مانند جرم هاي اقتصادي تاثیرگذار اســت. از 
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این رو، مناسب بود مقنن در پرتو این قانون، همکاري دستگاه قضایي با قوه ی مجریه 
را به صورت توســعه  یافته تري پیش بیني مي کرد تا احتمال اتخاذ سیاست هاي هم سو 

براي مقابله ی کارآمدتر با بعضي از جرایم افزایش یابد.

2. تکالیف بازپرورانه ی دستگاه قضايی 
بازپروري بــزه کاران، هنوز از جمله هدف هاي بنیادیــن نظام عدالت کیفري 
اســت. در پرتو این هدف، سامانه ی عدالت کیفري از رهگذر شناسایي نیازهاي فردي 
و محیطي مجرمان و اتخاذ تدابیر مناســب اصالحي- درماني، به دنبال بازسازي نظام 
شخصیتي افراد و در نتیجه کاهش احتمال گرایش دوباره ی آنان به بزه کاري مي باشد. 
خبرگان قانون اساســي جمهوري اســالمي ایران در ســال 1358 و از طریق قسمت 
دوم بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششــم، اصالح و درمان بزه کاران را در شمار تکالیف 
اساســي دستگاه قضایي گنجانده تا به این واسطه، در راستاي ایجاد بسترهاي قضایي 
بازپرورانه و پرورش شــخصیت ناقضان بایدها و نبایدهاي کیفري گام برداشــته شود. 
همین سیاســت ســبب شــده تا مقنن ایران در پرتو قانون برنامه ی پنجم توسعه ی 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي )1390( بر اقدام دســتگاه قضایي در زمینه ی اصالح و 

درمان مجرمان تاکید ورزیده و برخي از ابعاد این وظیفه را در اولویت قرار دهد.

1-2. بنیان های تکالیف بازپرورانه دستگاه قضايی
واگــذاري بازپروري بزه کاران به دســتگاه قضایي، صرفاً یــک تکلیف قانوني 
نیست، بلکه در آموزه هاي حقوق بشري و جرم شناسانه نیز ریشه دارد. اصالح و درمان 
مجرمان یک حق بشــري است که از کارکردي جرم شناسانه برخوردار بوده و خبرگان 
قانون اساســي، آن را به عنوان تکلیف بنیادین دســتگاه قضایی پیش بیني کرده اند. 
در همین راســتا، قانون گذار عادي نیز اجرایي- عملیاتي کــردن بعضي از جلوه هاي 
بازپروري مجرمان را در قالب برنامه ی پنج ساله بر عهده ی قوه ی قضاییه نهاده است. از 

این رو، پیش از شناسایي جلوه هاي این تکلیف، بررسي بنیان هاي آن ضروري است.
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1-1-2. بنیان هاي نظري- جرم شناسانه
جرم شناســي بالیني - بازپروري از جمله شــاخه هاي کاربردي جرم شناسي 
اســت که با رویکردي واکنشي و ماهیتي اصالحي- درماني در صدد شناسایي عوامل 
ارتکاب جرم و ارائه ی مناســب ترین راه کار براي بازسازگاري اجتماعي بزه کاران است 
)گســن، 1370: 50(. به دیگر سخن، این شاخه با بهره  جستن از ظرفیت های عدالت 
کیفري، بر دوباره اجتماعي کردن مجرمان و کاهش احتمال تکرار جرم تمرکز مي کند. 
جرم شناســي بالینــي مطلوب تریــن راه کار جهت جلوگیــري از روی  آوري دوباره ی 
بــزه کاران به نقض بایدها و نبایدهاي کیفري را ارائه مي دهد. بازپروري بزه کاران که از 
آن به اصالح و درمان نیز یاد مي شــود، در برگیرنده ی مجموعه تدابیر عدالت کیفري 
است که با واقع گرایي و توجه به وضعیت فردي و محیطي مجرمان، به دنبال اصالح و 
درمان این دسته و پیش گیري از تکرار جرم مي باشد. به دیگر سخن، لحاظ شخصیت 
مرتکبان جرم در فرایند کیفري به منظور متناســب سازي پاسخ ها با نیازهاي رواني، 
جسماني و اجتماعي آنان را بازپروري بزه کاران گویند )نجفي ابرندآبادي، 1385: 8(. 
بر پایه ی رســالت جرم شناسي بالیني، تدابیر و برنامه هاي نظام عدالت کیفري باید بر 
عوامل جرم زاي تغییرپذیر و بزه کاراِن در آســتانه ی تکــرار جرم تمرکز کرده و نیز از 
کارگزاران متخصص و کارآزموده اســتفاده نماید. به این ترتیب، جرم شناسي بالیني با 
تکیه بر تدابیر شخصیت ساز، بر کاهش احتمال شکل گیري دوباره ی انگیزه ی مجرمانه 
تاکیــد مي ورزد. از این رو، براي بازپروري بــزه کاران باید از تدابیر رفاهي- اجتماعي، 
رفاهي- اقتصادي، روان شناسانه، فرهنگ ساز و مانند این ها که امکان زدودن معضالت 

