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چكيده 
آم�ار نش�ان مي دهد كه بخ�ش قابل توجه�ي از جمعيت كيف�ري را افرادي 
تش�كيل مي دهند كه يكي از قرارهاي تأميني در مورد آنان صادر ش�ده اس�ت. اين 
مس�أله، عالوه ب�ر هزينه هاي س�نگيني كه بر دول�ت تحميل مي كن�د، از  ضرورت 
وجود تدابيري براي جلوگيري از س�لب آزادي اين افراد )با توجه به حاكميت فرض 
بي گناه�ي( حكايت مي كن�د. وانگهي، كاركرد اصالحي  -  تربيت�ي زندان در اصل بر 
مجرمان و محكومان متمركز است و درگير كردن مديريت زندان با افرادي كه امكان 
زندان نرفتن آنان وجود دارد مانع اجراي صحيح اين كاركرد مي ش�ود . اين مقاله، با 
توجه به نقش دادسرا در فرايند كيفري، نقش اين نهاد را در كاهش جمعيت كيفري 
زن�دان در مرحله ی تحقيقات مقدماتي بررس�ي كرده و مانع ه�ا، محدوديت ها و نيز 

ظرفيت ها و راهكارهاي موجود در راستاي اجراي اين سياست را كنكاش مي كند. 
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 درآمد
موضوعي که در سال هاي اخير سياست گذاران و کيفرشناسان را به بحث 
درباره ی آن کش��انده اين است که آيا اس��تفاده ی زياد از حبس مي تواند ميزان 
ارتكاب جرم را کاهش دهد يا خير. برخي به اين پرس��ش پاس��خ مثبت داده و 
چنين اس��تدالل مي کنند که »در نظام هاي کيفري بس��يار خش��ن و سختگير 
فرس��تادن افراد بيش��تر به زندان براي مدتهاي طوالني موجب ارعاب مجرمين 
بالقوه و پاك سازي جامعه از مجرمين بالفعل مي گردد« )5: 7(. ولي، هزينه هاي 
روزافزون حبس و آثار زيان بار زندان بر زندانيان و نيز بر خانواده ها و بس��تگان 
آنان و بحران ناش��ي از جمعيت کيفري، فشار ناشي از اين جمعيت بر منابع، و 
»کابوس اداري بي رحمانه اي« که اين مجازات ايجاد کرده است سياست گذاران 
را مجبور ساخته که نقش حبس را دوباره بررسي کرده و راه کار هاي جديدي را 
کش��ف کنند )5: 7(. به بيان دقيق تر، احساس مي شود که هدف اصلي يا تفكر 
مربوط به اقدام هاي اصالحي  �  تربيتي هر لحظه در معرض هجوم يا بدتر از آن 
در معرض تغييرهاي نگران کننده است )6�35: 7(. بنابراين، براي اينكه مجازات 
حب��س بتوان��د کارکرد اصالحي �  تربيتي خود را ايفا کن��د، اين مجازات بايد بر 

مجرماني که راهي جز زندان فرستادن آنان وجود ندارد متمرکز شود.
 يك��ي از راه کار هاي مؤثر در اين زمينه کاهش زندانياني اس��ت که قرار 
تأمين در مورد ش��ان صادر شده است. جمعيت کيفري يا جمعيت زندان  چهار 
گروه را ش��امل مي ش��ود: »1. متهمان 2. محكومان به حب��س )يعني زندانيان 
واقع��ي يا محكومان ب��ه مجازات هاي غير س��الب آزادي ک��ه در انتظار اجراي 
محكوميت خود در حبس نگهداري مي ش��وند و 4. محكومان مالي موضع ماده 

696 ق.م.ا و ماده 2 ق.ن.ا.م.م« )118�117: 8(.
مطالعات انجام شده نشان مي دهند که بخش عمده اي از زندانيان کشور 
را زندانيان تحت قرار بازداشت يا ناتوان از معرفي کفيل يا توديع وثيقه تشكيل 
مي دهند. بر اساس آمار منتشرشده از سوي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني 
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و تربيت��ي کش��ور در خصوص ورودي زندانيان در 4 ماهه ی اول س��ال 1385، 
حدود 76 درصد ورودي زندان را افراد تحت قرار تشكيل مي دهند )6( که 4/41 
درص��د با قرار بازداش��ت موقت، 51/99 درصد با ق��رار کفالت ، و 19/77 درصد 
با قرار وثيقه وارد زندان ش��ده اند. بر اس��اس آمار اداره ی کل زندان هاي استان 
کهگيلويه و بويراحمد در سال 1384، 65/35 درصد ورودي هاي زندان را افراد 
تحت قرار تش��كيل داده اند . در س��ال 1385، اين آمار به 67/89 درصد رسيده 

است که عمده ی آنها از يك تا ده روز در زندان بوده اند. 
بنابراين، اگر چه کاهش استفاده از مجازات حبس در دادگاه ها مي تواند 
در کاه��ش آمار جمعي��ت کيفري مؤثر باش��د ، با توجه به آم��ار موجود عمده 
جمعيت کيفري مربوط به دادسراس��ت و در راستاي سياست حبس زدايي بايد 

