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  دیباچه

  پروردگار یگانهبه نام 

اند از همان زمان که بـشر          گفته یبرخ. هاست  مجازات ترین  یمی از قد  یکی حبس
 در قـالع و قـصرها،    یژه هم، به و   چال  یاه و س  احداث ساختمان را آموخت سلول    

 شـدن   ی از زنـدان   یمدر قـرآن کـر    .  محبوس کردن گناهکاران به وجود آمد      يبرا
 بـه   هـا   زنـدان  یـز  ن یم قد یراندر ا .  آمده است  یان سخن به م   )ع (یوسفحضرت  

  در قـرون گذشـته زنـدان   یبه طـور کلـ   .  وجود داشتند  ی فراموش يها  شکل قلعه 
 به گناهکاران بود، بـه      یجی مرگ تدر  یل و در واقع تحم    یر تحق ،یه تنب ي برا یمحل
  . دادند ی در زندان جان میان از زنداناريی که بسيطور

 محکومان  یه و تنب  یر تحق ي برا ی از محل   نگاه به زندان   یر اخ يها   دهه ی ط لکن
ها در واقـع بـه     و زندانیافت ییر تغآنها شدن ی و باز اجتماع   یه تنب ي برا یبه محل 
 یایی، اسپان یشمند اند یک ۀبه گفت .  شدند یل تبد یت و مراکز اصالح و ترب     ندامتگاه

 يهـا    از زندان  ید با یر خ یا است   رقرار ب  عدالت ي در کشور  ید بدان خواهید  یاگر م 
  . ید کنیدنآن د

 کوتـاه  يها  حبس،یتها به مراکز اصالح و ترب  زندانیل هدف تبد  ي راستا در
هـا لغـو       از کـشور   یاري در بـس   کند  ی را فراهم نم   یان که امکان اصالح زندان    مدت
 يهـا    در حبس  ی حت یت، ثابت شد که هدف اصالح و ترب       یام،لکن به مرور ا   . شد

 بـر   سـوء زنـدان    ثـار  است و آ   یدسترس قابل   یر بلندپروازانه و غ   یار بس ،بلندمدت
 کمبـود   یـا  فقدان   یه، سوء تغذ  ی، زندان یتتورم جمع : یلهمگان آشکار شد، از قب    

 حالـت   یش افـزا  هـا،   یمـاري  ب یوع ش ،ی جنس ي سوء رفتارها  ،ی پزشک يها  مراقبت
 نفرت نسبت بـه   یجاد، ا  معتادان یا بازان   همجنس یل از قب  یان زندان یخطرناك برخ 

 یر و باالخره تأث  ی سازمان یعت طب یک به   انیان زند یعت طب یل تبد ی، در زندان  جامعه
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  . یان زندانيها سوء زندان بر خانواده
 يهـا    بـر خـانواده     زندان یر تأث ین به هم  یران ا گوي  ی شاعر پارس  ي سعد شاید

  : استسروده ی می نظر داشته وقتیانزندان
  را بیچاره طفل و زن تاوان چه  را ستمــکاره مرد بود گنه
  میان در گنه  بیبود ممکن که  زندانیان احوال در کن نظر

 ي صـرفاً بـرا  سـو   یـک  از   یـرا ز. باشد  ی م یید مورد تأ  یز در اسالم ن   یدگاه د ینا
 شده است، از جمله مجازات مکرِه و        یح تصر  حبس  به مجازات  ي معدود یمجرا

 یـن زات در ا در بار سوم، که مجايممسک در قتل، مجازات مرتکب سرقت حد   
 دم  لیـاي  قاتـل از دسـت او      دهنـدة   ي مجازات فـرار   یز است، و ن   موارد حبس ابد  

  .  دادن قاتل در حبس بماندیل تا زمان تحوید بايمقتول، که و
ـ  و آلهیه اهللا علیصلـ  یامبر زمان پدر  وجـود   به عنوان زنـدان ی محل خاص 

 داالن یـا  در مـسجد   فـرد، مـثالً  یزیکی في آزاد یدحدنداشت بلکه منظور از آن ت     
 از آنهـا  یع که عمل شـن ی هم راجع به زنانیمدر قرآن کر .  بود یل قب ینخانه و از ا   

و در مـورد    )  سـوره نـسا    15ه  یدر آ  (»یوتالب ی ف فَاَمسکوهنّ« عبارت   زند  یسر م 
نفوااو  « عبارت   ین محارب يها   از مجازات  یکی وره  سـ  33 یـه در آ (»  االرض ی فـ  ی
  . به کار رفته است) مائده

ـ ةبـن خطـاب، را بناکننـد      دوم، عمـر   یفـۀ  خل بعضی  در اسـالم   زنـدان ین اول
 اکثراً  لکن.  و به زندان اختصاص داد     یده را در مکه خر    يا   خانه ياند که و    دانسته

ـ   » نافع« به نام    یا از بور  یزندان) ع (ی بار عل  ین اول ي که برا  گویند  یم  یسـاخت ول
 از گـل و خـشت بـه      یگريسپس زندان د  . یختنددان آن را سوراخ کرده و گر      دز

ـ           ي جا ايبه معن » ي«روي  با فتحه    (یسنام مخ   اي آرام شدن و بـا کـسره بـه معن
 نشانگر هدفمند بودن زندان در اسالم و نـه         ي،هر دو نامگذار  . ساختند )کننده رام

  .  استیه تنبيبرا بودن آن فقط ابزار
 مثـل لـزوم   ،اند  بحث کرده  زندان یط خود راجع به شرا    يها   در کتاب  یز ن افقه

 و ی بـودن آن از حـشرات، منـع گرسـنگ    یو خـال زنـدان  محکم بودن ساختمان    
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 ي در نمازهـا   یان لزوم فراهم کردن امکان شرکت زنـدان       ،یان دادن به زندان   یتشنگ
اهم کردن امکان خروج بدهکار از زنـدان جهـت       فطر و قربان و جمعه و فر       یدع

هـا و    به وضع زنـدان ی منظم قاضیدگی لزوم رساش، یکار کردن و پرداخت بده  
  ...  و یان زندانیک لزوم تفکیان،زندان
 از آن   ی در جهان و مـشکالت ناشـ       یان شمار زندان  یش توجه به مشکل افزا    با
مدت مثـل    کوتاهيها حل  و راه،ییزدا  جرمی حت یا ،ییزدا   از جمله حبس   یاقدامات
ـ   از حـبس   یـز  پره ي بلندمـدت بـرا    يها  حل  ، راه  و عفو  ی مرخص ياعطا  از  یش پ

 بلنـد   يهـا   حـل   و راه ) ت از بازداشت موق   یر غ ییمثل استفاده از قرارها    (محاکمه
 صـدور   یـق مثـل تعو   (یـت  از حبس پس از محاکمه و محکوم       یز پره يمدت برا 

 یـز  و ن   مـشروط  ي و نظـام آزاد    آزادي  یمـه ، نظـام ن    مجـازات  ي اجرا یق، تعل حکم
 یگـان،  را ی حبس، مثـل انجـام خـدمات عمـوم         یگزین جا يها   مجازات بینی  یشپ

 شده است که    ینیب  شی پ یندر قوان ) ی از حقوق اجتماع   یت و محروم  ي نقد يجزا
 هـم مـورد     1392 مصوب سال    ی اسالم زات موارد در قانون مجا    ینخوشبختانه ا 

 مـثالً   یشـده در فقـه اسـالم         شـناخته  ي از نهادهـا   یبرخ. توجه قرار گرفته است   
 یـا  یخ توبیک از انواع متنوع برخوردار بوده و از    ی فقه یدگاه که در د   ،»یراتتعز«

س  از اعمـال مجـازات حـب       یـز  پره يتواند برا  ی م یز ن شود  ی ساده شروع م   یرتشه
  . یردمورد استفاده قرار گ

 مـاکس   الملـل   ین و ب  ی خارج ي مؤسسه حقوق جزا   ي حاضر که از سو    کتاب
  معـضل تـورم    شناسـی   یب شـده اسـت، ضـمن آسـ        یهپالنک در کشور آلمان ته    

 ینـه  زم یـن  در ا  ی و شـکل   ي مـاهو  يها، به ارائه راهکارهـا       زندان یفري ک یتجمع
 در  هـا    زنـدان  یت بهبـود وضـع    ي در راسـتا   توانـد   یاً م  مطالعه قطع  ینا. پردازد  یم

 یفـري  کاندرکاران عـدالت   و حل معضالت موجود مورد استفاده دست       کشورمان
 یـت  از آن رو که کشور مـا از لحـاظ جمع           یژهبه و . یردها قرار گ    و سازمان زندان  

 قـرار دارد و طبعـاً     یـا  جـزء چنـد کـشور اول دن        یـت  به کـل جمع     نسبت یزندان
  . باشد یساز م  آن مشکلي برامعضالت زندان
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 ي اثر با معاونت پژوهـشها     ین که در ترجمه ا    ی محترم ید اسات یه دارد از کل   جا
 ي مـصلحت نظـام همکـار      یص مجمع تـشخ   یک استراتژ یقات مرکز تحق  یحقوق

قـائم مقـام     و   ،یتـی  دکتـر وال   يحترم مرکز، جنـاب آقـا      م یاست از ر  یزکردند و ن  
 مهنـدس   ي جنـاب آقـا    ی،رسـان    و اطـالع   ییمعاونت محترم امور اجرا   ریاست و   

 موافقت نمودند   یک استراتژ یقات مرکز تحق  ي اثر از سو   ین که با چاپ ا    ،فروزش
معاونـت  » شناسـی   حقوق جـزا و جـرم     «و از مدیر و دبیر محترم گروه پژوهشی         

فـرد و جنـاب آقـاي محمـد           قی، جناب آقاي دکتر بهزاد رضوي     پژوهشهاي حقو 
  .یم و تشکر نمای قدردانیمانهصمفرجی، به خاطر زحماتشان 

در پایان شایان ذکر است به جهت حفظ یکپارچگی کتـاب و مطابقـت مـتن     
 در ترجمـه کتـاب      اننـام مترجمـ   بر اسـاس    ترجمه با نسخه اصلی اثر، تقسیمی       

که ترجمه کرده درج شـده       مطلبی   رجم ذیل عنوان   و نام هر مت    ایجاد نشده است  
عدم درج نام مترجم در ذیـل برخـی عنـاوین، بـه معنـاي ترجمـه آن                  اما  ،  است

  .قسمت توسط مترجم مطلب ماقبل آن است
  

  خداست از توفیق و
  میرمحمدصادقی حسین

  استراتژیک تحقیقات مرکز حقوقی پژوهشهاي معاون
  نظام مصلحت تشخیص مجمع

  1395 تابستان
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  مالحظات عمومی: آمددر .1

  :مترجم
  *علی اردبیلی محمد

  ) حقوق دانشگاه شهید بهشتیةاستاد دانشکد(

ها مشکلی جدي است؛ افزون بـر ایـن گرچـه         زندان البته تورم جمعیت  
ولـی  ،  انـد  المللی در این بـاره کـار کـرده         ی و بین  ها مقامات ملّ   طی دهه 

ها حتی   عیت زندان م تورم ج  1. باقی مانده است   اي مغفول  همچنان پدیده 
مـشکلی  ،  اند هاي امروزي هم که از سده نوزدهم ایجاد شده         براي زندان 

 بحثی که اکنون دربـاره چگـونگی حـل مـشکل تـورم              2.شاخص است 
هـایی   دهد که مـشکل    نشان می ،   جریان دارد   در کالیفرنیا  جمعیت زندان 

هـایی کـه     هـستند و نیـز دشـواري   رو روبـه هـا بـا آن    مانه زنـدان  که سا 
در قبال فشار مـضاعف  ، کنند می  با آن دست و پنجه نرم     گذاران سیاست

هاي شدید مالی تا چـه انـدازه بـه هنگـام یـافتن       احکام دادگاه و بحران   
                                                                                                                  
*  Email: m-ardebili@sbu.ac.ir 
1  See for example United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial 

Measures (The Tokyo Rules) A/RES/45/110, 14 December 1990; Prison 
Overcrowding Project: Etiology of Prison Populations – Implications for 
Prison Population Projection Methodology. National Institute of Corrections, 
United States 1984; National Institute of Corrections: Our Crowded Prisons. 
The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 478 
(1985); United Nations Economic and Social Council: International 
cooperation aimed at the reduction of prison overcrowding and the promotion 
of alternative sentencing. Resolution 1998/23, 44th plenary meeting, 28 July 
1998.  

2  Mullen, J.: Prison Crowding and the Evolution of Public Policy. National 
Institute of Corrections: Our Crowded Prisons. The ANNALS of the American 
Academy of Political and Social Science 478 (1985), pp. 31-46, p. 31.  

mailto:m-ardebili@sbu.ac.ir
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اي هـ  قطعـاً ایجـاد زنـدان     ،   از سوي دیگـر    3.حلی سریع سخت است    راه
 بـه مراتـب    هاي مؤثر براي کاهش ازدحام     جمعیت نسبت به اتخاذ راه     پر

گر آن هستند کـه مـشکل        این مباحثات نشان  ،  به هر حال  . تر است  آسان
هـاي مهـم و      هـا در فـصل مـشترك گونـاگونی سیاسـت           ازدحام زندان 

هـا   ایـن بخـش   . هاي جنایی مربوط به این موضوع نهفته اسـت         پژوهش
نقش محکومیت بـه    ،   هستند ثی مرتبط با احکام محکومیت کیفري     مباح
معیارهـایی کـه   ، هاي کیفري  و زندانی شدن در سامانه محکومیت  حبس

 يربـازپرو   و خـدمات   براي رفـاه و فـراهم آوردن امکانـات بهداشـتی          
بـه خـصوص جرایمـی کـه بـه          ،  گسترش وقوع جـرم   ،   هستند ضروري

هـا   هایی که به ساخت زندان   بودجه،  شوند می محکومیت به حبس منجر   
هـاي کلـی      و سرانجام سیاست   یابند و فشارهاي اقتصادي    اختصاص می 

 4.کننـد   معـین مـی     را در جامعه   زات که سیر قانون کیفري و مجا      کیفري
، اي با همه این موارد مرتبط هستند  گونههرها به    تورم جمعیت در زندان   

کنند  گرچه روشن نیست که هر یک از این موارد چگونه با هم عمل می 

                                                                                                                  
3  Governor of the State of California: Prison Overcrowding State of Emergency 

Proclamation. Office of the Governor, 10/04/2006.  
 خصوص در نظام لیک هاي  سیاست 14، بند    ایران  کیفري در این باره، در نظام عدالت        4

 عنـاوین  شاهکـ  جهـت  در قـوانین  در بـازنگري «: قضایی، درخور توجه است    امنیت
تـوان در     بازتاب این سیاست کلـی را مـی       » .زندان مجازات از استفاده اهشک و جرایم

 هاي جایگزین    و به ویژه مجازات    ، نظام نیمه آزادي   نهادهایی نظیر تعویق صدور حکم    
. برنهـاده شـده درنگریـست   ) 1/2/1392مصوب ( که در قانون مجازات اسالمی  حبس

همچنین، نهادهایی نظیر صدور قرار بایگانی پرونده در برخی جرایم وتعلیـق تعقیـب              
در پرتـو همـان سیاسـت کلـی         ) 4/12/1392مصوب  (در قانون آیین دادرسی کیفري      

  )م(. برنهاده شده است
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. هـا موثرانـد    و تحت چه شرایطی در کاهش یا افزایش ازدحـام زنـدان           
هاي متقابل عوامل ایجاد تورم جمعیت در زندان به          ت تأثیر خالصه ماهی 

  5.زعلت پیچیدگی آن امري است چالش برانگی
هاي  از یک سو ممکن است پس از مدت       ،  ها  در زندان  تورم جمعیت 
ان بــه ناگهــان تحــت فــشار قانونگــذارزمــانی کــه ، مدیــد بــروز کنــد

هاي ناظران حقـوق     مثالً در نتیجه فعالیت   . گیرند  قرار می  گذاران سیاست
 متوجـه مـواردي از تخلفـات حقـوق        کـه ها   بشر و یا تصمیمات دادگاه    

 گـاه مایـه     کاهش جمعیـت زنـدانیان    ،   از سوي دیگر   6.شوند می اساسی
ها تا   وي جمعیت زندان  تغییر الگ . شود  می شگفتی مدیران عدالت کیفري   
  و محکومیت کیفـري     کیفري هاي عدالت  حدي مربوط به ثبات سیاست    

  . و همچنین بر کنار ماندن نسبت به فشارهاي خارجی است

                                                                                                                  
5  See United Nations Economic and Social Council: Reform of the Criminal 

Justice System: Achieving Effectiveness and Equality. Use and Application of 
United Nations Standards and Norms, Especially Concerning Juvenile Justice 
and Penal Reform. Report of the Secretary- General, 2002.  

6  See for example Amnesty International: Amnesty International’s Concerns in 
Serbia, including Kosovo: January-June 2009; www.amnesty.org/en/library/ 
asset/EUR70/016/2009/en/f2e02aaebf9a- 4989-9d3d 3545d077e604/eur 
700162009en.pdf, p. 4; CPT: Report to the Government of the United 
Kingdom on the visit to the United Kingdom carried out by the European 
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment (CPT) from 18 November to 1 December 2008. Strasbourg 
2009, pp. 20-21; European Court of Human Rights, Judgment as of 22 October 
2009 in the cases Orchowski v. Poland (application no. 17885/04) and Norbert 
Sikorski v. Poland (no. 17599/05) holding that the conditions under which the 
applicants are detained establish a breach of Art. 3 of the ECHR and that 
where prison overcrowding reached a certain level, the lack of space in a 
prison could constitute the central factor to be taken into consideration under 
Article 3; see also the judgment as of 26 May 2008 of the Polish Constitutional 
Court: The serious and chronic nature of prison overcrowding in Poland can in 
itself be qualified as inhuman and degrading treatment; Article 248 of the 
Polish Code of Execution of Criminal Sentences (which allows for departing 
from the minimum space of 3 m2 per prisoner) was incompatible with Article 
40 (prohibiting inhuman and degrading treatment) of the Constitution.  

http://www.amnesty.org/en/library/
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 با مشکالتی هاي معطوف به کاهش تراکم جمعیت در زندان    سیاست
ها یا تصمیم راجع بـه آزادي بـه قیـد            تیچگونگی تغییر محکوم  ،  نچو

 بیـشتر   اي است که به نحوي روزافزون خواهـان امنیـت          الزام در جامعه  
 توانگیري،   دراز مدت  هستند و معموالً امنیت بیشتر را مترادف با حبس        

 در بسیاري از کشورها که      7.پندارند یو محدودیت آزادي به قید التزام م      
مــسأله چگــونگی ،  روبــه رو هــستندبــا مــشکالت مــالی و اقتــصادي

، افـزون بـر ایـن     . محـل اخـتالف اسـت     ،   محدود اختصاص منابع مالی  
 نظـر داشـته باشـند و بـه      را درباید اصول تفکیک قـوا  ،  گذاران سیاست

، ریـزي مـوثر    انـد کـه برنامـه      همین علت بـا الزامـات قواعـدي مواجـه         
هماهنگی کامل و تطبیق سریع در استفاده از محکومیت حـبس و مـوج       

 از یک دیگر     کیفري هاي عدالت  زیر سامانه  8.سازد  را دشوار می   زندانیان
هـاي کیفـري    ها از جملـه دادگـاه   کارکرد این زیر سامانه  . ستقل هستند م

 زندان بـه تـأثیر احتمـالی آن بـر سـامانه زنـدان توجـه             درباره مجازات 
هـا باعـث      در زنـدان   تورم جمعیـت  ،  ها  علیرغم این دشواري   9.کنند نمی

سیر افزایش یا کاهش زندانیان     بینی   ریزي و پیش   هایی براي برنامه   تالش
 هـا  هاي قاطع نسبت به افزایش گنجایش زندان       در راستاي اتخاذ تصمیم   

ها  ریزي براي جمعیت زندان برنامه،  اما10.و یا بسته شدن آنها شده است
                                                                                                                  
7  See for example CAT: Summary record of the 622nd meeting: Argentina, 

22/11/2004. CAT/ C/SR. 622, no. 22.  
8  Kaufman, G.: The National Prison Overcrowding Project: Policy Analysis and 

Politics – A New Approach. The ANNALS of the American Academy of 
Political and Social Science 478 (1985), pp. 161-172.  

9  Albrecht, H. -J.: Particular Difficulties in Enforcing the Law Arising out of 
Basic Conflicts Between the Different Agencies Regarding the Best Suited 
Reactions upon Highly Sensitive Kinds of Crime, in: Council of Europe (ed.), 
Interactions within the Criminal Justice System. Strasbourg 1988, pp. 41-82.  

10  Miller, D.: Prison population projections. A review of methods used by state 
! 
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میزان عـدم اطمینـان و سـرانجام    ، بینی آینده با مسائل شناخته شده پیش  
. همـراه اسـت   ،  پیونـدد  اي که به وقوع می     گونه هاي پیامبر  بینی حتی پیش 

گـذاري بـه    اي براي سیاست ها براي ایجاد زمینه  ریزي آینده زندان   برنامه
ــادا12، ایــاالت متحــده امریکــا11،ویــژه در بریتانیــا  و 14، اســترالیا13، کان

ریـزي بـراي     شناسـی برنامـه     ولی روش  16. توسعه یافته است   15نیوزیلند
                                                                                                                   

!  
correctional agencies. Illinois Dept. of Corrections, Bureau of Policy 
Development 1981; Blumstein, A.: Research on Sentencing. National 
Research Council, Washington 1983, p. 239.  

11  Ministry of Justice: Prison Population Projections 2009-2015, England and 
Wales. London, Ministry of Justice Statistics Bulletin, 28 August 2009.  

12  See for example Minnesota Department of Corrections: Minnesota Prison 
Population Projections. Fiscal Year 2008 Report. St. Paul 2008; according to 
PEW: Public Safety, Public Spending. Forecasting America’s Prison 
Population 2007-2011. Washington 2007, V, 42 states and the Federal prison 
administration have adopted prison projections as instruments to instruct 
policy makers.  

13  Boe, R.: A Medium-Term Federal Offender Population Forecast: 2001 to 
2004. Correctional Service of Canada, February 2001.  

14  Fisher, G.: Victoria’s Prison Population: 2001 to 2006. Sentencing Advisory 
Council, Melbourne 2007.  

15  http://www. justice. govt. nz/publications/global-publications/c/2009-2017-
criminal-justice-fore cast-report [14. 04. 2012].  

  کیفـري ، در نظام عدالت زندانگیري بهینه از مجازات   منظورِ بهره   ریزي به   درباره برنامه    16
هـا و ناکارآمـدي ایـن     هاي کلی قـضایی، بـا توجـه بـه آسـیب      ، در پرتو سیاست   ایران

بـه  » هـا    و کاهش جمعیت کیفـري زنـدان       دستور العمل ساماندهی زندانیان   «مجازات،  
این دستورالعمل به شرح    . ده شد نها  بر 29/2/1392 در تاریخ    وسیله رئیس قوه قضائیه   

  :زیر است
  مقدمه

 قضائی النمسؤو با دیدار در) العالی مدظله (رهبري معظم مقام فرمایشات به عنایت با
ــ در) مقــدس مــشهد (7/4/91 مــورخ شورکــ ــدان مجــازات اهشک ــه تبــدیل و زن  ب

 مقـام  مـصوب ( قـضایی  کلـی  يها  سیاست دوازدهم بند دیگر، همچنین  هاي  مجازات
 زمینـه  در قـضایی  دسـتگاه  کـالن  هـاي   سیاسـت  اعمـال  راسـتاي  در و) رهبري معظم
 زمینـه  در مـدت  کوتـاه  هاي  حبس ویژه به زندان ناکارآمدي به توجه با و ییزدا  حبس

! 
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 آشنا و اجتماع از مجرم گذاشتن کنار و طرد لحاظ اران، به بزهک اصالح و بازدارندگی
 و اجتمـاعی، فرهنگـی    عدیـده  مـشکالت  وجـود  نیـز  و زندان فرهنگ با وي ساختن
 گیـري   بهره منظور به همچنین و کیفري جمعیت افزایش دلیل به ها  زندان در بهداشتی

 ضررها از کاستن هتج در جایگزین هاي مجازات از استفاده و زندان مجازات از بهینه
 تدابیر اتخاذ ضرورت و جامعه و زندانیان خانواده و افراد به زندان جدي هاي  آسیب و
 اخذ و دادسرا در جرم، رسیدگی  وقوع از قبل مرحله از اعم قضایی مختلف فرآیند در

 اجـراي  مرحلـه  به جهتو ویژه به احکام اجراي مجازات، نحوه  به حکم تأمین، صدور 
 »هـا  زنـدان  یفريک جمعیت اهشک و زندانیان ساماندهی دستورالعمل«،  حبس مجازات

  :گردد  میابالغ آتی مواد شرح به
  تأمینی قرارهاي بر نظارت

 بـر  مبنـی ) رهبـري  معظـم  مقام مصوب (قضائی کلی هاي  سیاست اجراي در -1 ماده
 صـدور  هنگـام  در اشخاص، قـضات   کردن زندانی و بازداشت قرار از استفاده حداقل
 صـدور  بـه  مکلف قانون موجب به که مواردي یا و ضروري موارد در جز تأمین قرار
 و هـا  دادسـتان . نمایند استفاده مناسب تأمین قرارهاي سایر باشند، از  می بازداشت قرار

 حظـه مال و قـانونی  ضـرورت  بررسـی  به مکلف فوق قرار تأیید مقام در آنها معاونین
  . باشند  مینوجوانان و جوانان براي ویژه به ها بازداشت آثار و عوارض

 شـوند، الزم    می بازداشت وثیقه یا فالتک قرار با هک متهمانی ثرتک به توجه با -2 ماده
  :است
 جهت  افیک فرصت متهم تا پذیرد انجام نحوي به االمکان حتی تأمین قرار صدور) الف

  . باشد داشته وثیقه تودیع یا فیلک معرفی
 معرفـی  جهت خویش بستگان و خانواده به متهم رسانی اطالع زمینه دادسراها در) ب
  . گردد فراهم وثیقه تودیع یا فیلک
) اداري وقت از خارج یا و اداري وقت در (وثیقه تودیع یا فیلک معرفی درصورت) ج
 زندان به متهم تا نمایند اتخاذ ترتیبی ها ستانتأمین، داد  پذیرش موجبات بودن فراهم و

  . نشود معرفی
 معرفـی  زنـدان  به وثیقه تودیع یا فیلک معرفی از عجز لحاظ به هک افرادي مورد در) د

 سـپردن  وي، جهـت   خـانواده  بـه  متهم رسانی اطالع وسیله زندان النمسؤوشوند،    می
! 
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  . آورند فراهم را تأمین
 امـور  در انقـالب  و عمومی هاي دادگاه دادرسی آئین قانون 132 ماده تبصره مطابق)    ه

 وثیقـه  شخـصاً  مـتهم  هکـ  مواردي در) اسالمی شوراي مجلس 1378 مصوب (کیفري
 بـه  مـتهم  نقدي یا یکمل وثائق پذیرش از نباید قرار نندهکصادر ند، قاضی ک می معرفی
  . ورزد باشد، امتناع) متهم غیراز (يدیگر شخص باید گذار وثیقه هک دلیل این
 نظارت ماده این اجراي صحت بر موظفند دادسراها نواحی سرپرستان و ها دادستان) و

  . نمایند دقیق
 و دادگـستري  رسـمی  ارشناسانک تا نمایند اتخاذ ترتیبی ها  دادگستري رؤساي -3 ماده

 یکترونیکال سامانه قطری از یا شوند مستقر قضایی واحدهاي در اسناد ثبت نمایندگان
 احـراز  یـا  شناسـایی  یـا  توقیف به نیاز چنانچه تا نمایند برقرار ارتباط) آنالین (برخط
  . شود استهک زندان به متهمان اعزام از و انجام سرعت به باشد ملکی وثیقه
 رهصاد قرارهاي کلیه بر بایست  می ها شهرستان انقالب و عمومی يها  دادستان -4 ماده
 پذیرش و قرارها تناسب به و نموده نظارت دادسراها قضات توسط بازداشت به منجر
 بـه  پـذیرش  عـدم  یا نامتناسب قرارهاي صدور تا نمایند توجه شده معرفی هاي  تأمین
 دادسرا يها  بازداشتی آمار روزانه باید و نگردد افراد شدن زندانی تأمین، موجب  موقع
  . نمایند صادر را الزم دستورات و نموده بررسی را

 بـر  خود نظارت و ریاست اختیار از استفاده با انقالب و عمومی هاي دادستان -5 ماده
 دسـتگیري  بـه  منتهـی  هکـ  انتظـامی  نیروي هاي طرح هک نمایند اتخاذ ، ترتیبی ضابطین
 سبکـ  بـا  و ائـه ار قـضائی  يهـا   حوزه لینمسؤو به اجرا از شود، قبل  می افراد جمعی
 و دادرسی مرحله در آن منفی تبعات از تا گردد الزم، اجرا  يها  هماهنگی و ها آموزش

  . شود استهک بازداشتگاه به متهمین اعزام نیز
 28 مـاده  در شـده  بینـی  پیش جلسات در موضوع طرح با شورک لک دادستان -تبصره
  . نماید  میفراهم ماده این شدن رائیاج جهت را الزم دستورالعمل، تمهیدات این
 مواد به مخدر، معتادین  مواد با مبارزه قانون 16 و 15 مواد اصالح به توجه با -6 ماده

 و شـوند  نگهـداري  معتادان اجباري اقامت و درمان و اعتیاد كتر زکمرا در باید مخدر
 نمـی  زنـدان  به افراد این یمعرف و دستگیري براي مزبور، مجوزي   زکمرا تشکیل عدم
  :هک نمایند مراقبت و دقت ها دادستان لذا. باشد

! 
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 به نباید شرایطی هیچ قانون، تحت  در مقرر شرایط در جز معتاد افراد پس این از: اوالً
  . شوند معرفی زندان
 و بازداشـت  معتـاد، مجـوز    افـراد  براي مخدر مواد استعمال به اعتیاد عنوان تغییر: ثانیاً

  . بود نخواهد زندان به افراد معرفی
 داراي حادثـه  مقـصر  خـودرو  راننـدگی، چنانچـه    تخلفات از ناشی جرائم در -7 ماده
 اجبـاري  بیمـه  قانون اصالح قانون 21 ماده برابر کننده رسیدگی باشد، قضات  نامه بیمه

 مصوب ( ثالث شخص مقابل در زمینی وريموت نقلیه وسایل دارندگان مدنی لیتمسؤو
 و اقـدام  وثیقـه  عنوان به نامه بیمه پذیرش به ، نسبت )اسالمی شوراي مجلس 16/4/87
 از دادگـاه  حکـم  مـورد  دیـه  مذکور قانون 6 و 5 مواد رعایت با حکم اجراي مقام در

 و (بوده معتبر نامه بیمه فاقد خودرو که صورتی در. گردد وصول گر بیمه شرکت طریق
 طریـق  از دادگـاه  حکـم  مـورد  ، دیه )مذکور قانون 10 ماده در مندرج شرایط سایر نیز

  . شود تأمین بدنی يها خسارت تأمین صندوق
  حبس جایگزین مجازات از استفاده و نوبت از خارج رسیدگی

ـ زدا حـبس  راسـتاي  در 1392 اسـالمی  مجازات قانون در هکاین به توجه با -8 ماده  یی
مجـازات،   معافیـت  و تخفیـف ،  مکح صدور تعویق قبیل از مفیدي حقوقی تأسیسات

 و یتأمین اقدامات و ها  مجازات بویژه حبس جایگزین هاي  مجازات و آزادي نیمه نظام
 قانون این شدن اجرایی بهتر هرچه براي است شده بینی پیش نوجوانان و اطفال تربیتی

  :آید بعمل ذیل اقدامات
ام، کاح اجراي و آن از دفاع مقام در همچنین و یفرخواستک صدور در ها  دادستان -1

  . دهند قرار یدکتا و توجه مورد را ورکمذ موارد
 جمعیت اهشک هدف با و جدید قانون در جمندر ضوابط بررسی با مکمحا  قضات -2
 صـدور  ، از زندان منفی آثار از آنان خانواده و مجرمین ماندن مصون و ها زندان یفريک
  . نمایند اجتناب شرایط واجد افراد مورد در حبس مکح
 بـه  نـسبت  مقتـضی  ام، اقـدام  کاح به نسبت تجدیدنظر مقام در تجدیدنظر مک محا -3

  . آورند بعمل ورکمذ حقوقی تأسیسات اعمال
 از بدل حبس مدت ثرکحدا اسالمی مجازات قانون 29 ماده هکاین به عنایت با -9 ماده

 سکـ  هـیچ  نمایند مراقبت موظفند ها زندان است، رؤساي  داده اهشک را نقدي جزاي
! 
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 از دسته آن آزادي به نسبت و نماند بازداشت در ورکمذ نونقا در مقرر نصاب از بیش
 ومیـت کمح و انـد     بـوده  بازداشت نقدي جزاي پرداخت عدم بابت سال سه هک افرادي
 ها زندان رؤساي اقدام بر نظارت ضمن موظفند ها دادستان. نمایند اقدام ندارند دیگري

 نقدي جزاي پرداخت عدم هک مواردي لیهک در ورکمذ ماده در مندرج ضوابط لحاظ با
 زنـدان  بـه  و معـین  را نقدي جزاي از بدل بازداشت مدت گردد  می بازداشت به منجر
  . نمایند ابالغ
 مـورد  در جدیـد  اسـالمی  مجـازات  قـانون  29 و 27 مواد در مندرج مقررات: تبصره
  . باشد می جاري مخدر مواد جرائم جمله از جرائم لیهک ومانکمح
 بـر  مـشتمل  هکـ  اسـالمی  مجـازات  قـانون  اول تـاب ک دهم فصل اجراي در -10 ماده

 موظفنـد  ها  دادستان،  باشد  می ارکبزه نوجوانان و اطفال خصوص در مجازات تخفیف
 10 مـاده  ب بنـد  مطـابق  و نمـوده  بررسی را ارکبزه اطفال هاي  ومیتکمح فوریت با

 ننـده ک صـادر  دادگـاه  از را صادره امکاح تخفیف و الحاص مورد حسب ورکمذ قانون
 برابـر  و نموده رسیدگی موضوع به فوریت با باید نیز دادگاه نماید، تقاضا قطعی مکح

 اصالح هاي انونک و ها زندان نماید، رؤساي  اقدام جدید امکاح صدور به نسبت قانون
 دادسـرا  بـه  را افـراد  قبیـل  این به مربوط اطالعاتسوابق،   بررسی با باید نیز تربیت و

  . نمایند ارسال
 مجـازات  داراي صـرفاً  آن در مطروحـه  اتهـامی  عنـاوین  هک ییها  پرونده در -11 ماده

 هکـ  مـواردي  و باشـد   مـی  حـبس  مجـازات  فاقد و بوده نقدي جزاي و تعزیري شالق
 قـانون  8 و 5 و 4 مـواد  2 و 1 بنـدهاي  قبیل از (باشد ماه 6 از مترک نآ حبس حداقل
 الزم نباشد تأمین سپردن به قادر متهم چنانچه...) و   انفاق كتر و مخدر مواد با مبارزه

 ایـن  مورد در دادگاه و ارسال دادگاه به یفرخواستک صدور با پرونده است، بالفاصله 
 قیـد  با و نوبت از خارج است مکمحا صالحیت در مستقیماً هک مواردي ونیز ها  پرونده
 رؤسـاي . نمایـد  صادر مقتضی مکح و رسیدگی روز همان در االمکان حتی و فوریت

 ایـن  مفاد که نمایند اتخاذ ترتیبی کشور سراسر هاي دادستان و ها استان دادگستري کل
  . گردد اجرائی اي ویژه شعب در قضائی يها حوزه کلیه در ماده
 اسـالمی  مجـازات  قانون 58 ماده در مشروط آزادي شرایط تغییر به توجه اب -12 ماده

 دوران در زنـدانیان  رفتـار  و اخـالق  بررسی با موظفند ها زندان رؤساي 1392 مصوب
! 
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 امکـ اح اجـراي  بـه  را شـرایط  واجد زندانیان مشروط آزادي درخواست حبس تحمل
 دادگـاه  در آن به رسیدگی و دادسرا در ورکمذ درخواست بررسی. نماید ارسال دادسرا

 را مشروط آزادي فرآیند ها دادستان. آمد خواهد بعمل نوبت از خارج و فوریت قید با
  . نمایند پیگیري و نظارت
 مخدر، قضات مواد جرائم نقدي جزاي محکومیت داراي محکومان مورد در -13 ماده

 خـصوص  در مخـدر  مـواد  بـا  مبارزه قانون 31 ماده 1 تبصره رعایت با امکاح اجراي
 مجـازات  قانون 58 ماده پ بند برابر خصوصی مدعی زیان و ضرر مورد در و جریمه
  . نمایند اقدام آن تقسیط به نسبت اسالمی
  ها مرخصی در تسهیل و زندانیان بندي طبقه شوراي فعالیت توسعه
 ، حـداقل  زندان ناظر قاضی ریاست با زندانیان بندي طبقه شوراي است الزم -14 ماده
 مرخصی  درخصوص و داده جلسه یلکتش مستمر و مرتب صورت به بار یک اي هفته
 در هکـ  مواردي سایر و شرایط واجد زندانیان عفو و مشروط آزادي هاي  درخواست و

 شـورا  ایـن  بـراي  شورکـ  تربیتی و تأمینی اقدامات و ها زندان سازمان اجرایی نامه آئین
  . نماید گیري است، تصمیم شده مقرر
 از سازمان نامه آئین در مندرج زندانیان مرخصی از استفاده جهت الزم امتیاز -15 ماده
 اصالح روز 10 تا 5 به روز 5 تا 3 از نوبت هر در مرخصی میزان و تغییر 100 به 200
  . گردند مند بهره مرخصی امتیاز از بتوانند بیشتري افراد تا

 مـاده  در مندرج تأمینات ، همان زندانیان به مرخصی اعطاء جهت الزم تأمین -16 ماده
 هک افرادي و کسب هاي ومیتکمح مورد در است، لذا  یفريک دادرسی آئین قانون 132

 بـه  اطمینـان  هکـ  افـرادي  اسـت، همچنـین    مـاه  سه از کمتر آنان ومیتکمح باقیمانده
 بـا  امکـ اح اجـراي  قاضـی  یا زندان ناظر قاضی تشخیص دارد، با  وجود آنان بازگشت
 اعطاء به التزام، نسبت  وجه تعیین با حضور به التزام یا شرف قول به التزام قرار صدور

  . شود  میاقدام مرخصی
  مالی ومینکمح تقسیط و اعسار ادعاي به رسیدگی نحوه
ـ آ و مالی يها  ومیتکمح اجراي نحوه قانون 2 ماده اجراي مورد در -17 ماده  نامـه  ینی

 اقـدام  زیـر  شـرح  بـه  مـذکور  نامه آئین 18 ماده »ج «بند اصالحیه ویژه به آن اجرایی
  :گردد

! 
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 یا و تقسیط یا مهلت تقاضاي نکولی پذیرفته را خود دین دعوي خوانده هرگاه )1-17
 مورخـه  722 شـماره  رویـه  وحـدت  رأي اجـراي  در دادگاه باشد داشته اعسار ادعاي

 اهانخو دعاوي توأمان رسیدگی به کشورنسبت عالی دیوان عمومی هیأت 13/10/90
  . نماید اقدام مقتضی مکح صدور به نسبت و اقدام پرونده خوانده و اصلی

 حـسب  وي بازداشـت  درخواسـت  و علیه محکوم اعسار ادعاي خصوص در )2-17
 ادلـه  بررسـی  بـا  به، دادگـاه   محکوم پرداخت از امتناع جهت به له محکوم درخواست

  :نمود خواهد تصمیم اتخاذ زیر نکات به توجه و ابرازي
 که دلیلی و بوده معلوم ایسار یا اعسار نظر از علیه محکوم سابق وضعیت هرگاه) لفا

 سـابقه  حالـت  استصحاب با دادگاه باشد؛ نشده ارائه نماید اثبات را سابقه حالت تغییر
  . نمود خواهد صادر متقضی حکم یا دستور

 مـال  تلـف  کـه  مـادام  بـوده  معـوض  معامالت یا قرض دین منشأ که صورتی در) ب
 علیه، نسبت محکوم تمکن و مال وجود استصحاب با باشد، دادگاه نشده ثابت مکتسبه

 را آن خـالف  اعـسار  مـدعی  که آن مگر. نمود خواهد اقدام اعسار رد حکم صدور به
  . نماید ثابت

 ناشـی  دادگاه حکم مورد دین و بوده مجهول علیه محکوم سابق وضعیت چنانچه) ج
 ضـمان  یا مهریه: نباشد، مانند  مستقیم غیر یا مستقیم صورت به مال تحصیل و اخذ از

 و بـوده  اصـل  مطـابق  علیـه  محکـوم  اعـسار  دیات، ادعاي  به مربوط مقررات از ناشی
 ممتنـع  عنـوان  به علیه محکوم بازداشت براي موجبی نشده ثابت آن خالف که مادامی
  . بود نخواهد

 بـدون  و نوبـت  از رجاعسار، خـا   مدعی زندانی اعسار درخواست به رسیدگی) 3-17
 ضمایم و دادخواست مقتضی نحو به دادگاه. بود خواهد مدنی دادرسی آئین تشریفات

 مقتـضی  حکـم  و رسـیدگی  موضوع به روز 20 حداکثر ظرف و ابالغ له محکوم به را
 نسبت نماید احراز را زندانی کننده، اعسار  رسیدگی دادگاه هرگاه. نمود خواهد صادر

  . باشد قطعی غیر صادره رأي چند هر نمود؛ خواهد اماقد زندانی آزادي به
 او ولـی  بداند معسر به محکوم نقدي پرداخت از را علیه محکوم دادگاه هرگاه) 4-17
 بـه  نـسبت  اعـسار  پـذیرش  دهـد، بـا    تشخیص اقساط صورت به پرداخت به قادر را

 بـا  تناسبم باید دادگاه حکم مورد اقساط میزان. نمود خواهد اقدام به محکوم تقسیط
! 
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  . گردد تعیین علیه محکوم درآمد و مالی توان
 زندان  در  مالی محکومیت نحوه قانون 2 ماده اجراي در علیه محکوم چنانچه -18 ماده

 را مکـ ح اجـراي  دستور هک مدنی، دادگاهی  احکام اجراي قانون 24 ماده باشد، مطابق 
دارد،  را مکـ ح اجـراي  تـأخیر  ردسـتو  صـدور  صالحیت هک دادگاهی یا نموده صادر

 اجـراي  در توقیف یا تأخیر، تعطیل ) قرار (موقت دستور صدور به نسبت عنداالقتضاء
 جلـب  یـا  بـه  ومکـ مح پرداخـت  جهت علیه ومکمح به مهلت اعطاي منظور به مکح

  . نماید  میله، اقدام ومکمح رضایت
  زندان ناظر قضات الیفکت

 سـازمان  اجرایـی  نامـه  آئین در محوله وظائف اجراي در زندان ناظر ضاتق -19 ماده
 حـضور  هـا  زنـدان  در مستمر و مرتب صورت به موظفند دستورالعمل این و ها زندان
 پـذیرش  عـدم  ادعـاي  قبیـل  از آنان قضایی التکمش بویژه زندانیان التکمش و یافته
 در الزم اسـناد  و ادلـه  بازداشت، داشتن  ایام شدن دادسرا، طوالنی  قضات طتوس تأمین

بـدوي،   مکدادسـرا، محـا    در رسیدگی فرایند شدن اتهام، طوالنی  توجه عدم خصوص
 مقامـات  بـه  آن اسکـ انع بـا  و نمـوده  بررسـی  را... و   شورک دیوانعالی و نظر تجدید
  . دنماین پیگیري نتیجه حصول تا را موضوع ذیربط قضایی
 نحـوه  قـانون  2 مـاده  يها  بازداشتی خصوص در موظفند زندان ناظر قضات -20 ماده

  :نمایند اقدام زیر شرح به مالی هاي ومیتکمح اجراي
 ورکمذ اموال دارد، لیست  مکح اجراي جهت اموالی نماید اعالم زندانی چنانچه) الف
 و ارسـال  است اجرا حال در آن نظر تحت مکح هک دادگاهی به املک مشخصات با را

  . نماید پیگیري نتیجه حصول تا را موضوع
 یـا  مرخـصی  بـه  نیـاز  دین پرداخت و رضایت اخذ جهت زندانی هک صورتی در) ب

 وي ارتباط و تماس یا مرخصی ترتیب فوریت باشد، با  داشته زندان از خارج با تماس
  . گردد فراهم مقررات مطابق

 ردهکـ ن مطـرح  دادگـاه  در را خـویش  دعوي و باشد اعسار مدعی زندانی چنانچه) ج
 نسبت  و  ارسال دادگاه به و اخذ را وي درخواست قانونی هدایت و ارشاد باشد، ضمن

  . نماید  میاقدام نتیجه حصول تا پرونده پیگیري به
 بـه  لـه، نیـاز    حکومم یا و شاکی رضایت جلب جهت موضوع به رسیدگی چنانچه) د

! 
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 زنـدانیان  امـور  ویـژه  اخـتالف  حل شوراي باشد، به  اختالف حل شوراي در آن طرح
ـ  الزم پیگیـري  نهائی نتیجه حصول تا و ارجاع) دستورالعمل این 19 ماده موضوع( ه ب

  . آمد خواهد عمل
 و زنـدانیان  التکمـش  رفع راستاي در زندان ناظر قضات الیفکت به باتوجه -21 ماده
 قـضات  نمـودن  فعال به نسبت ها دادستان است ها، الزم  زندان یفريک جمعیت اهشک

  . آورند عمل به را الزم ، اقداماتزندان ناظر
  زندانیان امور ویژه اختالف حل شوراي

 اقـدامات  و هـا   زنـدان  سازمان همکاري با اختالف حل هايشورا امور مرکز -22 ماده
باشـند،    مـی  زنـدان  داراي هکـ  شورکـ  منـاطق  تمامی در است تربیتی، موظف  و تأمینی

 اعـضاي . دهـد  یلکتـش  نیـاز  مورد تعداد به »زندانیان امور ویژه اختالف حل شوراي«
 سـازش  و صـلح  ایجـاد  جهت در موجود ظرفیت ازتمامی بایست  می مزبور شوراهاي

 آنان  التکمش  حل  مسیر در و نمایند استفاده خصوصی مدعیان و اتکزندانیان، ش بین
  . ننمایند وتاهیکگردد،  می زندانی آزادي به منجر هک تفاهم وایجاد
  مقررات سایر
 و مـار آ زکـ شور، مر ک توسعه پنجم برنامه قانون 211 ماده »ح «بند اجراي در -23 ماده

تربیتـی،   و تأمینی اقدامات و ها زندان سازمان اريکهم با قضائیه قوه اطالعات فناوري
 مشخصات و زندانیان هویت خصوص در دقیق اطالعات ارائه منظور به است موظف
 راه بـه  ها، نسبت   ستريدادگ لک رؤساي و ها  دادستان به) برخط صورت به (آنها کامل

  . نماید اقدام مربوط قضائی حوزه در یکترونیکال سامانه اندازي
 و آمـار  مرکـز  همکاري با کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و ها زندان سازمان -24 ماده

 اسـت  قـانونی، موظـف    هـاي   ظرفیـت  چـارچوب  در قـضائیه  قـوه  اطالعـات  فناوري
  . نماید فراهم را الکترونیکی مراقبت سامانه استقرار و ایجاد جهت الزم یالتتسه
 واحـدهاي  و ها، نهادهـا    سازمان ها، رؤساي   دادگستري کل رؤساي بر عالوه -25 ماده
 اجـراي  وظیفه که... و  ها    امالك، زندان  و اسناد ثبت ادارات جمله از قضائیه قوه تابعه
 را الزم هاي پیگیري نیز باشد  میآنان متبوع سازمان عهده بر دستورالعمل ادمف از برخی

  . آورند بعمل آنها دقیق اجراي منظور به
 و طراحـی  بـه  نـسبت  است لفکم قضائیه قوه تحقیقات و آموزش معاونت -26 ماده

! 
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  . گر نقاط دنیا توجه چندانی جلب نکرده استها در دی زندان
ها ممکن است ناشـی از افـزایش کنـد و ثابـت              زندان تورم جمعیت 

» تـورم مـزمن   « در دراز مدت باشد که منجر به فرهنـگ           شمار زندانیان 
مـثالً در   ،  هدد   بسیار وسیع رخ    همچنین ممکن است ازدحام    17.گردد می

هاي جمعی و در نتیجـه افـزایش بازداشـت مرتکبـان             بحبوحه خشونت 
 18.  اتفاق افتاد که در روانداچنان که در کشتار جمعی، هاي وخیم جنایت

 هـزار مظنـون بـه       120تقریبـاً   ،   در روانـدا   1994در کشتار جمعی سال     

                                                                                                                   
!  

 اهشکـ  «موضـوع  بـا  نضـابطی  و مـدیران، قـضات    جهـت  آموزشی هاي  دوره اجراي
 قبیـل  از اسـالمی  مجـازات  قـانون  اول تـاب ک در مندرج مواد بویژه »یفريک جمعیت
  . نماید اقدام مرتبط هاي بخش سایر اريکهم با ...م کح صدور یفر، تعویقک از معافیت

 ردکـ عمل یبررسـ  مقـام  در انتظـامی  دادسـراي  ارزشیابی و نظارت معاونت -27 ماده
  . دهد قرار نظر مد را دستورالعمل این مفاد رعایت قضات
 دستورالعمل این مفاد دقیق اجراي خصوص در يگیرپی و نظارت، هماهنگی -28 ماده
 قـوه  اول معـاون  عـضویت  بـا  جلساتی راستا همین در. باشد  می کشور کل دادستان با

 رئـیس  و تربیتـی  و تأمینی اقدامات و ها  زندان سازمان هبردي، رئیس را ، معاون قضائیه
 در. گـردد   مـی  تـشکیل  کـشور  کل دادستانی محل در اطالعات آوري فن و آمار مرکز
 مـرتبط  اعـضاء  حـضور  بـا  دادگـستري  لک رئیس نظر زیر جلساتی نیزها    استان زکمرا

 مـشکالت  و هـا   گـزارش  بـه  تنـسب  و یلکتش ها زندان یفريک جمعیت اهشک جهت
  . گردد  میاتخاذ الزم تصمیمات مطروحه

 قـوه  رئـیس  تـصویب  بـه  29/3/92 تـاریخ  در ماده 29 در دستورالعمل این -29 ماده
  )م (.گردد  میلغو آن با مغایر ي ها دستورالعمل و ها نامه آیین و رسید قضائیه

17  Report to the Government of the United Kingdom on the visit to the United 
Kingdom carried out by the European Committee for the Prevention of Torture 
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 18 
November to 1 December 2008. Strasbourg, 8 December 2009, pp. 20, 22, 68.  

18  Amnesty International: Rwanda. The enduring legacy of the genocide and war. 
London 2004, pp. 3-4.  
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ه براي شماري انـدك سـاخته شـده        شرکت در قتل جمعی در زندانی ک      
 که تنهـا توانـایی       کیفري آن هم در سامانه عدالت    ،  بازداشت شدند ،  بود

  19.رسیدگی به چند هزار زندانی را در طی یک سال داشت
 ا تورم جمعیـت   ب،  ابتالة  توانند پس از یک دور     ها می  برخی از سامانه  

در بعـضی کـشورها تـراکم جمعیـت         . ها به سرعت مقابلـه کننـد       زندان
 در بعـضی دیگـر   20.ها ثابت نیـست و مرتـب فـراز و فـرود دارد        زندان
 در طی زمان طوالنی بـه وجـود آمـده و ادامـه دارد و بـه نظـر                    ازدحام
  22و21.آید چاره موثري براي رفع آن اندیشیده شده باشد نمی

                                                                                                                  
19  PRI Rwanda: The contribution of the Gacaca jurisdictions to resolving cases 

arising from the genocide. Contributions, limitations and expectations of the 
post-Gacaca phase. London 2010, p. 11.  

20  Human Rights Watch: Prison Conditions in Indonesia. An Asia Watch Report. 
New York 1990, pp. 12-13.  

،  و شـمارگان زنـدانیان     هـاي ایـران      جمعیت کیفـري زنـدان     در مورد وضعیت ازدحام      21
در این باره، گزارش یکی از پژوهـشگران در مـورد      . آمارهاي مختلفی ارائه شده است    

  : درخور توجه استشده زندان  و نیز تحلیل ایشان از جمعیت کیفري انباشتهآمار
 و فقیـر  هاي  خانواده جزء دانیانزن آماري جامعه درصد 70 حداقل دهد  می نشان آمار«

 آمارهاي  تمام در کشور زندانیان جمعیت رشد به رو وضعیت همچنین. هستند مسکین
 سـال  در کـشور  زنـدانیان  تعـداد  که ترتیبی به. باشد  می تأیید و مشاهده موجود، قابل 

ـ  نفـر  هـزار  صد هر ازاي به زندانیان نسبت و نفر 101.801 ؛1371  نفـر  155 تجمعی
 این در. رسید نفر هزار 162 رقم به کشور زندانیان جمعیت 1388 سال در. است بوده
 مطـابق . داشتند قرار سال 29 تا 15 سنی رده ورودي، در  زندانیان از نیمی حدود زمان
 و ابتـدایی  مـدارك  زمان، داراي  این در کشور زندانیان درصد 60 از مذکور، بیش  آمار

 7 تـا  5 و بوده متأهل زندانیان درصد 35. بودند نگذاشته دبیرستان به پا و بوده سیکل
 سـال  دو از تـر  کـم  طی 1390 سال در. دادند می تشکیل دختران و زنان را آنان درصد

 اسـمی  ظرفیـت  کـه  درحـالی  و یافت افزایش نفر هزار 55 کشور هاي زندان جمعیت
 220 رقـم  بـه  کـشور  هاي زندان بود، جمعیت  شده اعالم نفر هزار 85 حدود ها زندان

! 
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 در زنـدانیان  تعـداد  متوسط که حالی زمان، در  این در دیگر عبارت به. رسید نفر هزار
 یعنـی  نفر 271 ایران بود، در  نفر 88 آسیا در و نفر 148 نفر هزار صد هر ازاي به دنیا
 شـغلی  ترکیـب  مالحظه. ستا بوده آسیا نرخ برابر سه از بیش و جهانی نرخ برابر دو

 اجتمـاعی  دیـده  آسـیب  هاي گروه در آنها عمده که دهد می نشان سال این در زندانیان
 7سـاده،    کارگر درصد 18آزاد،   شغل داراي زندانیان درصد 30که،   ترتیبی به. اند بوده

 اصـوالً  زنـدانیان  درصـد  15. بودند راننده درصد 8 و کشاورز درصد 8بیکار،   درصد
 کـرده  تحـصیل  ابتـدایی  مقطع تا فقط آنها درصد 35 و نداشته نوشتن و اندنخو سواد
 جمعیـت  در آنهـا  از کـدام  هر سهم و زندانیان اصلی جرایم مذکور آمار مطابق. بودند
  :باشد می ذیل ترتیب به زندان

 رسیده، به  نفر هزار 250 یعنی میزان ینباالتر به 1391 سال در ایران زندانیان جمعیت
 نه رقم این. اند برده سر به زندان در نفر 330 ایرانی، حدود  هزار صد هر از که اي گونه
 بـا  زنـدانی  جمعیـت  نـسبت  لحـاظ  از جهـان  کـشور  چهارمین عنوان به را ایران تنها

 بـا  برابـر  جمعیتـی  کـه  یهترک مانند کشوري با مقایسه در بلکه داد قرار عادي جمعیت
 درصـد  43 زمان این در. است بوده بیشتر برابر 2/2 ایران زندانیان دارد، جمعیت  ایران

. بودنـد  شـده  سـرقت  مرتکـب  آنهـا  درصد 28 و مخدر مواد جرایم مرتکب زندانیان
 هـاي  زنـدان  ، جمعیـت  1393 آذر 23 در زندان مطالعات المللی بین مرکز اعالم مطابق
 290 ایرانـی  نفـر  هزار یکصد هر ازاي به زمان این در. است بوده نفر 225.624 ایران
 از پـیش  شـدگان  بازداشـت  را زنـدانیان  جمعیـت  درصـد  25 و انـد  بوده زندان در نفر

 لحـاظ  از دنیـا  اول کـشور  هشت میان در را ، ایران آمار این. دادند می تشکیل محاکمه
 متوسـط  برابـر  دو رقم حال، این  همان در. دهد می قرار زندانی و جمعیت میان نسبت
 متوسـط  برابـر  ونیم یک حدود و) نفر هزار صد هر در نفر 140 (آسیا در زندانی میزان
غالمی، حسین، نشست تخصصی    : در. باشد می) نفر هزار صد هر در نفر 184 (جهانی

یص مصلحت نظـام،  قات استراتژیک مجمع تشخ   ها، مرکز تحقی    بررسی وضعیت زندان  
  )م. (1394 آبان 6

المللـی    ها مربوط بـه مرکـز بـین         ، چه بسا باورپذیرترین داده     ایران  زندانیان درباره آمار    22
 از سوي این نهاد     )2014مربوط به سال    (آخرین آمار ارائه شده     .  باشد مطالعات زندان 

  :به شرح زیر است
! 