ناقضان هنجارهاي کیفري را فراهم مي آورند، بهره جست.
بازپروري بزه کاران آن چنان پر اهمیت اســت که امروزه شماري از اسناد الزام 
آور و ارشادگري مانند میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي )1966(، پیمان حقوق 
کودک1 )1989( و پیمان مبارزه با فساد2 )2003( و قواعد حداقل سازمان ملل متحد 
در زمینه چگونگي رفتار با زندانیان )1955(3 آن را به رسمیت شناخته اند؛ چه این که، 
در پرتو آن قابلیت هاي فردي و محیطي بزه کاران به درســتي فعال شده و این دسته 

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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امکان بازگشت به زندگي سالم اجتماعي را مي یابند.

2-1-2. بنیان هاي حقوقي- اساسي
بازپروري بزه کاران اصلي ترین رسالت یکي از شاخه هاي جرم شناسي کاربردي، 
یعني جرم شناســي بالیني اســت و در پرتو آن، بزه کاران با قواعد و الزامات اجتماعي 
هم نوا شــده و به ســمت جامعه پذیري پیش مي روند. در واقع، بازپروري مجرمان از 
احتمال روآوري دوباره ی مرتکبان به بزه کاري کاســته و از مبدل شــدن آنان به یک 
بزه کار مکرر ممانعــت به عمل مي آورد. به همین جهت، سیاســت گذاران جنایي در 
عرصــه ی تقنیني آن را به عنــوان یکي از هدف هاي بنیــادي عدالت کیفري معرفي 

مي نمایند. 
در قلمرو قانون گذاري ایران، بازپروري مجرمان فقط قوانین عادي مورد توجه 
واقع نشده  است، بلکه خبرگان قانون اساسي آن را در باالترین سطح تقنیني شناسایي 
کرده اند و در قسمت دوم بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم این قانون، »اقدام مناسب 
براي اصالح مجرمین« در شــمار وظایف بنیادین دستگاه قضایي گنجانده شده است. 
این نوع نگرش گویاي این نکته اســت که واکنش هاي عدالت کیفري به بزه کاري باید 
ماهیتي اصالحي- درماني نیز داشته باشد و دستگاه قضایي به عنوان اصلي ترین نهاد 
مقابله کننده با بزه کاري، امکان شناسایي عوامل جرم زا را دارد. پس، چگونگي مرتفع 
ســاختن نیازهاي فردي و محیطي بزه کاران را باید به این نهاد ســپرد. افزون بر این، 
مطابق بند 2 اصل مذکور، »احیاي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع« 
نیز به قوه ی قضاییه واگذار شده که به نظر مي رسد بازپرورانه کردن پاسخ هاي عدالت 
کیفري و توجه به ابعاد مختلف شخصیت بزه کاران به منظور اتخاذ واقعي ترین تصمیم، 
از جلوه هاي بارز این بند باشــد. به این ترتیب، در گســتره ی تقنیني ایران، دستگاه 
قضایــي به عنوان متولي اصلي بازپروري مجرمان برگزیده شــده و بر همین اســاس 
قانون گذار در قانون برنامه ی پنجم توســعه ی اقتصــادي، اجتماعي و فرهنگي 1390 
اصــالح و درمان بزه کاران را به این نهاد واگذار نموده اســت. بنابراین، مي توان گفت 
سیاســت قانون گذار عادي مبني بر به عهده نهادن وظیفه ی اصالح و درمان به قوه ی 