تمرکز بيش تري بر عملكرد دادسرا صورت گيرد. 
موضوع مهم ديگر اين اس��ت که بازداش��ت متهمان در دادس��را و زدن 
برچسب زنداني به آنان مي تواند در نگرش جامعه نسبت به اين افراد مؤثر بوده 

و زمينه ی انحراف ثانويه ی آنان را فراهم کند.
 دادس��را با ص��دور قرارهاي تأمين در مرحل��ه ی تحقيقات مقدماتي در 
مورد جمعيت کيفري نقش مهمي را ايفا کرده و اقدام هاي دادس��را مي تواند به 

افزايش يا کاهش اين جمعيت منجر شود.
در اين راستا و براي اينكه دادسرا بتواند در نظام حقوقي ايران در جهت 
کاهش جمعيت کيفري نقش ايفا کند، با مانع ها و تنگناها و نيز با ظرفيت هايي 

روبه روست. 

الف. مانع ها و محدوديت هاي دادسرا براي كاهش جمعيت كيفري
1. روي كرد جامعه به دادسرا

دادس��را نقطه ی تماس دادگستري با جامعه است و هر گاه جرمي اتفاق 
مي افتد، دادس��را عهده دار پيگرد موضوع مي ش��ود. تشكيل اين نهاد براي حفظ 
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حقوق عمومي بوده و در جامعه نيز چنين تصور و برداشتي نسبت به دادسرا به 
 چش��م مي خورد. بنابراين، در زمان وقوع جرم از دادسرا به عنوان متولي حقوق 
عموم��ي انتظ��ار مي رود که در وض��ع پيش آمده مداخله کن��د . به عالوه، برخي 
مصلحت هاي اجتماعي، سياس��ي و امنيتي باعث مي شود که دادسرا در برخورد 
با جرم هاي ارتكابي متهمان را بازداشت کند. در برخي از بحران هاي اجتماعي، 
دادس��را  بايد مديريت بحران را بر عهده گرفته و با بازداشت هاي گسترده فضاي 
جامعه را آرام کند. بنابراين، اولين مانع دادس��را کاهش جمعيت کيفري توقع و 

انتظاري است که جامعه از دادسرا دارد.
2. تكليف قاضي به صدور قرار تأمين پس از تفهيم اتهام طبق ماده ی 

132 ق.آ.د.ا.ك. 
طبق ماده ی 132 ق.آ.د.ا.ك، »به منظور دسترسي به متهم و حضور به 
موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان ش��دن يا تباني با ديگري 
قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأمين کيفري زير 
را ص��ادر نمايد«. با توجه ماده ی 129 ق.آ.د.ك مبني بر اينكه »براي جلوگيري 
از فرار يا پنهان ش��دن متهم بازپرس مي توان��د يكي از قرارهاي تأميني ذيل را 
صادر نمايد«، از ماده ی 132 ق.آ.د.ا.ك چنين برداش��ت مي شود که قاضي پس 
از تفهيم اتهام هر چند دفاع متهم را موجه دانس��ته و نيازي به حضور او نداند 

مكلف به صدور قرار است.
 اگر چه اداره ی حقوقي قوه قضاييه در چند نظريه ی مشورتي سعي در 
رفع اين ابهام کرده و به صراحت بيان کرده است که »در صورتي که قاضي پس 
از تفهيم اتهام تش��خيص دهد که اتهامي  متوجه شخص متهم نمي باشد در آن 
صورت نيازي به اخذ تأمين نيس��ت«، به عل��ت تأکيد دادگاه انتظامي قضات بر 
صراح��ت ماده ی 132 و صدور آراي محكوميت به دليل عدم صدور قرار تأمين 
پس از تفهيم اتهام، رويه ی غالب دادس��را صدور قرار تأمين پس از تفهيم اتهام  

است که در برخي موارد نيز به بازداشت متهمان منجر مي شود.
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3. عدم رعايت مفاد ماده ی 124 ق.آ.د.ا.ك در خصوص احضار و جلب
مطابق ماده ی 124 ق.آ.د.ك »قاضي نبايد کسي را احضار يا جلب کند. 
مگر اينكه داليل کافي براي احضار يا جلب موجود باشد«. با توجه به اين ماده، 
بايد بين مفهوم »مشتكي عنه« و »متهم« قائل به تفكيك شد و به صرف شكايت 
ش��اکي نسبت به احضار مشتكي عنه اقدام نكرد. در برخي از دستورهاي قضايي 
دادس��را مشاهده مي ش��ود که با طرح شكوائيْه دس��توري از سوي قضات داده 
مي شود مبني بر اينكه »پرونده به مرجع انتظامي ارسال مي شود مقتضي است 
داليل و مدارك ش��اکي جمع آوري، متهم با قيد ع��دم حضور جلب، احضار در 
صورت عدم حضور جلب پرونده تكمياًل به نظر برس��د«. در چنين دستورهايي، 
با س��پردن تشخيص کفايت داليل براي احضاْر به مرجع انتظامي و عدم کنترل 
نح��وه ی ابالغ احضاريه و دادن اختيار جلب به ضابطان، ممكن اس��ت با صرف 
ش��كايت و بدون وجود داليل کافي متهم در وقت غيراداري جلب و مس��أله در 
وقت اداري به نظر قاضي برس��د. در چنين م��واردي، برخي قضات براي توجيه 
تحت نظر بودن متهمان قرار تأمين صادر مي کنند که به بازداش��ت آنان منجر 
مي ش��ود؛ هر چند ممكن اس��ت در نهايت به صدور قرار منع پيگرد براي آنان 
بينجامد. بنابراين، چنانچه قضات دادسرا در دستورهاي اوليه قبل از جمع آوري 
دالي��ل وفق ماده ی 124 اقدام ب��ه احضار متهمان نكنند و وظيفه ی جمع آوري 
دليل را بر عهده ی ش��اکي بگذارند، به کاهش جمعيت کيفري توس��ط دادسرا 