 29  ی عموم مالحظات :درآمد .1   

                                                                                                                   
!  

  )ها  سازمان زندان2014 سال آمار (225624: جمعیت کلی زندان. الف
 جمعیت ایران  (287:  به ازاي هر صد هزار نفر از جمعیت کل         نرخ جمعیت زندان  . ب

  ) میلیون نفر59/78: 2014در سال 
  .  درصد1/25:  پیش از محاکمهشدگان رخ بازداشتن. پ
  .  درصد1/3: نرخ زندانیان زن. ت
  .  درصد5/0:  اطفال و نوجواناننرخ زندانیان. ث
  . رصد د9/2: نرخ زندانیان خارجی. ج
  . 140000: ها ظرفیت رسمی زندان. چ

 .است میالدي 2013 تا 2001 از سال  در ایراننمودار زیر بیانگر شمارگان زندانیان

  
هـاي دورتـر       در سال   و نرخ آن در ایران     همچنین جدول زیر بیانگر شمارگان زندانیان     

  )م. (است
! 
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.  باید موضوع ارزیابی تمام و کمال باشد       بله با ازدحام  راهبردهاي مقا 
گفته شده است که آزمون سنجش راهبردهـاي مقابلـه بـا ازدحـام ایـن        

بلکـه چـه چیـز      ،  دهـد  نیست که چه چیز در یک زمان یا مکان رخ می          
بـر  ) قـدیمی (هزاران پرسش ، موضوع ارزیابی. ممکن است پایدار باشد  

هــاي   فایــده مربــوط بــه گزینــه- تحقیقــات هزینــهانگیــزد کــه در مــی
هاي اصـالحی یـا مطالعـات دربـاره شـبکه             و روش  زندان،  محکومیت

،  در خصوص آثار پایـدار     وجو  جست،  با این همه  . گسترده آشکار است  
هاي اطمینان بخـش دربـاره       به مطالعات طولی و در دسترس بودن داده       

هـا و در نتیجـه تعهـدات          و مجـازات    کیفري هاي متنوع عدالت   صورت
ه در جهت اصالح و اجتماع 23.گردد پژوهی بر می قابل توج  

   چگونه بیان شده است؟ها  در زندانتورم جمعیت .2
  ها زندان جمعیت  تورمتعریف :درآمد  2-1

 بایـد نخـست بـا       هـایی بـراي ازدحـام      راه حـل   براي یافتن    وجو  جست

                                                                                                                   
!  

  
  <http://www.prisonstudies.org/country/iran>: نک  

23  Varenik, R. O.: Mixing Politics, Data, and Detention: Reflections on Reform 
Efforts, in: Open Society Institute (ed.), Justice Initiatives. Pretrial Detention. 
New York 2008, pp. 172-183, p. 174.  

http://www.prisonstudies.org/country/iran>
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.  درباره علل این تـراکم و سـپس تعریـف آن همـراه باشـد               وجو  جست
 براي تعداد افـرادي کـه در زنـدان پذیرفتـه       هنگامی که گنجایش زندان   

 تعریـف   24،شـود  شوند و مدت زمان اقامت آنان در زندان تعیین می          می
اي است از    آمیزه،   شرایطی که ازدحام به آنها بستگی دارد       تراکم و تعیین  

معیارهـاي مربـوط بـه تعریـف        . ها عناصر مربوط به هنجارها و واقعیت     
 اعمـال  اي حقـوق بـشري   المللی یـا منطقـه     ازدحام به موجب اسناد بین    

  و مجـازات   رحمانه نـسبت بـه زنـدانیان       شوند که مانع رفتارهاي بی     می
  و موهن با آنان و همچنین متضمن رعایـت کرامـت بـشري             غیرانسانی
 و دیگــر رفتارهــاي  در کنــار معاهــده منــع شــکنجه25. اســتزنــدانی

ق پیمـان حقـو   ،  )1984(هاي مـوهن     غیر انسانی یا مجازات   ،  رحمانه بی
غیـر  ، رحمانـه   شامل مقرراتی درباره منع رفتارهـاي بـی    مدنی و سیاسی  

هایی سـازوکار همچنین  ،  26)7ماده  (هاي موهن است     انسانی و مجازات  

                                                                                                                  
24  Mauer, M.: The Hidden Problem of Time Served in Prison. Social Research 74 

(2007), pp. 701- 706.  
 میالدي برابر   1948 دسامبر   10 اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب       5در این باره، ماده        25

 یا رفتار    نباید تحت شکنجه   هیچکس را «:  شمسی درخور توجه است    1327 آذر   19با  
 اعالمیـه اسـالمی     20 همچنـین، در مـاده       ».ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز قـرار داد       

 شمسی چنین آمده    1369 مرداد   15 میالدي برابر با     1990 اوت   5حقوق بشر مصوب    
کرامـت  آمیز یـا ظالمانـه یـا منـافی            شکنجه بدنی یا روحی یا رفتار حقارت      ... «: است

 کس هیچ«: کند  پیمان اروپایی حقوق بشر مقرّر می3نیز ماده . »...انسانی نیز جایز نیست
 ».گیـرد  قرار تحقیرآمیز یا غیرانسانی هاي    مجازات و رفتارها معرض در یا شده  شکنجه نباید

  )م(
، غیـر  ظالمانـه هـاي    یا رفتـار یـا مجـازات   توان مورد شکنجه کس را نمی   هیچ«: 7ماده     26

  )م(» ...انسانی یا تحقیرآمیز قرار داد، 
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ها از سـوي     ها از طریق دیدار و تهیه گزارش       براي بررسی شرایط زندان   
  و نیز قوانین اساسی    اي هاي منطقه  پیمان. کند گزارشگران ویژه فراهم می   

ــ غیــر انــسانی و ، رحمانــه مــصرانه خواهــان منــع رفتارهــاي بــی، یملّ
گاه قـانون اساسـی برخـی کـشورها         . اند هاي موهن با زندانیان    مجازات

بـراي  (کنـد   ره مـی اشا» رفاه کافی«صراحتاً بر حق زندانی در استفاده از   
کـه مقـصود از     ،  2بنـد   ،  35اصـل   ،  قانون اساسی آفریقاي جنوبی   ،  مثال

 در 27.)دانـد  می»  متناسب با کرامت انسانی    شرایط حبس «را  » رفاه کافی «
میزان حداقل متر مکعب فضا براي هر    ،  ی زندان موارد استثنایی قانون ملّ   
ــی ــین م ــدانی را مع ــد زن ــال(. کن ــراي مث ــاد، ب ــانون اجــراي 110ه م  ق

تعـدادي از اسـناد     ،   افـزون بـر ایـن      28.)ي کیفري لهستان  هااجرا  ضمانت

                                                                                                                  
27   (35)(2)e: “… conditions of detention that are consistent with human 

dignity,…” (Constitution of the Republic of South Africa).  
ها و اقدامات  ن نامه اجرایی سازمان زندا ، آیین ایران یفري ک در این باره، در نظام عدالت        28

براي نمونه، در این . ، درخور توجه است 1384 آذر   20تأمینی و تربیتی کشور مصوب      
 71 و   70، امکانات آن و سـایر امـور رفـاهی در مـاده              نامه در مورد فضاي زندان      آیین
 داده الزم وسـایل  با اتاق کی  ومکمح به انکام صورت در: 70ماده  «: ن آمده است  چنی
تختخـواب،  : از اسـت  عبارت ومکمح هر براي آسایشگاه لوازم: 71ماده   «؛»... شود  می
 چنـین بیـان     91نیز مـاده    . »بالش و کپتو، تش  براي پتو، ملحفه  تخته ، بالش، دو  کتش
 ومـان کمح و متهمـان  بـه  سـالیانه  زندان سوي زا اريکمدد دایره تشخیص به«: کند  می

 و متهمـان  ضـروري  بهداشتی هاي نیازمندي و شده داده لباس مناسب میزان به نیازمند
نامـه اجرایـی     آیـین  1 و تبـصره     13همچنـین، مـاده     . »شود  می تامین نیز زن ومانکمح

 ایـن  در متهمـین : 13ماده  «:  مقرّر نموده  1385 آبان   30هاي موقت مصوب      بازداشتگاه
 در و افیکـ  هواخـوري  فـضاهاي  مناسب، داراي  اناتکام با ییها  اتاق در ها  بازداشتگاه

 یکـ فیزی فـضاي  حـداقل : 1تبـصره   . شـوند   مـی  نگهداري ونیکمس هاي  مجتمع قالب
» .باشـد   میمترمربع 7 نفر هر براي هواخوري فضاي از غیر و ها  بازداشتگاه این مسقف

! 
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متضمن معیارهاي حداقلی مربـوط  ، اي  و اسناد منطقهسازمان ملل متحد 
هـایی    که به مثابـه رهنمـود      29هستند) و رفاه در زندان   (به شرایط زندان    

غیر انسانی یا   ،  رحمانه ت رفتارهاي بی  براي داوري درباره نقض ممنوعی    
سند اصول راجع بـه حمایـت از همـه    «از جمله   ،  روند موهن به کار می   

  30.یا قوانین اروپایی زندان» اشخاص تحت هر نوع بازداشت یا زندان

                                                                                                                   
!  

 بیـان   1385 آذر   9 مـصوب    بنـدي زنـدانیان     نامه نحو تفکیـک و طبقـه        ن آیی 3نیز ماده   
 اذیـت  و آزار موجـب  یـا  و بـوده  عمومی انضباط و نظم مخل هک زندانیانی«: دارد  می

 محـل  در مـاه  6 ثرکحدا زندان انضباطی شوراي تصمیم برابر گردند  می زندانیان دیگر
 حـداقل  فضاي در نفره کت هاي اتاق در ها شب ورکمذ نزندانیا. شوند  می نگهداري جداگانه

  )م(» ... شوند  مینگهداري مناسب بهداشتی سرویس و افیک نور با مربع متر 10
 1977 مـه  13مـصوب   » کمینه مقررات استاندارد براي رفتار با زندانیان      «در این زمینه،       29

 از  تصاي، اجتماعی سازمان ملل متحـد      شمسی شوراي اق   1356 اردیبهشت   23برابر با   
ـ  اراترین اسنادي است کـه اسـتانداردهایی را بـراي اداره مناسـب زنـدان        جمله مهم  ه ئ

  :کند این سند در مورد فضاي خواب زندانیان چنین بیان می. کند می
 زنـدانی  است، هر ها    اتاق ای انفرادي هاي سلول داخل در خواب محل که جایی«): 1(9

 موقـت  زیادي ویژه، مانند  دالیل به اگر، بنا . باشد داشته اتاق یا سلول کی باید ها  شب
 ضـروري  قاعـده  این در شدن قائل استثنا زندان مرکزي مدیریت ، براي زندانیان تعداد

همچنـین، در   » .نیـست  مطلوب کاري اتاق یا لسلو کی در زندانی شود، خوابیدن دو  
 شـوند  ملـزم  باید زندانیان«: کند  گونه اشاره می    این 15مورد بهداشت شخصی در ماده      

 و بهداشت براي که توالت وسایل و آب باید منظور این به نگهدارند، و  پاکیزه را خود
  )م. (»شود گذاشته در اختیارشان است الزم پاکیزگی

30  Council of Europe: European Prison Rules. Strasbourg 2006, p. 47; see in 
particular rule 18. 4: National law shall provide mechanisms for ensuring that 
these minimum requirements are not breached by the overcrowding of prisons; 
see also Recommendation No. R (99) 22 of the Committee of Ministers to 
Member States Concerning Prison Overcrowding and Prison Population 
Inflation, and UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 
Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and 
the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the 

! 
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ناشـی از نبـود توافـق       ،  هـا   زنـدان  اشکال در تعریف تورم جمعیـت     
 بـراي ایجـاد ابـزاري       آنهـا  ست که بتوان از   المللی بر سر ضوابطی ا     بین

هـا    زنـدان  استفاده کرد که به طور یکسان در تدابیر مربوط بـه ازدحـام            
هـا   دادگـاه ،  براي ارزیابی تراکم جمعیـت در زنـدان       . کاربرد داشته باشد  

رویکردي مورد به مورد دارند و براسـاس یـک شـاخص معـین عمـل                
بلکـه  ،  )میزان متر مربـع فـضا بـراي هـر زنـدانی           ،  براي مثال (کنند   مین

بـه تـرجیح   تـر   بـیش گیرنـد کـه      هایی بسیار متفاوتی را در نظر می       جنبه
 و حقوق فردي زندانی بـستگی  اقتصادي، مسایل امنیتی ،  مدیریت زندان 

ا مشکلی است که مستلزم ارزیابی چند ه تورم جمعیت زندان،  پس. دارد
عدي است؛ از جمله طرز مناسب زندان داري        پـروري  هاي بـاز   برنامه،  ب ،

تـسهیالت  ،   و کارکنـان زنـدان     ایمنـی زنـدانیان   ،  هاي بهداشـتی   مراقبت
،  و برنامه کـار     زندانیان برنامه مالقات  همچنینو  ،  بهداشتی و آشپزخانه  

هـا بایـد براسـاس     که هر یـک از ایـن  ،  در هواي آزاد  و ورزش  آموزش
دیـوان  . معیارهاي معین و شـرایط خـاص اشـغال اجـرا و عمـل شـود               

ی بـه   پایی حقـوق بیـشتر در خـصوص فـضاي کـافی بـراي زنـدان               وار
انـسانی    و رفتارهاي غیر   ي از شکنجه  گیرهاي کمیته اروپایی پیش    رهنمود

 متر مربـع فـضا بـراي هـر          3 این کمیته مقدار     31.کند یا موهن استناد می   

                                                                                                                   
!  

Economic and Social Council by its resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 
and 2076 (LXII) of 13 May 1977, rules on accommodation.  

31  CPT: Report to the Government of Bosnia and Herzegovina on the visit to 
Bosnia and Herzegovina carried out by the European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
(CPT) from 11 to 15 May 2009. CPT/Inf (2010) 11, Strasbourg, 31 March 
2010, No. 24, 4 square meters per prisoner in a multi-occupancy cell; see also 
CPT Reports on the visit to Poland carried out by CPT from 30 June to 12 July 

! 
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کـم ایـن     کند کـه دسـت     داند و توصیه می    زندانی را رضایت بخش نمی    
هاي کمتر  سفارش کرده است که سلول   ،  همچنین.  متر مربع باشد   4فضا  

 32.ی باید از دور خارج شـوند  متر مربع به منزله محیط رفاهی زندان 6از  
 متر مربع فضا بـراي زنـدانیانی        4گزارشگر ویژه گوشزد کرده است که       

 اوقـات درون سـلول  تر   بیش که   آنها شوند یا  گردانده می که به زندان باز   
 7 33.پذیرفتـه نیـست   ،  برند و محکومیت آنها دراز مدت است       به سر می  

متر مربع فضا ممکن است براي یک سـلول کـافی و معیـاري مطلـوب                
فقط به مسأله فضاي کافی     ،   پیمان اروپایی حقوق بشر    3ولی ماده   ،  باشد

تـوجهی بـه بعـضی از مـوازین را نـوعی         توجه ندارد و در مواردي بـی      
 در زنـدان    کند؛ از جملـه طـول مـدت اقامـت          میتخلف از قانون تلقی     

شرکت در برنامه خـارج از      ،   در هواي آزاد   امکان هواخوري ،  جمعیت پر
 و درمــان پزشــکی و اجــراي خــدمات بــازپروري، )مرخــصی(زنــدان 
ازدحـام در چـارچوب فرهنگـی و        ،  افزون بر آن  ،  موارد ایمنی  همچنین

محـیط  ) شـود  که به تخلف از حقوق بنیادي مربوط می       جا   آن(هنجاري  
دیـوان اروپـایی    . گیرد نیز بـستگی دارد     زندان که مورد ارزیابی قرار می     

                                                                                                                   
!  

1996, on the visit to Albania carried out by the CPT from 9 to 19 December 
1997, on the visit to Slovakia by the CPT from 9 to 18 October 2000.  

32  CPT: Report to the Polish Government on the visit to Poland carried out by the 
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (CPT) from 30 June to 12 July 1996. Strasbourg, 24 
September 1998, No. 70.  

33  Commission on Human Rights: Report of the Special Rapporteur, Manfred 
Nowak. Addendum. Follow-up to the recommendations made by the Special 
Rapporteur. Visits to Azerbaijan, Brazil, Cameroon, Chile, Mexico, Romania, 
the Russian Federation, Spain, Turkey, Uzbekistan and Venezuela. E/CN. 
4/2006/6/Add. 2, 21 March 2006, p. 57.  
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 از مقداري معین همواره     تر  کم حقوق بشر تصریح کرده است که فضاي      
 غیر انسانی و موهن را مطـرح        مسأله منع از شکنجه و رفتار یا مجازات       

قطعـاً  ، متـر مربـع باشـد      9/0-9/1اگر فضا براي هر زنـدانی از        . کند می
 دربـاره حکـم محکومیـت بـه         34.شود انسانی تلقی می    غیر شرایط حبس 

ده ناشی از ازدحام استناد شده اسـت؛ بـه ویـژه اجبـار بـه                  کیفیت مشد
خلوت «سر و صدا و هیاهو و فقدان        مزاحمت بر اثر    ،  خوابیدن به نوبت  

ها و طوالنی بودن زمان حبس در وضعیت         خطر ابتال به بیماري   ،  »واقعی
باید در نظر داشت نگهداري زندانیان در چنین شـرایطی حتـی            ،  ازدحام

انسانی و موهن    نقض قاعده منع رفتار و مجازات غیر      ،  اگر عمدي نباشد  
 در واقـع دیـوان   35.) حقوق بشر پیمان اروپایی3ماده (کند  را منتفی نمی  

 است که میزان فضا به       کرده اروپایی حقوق بشر در قضایاي اخیر تأکید      
تنهایی ممکن است عامل اصـلی ازدحـام و خـود نقـض منـع رفتـار و              

 پس مایه تعجب نیست کـه       36.انسانی و موهن شمرده شود     مجازات غیر 
                                                                                                                  

، مقررات مختلفـی وجـود    ایران کیفري ، در نظام عدالت   در مورد فضاي مناسب زندان       34
هـا و اقـدامات تـأمینی و تربیتـی کـشور       ن ازمان زندانامه اجرایی س   آیین 70ماده  . دارد

کنـد    به دادن یک اتاق به محکوم در صورت امکـان اشـاره مـی   1384 آذر 20مصوب  
 13 مـاده  1امـا تبـصره    . بدون اینکه میزان خاصی از فضا به متر مربـع را تعیـین کنـد              

 یکـ فیزی فضاي  حداقل 1385 آبان   30هاي موقت مصوب      نامه اجرایی بازداشتگاه    آیین
تعیـین نمـوده    مترمربـع  7 نفر هر ، برايهواخوري فضاي از ها، غیر  بازداشتگاه مسقف
 آذر 9 مـصوب  زنـدانیان  بندي طبقه و تفکیک نحو نامه آیین 3 افزون بر آن، ماده . است
 بهداشتی یسسرو و افیک مربع، نور  متر 10 حداقل فضاي با نفره کت هاي اتاق 1385

  )م. (بینی نموده است ندانیان پیشمناسب را براي دسته خاصی از ز
35  ECHR: Kalashnikov v. Russia, Application no. 47095/99, Judgment, 

Strasbourg, 15 July 2002.  
36  ECHR: Orchowski v. Poland, Application no. 17885/04, Judgment, 
! 
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ق بـشر    پیمان اروپایی حقـو    3نگرانی مشکل ازدحام و خطر نقض ماده        
  37.به هنگام صدور قرار اروپایی جلب مطمح نظر قرار گرفته است

ها و معیارهـاي      در قانون  ها نسبت به ارزیابی مشکل ازدحام      رویکرد
 انجامیـده کـه اساسـاً    38»شرایط تام «المللی و ملی به پیدایش آزمون        بین

عدي به کار می        شـرایط  «امل  این مقیاس شـ   . آید براي تهیه مقیاس چند ب
 و میزان فضاي موجود براي      39زندان/ وضعیت مناسب بازداشت  » اصلی

را نیـز در    » فضاي فی نفسه زنـدان    «که در عین حال آزمون      (هر زندانی   
ترین  خود مهم ،  فضاي موجود ترین   کم،  با این همه  . شود می) گیرد بر می 

 مقـررات   40،دیـوان قـانون اساسـی لهـستان       . آیـد  فضا بـه حـساب مـی      
 متر مربع فضا    3 میزان قانونی    اضطراري قانون زندان را که اجازه تعلیق      

داند و همین امر نشانگر آن اسـت         مغایر قانون اساسی می   ،  را داده است  
. که میزان حداقل فضا براي هر زندانی نکته اساسی مشکل ازدحام است

ین بوده است کـه هـر       کشورهاي اروپایی غربی که رسم بر ا      تر   بیشدر  
 در به طـور کلـی تـورم جمعیـت       ،   نگهداري شود  زندانی در یک سلول   

ها به معنی نگهداري دو یا سه نفر در سـلولی اسـت کـه قاعـدتاً                  زندان

                                                                                                                   
!  

Strasbourg, 22 October 2009; Sikorski v. Poland, Application no. 17599/05, 
Judgment, Strasbourg, 22 October 2009.  

37  Court references 2B1367 and 2B1368/09 in the Sheriff Court of Lothian and 
Borders at Edinburgh under the Extradition Act 2003, Poland v. Adam 
Kropiwnicki, Prisoner in HM Prison Saughton, Edinburgh, 16 December 
2009.  

38  Chung, S. Y.: Prison Overcrowding: Standards in Determining Eight 
Amendment Violations. Fordham Law Review 68 (2000), pp. 2351-2400.  

39  Steinberg, J.: Prison Overcrowding and the Constitutional Right to Adequate 
Accommodation in South Africa. Paper commissioned by the Centre for the 
Study of Violence and Reconciliation. Capetown, January 2005.  

40  Polish Constitutional Court, decision as of 26 May 2008.  
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ولی اختـصاص یـک سـلول بـه یـک           . براي یک نفر ساخته شده است     
در طـی  ، براي مثال .  شود ا اجر اي نیست که در نقاط دیگر      زندانی قاعده 

شد کـه    می  ازدحام به حالتی اطالق     در سراسر اروپاي شرقی    1990دهه  
ـ  داشته باشند و     سه زندانی یک تخت    انـدازه  . ه نوبـت در آن بخوابنـد      ب

فضاي زندگی البته یکی از عناصر مهم سنجش میزان تراکم جمعیت در            
 اعالم کرده    شوراي اروپا  کمیته ضد شکنجه  ،  افزون برآن . ها است  زندان

ها اشـغال شـده       درصد گنجایش بناي زندان    95است که حتی اگر فقط      
باز هم ارایه خدماتی که کرامـت انـسانی زنـدانی را تـأمین کنـد                ،  باشد

ـ         41.ناممکن خواهد بود   ا  به این ترتیـب تعریـف ازدحـام و ارتبـاط آن ب
 کرامـت   همچنـین انـسانی و مـوهن و         غیـر  رحمانه و مجازات   رفتار بی 

ها و عالیق متنـوعی را در        انسانی موضوع بحث دائمی است که نگرانی      
  . گیرد بر می

هـا   ها آیین نامه   مدیریت زندان ،  ها و ناظران حقوق بشر     جدا از دیوان  
 تـدابیري در مـورد سـنجش        لاند که شـام    گرفتهو معیارهایی را به کار      

 چنـین  42. زنـدانی اسـت    و در نتیجه سنجش ازدحـام      ها گنجایش زندان 
                                                                                                                  
41  CPT: Report to the Government of the United Kingdom on the visit to the 

United Kingdom carried out by the European Committee for the Prevention of 
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 18 
November to 1 December 2008. Strasbourg 2009, p. 20.  

هـا و اقـدامات تـأمینی و          نامه اجرایی سازمان زنـدان       آیین 18 در این باره، بند ك ماده        42
الن مـسؤو  کـه در رابطـه بـا وظـایف سـازمان و              1384 آذر   20تربیتی کشور مصوب    

بر اساس ایـن مقـرره یکـی از         . باشد، در خور توجه است       می کننده و ناظر زندان    اداره
 بـه  نظـارت  تحـت  متهمـان  و ومـان کمح از نیاز ردمو اطالعات و آمار تهیه«: وظایف
 مطالعـات  و هـا  گـزاري  اجرایـی، سیاسـت    امور در استفاده منظور به علمی هاي روش

  )م. (است» کیفري آماري سالنامه صورت به آنها انتشار و یفرشناسانهک
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 تخـت  /  نسبت به تعداد سلول    تعاریفی اساساً به افزایش تعداد زندانیان     
گنجـایش  «با توجه بـه    . پردازد می،   است  در یک زندان   که حداکثر مقرر  

گیرد   می یمدیریت زندان تصمیم به تعیین تعداد زندانیان      ،  »طراحی شده 
، هـاي بـازپروري    برنامـه ،   کـافی  هاي پزشکی  مراقبت آنهاکه بتوان براي    

 افـزون بـر   43. را فـراهم کـرد  نی زندانی و کارکنان زنـدان    و ایم  آموزش
 و عملی نیز     گنجایش درصدي  ونهمچگنجایش طراحی شده مفاهیمی     

شمار زندانیانی اسـت    ،  مقصود از گنجایش طراحی شده    . توان یافت  می
ملـی شـمار    گنجـایش ع  . ریزي مورد نظـر بـوده اسـت        که هنگام برنامه  

آن که به اهداف اساسی       بی ،زندانیانی است که بتوان در زندان جاي داد       
گنجـایش  .  آنهـا خدشـه وارد شـود       ایمنـی و امنیـت    ،   سالمتی ونهمچ

 شـده در هـر حـوزه قـضایی          تعییندرصدي نیز بر پایه ارزیابی مقامات       
  44.شود معین می

ها در درجه نخست تعیین حـداکثر        زندان پس تعریف تورم جمعیت   
 و تـسهیالت    امکانـات رفـاهی    آنهـا   است که بتوان براي    تعداد زندانیان 

تعداد حداکثر نیز باید براساس ضـوابط منطبـق بـا مـوازین             . فراهم کرد 
از سـوي سـازمان ملـل یـا          باشـد کـه      45حقوق بشر و معیارهاي کمینه    

تعریـف تـراکم    ،  بـا وجـود ایـن     . شوند اي تعیین می   هاي منطقه  تفهیار
                                                                                                                  
43  Griffiths, C. T. & Murdoch, D. J.: Strategies and Best Practices against 

Overcrowding in Correctional Institutions. International Centre for Criminal 
Law Reform and Criminal Justice Policy. Vancouver 2009, p. 1.  

44  Baker, J. et al.: A Solution to Prison Overcrowding and Recidivism: Global 
Positioning System Location of Parolees and Probationers. Innovative 
Tracking Systems. University of Maryland, 2002, pp. 31-32.  

45  Coyle, A.: Managing prison overcrowding: A European perspective. 
Rencontre Européenne des Directeurs d’Administration Pénitentiaire, 
Ministère de Justice. Place Vendôme, Paris, 11 July 2008. International Centre 
for Prison Studies. London 2008.  
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جمعیت در مناطق مختلف جهان متفاوت است و به طور نسبی بستگی            
 رفاهی براي یـک زنـدانی بـه کـار           دارد به این که آیا قاعده یک سلول       

 46 و فرهنـگ   هاي عمومی زندان    و نیز طرح   هاي جمعی  رود یا سلول   می
، مـداران  پـذیري کـه سیاسـت       میزان انعطاف  و موجود   و منابع اقتصادي  

بـه  . چگونه است ،   قضات از مسؤوالن زندان انتظار دارند       و انقانونگذار
گردد کـه در      جنایی بر می   به مجازات ) و زندان (زندانی شدن   ،  هر حال 

هـاي    مراقبتـی و روزهـاي جریمـه و دیگـر مجـازات            مقایسه با تعلیـق   
یـا سـه    (»  دو طبقه  تخت«این مسأله که    .  انعطاف کمتري دارد   اجتماعی

خود دلیل بـر ایـن      ،  تا چه حد و به چه مدت قابل اغماض است         ) طبقه
پذیري و نظارت ضروري دقیق بـراي        کار براي انعطاف  است که نیاز آش   

آن است که از آسودگی راهبردهاي کوتاه مـدت کـه ممکـن اسـت بـه                 
پس باید نتیجـه گرفـت کـه        .  دراز مدت انجامد جلوگیري شود     ازدحام

اســت کــه گویــاي نیــاز بــه » مفهــوم لغزنــده«گنجــایش زنــدان یــک 
اي آنکه ازدحام جمعیت بیشتر یا      پذیري است و ممکن است بر      انعطاف

  47.به کار رود، کمتر جلوه کند
 در بـسیاري     از منظـر ازدحـام     مشکل ارزیـابی میـزان اشـغال زنـدان        

 و گنجایش فضاي موجود      دقیق تعداد زندانیان   کشورها به علت نبود آمار    
هـایی کـه از سـوي        گـزارش . هـا اسـت    ب زنـدان  مناس) یا طراحی شده  (

یابی به اطالعـات تکمیلـی       ها براي دست   گزارشگران عمومی یا کمیسیون   
                                                                                                                  
46  Giffard, C. & Muntingh, L.: The Effect of Sentencing on the Size of the South 

African Prison Population. Newlands 2006, p. 9.  
47  Cox, G. H. & Rhodes, S. L.: Managing Overcrowding: Corrections 

Administrators and the Prison Crisis. Criminal Justice Policy Review 4 (1990), 
pp. 115-143, p. 120.  
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هـاي معتبـر و قابـل        ممکن است نتواننـد داده    ،  اند ولی گزینشی تهیه شده   
  . ها فراهم کنند درباره سامانه زندان) به ویژه در دراز مدت(اعتمادي 

  ها  جمعیت زندانعلل تورم  2-2

  دهد؟ ها کی و کجا روي می  زندانتورم جمعیت  2-2-1
 و   زندان ها همواره استفاده بیش از حد از مجازات        تبیین تراکم جمعیت زندان   
ها بیشتر بر    ولی تاکنون پژوهش  . کند  را تداعی می   رشد کلی جمعیت زندانیان   

 48.اند تا یافتن پاسخی بـه چگـونگی تبیـین ازدحـام            ها تأکید کرده   رشد زندان 
ها شدیداً با استفاده بیش از        زندان مسلماً فرض بر این است که تورم جمعیت       

 تـرین نمونـه کالیفرنیـا     امروزه شاخص49.حد از مجازات زندان همبسته است     
شمار زنـدانیان بـه شـدت زیـاد     ، مریکاییآاست که حتی نسبت به معیارهاي    

ایالت کالیفرنیا را ،  بر طبق تصمیم دادگاه   ،  اندازه است و در عین حال تراکم بی      
 نفر در طـی سـه سـال    55000مجبور کرده است از جمعیت زندان در حدود        

 حقـوق   از کـه تخلـف      بکاهد تا شرایط زندان را مجدداً بـه وضـعی برسـاند           
ولز ممکن  / نگلستان،   در اروپا  50.)اصالحیه هشتم (اساسی زندانی روي ندهد     

اي از سامانه زندان باشد که از یک سو بـا افـزایش شـدید شـمار                  است نمونه 
 روبه رو شده است و از سوي دیگـر  زندانیان در منتها درجه در اروپاي غربی    

                                                                                                                  
48  Blumstein, A. & Piquero, A. R.: Restore Rationality to Sentencing Policy. 

Criminology & Public Policy 6 (2007), pp. 679-688.  
49  Hartney, C.: US Rates of Incarceration: A Global Perspective. Research from 

the National Council on Crime and Delinquency, November 2006, p.1.  
50  In the United States District Courts for the Eastern District of California and 

the Northern District of California United States District Court, Ralph 
Coleman et al. (Plaintiffs) v. Arnold Schwarzenegger et al. (Defendants); 
Marciano Plata et al. (Plaintiffs) v. Arnold Schwarzenegger et al. 
(Defendants), No. CIV S-90-0520 LKK JFM P; No. C01-1351 TEH, August 4, 
2009.  
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هـا را داشـته      هاي گذشته ازدحام بـیش از حـد در بیـشتر زنـدان             ی سال در ط 
  51.است

گر آن است که همبستگی میان        نمایان تر به سامانه زندان    اما نگاهی نزدیک  
شوراي  کیفري   هاي آمار  از داده .  چندان محکم نیست    و ازدحام  شمار زندانیان 

 کـشور   42هـا در     زنـدان  توان براي تحلیـل میـزان اشـغال         می 2006 در   اروپا
 امکـان توصـیف     2006هـاي     داده 52.اروپایی عضو شوراي اروپا استفاده کـرد      

. کنـد  هاي کیفري را فراهم می     تر از گنجایش سامانه    یا بیش تر   کممیزان اشغال   
 95  کمتـر از   2006 هفـده سـامانه در       دهند که میـزان اشـغال      ها نشان می   داده

، سـوییس ، ترکیـه ، ایرلند شمالی ،  موناکو،  لتونی( است   گنجایش واقعی درصد  
، لیخـتن اشـتاین   ،  لیتـوانی ،  ایـسلند ،  جمهوري صربستان ،  آذربایجان،  ارمنستان

. )سـن مـارینو و اسـلواکی      ،  فدراسیون روسـیه  ،  مولداوي،  مالت،  لوگزامبورگ
 درصـد  105تـا   درصـد  95ده کشور هـر میـزان اشـغال زنـدان را بـین           چهار

، جمهـوري چـک   ،  بوسـنی ،  آلبـانی (انـد    گنجایش رسمی زنـدان ذکـر کـرده       
، سـوئد ،  اسـلوونی ،  رومـانی ،  الغـ پرت،  نـروژ ،  هلنـد ،  آلمان،  استونی،  دانمارك
تـوان در دو     را مـی  )  درصـد  10کمتـر از    (ازدحام جزیی   . )اسکاتلند،  مقدونیه
شمار زندانیان  ،  در حالی که در هفت کشور     ،  دید) ریش و گرجستان  ات(کشور  

، لهستان،  اوکراین(است   درصد   30تا   درصد   10بیش از گنجایش زندان بیش      
و سه کشور هـم بـا دامنـه         ) ولز/ انگلستان،  فرانسه،  فنالند،  کروواسی،  بلژیک
، اسـپانیا (بـیش از گنجـایش روبـه رو هـستند           درصد   50تا   درصد   30اشغال  

 درصـد شـمار     50و سه کشور آخر هم با میـزان بـیش از            . )مجارستان،  یتالیاا

                                                                                                                  
51  Gray, C. & Elkins, M.: Projections of Long Term Trends in the Prison 

Population to 2008 8/01. England and Wales. London 2001.  
52  Aebi, M. F.: Council of Europe’s Annual Penal Statistics. SPACE I. 

Strasbourg 2007, p. 18.  
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انـد روبـه رو      هاي زندان در نظر گرفته شده      زندانیانی که رسماً بر تعداد سلول     
  53.)بلغارستان، قبرس، یونان(هستند 

 موجـود بـراي همـه        و شـمار زنـدان      زندانیان همبستگی میان نرخ اشغال   
نـشانگر  ) ضریب پیرسون (135 به کشورهاي زیر پوشش آماري شوراي اروپا   

هـا   نـرخ اشـغال زنـدان     ،  یعنی با فزونی شمار زندانیان    (همبستگی منفی است    
آید ایـن موضـوع ناشـی از وضـعیت           هر چند به نظر می    . )کاهش یافته است  

 هنـوز در حـال آمـاده سـازي گنجـایش      کشورهاي اروپایی شرقی باشـد کـه      
افتنـد   ارانی کـه بـه زنـدان مـی        بزهکـ گرچه از تعداد    ،  ها هستند  رسمی زندان 

همین موضوع باعث شده اسـت کـه در اغلـب کـشورهاي       . کاسته شده است  
حـال اگـر    . اسـتفاده شـود  ها  از حداقل میانگین گنجایش زنداناروپاي شرقی 

ان کشورهاي اروپاي شرقی از محاسبه خـارج شـوند ضـریب همبـستگی میـ              
ضـریب  ،  ولـی . ).2. 4(ها مثبت خواهد شـد       شمار زندانیان و گنجایش زندان    

باید بر حسب کمینه یا     ،  دهد  این تورم نشان می     همچنان که  دار نیست و   معنی
  . بیشینه شمار زندانیان تفسیر شود

                                                                                                                  
 225624است،   نفر 140000،  زندان 253 رسمی گنجایش که حالی ، در ایران مورد در   53

 درصد به عنوان نـرخ      2/161این وضعیت بیانگر نرخ     . است داده جاي خود در را نفر
 1393 مـیالدي برابـر بـا آذر مـاه           2014 مربوط به دسامبر     البته این آمار  . استاشتغال  
  :نک) م. (ه شده استئالمللی مطالعات زندان ارا رکز بین که توسط ماستشمسی 

http://www.prisonstudies.org/country/iran 

http://www.prisonstudies.org/country/iran
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   جمعیت زندانی در اروپاو ازدحام)  نفر100.000 (نشمار زندانیا: 1نمودار 

  
صـفحه  . 2007استراسـبورگ  . 1فضاي .  کیفري ساالنه شوراي اروپارآما :.AabiM. F: منبع
است و با شکل تهیـه شـده        ولز قطعاً اشتباه    /  براي انگلستان  1؛ شکل موجود در فضاي      18

NOMSولز/ انگلستان، 2006اکتبر ، جدول ماهانه،  جایگزین شده است جمعیت در زندان ،
 4.54جدول ، 2006 لندن

   و متغیرهاي وابسته نرخ اشغال  2-2-2
براي یافتن الگوهـاي گـسترده متغیرهـاي وابـسته بـه تـورم و درصـد                 

 جهـان نمـایش داده شـده        تـرین پیمـایش زنـدان      که در تـازه    (زندانیان
برابري ،  توسعه انسانی ،  هاي گوناگون وابسته به اقتصاد      شاخص 55)است

 تحلیــل  و فـساد خـشونت ، ناپایـداري و شـکنندگی دولـت   ، اجتمـاعی 
. نتیجه تحلیل ماتریس همبستگی در زیر نشان داده شده اسـت          . اند شده

، براساس توزیـع درآمـد خـانواده در کـشور         ) اقتصادي(درجه نابرابري   
                                                                                                                  
54  See for example CPT: Report to the Latvian Government on the visit to Latvia 

carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 27 November to 
7 December 2007. Strasbourg 2009, pp. 21-22, noting a significant reduction 
of the number of prisoners since the last visit of the CPT to Latvia (from 8,231 
into 6,530 in 2007) and a number of prisoners well below the maximum 
capacity of Latvian prisons.  

55  www. kcl. ac. uk/depsta/law/research/icps/worldbrief/.  
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هـاي وابـسته بـه فـساد از          داده. براساس شاخص جینی ارائه شده است     
للـی  الم بـین  ترین چاپ شاخص تشخیص فساد از طـرف شـفافیت        تازه

هاي مربوط به خشونت از آمارهـاي گـردآوري شـده            داده. اند اخذ شده 
 براسـاس عـدالت   56دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد 

شـاخص توسـعه    . انـد  هاي شاخص سالمت گرفتـه شـده        و داده  کیفري
،  ناخالص ملـی ون تولیدهمچهاي دیگر   ار شاخص یافتگی انسانی در کن   

 و دیگـر نمایانگرهـاي اقتـصادي و آموزشـی        میزان سـواد  ،  امید زندگی 
هاي کارآمـدي و مـشروعیت       شاخص،  سرانجام. اند مربوط ارزیابی شده  

گردد که به شاخص     ی و اجتماعی بر می    سیاس،  اقتصادي،  یتینبه ابعاد ام  
  57.شود  میهشکنندگی دولت افزود) کل(

                                                                                                                  
56  UNODC  
57  Marshall, M. G. & Cole, B. R.: Global Report 2009. Conflict, Governance, 

and State Fragility. Center for Systemic Peace, Center for Global Policy 2010, 
p. 31.  
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  متغیرهاي میزان اشغال زندان: 1جدول 
 آمریکاي  آسیا  متغیر

  جمع کل  اروپا  آفریقا  جنوبی
 *R)000/100( شمار زندانیان

Sig 
274.-  
175.  

097.  
703.  

098.  
627.  

222.-  
147.  

083.-  
341.  

 R بازداشت پیش از محاکمهدرصد 
Sig 

723.  
000.  

019.-  
030.  

210.  
294.  

014.-  
929.  

451.  
000. 

  R هاخارجیدرصد 
Sig 

032.-  
887.  

148.-  
558  

299.-  
214  

085.  
583.  

140.-  
131.  

GDP Capita US$R 
Sig 

141.-  
501.  

436.-  
070.  

263.-  
186.  

093.-  
596.  

313.-  
000.  

  R شاخص جینی
Sig 

048.  
816.  

362.  
154.  

531.-  
005.  

236.  
123.  

226.  
010.  

 R ساالري شاخص مردم
Sig 

146.  
478.  

306.-  
216.  

212.  
288.  

251.-  
100.  

162.-  
063.  

 R 100.000در  بار مرگ خشونت
Sig 

163.  
436.  

512.  
030.  

058.  
722.  

411.  
006.  

355.  
000.  

  R شاخص فساد
Sig 

168.-  
412.  

068.-  
788.  

158.-  
431.  

207.-  
176.  

318.-  
000. 

 R شاخص توسعه انسانی
Sig 

473.-  
017.  

233.-  
352.  

122.-  
587.  

350.-  
020.  

450.-  
000. 

 R شکنندگی دولت
Sig 

207.  
321.  

338.  
185.  

188.  
558.  

440.  
004.  

378.  
000.  

 R کارایی
Sig  

266.  
199.  

384.  
128.  

140.  
488.  

395.  
010.  

390.  
000.  

 R مشروعیت
Sig 

082.  
697.  

243.  
347.  

061.  
764.  

452.  
003.  

328.  
000.  

R* ضریب همبستگی پیرسون  

هـا   انـد بـا توجـه بـه داده      نشان داده شـده  1هایی که در جدول      همبستگی
هاي پیش از  داشتی کیفري با متغیرهایی چون باز تورم جمعیت. نامنتظر نیستند

درجه نـابرابري مطـابق     ،  )GDP (داخلیخالص  نا اندازه سرانه تولید  ،  محاکمه
) شـکنندگی (پایـداري   نـا  ، متـصور دامنـه فـساد  ، ساالري مردم،  شاخص جینی 

 نـه بـه طـور       ازدحـام .  مرتبط اسـت   دولت و زیر مجموعه آن مانند خشونت      
هـا    به طور کلی و نه با سهم زندانیان خارجی زندان          دار با شمار زندانیان    معنی

اساساً همراه است بـا مـسأله       ،  مشکل ازدحام ،  اساس این الگو   بر. ارتباط دارد 
بـه   ( کیفـري  انه عـدالت  اقتصاد ضعیف و مشکالت آشکار در سام      ،  حکمرانی
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اي نیـز    هاي منطقه  درباره زندان . )هاي پیش از محاکمه    داشتی ویژه در سهم باز   
. کننـد  هاي همبستگی به ندرت معنـی پیـدا مـی    به علت کوچک بودن ضریب    

انـد منطبـق بـا     هایی که در مناطق مختلف جهان یافت شـده     تر همبستگی  بیش
هـاي پـیش از      داري میـان شـمار بازداشـت       همبستگی معنی . ارات هستند انتظ

یعنـی  .  در آمریکاي جنوبی یافت نـشده اسـت        محاکمه و میزان اشغال زندان    
هاي پیش از محاکمـه در کـشورهاي         تغییرات چندانی در تأثیر سهم بازداشت     

م به یک اندازه    هاي زندان بیش و ک     آمریکاي جنوبی وجود ندارد؛ همه سامانه     
  58.تحت تأثیر قرار دارند

                                                                                                                  
 و غیره با میزان جمعیت کیفري در ، بیکاري، فساددر مورد همبستگی عواملی نظیر فقر   58

بـا  . ، چه بسا به دلیل نبود آمارهاي دقیق، ارزیابی دقیقی هم صورت نگرفته باشد             ایران
ـ ران درباره این همبستگی توضـیحاتی را ارا وجود این، برخی پژوهشگ    انـد کـه    ه دادهئ

  :درخور توجه است
. است جامعه هاي  بخش ترین  دیده  آسیب از یکی بیانگر و زاترین  آسیب از یکی زندان«
 فراوانی هاي  آسیب به منجر اقتصادي و اجتماعی نامناسب مدیریت نحوه ما جامعه در

. اسـت  شده اجتماعی بحران به منجر که... و   بیکاري و طبقاتی تضاد مانند است شده
 در. اسـت  شده جامعه وضع شدن بدتر به منجر نیز نهادها از برخی ناکارآمدي و فساد
 بینـی  پـیش  قابـل  اجتمـاعی  دیده آسیب هاي بخش سوي از بزه ارتکاب فضایی چنین
 بـوده  ضـعیف  اقـشار  مجازات تنها کیفري عدالت نظام پاسخ یطیشرا چنین در. است
  . قدرتمندان براي گیرانه سهل و ضعیفان براي انهگیرسخت کیفري سیاست یعنی. است

نمـود،   توجـه  زنـدانیان  تعـداد  و اجتمـاعی  و اقتصادي وضعیت رابطه به باید بنابراین
 اجتمـاعی  و اقتـصادي  حـوزه  در جامعـه  مـدیریت  درآمد، شغل، کیفیت   مثل عواملی
. دهد می دست به زندان جمعیت ازدحام و اجتماعی دیدگی آسیب از را مناسبی تصویر

 نفر  میلیون 40 از دارند، بیش قرار فقر خط زیر ایران جمعیت درصد 40 مثال عنوان به
 در سـاکن  میلیونی 17 جمعیت هستند، از  کار، بیکار  به آماده نیروي نفر میلیون 63 از

 میزان. شوند  می محسوب غیرفعال جمعیت نفر میلیون 10 کار، حدود  سن در روستاها
 6 زیـر  کودکـان  چهـارم   یـک . تاس درصد 40 از بیش کشور شهرستان 11 در بیکاري

! 
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 70 حـداقل  دهـد   مـی  نـشان  در همین راستا، آمار   ... . و   هستند تغذیه سوء دچار سال
همچنـین،  . هـستند  مـسکین  و فقیـر  هـاي   خـانواده  جزء زندانیان آماري جامعه درصد
 دیـده  آسـیب  هاي گروه در آنها عمده که دهد می نشان زندانیان شغلی ترکیب مالحظه
 کارگر درصد 18آزاد،   شغل داراي زندانیان درصد 30که،   ترتیبی به. اند بوده اجتماعی

 زنـدانیان  درصـد  15. بودند راننده درصد 8 و کشاورز درصد 8بیکار،   درصد 7ساده،  
 تحـصیل  ابتدایی مقطع تا فقط آنها درصد 35 و نداشته نوشتن و خواندن سواد اصوالً
  . بودند کرده

رابطه،  این در.. است جهان در مخدر مواد کننده مصرف ترین بزرگ رانافزون بر آن، ای   
 مـصرف  مواد تن 500 از بیش ساالنه که است معتاد 1300000 بیانگر رسمی آمارهاي

 و اسـت  شـده  افزوده معتادان جمعیت به معتاد 70 روزانه گذشته سال 5 طی. کنند می
 مخـدر  مـواد  بـا  غیرمـستقیم  یا مستقیم طور به جرایم درصد 65 حدود آمار براساس
 در و اسـت  داشته يگیرچشم افزایش نیز صنعتی مخدر مواد مصرف. اند  داشته ارتباط
متأسـفانه،  . اسـت  توجـه  قابـل  نیـز  مخدر مواد مصرف از ناشی میر و مرگ راستا این

 شـدگان  بازداشت از توجهی قابل رشما. است کرده پیدا کاهش هم اعتیاد سن میانگین
 دسـتگیر  هزار 230 میان از دهد می نشان 1391 سال آمار. هستند مرتبط مخدر مواد با

 کننده مصرف معتاد درصد 15دارنده،   نگه درصد 41کننده،   حمل درصد 10 حدود شده
  . بودند مخدر مواد
 نیز هایی استان هستند؛ فقر خط زیر ساکنین درصد 40 از بیش نیز اي حاشیه مناطق در
کلـی،   طـور  بـه . دارنـد  را اريبزهک نرخ دارند، بیشترین  را نشینی حاشیه بیشترین که

 شـده  کـم  بسیار ملی پول است، ارزش   بوده تورم دچار ایران اقتصاد سال 50 از بیش
 توسـط  کـم  ثـروت  تولیـد  بنـابراین، ضـمن   . است شده کاسته نیز سرانه است، درآمد 
 شـکاف  بـه  منجـر  بیـشتر  و نـشده  عمـل  عادالنه طور به نیز ثروت توزیع اقتصاد، در 

 بـا  زنـدان  در ازدحام میزان گفت توان می نتیجه عنوان به بنابراین،. است شده طبقاتی
غالمـی،  : در. »دارد ارتبـاط  عـه جام مـدیریت  کیفیت و اجتماعی و اقتصادي مشکالت

ها، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع       حسین، نشست تخصصی بررسی وضعیت زندان     
  )م. (1394 آبان 6ص مصلحت نظام، تشخی
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  نها در مناطق مختلف جها  زندانتورم جمعیت  2-2-3

  :مترجم
  *آبادي ابرند حسین نجفی علی

  ) حقوق دانشگاه شهید بهشتیةاستاد دانشکد(

  ها  زندان تورم جمعیتهاي گروه  2-2-3-1
. کنـد   را تأیید می   2هاي مندرج در جدول      همبستگیالگوي  ،  اي تحلیل خوشه 

گـروه متوسـط   ، )1خوشـه  (سه گروه مشخص یعنی گروه پایین   ،  به این سان  
هـاي   شـوند کـه اسـتفاده از نظـام         ظاهر می ) 3خوشه  (،  گروه باال ،  )2خوشه  (

حکمرانـی و   ،  اجتماعی،   فراتر از ظرفیتشان و تفاوت در ابعاد اقتصادي        حبس
داخلـی   ناخـالص    تولید) 1(در گروه   . دهند  مرتبط را نشان می     کیفري عدالت
هـا و    اقـدام ،  پـذیر بـودن    میزان پـایین آسـیب    ،  نرخ پایین خشونت  ،  باالۀ  سران

سـاالري و احـساس پـایین بـودن           و مردم  دستاوردهاي باال در توسعه انسانی    
قـرار  ) 1(اغلـب کـشورهایی کـه در گـروه          . شـود   مـشاهده مـی    میزان فـساد  

، )2( در گروه    59.آمریکاي شمال و اقیانوسیه هستند    ،  متعلق به اروپا  ،  گیرند می

                                                                                                                  
* Email: a_najafi@sbu.ac.ir 

 نظـورِ م   برخی از کـشورهاي اروپـایی و حتـی آسـیایی بـه             توان به آمار    براي نمونه می     59
تمـامی  . ( اشـاره نمـود  ارزیابی کوتاه آنها و نیز سنجش با سایر کشورها از جمله ایران     

  :  برگرفته شده استالمللی مطالعات زندان آمارها و نمودارها از تارنماي مرکز بین
http://www.prisonstudies.org 

  فنالند: یکم
  ). 2015 سال آمار (3105: زندان کلی جمعیت. الف

! 

mailto:a_najafi@sbu.ac.ir
http://www.prisonstudies.org
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جمعیت فنالند   (57: کل جمعیت از نفر هزار صد هر ازاي به زندان جمعیت نرخ. ب
  ).  میلیون نفر47/5: 2015در سال 

  .  درصد9/19: محاکمه از پیش شدگان بازداشت نرخ. پ
  .  درصد5/7: زن زندانیان رخن. ت
  .  درصد3/0 :نوجوانان و اطفال زندانیان نرخ. ث
  .  درصد3/15: خارجی زندانیان نرخ. ج
  . 3156: ها زندان رسمی ظرفیت. چ
  .  درصد4/98: نرخ اشغال. ح

 2014 تـا  2000 و نرخ آن در فنالند از سـال        هاي زیر بیانگر شمارگان زندانیان     نمودار
  . استمیالدي 

  

  
  فرانسه: دوم  
  ). 2016 سال آمار (66678 :زندان کلی جمعیت. الف  
جمعیت فرانسه   (99 :کل جمعیت از نفر هزار صد هر ازاي هب زندان جمعیت نرخ. ب  

  ).  میلیون نفر2/67: 2016در سال 
  .  درصد2/27 :محاکمه از پیش شدگان بازداشت نرخ. پ  

! 
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  .  درصد2/3 :زن زندانیان نرخ. ت  
  .  درصد1/1 :نوجوانان و اطفال زندانیان نرخ. ث  
  .  درصد7/21 :خارجی زندانیان نرخ. ج  
  . 58561 :ها زندان رسمی ظرفیت. چ  
  .  درصد9/113: اشغال نرخ. ح  
 2014 تـا    2000 و نرخ آن در فرانسه از سال         نمودارهاي زیر بیانگر شمارگان زندانیان      

  . استمیالدي 

  

  
  آلمان: سوم  
  ). 2015 سال آمار (61737: زندان کلی جمعیت. الف  
جمعیت آلمان  (76: کل جمعیت از نفر هزار صد هر ازاي به زندان جمعیت نرخ. ب  