قضاییه، در قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران ریشه دارد.
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3-1-2. بنیان هاي حقوق بشري
پیــروي از بایدها و نبایدهاي کیفري و احترام گذاري به ارزش هاي اساســي 
اجتماعي، بیش تر در گرو تربیت درســت شــهروندان اســت. در واقع، سپري شدن 
درســت فرایند رشد افراد سبب مي شود تا شــخصیت آنان به گونه اي مطلوب سامان 
یافته و به ســمت هنجارگرایي پیش روند. براي شــکل گیري درست نظام شخصیتي 
افراد، بسترسازي هاي مناسب ضروری اســت. اجرای سیاست های رفاهي- اجتماعي، 
اقتصادي و برنامه ریزي براي ایجاد محیط خانوادگي مطلوب، از جمله زمینه هایي است 
که نقش به سزایي در رشد و شکل گیري درست سامانه ی رفتاري افراد ایفاء مي نماید. 
همه ی این ها در شــمار حقوق بنیادي افراد است؛ حقوقي که ماهیت حق- مطالبه اي 
داشــته و دولت ها باید در راستاي اعطاي آن ها به شهروندان اقدام هاي الزم را به کار 
گیرند، اما گاه به جهات مختلف امکان دسترسي همگان به این مصادیق اساسي حقوق 
بشري فراهم نمي شود و به همین جهت دسته اي درست تربیت نشده و حتي شماري 
از آنان به بزه کاري رو مي آورند. این جاست که دولت در عرصه ی عدالت کیفري مکلف 
مي شــود تا به منظور درست تربیت شدن بزه کاران، تدابیر مناسب را اتخاذ کند؛ زیرا 
این تدابیر، اســباب درست تربیت شدن و هنجارگرایي مجرمان را فراهم مي سازند. به 
این ترتیب، اصالح و درمان که به برطرف ساختن نیازهاي فردي و محیطي بزه کاران 
مي انجامد، در حق بر درســت تربیت شدن شهروندان ریشه داشته و به همین جهت 

باید در این خصوص سیاست گذاري و برنامه ریزي صورت پذیرد.

2-2. جلوه های تکالیف بازپرورانه ی دستگاه قضايی در قانون برنامه ی 
پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

تدویــن کنندگان قانون مذکــور، افزون بر واگذاری تکالیــف پیش گیرانه به 
دســتگاه قضایی، انجام برخی اقدام های بازپرورانه را بر عهده ی این قوه نهاده اند. این 
تکالیــف که جنبه ی اصالحی - درمانی دارند، از یک ســو ناظر به شــکل بازپروری 

بزه کاران و از سوی دیگر، مربوط به ماهیت تدابیر بازپرورانه است. 
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1-2-2. تکالیف شکلی دستگاه قضايی در زمینه ی بازپروری بزه کاران 
اصالح و درمان بزه کاران، آن گاه به گونه ای مطلوب محقق می شود که در کنار 
اتخاذ تدابیر دارای ماهیت بازپرورانه، از ســاختار و تشکیالت مناسبی نیز بهره گرفته 
شود. طراحی ساختار مطلوب برای اجرای برنامه های اصالحی - درمانی بسیار ضروری 
بوده و در موفقیت یا عدم موفقیت آن ها نقش اساســی ایفاء می کند. به همین جهت، 
مقنن ایران در بند »الف« ماده ی 211 »استاندارد 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 توســعه ی فضاهای فیزیکی قوه ی قضائیه و سازمان های تابعه 
از جمله ســاختمان های زندان ها، بازداشتگاه ها، کانون های اصالح و تربیت در مناطق 
مورد نیاز« در شمار تکالیف دستگاه قضایی قرار گرفته تا به این طریق ساختار مناسب 
جهت بازپروری بزه کاران فراهم شود. بنابراین، قانون مذکور، اصالح و درمان بزه کاران 
را صرفاً به اتخاذ تدابیر ماهوی محدود ننموده، بلکه بازســازی شخصیت مجرمان را به 