کمك شاياني مي کنند.
4. محدود بودن قرارهاي جانشين بازداشت 

طبق ماده ی 132 ق.آ.د.ا.ك، قرارهاي جانشين بازداشت در حقوق ايران 
در چهار بند بدين شرح آورده شده اند: 1. التزام به حضور با قول شرف؛ 2. التزام 
ب��ه حضور با تعيين وجه التزام؛ 3. گرفتن کفيل با وجه کفاله؛ 4. گرفتن وثيقه 

)اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه ی بانكي يا مال منقول و غيرمنقول(.
اين ماده در مقايسه با  ماده ی 129 ق.آ.د.ك تغيير چنداني نكرده است . 
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از اين رو، با توجه به عدم گستردگي قرارهاي تأمين، قضات دادسرا براي پرهيز 
از بازداش��ت متهم و حفظ حقوق وي ابزارهاي کاف��ي در اختيار ندارند که اين 

موضوع مي تواند به افزايش جمعيت کيفري منجر شود.
5. بازداشت موقت 

»بازداش��ت موقت قرار تأميني اس��ت که به موجب آن متهم در تمام يا 
قسمتي از دوران تحقيقات مقدماتي و يا دادرسي بايد در بازداشتگاه بماند . اين 
قرار ش��ديدترين نوع قرارهاي تأميني کيفري است« )179: 1(. بازداشت موقت 
ب��ا اصل برائت مغايرت دارد و حق ها و آزادي ه��اي متهم را با مخاطره ی جدي 
روبه رو مي کند. وانگهي، »برخي نهادهاي مفيد و کارس��از سياس��ت جنائي نيز 
ممكن اس��ت متعاقب زنداني کردن متهم اثر و کارآيي خود را از دس��ت داده و 

اهداف ناظر بر اين گونه نهادها را با شكست مواجه سازد« )163: 4(. 
با توجه به انتقادهاي وارد به بازداش��ت موقت، بس��ياري از کش��ورها به 
س��مت حذف بازداشت هاي اجباري گام برداشته و صدور قرار بازداشت متهم را 
در اختيار قاضي تحقيق قرار داده اند با اين هدف که مدت بازداش��ت از مهلتي 
معقول تجاوز نكند . در نظام حقوقي ايران و با تصويب ق.آ.د.ك. بازداشت موقت 
اجباري وجود نداش��ت، ول��ي اين امر به  موجب تبص��ره ی 3 ماده ی 18 قانون 
مربوط به مقررات امور پزشكي و دارايي )مصوب خرداد 1334(، بند ج تبصره ی 
اصالح��ي 1344/1/20 الحاقي ب��ه م��اده ی 173 ق.م.ع، ق.ت.م و ماده ی 35 
ق.آ.د.ا.ك به تدريج پذيرفته ش��د. »اقدام مقنن ايراني در توسعه موارد بازداشت 
موقت اجباري مغاير جريانات و سياس��ت جنائي موجود در س��طح بين المللي و 
حتي ديدگاه هاي ش��وراي نگهبان قانون اساس��ي است و در اين راه  قانون گذار 
حتي برخي موارد مندرج در بند ج ماده 35 قانون آيين دادرسي کيفري را که 
قباًل موضوع تبصره ماده 130 مكرر بود و فقط بازداشت متهم و نه استمرار آن 
را ضروري تلقي مي کرد تش��ديد نموده و محبوس ساختن متهم تا صدور حكم 
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بدوي را الزم دانسته است« )198: 1(.
 بنابراين، افزايش موارد بازداش��ت موقت اجباري را مي توان در راستاي 
افزايش جمعيت کيفري زندان و مانعي براي کارکرد دادسرا در کاهش جمعيت 

کيفري ارزيابي کرد.
6. استفاده ی قانون گذار از عبارت هاي مبهم و تفسيرپذير

در مق��ررات ناظر به حق ها و آزادي هاي اف��راد، قانون گذار بايد از تعابير 
و الفاظي اس��تفاده کند که امكان تعرض به حق هاي افراد را فراهم نس��ازد. اين 
مس��أله در مقررات مربوط به قرار تأمين که با آزادي افراد ارتباط مستقيم دارد 
رعايت نش��ده اس��ت. براي مثال، در بند »د« ماده ی 35 ق.آ.د.ا.ك مقرر ش��ده 
که هرگاه آزادي متهم موجب فس��اد باشد، صدور قرار بازداشت موقت او الزامي 
است. اين بند به دليل کلي بودن آن قابل توجيه نبوده و مي تواند موجب نقض 