  ). یون نفر میل35/81: 2015در سال 
  .  درصد8/19: محاکمه از پیش شدگان بازداشت نرخ. پ  
  .  درصد7/5: زن زندانیان نرخ. ت  
  .  درصد8/2: نوجوانان و اطفال زندانیان نرخ. ث  
  ). 2011 سال آمار( درصد 1/27: خارجی زندانیان نرخ. ج  

! 
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  . 73916: ها زندان رسمی ظرفیت. چ  
  .  درصد5/83 :اشغال نرخ. ح  
 2014 تا 2000 و نرخ آن در آلمان از سال نمودارهاي زیر بیانگر شمارگان زندانیان  
  . استیالدي م

  

  
  )انگلستان و ولز(بریتانیا : چهارم  
  ). 2016 سال آمار (85753: زندان کلی جمعیت. الف  
جمعیـت   (147: کـل  جمعیـت  از نفـر  هـزار  صد هر ازاي به زندان جمعیت نرخ. ب  

  ).  میلیون نفر17/58: 2016انگستان و ولز در سال 
  .  درصد3/13: محاکمه از پیش شدگان بازداشت نرخ. پ  
  .  درصد5/4: زن زندانیان نرخ. ت  
  .  درصد8/0: نوجوانان و اطفال زندانیان نرخ. ث  
  .  درصد7/12: خارجی زندانیان نرخ. ج  
  . 77212: ها زندان رسمی ظرفیت. چ  
  .  درصد7/110: اشغال نرخ. ح  
 تا  2000 و نرخ آن در انگستان و ولز از سال           نمودارهاي زیر بیانگر شمارگان زندانیان      

  . است میالدي 2014
! 
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  ژاپن: پنجم  
  ). 2015 سال آمار (59620: زندان کلی عیتجم. الف  
جمعیـت ژاپـن     (47: کل جمعیت از نفر هزار صد هر ازاي به زندان جمعیت نرخ. ب  

  ).  میلیون نفر9/126: 2015در سال 
  .  درصد0/11: محاکمه از پیش شدگان بازداشت نرخ. پ  
  .  درصد4/8 :زن زندانیان نرخ. ت  
  .  درصد0/0: نوجوانان و اطفال زندانیان نرخ. ث  
  .  درصد8/5: خارجی زندانیان نرخ. ج  
  )2013 سال آمار (90531: ها زندان رسمی ظرفیت. چ  
  .  درصد6/69: اشغال نرخ. ح  
 2014 تـا    2000 و نرخ آن در ژاپـن از سـال           نمودارهاي زیر بیانگر شمارگان زندانیان      

  )م. (میالدي است
! 
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در ایـن  ، اندکی باالتر است نرخ تراکم جمعیت زندان،  )1(در مقایسه با گروه     
و حـبس  ) متهمـان (هاي قبل از محاکمـه    داشتی گروه نرخ نسبتاً باالتري از باز     

نرخ قتل  ،  در متغیر تولید ناخالص داخلی    ،  )1(در مقایسه با گروه     . وجود دارد 
گـروه  . خـورد  تفاوت قابل توجهی به چشم مـی      ،  شاخص فساد ،  خشونت بار 

در حـالی کـه نـرخ       .  اشغال زنـدان اسـت     شامل کشورهایی با نرخ باالي    ) 3(
ولی به لحاظ   ،  تر است  ها پایین  در مقایسه با سایر خوشه    ،  زندانی در این گروه   

هـاي   ارزش،  سرانه پـایین  داخلی  تولید ناخالص   ،  نرخ باالي قتل خشونت بار    
ـ سـاالري و توسـعه انـسانی و نیـز عال           مبتنی بر مردم   م آشـکار سـاختارهاي     ئ

نـرخ  . شود ها برجسته می   حی نسبت به سایر گروه    ضعیف دولتی به طور صری    
داللت بر وجـود نقـص و       ،  )3(هاي پیش از محاکمه در گروه        داشتی باالي باز 

ها و تـوان دادرسـی کـشورهاي ایـن گـروه             مشکالتی در رسیدگی به پرونده    

                                                                                                                   
!  
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  60.دارد

                                                                                                                  
که بر اساس گـزارش  ... ن و  کشورهایی نظیر افغانستان، کره شمالی، سودا      نگاه به آمار     60

 در آنهـا بـسیار   الملل از جمله کشورهایی هستند که میـزان فـساد   سازمان شفافیت بین 
  . است، در خور توجه است

  افغانستان: یکم
  ). 2014 سال آمار (26519: زندان کلی جمعیت. الف
جمعیـت   (74: کـل  جمعیـت  از نفـر  هـزار  صـد  هـر  ازاي به زندان جمعیت نرخ. ب

  ).  میلیون نفر6/35: 2014افغانستان در سال 
  .  درصد3/31: محاکمه از پیش شدگان بازداشت نرخ. پ
  .  درصد7/2: زن زندانیان نرخ. ت
  .  درصد0/4: نوجوانان و اطفال زندانیان نرخ. ث
  .  درصد9/0: خارجی زندانیان نرخ. ج
  . در این باره آماري ارایه نشده است: ها زندان رسمی ظرفیت. چ
  . در این باره آماري ارایه نشده است: اشغال نرخ. ح
 تـا   2004 و نـرخ آن در افغانـستان از سـال            دارهاي زیر بیانگر شمارگان زنـدانیان     نمو

  . است میالدي 2012

  

  
! 
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  سودان: دوم
  ). 2013 سال آمار (19101: زندان کلی جمعیت. الف
جمعیت سودان   (50: کل عیتجم از نفر هزار صد هر ازاي به زندان جمعیت نرخ. ب

  ).  میلیون نفر96/37: 2013در سال 
  .  درصد4/20: محاکمه از پیش شدگان بازداشت نرخ. پ
  ). 2003 سال آمار( درصد 0/2: زن زندانیان نرخ. ت
  ). 2003 سال آمار( درصد 0/2: نوجوانان و اطفال زندانیان نرخ. ث
  ). 2003 سال آمار( درصد 0/1: خارجی زندانیان نرخ. ج
  ). 2009 سال آمار (7500: ها زندان رسمی ظرفیت. چ
  )2009 سال آمار( درصد 3/225: اشغال نرخ. ح

 2011 تـا    2002 و نرخ آن در سودان از سال         نمودارهاي زیر بیانگر شمارگان زندانیان    
  . استمیالدي 

  

  
  عراق: سوم
  ). 2014 سالآمار (42880: زندان کلی جمعیت. الف
جمعیت عراق   (123: کل جمعیت از نفر هزار صد هر ازاي به زندان جمعیت نرخ. ب

! 
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  ها  زندانهاي تورم جمعیت گروه: 2جدول 
  ها مراکز نهایی گروه

  ها گروه  
  1  2  3  

  144.68  110.83  105.14  درصد نرخ اشتغال
  40.01  24.74  26.73  هاي پیش از محاکمه داشتی درصد باز
  3894.94  15604.35  32331.82  به دالر، سرانهداخلی  ناخالص تولید

  15.13  8.34  1.41  100.000در بار  قتل خشونت
  11.37  2.17  1.05  2008یر بودن در پذ شاخص حالت آسیب

  140.80  197.22  156.32  100.000 در نرخ زندانی
  656.78  867.57  854.09  شاخص توسعه انسانی

  5.08  7.03  8.36  ساالري شاخص مردم
  2.90  4.88  7.90  2009 در شاخص فساد

  ها سهم مناطق در گروه
 1هاي  ز مناطقی که در گروهدرصد کشورها ا)  (

  گیرند  قرار می3تا 

  اروپاي ش) %100 (23
  اروپاي غ) %90 (36
  اروپاي ج) %10 (5
  خاور دور) %33 (5
  آسیاي ج ش) %10 (5
  خاور نزدیک) %20 (5
  میانه خاور) %20 (5
   آمریکاي ش)%100 (8
  اقیانوسیه) %100 (8

  آفریقاي ج )%25 (9
  ش آسیاي ج) %10 (4

  اروپاي ش )%53 (39
  اروپاي ج) %40 (13
  اروپاي غ) %10 (4
  خاور دور )%33 (4
  میانه خاور )%40 (9

   آمریکاي ج)%25 (18

  آفریقاي ج )%75 (8
  آفریقاي ش) %100 (9

  آفریقاي غ) %100 (14
  آفریقاي ش) %100 (5
  آسیاي م) %100 (8

  آسیاي ج ش) %80 (11
  یبئکارا) %100 (4

  اروپاي ج) %47 (11
  خاور دور) %33 (1
  میانه خاور) %40 (3
  خاور نزدیک) %80 (5

  آمریکاي ج) %75 (16

                                                                                                                   
!  

  ).  میلیون نفر77/34: 2014در سال 
  .  درصد2/35: محاکمه از پیش شدگان بازداشت نرخ. پ
  .  درصد6/2: زن زندانیان نرخ. ت
  .  درصد6/3: نوجوانان و اطفال زندانیان نرخ. ث
  . در این باره اطالعاتی ارایه نشده است: خارجی زندانیان نرخ. ج
  ). 2013 سال آمار (29303: ها زندان رسمی ظرفیت. چ
  ). 2013 سال آمار( درصد 2/139: اشغال نرخ. ح
 نمـوداري ارائـه   المللی مطالعات زندان در مورد این کشور از سوي تارنماي مرکز بین (

  )م.) (نشده است
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  ها در اروپا  زندانتورم جمعیت  2-2-3-2
 که توسط   2006سبه در سال    بررسی نرخ اشتغال زندانی براساس آخرین محا      

 2006هاي سال    دهد که نسبت به داده     نشان می ،   ارائه شده است   شوراي اروپا 
ي از  گیرکمیته پیش . در ارتباط با تراکم جمعیت بهبودي به وجود نیامده است         

بـه مناسـبت    ،  انـه رحم انسانی یـا بـی      غیر  و هر گونه رفتار یا مجازات      شکنجه
  مالحظه کرد که به رغم اجراي برنامه ساخت زنـدان          2007دیدي در سال     باز

 را ترغیــب  و آزادي زودرسهــاي زنــدان و سیاســت جنــایی کــه جــایگزین
ه  اگر چ  61.روند رو به رشد تراکم جمعیت زندان متوقف نشده است         ،  کنند می

یت زنـدان بـه خـود       ي در جمع  گیرهاي اخیر کاهش چشم    بلغارستان در سال  
 آلبانیـا در    63. ولی مسأله تـراکم جمعیـت همچنـان تـداوم دارد           62،دیده است 

اگـر چـه هنـوز تعـداد        ،  کاهش مسائل تراکم جمعیت پیـشرفت کـرده اسـت         
هـا   ها و زندان   گاهبیش از ظرفیت بازداشت   ،   اسکان داده شده   متهمان و زندانیان  

تري از مسأله تراکم جمعیـت       سایر کشورهاي اروپایی به طور عمیق      64.هستند
تراکم جمعیت از اواسـط     ،  )67 ایتالیا 66، فرانسه 65،بلژیک(برند   ها رنج می   زندان

                                                                                                                  
61  CPT: Report to the Government of Greece on the visit to Greece carried out by 

the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 20 to 27 February 2007. 
Strasbourg 2008, p. 25; see also van Kalmthout, A. M., Knapen, M. M. & 
Morgenstern, C.: Pre-trial Detention in the European Union. An Analysis of 
Minimum Standards in Pre-trial Detention and the Grounds for Regular 
Review in the Member States of the EU. Nijmegen 2009, pp. 437-464.  

62  United States Department of State, 2009 Country Reports on Human Rights 
Practices – Bulgaria, 11 March 2010; http://www.unhcr.org/refworld/docid 
/4b9e530d2.html [14. 04. 2012].  

63  Round Table on detention conditions, Prison population in the European 
Union, Brussels, 8 December 2009; http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/ 
icps/worldbrief/?search=europe&x= Europe, the number of prisoners in 
Bulgaria stands at approximately 9,400 in 2009, a significant decrease from 
some 11,500 in 1998.  

64  Amnesty International: Amnesty International’s Concerns in Albania: January-
June 2009. London 2009, p. 3.  

65  Committee against Torture: Committee Against Torture Begins Review of 
! 

http://www.unhcr.org/refworld/docid
http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/
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هـا   به رغـم ظرفیـت زنـدان      . هاي ایرلند را نیز در بر گرفته است         زندان 2008
 3589بایـست تعـداد      مـی ،  2008وئیـه    زندانی در ماه ژ    2969براي نگهداري   

هـاي ایـن     شدند؛ در حالی که تـراکم جمعیـت زنـدان          می زندانی اسکان داده  
 در  68. زنـدانی رسـید    4000 بـه تعـداد تقریبـاً        2009 مـه    کشور در آخـر مـاه     

هـایی   تقریباً یک چهارم زندانیان از آغاز هزاره سوم در زندان     ،  انگلستان و ولز  
در ایـن میـان   ،  البتـه 69.شـوند  نگهداري می، برند که از تراکم جمعیت رنج می   

قابـل  ، هـا  تالش برخی از کشورها بـراي کـاهش محـسوس جمعیـت زنـدان       
  71و70.)آلمان، هلند، رومانی، پرتغال(مالحظه است 

                                                                                                                   
!  

Report of Belgium. Geneva, 12 November 2008.  
66  Report by Mr. Alvaro Gil-Robles, Commissioner for Human Rights on the 

Effective Respect for Human Rights in France Following his Visit from 5 to 
21 September 2005, CommDH (2006) 2, Strasbourg, 15 February 2006, p. 21.  

67  Human Rights Council: Report of the Working Group on Arbitrary Detention. 
Addendum: Mission to Italy. A/HRC/10/21/Add. 5, 26 January 2009, No. 24-
27.  

68  ICCPR Follow-Up Submission on Ireland, subsequent to rule 71, paragraph 5 
of the UN Human Rights Committee’s rules of procedure, August 2009, p. 4.  

69  See www. publications. parliament. uk/pa/cm/cmhansrd. htm.  
70  15th Conference of Directors of Prison Administration: Overcrowded Prisons: 

Looking for Solutions. Conclusions by the General Rapporteur, Edinburgh, 9-
11 September 2009, CDAP (2009) 04; see also Round Table on detention 
conditions, Prison population in the European Union, Brussels, 8 December 
2009; www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief/?search=Europe&x= 
Europe.  

 برخـی کـشورهاي      نـرخ اشـغال    المللی مطالعات زنـدان     به گزارش تارنماي مرکز بین       71
  :اروپایی به شرح زیر است

  ). 2014 آمار( درصد 7/122: بلژیک. یکم
  ). 2016 آمار(رصد  د9/113: فرانسه. دوم
  ). 2015 آمار( درصد 5/83: آلمان. سوم

  ). 2016 آمار( درصد 7/110: انگلستان و ولز. چهارم
  ). 2015 آمار( درصد 4/98: فنالند. پنجم
  ). 2015 آمار( درصد 1/83: سوئد. ششم

! 

http://www.kcl.ac.uk/depsta
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در . رسـد  بینابین به نظر می، وضعیت در اروپاي مرکزي و شرقی و روسیه  
 2008 و   2004هاي    بین سال  گرجستان در نتیجه افزایش سریع تعداد زندانیان      

،  نفر رسیده اسـت 20000 نفر تقریباً به 6500یعنی از ، که سه برابر شده است   
 تراکم جمعیت بـه     72.بیان گر مسائل جدي در خصوص تراکم جمعیت است        

هـاي تحـت     که در تعـداد پرونـده  73عنوان یک مسأله در لهستان و مجارستان   
. باشـد  مطـرح مـی  ، حقوق بشر نیز مـشهود اسـت  رسیدگی در دیوان اروپایی     

 در  ترین کاهش در تعداد زندانیان در کشورهاي عضو شـوراي اروپـا            برجسته
جمعیت کیفري ایـن کـشور کـه در سـال           : در روسیه اتفاق افتاد   ،  دهه گذشته 

 زنـدانی  763000بـه   200574 بیش از یک میلیـون بـود در آغـاز سـال      1998

                                                                                                                   
!  

  ). 2014 آمار( درصد 7/95: سوئیس. هفتم
  ). 2016 آمار( درصد 6/112: پرتغال. هشتم
  ). 2015 آمار( درصد 2/84: اسپانیا. نهم
  ). 2015 آمار( درصد 7/101: ترکیه. دهم

  ). 2013 آمار( درصد 2/94: فدراسیون روسیه. یازدهم
  ). 2013 آمار( درصد 4/120:  اوکراین.دوازدهم
  )م(). 2013 آمار( درصد 0/109: صربستان. سیزدهم

72  Penal Reform International: Assessment of Penal Legislation in Georgia. Tiflis 
2009, p. 19; Human Rights Council: Tenth session. Agenda item 3. Report of 
the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment, Manfred Nowak. Addendum: Follow-Up to the 
Recommendations Made by the Special Rapporteur. Visits to China, Georgia, 
Jordan, Nepal, Nigeria and Togo, A/HRC/10/44/Add. 5, 17 February 2009, pp. 
98- 100; Human Rights Watch: World Report. New York 2010, p. 416.  

73  European Roma Rights Centre: Written Comments of the European Roma 
Rights Centre, Chance for Children Foundation and the Hungarian Helsinki 
Committee: Concerning Hungary. For Consideration by the United Nations 
Committee at its 98th Session, p. 12.  

74  Russian Research Center for Human Rights: Russian Federation. NGO Report 
on the implementation of the ICCPR (prior to the adoption of the list of 
issues). Moscow, December 2008, p. 3.  
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درگیـر  ،  يقانونگـذار تغییرات  ،  رسد که اراده سیاسی    نظر می به  . کاهش یافت 
ه قـضات و    بـه ویـژ    ( کیفـري  گـران اصـلی فرآینـد عـدالت        شدن منظم کنش  

 تهدیـدي علیـه   اطمینان مردم از این که تغییرات در نظـام زنـدان      ،  )ها دادستان
هـاي اخیـر     در سـال  ،   اما 75.از علل مهم این کاهش بود     ،  یست عمومی ن  امنیت

                                                                                                                  
 در  مربـوط بـه زنـدانیان    آمـار المللـی مطالعـات زنـدان    به گزارش تارنماي مرکز بـین      75

  . استفدراسیون روسیه به شرح زیر 
  )2016 سال آمار (650613: زندان کلی جمعیت. الف
جمعیـت   (445 :کـل  جمعیـت  از نفـر  هـزار  صد هر ازاي به زندان جمعیت نرخ. ب

  ).  میلیون نفر3/146: 2016روسیه در سال 
  .  درصد6/18: محاکمه از پیش شدگان بازداشت نرخ. پ
  .  درصد1/8 :زن زندانیان نرخ. ت
  ). 2014 آمار( درصد 3/0: نوجوانان و اطفال زندانیان نرخ. ث
  ). 2013 آمار( درصد 6/4: خارجی زندانیان نرخ. ج
  ). 2013 آمار (723695: ها زندان رسمی ظرفیت. چ
  ). 2013 آمار (2/94: اشغال نرخ. ح

 2000 و نرخ آن در فدراسیون روسیه از سال          نمودارهاي زیر بیانگر شمارگان زندانیان    
  )م. (است میالدي 2014تا 

! 
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 بـه حـدود     2008چندان که در سـال      ،  ها دوباره افزایش یافت    جمعیت زندان 
تـر از نـرخ زنـدان در         اگرچه این رقم همچنان پـایین     ،   زندانی رسید  900000

هـا در سـایر کـشورهاي اروپـاي       تـراکم جمعیـت زنـدان      76. است 1990دهه  
ها و استفاده وسیع از بازداشت       گاهبوط به جمعیت بازداشت   مرکزي و شرقی مر   

ی براي کاهش تراکم جمعیت در مولداوي از        یها تالش. پیش از محاکمه است   
ولـی تـراکم جمعیـت در       ،   صـورت گرفـت    هاي حبس  گذر اجراي جایگزین  

ت به ویـژه در مراکـز بازداشـ   ،   اوکراین نیز  77.نان ادامه دارد  همچها   گاهبازداشت
  79و78.شاهد مسأله تراکم جمعیت است، )ها گاهبازداشت(پیش از محاکمه 

                                                                                                                   
!  

  76  Coyle, A.: Managing prison overcrowding: A European perspective. 
Rencontre Européenne des Directeurs d’Administration Pénitentiaire, 
Ministère de Justice. Place Vendôme, Paris, 11 July 2008. International Centre 
for Prison Studies. London 2008, p. 8; Russian Research Center for Human 
Rights (fn. 57), p. 3.  

77  Human Rights Council: Report of the Special Rapporteur on torture and other 
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak, 
Mission to the Republic of Moldova, A/HRC/10/44/Add. 3, 12 February 2009, 
pp. 30-48.  

78  Amnesty International: Briefing for the Committee against Torture on Ukraine 
Index: EUR 50/001/2007. Geneva, April 2007.  

اي از آمارهـاي کـشورهاي گونـاگون اروپـایی در       که مقایسه  کیفري شوراي اروپا   آمار   79
رخـی کـشورها دچـار    بالبته آمـار  .  در خور توجه استاست، 2015 و 2014هاي    سال

  :)م. (کاستی است
http://wp.unil.ch/space/space-i/prison-stock-on-1st-january/prison-stock-2014-
2015  

! 

http://wp.unil.ch/space/space-i/prison-stock-on-1st-january/prison-stock-2014
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  ها در آمریکاي شمالی  زندانتورم جمعیت  2-2-3-3
 منـتج بـه     80اي تـوده  - گروهـی  در ایاالت متحده آمریکا اتخاذ سیاست حبس      

                                                                                                                   
!  

Prison 
population 

rate per 
100.000 

inhabitants 
01.01.2015 

Prison 
density per 
100 places 
01.01.2015 

2.0. Total 
capacity of 

penal 
institutions 
01.01.2015 

1.0. Total 
number of 
prisoneres 
(including 
pre-trial 

detainees) 
01.01.2015 

Prison 
population 

rate per 
100.000 

inhabitants 
01.01.2014 

Prison 
density per 
100 places 
01.01.2014 

2.0. Total 
capacity of 

penal 
institutions 
01.01.2014 

1.0. Total 
number of 
prisoners 
(including 
pre-trial 

detainees) 
01.01.2014 

country 

200.9 128.1 4537 5811 188.3 120.2 4537 5454 Albania 
 36.6 145 53 57.0 31.0 145 45 Andorra 
 84.8 4576 3880 130.0 89.3 4395 3923 Armenia 

101.3 93.5 8760 8692 104.2 97.1 8636 8862 Austria 
118.1 131.1 10135 13299 115.5 118.8 9715 12945 Belgium 

89.1 93.6 4022 3763 102.8 115.8 3771 4365 Croatia 
62.1 109.6 480 526 73.7 131.9 479 632 Cyprus 

177.0 93.2 20020 18658 158.4 79.6 20928 16656 Czech Rep. 
 91.2 3925 3578 67.1 90.7 4160 3774 Denmark 

222.4 96.3 3034 2921 230.0 93.1 3250 3026 Estonia 
54.4 91.4 3083 2974 55.2 93.2 3089 3011 Finland 

    118.3 116.6 57516 77883 France 
76.2 81.6 75793 61872 77.5 81.8 76556 62632 Germany 

108.7 119.3 9886 11798 115.5 128.4 9886 12693 Greece 
    180.6 141.8 12584 17841 Hungary 
 85.5 165 141 45.1 89.1 165 147 Iceland 

76.6 85.9 4126 3546 86.6 93.3 4274 3987 Ireland 
88.2 108.0 49635 53623 102.9 143.1 47709 62536 Italy 

238.9 81.1 5852 4745 256.8 64.5 7970 5139 Latvia 
21.4 40.0 20 8 18.9 35.0 20 7 Liechtenstein 

295.6 91.9 9399 8636 314.6 98.5 9399 9261 Lithuania 
116.7 92.4 711 657 127.5 98.6 711 701 Luxembourg 
191.8 108.5 1100 1193 170.4 96.7 1100 1064 Montenegro 

    60.8 81.9 12491 10224 Netherlands 
70.3 95.5 3800 3630 69.9 94.1 3793 3571 Norway 

204.9 88.8 87661 77872 205.2 90.5 87311 78994 Poland 
    137.0 117.4 12167 14284 Portugal 

151.8 104.3 28901 30156 167.7 113.8 29389 33434 Romania 
144.6 110.1 9340 10288 140.0 108.7 9200 10004 Serbia 
184.8 88.5 11318 10020 180.1 86.3 11302 9752 Slovak 

Republic 
72.2 112.7 1322 1490 68.4 109.0 1293 1409 Slovenia 

143.1 84.2 77209 65017 143.6 85.7 77895 66786 Spain 
55.4 83.1 6495 5400 57.3 84.2 6563 5525 Sweden 
84.0 95.7 7235 6923 86.9 100.3 7048 7072 Switzerland 

204.0 97.1 163249 158537 177.6 89.9 151487 136147 Turkey 
 96.1 88116 84691  97.9 85953 84163 UK: England 

and Wales 
 88.3 1966 1736  93.0 1953 1817 UK: Northern 

Ireland 
     102.2 7523 7685 UK: Scotland 

  

80  The PEW Center on the States: One in 100: Behind Bars in America 2008. 
! 
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و  81مقایسه با سـایر کـشورها شـده اسـت       افزایش قابل توجه نرخ زندانی در       
 در  تجربـه زنـدان  82.دهد فشار بر بودجه عمومی را افزایش می   ،  هاي آن  هزینه

                                                                                                                   
!  

Washington 2008.  
81  Tonry, M.: Looking Back to See the Future of Punishment in America. Social 

Research 74 (2007), pp. 353-378.  
  : در ایاالت متحده به شرح زیر است مربوط به شمارگان زندانیانآمار   82

  ). 2014 سال آمار (2217947: زندان کلی جمعیت. الف
جمعیـت   (693: کـل  جمعیـت  از نفـر  هـزار  صد هر ازاي به زندان جمعیت نرخ. ب

  ).  میلیون نفر1/320: 2014ایاالت متحده در سال 
  ). 2013سال  آمار( درصد 4/20: محاکمه از پیش شدگان بازداشت نرخ. پ
  ). 2013 سال آمار( درصد 3/9 :زن زندانیان نرخ. ت
  ). 2013 سال آمار( درصد 3/0 :نوجوانان و اطفال زندانیان نرخ. ث
  ). 2013 سال آمار( درصد 5/5: خارجی زندانیان نرخ. ج
  ). 2013 سال آمار( 2157769: ها زندان رسمی ظرفیت. چ
  ). 2013 سال آمار( درصد 7/102: اشغال نرخ. ح

الت متحـده امریکـا از سـال        و نرخ آن در ایا     نمودارهاي زیر بیانگر شمارگان زندانیان    
  )م. (است میالدي 2012 تا 2000

! 
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یـک  ( آمریکایی بسیار باال اسـت       - تبار و آفریقایی   میان مردان آمریکاي التین   
 ولـی  83.)بـرد  سـر مـی   ساله در زنـدان بـه   34 تا 20نفر از هر نه سیاه پوست   

 و تراکم زندان در ایاالت متحده آمریکـا بـسیار       رشد زندانیان ،  هاي زندان  نرخ
 تـا  1973 در حالی که رشد نرخ زندانی کـردن در بـازه زمـانی         84.متغیر است 

هـاي اخیـر     آهنگ رشـد در سـال     ،  ادامه داشت ،  یعنی تقریباً چهار دهه   ،  2008
اگر چه این کـاهش     ،   براي اولین بار کاهش یافت     2009آهسته شد و در سال      

 بـراي  2009هاي اخیـر آهـسته شـد و در سـال        کم و در آهنگ رشد در سال      
. 0اگرچه این کاهش کم و در سطح ایاالت متحده به           ،  اولین بار کاهش یافت   

ها منجر به کاهش شـکاف       افول جمعیت زندان  ،  رفته هم روي 85. درصد رسید  4
هـاي خـود را    هـایی کـه زنـدان    کاهش تعداد زندانیان و ایالت  هایی با    بین ایالت 

هـا   البته این شکاف نسبی است؛ در بعضی ایالت       . نشده است ،  دهند گسترش می 
هـاي دیگـر بـه     حال آن کـه در ایالـت  ، تعداد زندانیان کاهش بسیاري پیدا کرده    

توان بـر پایـه      یکا را می  ها در آمر    زندان جمعیتتورم  . شدت افزایش یافته است   
ها ارائـه    اکثر زندانمحاسبات رسمی و آمارهایی که تصویر دقیقی از نرخ اشغال 

                                                                                                                   
!  

  83  The PEW Center (fn. 61), p. 6.  
84  The PEW Center (fn. 61), p. 7.  
85  The PEW Center on the States: Prison Count 2010. State Population Declines 

for the First Time in 38 Years. Washington 2010, p. 1.  
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بـا  ،  در مقابل و مقایسه با ایـاالت متحـده آمریکـا          ،   کانادا 86.مطالعه کرد ،  کند می
 بـا   87. اسـت  رو  روبه ها نرخ بسیار پایین و مسائل کمتري درباره گنجایش زندان        

  . منطبق است اري در آمریکابزهکآن که رشد نرخ جرم آن با نرخ 
                                                                                                                  
86  See for example Quarterly Report on the Status of Prison Overcrowding, 

Fourth Quarter 2009. Massachusetts Department of Correction Submitted in 
Compliance with Chapter 799 Section 21 of the Acts of 1985; Commission on 
Prison and Jail Overcrowding: Report to the Governor and the Legislature, 
State of Connecticut, 2006.  

  : در کانادا به شرح زیر است مربوط به شمارگان زندانیانآمار   87
  ). 2014 سال آمار (37846: زندان کلی جمعیت. الف
جمعیت کانادا   (106: کل جمعیت از نفر هزار صد هر ازاي به زندان جمعیت نرخ. ب

  ).  میلیون نفر68/35: 2013در سال 
  ). 2013 آمار( درصد 2/35: محاکمه از پیش شدگان بازداشت نرخ. پ
  ). 2012 آمار( درصد 6/10: زن زندانیان نرخ. ت
  ). 2012 آمار( درصد 6/3: نوجوانان و اطفال زندانیان نرخ. ث
  . در این باره اطالعاتی ارایه نشده است: خارجی زندانیان نرخ. ج
  ). 2009 آمار (38604: ها زندان رسمی ظرفیت. چ
  ). 2009 آمار (4/96: اشغال نرخ. ح

  )م(. باشد  می و نرخ آن در کانادانمودارهاي زیر بیانگر شمارگان زندانیان
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  ها در آمریکاي التین  زندانتورم جمعیت  2-2-3-4
 بـه نمـایش    تصویر بینابینی از اندازه و رشـد جمعیـت زنـدان         آمریکاي التین 

هـا دچـار مـشکل تـراکم          ولی همه کشورهاي ایـن منطقـه دهـه         88،گذارد می
هاي اخیر کمیسیون بـین آمریکـایی       گزارش 89.هاي خود بودند   جمعیت زندان 

 90.دهـد  هـا در شـیلی مـی        زنـدان  خبر از مـسأله تـورم جمعیـت       ،  حقوق بشر 
هـاي    و موانع جـدي برنامـه      انیانهاي متراکم در مکزیکو با شورش زند       زندان

بـه  ،  هـا   آرژانتین بحـران زنـدان     91. ارتباط داشت  آنهاآمیز بازگرداندن    موفقیت
هـاي   تورم جمعیـت در زنـدان    . کند ویژه در استان بوینس آیرس را تجربه می       

وخـیم ترشـده اسـت و     92داشتی پیش از محاکمه     درصد باز  77ها با    شهرستان
 دیـوان عـالی مبنـی بـر پیـروي همـه       2005 مـه  93 موجد تحـول به رغم رأي 

                                                                                                                  
88  Walmsley, R.: World Prison Population List (eighth edition). King’s College. 

London 2009, p. 3.  
 کـشورهاي آمریکـاي     نـرخ اشـغال    المللی مطالعات زندان    به گزاش تارنماي مرکز بین       89

  : به شرح زیر استالتین
  ). 2014 آمار( درصد 3/87: برزیل. یکم
  ). 2013 آمار( درصد 4/139: کاستاریکا. دوم
  ). 2014 آمار( درصد 3/325: السالوادر. سوم

  ). 2014 آمار( درصد 6/270: گواتماال. چهارم
  ). 2014 آمار( درصد 3/189: هندوراس. پنجم
  ). 2015 آمار( درصد 7/125: مکزیک. ششم
  ). 2010 آمار( درصد 0/128: یکاراگوئهن. هفتم
  )م(). 2015 آمار( درصد 1/111: پاناما. هشتم

90  Inter-American Commission on Human Rights: Rapporteurship on the Rights 
of Persons Deprived of Liberty. No. 39/08.  

91  Comunicación Social GDF, Boletín 1498 del Domingo, 06 de septiembre de 
2009.  

92  Human Rights Watch: World Report. New York 2010, p. 194.  
93  Landmark ruling  
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 اصالحی با   - درباره رفتار درمانی   ها از قواعد حداقل سازمان ملل متحد       زندان
هاي برزیل   زندان. خورد هایی از تغییر قابل توجه به چشم نمی        نشانه،  زندانیان

 درصـد زنـدانیان در      35د   اسـت؛ حـدو    رو  روبـه جمعیـت   تورم  نیز با مشکل    
 2009 برزیـل در سـال     شوراي ملی عدالت  . دهند میبرزیل را متهمان تشکیل     

 94.شوند  زندانی به طور خودسرانه نگهداري می      60000گزارش داد که حدود     
جمعیت در اروگوئه در پاسخ به مأموریـت        ورم  هایی براي حل مشکل ت     طرح

بـه رغـم نـرخ نـسبتاً پـایین      ، پاراگوئـه نیـز  . تهیه و تنظیم شد 95گزارش ویژه 
  96.دچار تورم جمعیت کیفري سنگینی است، زندانی

  ها در آفریقا  زندانتورم جمعیت  2-2-3-5
ـ  جمعیـت زنـدان   تورم   به طور خاص با مسأله       رسد آفریقا  به نظر می   رو  ه روب

تـر از   پـایین  ـ  ارقام و اعداد اخیـر بـراي همـه کـشورهاي آفریقـایی      97.است
نرخ بـاالي تـراکم   ،  اطالعاتی در اختیار استآنهاکه درباره  ـ  صحراي آفریقا

                                                                                                                  
94  Human Rights Watch (fn. 70), p. 203.  
95  Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: United 

Nations Special Procedures. Facts and Figures 2009. New York 2009, p. 10.  
96  Human Rights Council: Seventh session Item 3 of the agenda Promotion and 

Protection of all Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural 
Rights, Including the Right to Development. Report of the Special Rapporteur 
on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 
Manfred Nowak, Addendum: Mission to Paraguay, A/HRC /7/3/Add. 3, 1 
October 2007, p. 17.  

97  Dankwa, V.: Overcrowding in African Prisons, in: J. Sarkin (ed.), Human 
Rights in African Prisons. Capetown 2008, pp. 83-92, p. 88; see also the 
Report of the Mission of the Special Rapporteur on Prisons and Conditions of 
Detention in Africa to the Federal Democratic Republic of Ethiopia, 15-29 
March 2004, p. 24; Report of the Special Rapporteur on Prisons and 
Conditions of Detention in Africa, The African Commission on Human and 
People’s Rights: Report to the Government of the Republic of Cameroon on 
the visit of the Special Rapporteur on Prisons and Conditions of Detention in 
Africa from 2 to 15 September 2002, p. 10; p. 126 (Guinea), p. 137 (Liberia), 
p. 154 (Sierra Leone).  



 69  است؟ شده انیب چگونه ها زندان در تیجمع تورم .2   

، آنهـا ها و شرایط ناپایـدار   جمعیت زندان ورم  ت 99و98.دهد جمعیت را نشان می   
،  بود 1980و   1970هاي   هاي دهه  که راجع به تجربه   ،   کامپاال 1996در اعالمیه   

افزون بر مـسائل    ،   چندین کشور آفریقایی   100.داد موضوع اصلی را تشکیل می    
رشد واقعی جمعیت کیفري و بدتر شدن مسائل ظرفیت         ،  جمعیتورم  مزمن ت 

اوگاندا گـزارش داد کـه    . هاي اخیر تجربه کردند    زندان ناشی از آن را در سال      
بـیش از  . شوند داري میها نگه   زندانی در زندان   31000 حدود   2009در اکتبر   

 از آن جـا     101.هـستند ) متهمان(هاي پیش از محاکمه      داشتی  باز آنها درصد   50
 تدارك دیـده   نفر تخت10000 براي تعداد 2007ها در سال  که ظرفیت زندان  

ـ      ،  شده بود  بـرآورد  . ه طـور محـسوس بـدتر شـد        مسائل گنجایش و تـراکم ب
اوگاندا که کاهش جمعیت زندان را در        2007شماري   بینانه گزارش سر   خوش

 در تانزانیا نیز کـه سـازمان زنـدان          102.اساس بود  قطعاً بی ،  کرد آینده فرض می  
                                                                                                                  
98  Muntingh, L.: Alternative Sentencing in Africa, in: J. Sarkin (ed.), Human 

Rights in African Prisons. Capetown 2008, pp. 178-203, p. 184.  
 برخـی از کـشورهاي     نرخ اشـغال   المللی مطالعات زندان    به گزارش تارنماي مرکز بین       99

  :فریقایی به شرح زیر استآ
  ). 2013 آمار( درصد 7/137: کامرون. یکم
  ). 2011 آمار( درصد 3/232: چاد. دوم
  ). 2015 آمار( درصد 4/202: کنیا. سوم

  ). 2015 آمار( درصد 0/273: اوگاندا. چهارم
  ). 2015 آمار( درصد 6/95: رواندا. پنجم
  ). 2007 آمار( درصد 6/141: لیبی. ششم
  ). 2015 آمار( در صد 7/132: افریقاي جنوبی. هفتم
  )م(). 2009 آمار( درصد 3/255: سودان. هشتم

100  Kampala Declaration on Prison Conditions in Africa; www. penalreform. 
org/english/pana_dec larationkampala. htm [14. 04. 2012].  

101  Uganda Prison Service: Summary of UPS Prisoners. Statistical Returns 
October 2009. Kampala 2009.  

102  Uganda Prison Service: Census of Prisoners in 48 Central Government 
! 
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 نفـر   22669تنها از ظرفیـت رسـمی       ،   زندانی است  45000ل نگهداري   مسؤو
 درصـد تـراکم    100سسات زندان تانزانیا با بـیش از        ؤیعنی م ،  برخوردار است 

جمهـوري دموکراتیـک     هـا در    زندان جمعیت تورم   103. است رو  روبهجمعیت  
در آفریقـاي   .  و کشورهاي جنوب آفریقـا نیـز گـزارش شـده اسـت             104کنگو

 درصد بـیش از ظرفیـت رسـمی         40با تورم   ،  جمعیت کیفري موجود  ،  جنوبی
 نفـر بـه     16000 حدود   در میان زندانیان  :  بود رو  روبه 2009در سال   ،  ها زندان

یـا  ) 102( رانـد  1000لحاظ عدم توانایی در تودیع وثیقه یا پرداخت جریمـه          
بـا  ،  1990در آغـاز دهـه      ،   نامبیا نیز از زمان استقالل     105.کمتر بازداشت بودند  
 106.کنـد  مـی  جمعیت کیفري دست و پنجه نرمورم ها و ت مسأله ظرفیت زندان  

و  108)پایتخـت نامبیـا   (107ن مرکـزي وینـدهوك  تورم جمعیت کیفري در زندا  
  109. گزارش شده استهاي پلیس تحت نظرگاه
 جداي از نرخ زنـدانی اسـت و در           کیفري در آفریقا   جمعیتورم  مسائل ت 

ریکـاي   و آم   از اروپـا   تـر   ی با نرخ زندانی کردن پایین     یکشورها،  غرب و مرکز  
 110بتسوانا و نامبیـا   ،  آفریقاي جنوبی ی با نرخ باال مانند      ی و نیز کشورها   شمالی

هاي سودان مانند اغلب کشورهاي آفریقاي شمالی که         زندان. شود مشاهده می 

                                                                                                                   
!  

Prisons, 30 September 2007. Kampala 2007, p. 3.  
103  www.moha.go.tz/index.php?option=com_content&view=article&id=20& 

Itemid=11 [14. 04. 2012].  
104  2009 Country Reports on Human Rights Practices – Republic of the Congo, 

Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, March 11, 2010.  
105  www. pfi. org/Home/Centre for Justice and Reconciliation/News/Partnership 

for Addressing Prison Overcrowding in South Africa.  
106  Oxche, T. -R.: Post-independence prison reform in Namibia – some 

observations. CSPRI Newsletter No. 17, 2006.  
107  Windhoek 
108  The Namibian, April 18, 2008.  
109  Ruppel, O. C. & Groenewaldt, A. L.: Conditions of Police Cells in Namibia. 

University of Namibia, Human Rights and Documentation Centre 2009.  
110  See Muntingh (fn. 75), pp. 184-185.  

http://www.moha.go.tz/index.php?option=com_content&view=article&id=20&
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عالئــم تــراکم جمعیــت را نــشان ،  در اختیــار اســتآنهــااطالعــاتی دربــاره 
 در بـسیاري از     سسات زندان که مؤ  توجه است     این نکته نیز قابل    111.دهند می

کــشورهاي آفریقــایی در دوران اســتعماري ســاخته شــدند و بعــد از کــسب 
  112.شود  میآنهااستقالل توجه کمی به 

  ها در آسیا  زندانتورم جمعیت  2-2-3-6
 تراکم جمعیت کیفري در تمامی کشورهاي        و ها حاکی از رشد زندان     گزارش

 در  2006 زنـدانی در سـال       90000تعداد تقریباً   . آسیاي جنوب شرقی هستند   
به رغم ظرفیت رسمی هشتاد هزار      ،  سه سال بعد  . اندونزي وجود داشته است   

گـر   گـزارش . شـدند   زندانی نگهداري مـی 140000 بیش از    113،ها نفري زندان 
ها در اندونزي    بخش وسیعی از جمعیت زندان     ،ویژه اعالم کرد که از یک سو      

بیشتر متهمان به کیفـر     ،  اران مواد مخدر است و از سوي دیگر       بزهکمربوط به   
هـاي صـورت      تراکم جمعیت اثر منفی بـر تـالش        114.شوند  محکوم می  حبس

هـاي   در زندان، به ویژه ایدز  ،  هاي مسري  ل و سایر بیماري   گرفته براي مهار س   
  115.دارداندونزي 

                                                                                                                  
111  2009 Country Reports on Human Rights Practices – Sudan. Bureau of 

Democracy, Human Rights, and Labor, March 11, 2010.  
112  Tapscott, C.: Challenges to good prison governance in Africa, in: J. Sarkin 

(ed.), Human Rights in African Prisons. Capetown 2008, pp. 67-82, p. 73.  
113  www. ssig. kpkk. gov. my/ssig/news/fullnews. php?news_id=89191&news_ 

cat=.  
114  Human Rights Council: Seventh session. Agenda item 3. Report of the Special 

Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment, Manfred Nowak. Addendum: Mission to Indonesia, 
A/HRC/7/3/Add. 7, 10 March 2008, p. 30; drug offences and drug offenders 
represent significant shares of prison populations in many South-Asian 
countries, see for example Thailand where in 2008 the share of drug offenders 
at the prison population at large amounted to one third (Department of 
Corrections, Ministry of Justice Thailand, Bangkok, 1 April 2008).  

115  IRIN: Indonesia: Overcrowding fuels TB in prisons. Friday, 02 April 2010.  
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 در سـال    تعـداد زنـدانیان   ،  هاي جاکارتا   نفري زندان  5000به رغم ظرفیت    
 زنـدانی در ارتبـاط بـا       6900 نفر بوده که در میـان آنـان          12000 تقریباً   2009

هاي سریالنکا بـراي      اگر چه زندانی   116.شوند  نگهداري می  جرایم مواد مخدر  
 280000ولـی حـدود   ، سـاخته و تـدارك دیـده شـده اسـت      117 تخت8200

 118، فیلیپـین  هـاي  تراکم جمعیت در زنـدان    . شود  نگهداري می  آنهازندانی در   
 زندانی در مقابل ظرفیت صدهزار نفـري        200000داراي   (120 تایلند 119،ویتنام
  محکـوم 95000داراي  (نیـز    و پاکستان ) هاي این کشور   گاهها و بازداشت   زندان

 نفـر سـاخته   36000 کـه در اصـل بـراي    و متهم زندانی در هفتاد و دو زندان 
اغلـب کـشورهاي آسـیاي مرکـزي و         .  گـزارش شـده اسـت      121)شده بودنـد  

 رو  روبهها    زندان جمعیتورم  مسأله ت با  کشورهاي خاور دور مانند ژاپن کمتر       
  122.هستند

                                                                                                                  
116  Intellasia: Indonesia’s drug fight pushes prison Aids explosion, 5 August 2009.  
117  Human Rights Council: Seventh session. Agenda item 3. Report of the Special 

Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment, Manfred Nowak, Mission to Sri Lanka, A/HRC/7/3/Add. 6, 26 
February 2008, pp. 2, 22.  

118  ICRC: Philippines: Protecting life and dignity in places of detention. ICRC 
Bulletin No. 01/ 2010, 3 February 2010.  

119  2009 Country Reports on Human Rights Practices – Vietnam. Bureau of 
Democracy, Human Rights, and Labor, March 11, 2010.  

120  2009 Country Reports on Human Rights Practices – Thailand. Bureau of 
Democracy, Human Rights, and Labor, March 11, 2010.  

121  2009 Country Reports on Human Rights Practices – Pakistan. Bureau of 
Democracy, Human Rights, and Labor, March 11, 2010.  

 برخـی کـشورهاي      نـرخ اشـغال    المللی مطالعات زنـدان     به گزارش تارنماي مرکز بین       122
  :رح زیر استآسیایی به ش

  ). 2014 آمار( درصد 4/117: هند. یکم
  ). 2015 آمار( درصد 2/149: اندونزي. دوم
  ). 2014 آمار( درصد 2/161: ایران. سوم

  ). 2003 آمار( درصد 6/69: ژاپن. چهارم
! 



 73  است؟ شده انیب چگونه ها زندان در تیجمع تورم .2   

ها در کشورهاي پساجنگ و متأثر از      زندان جمعیتتورم    2-2-3-7
  جنگ

 در کشورهایی مشاهده شده که تغییرات       ها   زندان مسائل خاص تورم جمعیت   
کنند یـا در موقعیـت پـسا         اجتماعی سریع و دوران گذار معناداري را طی می        

،  در ایـن جـا     124.دارنـد  قـرار    123مخاصمات و فرآیند دشوار حکومت سازي     
اصـالحات عمـومی    ناپـذیر از      ی جدایی  باید به بخش   ها و شرایط زندان    زندان
هـا   به زندان،  به هر حال125. و سیاست عمومی امنیت در آیدهاي امنیت  بخش

، پذیرند و ساختارهاي حکومتی ضعیفی دارند      تاکنون در کشورهایی که آسیب    
توانـد بـه ایجـاد     اگر چه یک نظام زندان کارآمد مـی     ،  شده است توجه زیادي   

                                                                                                                   
!  

  ). 2015 رآما( درصد 6/171: پاکستان. پنجم
  ). 2014 آمار( درصد 0/110: کره جنوبی. ششم
  ). 2013 آمار( درصد 2/79: سنگاپور. هفتم
  ). 2004 آمار( درصد 0/91: بحرین. هشتم
  ). 2013 آمار( درصد 2/139: عراق. نهم
  ). 2014 آمار( درصد 8/171: لبنان. دهم

  )م). (2004 آمار( درصد 6/65: سوریه. یازدهم
123  State Building  

 شمـسی برابـر بـا       1359 بیانگر این است که در سال        ، آمار در این باره، در مورد ایران        124
 10000هاي ایران برابر با  یت زندان آغاز شد، جمع    میالدي زمانی که جنگ    1980سال  

بر این میزان به طور چـشمگیري افـزوده         ).  نفر 26: به ازاي هر صد هزار نفر     (نفر بود   
 سال پـس از جنـگ، جمعیـت    5 میالدي یعنی حدود     1993شد به طوري که در سال       

 : در ).م) ( نفر172: به ازاي هر صد هزار نفر( نفر رسید 101801هاي ایران به  زندان
http://www.prisonstudies.org/country/iran  

125  OECD: The OECD DAC Handbook on Security System Reform (SSR). 
Supporting Security and Justice. Paris 2007, p. 199.  

http://www.prisonstudies.org/country/iran
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هاي ضـعیف    مسائل ویژه حکومت  . اعتماد به دولت و تأمین امنیت کمک کند       
بـا مـسأله    ،  کـشورها  تـر  البتـه بـیش   . در افغانستان و هائیتی تجربه شده است      

 م عـدالت  سازي ساختارهاي حکومت و اداره نظـا        و باز  رویارویی با خشونت  
پـذیر بـودن اسـت و         حاکی از میزان آسـیب     1جدول  .  هستند رو  روبه کیفري

پذیري و یا ضعف با شرایطی هم بسته است که بـراي      دهد که آسیب   نشان می 
  . مدیریت کارآمد مسائل زندان مناسب و مساعد نیست

از یک سو نتیجه مشکالت و      ،  افزایش سریع جمعیت زندان   ،  در افغانستان 
هـا   ها به دادگاه    است که با افزایش ورودي پرونده       کیفري نواقص نظام عدالت  

بـه ویـژه    ،  جدیـد پیامد وضع قـوانین کیفـري       ،   بوده و از سوي دیگر     رو  روبه
هـا در سـال    انشود که جمعیـت زنـد   بینی می  پیش126.قانون مواد مخدر است   

  127.)2007 در سال 9600از ( برسد 110000 به 2010
هـا در     زندان 128.برد هاي هائیتی از مسائل قابل توجهی رنج می        نظام زندان 

 8204تعـداد   . این کشور داراي کارکنان کم و جمعیت به شدت متراکم است          
که گنجـایش   شدند    نگهداري می   در مؤسسات زندان   2008 زندانی در دسامبر  

 بـه  2005 در سـال  2500 از    تعداد زندانیان  129. نفر بود  2448تنها  ،  آنها واقعی
قسمتی از زیـر سـاخت فیزیکـی        .  افزایش یافت  2007 در سال    6000بیش از   

اگـر چـه    . آمیـز تخریـب شـد      مؤسسات زندان در جریان مخاصمه خـشونت      
 زنـدانی کـرده    800هایی براي اسـکان      ام به ساخت زندان   ها اقد  سازمان زندان 

                                                                                                                  
126  International Centre for Prison Studies: Alternatives to Imprisonment in 

Afghanistan. A Report by the International Centre for Prison Studies. London 
2009, p. 4.  

127  Walmsley, R.: World Prison Population List (8th ed.). King’s College, London 
2009, p. 4.  

128  Security Sector Reform Monitor: Haiti. The Centre for International 
Governance Innovation. Waterloo, May 2009, pp. 6-7.  

129  Human Rights Watch: World Report. New York 2010, p. 229.  
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. شـدند   زندانی در آنها نگهداري مـی 2500 بیش از 2007 در آوریل   لکن،  بود
در مرحله پـیش از  ، شدند تقریباً چهار پنجم افرادي که در آن جا نگهداري می 

بـه  ،  زنـدانیان جـوان    میزان متهمان در میان      130.)متهمان(محاکمه قرار داشتند    
هـاي   تردیـد مطـابق اسـتاندارد      هـا بـی     شرایط زنـدان   131.اي باال بود   طور ویژه 

حداقل سازمان ملل مانند تأمین نیازهاي اولیه زندانیان از جمله دسترسـی بـه              
به ظاهر غذا نیز به شـیوه    . نیست... غذا و   ،  تأسیسات بهداشتی ،  آب آشامیدنی 

 داخـل زنـدان بـا کـاهش تعـداد            امنیتی مسائل. شود مناسب تدارك دیده نمی   
  132.شود حل و فصل می، هاي بسته ها و نگهداري زندانیان در سلول مالقات

   تصویر بینابین:ها  زندانمعیتتورم ج  2-2-3-8
 کند که تورم جمعیت    جمعیت نیز آشکار می   ورم   و ت  هاي مربوط به زندان    داده

، هاي یک کشور به طور گزینشی تأثیر بگـذارد         ها ممکن است بر زندان     زندان
به طوري که بعضی با جمعیتـی بیـشتر از ظرفیـت خـود و بعـضی دیگـر بـا         

 یـک نظـام زنـدان در کـل     133.شـوند  جمعیتی کمتر از ظرفیت خود اداره مـی    
ا در عـین حـال      امـ ،  جمعیت را به نمایش بگذارد    ورم  ممکن است وضعیت ت   

                                                                                                                  
130  Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), Press Release No. 

32/07 “Rapporteur on the Rights of Persons deprived of Liberty Concludes 
Visit to the Republic of Haiti”; http://www. cidh. oas. 
org/Comunicados/English/2007/32. 07eng. htm [14. 04. 2012].  

131  Fuller, A. et al.: Prolonged pretrial detention in Haiti. Vera Institute of Justice, 
July 2002.  

132  Observations of the Inter-American Commission on Human Rights Upon 
Conclusion of its April 2007 Visit to Haiti. General Secretariat Organization of 
American States. Washington 2008, p. 8.  

133  See for example Uganda Prison Service: Summary of UPS Prisoners. 
Statistical Returns October 2009. Kampala 2009, pp. 2-3, where for the South-
West of Uganda it is reported that prisons hold more than the threefold of what 
prisons are designed to accommodate, while in the East of Uganda the over 
capacity rate lies at 15 %.  
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هـاي انفـرادي ممکـن       تورم جمعیت کیفري در بعضی مناطق یا بعضی زندان        
  134.است اتفاق بیفتد

 بر مبناي اصول عمومی هنجارمنـدي از قبیـل          هاي زندان  جا که نظام   از آن 
مجرمان با ریـسک    ،  مردان از زنان  ،  تفکیک کودکان و نوجوانان از بزرگساالن     

هـاي    در زندان مجرمان با ریسک پایین یا نگهداري زندانیان از) خطرناك(باال  
ها از    موجب شده تا بعضی زندان     135،شوند نزدیک به محل زندگی آنها بنا می      

نظر تعداد زندانی متراکم باشند و برخی دیگر تعداد زندانی اندکی را در خود              
لیت مـسؤو  فـدرال کـه   در کشورهاي داراي نظام سیاسی،  جاي دهند؛ به ویژه   

ها یا سایر واحدها یا نهادهاي سیاسی واگذار          به ایالت   کیفري اقدامات عدالت 
ـ     همین امر موجب می   . شود می هـا در بعـضی       زنـدان  جمعیـت ورم  شود کـه ت

گر عمومی دربـاره     گزارش گزارش . ها یا نهادهاي سیاسی احساس شود      ایالت
گـر   بیـان ،  غیر انسانی و موهن   ،  رحمانه  و سایر رفتارها یا کیفرهاي بی      شکنجه

هـا   توزیع نابرابر زندانیان بین یک نظام زندان است و به مسائل خاص زنـدان             
جـا   کنـد کـه مـسائل اجتمـاعی مختلـف در آن            در شهرهاي بزرگ اشاره مـی     

                                                                                                                  
134  See for example the case of Portugal in Human Rights Council: Universal 

Periodic Review. Report of the Working Group on the Universal Periodic 
Review. Portugal. A/HRC/13/10, 4 January 2010, No. 15; for Switzerland, 
Committee against Torture, Forty-second session, 26 April-14 May 2010: List 
of issues to be addressed during the consideration of the sixth periodic report 
of Switzerland (CAT/C/CHE/6)* 18 January 2010, No. 21; Guyana, 
Committee Against Torture: Thirty-seventh session, 6-24 November 2006, 
Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 19 of the 
Convention. Conclusion and recommendations of the Committee against 
Torture (Extracts for follow-up), Guyana.  