امکانات مادی و تشکیالت اجراءکننده ی تدابیر نیز وابسته پنداشته  است. 
افزون بر این، قانون گذار در قســمت دوم بند »ج« ماده ی 211 »تدوین طرح 
تخصصی کردن ضابطان دســتگاه قضایی در جهت توانمندســازی و آموزش تخصص 
آنــان« را به قوه ی قضائیه واگذار کرده اســت تا به این واســطه نهادهای پلیســی - 
قضایی متولی مهار بزه کاری، بــا رویکردی تخصصی و لحاظ آموزه های علمي مربوط 
به این مقوله فعالیت نمایند؛ زیرا در پرتو آشــنایي این نهادهاي تخصصي با آموزه هاي 
علمي ناظر به چگونگي پاســخ دهي به هر یک از گونه هاي بزه کاري و بزه کاران، امکان 
متناسب ســازي و دقیق بودن واکنش ها فراهم مي  شود؛ به ویژه آن مرحله ی پلیسي 
از مهم تریــن مراحل فرایند کیفري بوده و بــزه کار پس از ارتکاب رفتار ناقض الزامات 
کیفري به ناچار در این بستر قرار مي گیرد. )بارانی، 1388: 171(. از این رو، چگونگي 
برخورد کارگزاران عدالت کیفري با این دســته در اجرای درست و یا نادرست تدابیر 
اصالحی - درمانِي عدالت کیفري تأثیرگذار مي باشد. اجراي موفق برنامه هاي دستگاه 
قضایي، از جمله برنامه هاي بازپرورانه در گرو چگونگي اجراي آن ها از سوي کارگزاران 
عدالت کیفري اســت. همین اهمیت ســبب شــده تا مقنن ایران به دستگاه قضایي 
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مأموریت تدوین طرح تخصصي کردن ضابطان دادگســتري را بسپارد تا به واسطه ی 
آشــنا شــدن آنان با بایدها و نبایدهاي رفتاري ویژه ی هریک از دسته هاي بزه کاري و 

بزه کاران، زمینه هاي بهتر اصالح و درمان مهیا شود )روشن، 1389: 94(.
دســتگاه قضایي به موجب این نوع سیاســت گذاري مکلف شده در راستاي 
تربیت ضابطان دادگســتري متخصص مثل ضابطان ویژه ی کودکان بزه کار به منظور 
اجراي مناســب و اثربخش تدابیر بازپرورانــه گام بردارد. واگذاري این گونه وظایف به 
قوه ی قضائیه جنبه ی اصالحي – درماني داشــته و زمینه هاي اجراي درست سیاست 
پیش بیني شــده در قســمت دوم بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششــم قانون اساسي 

جمهوري اسالمي ایران را پدید مي آورد. 

2-2-2. تکالیف ماهوي دستگاه قضايي در زمینه ی بازپروري بزه کاران 
براي بازپروري بزه کاران، ایجاد تشکیالت و ساختار مناسب کافي نیست، بلکه 
بایــد از تدابیر و برنامه هاي ماهوي بازپرورانه نیز بهره جســت. این دســته از تدابیر 
بــه طور عمده، پس از شناســایي معضالت بزه کاران اتخاذ شــده و با تأثیرگذاري بر 
عوامل مشــکل زا، جرم زا، ساماندهي نظام شخصیتي و رفتاري این دسته را امکان پذیر 
مي ســازد. در واقع، این تکالیف به ماهیت و ذات برنامه هاي ســامانه ی عدالت کیفري 
براي اصالح و درمان بزه کاران مرتبط اســت. بر همین اساس، تصمیم گیران سیاست 
جنایي ایران در شــماري از بندهاي مواد پیش گفته، از چگونگي کیفیت تدابیر نظام 

قضایي جهت بازپروري بزه کاران سخن به میان آورده اند. 