حقوق متهمان شود.
در اين روش، متهم در اختيار مقام قضايي قرار م�ي گيرد تا به ص�الح ديد 
خود او را بازداش��ت کند. حتي م�مكن اس��ت در جرم هاي ساده اي مثل اي�جاد 
س��د معبر يا اهانت ساده يا فحاش��ْي متهم به بهانه ی بيم فس�اد بازداشت شود 
)198: 1(. به عالوه، از نظر جامعه شناسي، فساد امري نسبي است و آنچه قومي 
فس��اد مي داند ش��ايد در قوم ديگر عملي مباح باش��د . به هر حال، بهتر اس��ت 
قانون گذار ابتدا عنوان ها را تعريف و معنا و مفهوم آن را به صورت ش��فاف بيان 
کرده و س��پس آن موارد را در قوانين بياورد و از به کار بردن مفاهيمي که در 

تفسير و معناي آن وحدت نظر وجود ندارد پرهيز کند.
7. م�واردي كه متهم به جاي كفيْل وجه نقد، مال منقول يا غيرمنقول 

ارائه مي  كند
بن��د 3 م��اده ی 129ق.آ.د.ك يكي از قرارهاي تأمي��ن را گرفتن کفيل 
دانس��ته و مقرر کرده بود که اگر متهم درخواس��ت کند که به جاي کفيل وجه 
نقد يا مال منقول يا غيرمنقول ارائه کند، بازپرس مكلف به قبول آن اس��ت. با 
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تصوي��ب ق.ت.د.ع.ا، قانون گ��ذار به عبارت »اخذ کفيل ب��ا وجه الكفاله« تصريح 
کرده، ولي در خصوص پذيرش وجه نقد، مال منقول يا غيرمنقول ساکت است. 
همين موضوع موجب بروز تفس��يرهاي مختلف ش��ده و گاهي دادگاه ها با اين 
اس��تدالل که تبديل قرار کفالت به وثيقه تشديد تأمين محسوب مي شود وثيقه 
را نمي پذيرند که اين امر به بازداش��ت متهمان منجر مي ش��ود. اگر چه اداره ی 
حقوقي قوه قضاييه در مقام رفع ابهام مقرر داش��ته که »عالوه بر اينكه پذيرش 
چنين درخواستي منع قانوني ندارد، مجوزي براي رد اين تقاضا و زنداني کردن 
مته��م وجود ندارد و قاضي مكلف به پذيرش آن اس��ت«،1 ح��ذف اين عبارت 

ابهام هايي را در عمل ايجاد کرده است.
خوش��بختانه، اين موضوع مورد توج��ه تهيه کنندگان پيش نويس قانون 
آيين دادرس��ي کيفري قرار گرفته اس��ت. مطابق ماده ی 175 اين پيش نويس، 
»در صورتي که متهم تقاضا کند به جاي معرفي کفيل ، وثيقه ايداع کند بازپرس 
مكلف به قبول آن است و هر زمان متهم با معرفي کفيل تقاضاي آزادي وثيقه 

را بنمايد، بازپرس مكلف به قبول آن است«. 
8. سخت گيري قضات در احراز مالئت كفيل 

گاه��ي قضات با توجه به م��اده ی 35 ق.آ.د.ا.ك مبني بر اينكه »کفالت 
شخصي پذيرفته مي شود که اعتبار او به تشخيص قاضي صادرکننده قرار براي 
پرداخت وجه الكفاله مورد ترديد نباش��د« در احراز مالئت کفيل س��خت گيرانه 
برخورد مي کنند و اين س��خت گيري به بازداشت افراد منجر مي شود، در حالي 
که حاکميت فرض بي گناهي اقتضا مي کند که آزادي چنين افرادي سلب نشده 

و از تورم جمعيت کيفري جلوگيري شود.

1. نظريه 7/1288 – 1383/3/12 اداره حقوقي قوه قضاييه .
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ب. ظرفيت هاي موجود دادسرا براي كاهش جمعيت كيفري 
1. رويكرد جديد به دادسرا

همان  طور که پيش تر اش��اره شد، دادس��را نهادي حافظ حقوق عمومي 
و از نقط��ه نظر تاريخي نيز نهادي پش��تيبان حاکميت و جامعه بوده اس��ت. به 
همين دليل، رعايت حقوق و آزادي هاي افراد در دادسرا جايگاه چنداني نداشته 
اس��ت. با فراگير شدن بحث حمايت از حقوق ش��هروندي در سطح بين المللي، 
رويكرد جديدي نس��بت به دادس��را ايجاد شده و حمايت از حقوق شهروندي و 
آزادي هاي مش��روع بر عهده ی دادسرا گذاشته شده است. در سطح داخلي نيز، 
با تصويب »قانون احترام به آزادي هاي مش��روع و حفظ حقوق شهروندي«1 بر 
اين موضوع تأکيد ش��ده اس��ت. از جمله موارد مطرح در اين قانون آن است که 
»کش��ف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت 
موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دس��تور قضايي مش��خص و 
شفاف صورت گيرد و از اعمال هر گونه ساليق شخصي و سوء استفاده از قدرت 
و يا اعمال هر گونه خش��ونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب 