بنـدي    قـه نامه تفکیـک و طب      توان به آیین    می،   ایران  کیفري در نظام عدالت  ،  در این باره     135
نامه درمورد تفکیک زندانیان در ماده        این آیین .  اشاره نمود  9/9/1385 مصوب   زندانیان

بندي عبـارت اسـت از جداسـازي زنـدانیان از             تفکیک و طبقه  «: کند  ر می  چنین مقرّ  1
ور از حیـث  بازداشتگاه و یا مراکز اقـدامات تـأمینی و تربیتـی کـش     ،  یکدیگر در زندان  

  )م (».و وضعیت سالمتی) متهم و محکوم(وضعیت قضایی ، نوع جرم، سن، جنس
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ـ      136.زننـد   تراکم جمعیت کیفري دامن مـی      متمرکزند و به   ورم  وخـیم شـدن ت
هاي ویژه و مسائل مرتبط با جرم        ي در محل  گیرها گاه از سخت    جمعیت زندان 

  137.شود خاصی ناشی می
ـ        انجـام شـده      زنـدان  جمعیـت ورم  اگرچه مطالعات طولی اندکی درباره ت

تـوان چنـین تـصور       هاي ارائه شده می    رشولی بر پایه تحقیقات و گزا     ،  است
کرد که الگوهاي مشخصی براي مسیرهاي تراکم وجود دارد که بـا توجـه بـه      

 نقطـه  138.سـازي هـستند    فرهنگی و سیاسی قابل مدل    ،  شرایط متنوع اقتصادي  
تغییـرات در سیاسـت تعیـین    ، هـا  اثر عفـو ،  هاي زندان  عطف در سیر جمعیت   

  140و139.هاي جرم و غیره است  و حساسیت نسبت به بعضی گونهمجازات

                                                                                                                  
136  Human Rights Council: Seventh session. Agenda item 3. Report of the Special 

Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment, Manfred Nowak. Addendum: Mission to Indonesia. 
A/HRC/7/3/Add. 7, 10 March 2008, p. 13; Commission on Human Rights: 
Sixty-second session Item 11 (a) of the provisional agenda. Report of the 
Special Rapporteur, Manfred Nowak. Addendum. Follow-up to the 
recommendations made by the Special Rapporteur. Visits to Azerbaijan, 
Brazil, Cameroon, Chile, Mexico, Romania, the Russian Federation, Spain, 
Turkey, Uzbekistan and Venezuela. E/CN. 4/2006/6/Add. 2, 21 March 2006, 
p. 29.  

137  CBC News: Prison overcrowding worse after Hells Angels roundup. Last 
Updated: Monday, April 20, 2009.  

138  See for example Steinberg (fn. 29), describing such fluctuations for South 
Africa as do Dissel, A. & Ellis, S.: Reform and Stasis: Transformation in 
South African Prisons. Center for the Study of Violence and Reconciliation, 
Capetown 2002 or Spelman, W.: Crime, cash, and limited options: Explaining 
the prison boom. Criminology & Public Policy 8 (2009), pp. 29-77, for the 
United States; Ministry of Justice: Story of the prison population 1995-2009 
England and Wales. Ministry of Justice Statistics Bulletin. London 2009, for 
England/Wales.  

139  Giffard, C. & Muntingh, L.: The Effect of Sentencing on the Size of the South 
African Prison Population. Newlands 2006, V.  

 و تخفیـف    تـوان بـه کمیـسیون عفـو         ، مـی   ایـران   کیفري  این باره، در نظام عدالت     در   140
.  دارنـد   مرتکبین و ستاد دیه اشاره نمود که نقش مـؤثري در آزادي زنـدانیان              مجازات

در مـورد نخـست     . هـا دارد     زنـدان  عفو نقش قابل توجهی در وضعیت تورم جمعیت       
نامه کمیسیون عفـو و تخفیـف مجـازات مـرتکبین مـصوب               اي با عنوان آیین     نامه  آیین

! 
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هـاي   مراکز توقیف مهاجران غیـر قـانونی یـا بیمارسـتان        ،  ها در کنار زندان  
روانی محل نگهداري مجرمان روانی نیز ممکن است دچـار تـراکم جمعیـت              

  141.باشند
در عـین   . ش است هاي جهان در حال افزای      در بعض بخش   جمعیت زندان 

                                                                                                                   
!  

 وجود دارد که در آن فرایند اعطاي عفو و تخفیـف و شـرایط آن تعیـین                   12/9/1387
گـذاري    پایه1369مورد دوم، ستاد دیه، به عنوان یک ستاد مردمی در سال            . شده است 
 فعالیت خود را آغاز نمود؛ هدف این ستاد جـذب    1378ور رسمی از سال     شد و به ط   

 هاي ارگان و نهادها و غیردولتی و دولتی از اعم حقوقی و حقیقی اشخاصهاي    کمک
 کفایت عدم واسطهه  ب که  است نیازمندي زندانیان به کمک منظورِ هب خارجی؛ و داخلی
 زیـان  و ضرر و دیه قیمت یا مثل یا عین رد یا و نقدي جزاي پرداخت به قادر،  ییدارا

  . نیستند جرم از ناشی
 بـا   1395اند؛ براي نمونـه در سـال           داشته این دو نهاد تاثیر بسزایی در آزادي زندانیان       

اسـتان  (هـا    زندانی در یکـی از اسـتان  642 از سوي مقام رهبري نسبت به    اعطاي عفو 
افزون بر  .  نفر مورد تخفیف قرار گرفت     277 نفر آزاد شدند و مجازات       365،  )تانگلس
مورد عفـو  ) استان خراسان شمالی(هاي کشور   زندانی در یکی دیگر از استان      340آن،  

 نفر با کمک ستاد دیه کشور و اسـتان         237همچنین، در سال پیش از آن،       . قرار گرفتند 
   http://www.mizanonline.ir: در. اند آزاد شده

 تعقیب و شود کاربست نهادهایی نو نظیر تعلیق بینی می گفته، پیش افزون بر موارد پیش  
 در قانون   هاي حبس    و نیز جایگزین   1392گري در قانون آیین دادرسی کیفري        میانجی
  )م. (ها تأثیرگذار باشد یفري زندان، در کاهش جمعیت ک اسالمی ایرانمجازات

141  See Committee on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and 
Members of Their Families: Consideration of Reports Submitted by States 
Parties Under Article 9 of the Convention. Concluding Observations of the 
Committee on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and 
Members of Their Families. Mexico. Fifth session, Geneva, 30 October-3 
November 2006, No. 27; CPT/Inf (2010); Response of the Government of 
Austria to the Report of the European Committee for the Prevention of Torture 
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) on its visit to 
Austria from 15-25 February 2009, CPT/Inf (2010) 5, Strasbourg, 11 March 
2010, p. 36; Human Rights Watch: World Report. New York 2010, pp. 316, 
350.  

http://www.mizanonline.ir


 79  است؟ شده انیب چگونه ها زندان در تیجمع تورم .2   

در بعضی مناطق یا کشورها کاهش قابل توجه جمعیت زنـدان در دهـه           ،  حال
بـه  ،  ناگفته پیداست که روند تحول یکـسان نیـست        . اخیر مشاهده شده است   
کـامالً متفـاوتی را طـی       رونـدهاي   هاي فدرالی نیـز      طوري که حتی در ایالت    

  . کند می
 در آن در  تعـداد زنـدانیان  فندالند نمونه تقریباً منحصر به فردي است کـه       
 پرتغـال و  144، آلمان143و142دراز مدت روند رو به کاهشی را طی کرده است ؛  

 در مـدت    هایی هستند که کاهش قابل توجه جمعیت زندان         نیز نمونه  145هلند

                                                                                                                  
142  Lappi-Seppälä, T.: Reducing the prison population: Long-term experiences 

from Finland, in: Council of Europe (ed.), Crime Policy in Europe. Strasbourg 
2006, pp. 139-155; von Hofer, H.: Nordic Criminal Statistics 1950-1995. 
Stockholm 1997.  

در نمودار  میالدي، 2014 تا 2000، از سال  در فنالندش شمار زندانیانروند رو به کاه   143
  ) م (:شود  میزیر نگریسته

در نمودار  میالدي،  2014 تا   2000آلمان، از سال     در   روند رو به کاهش شمار زندانیان        144  
  )م (:شود  میزیر نگریسته

 نمـودار  در،  میالدي 2010 تا 2000 سال از،  هلند در زندانیان شمار کاهش به رو روند   145  
! 
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تر و نیز مسائل مرتبط با خالی بـودن مؤسـسات زنـدان را کـه معنـادار                    کوتاه
  . اند شاهده بوده ،هستند

 مـارس   31 زندانی در    81176 را از    جمعیت زندان ،  در آلمان کاهش منظم   
 10یعنـی کاهـشی برابـر بـا تقریبـاً           ،  2009 مارس   3 نفر در    73592  به 2003

اداره محاسبات عمومی ایالت هامبورگ به تـازگی بـه دولـت            . درصد رسانید 
 جمعیت زنـدان در هـامبورگ       گیر چشم ایالتی توصیه کرد که به دنبال کاهش      

بایـد  )  نفر 2030تعداد  ،  2008 زندانی و در سال      3120تعداد  ،  2003در سال   (
 کاهش  146. را نیز کم کرد    ها بودجه زندان را با آن تطبیق داد و گنجایش زندان         

 جمعیت زندان هامبورگ ناشی از کاهش تعداد متهمان و محکومان به حـبس            
کـاهش جمعیـت کـه بـراي        : درباره محکومـات بـه زنـدان بایـد گفـت          . بود

بیـشتر ناشـی از     ،  محکومان باالي یک سال به طور خاص قابل توجـه اسـت           
 یعنی ورود محکومان به زندان است تا آزادي مـشروط   ،  کاهش موارد پذیرش  

هـا بـه روشـنی       داده. ) اسـت   رخ داده  2009 و   2003هاي   که بیشتر بین سال   (
گر کاهش اشغال در نظام زندان       دهند که آزادي زودتر از موعد تبیین       نشان می 

                                                                                                                   
!  

  )م (:شود  مینگریسته زیر

  146  Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg: Jahresbericht 2009 über 
die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Freien und Hansestadt 
Hamburg mit Bemerkungen zur Haushaltsrechnung 2007. Hamburg, 8. Januar 
2009, S. 156.  
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 بر پایه آزادي    بیشتر به سمت کاهش آزادي زودرس     ،  تمایل. هامبورگ نیست 
هاي آن سـازگار     مشروط است که با روند عمومی سخت شدن قواعد و رویه          

محکومـان بـه    (و زنـدان    ) متهمـان (ها   گاهورودي بازداشت کاهش سریع   . است
هـاي   و تصمیم ) توانگیري (معین امنیتی  هاي نا  افزایش استفاده از اقدام   ،  )حبس
  .  در اعطاي آزادي مشروط را خنثی کردتر انهگیرسخت

 2009 تا 2003هاي رگ در سال در ایالت هامبوشمار زندانیان: 2نمودار 

  
 نـه در    کند که کاهش جمعیت زنـدان      گزارش دفتر حسابرسی کل بیان می     
بینـی نـشده     نتیجه پـیش  ،  این موضوع . نتیجه برنامه بوده و نه مورد انتظار بود       
هـاي   بـه ویـژه در خـصوص سـرقت        (کاهش جرم بود و هنـوز نیـز هـست           

نتیجـه  ، به عالوه. )ل مشدد جرایم علیه اموالتجاوز به عنف و اشکا،  مسلحانه
کننـدگان پناهگـاه کـه در ریـسک      وجـو  جـست مـدت در تعـداد       کاهش بلنـد  
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  . شد  نیز تلقی می147گرفتند نگهداري پیش از محاکمه قرار می
 تعطیل شـد و   زندان8 اعالم کرد که  2009 مه   وزارت دادگستري هلند در   

 ندان به واسطه کاهش سریع در تعداد زنـدانیان  شغل مربوط به ز 1200حدود  
 سـایر  148.شـود نتیجـه کـاهش نـرخ جـرم باشـد       از بین رفت که تـصور مـی       

کشورهاي اروپایی نیز کاهش جمعیت زندان را تجربه کردند؛ همان طور کـه             
در برخی دیگر میزان تقریباً ثابتی در       ،  در حالی که  . شود  دیده می  3در نمودار   

  . ود به زندان و نرخ زندانیان وجود داردور
  2009 تا 1987هاي   بین سال در اروپانرخ زندانیان: 3نمودار 

  
                                                                                                                  
147  Albrecht, H. -J.: Criminalization and Victimization of Immigrants in Germany, 

in: S. Palidda (ed.), Criminalisation and Victimization of Migrants in Europe. 
Agenzia X, Milano 2009, pp. 118-138.  

148 
 www.nrc.nl/international/article2246821.ece/Netherlands_to_close_prison
s_for_lack _of_ crim inals [14. 04. 2012]; the ministry announced as well that 
The Netherlands will sell prison capacity (500 beds) to Belgium which is 
suffering from overcrowding.  

http://www.nrc.nl/international/article2246821.ece/Netherlands_to_close_prison
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تورم ها و  رشد جمعیت زندان، میزان جرم،  جرم انگاري   2-3
  ها  زندانمعیتج

  :مترجم
  *حسین میر محمد صادقی

  )شکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیاناستاد د(

رسد در مورد این نکته که تغییـرات حاصـله در نـرخ جـرم تـأثیر                  به نظر می  
ها ندارد اجمـاع وجـود داشـته          زندان تورم و   اي بر رشد جمعیت زندان     عمده
و تراکم (این فرض که نرخ جرم با رشد جمعیت زندان         ،   با این حال   149.باشد

منشأ اکثر مطالعاتی   .  مداقه بیشتري است    باشد نیازمند  بط نمی مرت) ناشی از آن  
کند آمریکا است که در آنجا در واقـع   که بر فقدان این ارتباط متقابل تأکید می    

ها در برخی قلمروهـاي قـضایی بـدتر           زندان تورمبا کاهش نرخ جرم مشکل      
 تغییـرات کلـی نـرخ    دربـاره هر چند این فرض ممکن اسـت       . هم شده است  

که منجر بـه تعیـین      ) حساسی( افزایش فقرات جرایم     لکن،   درست باشد  جرم
 تـورم یکی از دالیـل  ،  شود  می هاي بلند مدت    و به ویژه حبس     حبس مجازات

                                                                                                                  
* Email: h_sadeghi@sbu.ac.ir; & Email: drsadeghi128@yahoo.com 
149  Hartney, C.: US Rates of Incarceration: A Global Perspective. Research from 

the National Council on Crime and Delinquency. Washington, November 
2006; Coyle, A.: Managing prison overcrowding: A European perspective. 
Rencontre Européenne des Directeurs d’Administration Pénitentiaire, 
Ministère de Justice. Place Vendôme, Paris, 11 July 2008. International Centre 
for Prison Studies, London 2008, p. 7; Cox & Rhodes (fn. 36), p. 135, 
presenting data from a survey of correctional administrators which show that 
overcrowding is explained by administrators rather by stricter sentencing 
codes and more punitive public opinion than by increases in crime or the 
inability to build new prison space.  

mailto:h_sadeghi@sbu.ac.ir
mailto:drsadeghi128@yahoo.com
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طـور کـه اسـتفاده از        همـان ،  هاي گذشته دانسته شده اسـت      ها طی دهه   زندان
هاي مربوط به نظم عمومی واجـد        سیاستة  ي براي مثال در حوز    حقوق کیفر 

  . چنین اثري بوده است
هاي کیفري است که در بسیاري        مثال بارزي از سیاست    جرایم مواد مخدر  
 نگرانـی   150.ها داشـته اسـت      زندان جمعیتورم  اي بر ت   از کشورها تأثیر عمده   

هروئین و پس از آن کوکـائین و کـرك          ،  ینده راجع به ماري جوآنا    عمومی فزا 
 تحلیل شده و منجر به اعـالم جنـگ    151»هراس اخالقی «که گاه از نقطه نظر      (

 هـاي حـبس    المللی با مجـازات     در سطح بین   152)علیه مواد مخدر گشته است    
  هـم  امل معتـادان  کـه گـاه شـ     (شدیدتر براي تمام انواع جـرایم مـواد مخـدر           

  .  همراه بوده است153)شود می
ها که از دهـه هـشتاد مـیالدي          تغییرات حاصله در ساختار جمعیت زندان     

 به عنـوان واکنـشی در قبـال        حبس آغاز شد نشانگر تأکید افراطی بر مجازات      
کشور آلمـان  ، براي مثال. باشد بازار در حال توسعه و گسترش مواد مخدر می     

هـاي مـذکور در قـوانین         افـزایش مجـازات     در دهه هشتاد میالدي در نتیجـه      
هاي حبس بلند مدت ناشی از آن بـا مـشکل            مربوط به مواد مخدر و مجازات     

هـاي   در سـوئد و دانمـارك مجـازات       ،  طـور  همین.  شد رو  روبهها    زندان تورم

                                                                                                                  
 بیان داشـته، در     ، چنانکه قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران           در این باره     150

  : در). م( مرتبط با مواد مخدر هستند  درصد زندانیان70ایران، 
http://www.iribnews.ir/ [20/4/2016] 

151  Cohen, S.: Folk Devils and Moral Panics. 1972; Goode, E. & Ben-Yehuda, N.: 
Moral Panics: The Social Construction of Deviance. Cambridge 1994.  

152  Gerber, J. & Jensen, E. L.: Drug War American Style – The 
Internationalization of Failed Policy and its Alternatives. New York/NY, 
London 2001; Caulkins, J. -P., Reuter, P., Iguchi, M. Y. & Chiesa, J.: How 
Goes the “War on Drugs”? An Assessment of U. S. Drug Problems and Policy. 
RAND, Santa Monica 2005.  

153  Intellasia: Indonesia’s drug fight pushes prison Aids explosion. 5 August 2009.  

http://www.iribnews.ir/
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و ،  هـا  پذیرش افراد در زندان   ة  دتعیین شده براي مجرمان مواد مخدر دلیل عم       
هـاي گذشـته بـوده       هـا در دهـه     کمبود ظرفیت زنـدان    در نتیجه ایجاد مشکل   

 جدیـد در      فزاینده مرتبط با بازارهاي مواد مخدر در هزاره         خشونت 154.است
  باعث ایجـاد مـوج جدیـدي از جـرایم          بسیاري از کشورهاي آمریکاي التین    

هـا تـأثیر مـضاعفی بـر جـاي           شده است که بـر سـامانه تحـت فـشار زنـدان            
اي کــه در آمریکــا وجــود دارد نیــز ارتبــاط قــوي بــین    ادلــه155.گــذارد مــی

هـاي ناشـی از آنهـا و افـزایش       دسـتگیري ،  هاي راجع به مواد مخـدر      سیاست
   156.دهد ها را نشان می جمعیت زندان
، گونه که در روآندا مشاهده شـد        آن ،کشی نسلبه   گسترده منتهی    خشونت

آن گونـه   ،  آمیز اجتماعی و سیاسـی     هاي خشونت  ها و ناآرامی   یا ناشی از تنش   
ممکن است منتهی به رشـد      ،  هاي گذشته وجود داشت    که در هائیتی طی سال    

  کیفـري   در نظام عـدالت    )تحت قرار ( از محاکمه    پیش شدگان  بازداشتتعداد  
اي از   ها آمـادگی پـذیرش چنـین تعـداد گـسترده           در حالی که این نظام    ،  شود

ها کـه در بـاال      زندان جمعیت تورمهاي راجع به     داده،  لکن.  را ندارند  زندانیان
دهد که خشونت عمومی گـسترده       این را هم نشان می    ،  مورد تحلیل واقع شد   

ها ارتباط متقابل    زندانجمعیت   تورمر در یک کشور مستقیماً با میزان        و مستم 
، باشـد  هر چند چنین ارتباط متقابلی گویاي وجود یک رابطه علیت نمی          . دارد
توان فرض کرد که خشونت گسترده و مستمر نشانگر وجود یک سـاختار              می

                                                                                                                  
154  Träskman, P. O.: Drug Control and Drug Offences in the Nordic Countries: A 

Criminal Political Failure too often Interpreted as a Success. Journal of 
Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 5 (2004), pp. 236-
256, p. 250.  

155  Ousey, G. C. & Lee, M. R.: Homicide Trends and Illicit Drug Markets: 
Exploring Differences Across Time. Justice Quarterly 24 (2007), pp. 48-79; 
Reuter, P.: Systemic violence in drug markets. Crime, Law & Social Change 
52 (2009), pp. 275-284.  

156  Gottschalk, M.: Money and mass incarceration: The bad, the mad, and penal 
reform. Criminology & Public Policy 8 (2009), pp. 97-109, p. 99.  
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 ضعیف براي دولت و نظام عدالت کیفـري اسـت کـه فاقـد ابـزار الزم بـراي           
  .باشد مقابله مؤثر با تعداد زیاد جرایم سنگین می

هاي گسترده یا    عالوه بر تأثیر مشکالت اجتماعی جدید و ظهور خشونت        
عامـل سـومی کـه بـر جمعیـت          ،  هـا   سازمان یافته بر جمعیت زندان     خشونت
جرایم راجع به نظم    گذارد مربوط به     ها اثر می    زندان معیتتورم ج ها و    زندان

االتی را  منـاطق مختلـف دنیـا سـؤ       ة  هاي موجود دربـار    گزارش. عمومی است 
. هـا پـیش آورده اسـت      زنـدان  تـورم در  ) سنتی(راجع به نقش حقوق کیفري      

هـا در برخـی از       زنـدان جمعیـت    تـورم دلیـل   » حقوق ناهنجـار اسـتعماري    «
د بـسیاري را     که افـرا   اي  حقوق کیفري . کشورهاي آفریقایی دانسته شده است    
آوارگی یا عدم پرداخت بدهی     ،  فحشا،  به دلیل ارتکاب جرائمی مثل ولگردي     

ممکـن اسـت تـأثیر تـورمی بـر جمعیـت زنـدان داشـته               ،  فرستد  می به زندان 
در صـورتی کـه ایـن       ،   گـسترده   و فقـر   با وجود مشکالت اقتصادي    157.باشد

                                                                                                                  
 نیـی تع یچگـونگ توان بـه دسـتورالعمل    ، می ایران کیفريباره، در نظام عدالت   در این      157

 تـراکم  از يریجلـوگ  يبرا یمال محکومان و چک،  مخدر مواد میجرا انیزندان فیتکل
این دستورالعمل به شـرح زیـر       .  اشاره نمود  15/7/1381 مصوب   ها زندان حد از شیب

  :است
   کشور سراسر يها يدادگستر کل يرؤسا به بخشنامه

 مـشکالت  و تمعـضال  و کـشور  يهـا  زندان در یزندان حد از شیب تراکم به توجه با
 جنـاب  به،  باشد یم محسوس کامالً نهیزم نیا در عاجل ریتدب ضرورت که شده جادیا

 در نیمعـاون  از یکـ ی بـه  اریاخت ضیتفو با ای شخصاً شود یم داده اریاخت و اجازه یعال
 نسبت،  مخدر مواد و ادیاعت به مربوط میجرا در انقالب دادگاه سیرئ و یعموم میجرا
 یزنـدان  یمال لیمسا با رابطه در که یکسان و چک،  مخدر مواد،  معتاد انیزندان هیکل به

، بـار  کی ماه سه هر را اقدامات جهینت و نموده اقدام لیذ دستورالعمل شرح به هستند
  :دیینما گزارش

 محکومان ينقد يجزا از بدل حبس مخدر مواد با مبارزه قانون 31 ماده ياجرا در. 1
! 
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  . شود محاسبه الیر هزار پنجاه يروز یزندان ورود لحظه از ادیاعت و موادمخدر میجرا
 در مـه یجر پرداخـت  از عجـز  علـت  بـه  که ادیاعت و مخدر مواد میجرا انیزندان به. 2

، مخـدر  مـواد  با مبارزه قانون 31 ماده کی تبصره ياجرا در،  اوالً برند یسرم به زندان
ـ  مناسب قهیوث اخذ با زندان ناظر قضات توسط،  اًیثان،  اقدام مهیجر طیتقس به نسبت  ای

 مـه یجر مانـده یباق طیتقس به نسبت تا شود اعطا یمرخص ماه کی مدت به معتبر لیکف
  . ندینما اقدام خود
 و بـوده  ییقـضا  حـوزه  سیرئ برعهده لیکف مالئت صیتشخ و ندب نیا ياجرا :تبصره
 قـول  و التـزام  بـا  که حوزه سیرئ صیتشخ به باشد معتبر ضامن فاقد یزندان چنانچه
 یمرخص و نبوده قهیوث ای لیکف اخذ به يازین نمود خواهد مراجعت یمرخص از شرف
  . باشد  میبالمانع آنان

ـ  تـا  سـابقه  نداشتن شرط به دارند ينقد يجزا با توأم حبس که یانیزندان. 3  مـاه  کی
. نـد ینما اقدام آن پرداخت ای خود ينقد يجزا طیتقس به نسبت تا شود اعطا یمرخص

 مـاده  ياجـرا  در ينقد يجزا پرداخت ای طیتقس از نانیاطم از پس زندان ناظرقاضی  
 دادگـاه  به یزندان مشروط يآزاد جهت را خود موافق نظر یاسالم مجازات قانون 39

  . ندینما اعالم
 لیتبـد  از انقـالب  محـاکم  قـضات  مخـدر  مواد با مبارزه قانون 16 ماده ياجرا در. 4

  . ندینما يخوددار، حبس به مخدر مواد معتادان ينقد يجزا ای شّالق
ـ محکوم ياجـرا  نحـوه  قـانون  موضوع محکومان مورد در. 5  مـصوب  یمـال  يهـا   تی

 مورخ 12523. 81. 1 شماره بخشنامه به تیعنا با یاسالم يشورا مجلس 10/8/1377
ـ  مبلـغ  محاسبه خیتار 27/6/1381 ـ ر هـزار  صـد  کی  بازداشـت  روز هـر  يازا بـه  الی
  . گردد یم نییتع 1/1/1381
 هـستند  ينقد يجزا به محکوم،  بالمحل چک صدور جرم به که یانیزندان مورد در. 6

ت ـ  ينقـد  يجـزا  طیتقس به نسبت تا شود اعطا یمرخص آنان به ماه کی مد  جلـب  ای
  . ندینما اقدام یشاک تیرضا

 يهـا  دادگـاه  يآرا از یناشـ  یمـال  يها  تیمحکوم ياجرا در که یانیزندان مورد در. 7
ت هستند زندان در )یمدن احکام (یحقوق به نسبت تا شود اعطا یمرخص ماه کی مد 
  . ندینما اقدام له محکوم تیرضا جلب

! 
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ي از لحاظ عرضه زندانی بـه        کمبود،  شوند،  به طور دقیق اجرا   دسته از قوانین    
  158.ها وجود نخواهد داشت زندان

                                                                                                                   
!  

 را بسح نکهیا ای حبس فاقد هید نیمحکوم ای حبس با توأم هید نیمحکوم مورد در. 8
 تیرضـا  جلـب  بـه  نـسبت  تـا  شود اعطا یمرخص ماه کی مدت،  باشند نموده تحمل

  . ندینما اقدام یشاک و دم يایاول
 دسـتورالعمل  نیا 8 و 7 و 6 و 5 و 3 و 2 يبندها در اشاره مورد یمرخص ماه کی. 9
  . است دیتمد قابل بار چند يبرا لزوم صورت در
 باز مهین زندان به انتقال يبرا بسته زندان در محکوم انیزندان ينگهدار نصاب حد. 10
 صـورت  در هـا  زنـدان  سـازمان  ییاجرا نامه نییآ 10 و 8 نیمادت موضوع باز زندان و

 واگـذار  همربوطـ  نیمـسؤول  صیتشخ به مذکور ماده دو در مندرج طیشرا ریسا احراز
 آسـان  و سـهل  صورت به انیزندان يبرا باز زندان و باز مهین زندان از استفاده تا شود
  . شود انجام

 سازمان ییاجرا نامه نییآ 215 ماده برابر که یکسان شامل، فوق دستورالعمل مفاد. 11

 يدارا کـه  یمحکومـان  نیهمچن و باشند یم یمستثن یمرخص ياعطا ازشمول،  ها  زندان
 تیفعال احتمال که یفروشان قاچاق زین و بوده المدت لیطو و موادمخدر متعدد سوابق
  . بود نخواهد، باشد  میآنان مجدد
 نـده ینما ای استان يدادگستر سیرئ عهده بر بند نیا موارد از هرکدام صیتشخ :تبصره

  . باشد  میاو
هم يبرا نیتأم قرار صدور هنگام در محاکم قضات. 12  بازداشت قرار صدور از،  نیمتّ

ت  و نمـوده  يخوددار باشند یم ملزم قانوناً که يموارد در جز قهیوث نیتأم قرار ای موقّ
  )م(. نگردد متّهم بازداشت به یمنته جتاًینت، نیتأم اخذ که ندینما اقدام یتیفیک به

158  Sekhonyane, M.: Prison reform in Africa: recent trends. CSPRI Newsletter, 
No. 10, April 2005.  
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 و تأکیـد بـر مجـازات        اتتقاضاي فزاینده بـراي مجـاز       2-4
  ها  زندانمعیتتورم جحبس و ، گرایی تنبیه: حبس

و در نتیجـه     (هاي حـبس   ها و افزایش طول مجازات     ه زندان افزایش ورودي ب  
 زنـدان و شـلوغی      دالیل عمده تورم جمعیت   )  در زندان  افزایش مدت اقامت  

اساس تحقیقات انجـام شـده در        بر،   با این حال   159.ها دانسته شده است    زندان
 الزاماً ارتباط قوي با     شود که طول مدت مجازات     گفته می ،  فکشورهاي مختل 

مـدت  «توان این فرمول کلی را پذیرفت کـه   زندان ندارد و نمیجمعیت  تورم  
  160.»ها است  بیشتر زندانتورمتر مجازات مساوي  طوالنی

هـاي گذشـته نـشان       هاي واصله از بسیاري از کشورها طـی دهـه          گزارش
هـاي اصـالحی حمایـت       تر از برنامـه     کم 161،تر شده  گرا دم تنبیه دهد که مر   می
  مجـازات   مطالبـه 162.باشـند  تر به جرم می  هاي شدید  کنند و خواستار پاسخ    می

                                                                                                                  
159  Kuhn, A.: What can we do about prison overcrowding? European Journal on 

Criminal Policy and Research 2-4 (1994), pp. 101-106, p. 104; Tournier, P. V.: 
The Prisons of Europe. Prison Population, Inflation and Prison Overcrowding. 
Penal Issues 2000, pp. 6-9; see also Carter, P.: Lord Carter’s Review of 
Prisons. Securing the future. Ministry of Justice, London 2007, noting that in 
England/Wales approximately 70 % of the increase in demand for prison 
places between 1995 and 2005 resulted from changes in custody rate and 
sentence length.  

160  Aebi, M. F., Aubusson de Cavarlay, B. & Stadnic, N.: Entrées en Prison et 
Durées de Détention. La Diversité pénitentiaire en Europe. Questions Pénales, 
Bulletin d’Information, 2007-XX. 2.  

 نیز مورد اشاره قرار گرفتـه اسـت، چنانکـه        دانان ایران  چنین دیدگاهی از سوي حقوق       161
 شناسـی  جامعـه  انـداز  چـشم  ازدر این باره، اگر     «: یکی از ایشان چنین بیان کرده است      

 اي  هگسترد روزنه که است جامعه کیفرگراي ذهن،  مورد یک ؛بنگریم مسئله به حقوقی
نوبهار، رحیم، نشست تخصصی    : در» .کند می فراهم زندان مجازات  استفاده از  براي را

ها، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظـام،         بررسی وضعیت زندان  
  ) م. (1394 آبان 6

162  Miyazawa, S.: The politics of increasing punitiveness and the rising populism 
in Japanese criminal justice policy. Punishment & Society 10 (2008), pp. 47-

! 
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در بـسیاري  ،   در واقـع   163.مدت منعکس شده است    هاي بلند  در افزایش حبس  
هـا   کمینـه و بیـشینه مجـازات      ،   گذشـته   طی دهـه  ،   کیفري هاي عدالت  از نظام 

ــل اعمــال  ــه و حــداقل مجــازات قاب ــزایش یافت ــراي جــرایم  ، اف ــژه ب ــه وی ب
 افزایش حداقل میـزان مجـازات       164.مشخص شده است  ،  آمیز جنسی  خشونت

هـا   گذارد به طوري که تأثیر آن مدت        باقی می  آثار تدریجی بر جمعیت زندان    
  165.هده خواهد شدپس از اجرا مشا

 بــه عنــوان پاســخی بــراي مجموعــه  ابــددر برخــی از کــشورها حــبس
  بینی شده است کـه بـسیار فراتـر از میـزان اسـتفاده              اي از جرایم پیش    گسترده

 و 166،باشـد  که فقط مربوط به قتل عمد درجه یک بوده است می        ،  سنتی از آن  
بل توجه تعداد زندانیانی که محکوم به حـبس         این نکته گاه باعث گسترش قا     

گرایی در تعیین    حقیقت«هاي    به کارگیري سیاست   167.باشند شده است   ابد می 
قـوانین دو  ، هاي اجباري تعیین حداقل، هاي ثابت  تعیین مجازات 168،»مجازات

                                                                                                                   
!  

77; Giffard, C. & Muntingh, L.: The Effect of Sentencing on the Size of the 
South African Prison Population. Newlands 2006, p. 16.  

163  See for example Lambropoulou, E.: Crime, Criminal Justice and Criminology 
in Greece. European Journal of Criminology 2 (2005), pp. 211-247, p. 223.  

164  Miyazawa (fn. 126), p. 59 for Japan; Terblanche, S. & Mackenzie, G.: 
Mandatory Sentences in South Africa: Lessons for Australia? The Australian 
and New Zealand Journal of Criminology 41 (2008), pp. 402-420.  

165  Terblanche & Mackenzie (fn. 128), p. 410.  
166  van Zyl Smit, D.: Taking Life Imprisonment Seriously. The Hague 2002; 

Steinberg (fn. 29).  
167  See Nellis, A. & King, R. S.: No Exit. The Expanding Use of Life Sentences 

in America. Washington 2009, where it is reported that in the United States 
140,610 prisoners are serving life sentences, out of which 41,095 do not have 
the possibility of parole, the highest proportion of life sentences relative is 
reported from California, where 20 % of the prison population is serving a life 
sentence.  

هاي اتخـاذي آمریکـا در زمینـه         ترین سیاست  حقیقت در حکم یکی دیگر از معروف      «   168
مبارزه کیفري با بزهکاري است که از دهه آخر قـرن بیـستم تـاکنون بـه مـورد اجـرا                     
! 
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 کـه بـراي   به سوي ساختار جدیدي از امنیـت       و نهایتاً حرکت     169و سه ضربه  
هاي کیفـري قائـل      امنیت نقش اساسی در میان اهداف حقوق جزا و مجازات         

 توجهات از مجـرم و  170.اند اي دانسته شود را باعث این تغییر حالت انگاره    می
طـوف  هاي بازدارنده مع    به سوي شدت جرم و مجازات      فردي کردن مجازات  

گاه از توجه بـه مجـازات منحـرف نـشده            یا شاید هم اساساً هیچ    (شده است   
  171.)بوده است

دیـدگان احتمـالی مـسلماً       دیـده و حمایـت از بـزه        توجهات اخیر بـه بـزه     

                                                                                                                   
!  

معمـوالً  (مطابق این رویکرد حکـم محکومیـت مجرمـان خـاص            . گذاشته شده است  
 درصد و در برخی مـوارد  85باید تا درصد معینی ـ معموالً تا  ) مجرمان جرایم جنسی

هدف از اتخاذ این سیاست، محدود کردن .  درصد ـ به مورد اجرا گذاشته شود 100تا 
 مراقبتی یا هر نوع تدبیر دیگري جهت        ، تعلیق قلمرو استفاده متداول از آزادي مشروط     

غالمــی، حــسین، سیاســت کیفــري : در» .آزاد کــردن ایــن دســته از بزهکــاران اســت
 )م. (113:، ص27، شماره 1384سختگیرانه، فصلنامه دانش انتظامی، زمستان 

 که در ایاالت متحده امریکا )three strikes and you’re out (قانون سه ضربه و اخراج   169
محکومیـت مجرمـی کـه داراي        شود که به موجب آن      به قانونی اطالق می   ،  مطرح شد 

مجرمی که براي شد  می و نیز باعث یافت افزایش میبه دو برابر ، یک سابقه جنایی بود
هـدف  «در واقـع  . دمحکوم گـرد   ابد  به حبس  شود میسومین بار مرتکب جرم جنایی      

 این قوانین آن است که بزهکارانی را کـه بـا ارتکـاب جـرایم مکـرر، نظـم و امنیـت                     
 دور کرده و یا به طور کلی در زنند، براي مدتی طوالنی از جامعه   اجتماعی را برهم می   
اري، غالمی، حـسین، سیاسـت کیفـري سـلب تـوان بزهکـ            : در» .حبس ابد نگه دارند   

: ، ص50فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانـشگاه شـهید بهـشتی، شـماره            
 زمـستان ،  انتظـامی  دانش فصلنامه،  سختگیرانه کیفري سیاست ،حسین،  غالمی و. 499

  )م(. 108:ص، 27 شماره، 1384
170  Tonry (fn. 62), pp. 353-354.  
171  Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or 

degrading treatment or punishment, Manfred Nowak, Mission to the Republic 
of Moldova. A/HRC/10/44/Add. 3, 12 February 2009, No. 57.  
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 نـشانگر میـل بـه       همچنیناین تغییرات   . انعکاس بارزي از این تغییرات است     
که خواهان  ،  ارانمد  از سوي سیاست   172»گرایی کیفري فراگیر   عوام«سوي یک   

 173،باشـند  کنندگان جرم مـی    تر به ویژه براي تکرار     هاي سنگین  اعمال مجازات 
 و محققانی که مایـل بـه         کیفري و نیز وجود شکاف بین فعاالن حوزه عدالت       

ــت سیاســت  ــابی ماهی ــو   ارزی ــک س ــستند از ی ــري ه ــدالت کیف ــاي ع و ، ه
دانسته ،  هایی را به عامه مردم منعکس کنند       خواهند پیام  مدارانی که می   سیاست

  174.شده است
هاي کیفري که زمـانی     اجرا  ضمانتدر واقع دیدگاه و رویه راجع به        ،  لکن

ي از طریـق اصـالح و       گیربه طور منسجم و یکنواخت پیرامون اندیـشه پیـش         
 امـروز    کیفـري  هـاي عـدالت    گرفت ویژگی نظـام    بازسازي مجرمان شکل می   

هـایی   هاي تنبیهی در مورد گـروه    و پاسخ  گیري امنیتی  هر چند جهت  . باشد می
شـوند    عمـومی محـسوب مـی   از مجرمان که خطرناك و تهدیدي براي امنیت 

                                                                                                                  
بـه   ـ  وصفی است که حقوقدانان و جرمشناسان غربی، گرایی یا پوپولیسم کیفري عوام   172

اي محافظـه کـار، دسـت راسـتی و     ه ه سیاست کیفري دولتنسبت ب ـ  ویژه آمریکایی
، نکه مدل غالب سیاست جنـایی آنهـا  ال آح، اند به کار برده ،   کشورهاي خود  گراي ملی

در واقع، طرفداران سیاست کیفري عمـل گـرا یـا سیاسـت             .  دموکراتیک است  -لیبرال
اري و بـا    کیفري سیاست زده در یک رویکرد ساده انگارانه بـه پدیـده پیچیـده بزهکـ               

هاي پیشگیرانه اجتماعی و بـالینی، مهـار         اعتقاد به ناکارآمدي و حتی شکست سیاست      
از . داننـد  جرم را تنها از رهگذر سختگیري کیفري، در معناي گسترده آن، ممکـن مـی              

این جهت، چه بسا یکی از آثار چنین راهبردي، تـورم قابـل توجـه جمعیـت کیفـري                   
حـسین   تین، درآمدي بر سیاست جنایی، ترجمـه علـی        الزرژ، کریس : در. ها باشد  زندان
  )م. (50 و 44: ، صص1392آبادي، بنیاد حقوقی میزان،   ابرند نجفی

173  Daems, T.: Engaging with penal populism. The case of France. Punishment & 
Society 9 (2007), pp. 319-324.  

174  Tonry, M.: Criminology, Mandatory Minimums, and Public Policy. 
Criminology & Public Policy 5 (2006), pp. 45-56, p. 51.  
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برخوردهـاي مبتنـی بـر      ،  دیدگاه غالب اسـت   ) مثالً مجرمان جنسی و خشن    (
، هـاي بینـابین    مجـازات ،  هـاي اجتمـاعی   اجرا  ضـمانت ،  ي حـبس  ها جایگزین
 و اخیراً تمایل بـه طراحـی یـک برنامـه ورود             گري و عدالت ترمیمی    میانجی

هـاي راجـع بـه      هنـوز در صـدر برنامـه      ) بـه اجتمـاع   (مجدد محکومان سابق    
  175.هاي مربوط به جرم قرار دارد سیاست
هـاي    کـه حـبس    هاي قـانونی بـراي تعیـین مجـازات         چوب بینی چار  پیش

 براي جرایم   هاي حبس   و تحمیل مجازات   176سازد طوالنی مدت را ممکن می    
شـود موجـب افـزایش       اجـرا مـی   ) یعنـی مجموعـاً   (متعدد که به طور متوالی      

ابد   حبس اي هم به مجازات    ید توجه ویژه   با 177.گردد  می هاي بلند مدت   حبس
  178.ابد غیر قابل بخشودگی معطوف شود جا حبس و در این

ابـد نبایـد مـانع بررسـی تـأثیر           هاي طوالنی مدت یا حبس     تأکید بر حبس  
. هـا شـود     بـر مـشکالت مربـوط بـه ظرفیـت زنـدان            هاي کوتاه مـدت    حبس
شود که عبارتنـد   تاه مدت به گروه خاصی از مجرمان مربوط می     هاي کو  حبس

کننـد و بـار      مجرمین مزمن یا به عادت که مشکالت خاصی را ایجـاد مـی            : از
 و محکومیـت    تکرار جـرم  . گذارند هاي اصالحی می   سنگینی را بر عهده نظام    

هـا   ر ظرفیت زنـدان   هاي قابل توجهی را به دنبال دارد و در بلند مدت ب            هزینه

                                                                                                                  
175  Lynch, J. P.: Prisoner Reentry: Beyond Program Evaluation. Criminology & 

Public Policy 5 (2006), pp. 401-412.  
176  Mauer, M.: The Hidden Problem of Time Served in Prison. Social Research 74 

(2007), pp. 701- 706; Blogs. findlaw. com/blotter/2009/06/100-year-sentence-
for-teen-sex-offender-with-47-iq-co ncurrent-sentences-fair. html [14. 04. 
2012]; Terreblanche, S.: Sentencing: Changes and effect since 1994; www. 
csvr. org. za/wits/confpaps/terreblanche. htm [14. 04. 2012].  

177  Ashworth, A.: Sentencing and Criminal Justice. 4th ed. Cambridge 2005, p. 
248.  

178  For a review of positions of the South African and Namibian Supreme Courts 
on life without parole see Terreblanche, S.: Sentencing: Changes and effect 
since 1994; www. csvr. org. za/ wits/confpaps/ terreblanche. htm [14. 04. 
2012].  
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هاي راجع بـه     محدودیت،  وجود مجرمان مزمن  ،  به عالوه . آورد فشار وارد می  
  179.دهد  را نشان می در زنداناصالح مجرمان

و بازگشت دوباره به     حبسخورده   هاي شکست  جایگزین  2-5
  آزادي مشروط  به دلیل نقض شرایطزندان

توقیـف خـانگی    ،  خـدمات اجتمـاعی   ،   مثل جزاي نقدي   هاي حبس  جایگزین
 در اثنـاي     مراقبتی یا تعلیق اجراي مجازات     توأم با نظارت الکترونیک و تعلیق     

هـاي کیفـري گنجانیـده      اجرا  ضـمانت هایی راجع بـه      هاي گذشته در نظام    دهه
با وجود این که در برخـی     ،  آزادي مشروط آزادي زود هنگام به دلیل      . اند شده

هاي مبتنـی بـر اصـالح     هنوز نهاد مهمی در اکثر نظام، کشورها لغو شده است  
 و بخشودگی خطـر زنـدانی شـدن         هاي حبس  جایگزین،  با این حال  . باشد می

فرد را در صورت عدم پرداخت جزاي نقدي یا نقض شـرایطی کـه تـوأم بـا                  
هاي حبس بوده است و یا در صورت ارتکاب مجدد جرم به همراه              جایگزین

 گسترده   ضعیف و وجود فقر    در شرایط اقتصادي  ،  جزاي نقدي ،  به ویژه . دارد
هاي راجع به کشورهایی که در       گزارش. باشد شدن به حبس می   مستعد تبدیل   

دهد که اکثر مجرمان بـه ایـن دلیـل بـه              فقر گسترده وجود دارد نشان می      آنها
انــد کــه تــوان پرداخــت حتــی مبــالغ انــدك جــزاي نقــدي را    افتــادهزنــدان
خـی   بازگرداندن مجدد مجرمان بخشوده شـده بـه زنـدان در بر            180.اند نداشته

، در انگلـستان و ولـز     . ها شـده اسـت     کشورها موجب افزایش جمعیت زندان    
 لغو شده اسـت در  آنها به دلیل این که بخشودگی اي از زندانیان تعداد فزآینده 
 40  تقریبـاً  آزادي مـشروط  کننـدگان شـرایط      نقض،  در کالیفرنیا . زندان هستند 

                                                                                                                  
179  Report by the Comptroller and Auditor General: Managing offenders on short 

custodial sentences HC 431 Session 2009-2010. London, 10 March 2010, p. 4.  
180  www. pfi. org/Home/Centre for Justice and Reconciliation/News/Partnership 

for Addressing Prison Overcrowding in South Africa.  
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هـا ناشـی از       اکثـر ایـن    181.دهند شدگان به زندان را تشکیل می      درصد پذیرفته 
است و تعداد اندکی از آن مـوارد مـشتمل بـر    ) و نه واقعی(هاي شکلی   نقض

دهـد تغییـر در       تحقیقـات همچنـین نـشان مـی        182.ارتکاب مجدد جرم است   
واقعـی  هاي راجع به لغو بخشودگی مجرمان بیش از آنکه ناشی از رفتار              رویه

هـا دربـاره نقـض شـرایط      باشد با تغییـر حـساسیت  مشموالن آزادي مشروط    
 در پرتــو دالیــل آشــکار مبنــی بــر اینکــه 183.مــرتبط اســتآزادي مــشروط 

که عمـدتاً   (به زندان بنا به دالیل شکلی       مشموالن آزادي مشروط    گرداندن   باز
 184،شود  نمی باعث کاسته شدن از تکرار جرم     ) هاست ناشی از تشدید مراقبت   

بینـی شـده بـراي لغـو         اي نسبت به چـارچوب قـانونی پـیش         باید توجه ویژه  
  . هاي تعلیقی و بخشودگی مبذول شود مجازات

هـا   زنـدان  جمعیـت مجرمان فقیر و ناتوان به صور گوناگون باعث تـورم           
کل اصلی براي عدم توانـایی       مش فقر،  در کشورهاي در حال توسعه    . شوند می

. باشـد   یا وثیقه مـی    اشخاص نسبت به پرداخت مبالغ حتی اندك جزاي نقدي        
هـایی را بـراي توقیـف        هاي خود جایگزین  اجرا  ضمانتهایی که در میان      نظام

هاي خود براي پرهیز از جمعیـت     اند مسلماً در تالش    بینی نکرده  مجرمان پیش 
ــدان ــاالي زن ــد  ناکــام مــیب ــا185.مانن ــراي ،  در حــوزه اروپ ــاً ب مجرمــان غالب

                                                                                                                  
181  Legislative Analysts’s Office: Prison Overcrowding – An Overview on 

Construction and Rehabilitation. Senate Public Safety Committee, February 
19, 2008, p. 5.  

182  Padfield, N. & Maruna, S.: The revolving door at the prison gate: Exploring 
the dramatic increase in recalls to prison. Criminology and Criminal Justice 6 
(2006), pp. 329-352, pp. 330-332.  

183  Reitz, K.: Questioning the Conventional Wisdom of Parole Release Authority, 
in: M. Tonry (ed.), The Future of Imprisonment in the 21st Century. New 
York 2004, pp. 199-235; Padfield & Maruna (fn. 143), p. 337.  

184  Petersilia, J. & Turner, S.: Intensive Probation and Parole, in: M. Tonry (ed.), 
Crime and Justice. An Annual Review of Research, Vol. 19. Chicago 1993, 
pp. 281-335.  

در پرتـو راهبـرد کلـی کـاهش اسـتفاده از      ،  ایـران  کیفريدر نظام عدالت، در این باره    185
! 
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شـوند زیـرا     مناسب تـشخیص داده نمـی     ،   یا اجتماعی  هاي جایگزین  مجازات
 در  ،و بنـابراین  ،  باشند  نمی داراي ارتباط قوي با جامعه    ) غیر قانونی (مهاجران  

ــصم ــه    ت ــع ب ــصمیمات راج ــه و ت ــل از محاکم ــف قب ــه توقی ــع ب یمات راج
  . شوند هاي پر خطر محسوب می  از جمله گروههاي حبس جایگزین

  بازداشت پیش از محاکمه  2-6
هـاي قـانونی موجـود و         در چـارچوب    زنـدان  دالیل عمـده تـورم جمعیـت      

نـسبت بـاالیی از     ،  در برخی از منـاطق    .  نهفته است  بازداشت پیش از محاکمه   
 اطالعـات  186.محبوسین محکوم نشده در میان جمعیت زندانی حضور دارنـد    

فوق به طور قطعی داللت بر آن دارد که رابطـه متقابـل   ) 1(مندرج در جدول    
قوي و مهمی بین بازداشت پیش از محاکمه و میـزان تـورم جمعیـت زنـدان                 

بـا یکـدیگر    ) و منـاطق  (این ارتباط از لحاظ کشورها       میزان   لکن،  وجود دارد 
رابطه بین بازداشت پیش از محاکمه و تـورم جمعیـت زنـدان             . متفاوت است 

  . تواند از زوایاي مختلف توضیح داده شود می

                                                                                                                   
!  

 در قـانون مجـازات اسـالمی مـصوب           حـبس  هاي جایگزین  مجازات،  زندان مجازات
هاي جایگزین حـبس   مجازات« این قانون   64به استناد ماده    .  پیش بینی شد   1/2/1392

جزاي نقدي روزانـه و  ، جزاي نقدي،  رایگان خدمات عمومی ،  عبارت از دوره مراقبت   
 است که در صورت گذشـت شـاکی و وجـود جهـات              محرومیت از حقوق اجتماعی   

، مهـارت ، سـن ، آثار ناشی از جـرم ، تخفیف با مالحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن     
تعیین و ، اع و احوالوضعیت بزه دیده و سایر اوض، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت
 ) م(» .شود اجراء می

186  Zepeda Lecuona, G.: Myths of Pretrial Detention in Mexico. Monterrey 2005, 
p. 7; Schönteich, M.: The Scale and Consequences of Pretrial Detention 
around the World, in: Open Society Institute (ed.), Justice Initiatives. Pretrial 
Detention. New York 2008, pp. 11-43.  
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شـدگان   اي که بازداشت   ها در سامانه   ممکن است رسیدگی به پرونده    : اوالً
 نگـه   هـاي زنـدان    نی پشت میله  هاي طوال  پیش از محاکمه را براي مدت زمان      

ها گاه در نتیجه مـشکالت قـانونی          این تأخیر  187.دارد با تأخیر همراه باشد     می
هـایی باشـد کـه در      چه بسا ناشی از رویـه لکن،  دهد ماهوي و شکلی رخ می    

هاي معوقه بـه     هاي الزم براي خاتمه دادن به پرونده        نیاز به تعیین اولویت    آنها
  . رد توجه قرار نگرفته استدرستی مو
 پیش از محاکمه ممکـن اسـت ناشـی از           شدگان  بازداشت تعداد زیاد : ثانیاً

باز ایـن شـاید     . استفاده زیاد محاکم کیفري از بازداشت پیش از محاکمه باشد         
هـاي مـوفقی بـراي       نتیجه یک چارچوب قانونی باشـد کـه در آن جـایگزین           

اي باشـد    و یا نتیجه طبیعی رویـه     بازداشت پیش از محاکمه تعیین نشده است        
  188.کند  نمیآنهااستفاده کاملی از ، هاي در دسترس با وجود جایگزین، که

 و   پـیش از محاکمـه     با وجود ارتباط متقابل قوي بین میـزان حـبس         ،  لکن
 سـببیت     متقابلی نمایانگر وجود یک رابطـه      چنین رابطه ،   زندان تورم جمعیت 

هاي موجود درباره حبس پیش از محاکمه منجر به تبدیل           هر گاه رویه  . نیست
ها  این رویه ،  تر زندانی تحت قرار به زندانی محکوم شده باشد         وضعیت سریع 

تـوان   تنهـا در صـورتی مـی   . د داشتنها نخواه معیت زندانتورم جتأثیري بر  
ري حبس پیش از محاکمه بر میزان جمعیت زنـدان را داشـت             گذا انتظار تأثیر 

که تقلیل پذیرش زندانی یا تقلیل مدت حبس متهمان تحت قرار بر آن دسـته               

                                                                                                                  
187  ICRC: Philippines: Protecting life and dignity in places of detention. ICRC 

Bulletin No. 01/ 2010, 3 February 2010.  
188  See for example Commission on Human Rights: Report of the Special 

Rapporteur, Manfred Nowak. Addendum. Follow-up to the recommendations 
made by the Special Rapporteur. Visits to Azerbaijan, Brazil, Cameroon, 
Chile, Mexico, Romania, the Russian Federation, Spain, Turkey, Uzbekistan 
and Venezuela. E/CN. 4/2006/6/Add. 2, 21 March 2006, pp. 53-54, where it is 
stated that despite the possibility to release suspects on bail and public 
approval of such measures, release on bail is very rarely used in practice.  
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 حبس برایـشان تعیـین       پیش از محاکمه که نهایتاً مجازات      شدگان  بازداشتاز  
 پـیش   نشـدگا   بازداشتبخش کم و بیش قابل توجهی از        . شود اثر گذارد   نمی

یا تبرئـه خواهنـد   ( محکوم شده هاي اجتماعی از محاکمه در عمل به مجازات     
این نکتـه هـم مـسلم اسـت کـه در برخـی از ایـن مـوارد                 ،  با این حال  . )شد

 مـدتی را    تـر   پـیش شود که متهم      می هاي اجتماعی به این دلیل اعمال      مجازات
  . در زندان گذرانده است

  نیاز به تحقیقات ملی ویژه: الصهخ  2-7
و تـا حـد     (برخوردهـاي مختلفـی بـراي توضـیح افـزایش           ،  در این تحقیقات  

افزایش نرخ زندانی معمـوالً     .  اتخاذ شده است   جمعیت زندان ) تري کاهش  کم
افکـار  ،  در برخـی از کـشورها     . شود  مرتبط می  با افزایش تقاضا براي مجازات    

 بـا ایـن     189. براي درك افزایش جمعیت زندان مهم دانسته شده است         میعمو
 و رونـد جمعیـت زنـدان از مجموعـه مـشترکی از      مسلماً فرآیند حبس،  حال

ها و تـورم     تغییرات راجع به جمعیت زندان    . کند متغیرها یا شرایط تبعیت نمی    
 اخیـراً در مـورد      فـارینگتون  و   تونیکه  طور   همان(زندانی ناهمگون هستند و     

گـر   نـشان ) انـد   اشـاره کـرده    هاي کیفري و تعیین مجـازات     اجرا  ضمانتنتایج  
ـ    هایی است که مستلزم تحلیل دقیق هر یک از نظام          ویژگی  ی عـدالت  هـاي ملّ
بـه  ( زنـدان   مورد تـورم جمعیـت    تحقیقات انجام شده در    190.باشد  می کیفري

نـشان داده اسـت کـه       ) ویژه راجع به افزایش و کاهش میزان جمعیت زنـدان         

                                                                                                                  
189  Freiberg, A. & Gelb, K.: Penal populism, sentencing councils and sentencing 

policy, in: A. Freiberg & K. Gelb (eds.), Penal Populism, Sentencing Councils 
and Sentencing Policy. Cullompton 2008, pp. 1-14, p. 3.  