الف( بازپروري فرهنگي 
اصالح و درمان بزه کاران به شکل هاي متعدد مانند بازپروري پزشکي، حرفه اي 
و فرهنگي صورت می پذیرد. در این میان، بازپروري فرهنگي شامل آن دسته از تدابیر 
نهادهاي ســالب آزادي است که به منظور ارتقاء ســطح فرهنگي و تربیتي بزه کاران، 
آشــنایي آنان با آموزه هاي تربیتي، اخالقي و هنجارهاي اجتماعي و نهایتاً جامعه پذیر 

کردن این دسته اتخاذ مي گردد )نیازپور، 1387: 62(.
به دیگر سخن، بازسازِي فرایند تربیتي بزه کاران از رهگذر برنامه هاي اصالحي 
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- پرورشــي ســامانه ی عدالت کیفري را بازپروري فرهنگي گویند. این گونه بازپروري 
در صدد متحول کردن نظام رفتاري بزه کار از طریق تدابیر تربیت مدار اســت. گونه ی 
یادشده یکي از بارزترین انواع بازپروري مجرمان است که در موفقیت و بعد اصالحی - 
درماني عدالت کیفري نقش به سزایي ایفاء مي نماید. بر همین اساس، قانون گذار ایران 
به موجب قســمت دوم بند »ن« ماده ی 211 قانــون مذکور »آموزش زندانیان واجد 
شرایط با همکاري وزارت آموزش و پرورش« را به سازمان زندان ها و اقدامات تأمیني 
و تربیتي کشور و در واقع قوه ی قضاییه محول کرده است. البته، واگذاري این تکلیف 
به نهادهاي یادشده، پیش تر در آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمیني و تربیتي 

کشور 1384 صورت پذیرفته است. 
شــماري از مواد فصل چهارم »برنامه هاي بازپرورانه« سوادآموزي و باال بردن 
ســطح معلومات زندانیان و حتي ایجاد امکانات جهت تحصیل این دسته را در شمار 
وظایف سازمان مذکور قرار داده است تا به این وسیله موجبات بازسازگاري اجتماعي 
بزه کاران فراهم شــود. پیش بیني دوباره ی این تکلیــف، اهمیت بازپروري فرهنگي به 
ویژه در جنبه ی »آموزش مداري« را نمایان مي سازد؛ این که نهاد مزبور باید این نوع 
اصالح و درمان را در اولویت برنامه هاي بازپرورانه خود بگنجاند. افزون بر این، سیاست 
مندرج  در این بند، به نقش تعامل میان دســتگاه قضایي با ســایر نهاد ها در زمینه ی 
بازپروري بزه کاران اشــاره دارد. یعنی، قوه ی قضائیه مطابق قسمت دوم از بند 5 اصل 
یکصد و پنجاه و ششــم قانون اساســي جمهوري اســالمي 1358 مسؤول بازپروري 
مجرمان اســت و باید براي انجام درست این تکلیف از همکاري دیگر نهادها نیز بهره 
جوید. از منظر نویســندگان این قانون، پاســخ دهي به مجرمان بدون کیفیت چندان 
اهمیت نداشــته و چه بسا فرایند پاسخ دهي به ناقضاِن بایدها و نبایدهاي کیفري را با 

شکست مواجه سازد. 