شود«. 
حق هاي دفاعي متهمان، منع دس��تگيري و بازداش��ت خودسرانه، منع 
ش��كنجه، و پرهي��ز از تحقي��ر و آزار اذيت اف��راد در جريان بازجوي��ي از موارد 
ديگري اس��ت که در اي��ن قانون مورد تأکيد قرار گرفته اند . در راس��تاي همين 
تغيير رويكرد به دادس��را، رييس محترم قوه قضاييه اظهار داشته اند که »اولين 
نكته مهم اين اس��ت که دادستان ها و قضات دادسراها و مدعي العموم ها، بينش 
و دي��دگاه و فرهن��گ و باور خود را اي��ن چنين کنند ک��ه مدعي العموم مردم 
هس��تند نه مدعي العموم حاکميت و دولت. جايگاه مدعي العموم و دادس��تان را 
به دو ش��كل مي توان فهميد يكي اينكه مدعي العم��وم مي خواهد مدعي العموم 
حقوق حاکميت باش��د که ش��ايد در ابتدا چنين بود و دوم اينكه دادس��تان و 
مدعي العم��وم، مدعي العموم عدالت و حقوق اس��ت« )10(. بنابراين، با توجه به 

1. مصوب 1386/12/15 مجلس شوراي اسالمي.
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پديدار ش��دن چنين فضايي در مورد دادسرا، قضات دادسرا مي توانند با تكيه بر 
قرض بي گناهي و حفظ حقوق ش��هروندي از اين ظرفيت براي کاهش جمعيت 

کيفري زندان استفاده ی مطلوب کنند.
2. تضمين هاي ناظر به حق هاي دفاعي متهم

»متهمي که وارد فرايند کيفري مي ش��ود تا زماني که مسوؤليت کيفري 
و مجرميت او طي يك دادرس��ي منصفانه و عادالنه اثبات نش��ود بي گناه فرض 
مي ش��ود. فرض يا اصل بر برائت متهم اس��ت مگر آن که خالف آن ثابت شود« 
)69: 2(. يك��ي از آث��ار اي��ن اص��ل حق دفاع متهم اس��ت که عبارت اس��ت از 
مجموعه ی تضمين هاي قانوني و قضايي در س��طح ملي، منطقه اي و بين المللي 
ب��راي مظنونان به ارتكاب  جرم در سراس��ر فرايند دادرس��ي کيفري و با هدف 

تصميم گيري عادالنه )144: 3(. اين حق هاي دفاعي عبارت اند از: 
1. تكليف مقام پيگرد به جمع آوري و ارائه ی دليل عليه متهم؛ 

2. ممنوعيت اجبار متهم به اثبات بي گناهي خود با شهادت و اقرار عليه 
خود؛

3. ضرورت دادن فرصت و امكانات الزم به متهم براي دفع اتهام از خود؛
4. ضرورت تدوين قوانين و مقررات الزم براي تحقق دادرسي عادالنه؛ 

5. ضرورت تفسير شك به نفع متهم. 
اص��ل برائت ک��ه در ماده ی 9 اعالمي��ه ی جهاني حقوق بش��ر و بند 2 
ماده ی 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ، بند 2 ماده ی 6 کنوانسيون 
صيانت از حقوق و آزادي هاي اساسي معروف به کنوانسيون اروپايي حقوق بشر 
و اسناد بين المللي ديگر مورد تأکيد قرار گرفته ، در اصل 38 ق.ا نيز آورده شده 
است . اين اصل و قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و 
ماده ی 128 ق.آ.د.ا.ك در راستاي حق هاي دفاعي متهم تدوين شده اند. ماده ی 
128 به حق متهم مبني بر داش��تن ي��ك وکيل مدافع همراه خود در مرحله ی 
تحقيقات اش��اره دارد. با توجه به اينكه همه ی متهمان توانايي دفاع مناسب از 
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خود را ندارند، حضور وکيل مي تواند به ارائه ی اين دفاع کمك ش��اياني کرده و 
از بروز اشتباه هاي قضايي جلوگيري کند. 

ه��ر چند حق حضور وکيل در مرحل��ه ی تحقيقات مقدماتي با توجه به 
ماده ی 128 و تبصره ی آن بسيار محدود شده است، قضات دادسرا مي توانند با 
توجه به فرض بي گناهي و تفسير به نفع متهم زمينه ی حضور بيش تر وکيالن را 
در تحقيقات فراهم کنند. با توجه به اينكه تضمين هاي ناظر به حقوق متهمان 
مي تواند در صورت بي گناهي آنان در اثبات اين بي گناهي مؤثر باشد، پيش بيني 
اين تضمين ها توس��ط قضات دادس��را مي تواند زمينه ی دفاع مناسب را فراهم 
کرده و از بازداشت شدن متهمان جلوگيري کرده و به کاهش جمعيت کيفري 