190  Tonry, M. & Farrington, D. P.: Punishment and Crime across Space and Time, 
in: M. Tonry & D. P. Farrington (eds.), Crime and Punishment in Western 
Countries, 1980-1999. Crime and Justice. A Review of Research, Vol. 33. 
Chicago, London 2005, pp. 1-39.  
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اي بـه سـامانه     شرایط مؤثر بر میزان جمعیت زندان چندگانه است و از سامانه          
، حقـوقی ،  هـاي تـاریخی    این شرایط با توجه به ویژگـی      . کند دیگر تفاوت می  

 مبتنـی بـر تجـارب قبلـی و سـاختار            آنها.  و فرهنگی متفاوت است    اقتصادي
 هاي آمریکا بـراي دوره      زندان در تحلیل اخیر از آمار    . باشند خاص سیاسی می  

بینـی    به این نتیجه رسید که بهترین عوامل در پیشلمنپِس 2005 تا  1977بین  
تورم ،  هاي تعیین مجازات   یاستس،  میزان جمعیت زندان عبارت است از جرم      

 بـه ایـن     191.)هـا  براي زنـدان  (هاي انجام شده از سوي دولت        زندانی و هزینه  
تورم جمعیت زندان ممکن است بخشی از تهاجم یک فرآیند سیاسی           ،  ترتیب

هاي دیگر به جـز سـاختن        باشد که در آن در نتیجه نداشتن تصوري از گزینه         
 منتهـی بـه حرکتـی بـراي تحکـیم           هـا   ان هزینه کردن براي زند    ،هاي نو  زندان

هـا را    شود که در عین حال امکان تورم جمعیت زنـدان          تصمیمات سیاسی می  
  . آورد فراهم می

و مشکالت تـورم  (ها در آمریکا    گیري که ساخت گسترده زندان     این نتیجه 
آمیـز   تناپذیر نبوده است به وسیله کاهش موفقی       اجتناب) ی متعاقب آن  جمعیت

از (هاي هفتاد و هشتاد مـیالدي        المشاعر در دهه   جمعیت سازمانی افراد مختل   
هــاي عــدم  هــاي مــالی فــدرال بــراي اجــراي سیاســت طریــق ارائــه مــشوق

شود و بر نقش مهم تصمیمات اتخـاذ شـده در نظـام     اثبات می ) گرایی سازمان
  192. در این حوزه اشاره داردسیاسی

بـراي مقابلـه بـا تـورم        اي نسبت به اقداماتی که       هاي رویه  توصیه،  بنابراین
 الزم است باید مبتنی بر تحلیل دقیق هر سامانه خاص بـوده و           زندان جمعیت

، )و عوامل مؤثر بـر میـزان مجـازات         (تعیین مجازات ،  مرحله پیش از محاکمه   

                                                                                                                  
191  Spelman (fn. 109).  
192  Spelman (fn. 109), p. 73.  



  ها حل وجوي کارآمدترین راه در جستها ـ  تورم جمعیت زندان  100

مـشتمل بـر    (هاي پس از آزادي      گیري هاي پس از دادرسی و تصمیم      رسیدگی
آگاهی ماهوي در مـورد     . را در بر گیرد   )  و بخشودگی  هاي راجع به عفو    رویه

اطالعـات راجـع بـه      ،  این که فرآیند قضایی راجع به مجرمان چگونـه اسـت          
و نیــز   ،هــاي پــس از دادرســی    چگــونگی تعیــین مجــازات و فرآینــد   

هاي خـاص   ها بر ویژگی  هاي اصالحی براي تطبیق دادن سیاست      گیري تصمیم
تحقیقات بـین فرهنگـی راجـع بـه         ،  با این حال  . باشد هر کشور مورد نیاز می    

ـ    و داده  دهد که آمار   مجازات و اصالح نشان می    ،  جرم مـشکالت و   «ی  هاي ملّ
حتـی اگـر   ،  راآنهانتایج و تعمیم  که اتکا بر    193،دارند» هاي اساسی  ناکارآمدي

  . کند مشکل می، ممکن نسازد غیر
چیز دیگري که پاسـخ آن روشـن نیـست ایـن سـؤاالت اسـت کـه چـرا                

  کیفـري  هـاي عـدالت    و چرا نظام  ،  یابد  ثابت مانده یا تقلیل می     جمعیت زندان 
 زنـدان بـه یـک       معیـت تـورم ج   ؟گیرند نمیآشکارا از تجارب گذشته درس      

هـاي دهـه     حـداقل از سـال    . اي و تحقیقاتی اشـاره دارد      موضوع قدیمی رویه  
 طـوالنی   هاي حـبس   زمانی که قوانین کیفري جدید و مجازات      (هفتاد میالدي   

تحقیقـات بـر   ) هـا شـدند   ان به زند به ویژه منتج به موجی از پذیرش زندانیان       
. هـاي حـل آن متمرکـز بـوده اسـت           هـا و راه    مشکل تـورم جمعیـت زنـدان      

اي وجـود دارد کـه    ي تحقیقاتی و پیشنهادهاي رویـه   ها  اي از گزارش   مجموعه
در مـورد جمعیـت زیـاد و تـورم          (هاي عمـدتاً مـشابهی را        همه آنها راه حل   

  194.کنند پیشنهاد می) ها زندان
، هـاي اصـالحی بهتـر      برنامه،  هاي حبس  جه به جایگزین  با تو ،  با این حال  

                                                                                                                  
193  Tonry & Farrington (fn. 150), p. 11.  
194  Petersilia, J.: Influencing public policy: An embedded criminologist reflects on 

California prison reform. Journal of Experimental Criminology 4 (2008), pp. 
335-356.  
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تأکیـد  ،  به مواد مخدر و افراد مختل المـشاعر        اقدامات جایگزین براي معتادان   
 گـاه   گذاران سیاست،  حل تر بر حبس و پذیرش حبس به عنوان آخرین راه          کم

 را بـه     کیفـري  هـاي عـدالت    دهند که نظـام     قرار می  ابزارهایی را مورد استفاده   
بـراي مثـال    ،  بنـابراین . کنند ها می  تري دچار مشکل ظرفیت زندان     شکل عمیق 

تأثیري که قوانین سـه ضـربه و بـه طـور کلـی پـذیرش                ،  در دهه نود میالدي   
 گذاشـت بـه درسـتی       هاي سنگین بر نظام عـدالت کیفـري کالیفرنیـا          مجازات

تـري را از      گزاف و تأثیر کم    هاي  هزینهانجام  ،   تحقیقات 195.بینی شده بود   پیش
 به طور کلی تحقیقـات بـه خـوبی          196.داد تر نشان می    بیش لحاظ ایجاد امنیت  

ر موجـب تکـرا   ،  هـاي حـبس    در مقایسه با جایگزین   ،  دهد که زندان   نشان می 
تنها پس از   ،   با این حال   197.شود تر نمی  بیش) ارعاب (تر یا بازدارندگی    کم جرم

ها شروع به مطالبه تقلیل فوري و مـؤثر          آن که بار مالی بسیار سنگین شد و دادگاه        
 ،در واقـع  . مداران تغییرات اساسی را آغاز نمودنـد       سیاست،  جمعیت زندان کردند  

آوردهـاي تحقیقـات بـه       هاي خوبی براي انتقال دست     رسد که موقعیت   به نظر می  
  198.وجود دارد» مستدل«هاي اصالحی   جهت توسعه رویهنظام سیاسی

                                                                                                                  
195  Parent, D., Dunworth, T., McDonald, D. & Rhodes, W.: Key Legislative 

Issues in Criminal Justice: Mandatory Sentencing. National Institute of Justice, 
Washington, January 1997, p. 4.  

196  Stolzenberg, L. & D’Alessio, S. J.: “Three Strikes and You’re Out”: The 
Impact of California’s New Mandatory Sentencing Law on Serious Crime 
Rates. Crime & Delinquency 43 (1997), pp. 457-469.  

197  von Hirsch, A., Bottoms, A., Burney, E. & Wikstroem, P. -O.: Criminal 
Deterrence and Sentence Severity: An analysis of recent research. Oxford 
1999; Shepherd, J.: The Imprisonment Puzzle: Understanding How Prison 
Growth Affects Crime. Criminology & Public Policy 5 (2006), pp. 285-298, p. 
285; Aos, S., Miller, M. & Drake, E.: Evidence-Based Public Policy. Options 
to Reduce Future Prison Construction, Criminal Justice Costs, and Crime 
Rates. State Institute for Public Policy. Washington 2006; Marsh, K., Fox, C. 
& Hedderman, C.: Do You Get What You Pay for? Assessing the Use of 
Prison from an Economic Perspective. The Howard Journal for Penal Reform 
48 (2009), pp. 144-158.  

198  Tonry (fn. 135), p. 54.  
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  هاي پرجمعیت پیامدهاي زندان .3

  :مترجمان
  *رحیم نوبهار

  ) حقوق دانشگاه شهید بهشتیةدانشکدت علمی أعضو هی(
  ار فاطمه نوبه

  )آموخته دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی دانش(

 و نتایج مورد انتظار از آن اثر منفـی  ازدحام بر تمام شرایط حبس   هاي پر  زندان
تـورم شـمار   .  ممکن است از هـم متمـایز باشـند    برخی آثار ازدحام 199.دارند

 پیش از هر چیز سبب محدودیت فـضاي زنـدگی و از دسـت رفـتن        زندانیان
شود؛ این امر به نوبه خود بر اعتمـاد           مرتبط با آن می    خلوت و کرامت انسانیِ   

 معیـت تـورم ج  . گـذارد   اثـر مـی    و اطمینان زندانیان به مشروعیت نظام زندان      
اي بینجامـد کـه بایـد در          است بـه کـاهش خـدمات عمـومی         ها ممکن  زندان

هـایی بـراي دسترسـی بـه      امکانات زندان به منظـور همـاهنگی بـا اسـتاندارد      
تربیتـی و   ،  هـاي آموزشـی    تجهیـزات بهداشـتی و برنامـه      ،  هاي پزشکی  درمان
 ممکن است از طریـق       نیازهاي مربوط به بازپروري    200.پرورانه فراهم شود   باز

 تحـت تـأثیر قـرار      هاي با حـداکثر امنیـت      خطر به بخش   فرستادن زندانیان کم  
 201.گیرد؛ زیرا در این صورت دیگر فضاهاي زندان در دسترس نخواهند بـود            

                                                                                                                  
* Email: r-nobahar@sbu.ac.ir 
199  Fry, L. J.: Continuities in the determination of prison overcrowding effects. 

Journal of Criminal Justice 16 (1988), pp. 231-242.  
200  Walmsley, R.: Prison health care and the extent of prison overcrowding. 

International Journal of Prisoner Health 1 (2005), pp. 9-12.  
201  Petersilia, J.: Understanding California Corrections: Summary. UC Irving 
! 

mailto:r-nobahar@sbu.ac.ir
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هـاي   در این زمینه به ویژه معالجات پزشـکی زیـر خـط اسـتاندارد و محـیط                
 چـون  202.اند  عفونی مورد توجه قرار گرفته     هاي مستعد براي گسترش بیماري   

 -هاي عفونی خـاص اسـت      هاي باالتري از بیماري    جمعیت زندان بیانگر نرخ   
هایی غیر از ایدز و هپاتیت       ها شامل بیماري   در برخی از نقاط دنیا این بیماري      

هـاي   ها براي ارائه درمان    برنامه -باشد و به ویژه مرض سل هم می      ) سی،  بی(
هـا در درون   ي از انتقـال ایـن بیمـاري   گیرهاي پیش نند سیاستمؤثر درست ما  
 و البته طبیعی است که پـس از آزادي  203با مانع مواجه است؛،  خود زندان هم  
  204. به عموم گسترش یابدخطر سرایت بیشتر بیماري، از زندان هم

هـاي    آلـوده بـه بیمـاري   نیاناسـهم بـاالي زنـد   ، بودجه کم سالمت زندان  
و جمعیـت بـاال یکـدیگر را تقویـت          ) ویژه مجرمـان مـواد مخـدر       به(عفونی  

هـاي بـاالتر خودکـشی از پیامـدهاي           اعتقاد بر این است که نـرخ       205.کنند می
زندانیان ممکن اسـت    /  کاهش نسبت کارکنان   206.شرایط تراکم جمعیت است   

                                                                                                                   
!  

Center for Evidence Based Corrections 2006, p. 2.  
202  Sarkin, J.: An overview of human rights in prisons worldwide, in: J. Sarkin 

(ed.), Human Rights in African Prisons. Capetown 2008, pp. 1-39, p. 19; 
Human Rights Council: Seventh session. Agenda item 3. Report of the Special 
Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment, Manfred Nowak. Addendum. Mission to Indonesia. A/HRC/ 
7/3/Add. 7, 10 March 2008, p. 13.  

203  Winarso, I. et al.: Indonesian National Strategy for HIV/AIDS control in 
prisons: A public health approach for prisoners. International Journal of 
Prisoner Health 2 (2006), pp. 243-249.  

204  Declaration on Principles of Cooperation Between Prison Health and Public 
Health Services and Development of a Safer Society. Adopted during the 6th 
Partnership Annual Conference on 25 November 2009. Oslo, Norway, p. 3.  

205  The PEW Center (fn. 61), p. 12.  
206  The Howard League for Penal Reform: Briefing paper on prison overcrowding 

and suicide. October 2005; Leese, M., Thomas, S. & Snow, L.: An ecological 
study of factors associated with rates of self-inflicted death in prisons in 
England and Wales. International Journal of Law and Psychiatry 29 (2006), 
pp. 355-360; however, see also Fazel, S., Grann, M., Kling, B. & Hawton, K.: 
Prison suicide in 12 countries: An ecological study of 861 suicides during 
2003-2007. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 45 (2010, 
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هاي مالقات با زندانیان     اجراي برنامه ،   شخصی پیامدهاي زیانباري براي امنیت   
هاي  هاي جانبی سیاست   یکی از اثر  . داشته باشد  ، از زندان  و پذیرش مرخصی  

هاي کـم   جمعیت به زندان  که به نقل و انتقال از تأسیسات پر  رهایی از ازدحام  
 تأثیر منفی بر دیدارهاي خانوادگی و نقـض  207انجامد یمورتر  تر اما د  جمعیت

 پیمان اروپایی   4براي مثال نگاه کنید به ماده       (.  است حق بر زندگی خانوادگی   
 در در واقع از بسیاري از کشورها آمارهاي بـاالتري از خـشونت  ) حقوق بشر 

 گزارشگر عمومی در گزارشی در مورد وضعیت        208. گزارش شده است   زندان
 بازداشـت   3000ها در پاراگوئه به زندانی اشاره کرده اسـت کـه در آن               زندان

گـزارش بـه   . شـوند  نگهبـانی مـی  ،  نگهبان در هـر نوبـت    40شده تنها توسط    
ـ             مشکالت شدید امنیتی   دانیان  اشاره کرده است که هـم از خـشونت میـان زن

  209. کنترل نشده مواد مخدر درون زندانگیرد و هم از قاچاق سرچشمه می
ها در برخی موارد ناشی از اسـتفاده بـیش از حـد از                زندان معیتتورم ج 

 و همـراه بـا زنـدانی شـدن بخـش زیـادي از مـردان جـوان از                    حکم حـبس  
ویژه مالحظه شده است کـه       به 210. است هاي محروم   و محله  هاي اقلیت  گروه
 اثـر    و فقیر در یک جامعه     سواد هاي بی   به شدت بر گروه    پرازدحامهاي   زندان
 211. ارزیابی شده اسـت    اثر اصلی این امر تقویت نابرابري اجتماعی      . گذارد می

                                                                                                                   
!  

published online) who do not find a correlation between overcrowding and 
suicide rates.  

207  Memorandum from The Prison Reform Trust; www. parliament. uk.  
208  Baker et al. (fn. 33), pp. 33-34.  
209  Human Rights Council: Seventh session. Item 3 of the agenda. Report of the 

Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment, Manfred Nowak. Addendum. Mission to Paraguay. 
A/HRC/7/3/Add. 3, 1 October 2007, p. 18.  

210  Petersilia, J.: When Prisoners Return to the Community: Political, Economic, 
and Social Consequences. Sentencing & Corrections. Issues for the 21st 
Century. National Institute of Justice, Washington 2000.  

211  Western, B.: Mass Imprisonment and Economic Inequality. Social Research 
! 
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اي اسـت     و جامعـه   ورود دوباره به زندان   ،  پیامد استفاده بیش از حد از حبس      
کـشد و در      را بـه دوش مـی      212که سنگینی بار نرخ باالي مجرمان سـابقه دار        

 همچنـین  213.دارد  قرارها از طریق کنترل غیر رسمی   معرض فرسایش ظرفیت  
خطـر  ، شود که گذراندن مدت محکومیت حبس در شرایط ازدحـام      تصور می 
  214.دهد  پس از آزادي را افزایش میتکرار جرم
سـاز شـرایط کـاري همـراه بـا فـشار بـراي         ها زمینـه    زندان  جمعیت تورم

ی بـراي   المللی و ملّ   وضعیتی ناسازگار با معیارهاي بین     است و    کارکنان زندان 
 بـه نقـض اسـتانداردهاي     ازدحـام 215.آورد  خـوش رفتـار پدیـد مـی       زندانیان

بـه ویـژه    ،  اصـول جداسـازي   . انجامـد  هنجارین و نقض قوانین مـصوب مـی       
ــاز  ــدانیان بـ ــوم از زنـ ــدانیان محکـ ــازي زنـ ــاز جداسـ ــتی و جداسـ ي داشـ

شدگان نوجوان از زندانیان بزرگسال گاه در معرض برآورده نـشدن             بازداشت
  . است

                                                                                                                   
!  

74 (2007), pp. 509- 532, p. 530.  
212  Mukamal, D. A.: Introduction: Consequences of a Carceral State. Social 

Research 74 (2007), pp. 569-573.  
213  Clear, T. R. & Rose, D. R.: When Neighbors Go to Jail: Impact on Attitudes 

About Formal and Informal Social Control. National Institute of Justice, 
Washington 1999.  

214  Steinberg (fn. 29), p. 7.  
215  International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy: 

International Prison Policy Development Instrument. Vancouver 2001; Baker 
et al. (fn. 33), p. 36; The Correctional Investigator Canada: Annual Report of 
the Office of the Correctional Investigator 2008-2009. Ottawa 2009, p. 31.  
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  ها توجه مؤثر به جمعیت زندان .4
ــراي حــل  چــاره  4-1 ــورم جهــایی ب ــتت ــدانمعی ــا  زن : ه

  هاي معروف دستورکار
ـ    هاست که در دستور کار سیاست      ها دهه   در زندان  ازدحام المللـی و    ینهـاي ب

ها بـراي کـاهش    ی قرار دارد؛ تا آن جا که شگفت نیست که تا کنون راهبرد ملّ
 به  216. قرار گرفته و ترویج شده است      هازدحام به صورت گسترده مورد مباحث     

 بـه کـاهش ارجـاع بـه         ها براي رویارویی با ازدحام زنـدان       طور کلی رویکرد  
  217.گردد  می در زندان باز اقامتزندان و بازداشت و نیز کاهش مدت

و   بلنـد مـدت    نـدان هـا بـه ز     يها براي به دستیابی به کاهش ورود       راهبرد
  : شامل موارد زیر است،در آناقامت 

 شناسـایی   218،)تغییـر جهـت   (هـاي تعقیـب کیفـري        جـایگزین از  استفاده  

                                                                                                                  
216  See for example Report on the Conference to Develop Strategies to Combat 

Overcrowded Prisons. Held at Pretoria/Tshwane from 14 to 16 September 
2005; European Federation of Public Service Unions, Trade Unions and Prison 
Services in Europe: Seminar on 19 May 2005, Luxembourg Discussion 
Document. Brussels 2005; Dankwa (fn. 74), p. 89.  

217  The PEW Center (fn. 61), p. 20.  
توان بـه قـانون آیـین دادرسـی کیفـري            می،  ن ایرا  کیفري در نظام عدالت  ،  در این باره     218

بـه  ،  تعقیب مـتهم  این قانون امکان تعلیق   81در ماده   .  اشاره نمود  4/12/1392مصوب  
، قـانون  همان 82 ماده در،  آن بر افزون. بینی شده است   مدت شش ماه تا دو سال پیش      

متن این مواد به    . است شده فراهم يمیانجیگر امکان،  طرفین بین سازش حصول براي
  :شرح زیر است

ـ تعل قابـل  آنها مجازات هک هشت و هفت،  شش درجه يریتعز میجرا در -81 ماده  قی
ـ  ردهک گذشت،  نداشته وجود کیشا چنانچه،  است ـ گرد جبـران  وارده خـسارت  ای  دهی
 متهم و شود داده یمشخص مدت در آن پرداخت بیترت،  دهید  بزه موافقت با ای و باشد

 موافقـت  أخـذ  از پـس  تواند  یم دادستان،  باشد يفرکی مؤثر تیومکمح سابقه فاقد زین
! 
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 دو تـا  مـاه  شـش  از را يو بیتعق،  متناسب نیتأم أخذ با ضرورت درصورت و متهم
 یبرخ ياجرا به لفکم،  مورد حسب را متهم دادستان،  صورت  نیا در. ندک معلق سال
  :ندک یم ریز يدستورها از

ـ  يمـاد  بار  انیز آثار اهشک ای رفع جهت در دهید بزه به خدمات ارائه -الف  يمعنـو  ای
   دهید بزه تیرضا با جرم از یناش
ـ  و مارستانیب،  درمانگاه،  کپزش به مراجعه قیطر از ادیاعت كتر -ب ـ طر هـر  بـه  ای  قی
   ماه شش ظرف ثرکحدا، گرید

   سال یک مدت به ثرکحدا، نیمع حرفه ای ارک به لاشتغا از يخوددار -پ
   سال یک مدت به ثرکحدا، نیمع انکم ای محل به آمد و رفت از يخوددار -ت
 بـه  ثرکحدا،  دادستان نییتع به یمقام ای شخص به نیمع يها  زمان در خود یمعرف -ث

   سال یک مدت
 نییتع  با  المنفعه عام ای یعموم مؤسسات در نیمع ساعات ای امیا در ارک دادن انجام -ج

   سال یک مدت به ثرکحدا، دادستان
ـ ا در يا  حرفـه  و یفرهنگ،  یآموزش جلسات ای ها  السک در تکشر -چ  سـاعات  و امی
   سال یک مدت به ثرکحدا ،نیمع
 ثرکحـدا ،  نامـه یگواه دادن لیتحو و يموتور هینقل لیوسا با یرانندگ به اقدام عدم -ح
   سال یک مدت به
   سال یک مدت به ثرکحدا، آن از استفاده ای مجوز يدارا سالح حمل عدم -خ
   نیمع  مدت  يبرا، دادستان  نییتع  به  دهید بزه  و  جرم  اءکشر  با  مالقات و ارتباط عدم -د
 مراجـع  بـه  مراتـب  اعـالم  بـا  گذرنامـه  دادن لیتحو و شورک از خروج تیممنوع -ذ

  ماه شش مدت به ثرکحدا ،مربوط
 مستوجب میجرا از یکی ابکارت اتهام به قیتعل مدت در متهم هک یدرصورت -1 تبصره
 یمنته يو بیتعق و ردیگ قرار بیتعق مورد باالتر و هفت درجه ریتعز ای قصاص،  حد
ـ تعل قرار،   ندکن اجراء را ییقضا مقام يدستورها ای و گردد فرخواستکی صدور به ، قی
ـ آ  یم عمل  به بیتعق،  تعدد به مربوط مقررات تیرعا با و لغو ـ تعق هکـ  یمـدت  و دی  بی

 دوم اتهـام  از متهم چنانچه. شود ینم محسوب زمان مرور مدت جزء،  است بوده معلق
 بـه  اسـت  لفکم قرار نندهکصادر مرجع. ندک یم ابقاء را قیتعل قرار دادگاه،  گردد تبرئه

! 
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 . ندک حیتصر صادره قرار در تبصره نیا مفاد
 دادگـاه  در اعتـراض  قابـل ،  ابـالغ  از پس روز ده ظرف،  بیتعق قیتعل قرار -2 تبصره
 . است صالح
ـ تعل قرار مدت در هرگاه -3 تبصره ـ تعق قی  سـابقه  يدارا مـتهم  هکـ  شـود  معلـوم  بی
 و لغـو  نندهکصادر مرجع لهیوس به بالفاصله مزبور قرار،  است مؤثر يفرکی تیومکمح
 زمـان  مرور مدت جزء،  است بوده معلق بیتعق هک یمدت. شود  یم سرگرفته از بیتعق

 . شود ینم محسوب
 مـاده  نیا مقررات اعمال،  یقانون طیشرا وجود درصورت تواند  یم بازپرس -4 تبصره

 . ندک درخواست دادستان از را
 دادگـاه ،  شـود   یمـ  مطـرح  دادگـاه  در میقمست طور  به پرونده هک يموارد در -5 تبصره

 . ندک اعمال را ماده نیا مقررات تواند یم
 شـود  یم ثبت يفرکی سجل واحد در یمخصوص دفتر در بیتعق قیتعل قرار -6 تبصره

ـ تعل،  دیننما تیرعا را قرار در مندرج باتیترت،  مقرر مدت در متهم هک یصورت در و  قی
  . گردد یم لغو
ـ تعل قابـل  آنها مجازات هک هشت و هفت،  شش درجه يریتعز میجرا در -82 ماده  قی
 یخصوص یمدع ای دهید بزه موافقت و متهم درخواست به تواند  یم ییقضا مقام،  است

 گذشـت  لیتحص يبرا تا بدهد متهم به مهلت ماه دو ثرکحدا،  متناسب نیتأم أخذ با و
 يبـرا  تواند  یم ییقضا مقام نیهمچن. ندک اقدام جرم از یناش رتخسا جبران ای کیشا

 شخص ای اختالف حل يشورا به آنان توافق با را موضوع،  نیطرف نیب سازش حصول
ـ ن مـاه  سه از شیب يگریانجیم مدت. دهد ارجاع يگریانجیم يبرا يا مؤسسه ای . ستی

 ورکمـذ  زانیم به و ربا  یک يبرا فقط اقتضاء صورت در ماده نیا در ورکمذ يها  مهلت
، باشـد  گذشـت  قابـل  میجـرا  از موضـوع  و ندک گذشت کیشا اگر. است دیتمد قابل
 جبـران  او خـسارت  ای ندک گذشت کیشا اگر،  موارد ریسا در. شود  یم موقوف بیتعق
 مـؤثر  تیومکمح سابقه فاقد متهم و شود حاصل توافق آن پرداخت به راجع ای و شود
ـ تعق،  متهم موافقت أخذ از پس تواند یم ییقضا مقام،  باشد يفرکی  شـش  از را يو بی
ـ رعا با را متهم ییقضا مقام،  صورت  نیا در. ندک معلق سال دو تا ماه  يهـا   تبـصره  تی
 مـاده  موضـوع  يدسـتورها  یبرخ ياجرا به لفکم،  مورد حسب قانون نیا) 81 (ماده

! 
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 تهممـ  يسـو  از توافـق  مورد تعهدات ياجرا عدم صورت در نیهمچن. ندک یم ورکمذ
 لغو را بیتعق قیتعل قرار،  یخصوص یمدع ای کیشا درخواست به بنا،  عذرموجه بدون

 . دهد یم ادامه را بیتعق و
ـ م به ارجاع ای بیتعق قیتعل تواند یم بازپرس -تبصره  تقاضـا  دادسـتان  از را يگریانجی
  . دینما

سازش و میانجیگري جهت پرهیز از اعمـال  افزون بر موارد پیش گفته، درباره صلح و   
، سـازش  و صـلح  فرهنگ توسعه منظورِ به قضائیه قوه بخشنامهتوان به    ، می کیفر حبس 

 اطفال جرایم از ناشی اختالفات فصل و حل جهت الزم و مناسب زمینه نمودن فراهم
 اسالمی عطوفت بر مبتنی میانجیگري و همصالح مزایاي از آنان مندي بهره،  نوجوانان و
 اشـاره   16/10/1385 مـصوب    نوجوانـان  و اطفـال  براي حبس کیفر اعمال از پرهیز و

  :متن این بخشنامه به شرح زیر است. نمود
  ،کشور سراسر هاي دادگستري کل رؤساي به بخشنامه
  کشور وتربیتی تأمینی اقدامات و ها زندان سازمان

 حل  جهت الزم و مناسب زمینه نمودن فراهم، سازش و صلح فرهنگ توسعه ورمنظ به
 مصالحه مزایاي از آنان مندي بهره، نوجوانان و اطفال جرایم از ناشی اختالفات فصل و
 و اطفـال  بـراي  حبس کیفر اعمال از پرهیز و اسالمی عطوفت بر مبتنی گري میانجی  و

 سـازمان  کـل  مدیران همکاري با ها  استان دادگستري کل رؤساي: است مالز نوجوانان
 از  گیري بهره جهت ذیربط مراجع سایر و استان هر تربیتی و تأمینی اقدامات و ها زندان

  :تا نمایند اتخاذ تربیتی اختالف حل شوراهاي بالفعل و بالقوه هاي ظرفیت
 حـل  شـوراي  دارد وجود ربیتت و اصالح کانون که قضایی هاي حوزه کلیه در ـ الف

 و اصـالح  کـانون  محـل  در اطفال جرایم از ناشی اختالفات وفصل حل براي اختالف
  .  گرددتشکیل تربیت

 محـل  در منظـور  این براي اختالف حل شوراي ویژه شعبه،  کانون فاقد هاي  حوزه در«
  ».شود داده اختصاص مناسب

 بـودن  متأهل بر عالوه نوجوانان و اطفال امور ویژه فاختال حل شوراي اعضاي ـ ب
  :داراي باید فرزند داشتن و
  . سن تمام سال 40 حداقل ـ1

! 
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  . اجتماعی مددکار شناسی روان رشته با مربوط تحصیالت ـ2
 و صلح ایجاد در اهتمام و توانایی و اختالف حل شوراي در فعالیت سابقه سال دو ـ3

  . باشند سازش
 مـدیریت  (دادرسـی  آیـین  بـه  مربوط آموزشی دوره باید اختالف لح شوراي اعضاي
  برنامـه  براسـاس  را »نوجوانـان  و اطفـال  برخـورد  نحـوه  و تربیتی امور،  شوراها امور

  .) نمایندطی آموزشی
 را خـود  تالش و مساعی تمامی سازش و صلح ایجاد براي اختالف حل شوراي ـ پ
 و مـصلح  اشـخاص  و دیگـر  مراجـع  عدتمسا و همکاري از تواند می و گرفته کاره  ب

  . نماید استفاده مؤثر
 در سـابقه  سـال  5 داراي کـه  قـضاتی  بین از اختالف حل شوراي مشاور قضات ـ ت

 انتخاب باشند سرپرستی امور و نوجوانان و اطفال جرایم ویژه شعب و خانواده محاکم
  . شوند
 و عـزل  غیرقابـل  مـدت  طول در و انتخاب سال دو مدت به مذکور مشاورین: تبصره
 را قانونی شرایط استان دادگستري کل رئیس تشخیص به اینکه مگر باشند می استعفاء

  .  باشندداده دست از
 جـرایم  ویـژه  دادگاه بین که شود اتخاذ ترتیبی باید بخشنامه این مفاد اجراي در ـ ث

 از حمایـت  انجمـن ،  تربیـت  و اصـالح  کـانون ،  مربوطـه  دادسراي،  نوجوانان و اطفال
 نهادهـاي  و هـا  سـازمان  سـایر  و بهزیـستی  سـازمان ،  مربوطه حوزه دیه ستاد،  زندانیان
 هماهنـگ  ارتباطی نوجوانان و اطفال ویژه اختالف حل شوراي و حمایتی و مددکاري

  . گردد ایجاد جانبه همه تعامل و همکاري و
 آموزشـی  ادوار برنامـه  اسـتان  هـر  کل دادگستري و قضائیه قوه آموزش معاونت ـ ج

  . خواهندنمود اجرا هماهنگی با و تهیه را مناسب
 معاونـت  طریـق  از نوجوانان و اطفال ویژه اختالف حل شوراي عملکرد گزارش ـ چ

 ریاست هحوز و ها استان امور کل اداره به استان هر دادگستري اختالف حل شوراهاي
  .  خواهدشدارسال
 امـور  کـل  اداره و بـوده  بخـشنامه  این اجراي مسؤول ها استان دادگستري کل رؤساي
ـسن  بـر  نظـارت  مـسؤول  قـضائیه  قـوه  وابـسته  هاي سازمان و ها استان آن اجـراي  ح 

! 
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کـاهش  ، زدایـی  جـرم ، استفاده از عـدالت سـنتی  ،  ترمیمیرویکردهاي عدالت 
 خدمات زندان ،   غیر محکوم از طریق همکاري مؤثر میان پلیس        شمار زندانیان 

شناسـایی  ،   و مدیریت مؤثر پرونده    ه سریع ها براي دستیابی به محاکم     و دادگاه 
دسترسـی بهتـر بـه مـشاوره        ،  219اصل جرم انگاري به عنوان آخرین راه چاره       

، هاي کیفري   در فرآیند  220کنندگان قضایی  تر از معاضدت   و استفاده بیش  ،  دفاع
هـاي   استفاده فزآینـده از جـایگزین     ،  جمعیت زندان گذاري براي کاهش     هدف

 تنهـا بـراي جـرایم خطرنـاك و بـه      اعمال محکومیت حبس،  مؤثر اثبات شده  
جـایش  نلحـاظ گ  ،  تـرین زمـان ممکـن      عنوان آخرین راه چاره و نیز براي کم       

اجــراي ، مــدت و شــرایط آن، گیــري دربــاره حــبس زنــدان هنگــام تــصمیم
هاي نویدبخش   تقویت الگو ،  هنگام و مشروط   ه آزادي زود  هاي مربوط ب   برنامه
 و  المللی مربوط به حقوق زنـدانیان      اي و بین   ارتقاي منشورهاي منطقه  ،  جوابیه

نین اداره نظام زندان در     همچ 221.پیش بردن اراده سیاسی براي تغییر و اصالح       
فیـت زنـدان معمـوالً از       هاي رسماً برقرار شده براي ظر      دیت چارچوب محدو 

شـرح داده   ،  هـاي پـیش گفتـه      هـا و رهنمـود     طریق همراهی و اجراي راهبرد    
  222.شود می

                                                                                                                   
!  

 ) م. (خواهدبود
219  Last Resort Principle 
220  Paralegals 
221  Ouagadougou Declaration and Plan of Action on Accelerating Prison and 

Penal Reforms in Africa, 25 February 2004; Taylor Griffiths, C. & Murdoch, 
D. J.: Strategies and Best Practices against Overcrowding in Correctional 
Institutions. The International Centre for Criminal Law Reform and Criminal 
Justice Policy. Vancouver 2009.  

222  Kitada, M.: Prison Population in Asian Countries: Facts, Trends and Solutions. 
United Nations Programme Network Institutes Technical Assistance 
Workshop. World Prison Population: Facts, Trends and Solutions. Vienna, 
May 10, 2001, pointing to strict observation of law and speedyprocessing of 
cases, restricted use of pretrial detention, effective use of alternatives to 
imprisonment and parole as an explanation of the lack of overcrowding in the 

! 
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عدي از اجرا توافق            همچنین به نظر می    رسد که نسبت به یک رویکرد دو ب
کند کـه از   سو اقداماتی را شناسایی می از یک، کامل وجود دارد؛ رویکردي که   

 کـاهش داده  شـود و ازدحـام   مـی   مبـارزه  زنـدان معیـت تـورم ج طریق آن با 
هـا   راهبرد، البته. نماید این اقدامات را قابل قبول می،  شود؛ و از سوي دیگر     می

 را درك کننـد و هـم قـانع و           آنهاگران اصلی باید هم      باید اجرا شوند و کنش    
با این حال مـسیري     .  را متوجه شوند   223)هاي زندان  هزینه(راهنمایی شوند تا    

ها در طول چند دهه اخیر و بـه ویـژه در چنـد سـال                 معیت زندان تورم ج که  
هاي   و سیاست   کیفري سازد که عدالت   گذشته در پیش گرفته است روشن می      
 شـرایط اجتمـاعی و اقتـصادي       چنـان مربوط بـه زنـدان بـه اراده سیاسـی و            

. گذارنـد  ها را پیش رو می هایی افتراقی از فرصت  اند که آشکارا ساختار    وابسته
چون امـري کـه نمایـانگر یـک      ازدحام آشکارا مورد تصدیق قرار گرفته و هم      

گـذاري   هـاي سیاسـت   گزینه، با این حال. مشکل بزرگ است تلقی شده است 
هـاي   با زندان . ترند همچنان آشکارا جذاب  ،  کند  را متورم می   که ازدحام زندان  

هاي سیاسی بـه عنـوان اولویـت برخـورد            در نظام  پر ازدحام و اصالح زندان    
ها در مورد نحوه برخورد      گذاري هنگام توسعه سیاست  ،   به عالوه  224.شود نمی

ورد مالحظـه قـرار     هاي اجتمـاعی هـم بایـد مـ         هاي پرجمعیت زمینه   با زندان 
گیري کـه    ها براي ازدحام باید از عهده پیچیدگی فرآیند تصمیم         حل راه. گیرند

هـایی مطمئنـاً     چنـین پیچیـدگی  225.بر آیـد ، خود ازدحام را پدید آورده است     

                                                                                                                   
!  

Japanese prison system.  
223  See for example Walmsley, R.: Global Incarceration and Prison Trends. 

Forum on Crime and Society 3 (2003), pp. 65-78, p. 75.  
224  Sekhonyane, M.: Prison reform in Africa: Recent trends. CSPRI Newsletter 

No 10, April 2005.  
225  Kaufman, G.: The National Prison Overcrowding Project: Policy Analysis and 

Politics, a New Approach. The ANNALS of the American Academy of 
Political and Social Science 478 (1985), pp. 161-172, p. 162.  
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ناشی از ساختار هنجارین و پر طول و تفصیلی هستند که دامنه قـدرت افـراد       
تـاکنون  . نمایند کیفري را متالشی می کنند و عدالت     کارمند دولت را تعیین می    

پیشنهادها براي پرداختن به تورم جمعیـت زنـدان بـر اسـاس رویکـرد نظـام                 
محـدود  ،  کنـد   به جاي رویکردي که تنها بر نظام زندان تأکید مـی           226گسترده

اي که قرار است     پیچیدگی،  خود،  رویکردهاي جامع ،  افزون بر این  . بوده است 
  . کنند ولید و زیادتر میت با آن برخورد کنند را باز

  راهبردهاي هنجارین  4-2
هاي محرومیت از آزادي مشمول چارچوب هنجـارینی از       و دیگر مکان   زندان

 و اسـتلزامات آن بـراي       المللی است که بر پایـه آن ازدحـام         ی و بین  قوانین ملّ 
المللـی   اسـناد بـین   . گیـرد  رزیابی قرار می   مورد ا  وضعیت حقوق بشر زندانیان   

معاهـده سـازمان    ،  المللی حقوق مدنی و سیاسی      مانند میثاق بین   حقوق بشري 
هـا و نیـز رفتارهـاي غیـر           متضمن ممنوعیت مجازات    علیه شکنجه  ملل متحد 

اي حقـوق    گونه که اسناد منطقـه      کننده است؛ درست همان     و تحقیر  227انسانی
 پیمـان اروپـایی منـع       228)3مـاده   (بشري مانند پیمـان اروپـایی حقـوق بـشر           

 یا منـشور آفریقـایی حقـوق    229)5ماده (پیمان آمریکایی حقوق بشر ،  شکنجه

                                                                                                                  
226  See for example Penal Reform in Africa: Index on good practices in reducing 

pre-trial detention. PRI 2005, stressing the need for participation of all 
agencies in the criminal justice system.  

بـه  «نوبهار، رحـیم،    :  غیر انسانی نک   براي مالحظه توضیحاتی در باره مفهوم مجازات         227
المللی حقوق بـشر    ، مجموعه مقاالت همایش بین    »ترهاي هرچه انسانی  سوي مجازات 

 )م( .344-325، صص1380ها، دانشگاه مفید، اردیبهشت و گفتگوي تمدن
 هاي  مجازات و رفتارها معرض در یا شده  شکنجه نباید هیچکس :شکنجه منع -3 ماده   228

  )م(. گیرد قرار تحقیرآمیز یا غیرانسانی
 خشن، غیرانسانی یا  یا رفتار یا مجازاتنباید در معرض شکنجه هیچ کس -)2(5ماده    229

! 
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المللـی   مقررات سخت بـین . نی را دارند چنین مضمو 230)5ماده  (بشر و مردم    
هـا    و توصـیه شود که به صورت معیارهاي کمینـه   کامل می توسط قوانین نرم،    

هاي راهنماي بهترین شـیوه      سازمان ملل متحد کتاب   ،  به عالوه . شود ظاهر می 
 ندانکار را منتشر کرده است که راهنماي توسعه و به انجام رساندن اصالح ز             

هـایی کـه بـه کرامـت انـسانی و            جدا از هنجار  .  است هاي حبس  و جایگزین 
کننـده جایگـاهی اساسـی       انسانی و تحقیر   غیر ،هاي ظالمانه  ممنوعیت مجازات 

ر المللـی متـضمن دیگـ      اسـناد بـین   ،  دهـد  در اداره زندان و اصالح زندان مـی       
در میـان   . اند با اهمیت ،  ها براي ازدحام   حلمقرراتی هستند که براي توسعه راه     

هنگامی که در مورد حـبس بـه کـار          ،  »آخرین راه چاره  «اصل  ،  چنین مقرراتی 
نقش مهمی دارد؛ زیرا این اصل بـه روشـنی بیـانگر ایـن پیـام                ،  شود بسته می 

 یـا در مقـررات   231در پیمـان حقـوق کـودك     ،  لبـراي مثـا   (روشن است کـه     

                                                                                                                   
!  

همه اشخاص محرومِ از آزادي باید به دلیل کرامت ذاتی انسان با . تحقیرآمیز قرار گیرد
  )م. (احترام مورد رفتار قرار گیرند

 خشن، غیرانسانی یـا تحقیرآمیـز       ر و مجازات  رفتا... شکنجه... تمام اشکال  ... -5ماده     230
  )م. (شود منع می

  طـرف   شورهايکـ « : پیمان حقوق کـودك درخـور توجـه اسـت          37ماده  ،  در این باره     231
  :شوند می  متقبل را  ذیل  اقدامات  اجراي  نوانسیونک

 مغایر  یا   غیرانسانی و  بیرحمانه  رفتارهاي سایر یا  نجهکش  تحت نباید  یکودک  هیچ)  الف
 را  بخـشودگی   انکـ ام  بـدون  ابـد   حـبس  یا و  اعدام  مجازات. گیرد قرار  انسانی  نشؤو
  . ردک  اعمال  سال 18 زیر  انکودک مورد در  توان نمی
،  دسـتگیري . شـود   زنـدانی   خودسـرانه  و  غیرقـانونی  طـور   بـه  نباید  یکودک  هیچ)  ب
  عنـوان   بـه  و باشـد   قـانون  با  مطابق  بایست می  كودک  کی  ردنک  زندانی یا و  ازداشتب

  )م(» .شد  متوسل  بدان باید  نکمم  مدت  ترین وتاهک  براي و  چاره  راه  آخرین
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 232)داشـتی  معیارهاي کمینه سازمان ملـل متحـد در مـورد اقـدامات غیـر بـاز         

                                                                                                                  
 قواعـد  (حبـسی یر سازمان ملـل متحـد در مـورد اقـدامات غ           ینه کم یارهايمعمقررات     232

 به  1990 دسامبر 14 مورخ 110/45 شماره قطعنامه یط یعموم مجمع مصوب) ویتوک
  :شرح زیر است

  یکل اصول -1
  یاساس اهداف 1-1
 از اسـتفاده  ارتقـا  يبـرا  را یاساسـ  اصـول  يسر کی حاضر اریمع قواعد حداقل 1-1

 يهـا  حـل  راه و مـشمول  اشـخاص  از محافظت اقلدح نیهمچن،  یرحبسیغ يقرارها
  . دهد یم ارائه، شدن یزندان مقابل در نیجانش

، یـی جزا عـدالت  تیریمـد  در جامعـه  شتریب مشارکت ارتقا قواعد نیا از منظور 2-1
 جامعه قبال در متخلفان انیم در تیلمسؤو احساس جیترو و متخلفان با رفتار مشخصاً
  . است

 التعد نظام مقاصد و اهداف و کشور هر یاسیس طیشرا داشت نظر در با قواعد 3-1
  . شد خواهد اجرا ییجزا

 حقوق انیم تعادل کرد خواهند یسع قواعد نیا ياجرا موقع در عضو يها دولت 4-1
 يریشگیپ و مردم آحاد یمنیا يبرا جامعه ینگران و دیدگان  بزه حقوق،  متخلفان يفرد
  . دهند نانیاطم را جرم از
 نیتـدو  یحقـوق  يهـا  نظام چارچوب در را یبسرحیغ يقرارها عضو يها دولت 5-1

 در بـا  و دهنـد  ارائـه  زندان از استفاده کاهش جهت را گرید يها نهیگز تا کرد خواهند
 اعـاده  يبـرا  اجـات یاحت و یاجتمـاع  عدالت يازهاین،  بشر حقوق تیرعا داشت نظر
  . ندینما یعقالن را ییجزا عدالت يها یمش خط و متخلف وضع

  یرحبسیغ يقرارها طهیح -2
 ياجـرا  ای محاکمه، گردیپ مشمول اشخاص هیکل درباره حاضر قواعد ربطیذ مفاد 1-2
 نیا، قواعد نیا نظر از. دارد مصداق ییجزا عدالت ياجرا مراحل هیکل در و حکم کی

ـ نام »تخلفـان م« عنـوان  به باشند محکوم ای متهم،  مظنون نکهیا از صرفنظر اشخاص  دهی
  . شوند یم
ـ دال به ضیتبع هرگونه بدون حاضر قواعد 2-2 ، زبـان ، سـن ، جـنس ، رنـگ ، نـژاد  لی

! 
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ـ  تولـد ،  فقـر ،  یاجتماع ای تیتابع اصل،  دیعقا ریسا ای یاسیس دهیعق،  مذهب  ریسـا  ای
  . شد خواهد اجرا ها تیموقع

 و تیشخـص  بـا ، تخلف تشد و تیماه با منطبق شتریب يریپذ انعطاف منظور به 3-2
 نظـام  ،زنـدان  يرضـرور یغ اسـتفاده  از اجتنـاب  و جامعـه  تیحما با و متخلف سابقه
 از  شیپ  فیتکل نییتع جمله از یرحبسیغ يقرارها از یعیوس فیط دیبا ییجزا عدالت
 موجـود  غیرحبسی يرارهاق انواع و تعداد. کند فراهم را تیمحکوم از پس و محاکمه

  . باشد تیمحکوم احتمال با منطبق که گردد نییتع ينحو به دیبا
 طـور  بـه  آنان از استفاده و نظارت دقت به، قیتشو دیبا یرحبسیغ يقرارها بسط 4-2

  . گردد یابیارزش منظم
 بـه  وسـل ت از االمکـان  یحت که گردد توجه دیبا جامعه در نیمتخلف با برخورد در 5-2
 قـانون  حکومـت  و یقـانون  انتیصـ  طبـق  دادگـاه  توسط محاکمه ای یرسم یدگیرس

  . شود اجتناب
  . شوند گرفته کار به مداخله حداقل اصل طبق دیبا غیرحبسی يقرارها 6-2
ـ  مجـازات  عـدم  يسو به حرکت از یبخش دیبا یرحبسیغ يقرارها از استفاده 7-2  ای
  . باشد جهت آن در يریخأت يها تالش ای لتدخا يجاه ب ییفرزدایک
  یقانون يها انتیص -3
  ؛گردد یم زیتجو قانون توسط یحبس ریغ يقرارها ياجرا و فیتعر، ارائه 1-3
 و تخلـف  شـدت  و تیماه با مقرر ضوابط یابیارز اساس بر یرحبسیغ يقرارها 2-3

  . ردیگ می صورت دیدگان بزه حقوق و تیمحکوم مقاصد، تخلف سابقه، تیشخص
 مراحـل  هیکل در گرید صالح مقام ای ییقضا مستقل مقام توسط دیصالحد اعمال 3-3
  . ردیگ یم صورت قانون حکومت طبق تنها و کامل ییپاسخگو از نانیاطم با یدگیرس
 که یرسم يها یدگیرس يجا به ای شده برده کار به سابقاً ی کهحبس ریغ يقرارها 4-3

  . است متخلف تیرضا مستلزم، کند لیتحم متخلف بر را يتعهد
 مقـام  يسـو  از يبـازنگر  مـشمول  یحبـس  ریغ يقرارها اعمال درباره ماتیتصم 5-3

  . بود خواهد متخلف درخواست اساس بر و گرید صالح مقام ای ییقضا مستقل
 يقرارهـا  ياجـرا  در را يو يفـرد  حقـوق  کـه  یموضوعات در دارد حق متخلف 6-3
  . آورد عمل به را خود تیشکا ای درخواست، سازد یم ثرأمت یرحبسیغ

! 
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 ارتبـاط  در یحقوق جبران امکان صورت در و رجوع حق يبرا یمقتض داتیتمه 7-3
  . شد خواهد ینیب شیپ یالملل نیب شده شناخته بشر حقوق تیرعا عدم با
ـ  یجـسم  خطر ای یروان ای یپزشک شیآزما شامل یحبس ریغ يقرارها 8-3  صـدمه  ای

  . بود اهدنخو متخلف بر لیدل یب یذهن
ـ حما مورد اوقات همه در یحبس ریغ يقرارها مشمول متخلف نشأ 9-3  خواهـد  تی

  . بود
 مقـام  که يحد از شیب متخلف یخصوص میحر یحبس ریغ يقرارها ياجرا در 10-3

  . شد نخواهد محدود، باشد شمرده مجاز پرونده  اصلیرندهیگ میتصم صالح
 خانواده نحو همان به و متخلف یخصوص میحر غیرحبسی يقرارها ياجرا در 11-3
  . شد خواهد شمرده محترم يو

 افـشا  ثالث طرف يبرا و شده نگهداشته محرمانه کامالً متخلف یشخص سوابق 12-3
 بـا  ماًیمـستق  کـه  شـود  یم یاشخاص به محدود سوابق نیچن به یدسترس. شد نخواهد

  . هستند مجاز کامالً که اشخاص گرید ای اند مرتبط متخلف مورد فیتکل نییتع
  استثنا دیق -4
ـ مع قواعـد  حـداقل  ياجـرا  مـانع  عنوان به قواعد نیا در زیچ چیه 1-4  بـا  رفتـار  اری

، نوجوانـان  عـدالت  ياجـرا  يبـرا  متحـد  ملـل  سـازمان  اریمع قواعد حداقل،  انیزندان
ـ ،  زنـدان  ای بازداشت هرگونه تحت اشخاص هیکل از تیحما اصول مجموعه  ریسـا  ای

 و متخلفـان  بـا  رفتـار  به مربوط و یالملل نیب شده شناخته بشر حقوق اسناد و نیمواز
  . شد نخواهد ریتفس، شان یاساس بشر حقوق از تیحما

  محاکمه از شیپ مرحله -2
  محاکمه از شیپ فیتکل نییتع -5
ـ  مـوارد  لمسؤو کارگزاران ریسا ای گردیپ واحد، سیپل 1-5  مالحظـه  چنانچـه ، یجزائ

 حقـوق  و قـانون  بـه  احتـرام  ارتقـا  ای جرم از يریشگیپ،  جامعه تیحما يبرا که کنند
ـ با،  یحقـوق  نظام با  و سازگار  اقتضا صورت در ستین اقدام به یضرورت دیدگان  بزه  دی

 تبرئـه  بودن مناسب درباره يریگ میتصم يبرا. ندینما تبرئه را متخلف تا شوند توانمند
 دادسـتان . شـد  خواهـد  نیتدو یحقوق نظام هر در اریمع يسر کی یدگیرس نییتع ای

 اعمـال  مناسـب  یحبـس  ریغ يقرارها اقتضا صورت در یجزئ موارد يبرا است ممکن
! 
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  . دینما
  محاکمه از شیپ بازداشت از اجتناب -6
 بـا  يفـر یک یدگیرسـ  در توسـل  ابـزار  نیآخر منزله به کمهمحا از شیپ بازداشت 1-6

 دیـده   بـزه  و جامعه از تیحما يبرا و ادعا مورد تخلف به راجع قیتحق به قیدق توجه
  . گرفت خواهد قرار استفاده مورد

ـ اول مراحل در امکان صورت در محاکمه از شیپ بازداشت يبرا لیبد یحل راه 2-6  هی
 يبـرا  ضـرورت  حد از تر یطوالن محاکمه از شیپ بازداشت. شد واهدخ گرفته کار به

 بـه  احتـرام  با و یانسان يا گونه به و نبوده 5-1 قاعده در شده انیب اهداف به یابیدست
  . شد خواهد اجرا انسان یذات نشأ
 و مستقل مقام از محاکمه از شیپ بازداشت به مربوط موارد در دارد حق متخلف 3-6

  . بخواهد پژوهش ها مقام ریسا ای ییقضا صالح
  تیمحکوم و محاکمه مرحله -3

   یاجتماع قیتحق يها گزارش -7
 نممکـ  ییقـضا  مقـام ، باشـد  یاجتماع قیتحق يها گزارش امکان که یصورت در 1-7