ب( بازپروري اقتصادي 
اصالح و درمان مجرمان به بهره مند شدن از تدابیر آموزشي – تربیتي محدود 
نمي شــود، بلکه شــماري از مجرمان تحت تأثیر مشــکالت اقتصادي از جمله فقر و 
نداشتن شغل به ســراغ بزه کار مي روند. از این رو، باید به موجب ایجاد بستر مناسب 
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براي باال بردن توان مالی - اقتصادي بزه کاران، اســباب بازگشت آنان به زندگي سالم 
اجتماعــي را فراهم آورد. این نــوع تدابیر با ایجاد فرصت هاي شــغلي وضعیت مالی 
- اقتصــادي بزه کاران را ارتقاء بخشــیده و از این رهگذر به دنبال هم نوا ســازی این 
دسته با هنجارهاي اساسي جامعه می باشند. سیاست گذاران جنایي، این نوع حمایت- 
بازپروري مجرمان را در متون تقنیني به رســمیت مي شناســند. قانون گذار ایران نیز 
در قســمت های اول و دوم بند »ن« ماده ی 212 قانون مذکور، ضمن شناســایي این 
گونه بازپروري، قوه ی قضاییه را به اتخاذ تدابیر مناســب در این زمینه مکلف ساخته 
اســت. به موجب این قســمت ها، رفع مشکالت معیشــتي زندانیان و معرفي آنان به 
مراجع حمایتي جهت اشــتغال حتي پس از آزادي، در شمار تکالیف دستگاه قضایي 
گنجانده شــده است تا از این طریق جنبه هاي مختلف اصالح و درمان بزه کاران تبلور 
یابد و از ســوي دیگــر، بر ضرورت مراقبت از مجرمان پــس از رهایي از زندان تاکید 
گردد. بنابراین، دســتگاه قضایي باید با رویکردي بالیني به زندانیان پاسخ داده و نگاه 
بازپرورانــه را به مرحله ی تعیین و یا اجراي کیفر محدود نکند، بلکه مراقبت هاي پس 
از آزادی از زنــدان از مرحله هــاي مهم فرایند بالیني بــوده و به همین جهت باید در 
راســتای حمایت از زندانیان پس از آزادي گام برداشت؛ زیرا این حمایت، از احتمال 
ورود دوبــاره ی بزه کاران به ورطه ی بزه کاري کاســته و بر احتمال جذب مجرمان در 

جامعه می افزاید. 



تکالیف جرم شناسانه ی دستگاه قضایی در پرتو قانون ...

218

ستان 1391
شماره 80/ زم

ستری/ 
مجله حقوقی دادگ

برآمد
در قلمرو سیاســت جنایي ایران، اهمیت جرم شناسي و توجه به کاربرد آن در 
به روز رســاني سیاســت هاي کنترل کننده ی بزه کاري مورد تاکید قرار گرفته است. 
خبرگان قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران در شماري از اصول به ویژه بند 5 اصل 
یکصد و پنجاه و ششــم، با واگذاري تکالیف جرم شناســانه به دستگاه قضایي، به این 
اهمیت جامه ی عمل پوشــاندند. یعني، قوه ی قضاییه براي برقراري نظم و امنیت در 
جامعــه، باید در زمینه ی پیش گیري از بزه کاري و بازپروري مجرمان اقدام هاي الزم را 
به کار گیرد. این سیاســت نشــان مي دهد که دستگاه قضایي باید در کنار بهره گیري 

از تدابیر سزاده، از تدابیر جرم شناسانه در ابعاد کنشي و واکنشي نیز استفاده کند. 
قانون گذار ایران در شماري از قوانین به تبیین جنبه هاي مختلف این تکالیف 
مبادرت ورزیده اســت؛ که قانون برنامه هاي پنج ساله ی توسعه ی اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي )1390( از جمله بارزترین آن هاست. به موجب این قانون، دستگاه قضایي 
براي مهار پدیده ی بزه کاري ماموریتي جرم شناســانه یافته تا از این رهگذر بسترهاي 
بهره گیري از رهیافت هاي علمي فراهم شود. این قانون جهِت راهبردِي دستگاه قضایي 
را استفاده از تدابیر جرم شناسانه تعیین نموده  است تا این نهاد به منظور کاهش میزان 
بزه کاري و باال بردن سطح امنیت و کاهش احتمال شکل گیري انگیزه ها و فرصت هاي 