کمك کند.
3. صدور روزانه ی كيفرخواست و اجراي حكم توسط دادسرا 

يكي از مواردي که مي تواند به کاهش جمعيت کيفري توس��ط دادس��را 
منجر شود صدور کيفرخواست روزانه و فرستادن پرونده به دادگاه و اجراي آن 
در همان روِز صدور حكم است. اين موضوع در پرونده هاي مربوط به مواد مخدر 
و مواردي مانند رابطه ی نامش��روع و پرداخت رشوه به مأموران توسط رانندگان 
به نحو قابل توجهي مي تواند از س��لب آزادي و بازداش��ت افراد جلوگيري کند؛ 
اي��ن موضوع به ويژه زماني که متهمان غير بومي بوده و نتوانند تأمين مناس��بي 

بدهند ملموس تر است.
4. تسريع در توديع وثيقه در دادسرا 

يكي از مش��كالت متهمان در مورد قرار وثيقه اين اس��ت که در محلي 
خ��ارج از حوزه ی دادس��رايي که به اتهام آنها رس��يدگي مي کند وثيقه اي براي 
معرف��ي و توديع دارند. در صورت معرفي وثيقه، در فاصله ی زماني اي که نيابت 
به حوزه ی قضايي مورد نظر فرس��تاده مي ش��ود تا توقي��ف وثيقه و صدور قرار 
قبولي آن فرد بايد در بازداش��ت بماند. رويه ی معمول دادس��راها اين است که 
بعد از اعطاي نيابت قضايي و توديع و توقيف وثيقه، بايد نامه ی بازداشت وثيقه 
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در اداره ی ثبت به ش��عبه ی مربوط برسد تا نسبت به صدور قرار قبولي وثيقه و 
آزادي متهم اقدام ش��ود. اين در حالي ست که مي توان اين نيابت را با نمابر به 
حوزه قضايي مورد نظر فرس��تاد و وثيقه گذار در حوزه ی قضايي محل اس��تقرار 
وثيقه نسبت به توديع آن اقدام کرده و سپس قرار قبولي وثيقه را صادر  کرده و 
با نمابر به دادسراي محل حضور متهم بفرستد. اين روش _ که به نظر مي رسد 
منع قانوني هم ندارد _ مي تواند از س��لب آزادي متهمان جلوگيري کرده و در 

کاهش جمعيت کيفري زندان مؤثر باشد.
5. تعويق تحقيق 

يك��ي از راه هايي ک��ه به کاهش جمعيت کيفري در دادس��را مي انجامد 
به تأخير انداختن بازجويي و تحقيق در ش��رايطي اس��ت که امكان دسترس��ي 
ب��ه متهم در پرونده وج��ود دارد و بيم فرار متهم  نم��ي رود )براي مثال، وقتي 
وس��يله اي از متهم در توقيف باش��د يا جرم ارتكابي س��اده  بوده و فقط جنبه ی 
عمومي دارد، يا متهم در دادسرا شناخته شده است(. صرف نظر از اينكه موضوع 
از نظر قانوني محل تأمل اس��ت، مي توان تفهيم اته��ام را در مهلتي معقول که 
مته��م بتوان��د تأمين خود را فراه��م کند به تأخير انداخت ت��ا از اين رهگذر از 

بازداشت افراد و افزايش جمعيت کيفري جلوگيري شود.
6. تفسير ماده ی 35 ق.آ.د.ا.ك به نفع متهم 

مطاب��ق اين م��اده، »در موارد زير با رعايت قيود م��اده 32 اين قانون و 
تبصره ه��اي آن هرگاه قراين و ام��ارات موجود داللت بر توج��ه اتهام به متهم 
نمايد صدور قرار بازداش��ت موقت الزامي است...«. با توجه به مقيد شدن صدور 
ق��رار بازداش��ت موقت به رعايت ش��رايط اين ماده، مي توان اس��تدالل کرد که 
»قانون گذار تش��خيص ضرورت بازداشت را به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان 
ب��ه نظر مقام قضايي واگذار کرده لذا بازداش��ت موقت اجباري در همه موارد و 
از جمل��ه در کلي��ه جرايمي که ب��ه موجب قوانين خاص بازداش��ت اجباري در 
آنها پيش بيني ش��ده است )بنده� ماده 35 ق.آ.د.ا.ك( از نظام تقنيني ما رخت 
بربسته است« )179: 4(. بنابراين، مي توان با توجه به بي گناهي و تفسير به نفع 
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متهم به اين اس��تنباط از قانون که با توصيه هاي اس��ناد بين المللي نيز منطبق 
است جامه ی عمل پوشاند و از اين ظرفيت براي کاهش جمعيت کيفري زندان 

استفاده کرد.
7. سياست هاي كلي قوه قضاييه 

فض��اي کنوني حاکم بر ق��وه قضاييه - به ويژه با توج��ه به ديدگاه هاي 
رييس محترم قوه قضاييه در مورد کاهش موارد بازداش��ت و حبس - مي تواند 
در کاه��ش جمعيت کيفري مؤثر باش��د. دغدغه ی  رييس محت��رم قوه قضاييه 
نس��بت به وضع زندان و زندان ها به گونه اي است که نخستين بخش نامه اي که 
براي قضات و مس��ؤوالن س��ازمان هاي وابس��ته صادر کرده اند در مورد زندان و 
زندانيان بوده اس��ت. ايش��ان از جمله در خصوص بازداش�ت موقت عقيده دارند 
که »بازداش��ت موقت داراي پيامدهاي زيان بار، فسادها و ران�ت هايي مي باشد« 
)3: 9(. بنابراين، قضات دادس��را مي توانند از اين ظرفيت به بهترين نحو ممكن 

براي کاهش جمعيت کيفري بهره ببرند.