ـ  مجـاز  و صـالح  لمسؤو توسط شده هیته گزارش از است . کنـد  اسـتفاده  سـسه مؤ ای
 شـخص  يالگـو  با مرتبط یعنی متخلف درباره یاجتماع اطالعات يحاو دیبا گزارش
 مرتبط يها هیتوص و اطالعات يحاو دیبا نیهمچن. باشد جیرا تخلفات ای کننده تخلف

ـ  و ینیع تیواقع بر یمبتن دیبا گزارش. باشد تیمحکوم وهیش با  بـا  همـراه  طرفانـه  یب
  . باشد روشن کامالً دهیعق اظهار

  تیمحکوم فیتکل نییتع -8
 خـود  میتـصم  در ییقـضا  مقام، یحبس ریغ يقرارها از یفیط نداشت اریاخت در با 1-8
 صورت در که را دیده  بزه مصالح و جامعه از تیحما،  متخلف تیوضع اعاده يازهاین

  . نمود خواهد لحاظ، ردیگ قرار مشورت طرف دیبا اقتضا
  :دهند صلهیف لیذ طرق به را يموارد است ممکن کننده محکوم مقامات 2-8
  اخطار و خیتوب، حتینص مانند یشفاه مجازات) فال

  مشروط تبرئه) ب
  هاي موقعیتی مجازات) پ

! 
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  روزانه و ينقد يها مهیجر مانند یپول يها مهیجر و ياقتصاد مجازات) ت
  تیمالک سلب با مصادره دستور) ث
  خسارت جبران ای دیده بزه به مال اعاده دستور) ج
  حکم قیتعو ای قیلتع) چ
  ییقضا و یشیآزما نظارت) ح
  جامعه به خدمت دستور) خ
  مراقبت مرکز به ارجاع) د
  منزل در نظر تحت) ك
  زندان از ریغ يرفتار روش هرگونه) ذ
  الذکر فوق ریتداب از یبیترک) ر

  تیمحکوم از پس مرحله -4
  تیممحکو از پس تیوضع -9
ـ محکوم از پـس  نیجانـش  يها حل راه از یعیوس فیط دیبا صالح مقام 1-9  در را تی

 شـان  هنگـام  زود ادغام در متخلفان به و اجتناب نمودن یزندان از تا باشد داشته اریاخت
  . کند کمک جامعه در
  :گردد ریز موراد شامل است ممکن تیمحکوم از پس تیوضع 2-9

  خاص يها محل در امتاق و یمرخص) الف
  آموزش ای کار يبرا خالصی) ب
  التزام مختلف اشکال) پ
  اغماض) ت
  عفو) ث
 مـشمول ، عفـو  مـورد  در جـز  بـه  محاکمـه  از پـس  فیتکل نییتع درباره میتصم 3-9

 متخلف درخواست به ازین و صالح مستقل مقام گرید ای ییقضا مقام يسو از يبازنگر
  . است

ـ اول اریبس مرحله در یحبس ریغ برنامه در رابطه با رییتغ هرگونه 4-9  یبررسـ  مـورد  هی
  . ردیگ یم قرار

  یحبس ریغ يقرارها ياجرا -5
! 
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  نظارت -10
 در متخلـف  ادغـام  بـه  کمـک  و تخلف مجدد ارتکاب کاهش نظارت از منظور 1-10

ـ مجرم تیوضـع  به را يو بازگشت احتمال که ينحو به است جامعه  حـداقل  بـه  تی
  . برساند

 یمقـام  توسـط  نظـارت ، باشـد  نظـارت  شرط به یحبس ریغ قرار که یصورت در 2-10
  . ردیپذ یم صورت قانون يسو از شده زیتجو خاص طیشرا تحت و صالح

 رفتـار  و نظـارت  نـوع  نیتر مناسب، مشخص یبس غیرح قرار کی چارچوب در 3-10
 يرو کـردن  کـار  يبـرا  متخلـف  به کمک آن هدف که شود نییتع مورد هر يبرا دیبا

ـ با رفتـار  و نظـارت . باشد خود تخلف  يادوار صـورت  بـه  ضـرورت  صـورت  در دی
  . شوند لیتعد و يبازنگر

 باشـند  برخوردار يماد و یاجتماع، یروان کمک از دیبا نیمتخلف، ازین موقع در 4-10
 را شان ادغام و تیتقو جامعه با را خود روابط که شود داده فرصت آنان به نیهمچن و
  . کنند لیتسه جامعه در
  تدم -11
ـ  قـانون  طبق یحبس ریغقرار  مدت 1-11  صـالح  مقـام  يسـو  از مقـرر  مـدت  از شیب

  . بود نخواهد
ـ تمه اسـت  ممکـن ، باشـد  داده مثبت پاسخ خود کردار در متخلف چنانچه 2-11  يدی
  . ردیگ صورت قرار زودهنگام لغو يبرا
  طیشرا -12
 يازهـا ین، کنـد  نییتع را متخلف تیرعا مورد طیشرا صالح مقام که یصورت در 1-12

  . شوند لحاظ دیبا دیده بزه و متخلف حقوق و ازهاین و جامعه
 یحت  دیده بزه يازهاین داشت نظر در با و موجز، یعمل دیبا تیرعا مورد طیشرا 2-12

 و ییجنـا  رفتـار  بـه  متخلف بازگشت احتمال کاهش آن هدف و بوده محدود االمکان
  . باشد يو یاجتماع ادغام بخت شیافزا

 طیشرا  درباره یکتب و یشفاه حیتوض متخلف یرحبسیغ قرار يریبکارگ آغاز در 3-12
  . کرد خواهد افتیدر، يو حقوق و تعهدات جمله از قرار ياجرا بر ناظر

ـ پ اسـاس  بـر  و یقانون يها مقرره تحت است ممکن طیشرا 4-12  از حاصـله  شرفتی
! 
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  . شوند اصالح، متخلف يسو
  درمان ندیفرا -13
 يهـا  برنامه دیبا یمقتض موارد در و مشخص یحبس ریغ قرار کی چارچوب در 1-13

 یتخصـص  رفتـار  و یمـسکون  يهـا  برنامـه ،  یدرمـان  گـروه ،  يمـورد  کـار  مانند متنوع
  . گردد برآورده موثرتر نیلفمتخ يازهاین تا گردد نیتدو، نیمتخلف ای مختلف يها گروه

  . ردیگ انجام یعمل تجربه و مناسب آموزش با يا حرفه افراد توسط دیبا درمان 2-13
ـ آ عمل به تالش دیبا، دارد ضرورت درمان که شد نیا بر میتصم که یموقع 3-13  دی
 طیشـرا  خـصوص  بـه  و متخلـف  يها ارزش و ذکاوت،  استعداد،  تیشخص،  سابقه که
  . شود درك تخلف ارتکاب به جرمن
 ياجـرا  در را یاجتمـاع  یبانیپـشت  يهـا  نظـام  و جامعه است ممکن صالح مقام 4-13

  . دهد دخالت یحبس ریغ يقرارها
ـ  دیبا تیحما موارد به مربوط فیوظا 5-13 قابـل   سـطح  در و یعملـ  المقـدور  یحت
  . شود حاصل نانیاطم انیدرم يها برنامه موثر ياجرا از تا گردد حفظ تیریمد
  . گردد حفظ صالح مقام توسط و جادیا يمورد سابقه دیبا متخلف هر يبرا 6-13

  طیشرا نقض و انضباط -14
ـ  اصـالح  اش جـه ینت اسـت  ممکـن  متخلـف  تیرعا مورد طیشرا نقض 1-14  لغـو  ای

  . باشد یرحبسیغ يقرارها
ـ ا و آمد خواهد لعم به صالح مقام توسط یرحبسیغ يقرارها لغو ای اصالح 2-14  نی

 صورت هم با متخلف و ناظر افسر يسو از شده اقامه قیحقا قیدق یبررس از بعد تنها
  . گرفت خواهد

 یحبس  قرار لیتحم به منجر خود به خود دینبا یرحبسیغ قرار ياجرا در یناکام 3-14
  . گردد

 یلیبـد  کنـد  تـالش  دیبا صالح مقام یرحبسیغ قرار نسخ ای اصالح صورت در 4-14
  . دینما برقرار یرحبسیغ قرار يبرا
 طیشـرا  نقـض  کـه  يموارد در نظارت تحت متخلف حبس ای يریدستگ اریاخت 5-14

  . شد خواهد زیتجو قانون توسط دارد وجود
ـ  ییقـضا  مقـام  نزد دارد حق متخلف یرحبسیغ قرار لغو ای اصالح محض به 6-14  ای

! 
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  . بخواهد پژوهش صالح مستقل مقام گرید
  کارکنان -6

  استخدام -15
ـ دال به کارکنان استخدام در یضیتبع دینبا 1-15 ، زبـان ، سـن ، جـنس ، رنـگ ، نـژاد  لی

ـ  یملّ منشا،  گرید دهیعق،  یاسیس دهیعق،  مذهب ـ  تولـد ،  یـی دارا،  یاجتمـاع  ای  ریسـا  ای
ـ با کارکنان استخدام به مربوط یمش خط. باشد داشته وجود تیموقع  يهـا  اسـت یس دی

  . کند منعکس را نظارت مورد نیمتخلف تنوع و کرده لحاظ را مثبت اقدام یملّ
ـ با یرحبـس یغ يقرارهـا  يریبکارگ يبرا منصوب اشخاص 2-15  یشخـص  نظـر  از دی

 این. باشند یعمل تجربه و مناسب يا حرفه آموزش يدارا امکان صورت در و مناسب
  . شد خواهد مشخص حووض به ها تیصالح

ـ موقع، طیشـرا  واجـد  يا حرفـه  کارکنـان  حفـظ  و نیتام منظور به 3-15  یخـدمت  تی
 يهـا  فرصـت  و نیتضم کار تیماه با متناسب یمکف يایمزا و حقوق یستیبا،  مناسب
  . گردد فراهم یشغل رشد و يا حرفه رشد يبرا فراوان

  کارکنان آموزش -16
ـ حما و متخلـف  حقوق که یحال در 16-1  از هـدف ، گـردد  یمـ  نیمتـض  جامعـه  تی

 خواهـد  متخلف يبازپرور با ارتباط در  کارکنان يها تیلمسؤو ساختن روشن آموزش
ـ فعال یهمـاهنگ  و يهمکـار  که بدهد را درك نیا کارکنان به دیبا آموزش. بود  بـا  تی

  . است ازین کی، مربوط اتمؤسس
ـ ماه دربـاره  دستورالعمل لهجم از ییها آموزش کارکنان، کار به ورود از قبل 16-2  تی
 افـت یدر یحبس ریغ قرار کاربرد و مختلف يها روش و نظارت هدف،  یحبس ریغ قرار

  . کرد خواهند
 در حــضور بــا را شــان تیــظرف و معلومــات کارکنــان، کــار بــه ورود از بعــد 16-3

. داد خواهنـد  بهبـود  وکـرده    حفـظ  يبازآموز يها دوره و خدمت ضمن يها آموزش
  . شد خواهد فراهم یکاف التیتسه ظورمن آن يبرا

  جامعه منابع ریسا و داوطلبان -7
   عامه مشارکت -17
 روابـط  بهبـود  مهم عوامل نیمهتر از یکی و عمده منبع منزله به عامه مشارکت 1-17

! 



 123  ها  زندان تیجمع به مؤثر توجه .4   

                                                                                                                   
!  

ـ با ،جامعـه  و خـانواده  و یحبس ریغ يقرارها کننده تحمل انیم ـ ا. گـردد  قیتـشو  دی  نی
  . باشد ییجزا عدالت ياجرا در  تالش يبرا یکمک دیبا مشارکت

 تیحما به کمک جهت جامعه اعضا يبرا یفرصت عنوان به دیبا عامه مشارکت 2-17
  . گردد یتلق اجتماع از

   عامه يهمکار و درك -18
ـ با مـردم  عامـه  و یخـصوص  بخـش ، حکومت اتمؤسس 1-18 ـ حما يبـرا  دی  از تی

  . شوند قیتشو، یرحبسیغ يقرارها مروج داوطلب يها سازمان
 در  یآگاه تا شوند برگزار دیبا ها تیفعال ریسا و ها کارگاه، نارهایسم، ها کنفرانس 2-18

  . زندیبرانگ را یحبس ریغ يقرارها کاربرد در عامه مشارکت به ازین مورد
 نگـرش  جادیا به تا ردیگ قرار هاستفاد مورد دیبا یهمگان يها رسانه اشکال هیکل 3-18

 و یحبس ریغ رفتار تر عیوس کاربرد يبرا نافع يها تیفعال به و کرده کمک عامه سازنده
  . گردد منجر متخلف ادغام

 هر تالش ممکن باید به عمل آید تا عامه از اهمیت نقش آن در اجراي قرارهاي 4-18
  .غیرحبسی مطلع شود

  داوطلبان -19
 و یبررس دقت به دیبا نظر مورد کار در شان عالقه و استعداد ساسا بر داوطلبان 1-19

ـ با رنـد یگ عهـده  به است قرار که مشخص يها تیلمسؤو يبرا. شوند استخدام  بـه  دی
 مشورت فرصت و مشاوره و یبانیپشت يبرا صالح مقام به و شوند داده آموزش ينحو
  . باشند داشته یدسترس مقام نیا با
 را يسـودمند  روابـط  که ندینما بیترغ را شان خانواده و متخلفان دیبا وطلباندا 2-19
 مناسـب  اشکال ریسا و مشاوره ارائه با را تماس از يتر عیوس قلمرو و  داشته جامعه با

  . دهند توسعه، مختلف اجاتیاحت و شان تیظرف طبق کمک
 فـه یوظ انجـام  موقـع  در یعموم تیلمسؤو و صدمه، تصادف برابر در داوطلبان 3-19
 بازپرداخـت  آنـان  بـه  دیآ یم شیپ کار خالل در که مجاز يها نهیهز. شد خواهند مهیب

ـ با دهند یم ارائه جامعه رفاه جهت که یخدمات يبرا. شد خواهد  عامـه  قیتـصد  از دی
  . باشند برخوردار

  یابیارزش و يگذار استیس نیتدو، ریزي برنامه، قیتحق -8
! 



  ها حل وجوي کارآمدترین راه در جستها ـ  تورم جمعیت زندان  124

                                                                                                                   
!  

  يزیر برنامه و قیتحق -20
ـ با ریـزي  برنامـه  ندیفرا از یاساس یوجه عنوان به 1-20  دخالـت  يبـرا  هـا  تـالش  دی

ـ غ رفتـار  درباره قیتحق جیترو و یسازمانده در یخصوص و یدولت ينهادها  یحبـس  ری
  . دیآ عمل به متخلفان

 گذاران استیس و جامعه، ها حقوقدان، نیموکل يارویرو مشکالت درباره قیتحق 2-20
  . ردیگ صورت منظم طور به دیبا
ـ با اطالعات و قیتحق يکارها سازو 3-20 ـ س در دی ـ  عـدالت  ستمی  منظـور  بـه  یجزائ

 گنجانـده ،  متخلفان غیرحبسی رفتار ياجرا درباره آمارها و ها داده لیتحل و يآور جمع
  . شوند

  برنامه توسعه و یمش خط نیتدو -21
 از نفـک یال جـز  عنـوان  به به طور منظم دیبا یرحبسیغ يقرارها يبرا ها برنامه 1-21

  . گردند اجرا و یطراح، توسعه ندیفرا در ییجزا عدالت نظام
 صـورت  یرحبـس یغ يقرارهـا  مـوثرتر  ياجرا هدف با دیبا منظم يها یابیارزش 2-21
  . ردیگ
ـ غ يها قرا بودن موثر و کارکرد، اهداف یابیارز يبرا يادوار يبازنگر 3-21  یحبـس  ری
  . ردیپذ انجام دیبا

  ربطیذ يها تیفعال و اتمؤسس با رابطه -22
ـ م ارتباط جادیا تا شوند نیتدو دیبا مختلف سطوح در مناسب يها سمیمکان 1-22  انی

 توسـعه  ،عـدالت  نظـام  يهـا  شـاخه  ریسـا  و یرحبـس یغ يقرارهـا  لمسؤو التیتشک
 و کـار ،  مـسکن ،  بهداشـت  نهیزم در یدولت ریغ و یدولت یرفاه اتمؤسس و یاجتماع
  . کند لیتسه را یهمگان يها رسانه

   یالملل نیب يهمکار -23
ـ غ رفتار نهیزم در کشورها یعلم يهمکار ارتقا يبرا تالش 1-23  عمـل  بـه  یحبـس  ری
 اطالعـات  تبادل و یفن کمک،  آموزش،  قیتحق دیبا حبسی  ریغ يقرارها درباره. دیآ یم
ـ پ يبرا متحد ملل سازمان اتمؤسس قیطر از  بـا  متخلفـان  رفتـار  و جـرم  از يریشگی

 یاجتمـاع  توسـعه  مرکـز  ییجزا عدالت و جرم از يریشگیپ شاخه با کینزد يهمکار
  . گردد انجام متحد ملل سازمان رخانهیدب دوستانه انسان امور

! 
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محرومیت از آزادي باید به طور خاص توجیه شود و نبایـد بـه عنـوان یـک                  
معیارهـا و   ،  هـا   پیمـان ،  افزون بر ایـن   .  عادي مورد استفاده قرار گیرد     مجازات

  سازمان ملـل متحـد اولویـت آشـکاري را بـه هـدف بـازپروري         رهنمودهاي
 ،اي هستند کـه در شـرایط ازدحـام         اي اصول رویه    متضمن دسته  آنهادهد؛   می

فـرض  ،  بازداشت پیش از محاکمه به عنـوان آخـرین راه چـاره           : اصولی مانند 
  . دهند  را مد نظر قرار میقواعد محاکمه سریع  وبرائت

هـاي حقـوق بـشر و گزارشـگران      المللی توسط بخش  اجراي مقررات بین  
بازدیــد از کــشورها و ، هــا اي دولــت هــاي دوره بــر اســاس گــزارش، ویــژه

 قوانین داخلی در مـورد زنـدان      . گیرد هاي افراد مورد نظارت قرار می      شکایت
ي گونـاگون اسـت کـه شـفافیت و نظـارت            هـا  هایی در شکل  سازوکارشامل  

گمان مایـه شـگفتی نیـست کـه          بی. سازد مستقل بر شرایط زندان را میسر می      
ـ    گران بین  در دستور کار کنش   ،  ازدحام ، ی در عرصـه حقـوق بـشر   المللی و ملّ
  . اي را داراست  نقش برجسته و اصالح زندانسیاست امنیتی، جرم

تـورم  هـایی بـراي کـاهش        که چه چاره  ها درباره این   در خصوص پیشنهاد  
 از  شـوراي اروپـا   . هیچ کمبودي وجـود نـدارد     ،  ها وجود دارد    زندان معیتج

هـا بـه     دسته کامالً مشروحی از پیشنهادها را با توجه به پاسـخ          1999،233سال  

                                                                                                                   
!  

ـ با یقـانون  مقـررات  یهمگـون  و یقـ یتطب مطالعات 2-23 ـ ط تـا  ابـد ی شیافـزا  دی  فی
 و یداخلـ  سـرحدات  سرتاسر در را آنان کاربرد و افتهی گسترش یرحبسیغ يها نهیگز

ـ  و مـشروط  محکـوم  متخلفـان  نظـارت ،  انتقال نمونه مانیپ طبق  را مـشروط  يآزاد ای
  )م (.کند لیتسه
  >pdf.14hr/hr/org.ir-unic.www<: در

233  Recommendation No. R (99) 22 of the Committee of Ministers to Member 
States Concerning Prison Overcrowding and Prison Population Inflation; these 
recommendations are part of a series of recommendations geared towards 
regulation of alternatives to imprisonment and acceptable conditions of 

! 
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هـایی کـه ازدحـام زنـدان را مـورد            پیشنهاد. منتشر کرده است  ،   زندان ازدحام
 و اسـناد متعـدد دیگـري هـم     بخشی از اعالمیه کـامپال ، توجه قرار داده است  

معیارها و مقررات   ،  ها این پیشنهادها به بسیاري از اصولی که در پیمان        . هست
یـک دیـدگاه عمـومی      . کنـد  تصریح می ،   مطرح شده است   سازمان ملل متحد  

چالـشی عمـده را   ، نگران است که ازدحام زندان و افـزایش جمعیـت زنـدان         
در خـصوص حقـوق     (.  بگـذارد   کیفري پیش روي اداره زندان و نظام عدالت      
به عـواملی اشـاره شـده       ،  همچنین. )ريبشر و مدیریت کارآمد مؤسسات کیف     

، د؛ مانند وضعیت جرم به طور کلـی    رانَ است که گسترش زندان را به جلو می       
  کـه از حـبس     هاي تعیـین مجـازات    سازوکارهاي کیفري و    اجرا  ضمانتنظام  

ت اقدامات مربـوط بـه بازداشـ      ،  هاي اجتماعی اجرا  ضمانت،  کند طرفداري می 
نیـاز بـه    . اثربخشی عدالت کیفري و گرایش عموم به حبس       ،  پیش از محاکمه  

 مقابله بـا ازدحـام زنـدان در یـک سیاسـت             آنها از   اقدامات ترکیبی که هدف   
در عین تأکید بر    . مورد تأکید قرار گرفته است    ،  کیفري سازوار و معقول است    
دم و نهایتـاً  اندرکاران عدالت کیفري و عموم مر      نیاز به حمایت از سوي دست     

 کیفـري و واقعیـت      نیاز به اطالعات متعادل در مـورد مـؤثر بـودن مجـازات            
 و دموکراسـی    توجه خاصی هم نسبت به اصول اولیه حاکمیت قـانون         ،  زندان

یـک اصـل    ،  رسـد  عینـی مـی   هاي  هنگامی که نوبـت بـه پیـشنهاد       . شده است 
چـاره و محـدود    آخـرین راه  ، م به مجازات حبساستاندارد این است که حک  

                                                                                                                   
!  

detention: Recommendation Rec (2000) 22 on improving the implementation 
of the European rules on community sanctions and measures, 
Recommendation Rec (2003) 22 on conditional release (parole), 
Recommendation Rec (2003) 23 on the management by prison administrations 
of life sentence and other long-term prisoners, Recommendation Rec (2006) 2 
on the European Prison Rules, Recommendation Rec (2006) 8 on assistance to 
crime victims and Recommendation Rec (2006) 13 on the use of remand in 
custody, the conditions in which it takes place and the provision of safeguards 
against abuse.  
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ي دیگـري   اجـرا   ضمانتبه جرایمی است که شدت آن به حدي باشد که هر            
 به عنوان پاسـخی بـه       هاي ساخت زندان   برنامه. آشکارا ناکافی باشد  ،  براي آن 
 حلـی پایـدار را بـراي وضـعیت         شود که راه   اقدامی استثنایی تلقی می   ،  ازدحام

ولـز بـه    / تجربیاتی که در آمریکا و انگلـستان      ،  در واقع . دهد ازدحام ارائه نمی  
 ایـن   همچنـین  234.کنـد  بر اهمیت ایـن توصـیه تأکیـد مـی         ،  دست آمده است  

یـا  (هـاي اجتمـاعی     اجرا  ضـمانت پیشنهاد نـاظر اسـت بـه تـدارك طیفـی از             
 حکـم حـبس بـه صـورت         تعلیـق ،  هاي حبس مانند آزادي مشروط     جایگزین
آزادي مـشروط    [ تحت نظارت سـامانه الکترونیـک      بازداشت خانگی ،  مراقبتی
ایـن پیـشنهادها   . )ار و خدمات اجتماعی بزهک-دیده  میان بزه  مصالحه،  ]مشدد

 یا تنزیل درجه انواع مشخـصی از جـرایم          زدایی ست با جرم   مرتبط ا  همچنین
هاي حبس بلند مدت     محکومیت. اي که سبب محکومیت زندان نشود      به گونه 

 بایـد بـا     هـاي کوتـاه مـدت      باید تا جاي امکـان کـاهش پیـدا کنـد و حـبس             
نین توصیه شده است کـه بـه        همچ. هاي اجتماعی جایگزین شود   اجرا  ضمانت

از . اران در مــوارد مناســب توجــه شــودبزهکــتعهــدات مربــوط بــه درمــان 
تـرین ظرفیـت هـر نهـاد      واضح است که باید بـیش     ،  گرایانه اندازي عمل  چشم

معیت زندان پیش از هر چیز بایـد زیـر          تورم ج مقابله با   . کیفري تعریف شود  
 در خـصوص امکانـات    مینهتأثیر توجه آشکاري به حقوق بشر و معیارهاي ک        

هایی ماننـد   استفاده از روش  ،  اجراي محکومیت حبس  . زندان قرار داشته باشد   
 بازداشت خانگی تحت نظارت سـامانه       235، از زندان  مرخصی،  نظام زندان باز  

                                                                                                                  
234  See in particular Spelman (fn. 109).  

 و  زندانها سازان ییتوان به آیین نامه اجرا می، یران ا کیفريدر نظام عدالت، در این باره   235
  اشاره نمود کـه امکـان مرخـصی        20/9/1384 مصوب شورک یتیترب و ینیتام اقدامات
 منظـور  بـه « :دارد  این آیین نامه مقـرر مـی   213ماده.  را پیش بینی نموده است     زندانیان
 ضروري  مشکالت رفع، زندانیان اجتماعی و خانوادگی روابط و مبانی تحکیم به کمک

! 
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 ممکـن اسـت بـراي       همچنـین هـا    این روش . دهد  را اجازه می   236الکترونیکی
نیز مورد اسـتفاده قـرار      ،   است پرازدحامهاي   جبران مشکالتی که الزمه زندان    

هاي بازداشت پـیش     اي بر جایگزین   تأکید ویژه ) ارتباط با دنیاي خارج   (. گیرد
 خـارج از دادگـاه   فصل پرونده و از محاکمه شده است و به تغییر جهت و حل  

هـا و    جالـب اسـت اشـاره شـود کـه دادسـتان        همچنین. هم اشاره شده است   
گیري در مـورد محکومـت       اند تا هنگام اعمال و تصمیم      دادرسان تشویق شده  

البته تصمیمات فردي در مـورد  . ظرفیت زندان را مد نظر داشته باشند  ،  کیفري
. ضاي زندان اتخاذ شود   تواند بر اساس در دسترس بودن ف       تعیین مجازات نمی  

بنیادهـایی را   ،  اند تا براي تعیین مجـازات      ان تشویق شده  قانونگذار،  از این رو  
هاي اجتماعی بـه جـاي      اجرا  ضمانتوضع نمایند که براي افزایش استفاده از        

و ) مخففـه (دهنـده   محکومیت زندان مناسب باشـد و نقـش جهـات تخفیـف        
باره مجازات   گیري در  ر تصمیم هاي پیشینی د   به ویژه نقش محکومیت   ،  مشدده

 و اقـدامات    هـاي اجتمـاعی    نقـش مجـازات   . کیفري به دقـت مالحظـه شـود       
هایی توجه شده است تا     اجرا  ضمانتاجتماعی برجسته شده است و به چنین        

                                                                                                                   
!  

 به  مجدد بازگشت زمینه نمودن فراهم و اجتماعی بازتوانی، قضائی و خانوادگی، فردي
، ورزشـی  و فرهنگی،  تربیتی،  اصالحی هاي  برنامه در فعال مشارکت همچنین و جامعه
 مرخـصی  فـصل  این به مربوط مواد چهارچوب در زندانیان به،  اشتغال و آموزي  حرفه
 )م(» .گردد می اعطاء

 اسـالمی مـصوب   توان به قانون مجازات می،  ایران کیفريدر نظام عدالت، در این باره    236
م تعزیري از درجه پنچ تـا  در جرای«: ر داشته  مقرّ 62 اشاره نمود که در ماده       1/2/1392

، تواند در صـورت وجـود شـرایط مقـرر در تعویـق مراقبتـی               دادگاه می ،  درجه هشت 
 را با رضایت وي در محدوده مکانی مشخص تحت نظـارت سـامانه   محکوم به حبس  

  ) م (».هاي الکترونیکی قرار دهد)سیستم(
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اعتقاد بر این است کـه      . هاي کوتاه مدت شوند    هاي معتبر حبس    جایگزین آنها
مخـصوصاً از طریـق    ،  آنهـا ها بـه اجـراي مـؤثر        اجرا  ضمانتدست  اعتبار این   

 بستگی دارد؛ به ویژه بـه       آنهاهایی براي اجرا و نظارت بر        تدارك زیر ساخت  
هاي اجتمـاعی   اجرا  ضمانتها به مؤثر بودن      این منظور که دادرسان و دادستان     

اي هـ  این اطمینان به نوبه خود به توسـعه و کاربـست فـن            . اطمینان پیدا کنند  
ارزیابی خطر و راهبردهاي نظارتی همراه با نگـاه         ،  بینی خطر  قابل اعتماد پیش  

 اري و تـضمین حمایـت و امنیـت   بزهکـ به تعیین خطر بازگـشت مجـرم بـه       
شـده ماننـد   ها نشان از آن دارد که اقدامات فـردي      ارزیابی. عمومی اشاره دارد  

تـورم  اي مهـار و مـدیریت       آزادي مشروط زودهنگام بر اقدامات جمعـی بـر        
بـه ویـژه آزادي     .  شخـصی و عمـومی مقـدم اسـت         معیت زندان مانند عفو   ج

چون مـؤثرترین اقـدام در تـالش بـراي کـاهش مـدت حـبس و                  مشروط هم 
 توقـع ایـن بـوده       همچنـین .  ارزیابی شده است   بازگشت آرام مجرم به جامعه    

نظـارت و  ، اي درمان در طول مـدت بازداشـت  گذار بر هاي اثر است که برنامه 
 مجرم کمک نماید و تکـرار       درمان پس از آزادي که باید به تسهیل بازپروري        

  . مؤثر باشند،  را کاهش دهدجرم
 پـس از    چرخانیدن پاشنه در مشکالت و نرخ باالي تکرار جـرم         ،  در واقع 

ویژه  به 237.اند کند که حل نشده     مشکالت بسیاري را مطرح می     همچنان حبس
 هـاي زنـدان     در چـه شـرایطی نظـام       :باید به این پرسش پاسخ گفته شود کـه        

را کـاهش   ) و حکـم حـبس متعاقـب آن       (ممکن است خطر انجام دوباره بزه       
  238؟دهند

                                                                                                                  
237  O’Donnell, I., Baumer, E. P. & Hughes, N.: Recidivism in the Republic of 

Ireland. Criminology and Criminal Justice 8 (2008), pp. 123-146.  
238  Gottfredson, D. M.: Effects of Judges Sentencing Decisions on Criminal 

Careers. National Institute of Justice, Washington 1999.  
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  ها  در زندانت و تورم جمعیحبس، عموم مردم  4-3
 و ابزارهـاي   زنـدان گرایش عمـومی نـسبت بـه ازدحـام        ها به ندرت   پژوهش

، بـه طـور کلـی   . انـد  مقبول براي حل چنین مشکالتی را مورد توجه قرار داده 
اي  عالقـه ،  هاي مـرتبط بـا زنـدان       معلوم شده است که عموم مردم به سیاست       

. گذار اسـت   تخصصی و غیر تأثیر   ،   بسیار محدود  ، حمایت از زندان   239.دارندن
ایاالت متحـده نـشان داده اسـت کـه مـردم            در   1980هاي   یک مطالعه از دهه   

] اعطاي[هاي   هاي اجتماعی و سیاست   اجرا  ضمانتحمایت اساسی خود را از      
م مـردم نـسبتاً بـا    عمـو . انـد   بابت رفتار خوب در زندان اعالم کـرده      مرخصی

تـر بــه   صـالحیت اختیــاري بـیش  ] دادن[ و نیـز  هـاي سـاخت زنــدان   برنامـه 
 موافق نیستند و کـاهش طـول محکومیـت را نیـز رد               مشروط هاي عفو  هیأت
هـاي تطبیقـی در      دیـدگاه ،  المللـی راجـع بـه جـرم         نظرسنجی بین  240.کنند می

 نـشان   2005هاي مربوط به سـال       داده. سازد عیین کیفر را میسر می    خصوص ت 
  بـر حـبس    دهد که در برخی مناطق در مورد تـرجیح خـدمات اجتمـاعی             می

هـاي    این در حالی اسـت کـه برخـی نظرسـنجی       241اختالف نظر وجود دارد؛   
افکـار  ، سـوي دیگـر   از 242.دیگر نشانگر حمایت قابل توجهی از حبس است    

جرایم را  ،  تر  مطمئناً این دیدگاه را قبول ندارد که حبس بیش          در اروپا  عمومی
  243.دهد کاهش می

                                                                                                                  
239  Conrad, J.: Corrections and its Constituencies. Prison Journal 64 (1984), pp. 

47-55.  
240  Skovron, S. E., Scott, J. E. & Cullen, F. T.: Prison Crowding: Public Attitudes 

Toward Strategies of Population Control. Journal of Research in Crime and 
Delinquency 25 (1988), pp. 150-169.  

241  See also Proos, I. & Pettai, I.: Attitudes of Georgia’s population towards crime 
and penal policy. Institute of Social Studies and Analysis. Georgia 2009.  

242  Dijk, J., van Kesteren, J. & Smit, P.: Criminal Victimisation in International 
Perspective. Key findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS. The Hague 
2007, p. 147.  

243  See Irish Penal Reform Trust: Public Attitudes to Prison, February 2007. TNS 
! 



 131  ها  زندان تیجمع به مؤثر توجه .4   

کـار   کـدام راه  : هـا   زندان معیتتورم ج پاسخ به مشکل      4-4
  مؤثر و کدام یک امیدبخش است؟

  هاي کلی دیتو محدوها پیشنهاد  4-4-1
،  در میـان اسـت      زنـدان  هر گاه سخن از شناسایی مشکالت ناشی از ازدحـام         

. کننـد   مشکالت ازدحام را رد نمی، کیفريالن عدالتمسؤوها و    مطمئناً دولت 
و مــشکالت هــا  هــاي طرفــدار اســناد حقــوق بــشر معمــوالً واقعیــت دولــت
کننـد؛ هـر چنـد گـاه در        شده توسط گزارشگران و مأموران را تأیید می        کشف

. شـود  مناقشاتی پدیدار مـی   ،  خصوص اینکه ازدحام چگونه باید تعریف شود      
تواند احتماالً در    جمعیت می  هاي پر  ها به زندان   ها براي فهم پاسخ دولت     سرنخ

، هـاي حقـوق بـشر    دادگاهاي ه ها و تصمیم ها به یافته فرآیند نظارت و واکنش   
دیوان اروپایی حقـوق بـشر در مواجهـه بـا           . مأموران و گزارشگران پیدا شود    

ها نخست به مشکالت سـاختاري اذعـان نمـود        زندان معیتتورم ج وضعیت  
مدت قرار دارد؛ مشکالتی که نه توسـط        که آشکارا وراي ازدحام پایدار و بلند      

 گسترش یک   ،دیوان اروپایی . نه مورد نظر وي بوده است     شده و    دولت انکار 
نظام شکایت کارآمد را براي خدمات زنـدان و مقامـات نـاظر بـر تـسهیالت                 
بازداشت توصیه نموده است که به بهترین نحو سامان داده شده تـا اقـدامات               

تـر متـضمن راه      این نظام بـیش   ،   در نتیجه  244.مناسب را به سرعت انجام دهد     

                                                                                                                   
!  

mrbi/155055/ Irish Penal Reform Trust – Public Attitudes to Prison/February 
2007; McAuley, M. & Macdonald, K. I.: Russia and Youth Crime. A 
Comparative Study of Attitudes and their Implications. British Journal of 
Criminology 47 (2007), pp. 2-22, p. 2; Proos, I. & Pettai, I.: Attitudes of 
Georgia’s population towards crime and penal policy. Institute of Social 
Studies and Analysis. Georgia 2009.  

244  European Court of Human Rights, Judgment as of 22 October 2009 in the 
cases Orchowski v. Poland (application no. 17885/04) and Norbert Sikorski v. 
Poland (no. 17599/05).  
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هـایی کـه     حـل  راه،  باره آن توافق وجـود داشـته باشـد         که در هایی است    حل
هایی را به دست دهـد کـه چـرا ازدحـام             جذاب باشد و احتماالً بتواند سرنخ     

  اند؟ اجرا نشده، ادامه دارد و چرا راهبردهاي در دسترس براي حل مسأله
 هاي گزارشگران ویژه که در مـورد شـرایط ازدحـام           هنگامی که به توصیه   

هایی در زمینـه طراحـی و        پیشنهاد،  کنیم نگاه می ،   تهیه شده است   وخیم زندان 
، شـود کـه هـدف آن       اجراي اصالح ساختاري و جامع نظام زندان نمایان مـی         

هاي زندان و نوسازي امکانات      افزایش ظرفیت ،  شدگان کاهش شمار بازداشت  
وط بـه بازداشـت پـیش از        هاي مرب  جداسازي مجرمان غیرخشن از بخش    ،  آن

هـاي    طـرح  245.محاکمه و افزایش کاربـست اقـدامات غیـر بازداشـتی اسـت            
کنـد کـه کمـک       پیشنهادي به ویژه بر چارچوب مناسب مقرراتـی تأکیـد مـی           

هاي غیرضـروري پـیش    کند تا در قالب وثیقه و دیگر اقدامات از بازداشت         می
. اجتنـاب شـود   ،  شـت از محاکمه از طریق فراهم آوردن جایگزینی براي بازدا        

کنـد کـه      آن گونه اقدامات قضایی را تشویق می       همچنینهاي پیشنهادي    طرح
 مشمول بازداشـت    246اهمیت یا جرایم خرد   خشن و کم    جرایم غیر  آنهابر پایه   

، تـر  هـاي بـیش    هـا بـراي سـاختن زنـدان         برنامـه  247.پیش از محاکمه نـشوند    
                                                                                                                  
245  Human Rights Council: Seventh session. Agenda item 3. Report of the Special 

Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment, Manfred Nowak. Mission to Sri Lanka. A/HRC/7/3/Add. 6, 26 
February 2008, pp. 25-26; Human Rights Council: Tenth session. Agenda item 
3. Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment, Manfred Nowak. Addendum. Follow-Up 
to the Recommendations Made by the Special Rapporteur. Visits to China, 
Georgia, Jordan, Nepal, Nigeria and Togo, A/HRC/10/44/Add. 5, 17 February 
2009, p. 32.  

246  petty offences 
247  Human Rights Council: Tenth session. Agenda item 3. Report of the Special 

Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment, Manfred Nowak. Addendum. Follow-Up to the 
Recommendations Made by the Special Rapporteur. Visits to China, Georgia, 
Jordan, Nepal, Nigeria and Togo, A/HRC/10/44/Add. 5, 17 February 2009, p. 
83-84; Human Rights Council: Seventh session. Item 3 of the agenda. Report 
of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading 

! 
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عفوهاي عمومی و   ،   به همین ترتیب   248.هایی را به دست آورده است      حمایت
کـه  ) متمرکز بر مجرمان غیر خطرناك و مظنـون بـه جـرایم خـرد             (خصوصی

، گویـد  تـرین مـشکالت ازدحـام پاسـخ مـی          برآورد شده است که بـه مـزمن       
شـود کـه مجرمـان      ظاهراً تصور مـی 249.هایی را به دست آورده است  حمایت

 بـا ایـن     250.داشـتی باشـند    نامزدهاي اقدامات غیر باز   ،  ل مرتبه او  غیرخطرناك
 نظـام  رم خـرد در برخـی کـشورها د     دهـد کـه جـرای      شواهد نشان مـی   ،  حال
، گرانـه  باره رفتار ناشی از مـستی یـا رفتـار اخـالل             در 251.ها نقش دارند   زندان

،  در بر نـدارد     که حکم حبس    به جرم اداري   آنهاتنزل دادن   ،  فحشا و مانند آن   
  . آید به نظر راه حل معقولی می

ي از گیر کمیتـه اروپـایی پیـش   هـاي پـر جمعیـت    در بافت اروپایی زنـدان   
 هـم دربـاره اسـتفاده       252 آمیز  غیر انسانی یا تحقیر     و رفتار یا مجازات    شکنجه

                                                                                                                   
!  

treatment or punishment, Manfred Nowak. Addendum. Mission to Paraguay, 
A/HRC/7/3/Add. 3, 1st October 2007, p. 17, referring to a case a detainee who 
had spent one and a half years in pretrial detention on suspicion of having 
stolen a bicycle; see also Michigan Task Force on Jail and Prison 
Overcrowding Task Force on Jail and Prison Overcrowding Presents Report. 
April 22, 2005.  

248  Committee against Torture: Consideration of reports submitted by States 
parties under article 19 of the Convention. Second periodic report of States 
parties due in 1997; the present report is submitted in response to the list of 
issues (CAT/C/KHM/Q/2) transmitted to the State party pursuant to the 
optional reporting procedure (A/62/44, paras. 23 and 24), Cambodia. CAT/C/ 
KHM/2, 2 February 2010, pp. 7-8.  

249  Committee Against Torture: Conclusions and recommendations of the 
Committee against Torture (Concluding Observations/Comments, 10-21 
November 2003) Cameroon. CAT/C/CR/31/6, 05/02/2004.  

250  Commission on Human Rights: Sixty-second session. Item 11 (a) of the 
provisional agenda. Report of the Special Rapporteur, Manfred Nowak. 
Addendum. Follow-up to the recommendations made by the Special 
Rapporteur. Visits to Azerbaijan, Brazil, Cameroon, Chile, Mexico, Romania, 
the Russian Federation, Spain, Turkey, Uzbekistan and Venezuela, E/CN. 
4/2006/ 6/Add. 2, 21 March 2006, p. 10, pp. 44-45.  

251  Dankwa (fn. 74), p. 85.  
252  European Committee for the prevention of Torture and Inhuman or 
! 
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 کوتـاه مـدت ابـراز       هاي طوالنی مدت و هم نسبت به حـبس          حبس وسیع از 
بر ایـن اسـت     ها در مورد حبس کوتاه مدت مبتنی         نگرانی. نگرانی کرده است  

مبنـاي دیگـر ایـن      . اثر وارونـه دارنـد     هاي کوتاه بازداشت در زندان     دورهکه  
بـه طـور    ،   سـپس  253. است هاي اجتماعی اجرا  ضمانتلحاظ مزایاي   ها  نگرانی

 کـافی را  رود فرصت بـازپروري   دسته از شرایط زندان که گمان می  خاص آن 
 254.کند انداز حقوق بشر جلب توجه می نان از چشمهمچآورد  فراهم می

  و مـالی   امروزه بسیاري از کشورها خـود را در چنـان شـرایط اقتـصادي             
هاي سـاخت    توجهی را به برنامه    دهد منابع قابل    اجازه نمی  آنهابینند که به     می

 در حالی که با این پرسش مواجهند که منـابع بـه             آنها.  اختصاص دهند  زندان
ترین اولویـت را     ها کم  به زندان ،  گذاري کنند  شدت محدود را در کجا سرمایه     

 ن براي سـاخت زنـدان     استدالل شده است که عمالً محال است بتوا       . دهند می
 ایـن امـر بـه نوبـه خـود      255.المللی وام دریافت کـرد   هاي مالی بین   از سازمان 

 دسترس را براي کشورهاي بسیار بدهکار و دچار آفـت فقـر           در  هاي   انتخاب
هـاي حـل مـشکل بـدهی صـندوق          بر اساس برنامه  . دهد به شدت کاهش می   

،  کـشور بـه شـدت بـدهکار        42 از جمله     آفریقایی  کشور 32،  المللی پول  بین

                                                                                                                   
!  

Degrading Treatment or punishment (CPT) 
253  Report to the Government of the United Kingdom on the visit to the United 

Kingdom carried out by the European Committee for the Prevention of Torture 
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 18 
November to 1 December 2008. Strasbourg, 8 December 2009, pp. 20-22; see 
also the response of the United Kingdom.  

254  Report by Mr Alvaro Gilo-Robles, Commissioner for Human Rights, on the 
Effective Respect for Human Rights in France Following his Visit from 5 to 
21 September 2005 for the attention of the Committee of Ministers and the 
Parliamentary Assembly. CommDH (2006) 2, Strasbourg, 15 February 2006, 
p. 22.  

255  Committee Against Torture: Thirty-seventh session, 6-24 November 2006, 
Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 19 of the 
Convention. Conclusion and recommendations of the Committee against 
Torture (Extracts for follow-up) Guyana (State Party’s Response).  
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که در اسناد گزارشگر عمـومی و       هایی  تر پیشنهاد  بیش،   با این حال   256.هستند
بـازبینی  . بـه بودجـه خاصـی نیـاز نـدارد         ،  گران مطرح شده است    دیگر کنش 

 فرآیندهاي مربوط بـه آزادي زودهنگـام و       ،  مقررات مربوط به تعیین مجازات    
،  و نظـایر آن    هاي بازداشت پیش از محاکمه و حـبس        جایگزین،   مشروط عفو

  . اند بیشتر مبتنی بر اراده سیاسی

  هاي مالی اطالعات و انگیزه، سازمان  4-4-2
، رتبط بـا سـازمان     به طیفی از مـسائل مـ       هاي پر جمعیت   گویی به زندان   پاسخ

  . بندي وابسته است هاي مالی و بودجهساختریدانش و اطالعات و نیز ز
هـا بـه    لیت سیاسی زنـدان مسؤواین نکته برجسته شده است که واگذاري     

وزارت دادگستري به جاي وزارت کشور عنـصري مهـم در ارتقـاي اصـالح               
 هاي حـبس  ینبازداشت پیش از محاکمه و توسعه و استفاده فزآینده از جایگز     

 بیـانگر   لیت وزارت دادگستري در مورد اصـالح زنـدان        مسؤو 257.خواهد بود 
. المللی اسـت    با معیارها و هنجارهاي بین     تعهد به هماهنگ کردن اداره زندان     

 جمعیت زندان در هزاره جدید از اصالح قـانون          گیرکاهش چشم ،  در روسیه 
گیـرد کـه نظـارت قـضایی بـر تحقیـق و               دادرسی کیفري سرچشمه می    آیین

ترین تصمیم آشکارا این اسـت کـه اختیـار           مهم. تعقیب را میسر ساخته است    
هـا تفـویض      سلب کرد و بـه دادگـاه       بازداشت پیش از محاکمه را از دادستان      

  258.نمود
توانـد   ی مـی  آیا زیرساخت مـال   : همچنین این پرسش مطرح شده است که      

                                                                                                                  
256  International Monetary Fund: Factsheet. Debt Relief Under the Heavily 

Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative. February 18, 2010.  
257  International Centre for Prison Studies: International Experience in Reform of 

Penal Management Systems. A Report by the International Centre for Prison 
Studies. London 2008, No. 78.  

258  International Centre for Prison Studies (fn. 204), No. 39.  
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تـر فـراهم     از طریق کم   و دور کردن سیاست جنایی از حبس       براي قطع زندان  
بـه  ( .هاي مالی براي توسل به زندان مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد           آوردن انگیزه 

تر براي توسـل جـستن بـه         هاي مالی بیش   فراهم آوردن مشوق  تعبیري دیگر،   
 شواهد در برخی کشورها برجستگی رویکرد مـالی را       )اقدامات غیر بازداشتی  

اي  ویژه بر مبناي هزینـه    ه  هاي اداري تصمیماتش را ب     کند؛ زیرا بخش    می تأیید
هـا   دار ایـن هزینـه     که چه کسی عهده   که الزمه برخی اقدامات است و نیز این       

هـاي حـبس     ها و جـایگزین    ساختار اداره مالی زندان   . نماید اتخاذ می ،  شود می
حوري  م -هاي اجتماع  ن است به تضعیف مقررات و استفاده از جایگزین        ممک

 باید توسط نهادهاي محلی تأمین شود؛ ایـن در حـالی            آنهابینجامد که بودجه    
این امـر البتـه     . شوند است که زندان و حبس از طریق دولت تأمین بودجه می          

ه سـاختارهاي   دهد و باید به بازبینی دقیق تأثیري ک         می هزینه نهایی را افزایش   
  259.منتهی شود، مالی مربوط ممکن است بر استفاده نهایی از زندان بگذارد

 در آن شـکل     شناسایی شرایطی که ازدحام   ،  ها  زندان معیتتورم ج تحلیل  
گیرد و نیز ارزیابی رویکردها در مورد توقف یـا کـاهش ازدحـام نیازمنـد                 می
تعیـین  ، باره جرایم ثبت شـده توسـط پلـیس    درو معتبري تکا هاي قابل ا داده

هـا دربـاره    تدرخواسـ . هاسـت   و جریـان پرونـده   جمعیـت زنـدان   ،  مجازات
 بـا ایـن     260.ها چیز جدیدي نیست    هاي خوب و ارزیابی مناسب پژوهش      داده

دهند؛ بـه عـالوه      ي معناداري ارائه نمی   ها هاي بازداشت داده   تر نظام  حال بیش 
بـه ویــژه تحقیقـاتی کــه   ،  محــدود اسـت تحقیقـات دربـاره زنــدان و حـبس   

                                                                                                                  
259  Solomon, E. & Allen, R.: Out of Trouble. Reducing child imprisonment in 

England and Wales – lessons from abroad. Prison Reform Trust, London 2009, 
p. 48.  

260  See Griffiths, C.: Implementing International Standards in Corrections: 
Challenges, Strategies and Outcomes. The United Nations Office on Drugs 
and Crime (ODC) Expert Group Meeting on the Application of United Nations 
Standards and Norms in Crime Prevention and Criminal Justice, 10-12 
February 2003. Burgenland, Austria.  
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. را بـا یکـدیگر مقایـسه نمایـد    ) از جمله حبس(هاي متعدد تعیین کیفر    گزینه
ـ  این مسأله اخیراً در یک فرا تحلیل از تحقیقات تجربی که تکرار جرم             س از  پ

 هاي اجتماعی را با یکدیگر مقایـسه     اجرا  ضمانتهاي بازداشتی و    اجرا  ضمانت
هاي   به ویژه در مورد آن دست گزینه       261مورد تأکید قرار گرفته است؛    ،  کند می

شود ظرفیت باالیی براي جایگزین کردن حـبس          که تصور می   تعیین مجازات 
تعلیـق و آزادي    ،   حکـم حـبس    علیـق ت( گویی کارآمد به ازدحام دارند     و پاسخ 
  262. تحقیق نشده استآنهاکه به اندازه کافی درباره ) مشروط

بلکه نشانگر تمرکـز بـر چنـد        ،  اند ها به طور متعادلی توزیع نشده      پژوهش
هاي  این مسئله عمدتاً با کشورهایی منطبق است که طرح        . کشور معدود است  

.  اطالعــات در نظـام اصــالح اســت  بخـشی از رویــه تولیـد  هــا در آنزنـدان 
توانـد سیاسـتی را      هاي زندان به عنوان نمایانگر ابـزاري کـه اصـوالً مـی             طرح

هاي  شناسی طرح  با این حال روش   . توصیه یا هدایت نماید قلمداد شده است      
 بـر   جرا شده است کـه ازدحـام      به ویژه در کشورهایی توسعه یافته و ا       ،  زندان

ریـزي و    شناسـی طـرح     کـه روش   همچنـان امـا   . گـذارد  نظام زندان تأثیر مـی    
، ها نیازمند اطالعات کامل و معتبـر در مـورد مجرمـان اسـت              بینی زندان  پیش

 ســر  و اصــالحات را پــشت کیفــرينظــام عــدالت، ارانبزهکــهمزمــان کــه 
هاي جمعیتی در نظام زندان      گذارند خود اطالعات پر باري را درباره گونه        می

                                                                                                                  
261  See Villettaz, P., Killias, M. & Zoder, I.: The effects of custodial vs. non-

custodial sentences on re-offending. A systematic review of the state of 
knowledge. Campbell Collaboration Crime and Justice Group. Lausanne 2006, 
p. 41; see also Gendreau, P., Goggin, C. & Cullen, F. T.: The effects of prison 
sentences on recidivism. Ottawa, ON: Correctional Service of Canada, 
Solicitor General Canada 1999; Smith, P., Goggin, C. & Gendreau, P.: The 
Effects of Prison Sentences and Intermediate Sanctions on Recidivism: 
General Effects and Individual Differences; www. sgc. gc. ca (2002).  

262  Davis, R., Rubin, J., Rabinovich, L., Kilmer, B. & Heaton, P.: A synthesis of 
literature on the effectiveness of community orders. RAND. Santa Monica 
2008, pp. 21-22.  
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تواند براي مطالعه علل و اسباب و نتایج ازدحام به کـار             کنند که می   فراهم می 
  . گرفته شود
 و سـامانه زنـدان    کیفـري  ذاتاً بر توسعه قبلی نظام عدالت هاي زندان  طرح

، هاي مربوط بـه جـرم   هاي آینده در سیاست   اما هر طرحی به توسعه    ،  اند مبتنی
این بدان معناست که هـر  .  و اقدامات اداري بستگی دارد   شیوه تعیین مجازات  

این . گذشته است هاي    نی تابع گرایش  یبینی از جمعیت زندان تا اندازه مع       پیش
بینـی فراتـر گـام       خود به معناي آن است که هر اندازه از افق پیش          امر به نوبه    

هـا   طـرح ،  هاي مربوط به جرم ناپایدارتر باشد       و هر قدر سیاست    برداشته شود 
هـاي رسـمی     ظره نیست کـه تمـام طـرح       تتاکنون غیر من  . شود تر می  غیر دقیق 

 ) آمریکـا  اسـکاتلند و ایـاالت متحـده      ،  ولـز / در انگلستان (زندان در دسترس    
تـر افـزایش     شمار جمعیـت زنـدان بـیش      ،  بینی کردند که در دهه گذشته      پیش
 در سـطح   آمریکـا هاي زندان در ایاالت متحده      یک تحلیل از طرح    263.یابد می

ایـن  . دهد تري از جمعیت زندان را نشان می      بینی رشد بسیار سریع    وسیع پیش 
 بـه  2009کند که جمعیت زنـدان در سـال     بینی می   پیش 2006 در سال    تحلیل

تر از میزان     نفر کم  40000اما افزایش واقعی    .  نفر جهش خواهد کرد    104000
 2010هـاي زنـدان بـراي سـال           طـرح   بـراي کالیفرنیـا    264.بینی شده بود   پیش

 بـا ایـن حـال    265.بینی کـرده بـود    نفر را پیش183000جمعیت زندان حدوداً   

                                                                                                                  
263  See for Scotland The Scottish Government: Statistics Publication Notice. 

Crime and Justice Series. Scottish Prison Population Projections: 2008-2009 to 
2017-2018. November 2008; The Scottish Government: Statistics Publication 
Notice. Crime and Justice Series. Scottish Prison Population Projections: 
2009-2010 to 2018-2019. January 2010.  

264  The PEW Center on the States: Public Safety, Public Spending: Forecasting 
America’s Prison Population, 2007-2011, Public Safety Performance Project 
2007.  