جنایي، به ابتکارهاي جرم شناسانه رو آورد. 
از این رو، به نظر مي رســد، در این سیاســت واقعیت دیگري نیز نهفته باشد؛ 
این که تکالیف پیش گفته ی دســتگاه قضایي که پیش تر در ســطح قانون اساســي 
جمهوري اســالمي ایران نیز مورد توجه قرار گرفته اند، چندان بُعد اجرایي- عملیاتي 
پیدا نکرده  اســت و به همین جهت قانون گذار ایــران در قانون بنیادي دیگري آن را 
شناســایي نموده، تا به واســطه ی زمان بندي پیش بیني شده در این دسته از قوانین، 
زمینــه  ی اجراي آن ها مهیا شــود. واگذاري این تکالیف به دســتگاه قضایي حاکي از 
نقش راهبردي آن ها در کاهش شمار بزه کاري است و بر همین اساس سیاست گذاران 
دســتگاه قضایي باید با  رویکردي فرابخشي و علمي در راستاي انجام آن گام بردارند. 
این که مشــارکت کلیه ی نهادها )اعم از دولتي و جامعوي( و دانشگاهیان جرم شناس 
براي چگونگي کنترل/ مهار جرم مورد توجه قرار گرفته و بر تدابیر ناظر به ساماندهي 
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نظام رفتاري/ شــخصیتي افــراد )اعم از ناکردگان بزه  و بزه کاران( تمرکز شــود؛ زیرا 
پیش گیري از بزه کاري و بازپروري مجرمان، از جمله تدابیر سیاســت جنایي  است که 
اجرایي شــدن آن ها صرفاً از سوي دستگاه قضایي امکان پذیر نیست؛ به این جهت که 
برخي از امکانات ضروري براي عملیاتي کردن آن ها، در اختیار دستگاه اجرایي بوده و 
دستگاه قضایي نمي تواند بدون بهره گیري از آن ها، به شکل موثري در راستاي پرورش، 
رفاه اجتماعي، ارتقاي وضعیت اقتصادي شــهروندان، به تکالیف جرم شناسانه ی خود 

جامه ی عمل بپوشاند.
واگذاري این تکلیف به دستگاه قضایي به این معنا نیست که دیگر دستگاه هاي 
دولتي و حتي جامعوي در خصوص پیش گیري از جرم نقشــي نداشــته باشــند. اگر 
این گونه تصور شــود، اساســاً قوه ی قضاییه نمي تواند در این زمینه به درستي عمل 
کند؛ زیرا ســازمان زیر مجموعه ی دســتگاه قضایي، از امکانات الزم براي پیش گیري 
از بزه کاري برخوردار نیســت. از این رو، تحقق تکلیف دستگاه قضایي در این حوزه به 
همکاري سایر نهادها نیاز دارد. همکاري اي که مي تواند تا اندازه ی  زیادي در اثر بخشي 
تدابیر پیش گیرانه نقش آفرین باشــد. واگذاري این تکلیف با توجه به این که دستگاه 
قضایي تنها نهاد پاســخ ده به بزه کاري است و بر همین اساس مي تواند عوامل موثر در 
وقوع بزه کاري و ماهیت انگیزه هاي بزه کاران را شناســایي نماید و در نتیجه چگونگي 
پیش گیري از جرم را مدیریت کند، توجیه پذیر اســت، اما پیش گیري از بزه کاري در 
برگیرنــده ی مجموعه اي از تدابیر و اقدام هاســت که تعداد زیادي از آن ها در شــمار 
وظایف و اختیارات دســتگاه اجرایي  است. در این عرصه، قوه ی قضاییه صرفاً مدیریت 
پیش گیــري از جرم را بر عهده دارد و براي تحقق آن بایــد در جهت ایجاد تعامل با 
ســایر نهادها گام بردارد. به همین جهت، به نظر مي رســد ســرعت بخشي به فرایند 
تصویــب نهایي »الیحه ی پیش گیري از جرم« که به دنبال اجراي رویکرد فرابخشــي 
در این حوزه اســت، تا اندازه ی زیادي راه گشا خواهد بود. افزون بر این، قوه ی قضاییه 
در گســتره ی بازپروري بزه کاران و دسترسي آنان به این حق بشري که از مظاهر بند 
2 اصل یکصد و پنجاه و ششــم قانون اساسی نیز می باشــد، باید به سیاست گذاري، 

برنامه ریزي و تربیت نیروهاي کارآمد مبادرت ورزد.
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