پ. راهكارهاي مربوط به قانون گذار
1. افزايش قرارهاي جانشين بازداشت

در بررسي محدوديت هاي دادسرا در کاهش جمعيت کيفري به محدود 
بودن قرارهاي جانش��ين بازداشت اشاره ش��د. براي رفع اين مشكل، قانون گذار 
فرانسه _ براي مثال _ نهادي را به عنوان »نظارت قضايي« يا »کنترل قضايي« 
مقرر کرده اس��ت که »ه��دف ]آن[ دادن حداکثر آزادي به متهم اس��ت که با 
ضرورت کش��ف حقيقت با حفظ نظم عمومي سازگار باشد. متهم تحت نظارت 
قضايي زنداني نمي ش��ود؛ او فقط در رف��ت و آمدها و در زندگي اجتماعي خود 
بعض��ي محدوديت ها را تحمل خواهد کرد و بر رعايت تكاليفي که به او تحميل 

شده است نظارت خواهد شد« )831: 5(.
ماده ی 138 قانون آيين دادرس��ي فرانسه در اين خصوص مقرر مي دارد 
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که توسل به کنترل قضايي از سوي قاضي تحقيق يا قاضي آزادي ها و بازداشت 
هنگام��ي مجاز اس��ت که جرِم موض��وع اتهام داراي مج��ازات حبس تأديبي يا 
مجازاتي ش��ديدتر باشد. اين کنترل متهم را موظف به اجراي يك يا چند تعهد 
حس��ب تصمي��م قاضي تحقيق مي کن��د. اين ماده در 16 بند زي��ر به بيان اين 

تعهدات  مي پردازد ) 206: 4(:
1. عدم خروج از حوزه ی قضايي تعيين شده از سوي قاضي تحقيق؛

2. عدم خروج از منزل يا اقامتگاه تعيين شده از سوي قاضي تحقيق مگر 
با رعايت شرايط و جهات تعيين شده؛

3. خودداري از تردد به برخي مكان ها؛
4. آگاه کردن قاضي تحقيق از هر گونه جابه جايي  فراتر از محدوده هاي 

تعيين شده؛ 
5. الزام متهم به معرفي خود در فاصله هاي معين؛

6. پاس��خ گويي به احضارنامه هاي هر مقام صالحيت دار، هر انجمن يا هر 
شخصي که قاضي تحقيق تعيين کرده است؛ 

7. توديع کليه ی اسناد اثبات کننده ی هويت؛
8. خودداري از رانندگي؛ 

9. خودداري از پذيرش يا مالقات برخي اشخاص؛
10. انجام آزمايش هاي پزشكي؛ 

11. توديع وثيقه؛
12. خودداري از پرداختن به برخي فعاليت هاي شغلي يا اجتماعي؛

13. خودداري از صدور چك؛
14. خودداري از نگه داري و حمل سالح؛

15. ارائه ی تضمين هاي شخصي يا واقعي؛
16. اثبات اينكه نسبت به انجام تعهدات اقدام خواهد کرد.

بنابراين، يكي از راه کارهاي کاهش جمعيت کيفري تنوع دادن و افزايش 
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شمار قرارهاي جانشين بازداشت است. 
خوش��بختانه اين موض��وع در پيش نويس قانون آيين دادرس��ي کيفري 
ايران مورد توجه قرار گرفته است . از جمله، در ماده ی 172 و در بيان قرارهاي 
تأمين در بند ج به گرفتن اس��ناد هويت يا اش��تغال متهم از قبيل شناس��نامه ، 
گذرنامه ، کارت ملي ، پروانه ی اشتغال و گواهي نامه ی رانندگي اشاره شده است. 
همچني��ن، التزام به منع خروج از حوزه ی قضايي با تعيين وجه التزام به موارد 
قرارهاي تأمين کيفري افزوده ش��ده اس��ت. وانگهي، در ماده 204 پيش نويس 
آيين دادرس��ي کيفري قرار نظارت قضايي پيش بيني شده که بازپرس مي تواند 
ب��راي تحت نظر قرار دادن متهم و تضمين حقوق  بزه ديده يك يا چند مورد از 

آنها را صادر کند که شامل موارد زير است:
1. ارائه ی خدمات ب��ه بزه ديده براي رفع يا کاهش آثار زيان بار مادي يا 

معنوي ناشي از جرم با رضايت بزه ديده و متهم؛ 
2. معرفي متناوب خود به مراکز يا نهادهايي که بازپرس تعيين مي کند؛