265  California Department of Corrections: Adult Population Projections 2008-
2013. Fall 2007, p. 6.  
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 البتـه   266. متوقـف شـد    169000فرنیـا در عـدد      یجمعیت واقعی زندان در کال    
 و  گردد کـه بـر تعیـین مجـازات         بینی باز می   مشکل به تغییرات غیر قابل پیش     

هـاي    دشـواري طـرح    267.گـذارد   اثر مـی   تصمیمات مربوط به آزادي مشروط    
توان فرض کرد کـه تمـایالتی کـه در طـول             جمعیت زندان این است که نمی     

در انگلستان معلـوم شـد کـه        . ادامه پیدا کند  ،   مشاهده شده است   چندین سال 
افـزایش  ،  انجـام شـد  1994 تـا  1990هـاي   هایی که بین سال  از طرح  یکهیچ

  268.بینی نکرده بود  پدیدار شد پیش1994سریع جمعیت زندان را که از سال 
 اجـراي ایـن رویکـرد سـبب        ،هـاي زنـدان    هاي طرح  با وجود محدودیت  

عمـوم  ،  ها بخش پژوهش تواند الهام  شود که می   هاي اطالعات می   پیدایش نظام 
هـاي   مداران شود و در نتیجه مبانی ارزیـابی نتـایج و گفتمـان         مردم و سیاست  

هاي مربوط به جرم را بهبود       و دیگر سیاست   سیاسی مربوط به تعیین مجازات    
  269.بخشد

  دانهاي ساخت زن برنامه  4-4-3
انجامـد کـه در آن فـضاي اضـافی           ها البته به شرایطی می      زندان معیتتورم ج 
اهنگی بـا معیارهـاي     م به عنوان اقدامی براي تضمین ه      اتواند آشکار   می زندان

ـ  هاي سـاخت زنـدان     برنامه. بنیادین تسهیالت زندان قلمداد شود     ا تحـصیل   ی
 تواند در موارد ازدحام    سازي زندان قطعاً می    فضاي اضافی از طریق خصوصی    

هاي ساخت زندان با محـدودیت مواجهنـد؛         برنامه،   این حال  اب. گشا باشد گره

                                                                                                                  
266  The PEW Center (Fn. 65), p. 7.  
267  California Department of Corrections (fn. 212).  
268  White, P. & Cullen, C.: Projections of Long Term Trends in the Prison 

Population to 2007, Issue 2, 10 February 2000.  
269  See for example the request for a robust and integrated information system in 

Uganda Prison Service: Census of Prisoners in 48 Central Government 
Prisons, 30 September 2007. Kampala 2007, p. 6.  
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تر به طـور   طور که پیش همان ـ  این امر. زیرا نخست به بودجه کافی نیاز دارد
ـ اجمالی بیان شـد  بـا مـشکالت بزرگـی در بـسیاري از کـشورهاي شـدیداً         

. بدهکار مواجه خواهد شد و عمالً براي برخی مـوارد نـاممکن خواهـد بـود             
ظرفیــت اضــافی زنــدان ممکــن اســت در واقــع مــشکل ازدحــام را در ، دوم
 و محروم کردن     سیاست اتکا به حبس    ، و از این گذشته    270مدت بدتر کند   بلند

 در طوالنی مدت تقویت کند؛ امري کـه بـه نوبـه خـود بـا اصـل           از آزادي را  
 معیارهـاي  همچنـین  و 271اسـب تن و اصـل   چون آخـرین راه چـاره      زندان هم 

 سـازگاري   حاکمـه سـریع   مو حـق بـر      ،  اي به ویژه فرض برائت     بنیادین رویه 
گذاري در ساخت و ساز زندان بر ارزیابی         توصیه به سرمایه  ،  از این رو  . ندارد

هاي ساخت و سـاز زنـدان      برنامه. هاي گوناگونی متوقف است    منافع و ارزش  
در مواردي معقول خواهد بود که تـسهیالت زنـدان نیازمنـد تعمیـر کلـی یـا               

ه بیش از حد از حـبس غیـر محتمـل        ها در مورد استفاد    جزئی است و نگرانی   
 اعالم اخیر در مورد ساخت زندان بزرگی در ایتالیا پاسخی است بـه              272.باشد

. انـد   سـاخته شـده    19تسهیالت زندانی که بیشتر آنها در قرن         نیاز به نوسازي  
هـاي حـبس      بخشی است از یک مفهوم جامع که اجراي جایگزین         ،این اعالم 

هـاي سـاخت زنـدان     اعـالم برنامـه  ، د دیگـر  در موار 273.گیرد را هم در بر می    
قادهایی را برانگیخته است؛ زیرا اقدامات جایگزین حبس بـه دقـت مـورد              تان

هاي جدید زندان بیش از حـد بـر فـراهم آوردن          و طرح  اند توجه قرار نگرفته  
                                                                                                                  
270  See Spelman (fn. 109).  
271  proportionality  
272  See for example the case of Cambodia in Committee against Torture 

Consideration of reports submitted by States parties under article 19 of the 
Convention Second periodic report of States parties due in 1997; the present 
report is submitted in response to the list of issues (CAT/C/KHM/Q/2) 
transmitted to the State party pursuant to the optional reporting procedure 
(A/62/44, paras. 23 and 24), Cambodia, 29 October 2009, No. 42.  

273  www. correctionsreporter. com/2010/01/15/italy-prison-overcrowding-
emergency/ [14. 04. 2012].  



 141  ها  زندان تیجمع به مؤثر توجه .4   

انـه مناسـب و     رتـر از ایـده خـدمات بازپرو        فضاي اضافی متمرکز است و کم     
  274.دان بخش الهام گرفتهرهایی

                                                                                                                  
274  See for example CPT: Report to the Government of the United Kingdom on 

the visit to the United Kingdom carried out by the European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
(CPT) from 18 November to 1 December 2008. Strasbourg 2009, p. 21 with a 
critical discussion of the so called ‘Titan’ prisons.  
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  ي قضایی مربوط به زندانادعو  4-4-4

  :مترجم
  *بهزاد رضوي فرد

  )یئ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبادانشیار(

 غیـر    و هـر گونـه تنبیـه       یـا ممنوعیـت خـشونت     (جمعیـت   تورم  از آنجا که    
بـه عنـوان حقـی    ،   عنوان تعدي بـه شـأن یـک انـسان          تواند به   می 275)موسوم

 هـم مـورد      حریم شخصی وي که بایـد در محـیط زنـدان           همچنیناساسی و   
نبایـد  ،  و بـویژه در مـورد شـأن انـسانی         ،  محسوب گردد ،  حمایت قرار گیرند  

با وجـود   ،  دادخواهی در مورد شرایط زندان    ،  گذاشته شود ) قویا مع (محدود  
 به مشکلی مـورد توجـه تبـدیل         276،ها محدود است   خی از نظام  این که در بر   

جمعیت مثالً با توجـه بـه قـوانین دادگـاه عـالی             تورم  دادخواهی  . شده است 
 بابت درد و رنجی که       به زندانیان  آلمان ممکن است منجر به پرداخت غرامت      

ا مـدنظر دارد کـه یـک         پژوهش حاضر این سـؤال ر      277.شود،  اند متحمل شده 
 278.تواند چه تأثیراتی داشته باشـد    جمعیت می تورم  دادخواهی موفق در مورد     

                                                                                                                  
* Email: razavifard@atu.ac.ir 
275  Constitutional Court Berlin (VerfGH 184/07) – Decision as of 3 November 

2009 (KG/LG Berlin), HRRS. Online Zeitschrift für Höchstrichterliche 
Rechtsprechung zum Strafrecht http:// www. hrr-strafrecht. de 10 (2009), p. 
472.  

276  US Supreme Court in Wilson v. Seiter, 501 US 294 (1991), requiring prove of 
deliberate indifference on the part of prison officials in face of overcrowded 
conditions.  

277   (German) Supreme Court (Bundesgerichtshof), Decision as of 4 November 
2004, III ZR 361/03.  

278  Angelos, C. & Jacobs, J. B.: Prison Overcrowding and the Law. The ANNALS 
of the American Academy of Political and Social Science 478 (1985), pp. 100-

! 

mailto:razavifard@atu.ac.ir
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، آمریکـا ایـاالت متحـده     با توجه به پژوهشی در      ،  دادخواهی مربوط به زندان   
کاهش نرخ مـرگ و     ،  هاي نگهداري هر زندانی    تواند موجب افزایش هزینه    می

 ایـن پـژوهش     279. گـردد  آنهـا ه   کاهش تعـداد سـران     همچنینو  ،  میر زندانیان 
 به این نتیجه رسید که این چنین مـداخالت قـضایی کـه همـسو بـا                  همچنین

هـا در زمینـه رفـاه        موجـب کـاهش هزینـه     ،  شـود  ها مـی   افزایش هزینه زندان  
 هزینه افـزایش یافتـه      اینو این بدین معنی است که فشار        . گردد اجتماعی می 
بـر دوش فقـرا خواهـد    ، به زنـدان  در نتیجه دادخواهی مربوط     ،  ها براي زندان 

هـا   دارد که این دولت    هاي مذکور لزوماً بیان می     پژوهش،   با وجود این   280.بود
ایالت . کنند این تصمیمات را اتخاذ می    ،  سازي بودجه  هستند که در زمان آماده    

له دادخـواهی مربـوط بـه زنـدان مجبـور بـه تغییـر               أ تحت فشار مس   کالیفرنیا
دادگـاه  ،  2007در ژوئـن سـال      ،  به عنوان مثال  . ها شد  هاي کلی زندان   سیاست

 600دسـتور آزادي    ،  با در نظر گرفتن کم اهمیت بـودن جـرم         ،  عالی دهلی نو  
ل مـسؤو هـاي    به مقـام  ،  زندانی را که محکوم به اخالل در نظم عمومی بودند         
هـا را کـاهش      ر زنـدان   د تیهار صادر نمود تا به ایـن ترتیـب تـورم جمعیـت            

  281.دهد
 و  اي بـراي اصـالح زنـدان       توانـد وسـیله     مـی  دادخواهی مربوط به زندان   

 صـنف   هـا و زنـدانیان      تا آن زمـان کـه زنـدان        282.بخشی از این فرآیند گردد    

                                                                                                                   
!  

112; Levitt, S. D.: The Effect of Prison Population Size on Crime Rates: 
Evidence from Prison Overcrowding Litigation. The Quarterly Journal of 
Economics 111 (1996), pp. 319-351.  

279  Levitt 1996 (fn. 224).  
280  Boylan, R. T. & Mocan, N. H.: Intended and Unintended Consequences of 

Prison Reform. National Bureau of Economic Research, Cambridge, Working 
Paper 15535, November 2009; www. nber. org/papers/w15535 [15. 04. 2012].  

281  The Telegraph, Calcutta, India, Tuesday, June 19, 2007.  
282  Welsh, W. N.: Counties in Court. Jail Overcrowding and Court-Ordered 

Reform. Philadelphia 1995, pp. 10-18.  
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تـورم   در دعاوي حقوقی مربوط به       تقویت حقوق زندانیان  ،  قدرتمندي ندارند 
تواند  می،  هاي مردم نهاد   جمعیت از طریق یاري رساندن به زندانیان و سازمان        

  283.ها ابزاري اثر بخش باشد در کاهش جمعیت زندان

  زداییو قضا کیفرزدایی، زدایی جرم  4-4-5
هـاي   هـا بـه رابطـه بـین سیاسـت          معیت زنـدان   ج تورمها در مورد علل      یافته
اشـاره  ،  ا هـستند  ر و کاهش محکومیت که در حال تـدوین یـا اجـ            زدایی جرم
 همچنـین جرایم مربـوط بـه اخـتالل در نظـم عمـومی و      ،   به ویژه  284.کند می

هایی بـراي    توانند نمونه  می،  که قابل اجرا و عملی هستند     ،  مواد مخدر مصرف  
 هاي حـبس  زدایی کامل یا تبدیل به تخلفات اداري که ملزم به محکومیت    جرم
  . قرار گیرند، نباشد

 معتاد به مواد مخـدر و  دهند که زندانیان ها نشان می   گزارش،  عالوه بر این  
هاي خاصی در برخی     نمایانگر گروه ،  برند  روانی رنج می   که از بیماري  افرادي  
شـوند بلکـه      جمعیت مـی   تورمهاي اصالحی هستند که نه تنها باعث         از نظام 

توان به انتقال    می،  به عنوان نمونه  . دنگرد موجب برخی مشکالت دیگر نیز می     
،  بـراي معالجـه و درمـان       اییقضازد،  در اینجا  .هاي عفونی اشاره نمود    بیماري

  285.سدر یک گزینه جایگزین به نظر می

                                                                                                                  
283  Steinberg (fn. 29).  

 کـاهش عنـاوین    ایـران  کیفـري در این زمینه، یکی از راهبردهاي کلی در نظام عدالت       284
: هاي کلی قضایی به این امر مهم اشاره کـرده اسـت             سیاست 14بند  . باشد مجرمانه می 

 مجـازات  از اسـتفاده  کـاهش  و جـرایم  عنـاوین  کاهش جهت در قوانین در بازنگري«
 اشـاره نمـود کـه در پـی زدودن     به الیحه قـضازدایی   توان   در همین راستا، می   . »زندان

  )م. (باشد هاي مجرمانه و یا کاستن از گستره آنها می برخی عنوان
 و  زندانها سازان ییاجرا نامه نییتوان به آ می،  ایران کیفريدر نظام عدالت، در این باره   285

! 
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هـاي   یک مثال عینی هم از تایلند گزارش شده اسـت کـه در طـول سـال                
 سـه برابـر شـده و همـین امـر موجـب بـروز                 تعداد زندانیان  2002 تا   1993

راه حلی هم در قانون اصالح شده       . جمعیت گشته بود  تورم  مشکالت عدیده   
 آنهـا  به مواد مخدر تغییر یافت و        دیدگاه نسبت به معتادان   ،  پیدا شد که در آن    

و از  . هاي پزشکی نیاز دارند    شوند که به درمان    اینک افرادي در نظر گرفته می     
 بـا   286.انـد   یا مراکز درمـانی هـدایت شـده        به جامعه ،  این رو به منظور درمان    

هـا را    وجود این که این رویکرد به کلی مشکالت افزایش جمعیت در زنـدان            
اما گامی اساسی در پایین نگـه داشـتن تعـداد زنـدانیان برشـمرده               ،  رفع نکرد 

که بـه خـاطر جـرایم غیـر         ،   متخلفان معتاد یا دچار اختالف روانی      287.شد می
 هـاي قـضازدایی   هدف اصلی و عینـی سیاسـت  ، دان آمیز محکوم شده  خشونت
  288.هستند

                                                                                                                   
!  

 اشاره نمود که سازوکاري را براي      20/9/1384 مصوب شورک یتیترب و ینیتام اقدامات
: 110  مـاده  و درمان آن پیش بینی نمـوده اسـت؛      ن زندانیا پیشگیري از سرایت بیماري   

 رداریواگ يها يماریب تیسرا از يریشگیپ يبرا است لفکم زندان ای همؤسس يبهدار«
 و يارکـ هم از استفاده با،  شده عمل وارد آن رینظا و سل و یزشیآم يها يماریب مانند

 دارو و محل هیته به نسبت ها انجمن و ها مؤسسه و ها وزارتخانه یفن و یمال يها کمک
» .دینما ماقدا لکال ای مخدر مواد معتادان نیهمچن و شده ادی مارانیب املک درمان يبرا
  )م(

286  Kittayarak, K.: Diversion Programs for Drug Addicts, Restorative Justice and 
New Communitybased Treatment Measures in Thailand, a paper submitted to 
the nineteenth International Conference of the International Society for the 
Reform of Criminal Law held at Edinburgh, Scotland, 26-30 June 2005; www. 
isrcl. org/ Papers/2005/kittayarak. pdf.  

287  Department of Corrections, Ministry of Justice Thailand, Bangkok, 1 April 
2008.  

288  The PEW Center (fn. 61), p. 18; Smith-Heisters, S.: The Nonviolent Offender 
Rehabilitation Act: Prison Overcrowding, Parole and Sentencing Reform 
(Proposition 5). Reason Foundation, Los Angeles 2008.  
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تواننـد در کـاهش       و میـانجیگري مـی      ترمیمی هاي عدالت  برنامه،  بنابراین
هـاي جـدي بـراي       تـالش .  مفید واقـع شـوند     طول دوره محکومیت زندانیان   

به عنوان جهات مخففـه     ،  ها در برخی از نظام   ،  دیده  بین مرتکب و بزه    مصالحه
و یا پـیش  ) در فرآیند محاکمه  (چنین اقداماتی را باید     . شوند در نظر گرفته می   

اما باید این را هم در نظر گرفت که تخمین قابلیـت عـدالت              . از آن انجام داد   
، اي ارزیابانه که جبـران   ه میانجیگري و جبران به دلیل فقدان پژوهش      ،  ترمیمی

دیده را مورد بررسـی   هاي آشتی میان مرتکب و بزه     عدالت ترمیمی و یا برنامه    
  289.بسیار دشوار خواهد بود، دهد قرار می

رویکردهاي سنتی و معمول در راستاي رویارویی با جرم به واقع توانایی             
چـا در  هـاي گاچا  دادگـاه . احتمالی جایگزینی اقدامات کیفري رسمی را دارند      

در کـشورهاي   ) غیر رسـمی  (گیري گسترده از فرآیندهاي آشتی        و بهره  رواندا
امـا در عـین حـال        290.دهنـد  آسیایی و آفریقایی این اثر بخشی را نـشان مـی          

  291.هایی در مورد برخورد برابر و منصفانه نیز وجود دارند دلواپسی

                                                                                                                  
289  For a summary see Albrecht, H. -J.: Forschungen zur Implementation und 

Evaluation jugendstrafrechtlicher Sanktionen. Zeitschrift für 
Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe 3 (2003), pp. 224-232.  

 بر اساس اصل همجواري هرچه بیشتر با شهروندان و در هاي گاچاچا در رواندا    دادگاه   290
دیدگان بوده و از این جهت نماد همکاري با مردم و همـراه               وهله نخست توجه به بزه    

 روانـدا،   2001 ژانویـه    25شوند که اول بار توسط قانون ارگانیـک           شته می با مردم انگا  
وانگهی از جمله موارد موثر در      .  ژوئن همان سال اصالح گردید     22ایجاد و سپس در     

. یابی به صلح و آشتی در رواندا بوده اسـت           تشکیل این نوع از دادگاه، ضرورت دست      
  .1394بنیاد حقوقی میزان، تهران، الملل کیفري،  فرد، بهزاد، حقوق بین رضوي: در

291  Albrecht, H. -J.: Conflict Perspectives: Dealing with Wrongs in the Middle 
East, in: H. -J. Albrecht et al. (eds.), Conflicts and Conflict Resolution in 
Middle Eastern Societies – Between Tradition and Modernity. Berlin 2006, pp. 
1-12.  
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  رسیدگی به بازداشت موقت  4-4-6
کننـد کـه     تـصریح مـی   ،  کارهاي غیر بازداشتی   ه استاندارد براي راه   نقوانین کمی 

بایـد تنهـا بـه عنـوان آخـرین راه حـل و بـراي              ،  بازداشت تا زمـان محاکمـه     
 بـدنبال اسـتفاده     همچنین این قوانین    292.استفاده شود ،  ترین زمان ممکن   کوتاه
تر از   کان حتی سختگیرانه  استانداردهاي کود . باشند کارهاي جایگزین می   از راه 

 اسناد و دالیل بسیاري متـضمن ایـن دیـدگاه اسـت کـه               293.بزرگساالن است 
بـا اسـتفاده مفـرط از بازداشـت         ،   کیفري هاي عدالت   بیش از حد نظام    ازدحام
بارها و بـه بـسیاري      ،   اروپا همیسیون ضد شکنج   ک 295و 294. مرتبط است  موقت

شـدگان پـیش از      این بازداشت ،  ویژهه  از کشورهاي اروپایی توصیه کرده که ب      
 رنـج ،  دادرسی هستند که از ازدحام بیش از حد و شـرایط مـرتبط بـا حـبس                

ـ   هـاي منطقـه     نـشان داده کـه تفـاوت       همچنـین  تحقیقات   296.برند می ل اي قاب
                                                                                                                  

 بـا  يفـر یک یدگیرسـ  در توسل ابزار نیآخر منزله به محاکمه از شیپ بازداشت «:1-6   292
 دیـده   بـزه  و جامعه از تیحما يبرا و ادعا مورد تخلف به راجع قیتحق به قیدق توجه
  ».گرفت خواهد قرار استفاده مورد

293  Kiessl, H.: Die Regelwerke der Vereinten Nationen zum Jugendstrafrecht in 
Theorie und Praxis. Freiburg 2001.  

294  Open Society Institute (ed.): Justice Initiatives. Pretrial Detention. New York 
2008.  

میزان بازداشـت شـدگان پـیش از        ،  به گزارش سایت مرکز بین المللی مطالعات زندان          295
این میـزان بـه معنـی      .  درصد بوده است   1/25 برابر با    2014 در سال    ر ایران مه د کامح

  ) م. (باشد می) 2014 در سال شمارگان تمام زندانیان( نفر 225624 از  نفر56650
  <http://www. prisonstudies. org/country/iran>: در

296  See for example the CPT country reports for Bulgaria, Report to the Bulgarian 
Government on the visit to Bulgaria carried out by the European Committee 
for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (CPT) from 17 to 26 April 2002, Strasbourg 2004, No. 49; for 
Estonia Report to the Estonian Government on the visit to Estonia carried out 
by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 23 to 30 September 2003, 
Strasbourg 2005, No. 52; for France Rapport au Gouvernement de la 

! 
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هـا    از محاکمه در تمام زندانیپیششدگان  توجهی در ارتباط با سهم بازداشت  
  297.وجود دارد

 به  شدگان پیش از محاکمه در جمعیت زندان       سهم قابل مالحظه بازداشت   
تواند مبـدأ رویکردهـایی      که می ،  اشاره به چندین موضوع دارد    ،  طور گسترده 

  و.برنـد   بـسر مـی   که در بازداشـت موقـت     براي کاهش تعداد مظنونینی باشد      
، کننـد  مدتی را که مظنونین در زندان قبل از محاکمه سپري مـی           ،  افزون بر آن  
ممکن اسـت  ،   از محاکمه  پیششدگان    بازداشت  تورم جمعیت  298.کاهش دهد 

 کــه بــراي رســیدگی مناســب بــه، بــه ســبب یــک چــارچوب قــانونی باشــد
یا شامل  . در نظر گرفته نشده است    ،  استانداردهاي منسوب به بازداشت موقت    

هاي بازداشت موقت نیست که ممکـن اسـت ریـسک فـرار یـا                آن جایگزین 
توقیف پاسـپورت یـا دیگـر اوراق        ،   شامل ضمانت  ممانعت از اجراي عدالت   

، متگـاه و غیـره    تغییـر اقا  ،  رسانی در مـورد مـسافرت      الزامات اطالع ،  شناسایی

                                                                                                                   
!  

République française relatif à la visite effectuée en France par le Comité 
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants (CPT) du 27 septembre au 9 octobre 2006, 
Strasbourg 2007, No. 145; for Italy Rapport au Gouvernement de l’Italie 
relatif à la visite effectuée en Italie par le Comité européen pour la prévention 
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 21 
novembre au 3 décembre 2004, Strasbourg 2006, No. 71; for Poland Report to 
the Polish Government on the visit to Poland carried out by the European 
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment (CPT) from 4 to 15 October 2004, Strasbourg 2006, No. 80; for 
England/Wales Report to the Government of the United Kingdom on the visit 
to the United Kingdom and the Isle of Man carried out by the European 
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment (CPT) from 12 to 23 May 2003, Strasbourg 2005, No. 16.  

297  Schönteich, M.: The Scale and Consequences of Pretrial Detention around the 
World, in: Open Society Institute (ed.), Justice Initiatives. Pretrial Detention. 
New York 2008, pp. 11-43.  

298  Deltenre, S. & Maes, E.: Pre-trial Detention and the Overcrowding of Prisons 
in Belgium. Results from a Simulation Study into the Possible Effects of 
Limiting the Length of Pre-trial Detention. European Journal of Crime, 
Criminal Law and Criminal Justice 12 (2004), pp. 348-370.  
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،  یـا پلـیس  دادسـتان ، هاي معین به دفتر قاضـی  الزامات براي گزارش در زمان 
، شـود   میبر فعالیت آزادانه که توسط نظارت الکترونیکی پشتیبانی        محدودیت

ي کیفري  ها  ممکن است با تعقیب   ،  بکارگیري بازداشت موقت  . را کاهش دهد  
هـاي آیـین دادرسـی       توانند ناشـی از کاسـتی      ؤثر که خود می   طوالنی و غیر م   
  299.افزایش یابند، ها باشند هاي مربوط به رسیدگی به پرونده کیفري یا رویه

هـاي    و جـایگزین   تأکید ابتدایی بر چـارچوب قـانونی بازداشـت موقـت          
اي یـک   ترین اهمیت بر    بیش 300.رسند نوید بخش به نظر می    ،  بازداشت موقت 

اصـل  ،  بـه حـداقل رسـانی بازداشـت موقـت         ،  چارچوب قانونی معطوف بـه    
پذیري با توجـه بـه شـرایط در نظـر      اي است که تناسب پذیري و شیوه   تناسب

گذاشتن یک فیلتـر قـانونی      . گردد گرفته شده براي بازداشت موقت تفسیر می      
عی را در محـدود     مطمئنـاً نقـش قـاط     ،  سخت بر طول مدت بازداشت موقـت      

 که یک شرط عام مبتنـی بـر   گونه همان 301.کند کردن بازداشت موقت ایفا می  
                                                                                                                  
299  Human Rights Council: Tenth session. Agenda item 3. Report of the Working 

Group on Arbitrary Detention. Addendum. Mission to Italy. 
A/HRC/10/21/Add. 5, 26 January 2009, p. 10.  

300  van Kalmthout, A. M., Knapen, M. M. & Morgenstern, C.: Pre-trial Detention 
in the European Union. An Analysis of Minimum Standards in Pre-trial 
Detention and the Grounds for Regular Review in the Member States of the 
EU. Nijmegen 2009; Nwapa, A.: Building and Sustaining Change: Pretrial 
Detention Reform in Nigeria, in: Open Society Institute (ed.), Justice 
Initiatives. Pretrial Detention. New York 2008, pp. 86-102.  

 قـانون آیـین دادرسـی کیفـري مـصوب       ،   ایـران   کیفـري  در نظام عـدالت   ،  در این باره     301
جرایمـی و بـا تحقـق شـرایطی          برخی امکان صدور قرار بازداشت را در        4/12/1392

  . بینی نموده است خاص پیش
ـ ز میجـرا  مـورد  در مگر،  ستین زیجا موقت بازداشت قرار صدور -237 ماده  هکـ ،  ری
  : ندک داللت متهم به اتهام توجه بر یافک امارات و قرائن، لیدال
 يعمد اتیجنا در و عضو قطع ای اتیح سلب آنها یقانون مجازات هک یمیجرا -الف
 از شیب ای هیعل  یمجن املک هید ثلث آنها هید زانیم هک یاتیجنا،  یجسمان تیتمام هیعل
  . است آن

! 
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عدم بازداشت موقت در جرایم کم اهمیـت کـه بـه احتمـال زیـاد منجـر بـه                    
  .  داردینقش بسیار مهم، گردد  مییي غیرحبسها محکومیت

از طریـق   ،  منـدي  به طور نظـام   ،  تین در آمریکاي ال   اعمال بازداشت موقت  
 فرآیندهاي کیفري با هدف کاهش بازداشـت موقـت در           مرسوم شدن اصالح  

ي در کل   قانونگذارگرچه اصالحات   . کنار گذاشته شده است   ،  مقیاس وسیعی 
، آمیـز بـوده    موفقیـت ،  سازي مقررات حاکم بر بازداشت موقـت       از نظر مرسوم  
البته بـر اسـاس   ، با وجود این . متنوع است ،  هاي بازداشت موقت   تأثیر بر رویه  

گیـري   چنـین نتیجـه   ،  هاي مختلف مربوط به بازداشت قبل از حـبس         شاخص

                                                                                                                   
!  

  . است باالتر و چهار درجه هک يریتعز میجرا -ب
 و پـنج  جهدر آنها یقانون مجازات هک شورک یخارج و یداخل تیامن هیعل میجرا -پ

  . است باالتر
 جـاد یا و یینمـا   قـدرت ،  تظـاهر  و اطفال و بانوان تیاذ و آزار و مزاحمت جادیا -ت

 . شود انجام اسلحه نوع هر ای چاقو لهیوس به هک اشخاص يبرا مزاحمت
 سند از استفاده ای جعل،  امانت در انتیخ،  اختالس،  ارتشاء،  يالهبردارک،  سرقت -ث

 سـابقه  فقره یک يدارا متهم و نباشد ماده نیا) ب (بند مشمول هک یصورت در مجعول
 . باشد ورکمذ میجرا از یک هر ابکارت علت  به یقطع تیومکمح

 بـر  نـاظر  نیقوان جز به،  خاص نیقوان موضوع،  یالزام موقت بازداشت موارد -تبصره
 . است یملغ قانون نیا شدن االجراء  الزم خیتار از مسلح يروهاین میجرا
 وجـود  بـه  منوط،  قبل درماده ورکمذ موارد در موقت بازداشت قرار صدور -238 ماده
 : است ریز طیشرا از یکی
 متهمـان  بـا  یتبـان  باعث ای جرم ادله و آثار رفتن نیب از موجب متهم بودن زاد آ -الف
  . نندک امتناع شهادت اداء از دشهو شود سبب ای و گردد واقعه مطلعان و شهود ای گرید

 . ردک يریجلوگ آن از نتوان گرید قیطر به و باشد متهم شدن یمخف ای فرار میب -ب
ـ  شـهود ،  کیشا جان افتادن خطر به موجب،  یعموم نظم مخل متهم بودن آزاد -پ  ای

  )م (.باشد متهم خود و آنان خانواده
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 از  پـیش هـاي    شود که اصالحات به طور کلی در کاهش تعـداد بازداشـت            می
ـ ،  این که آزمون تجربی دقیـق     وجود   با   302دادرسی موفق بوده است؛    دلیـل  ه  ب

ها به عنوان مبنایی     عدم وجود داده  . هاي الزم قابل اجرا نبوده است      قدان داده ف
براي شکست اصالحات در خصوص بازداشت پـیش از دادرسـی در کـشور              

بـا  . نتایج اصالحات مـورد تردیـد قـرار گرفتـه اسـت     . شیلی تلقی شده است 
ها بـه اصـالحات متقـابلی کـه پـیش از اعمـال کامـل                 فقدان داده ،  وجود این 

ــار اصــالحات بــه دولــت  مقامــات قــضایی و ، اصــالحات اجــازه انتقــال آث
  303.کمک کرده است، داد مداران را نمی سیاست

اگر چـه تنهـا بـا هـدف تـأمین       ـ  در خصوص بازداشت پیش از محاکمه
هاي عادي قابل توجیـه اسـت و اگـر انتظـار        کردن اقدامات کیفري و محاکمه    

هـاي خطیـر     یا با جرم  ،  را تحریف کند  مدارك  ،  داشته باشیم که متهم فرار کند     
در تعدادي از کشورها فرض بر این است که بـراي اهـداف فـوق     ـ  باز گردد

شـود کـه     در چین چنین ادعـا مـی      ،  براي مثال . شود قانون دیگري استفاده می   
رود و بکـار بـردن زیـاد          بکار مـی   بازداشت پیش از دادگاه به منظور مجازات      

کنـد بـا جـاي دادن همـه      که در واقع برابـري مـی  ( از محاکمه بازداشت پیش 
هـاي سـختگیرانه    با پذیرش خـط مـشی   ) مظنونین جزائی در بازداشت تأمینی    

 اما عوامل فرا قانونی در سایر کشورها نیـز بـه            304.شود کنترل جرم توجیه می   
  305.اند عنوان محرکان بازداشت پیش از محاکمه شناسایی شده

                                                                                                                  
302  Duce, M., Fuentes, C. & Riego, C.: La Reforma Procesal Penal En América 

Latina Y Su Impacto En El Uso De La Prisión Preventiva, in: C. Riego & M. 
Duce (eds.), Prisión Preventiva y Reforma Procesal Penal en América Latina. 
Evaluación y Perspectivas. CEJA-JSCA 2009, pp. 13- 73.  

303  Venegas, V. & Vial, L.: Boomerang: Seeking to Reform Pretrial Detention 
Practices in Chile, in: Open Society Institute (ed.), Justice Initiatives. Pretrial 
Detention. New York 2008, pp. 44-56, p. 49.  

304  Yanyou, Yi: Arrest as Punishment. The abuse of arrest in the People’s 
Republic of China. Punishment & Society 10 (2008), pp. 9-24.  

305  Dünkel, F.: Praxis der Untersuchungshaft in den 90er Jahren – 
! 
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 از  پـیش بازداشـت   ،  ر هنـد نـشان داده اسـت کـه         تحقیقات انجام شـده د    
کـه در   ،  اي از جرایم کم اهمیـت مقـرر شـده          دادرسی در تعداد قابل مالحظه    
 نشود هزینـه بـسیار کـاهش         بازداشت موقت  صورتی که مرتکب جرایم خرد    

بازداشـت پـیش از   ، کننـد  هایی که بر وثیقه تأکید می    در نظام  306.خواهد یافت 
محاکمه گاهی به عنوان ابزار کاهش احتمال خطر گـریختن یـا مـانعی بـراي                

بلکه نتیجه ضعف سامانه اقتصاد اسـت کـه مـانع    . آید دادرسی به حساب نمی  
  . شود مظنونین حتی قادر به پرداخت مبالغ پایین وثیقه باشند می

بـه نادرسـتی    اغلـب   ،   خطر فرار کردن   دهند که احتمالِ   مطالعات نشان می  
ـ ،و در نتیجه بسیاري از افراد مثبت  . شود قضاوت می   در بازداشـت  ، اشـتباه ه ب

 مـیالدي تحقیقـی در آلمـان        90در دهه   . شوند پیش از محاکمه نگه داشته می     
انجام شد که نتایج آن امکان احتمال کاهش بازداشت پـیش از دادگـاه بـدون                

ایـن تحقیـق    .  فرآیند دادرسی کیفـري را نـشان داد         و تأثیر بر حاکمیت قانون   
هاي اتخاذ شده در دیوان عالی هـامبورگ در خـصوص دعـاوي              همه تصمیم 

مطابق قانون آیین   . را تحلیل کرد  )  ماه 6بیش از   ( تمدید شده    بازداشت موقت 
اري آوري بـراي عـدم برگـز       در صورتی که مبناي الزام    ،  دادرسی کیفري آلمان  

بازداشـت  ،  ماهه وجود نداشته باشـد 6محاکمه کیفري پیش از انقضاي مهلت  
 23دیـوان عـالی هـامبورگ در        . یابد  ماه ادامه نمی   6بیش از یک دوره زمانی      

آور که بخاطر آن بتوان تمدید بازداشت پیش از محاکمه بـه             مبناي الزام ،  مورد
                                                                                                                   

!  
Instrumentalisierung strafprozessualer Zwangsmittel für kriminal- und 
ausländerpolitische Zwecke? Strafverteidiger 1994, pp. 610-621; Jehle, J. -M.: 
Entwicklung der Untersuchungshaft bei Jugendlichen und Heranwachsenden 
vor und nach der Wiedervereinigung. Bonn 1995; Parliamentary Assembly, 
Committee on Legal Affairs and Human Rights: Situation of European prisons 
and pre-trial detention centres. Report. Doc. 10097, 19 February 2004.  

306  Saxena, R. K.: Catalyst for Change: The Effect of Prison Visits on Pretrial 
Detention in India, in: Open Society Institute (ed.), Justice Initiatives. Pretrial 
Detention. New York 2008, pp. 57-69, p. 60.  
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در . شدند نون باید آزاد می    مظ 27بنابراین  . نیافت،   ماه را توجیه کرد    6بیش از   
تر براي این مظنونین احتمال خطر فرار کـردن   هاي سطح پایین حالی که دیوان  

داوطلبانـه بـراي    ،   نفـر از ایـن مظنـونین       17امـا   . را محرز قلمداد کرده بودند    
، شـد   انجـام مـی    آنهاکه مدت زمان کوتاهی پس از آزادي        ،  اي کیفري  محاکمه

 مظنــون فــرار کردنــد و احــضاریه دادگــاه 6بــه واقــع تنهــا . حــضور یافتنــد
 مـواد   تقریباً همه این موارد مظنون به قاچاق      . کننده را اجابت نکردند    رسیدگی

  .  بودند307)و از اتباع خارجی(مخدر 
 يکنـد کـه بـه ازا      بینی به سادگی بیان می     این نتایج از دیدگاه صحت پیش     

چهـار مظنـون    ،  دهـد   را نشان می   یک مظنون که به درستی احتمال خطر فرار       
. شـود   مـی  بینـی   به اشـتباه پـیش     آنهادیگر وجود دارد که فرار کردن در مورد         

. کنـد  هـاي کـاذب برابـري مـی       مثبـت  درصد   80چنین چیزي با نسبتی تقریباً      
هـاي   بینـی  نسبتی که به طور کلی با در نظـر گـرفتن عملکـرد ضـعیف پـیش                

  . درس دادرسی جزایی قابل قبول به نظر می
دهـد کـه در درجـه اول       نتایج تحقیق گزارش شده در بخش باال نشان می        

گیري درباره بازداشت پیش از محاکمه به اطالعاتی درست نیاز           هنگام تصمیم 
 پـیش از  در این جا انتـصاب و عملکـرد صـحیح خـدمات اجتمـاعی            . هست

 و ســایر وابـط جامعــه در دســترس قـرار دادن اطالعــاتی دربــاره ر ، محاکمـه 
اصلی مهم در اجتناب از دستگیري مظنونینی بـا         ،  موضوعات مرتبط به دادگاه   

  308.احتمال خطر پایین خواهد بود

                                                                                                                  
307  Petersen, E.: Haftprüfungspraxis nach §§ 121, 122 StPO des Hanseatischen 

OLG Hamburg. Erfahrungen in den Jahren 1990-1996, in: J. -M. Jehle & P. 
Hoch (eds.), Oberlandesgerichtliche Kontrolle langer Untersuchungshaft. 
Wiesbaden: Eigenverlag Kriminologische Zentralstelle e. V. 1998, pp. 71-78.  

308  Ehlers, L.: Frustrated Potential: The Short and Long Term Impact of Pretrial 
Services in South Africa, in: Open Society Institute (ed.), Justice Initiatives. 
Pretrial Detention. New York 2008, pp. 121-140.  
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ع در مراحل نخستین فرآیند کیفـري       فادم وکاليسد که تعیین    ر به نظر می  
ی  پژوهـش  309.هاي پیش از محاکمه مرتبط است      تر بازداشت  هاي کوتاه  با دوره 

 از ابتدا در طـی  وکیل مدافعهاي بخش آلمانی نشان داد که اگر یک       در دادگاه 
تر  هاي بازداشت به طور متوسط دو ماه کوتاه        دوره،  دادگاه حضور داشته باشد   

شود که بازداشت شده بدون وجـود شـورا و بـدون وکیـل ایـن                 از زمانی می  
منـد وکـال     امشـود کـه انتـساب نظـ        گیري مـی    نتیجه 310.کند فرآیند را طی می   

 311.کاهش دهـد   درصد   16هاي پیش از محاکمه را تا        تواند زمان بازداشت   می
گذار دفاع در مراحل نخستین اجرا شده اسـت کـه            هاي تأثیر  در اوکراین طرح  

  312.اند موفق بوده
گیرد که به دالیـل مربـوط        رویکردي مشابه قرار می   ،  ها در راستاي این شیوه   

هاي فرا حقوقی را در نظـر        ت از طریق معاضدت   تعبیه فرآیند مساعد  ،  به بودجه 
 بـه طـور خـاص و        پارالیگال ماالوي  اداره خدمات مشاوره حقوقی      313.گیرد می

یـافتن  ،  هاي وثیقه  پر کردن فرم   (در موضوعات خاص مرتبط با رهایی از حبس       
 و  سانتقال دادن اطالعات مرتبط بـه پلـی       ،  خویشاوندانی که بتوانند ضامن شوند    

  . کنند اند حمایت می  شده از افرادي که بازداشت موقت314)دادستان
                                                                                                                  
309  Human Rights Watch: The Quality of Justice. Failings of Iraq’s Central 

Criminal Court. New York 2008, p. 1.  
310  Schöch, H.: Der Einfluß der Strafverteidigung auf den Verlauf der 

Untersuchungshaft. Erfahrungsbericht über ein Projekt der Hessischen 
Landesregierung zur „Entschädigung von Anwälten für die Rechtsberatung 
von Untersuchungsgefangenen“. Baden-Baden 1997.  

311  Schöch (fn. 250), p. 73.  
312  Naimark-Rowse, B., Schönteich, M., Sorochinsky, M. & Tomasini-Joshi, D.: 

Studies in Reform: Pretrial Detention Investments in Mexico, Ukraine, and 
Latvia, in: Open Society Institute (ed.), Justice Initiatives. Pretrial Detention. 
New York 2008, pp. 152-171.  

313  Uganda Human Rights Commission: 11th Annual Report of the Uganda 
Human Rights Commission. Kampala 2009.  

314  Open Society Institute: Between Law and Society. Paralegals and the 
Provision of Primary Justice Services in Sierra Leone. New York, 2006, p. 4; 
Msiska, C.: On the Front Lines: Insights from Malawi’s Paralegal Advisory 

! 
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موفق ارزیـابی  ، هاي بازداشت پیش از محاکمه     اي شکل بناین خدمات بر م   
شده و توانسته است مسیر مظنونین را از بازداشـت پـیش از محاکمـه تغییـر                 

جمعیـت  ،  هـاي فـرا حقـوقی      ز اجراي طرح معاضـدت    در ماالوي پس ا   . دهد
 درصد قبل از    50کمتر از   (.  درصدي رسیده است   22بازداشتی به ثباتی تقریباً     

  315.)طرح
منـد در زمینـه      هاي نظارت و کنترل الکترونیک هنوز به شکلی نظام         تجربه

ــت ــه اســت جــایگزینی بازداشــت موق ــرار نگرفت ــابی ق ــورد ارزی ــا  316. م ام
کنترل و نظارت الکترونیک را عنصري مهم در        ،  هایی از کشور پرتغال    گزارش
هـا    زنـدان معیـت تـورم ج  و کـاهش  اي که براي کاهش جمعیت زندان   برنامه

   317.کند توصیف می، طراحی شده بود
 اکتبـر   23 از   JHA /829/2009ي  گیر  پایگاه تصمیم  (سازمان نظارت اروپا  

اي کـه در     ي جبران احتمال خطر خاص اتباع خـارجی       وجو  جستدر  ) 2009
خواهـد    و همزمـان مـی     318.باشد می،  گیرند بازداشت پیش از محاکمه قرار می     
 از طریـق بـه رسـمیت شـناختن          همچنـین . قاعده اصل برائت را تقویت کند     

 ایجـاد  يوجـو  جـست در ) غیـر حبـسی  (دستورات نظارتی پیش از محاکمـه     

                                                                                                                   
!  

Service, in: Open Society Institute (ed.), Justice Initiatives. Pretrial Detention. 
New York 2008, pp. 70-85.  

315  Msiska (fn. 254), p. 78.  
316  Albrecht, H. -J.: Electronic Monitoring in Europe. A Summary and 

Assessment of Recent Developments in the Legal Framework and 
Implementation of Electronic Monitoring. Konferenzund Arbeitspapiere aus 
dem Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht. 
Freiburg 2005.  

317  15th Conference of Directors of Prison Administration: “Overcrowded 
Prisons: Looking for Solutions” (9-11 September 2009, Edinburgh). 
Conclusions by the General Rapporteur, 11 September 2009, CDAP (2009) 
04, p. 3.  

318  Tonry, M. (ed.): Ethnicity, Crime, and Immigration. Comparative and Cross-
National Perspectives. Chicago, London 1997.  
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در بافـت   ،  هاي پیش از محاکمه    اي اضافی در استراتژي کاهش جمعیت      گزینه
  319.اتحادیه اروپا است

توانـد بـه افـزایش آگـاهی در          هـا مـی     موجودي پرونده  هاي کاهشِ  برنامه
در جاهایی که دستور به بازداشت پـیش از دادگـاه   ،  ها اولویت دادن به پرونده   

ه مظنـونین در بازداشـت پـیش از         و کـاهش مـدت زمـانی کـ        ،  داده شده بود  
، هـاي کـاهش موجـودي       مبناي برنامه  320.کمک کنند ،  کنند محاکمه سپري می  

دهـد کـه از لحـاظ     اجراي مدیریت پرونده شـکایت اسـت کـه اطمینـان مـی            
اي دیگـر جـا بـه جـا          پرونده دعـوي فـوراً از یـک اداره بـه اداره           ،  دستگیري

  321.شود می

                                                                                                                  
319  See also Council of Europe Committee of Ministers: Recommendation No. R 

(80) 11 of the Committee of Ministers to Member States Concerning Custody 
Pending Trial; Kühne, H. -H. & Esser, R.: Die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) zur 
Untersuchungshaft. Strafverteidiger 22 (2002), pp. 383-393, p. 385.  

320  Uganda Human Rights (fn. 253); see also a promising example of backlog 
reduction projects in Manila presented in ICRC: Philippines: Protecting life 
and dignity in places of detention. ICRC Bulletin No. 01/2010, 3 February 
2010.  

321  Nwapa, A.: Building and Sustaining Change: Pretrial Detention Reform in 
Nigeria, in: Open Society Institute (ed.), Justice Initiatives. Pretrial Detention. 
New York 2008, pp. 86-102.  
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  هاي حبس نجایگزی: اجرا ضمانتهاي  نظام  4-4-7

  :مترجم
  *مند بهره حمید

  )استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران(

 را   براي جرایم سنگین و آخرین حربه شناختن حبس        صل نگاه داشتن زندان   ا
مقررات معیارهاي کمینه سازمان ملل متحد در مورد اقـدامات   توان از سند     می
) هـاي اجتمـاعی   اجرا  ضمانتیا  (ها    که دامنه دیگري از جایگزین     یربازداشتیغ

  . استنباط کرد، کند را فهرست می
ـ             پیشنهاد بـر  ، هـا   زنـدان جمعیـت ورم  هاي راجـع بـه برخـورد مـؤثر بـا ت
هـا    به عنوان ابزاري جهت جلوگیري از ورود بـه زنـدان           هاي حبس  جایگزین

تـوان از   هاي راجع به موفقیـت قابـل توجـه را مـی           حکایت 322.کنند د می تأکی
، بـراي مثـال  .  گزارش کردهاي حبس در اروپا    ایجاد و اجراي موفق جایگزین    

آلمـان و برخـی از      ،  شواهد روشنی وجود دارد که جریمه روزانه در اسـترالیا         
ز در فرانـسه و      و تا حـدودي نیـ      س سوئی همچنینکشورهاي اسکاندیناوي و    

هـاي   هـر چنـد بـا مـدت        (هاي کوتاه مـدت    اسپانیا در جایگزین کردن حبس    
هاي روزانـه     جریمه 323. موفق بوده است   1970 و   1960هاي   در دهه ) متفاوت

                                                                                                                  
* Email: bahrmand@ut.ac.ir 
322  Economic and Social Council: Resolution 1998/231998/23 – International 

cooperation aimed at the reduction of prison overcrowding and the promotion 
of alternative sentencing, 44th plenary meeting, 28 July 1998; Penal Reform 
International: Alternatives to imprisonment in the Republic of Kazakhstan. 
Resolution and Recommendations. International Conference, Almaty, 27-30. 
October 1999. London 1999.  

323  See the comprehensive historical analysis in Jescheck, H. -H. & Grebing, G. 
! 

mailto:bahrmand@ut.ac.ir
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زیرا این قابلیت را دارند تا در آن واحد بـا شـدت         ،  مزایاي بسیار مهمی دارند   
یم گردند و بنابراین اصـل اصـالح و درمـان برابـر را     جرم و درآمد مجرم تنظ    

این موضوع توسط مؤسسه ملی علوم جنایی نیز هنگامی که ابداع           . اعمال کند 
به رسـمیت شـناخته     ،  داد نظام جریمه نقدي روزانه را در مکزیک پیشنهاد می        

، تلفی با ابزارهاي مخ   325مشکل آشکار قصور از پرداخت جزاي نقدي       324 .شد
خصوصاً از طریق پیشنهاد امکان رهایی یـافتن از جریمـه نقـدي بـه وسـیله                  

  .  مورد توجه قرار گرفته استخدمات اجتماعی
هـاي    مراقبتی به عنـوان جـایگزین       و تعلیق  شده حبس  هاي تعلیق  مجازات
 حـبس  تناسـب ویـژه مجـازات   . انـد  کامالً موفق از کار درآمـده  ،  حبس فوري 

تعلیق شده و تعلیق مراقبتی در سند قواعد اروپایی تعلیق مراقبتـی کـه در آن                
،  به صراحت به رسمیت شناخته شـده        در میزان جمعیت زندان    آنهامهم  نقش  

کیفـري اجتمـاعی و      هـاي اجرا  ضـمانت  به طـور کلـی       326.تصدیق شده است  
، هـا  هـاي مجـازاتی کـه تـالش در یکپارچـه کـردن مجـازات               سفهتوسعه فلـ  
 قربانیـان جـرم را      همچنـین مـدار و     هاي غیر بازداشتی و جامعـه     اجرا  ضمانت
 شدند و بر این پایه بنـا        رو  روبه 1980اي در دهه     با حمایت گسترده  ،  اند داشته

 شوند که خطري   شدند که هنوز تعداد زیادي از مجرمان به زندان فرستاده می          

                                                                                                                   
!  

(eds.): Die Geldstrafe im deutschen und ausländischen Recht. Baden-Baden 
1978.  

324  INACIPE: 10 razones para reformar el sistema de justicia penal en Mexico. 
INACIPE, Mexico 2004, p. 26.  

325  See for example The Irish Times: “Number of people jailed for not paying 
fines set to double”. Monday, November 9, 2009.  

326  Recommendation CM/Rec (2010) 1 of the Committee of Ministers to member 
states on the Council of Europe Probation Rules. Adopted by the Committee 
of Ministers on 20 January 2010 at the 1075th meeting of the Ministers’ 
Deputies; see also United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial 
Measures (The Tokyo Rules).  
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 هاي بینابین و قـضازدایی   اجرا  ضمانت در واقع    327.کنند  ایجاد نمی  براي جامعه 
هــاي مجرمــان  اي از گــروه در بــسیاري از کــشورها و بــراي دامنــه گــسترده

هـا در    هـاي مربـوط بـه ایـن موفقیـت           از روایت  يبسیار. اند بخش بوده  نتیجه
 در دهـه  هاي تعیین مجازات   ها و نظام   مجازاتهاي مختلفی که راجع به       کتاب
هـاي حـبس ارائـه     قاطعی براي موفقیـت جـایگزین  ادله و ،  منتشر شده  1990
   328.مستند شده است، اند کرده

 در بـسیاري از    1960 / 1970هـاي     از دهـه   هاي حـبس   هر چند جایگزین  
اي اجـرا    هنوز بـه شـیوه    ،  آنهایت آشکار   با وجود موفق  ،  اند مناطق معرفی شده  

ـ               آنها ياند یا امکان اجرا    نشده ورم  فراهم نـشده اسـت کـه مـانع از رشـد و ت
 کتاب راهنماي دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر در           329.ها شود   زندان جمعیت

، هاي حبس  بخش مربوط به جایگزین    خصوص اصول اساسی و اقدامات نوید     
کنــد و شــرایطی را کــه مطــابق آن  هــاي مختلفــی را ترســیم مــی نجــایگزی
بـه  ،  هاي حـبس شـوند     توانند به طور مؤثر جایگزین مجازات      ها می  جایگزین

هـایی از اقـدامات مناسـب را ذکـر            این کتاب نمونـه    330.کند دقت تشریح می  
کنـد کـه    کند و اطالعاتی راجع به پروژه تقنینی در قزاقـستان را ارائـه مـی               می

 سـالب هـاي غیـر     اجرا  ضمانتتر از    ارزیابی شده است که استفاده بیش     چنین  
میزان حبس  ،   با این حال   331.است داشته   آزادي تأثیر مهمی بر جمعیت زندان     

                                                                                                                  
327  See e. g. Home Office: Punishment, Custody and the Community. London 

1988, p. 2.  
328  Tonry, M. & Hatlestad, K. (eds.): Sentencing Reform in Overcrowded Times. 

A Comparative Perspective. New York, Oxford 1997; see also van Kalmthout, 
A. & Tak, P.: Sanctions-Systems in the Member States of the Council of 
Europe. Part I and II. Deventer, Arnhem 1988, 1992.  

329  Weissman, M.: Aspiring to the Impracticable: Alternatives to Incarceration in 
the Era of Mass Incarceration. NYU Review of Law & Social Change 33 
(2009), pp. 235-269.  

330  UNODC: Handbook of Basic Principles and Promising Practices on 
Alternatives to Imprisonment. United Nations, New York 2007.  

331  UNODC (fn. 270), p. 26.  
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  332.تا حد زیادي در قزاقستان باال مانده است
در خصوص کشورهاي آفریقایی چنین استدالل شده است که سهم باالي           

هاي طـوالنی و نـه فقـدان      غیر محکوم و مشکل تحقیقات و دادرسی     زندانیان
هـا را ایجـاد کـرده         بوده است که مشکل ظرفیت زنـدان       هاي حبس  جایگزین

ایی معرفـی   قـ  در چنـد کـشور آفری      خـدمات اجتمـاعی   ،   با این حال   333.است
هر چند تحقیقات   ،  بخش بوده است   یجهرسد به خوبی نت    اند که به نظر می     شده

 یـا  ارزیابانه در خصوص این که آیا این اقدامات تأثیري بر کاهش رشد زندان   
تـوان    ظـاهراً مـی   334.هنوز انجام نشده اسـت    ،  اند  زندان گذاشته  جمعیتورم  ت

ن بیـان شـده     چنـی .  کرد اناکافی اجر هاي    بودجهخدمات اجتماعی را با وجود      
هاي آفریقایی در واکنش به انحـراف و جـرم           است خدمات اجتماعی با سنت    

. سـازگاري دارد  ،  بیش از زندان و حبس که بخشی از میراث اسـتعمار اسـت            
 در ارتبـاط بـا محاکمـات    بعضاً(رب اخیر در خصوص خدمات اجتماعی   اتج
 ظرفیت مهمـی را نـشان داد   در رواندا) کشی ا و مرتکبان اقدامات نسل    چاچگا

 برنامه خدمات اجتمـاعی بـا آمـوزش       .  را ترسیم کرد   اي تازهو آینده جالب و     
خـدمات  «( بالفـصل    ایده جبران خـسارت و بازگـشتن بـه جامعـه          ،  اي حرفه

هـاي عظـیم    برنامه، همچنین 335.یکپارچه شده است) »اجتماعی در همسایگی  
زدایـی از    هاي مربوط به تراکم    که عنصري اساسی در برنامه    خدمات اجتماعی   

                                                                                                                  
332  2009 Human Rights Report: Kazakhstan; 

www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/sca/ 136088.htm [15. 04. 2012].  
333  Muntingh (fn. 75), p. 186.  
334  Stern, V.: Alternatives to Prison in Developing Countries: Some Lessons from 

Africa. Punishment & Society 1 (1999), pp. 233, 238; UNODC (fn. 270), p. 
37.  