3. منع رانندگي با وسايل نقليه ی موتوري؛ 
4. ترك هم نشيني با افراد خاص؛

5. اقدام به درمان اختالل هاي رواني �  رفتاري؛
6. منع اشتغال به کارهايي که زمينه ی ارتكاب جرم را براي متهم فراهم 

مي کند؛
7. منع صدور چك در مورد جرم هاي مرتبط با چك؛

8. منع نگه داري سالح داراي مجوز؛
9. منع خ��روج از منزل يا محل اقامت تعيين ش��ده از رهگذر نظارت با 

تجهيزات الكترونيكي.
 ب��ا توجه به اينكه آم��ار قابل توجهي از ورودي زندان را افراد تحت قرار 
تشكيل مي دهند، دادن اين اختيارات به قاضي براي صدور قرار تأمين مي تواند 

نقش چشم گيري در کاهش جمعيت کيفري داشته باشد.
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2. محدود كردن قرار بازداشت موقت 
ه��ر چن��د با توجه به ف��رض بي گناهْي، اصل بر آزادي متهم اس��ت، در 
صورت ضرورت تحقيق يا اقدام تأميني در قوانين آيين دادرسي کشورها امكان 
بازداش��ت موقت متهم پيش بيني شده است . اين شرط ضروري به علت تعارض 
ذات��ي آن با ف��رض آزادي و بي گناهْي جرم شناس��ان و حقوق دان��ان، دولت ها، 
سازمان هاي بين المللي ومنطقه اي را وا داشته است که با وضع قواعد و مقرراتْي 
موارِد توسل به  اين حربه را تعريف و محدود کرده و مقام هاي قضايي را وادارند 
ک��ه از آن به عنوان »آخرين چاره« و ب��راي »کوتاه ترين دوره ی زماني ممكن« 
استفاده کنند. بنابراين، رويه ی کشورها به سمت محدود کردن موارد بازداشت 
پي��ش رفته و قانون آيين دادرس��ي کيفري نيز باي��د در جهت کاهش جمعيت 
کيفري اصالح ش��ود. در همين راس��تا، در ماده ی 193 پيش نويس قانون آيين 
دادرس��ي کيفري، بازداش��ت موقت اجباري به جرم هايي که مجازات آنها سلب 
حيات يا حبس دائم است محدود شده و موارد بازداشت موقت اجباري موضوع 

قوانين خاص ملغا شده است.
3. گسترش حق هاي دفاعي متهم

همچن��ان که اش��اره ش��د، تضمين هاي ناظ��ر به حق��وق دفاعي متهم 
مي توانند براي اثبات بي گناهي و کاهش جمعيت کيفري مؤثر باش��ند. شايسته 
اس��ت اين تضمين ها در مرحله ی تحقيقات مقدماتي در قانون آيين دادرس��ي 
کيفري ايران نيز گنجانده ش��وند. در اين راستا، »حق داشتن وکيل« در ماده ی 
162 پيش نويس آيين دادرسي کيفري تا حدودي تأمين شده است: »اين حق 
بايد توس��ط بازپرس پيش از تحقيق به متهم ابالغ و تفهيم شود و وکيل متهم 
در همان  جلسه مي تواند  پرونده را مطالعه و مطالبي را که براي کشف حقيقت 
و دف��اع از متهم يا اجراي قواني��ن الزم بداند به بازپرس اظهار نمايد«. تبصره ی 
همين ماده س��لب حق تعيين وکيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم را موجب 

بطالن تحقيقات دانسته است. 
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اين پيش نوي��س محدوديت هاي عدم حضور وکي��ل در تحقيقات را در 
ماده ی 163 خود در قالب صدور »قرار عدم دسترسي به پرونده« چنين نهادينه 
کرده اس��ت: »چنانچه بازپرس مطالعه يا دسترس��ي به تم��ام يا برخي از اوراق 
پرونده را منافي محرمانه بودن تحقيقات تشخيص دهد با ذکر داليل ، قرار عدم 
دسترس��ي به پرونده را صادر مي نمايد و اين قرار حضوراً به وکيل ابالغ مي شود 

و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه است«. 
يك��ي ديگر از حق هاي دفاعي متهم »حق س��كوت« اس��ت که بايد در 
مقررات آيين دادرس��ي کيفري گنجانده ش��ود. ماده ی 167 پيش نويس قانون 
آيين دادرس��ي کيفري به اين موضوع پرداخته و مق��رر کرده که اين حق بايد 
توس��ط بازپ��رس به متهم تفهيم ش��ود و تخلف از مقررات اي��ن ماده را موجب 

تعقيب انتظامي دانسته است .
4. اص�الح ماده ی 132 ق.آ.د.ا.ك درباره ی ال�زام قاضي به صدور قرار 

تأمين پس از تفهيم اتهام
نح��وه ی نگارش ماده ی 132 در عمل مش��كالتي را ايج��اد کرده و اين 
تكلي��ف  بايد به اختيار تغيير يابد. در اين راس��تا، م��اده ی 72 پيش نويس آيين 
دادرس��ي کيفري به اصالح اين موضوع پرداخته و به رويه ی ق.آ.د.ك برگش��ته 

است.
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