335  Penal Reform International: Monitoring and Research Report on the Gacaca 
Community Service (TIG). Areas of reflection. Gacaca Report. Kigali, March 
2007, p.1.  

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/sca/
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مکزیـک  .  اخیراً در این کشور آغاز شـده اسـت         336،هاي کنیا بوده است    زندان
 در این کشور خدمات     337.نیز در حال طراحی اجراي خدمات اجتماعی است       

اجتماعی باید به عنوان جایگزینی براي مجرمان فاقد سابقه و مرتکبان جرایم             
  . د پیشنهاد شودمالی خر

 در این نکته نیز الزم بـه ذکـر اسـت کـه خـدمات اجتمـاعی              ،  با این حال  
شـود و   تـر در نظـر گرفتـه مـی     مجازاتی بسیار نـرم ،  حبسمقایسه با مجازات  

تري براي باال بردن آگاهی مردم در خصوص منـافع خـدمات        هاي بیش  تالش
  338.تماعی مورد نیاز استاج

هـا پیـدا    اجرا  ضـمانت هاي مدرن    نظارت الکترونیک جاي خود را در نظام      
  کیفـري   نظارت الکترونیک در ابتدا محـدود بـه نظـام عـدالت            339.کرده است 

هـاي عـدالت کیفـري       امـروزه نظـارت الکترونیـک بـه نظـام         . بزرگساالن بود 
متعاقـب گـرایش بـه اسـتفاده از ابزارهـاي           . وسعه یافته اسـت   نوجوانان نیز ت  
هـاي فعـال     سـامانه ،  اران جنـسی پـس از آزادي از زنـدان         بزهکردیاب براي   

منـافع  . شـوند  اي در مرحله محاکمه به کار گرفتـه مـی          ردیابی به طور فزاینده   
 هـاي پـیش از محاکمـه       هاي فعال ردیابی در خصوص نظـارت       خاص سامانه 

 يهـا   اجراي قرارهاي ممنوعیت از رفت و آمد به مکـان          همچنیناران و   بزهک
.  قـرار گرفتـه اسـت      ءا داخلـی مـورد اسـتثن      هاي خـشونت   در پرونده ،  خاص
 عمومـاً   هاي حـبس   هاي ناشی از نظارت الکترونیک در مقایسه با هزینه         هزینه

                                                                                                                  
336  Daily Nation: 50,000 to be released in prison decongestion plan. March 16, 

2010.  
337  CDHDF: Presentan CDHDF Y ALDF Iniciativas de reforma al Sistema 

Penitenciario. June 9, 2009.  
338  Birung, C.: Community Service in Uganda as an Alternative to Imprisonment. 

A Case Study of Masaka and Mukono Districts. Capetown 2005, pp. 69-70.  
339  Nellis, M.: Surveillance, Rehabilitation and Electronic Monitoring: Getting the 

Issues Clear. Criminology & Public Policy 5 (2006), pp. 103-108.  
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هـاي  اجرا  ضـمانت زینـه بـا سـایر        در ارتباط با مقایـسه ایـن ه        340.کمتر است 
هـا تـا حـد زیـادي         هزینـه ،  با این حـال   . تري دارد  اجتماعی شواهد قطعی کم   

اي دارد کـه بـه همـراه نظـارت          )بازسـازگاري (هـاي    بستگی بـه نـوع برنامـه      
 بـاال و میـزان عـدم    ،میزان کامل شـدن ، به طور کلی. شود الکترونیک اجرا می  

در ایـن  . اران اسـت بزهکگزینش دقیق   این نشان دهنده    .  پایین است  ،موفقیت
خصوص اجماع وجود دارد که نظارت الکترونیک جایگزین بخش خاصی از           

 کـه بـه حـبس فرسـتاده         یارانبزهکو تا حد کمی بر تعداد       (شود   ها می  حبس
 هماننـد تحقیقـات   تحقیقات راجع به تکـرار جـرم    . )گذارد تأثیر می ،  شوند می

 حین نظارت الکترونیک پیش از محاکمه بـا نتـایج مـشوشی            راجع به فرار در   
  341.همراه شده است

  هاي تعیین مجازات سیاست  4-4-8
 بـه عوامـل      و چارچوب قانونی تعیـین مجـازات       هاي تعیین مجازات   سیاست

در ایـن  . شـود   و تـراکم آن مربـوط مـی     اساسی تعیین میزان جمعیـت زنـدان      
شـود کـه رهنمودهـاي تعیـین مجـازات و             می چنین در نظر گرفته   ،  خصوص
هـاي جـرایم مـستحق زنـدان را      هاي تعیـین مجـازات کـه اولویـت       کمیسیون

                                                                                                                  
340  See for example Fenech G.: Le placement sous surveillance électronique. 

Rapport de la mission confiée par Premier Ministre à Monsieur Georges 
Fenech, député du Rhône. Paris, Ministère de la Justice 2005.  

341  Renzema, M. & Mayo-Wilson, E.: Can electronic monitoring reduce crime for 
moderate to highrisk offenders? Journal of Experimental Criminology 1 
(2005), pp. 215-237; Swedish National Council on Crime Prevention: 
Electronic Tagging in Sweden. Report 2005; Dodgson, K., Goodwin, P., 
Howard, P., Llewellyn-Thomas, S., Mortimer, E., Russell, N. & Weiner, M.: 
Electronic monitoring of released prisoners: An evaluation of the Home 
Detention Curfew scheme. Home Office Research Study 222, Home Office 
Research, Development and Statistics Directorate, March 2001; Padget, K. G., 
Bales, W. D. & Blomberg, T. G.: Under Surveillance: An Empirical Test of 
Effectiveness and Consequences of Electronic Monitoring. Criminology & 
Public Policy 5 (2006), pp. 61-92.  
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، دهنـد  هـا را مـدنظر قـرار مـی         کننـد و ظرفیـت موجـود زنـدان         مشخص می 
شده  تجارب حاصل ،  ین حال  با ا  342. کنند اهاي موثري بر رشد زندان ایف      کنترل

ماهیت رهنمودهاي تعیـین    ،  تر دهد که بیش   هاي گذشته نشان می    در طول دهه  
بـه  . گذارد تا روش آن  تأثیر میمجازات است که بر استفاده از مجازات حبس 

هاي تعیـین    اران مرتکب تکرار در قوانین و رویه      بزهکرسد واکنش به     نظر می 
و حقیقـت در    » قوانین سه و دو ضربه    «ظهور  . اي دارند  اهمیت ویژه ،  مجازات
هـا   رویکردهاي کلی نسبت به افـزایش مجـازات  ، هاي تعیین مجازات  سیاست

هـاي اصـلی    هاي کمینه به عنوان محرك   و تقنین مجازات   در مورد تکرار جرم   
 اي مورد بحث و بررسـی      هاي حبس طوالنی مدت و به عنوان حوزه        مجازات

 تمرکز  قرار گرفته است که اصالحات در آن باید بر روي اجراي اصل تناسب            
هـاي   هاي پیشین که استفاده گسترده و بـدون تبعـیض از مجـازات             یافته. یابد

تـر شـدن    بخشد بلکـه بـه وخـیم    نمی عمومی را بهبود   مدت امنیت  حبس بلند 
بایـد بـه توجـه اکیـد بـه اصـول            ،  کند میجرم و مشکالت کنترل جرم کمک       

المللی تناسب و حبس به عنوان آخرین راه چـاره در تقنـین              پذیرفته شده بین  
تقنین تعیین مجازات باید فضاي کافی براي قـضات  . تعیین مجازات بیانجامند  

 343.هاي خاص جرم و مجرم تطبیق دهند       باقی بگذارد تا مجازات را با ویژگی      
حقیقـت در   ،   در قواعد الزامی حداقلی تعیین مجـازات       این به معناي بازنگري   

سـه ضـربه و اخـراج از        «هاي تعیین مجازات و به خصوص سیاست         سیاست
گرایـی کیفـري     و ایجاد نظام تعیین مجازاتی است که بهتر از عـوام           344»جامعه

                                                                                                                  
342  Kennedy, E. M.: Prison Overcrowding: The Law’s Dilemma. The ANNALS 

of the American Academy of Political and Social Science 478 (1985), pp. 113-
122; Frase, R. S.: The Minnesota Sentencing Guidelines, in: A. Freiberg & K. 
Gelb (eds.), Penal Populism, Sentencing Councils and Sentencing Policy. 
Cullompton 2008, pp. 83-102, p. 99.  

343  Tonry, M.: Mandatory penalties, in: M. Tonry (ed.), Crime and Justice: A 
Review of Research, Vol. 16. Chicago 1992, pp. 243-273.  

344  Zimring, F. E.: Protect Individual Punishment Decisions from Mandatory 
! 
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اندازي هنجاري و دکترین حقوقی ایـن مـسأله بـه            از چشم . باشدمتمایز شده   
انجامد که چه چیزي محکـوم بـه مجـازات غیرمتناسـب یـا بـه                 سؤال می  این

  345.شدت غیرمناسب است
  زمان اصـالح قـوانین تعیـین مجـازات         درانداز مجالس قانونگذاري     چشم

تواند تداوم    می جازاتمباید متوجه این مسأله باشد که آیا یک سیاست تعیین           
شـود کـه مقامـات       ر حالی که گاهی اوقات این گونـه تـصور مـی            د .پیدا کند 

 نیز باید توجه کنند تصمیمات مربوط به تعیین مجـازات           تعقیب و قوه قضائیه   
 ایـن وظیفـه   ئاًا ابتـد نظـر تفکیـک قـوا     از نقطه ،   دارد چه تأثیري بر نظام زندان    

قـوانین را   ) و اثـر جـانبی    (ت که پیامدهاي ممکـن و محتمـل         ان اس قانونگذار
. ي را بـر ارزیـابی جـامع آثـار بنـا کننـد        قانونگـذار مورد توجه قرار دهنـد و       

هـاي   اي از اعمال را براي مثال در سیاست        زمینه گسترده ،  هاي تأثیرات  ارزیابی
اند و امروزه عنصري اساسـی در حکمرانـی       یافته 346حفاظت از محیط زیست   

هـاي غیـر دقیقـی       تخمین،  هاي تأثیرات   ممکن است ارزیابی   347.هستندخوب  
هـا و نظـام      دادگاه،  ي کیفري بر مجریان قانون    قانونگذارراجع به آثاري که از      

مبنـاي مناسـبی ایجـاد    ، بـا ایـن حـال   . ارائه کنند، رود  انتظار می  اجراي حبس 
ه آیا تغییـر در قـوانین   تواند به پاسخ این سؤال کمک کند ک خواهد شد که می   

                                                                                                                   
!  

Penalties. Criminology & Public Policy 6 (2007), pp. 881-886.  
345  Van Zyl Smit, D. & Ashworth, A.: Disproportionate Sentences as Human 

Rights Violations. The Modern Law Review 67 (2004), pp. 541-560.  
346  For an overview see Albrecht, H. -J., Kilchling, M. & Braun, E.: Criminal 

Preventive Risk Assessment in the Law-Making Procedure. Freiburg 2002.  
347  See Terblanche, S. & Mackenzie, G.: Mandatory Sentences in South Africa: 

Lessons for Australia? The Australian and New Zealand Journal of 
Criminology 41 (2008), pp. 402-420, describing the process of making 
sunshine legislation on minimum sentences of South Africa 1998 permanent 
legislation without considering the impact these minimum sentences would 
have a decade later.  
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تعیین مجازات ممکن است بدون ایجـاد مـشکالت غیـر پـذیرفتنی در نظـام                
  .اجراي حبس تداوم یابد یا نه
اي داشـت کـه از       هاي خاص مجرمان توجه ویژه     پس از این باید به گروه     

اع بیگانـه هـستند کـه ممکـن اسـت بـه طـرق               تبزنان و ا  ،   کودکان آنهاجمله  
  . ها قرار گیرند ن مجازاتمختلف تحت تأثیر تعیی

 باید پیمان حقوق کودك را که اسـتفاده         هاي تعیین مجازات   قوانین و رویه  
 مـؤثر و    يشود و اجـرا    از بازداشت را به عنوان آخرین راه چاره خواستار می         

مـاده  » الـف  «بند،   به عالوه  348.رعایت کنند ،  دارد خاص این اصل را مقرر می     
  را بدون امکان عفـو  ابد اعدام و حبس استاندارد عدم اعمال مجازات 349)37(

دهـد گـاهی اوقـات       هـاي جـاري نـشان مـی        رویه،  با این حال  . دارد  می مقرر
قـشات  منا،   براي مثـال   .گیرند کودکان در معرض ریسک باالي حبس قرار می       

دهنده افـزایش     نشان ،در انگلستان و ولز در خصوص کودکان تحت بازداشت        
دهـد    مـی  هـایی کـه نـشان      شدید تعداد کودکانی اسـت کـه بـا وجـود یافتـه            

 اسـت و نـه بـه نفـع      جـرم  تکـرار هاي حبس نه به نفع کاهش نـرخ          مجازات
 اکثریت عظیمی از کودکـان      350.شوند  فرستاده می  به زندان ،  حفاظت از جامعه  

آمیز محکـوم   م خشونتیشوند بابت جرا نانی که به حبس فرستاده می    او نوجو 
                                                                                                                  
348  Joint Committee on Human Rights (January 2008) Legislative Scrutiny: 

Criminal Justice and Immigration Bill Fifth Report of Session 2007-08.  
 را  ذیـل   اقـدامات   اجـراي   نوانـسیون ک  طرف  شورهايک«: یمان حقوق کودك   پ 37  ماده   349

  :شوند می  متقبل
 مغایر  یا   غیرانسانی و  بیرحمانه  رفتارهاي سایر یا  نجهکش  تحت نباید  یکودک  هیچ)  الف
 را  بخـشودگی   انکـ ما  بـدون  ابـد   حـبس  یا و  اعدام  مجازات. گیرد قرار  انسانی  ونؤش

  )م(» .ردک  اعمال  سال 18 زیر  انکودک مورد در  توان نمی
350  Standing Committee for Youth Justice: Criminal Justice and Immigration Bill. 

House of Lords – Committee Stage. Children’s custody threshold. February 
2008, p. 4.  
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 سنی که  همچنین کیفري و    تلیمسؤودر خصوص سن    ،   به عالوه  351.اند نشده
هـا افـزایش    نگرانی، از آن به بعد کودکان ممکن است به حبس محکوم شوند        

کنـد    نوجوانان توصیه می   استاندارد اجراي عدالت  کمینه   قواعد   352.یافته است 
لیت کیفري بسیار پایین تعیین نشود و اگر به مجازات حبس توسل           مسؤوسن  
ار را  بزهکـ  و اصالح کودکان     که آموزش (تنها حداقل زمان ضروري     ،  شود می

ده و گـاهی بـدون      در حالی کـه اسـتفاده گـستر       . تعیین شود ) سازد  می ممکن
در مورد حبس ابد کودکـان  ، تبعیض حبس ابد در باال مورد بحث قرار گرفت     

 مریکـاي شـمالی   آ مطابق آمارهاي اخیـر      353.ار باید توجه خاصی داشت    بزهک
 نوجوان وجود دارند که در حال تحمل مجازات حـبس ابـد هـستند و                6807
  354.کنند  را طی میزادي مشروط حبس ابد بدون آآنها نفر از 1755

هنگـامی کـه بحـث      ،  دهنـد   را تشکیل می   زنان که همه جا اقلیت زندانیان     
هـایی   چـالش . در خطر مغفول ماندن قرار دارند     ،  شود  مطرح می  اصالح زندان 

 اخیـراً بـه طـور    355،تپذیر طرح شده اس    که توسط این گروه به شدت آسیب      
 356.مطرح شده اسـت   ،  خالصه در گزارشی که به دولت انگلستان تسلیم شده        

 را بـه طـور بنیـادین    هاي حـبس  کند سیاست این گزارش به دولت توصیه می     

                                                                                                                  
351  Ministry of Justice: Statistical bulletin. Offender management caseload 

statistics 2006. London 2007.  
352  Human Rights Council: Seventh session. Agenda item 3. Report of the Special 

Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment, Manfred Nowak. Addendum. Mission to Indonesia. 
A/HRC/7/3/Add. 7, 10 March 2008, p. 16.  

353  Nellis, A. & King, R. S.: No Exit. The Expanding Use of Life Sentences in 
America. Washington 2009.  

354  Nellis & King (fn. 292), p. 3.  
355  CPT: Report to the Government of the United Kingdom on the visit to the 

United Kingdom carried out by the European Committee for the Prevention of 
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 18 
November to 1 December 2008. Strasbourg 2009, p. 21.  

356  A report by Baroness Jean Corston of a review of women with particular 
vulnerabilities in the criminal justice system. Home Office, London 2007.  
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هاي غیر حبسی تغییر دهـد و بـراي زنـان غیـر              ار به مجازات  بزهکبراي زنان   
، اي زنـان را بـا مؤسـسات متفـرق         هـ  خشن به یک قاعده تبدیل کند و زندان       
رسد این راهبـرد راه حلـی        به نظر می  . کوچک و چند کاربردي جایگزین کند     

  .  فراهم کندجزئی براي مشکالت پایدار افزایش جمعیت زندان
 یا بازداشت شدن     زندان  تحمل مجازات  ازاتباع خارجی با ریسک خاصی      

کننـد در     تأکیـد مـی     تحقیقـات در اروپـا     357. هـستند  رو  روبهاکمه  حاز م پیش  
در سـتی   رد یا بازداشـت جزئـی بـه         هاي حبس  بسیاري از کشورها جایگزین   

 زیرا ایـن    ،کند مینعمل  ) ان غیرقانونی ریا مهاج (اران خارجی   بزهکخصوص  
ها بایـد    عی و جایگزین  هاي اجتما اجرا  ضمانتسوگیري شدید وجود دارد که      

ـ ای اختـصاص  در خصوص مجرمان اصالح شـده و متعهـد بـه جامعـه       358.دب
ادیه اروپا با ابداع تصمیم چارچوبی در خـصوص بـه رسـمیت شـناختن               حات

 JHA /829 /2009چـارچوب تـصمیمات   (قرارهاي نظارت پیش از محاکمه    
 27 مــورخ JHA/947/2008و تــصمیم چــارچوبی ) 2009 اکتبــر 23مــورخ 
 در خصوص اعمال اصول به رسمیت شناختن متقابـل احکـام و           2008نوامبر  
 مراقبتی با نگاهی بـه نظـارت بـر اقـدامات تعلیـق مراقبتـی و                  تعلیق هايقرار

ایــن . انــد هــاي جــایگزین بــه ایــن مــشکل واکــنش نــشان دادهاجرا ضــمانت
 از محاکمه و حـبس را       هاي بازداشت پیش   تصمیمات چارچوبی که جایگزین   
شناسـد بـه منظـور جبـران کـردن ریـسک             به طور متقابـل بـه رسـمیت مـی         

به دلیل فقدان تعهـد  سالب آزادي یافته صالح نبودن براي اقدامات غیر     افزایش
 به مرحله اجـرا     اجرا  ضمانتدر آن در جریان است و       دادرسی  به کشوري که    

                                                                                                                  
357  Human Rights Council: Tenth session. Agenda item 3. Report of the Working 

Group on Arbitraryn Detention. Addendum. Mission to Italy, 
A/HRC/10/21/Add. 5, 26 January 2009, p. 2.  

358  Tonry, M.: A Comparative Perspective on Minority Groups, Crime, and 
Criminal Justice. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal 
Justice 6 (1998), pp. 60-73.  
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است تحـت شـرایط خـاص       در حالی که این سی    .  ابداع شده است   ،آید در می 
رویکرد عمـومی انتقـال اجـرا و نظـارت بـر            ،  اتحادیه اروپا ظهور یافته است    

اي معقول بـراي     گزینه،  اربزهکبه کشور وطن یک     سالب آزادي   اقدامات غیر   
اي  اران خـارجی و از ایـن رو گزینـه         بزهکپذیر   هاي به خصوص آسیب    گروه

  . کند  زندان فراهم میجمعیتورم دیگر براي کنترل ت

تـورم  ي از گیر پس از صدور حکم براي پیـش   اقدامات  4-4-9
  ها  زندانمعیتج

مقــررات معیارهــاي کمینــه ســازمان ملــل متحــد در مــورد اقــدامات        
 مرحله پس از صدور حکم را در فرآیند اعمال بازسـازگاري            359،غیربازداشتی
آزادي . کند  در فرآیند بازسازگاري بسیار مهم قلمداد می       ارانبزهکو کمک به    

  از کاستن مجـازات    آنهااي از اقدامات است که دامنه        هسته مجموعه ،  مشروط
هـاي   نظارت تا اقسام مختلـف نظـام        تحت هنگامِ آزاد کردن زود  ،  اصلی حبس 

. شـود  را شـامل مـی    ) حبس در خانه و غیـره     ،   کار مرخصی،  زندان باز  (زندان
آزادي مشروط و رویکردهاي زمان خوب از جمله ابزارهاي متـداولی اسـت             

آزادي . دهـد  کـاهش مـی   ،  که زمانی را که باید عمالً در زنـدان صـرف شـود            
راجع بـه   هاي   زیرا پژوهش ،  مشروط و سازماندهی آن اهمیت مضاعفی دارند      

و دوبـاره   (اند   دهد از کسانی که مرتکب تکرار جرم شده         نشان می  تکرار جرم 
این اقدام را در اولین سـال پـس از آزادي    ،  اکثریت) اند به زندان فرستاده شده   

آزادي مشروط به عنوان پلی بین حبس و بازگشت         ،   بنابراین 360.اند انجام داده 

                                                                                                                  
359  Council of Europe: Recommendation Rec (2003) 22 of the Committee of 

Ministers to member states on conditional release (parole).  
360  Nadesu, A.: Reconviction Patterns of Released Prisoners: A 36-months 

Follow-up Analysis. Department of Corrections. Auckland, March 2007, p. 4.  
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»  چرخـان  رِد«ین ابزار براي برخورد با مشکل       تر کند و مهم   می  عمل به جامعه 
 این نکته مبتنی بر این مالحظه است که آزادي تدریجی و همراه بـا               361.است

ثرتري مـؤ  روش،   مجـازات  ينسبت به آزادي دفعی در زمـان انقـضا        ،  نظارت
هـاي گذشـته تـا     آزادي مشروط در دهه. کند براي حمایت از جامعه ایجاد می  

در کشورهایی که   ،  با این حال  ،  هاي خود را از دست داده است       دودي زمینه ح
هاي خوب به عنـوان جـایگزینی        اعتبار زمان ،  آزادي مشروط ملغی شده است    

  . اش کاهش مجازات حبس اصلی است کند که نتیجه عمل می
ا آزادي  هـ  در حالی که برخی از نظـام      .  اقسام مختلفی دارد   آزادي مشروط 

 ،که در قانون معین شـده اسـت  را مشروط خودکار پس از مدت زمان حبسی   
گیري مبتنی بر ارزیابی ریـسک را        اکثر قوانین کیفري هنوز تصمیم    ،  اند پذیرفته
  حـبس تواند به آزادي زودتر پس از تحمل بخش مشخصی از مجازات      که می 

 تصمیمات راجع به آزادي مشروط معموالً بـه         362.ددانن  می الزامی،  منتهی شود 
تحمل بخش مشخصی از مجازات حـبس کـه توسـط         : سه عنصر توجه دارند   

 و اشـخاص    معموالً در مورد محکومان به حبس ابـد       (قانون معین شده است     
 ارزیـابی ریـسک  ، )شـود  اي اعمـال مـی      قواعـد ویـژه    موضوع اقدامات امنیتی  

ارتکاب دوباره جرم توسط کمیسیون آزادي مشروط یا یک قاضی و شرایطی            
که مشمول آزادي مشروط باید رعایت کند و توسط مأمور آزادي مشروط یـا             

 کمیسیون یا قاضی آزادي مشروط      ،پس از این  . شود  مراقبتی نظارت می   تعلیق

                                                                                                                  
منظور نگارنده از این اصطالح اشاره به درهاي چرخانی است که معمـوالً در ورودي                  361

شـود بـا چـرخش در مجـدد از آن      رود و فردي که وارد آن مـی   ها به کار می    فروشگاه
  )م(. شود خارج می

362  Les Documents de Travail du Sénat: La Libération Conditionelle. Série 
Législation Comparée, no. LC 152, Paris, Novembre 2005; Padfield, N. et al. 
(eds.), Release from Prison. European Policy and Practice. Cullompton 2010.  
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 کـه ایـن عناصـر        در حـالی   363.کنـد  زمان نظارت آزادي مشروط را معین می      
                                                                                                                  

 1/2/1392سالمی مـصوب     ا قانون مجازات ،   ایران  کیفري در نظام عدالت  ،  در این باره     363
  :دارد ر میمقرّ
 در توانـد   می حکم صادرکننده دادگاه،  تعزیري حبس به محکومیت مورد در -58 ماده
 از پس موارد سایر در و نصف تحمل از پس سال ده از بیش حبس به محکومان مورد
 رعایـت  بـا  احکام اجراي قاضی یا دادستان پیشنهاد به مجازات مدت سوم یک تحمل
  :صادرکند را مشروط آزادي به حکم زیر شرایط
 نـشان  رفتـار  و اخـالق  حسن خود از همواره مجازات اجراي مدت در محکوم -الف
  . دهد
 جرمـی  مرتکـب  دیگـر ،  آزادي از پـس  کـه  دهـد  نـشان  محکوم رفتار و حاالت -ب
  . ودش نمی
 یـا  حکم مورد زیان و ضرر دارد استطاعت که آنجا تا محکوم دادگاه تشخیص به -پ

  . دهد ترتیب آن پرداخت براي قراري یا بپردازد را خصوصی مدعی موافقت مورد
  . باشد نکرده استفاده مشروط آزادي از آن از پیش محکوم -ت

 از پس ماده این) ب(و) الف(بندهاي در کورمذ مراتب همچنین و فوق مواعد انقضاي
 احکام اجراي قاضی. رسد می احکام اجراي قاضی تأیید به محل زندان رئیس گزارش
 و بررسـی  مذکور شرایط تحقق درباره را زندانی وضعیت و مقرر مواعد است موظف

  . نماید تقدیم دادگاه به را مشروط آزادي پیشنهاد، آن احراز صورت در
 تواند می دادگاه لکن، شود می مجازات مدت بقیه شامل مشروط آزادي مدت -59 ماده
 بیشتر  و  سال یک از کمتر تواند نمی مشروط آزادي حال هر در و دهد تغییر را آن مدت

 ایـن  در که باشد سال یک از کمتر باقیمانده مدت که مواردي در جز باشد سال پنج از
  . است حبس مدت بقیه معادل مشروط آزادي مدت صورت

 روانی خصوصیات و جرم وقوع احوال و اوضاع به توجه با تواند می دادگاه -60 ماده
 در منـدرج  دسـتورهاي  اجراي به،  مشروط آزادي مدت در را او،  محکوم شخصیت و

 از تبعیـت  عـدم  آثـار  و مذکور دستورهاي،  دادگاه. کند ملزم،  حکم صدور تعویق قرار
  . کند می تفهیم محکوم به و قید خود حکم در را جدید جرم ارتکاب آثار نیز و آنها
 دسـتورهاي  از موجـه  عـذر  بـدون  مـشروط  آزادي مدت در محکوم هرگاه -61 ماده
 افـزوده  وي مـشروط  آزادي مـدت  به سال دو تا یک اول بار براي نکند تبعیت دگاهدا

! 
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کند چرا آزادي مشروط ابـزاري منعطـف اسـت کـه واکـنش بـه            مشخص می 
 همین عناصر ایـن موضـوع را        364،سازد افزایش جمعیت کیفري را ممکن می     

گیري در خـصوص آزادي مـشروط    کند که چرا تغییرات در تصمیم توجیه می 
در طـول  ، در واقـع .  منتهـی شـود    تواند به رشد و افزایش جمعیت زنـدان        می
هـا را رویکردهـاي      تـوان دلیـل رشـد جمعیـت زنـدان          مـی ،  هاي گذشته  دهه

 را ایجـاد  آنهـا  عمـومی   هاي مربـوط بـه امنیـت       تري دانست که نگرانی    مضیق
اند؛ رویکردي که با گرایش به نظارت بر آزادي مشروط به دور از نگـاه                کرده

محـور از حمایـت از اجتمـاع      و معطوف به ابزاري نظـارت  خدمات اجتماعی 
هاي شدیدتر بر شرایط آزادي مشروط در برخـی         نظارت 365.همراه بوده است  

ها به دلیل نقـض فنـی آزادي مـشروط بـه افـزایش شـدید بازگـشت                   از نظام 
هـاي   ها منتهی و باعث شده است مجـازات        مشموالن آزادي مشروط به زندان    

 و فشاري مضاعف بـر      366ی براي رشد زندان تبدیل شود     حبس به عنوان عامل   

                                                                                                                   
!  

 دیه،  قصاص،  حد موجب عمدي جرائم از یکی ارتکاب یا تکرار صورت در. شود می
 نیز محکومیت باقیمانده مدت، جدید جرم مجازات بر عالوه، هفت درجه تا تعزیر یا

  . شود می قطعی او آزادي صورت این غیر در، آید می در اجراء به
 صـورت  در تواند  می دادگاه،  هشت درجه تا پنج درجه از تعزیري جرائم در -62 ماده

 محدوده در وي رضایت با را حبس به محکوم،  مراقبتی تعویق در مقرر شرایط وجود
  . دهد قرار الکترونیکی هاي)سیستم(سامانه نظارت تحت مشخص مکانی
 دسـتورهاي  یـا  نظارتی تدابیر تابع را محکوم تواند  می لزوم صورت در دادگاه -تبصره
  )م(. دهد قرار مراقبتی تعویق در شده ذکر

364  Snacken, S., et al.: Belgium, in: N. Padfield et al. (eds.), Release from Prison. 
European Policy and Practice. Cullompton 2010, pp. 70-103, p. 88.  

365  Padfield & Maruna (fn. 143), p. 338.  
366  Travis, J. & Petersilia, J.: Reentry Reconsidered: A New Look at an Old 

Question. Crime & Delinquency 47 (2001), pp. 291-313; Petersilia, J.: When 
Prisoners Come Home: Parole and Prisoner Reentry. Oxford 2003; Weiman, 
D. R.: Barriers to Prisoners’ Reentry into the Labor Market and the Social 

! 
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هاي شدید اساساً براي کـاهش    نظارت 367.ها ایجاد کند   ایش جمعیت زندان  زاف
انـد و     و توسعه اسـتفاده از آزادي زودهنگـام طراحـی شـده            خطر تکرار جرم  

ـ          سازوکارتوانند به    بنابراین می   جمعیـت ورم  ي تبدیل شوند کـه بـه مـشکل ت
 که به طـور     هاي خانگی  هاي راجع به بازداشت    پژوهش. شود زندان اضافه می  

  368.کنند این نگاه را تقویت می، شوند الکترونیک نظارت می
دلیـل  بـه  ، کند  را معلق میهاي حبس  که مجازات  جا  آناز  ،  آزادي مشروط 

گـذاري کـه توسـط        ایجاد شده توسط جرایم بـسیار تـأثیر        هاي امنیتی  نگرانی
 حـبس    مجـازات  مشموالن آزادي مشروط یـا اشخاصـی کـه پـس از تعلیـق             

هـاي دقیـق     تحت بررسی ،  ارتکاب یافته ،  اند مشمول تعلیق مراقبتی قرار گرفته    
 هـاي مربـوط بـه امنیـت         بـا افـزایش نگرانـی      369.ه اسـت  و سنگین قرار گرفت   

ارزیابی ریسک و طراحی و اعمال ابزارهاي دقیـق ارزیـابی ریـسک             ،  عمومی
  . اند بسیار اهمیت یافته

 و بازگرداندن   هاي مربوط به لغو آزادي مشروط      در خصوص بهترین رویه   
، حـداقل  بـه عنـوان      370.اطالعـات زیـادي وجـود نـدارد        اشخاص به زنـدان   

بازگشت بـه زنـدان بایـد مبتنـی بـر اصـل پایـداري باشـد و بـه طـور کلـی              
 کننده شناسایی معیارهاي اصلی اعمال شـده بـراي اسـتفاده از حـبس         منعکس
چاره  این بدان معناست که بازگشت به زندان باید به عنوان آخرین راه           . باشد

                                                                                                                   
!  

Costs of Recidivism. Social Research 74 (2007), pp. 575-611, p. 599; The 
PEW Center (fn. 61), p. 18.  

367  Auerhahn, K.: Conceptual and Methodological Issues in the Prediction of 
Dangerous Behaviour. Criminology & Public Policy 5 (2006), pp. 771-778, p. 
774.  

368  Dodgson, Goodwin, Howard et al. (fn. 281).  
369  Albrecht, H. -J.: Security Gaps: Responding to Dangerous Sex Offenders in 

the Federal Republic of Germany. Federal Sentencing Reporter 16 (2004), pp. 
200-207.  

370  Padfield & Maruna (fn. 143), p. 347.  
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بـا  ، لتی مناسب و پس از آن به کار برود که تحدید و تعـدیل شـرایط         و به حا  
لغو آزادي مشروط بابـت نقـض فنـی آن    ، به طور کلی  . رو شود  شکست روبه 

هایی شود کـه خطـري را بـراي      باید محدود به نقض مکرر و اساسی و نقض        
  . دهد عموم مردم نشان می

  ی جمع عفو خصوصی و عمومیعفو  4-4-10
 گـاهی اوقـات عفـو     ،  هنگام پرداختن بـه موضـوع افـزایش جمعیـت زنـدان           

رسـد از    شود که به نظر مـی       جمعی اعمال می   372 و عفو خصوصی   371عمومی
ـ     چشم همچنیندیدگاه پیشنهادها و      و حاکمیـت قـانون  ، داريانداز اصـول پای

مـدتی بـر     عفو عمومی معموالً تأثیر نسبتاً کوتـاه      . انگیز باشد   مسأله تفکیک قوا 
                                                                                                                  

 در بـاب اختیـارات و   در قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران  ،  عمومیعفوة  باردر     371
بـا ایـن   . مده است به میان نیاچنین عفوي صالحیت مجلس شوراي اسالمی سخنی از       

اصـل هفتـادویکم قـانون      ،  زیرا. صالحیت قانونگذار از این حیث محدود نیست      ،  همه
اساسی به مجلس شوراي اسالمی اختیار داده که در عموم مسائل در حـدود مقـرر در            

قلمرو عفـو  ، تواند با وضع قانون    قانونگذار می ،  بنابراین. قانون اساسی قانون وضع کند    
نمـوده و چنـین   تعیـین  ، شـوند  مند مـی  و اشخاصی که از آن بهره    نوع جرایم   ،  عمومی

 اسـالمی چنـین آمـده        قانون مجـازات   97در این باره، در ماده      . عفوي را اعطاء نماید   
شود، تعقیب  عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطاء می«: است

 حکم محکومیـت، اجـراي مجـازات        در صورت صدور  . کند و دادرسی را موقوف می    
اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزاي : در) م(» .شود موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می

  . 275 و 273: ، صص1393عمومی، جلد سوم، بنیاد حقوقی میزان، 
 اصل یکصدودهم قانون اساسی جمهـوري اسـالمی         11 به موجب بند      خصوصی عفو   372

 اسالمی از اختیارات مقام رهبري است که در پـذیرش       قانون مجازات  96 و ماده    ایران
عفـو یـا    «:  قانون مجازات اسـالمی    96به موجب ماده    . یا عدم پذیرش آن مختار است     

در حدود موازین اسـالمی پـس از پیـشنهاد رئـیس قـوه              ،  تخفیف مجازات محکومان  
  )م (». با مقام رهبري استقضائیه



  ها حل وجوي کارآمدترین راه در جستها ـ  تورم جمعیت زندان  174

اي رشد زنـدان نـدارد و        این عفوها تأثیري بر علل ریشه     . جمعیت زندان دارد  
شـود   تی منجر می  به بهبود کوتاه مد   ،  در صورتی که تغییر دیگري اتفاق نیافتد      

عفوهاي عمـومی گـسترده آن      . رود که در زمانی کوتاه پس از اجرا از بین می         
در طـول   براي کاهش تعداد جمعیت زنـدانیان شود بارها    گونه که گزارش می   

بـا ایـن    ،  مورد استفاده قرار گرفته اسـت       در زیمبابوه  1990 و   1980هاي   دهه
هـاي خـالی    سلول، اندمدت جمعیت زن  کوتاه با وجود کاهش چشمگیر   ،  حال

 در واکـنش بـه مـشکالت    2006 ایتالیا در سال     373.زندان مجدد پر شده است    
ها شاهد یک عفو عمومی گسترده بـود کـه در عمـل             مربوط به ظرفیت زندان   

 امنـی در جامعـه   نـا  اعتمـادي و  اما این اقدام موجب بی، ها را خالی کرد    زندان
 آفریقاي جنوبی نیز سیاست اعطاي عفو عمومی به اجـرا گذاشـته              در 374.شد
  375.در این کشور نیز تأثیر این سیاست بسیار کوتاه بود. شد

فصل اختالفـات گـسترده و       و  به عنوان ابزاري براي حل      عمومی قطعاً عفو 
 افـزایش   ایجاد صلح و سازش در کشوري که اسـتعداد قابـل تـوجهی بـراي              

در نتیجـه تحـوالت   . کنـد  نقـش خـود را ایفـا مـی      ،  شود اختالفات پدیدار می  
هاي جدید در اروپـاي      طور که در برخی از دموکراسی      همان(سیاسی گسترده   

تواند ابزاري براي حمایت از       عفو عمومی می   376،)مرکزي و شرقی اتفاق افتاد    
ز عفـو عمـومی در      رسد اسـتفاده مرتـب ا      به نظر می  ،  با این حال  . آشتی باشد 

 را از بـین   کیفـري  اعتماد به نظـام عـدالت  ،ها پاسخ به افزایش جمعیت زندان    
                                                                                                                  
373  Stern (fn. 274), p. 236; see also Dankwa (fn. 74), p. 84.  
374  Maffei, S. & Merzagora Betsos, I.: Crime and Criminal Policy in Italy. 

Tradition and Modernity in a Troubled Country. European Journal of 
Criminology 4 (2007), pp. 461-482.  

375  Dissel, A. & Ellis, S.: Reform and Stasis: Transformation in South African 
Prisons. Center for the Study of Violence and Reconciliation. Capetown 2002.  

376  Albrecht, H. -J.: Braucht die Politik die Amnestie? Anmerkungen zum 
Problem der Amnestie aus der Perspektive der Rechtsentwicklung im Ausland, 
in: W. Greve (ed.), Amnestie, Gnade, Politik. Loccumer Protokolle. Loccum 
1990, pp. 67-95.  
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هـاي عمـومی گـسترده       شوراي حقوق بشر نیز هنگـامی کـه بـا عفـو           . برد می
 بـا  377.مسأله تأثیر منفی محتمل بـر ایـن اعتمـاد را مطـرح کـرد              ،   شد رو  روبه

چنین بحث شده است که چنانچه سایر اقـدامات اصـالً           ،  ها انیوجود این نگر  
 تواند در کنترل افزایش جمعیت زنـدان        عفو عمومی می   378،در دسترس نباشد  

  قابـل تـصور اسـت      هر چند چنین شرایطی اصـوالً     . نقش مفیدي داشته باشد   
د غیـر منتظـره و شـدید در تعـدا        ،  براي مثال در مورد یـک افـزایش ناگهـان         (

در کشورهایی که سـابقه طـوالنی در افـزایش جمعیـت زنـدان را               ،  )زندانیان
هاي خصوصی جمعی رویه جاري بـوده   هاي عمومی و عفو دارند تاکنون عفو  

 تنها با هدف دسـت  عفو عمومی و عفو خصوصی،  به عنوان یک قاعده   . است
،  قـرار گرفتـه    حـت تـأثیر اختالفـات شـدید       اي که ت   یافتن به آشتی در جامعه    

  . مشروع است

                                                                                                                  
377  Human Rights Council: Tenth session. Agenda item 3. Report of the Working 

Group on Arbitrary Detention. Addendum. Mission to Italy. 
A/HRC/10/21/Add. 5, 26 January 2009, p. 9.  

378  Walmsley, R: Global Incarceration and Prison Trends. Forum on Crime and 
Society 3 (2003), pp. 65-78, p. 74.  
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  گیري بندي و نتیجه جمع .5

  :مترجم
  *امیرحسن نیازپور

  )استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی(

  ها  یافته  5-1
. اي آزاردهنده است   اي جدي و نیز پدیده     ها مسأله   زندان معیتتورم ج   .1

را ) مـدرن (هاي نو    جمعیت کیفري زندان  ورم  ش ت رسد چال  به نظر می  
با معضالت متعددي رویـارو     از زمان پیدایش در قرن نوزدهم میالدي        

 . ساخته است
  گاه بـه عنـوان یـک مـشکل         اي است که    مسأله ها  زندان معیتتورم ج   .2

 پدیـدار ،   بـوده   و پنهـان    که براي یک مدت طوالنی پابرجا      پس از این  
 نیز  رسد کاهش سریع شمار زندانیان     به نظر می  ،  با وجود این  . شود می

 . باشد انگیز می  شگفتاغلب و همواره براي مدیران عدالت کیفري
تـا  ، هـا  نقاط عطف در رونـد تغییـر جمعیـت زنـدان          الگوي برآمده از      .3

ار و بـا ثبـات دادگـستري و         هاي پایـد   کننده سیاست  حدودي منعکس 
  از فـشارهاي بیـرون زنـدان       آنهـا  ن و میـزان اسـتقالل     ا مجرم مجازات
 . است

اي مـشترك اسـت کـه شـماري از       ها نقطه   زندان معیتتورم ج مشکل    .4
هـاي جنـایی در آن نقطـه بـا           هاي مهـم و موضـوع پـژوهش       سیاست

                                                                                                                  
* Email: a_niazpour@sbu.ac.ir 

mailto:a_niazpour@sbu.ac.ir
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 اجـرا  ضـمانت ها شـامل؛ تعیـین    این موضوع . شوند را می یکدیگر همگ 
هـاي  اجرا  ضـمانت  در سـامانه      زنـدان  اران و نقش مجازات   بزهکبراي  

ــ، کیفــري ــاظر ب ــدانهمعیارهــاي ن ــدان،  زن ــه زن ، دوره محکومیــت ب
جنـایی   و فراگیر سیاسـت      هاي اقتصادي  محدودیت،  هاي زندان  بودجه

هـا در یـک      که در تعیین مسیر و رویکرد حقـوق کیفـري و مجـازات            
 . اند  نقش آفرینجامعه

ـ ،  آرام توانـد ناشـی از افـزایش آرام        ها می   زندان معیتتورم ج   .5 ار و  دپای
من مـز تـورم   « فرهنـگ     بـه پیـدایش     باشد که  مدت تعداد زندانیان   دراز

 مـراه بـا   هرشـد   این مـشکل گـاه نتیجـه        . انجامد  می » کیفري جمعیت
 تحـت تـأثیر خـشونت   ،  بـراي نمونـه   . شـمار زنـدانیان اسـت     سرعت  

 احتمال دارد نظـام اصـالح و درمـان در یـک دوره       ،همگانی و فراگیر  
البته؛ افزایش جمعیت زنـدانیان     . ها برسد  معیت زندان تورم ج کوتاه به   

 . دار باشد اي نوسان  پدیدهتواند می
هـا در     زنـدان  معیتتورم ج رویکردهاي اعمال شده در زمینه ارزیابی         .6

 بـه یـک     المللی به دشواري   چارچوب مقررات و معیارهاي ملی و بین      
هـر انـدازه   ، امـا . شوند می  شرایط منتهیاي  و دسته جمیع ومعیار کلی   

 در این معیار اهمیت   » فضا«قطعاً عامل   ،  تر باشد  فضاي در دسترس کم   
 . یابد تري می بیش

اسـت کـه نمایـانگر ضـرورت        » مفهـوم ناپایـدار   « یـک    ظرفیت زندان   .7
ها را    در زندان  معیتتورم ج تواند خصیصه     آن است و می    تغییرپذیري

 . بیش نشان دهد و کم
شود که همبـستگی میـان       ها آشکار می   نبا یک نگاه دقیق به نظام زندا        .8

ها نسبتاً ضـعیف    زندانمعیتتورم ج و   به عنوان مجازات   تعداد حبس 
 . است
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انـدازه  ،  پـیش از محاکمـه   ها بـا میـزان بازداشـت      زندان معیتتورم ج   .9
 بـه   نگـرش ،  سـاالري  مـردم ،  سطح نابرابري ،  خالص ملی  نا نه تولید سرا
 میـان   در کـل  .  همبـستگی دارد    خـشونت  ونـاتوانی حکومـت     ،  فساد

بر . برقرار نیست  ارتباط معناداري     با تعداد زندانیان   ها   در زندان  ازدحام
بدست آمـده اسـت کـه مـشکالت          این یافته     اساس الگوي همبستگی  

 نـاتوانی ، تاً بـه معـضالت حکومـت     ها ضـرور   در جمعیت زندان  ورم  ت
 .  وابسته است کیفري و مشکالت آشکار نظام عدالتياقتصاد

ننـد کـه در     ک ها نقش ایفا مـی      زندان معیتتورم ج سه دسته عوامل در       .10
.  ریـشه دارنـد     کیفـري  حکومـت و عـدالت    ،  مسائل مختلف اجتماعی  

کـاهش  ،   ناخالص ملی  نه تولید ها با افزایش سرا    کاهش جمعیت زندان  
هاي زیـاد در زمینـه       موفقیت،  کاهش ناتوانی حکومت  ،  شمار خشونت 
در  گرایش بـه فـساد      و کاهش  ساالري در جامعه    و مردم  توسعه انسانی 

 . همبسته استانگاره شهروندان 
 کیفـري بـا میـزان    اي باالتر از عادي در تـورم جمعیـت   شمار تا اندازه  
ا و  هـ  هاي پـیش از محاکمـه و شـمار بـاالي مجـازات             پایین بازداشت 

رشـد تـورم جمعیـت      . است ها همراه   از سوي دادگاه   هاي حبس  حکم
پـایین  ، ؛ افزایش میـزان خـشونت   ها با کمتر شدن شمار زندانیان      زندان

ر سـاالري د   و مـردم توسـعه انـسانی  ،  ناخالص ملـی تولیدبودن سرانه   
  . هاي ناتوانی ساختاري حکومت ارتباط دارد  نشانههمچنین و جامعه

 از   در آن دسـته    هـا   زنـدان  معیـت تـورم ج  مشکالت خاص ناشـی از        .11
کشورها که دستخوش تغییرات ناگهانی و سریع اجتماعی و تحـوالت           

 در فرآینـد    هـاي پـسا تـضاد و یـا         اند و یا در وضـعیت      چشمگیر شده 
در . شـوند  مـشاهده مـی  ، دشوار ساخت و استقرار حکومت قرار دارند 

ناشـدنی از    بایـد بخـش جـدا   آنهـا ها و شـرایط   زندان،  ها این وضعیت 
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هـاي امنیـت عمـومی        و سیاسـت   اصالحات فراگیر در حـوزه امنیـت      
 . باشند

هـا نـشان     زنـدان معیـت تورم جها و  هاي مربوط به ظرفیت زندان  داده  .12
تواند بر انتخاب مکان      می دهند که معضل افزایش جمعیت زندانیان      می

ها بـیش از جمعیـت       تعدادي از زندان  ،  زیرا. گذار باشد   هم تأثیر  زندان
تر از ظرفیـت داراي زنـدانیان        زندانیان ظرفیت دارند و شمار دیگر کم      

 .  هستنداربزهک
هـا بـه طـور خـاص در       زنـدان  معیـت تـورم ج  مشکالت مربـوط بـه        .13

هــاي شــهرهاي بــزرگ کــه داراي مــسائل مختلــف و متعــدد   زنــدان
 . شوند مشاهده می ،اند اجتماعی

 معیـت تـورم ج   مطالعـه طـولی در زمینـه         تعـدادي ،  با وجود این کـه      .14
اسـاس تحقیقـات     توان تصور نمود که بر     می،  شده است ها انجام    زندان

 بکار گرفتـه   در این زمینهالگوهاي متفاوت، هاي منتشر شده  و گزارش 
فرهنگـی و سیاسـی مختلـف       ،  اند که تحت تأثیر شرایط اقتصادي      شده

هـا عفوهـاي     معیت زندان تورم ج در مسأله   . گیرند مورد توجه قرار می   
هاي کیفري یـا تـدابیر نـاظر بـه مرحلـه              در سیاست  تغییرات،  عمومی

 . ها هستند ترین مؤلفه  نسبت به جرم از مهمتعیین مجازات
البته؛ .  رشد داشته است   در شماري از کشورها تعداد جمعیت زندانیان        .15

ـ     در دسته  دانیان اي از مناطق و کشورها نیز کاهش در شمار جمعیت زن
گزارش این مـشاهدات مربـوط بـه دهـه گذشـته            . مشاهده شده است  

زمینه و روندي یکـسان در خـصوص ایـن افـزایش و کـاهش               . است
هـم نمـودار    ) فـدرال (حتی در کـشورهاي چنـد ایـالتی         . وجود ندارد 

هـاي مختلـف بـوده و نوسـان داشـته        جمعیت زندانیان داراي منحنـی    
 . است
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.  مشاهده شده است   جمعیت زندانیان در  هش  گاه و به طور ناگهانی کا       .16
کاهش اخیر تعداد جمعیت زنـدانیان در کـشورهاي آلمـان و            ،  تر پیش

در سـایر  .  توضـیح داده شـد     هلند از طریـق کـاهش میـزان خـشونت         
 دقیـق هـاي    ریـزي  ال نیز این کاهش به جهت برنامه      غکشورها مثل پرت  
 . تحقق یافته است

  ها توضیح  5-2
اري نقـش بـسزایی در      بزهکـ بر پایه اظهارات متعدد؛ نوسان در میزان          .1

هر چند که این    . ها ندارد   زندان معیتتورم ج  و   افزایش شمار زندانیان  
هـا بـه طـور کلـی         جـرم   در میزان   نوسان تواند در خصوص   انگاره می 
اري بـر   بزهکـ هـاي مربـوط بـه        بنـدي  بقهاما افزایش در ط   ،  صدق کند 
هاي دراز مدت    به ویژه این که؛ حبس    . گذارند  تأثیر می   حبس مجازات
هـا شـناخته     معیت زنـدان  تورم ج هاي گذشته به عنوان عوامل       در دهه 

 . شده است
هـا در    افـزایش تعـداد خـشونت     ،  مسائل اجتماعی نو مانند مواد مخدر       .2

توانـد بـر رونـد       مند مـی   هاي نظام  ها و جرم   گسترده یا خشونت  سطح  
 مؤلفـه در شماري از کشورها یـک       . شندگذار با  ها تأثیر  جمعیت زندان 

 . استاري علیه نظم عمومی بزهکها  زندان در ازدحاممؤثر بر 
 میـزان کمینـه و بیـشینه بـراي           کیفـري  هاي عدالت  در بسیاري از نظام     .3

توانـد    مـی   است که استفاده از کمینه مجازات      افزایش یافته ها   مجازات
 بر  توسعه کمینه مجازات در درازمدت    ها   در این سامانه  . پر تعداد باشد  

 . گذارد ها تأثیر می  در زندانمعیتتورم ج
هـاي کوتـاه     هاي نـاظر بـه دوره      مل سیاست آن دسته از مقرارت که شا       .4

هاي مختلـف و    براي جرمآنها هستند و یا در پرتو      مدت فشرده حبس  
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در افـزایش شـمار     ،  شناسایی شـده اسـت      حبس ابد  چندگانه مجازات 
ت حبس ابد بایـد بـه   به مجازا، به هر رو. باشد میآفرین    نقش زندانیان

هـاي ابـد کـه       صورت ویژه توجه داشت؛ خصوصاً آن دسته از حـبس         
 . شوند بینی می  پیش مثل آزادي مشروطبدون بخشش و تسامح

مدار و سرکوبگر براي واکنش نـشان   هاي امنیت  پاسخ،  با وجود این که     .5
هـاي   جـایگزین ،  رونـد  هاي مجرمانه خطرناك بکـار مـی       دادن به گروه  

ــبس ــاعی ، ح ــوق اجتم ــت از حق ــازات، محرومی ــابین  مج ــاي بین ، ه
هستند کـه اخیـراً     جدیدي  رویکردهاي  ،   ترمیمی میانجیگري و عدالت  

بخش جهـت بازگـشت      هاي اثر  هاي جنایی و برنامه    در تدوین سیاست  
 . گیرند  مورد توجه قرار میو پذیرش محکومان پیشین در جامعه

 ایـن خطـر را       زندانیان  و آزادي مشروط   هاي حبس  جایگزین،  بنابراین  .6
، ار در پرداخت جزاي نقـدي     بزهکدر پی دارند که در صورت ناتوانی        

 دو مرتبـه بـا      نقض شرایط شناسایی شده در حکم و یـا تکـرار جـرم            
 بـه    کیفر زندان  احتمال استفاده از  ،  چه این که  . شوند حبس تضمین می  

 شـدید و نـاتوانی مـالی        هاي نقدي در صـورت بـودن فقـر         کیفرجاي  
 . یابند  میافزایشار بزهک

پر تعـداد شـدن      و ها هاي گذشته افزایش شمار جمعیت زندان      در دهه   .7
  عمومی و نبـود  تأمین امنیت جهتآور    محدودیت  در رویکرد  ها زندان

 وآزادي   رایگان خدمات عمومی نکردن   ارائه    و رویکرد مبتنی بر مدارا   
دیدتر شـدن   ها از رهگذر شـ     این نوع حمایت  . ریشه دارد  نیز   مشروط

تر شدن شرایط و احکام ناظر به آزادي زودهنگـام از           ها و سخت   پاسخ
تـر در شـرایط نـاظر بـه آزادي           ي بـیش  گیرسخت. اند  تبلور یافته  زندان

ها به افـزایش بـیش از انـدازه بازگـشت             در شماري از سامانه    مشروط
تخلـف از   ،  زیـرا . شـود   مـی  تهـی مشموالن آزادي مشروط به زندان من     
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هـا    زندان  جمعیت شرایط و دستورهاي مرتبط آزادي مشروط در رشد       
 . نقش داشته است

تـورم  اي بـراي     اران از جهات مختلف زمینـه     بزهک اتوانی مالی  و ن  فقر  .8
در کشورهاي رو بـه توسـعه فقـر         . روند می ها به شمار    زندان معیتج
. هاست ترین مؤلفه مشکل شکست در حفظ و مهار ظرفیت زندان          ممه

اران حتــی در بزهکــتعــدادي از در کــشورهاي رو بــه توســعه ، زیــرا
 .  یا سپرده وثیقه ناتوانندپرداخت مقدار اندك جزاي نقدي

 قضایی  هاي ها در مقررات و روش      زندان معیتتورم ج عوامل مؤثر بر      .9
 . هاي پیش از محاکمه ریشه دارند مرتبط با بازداشت

ها دو ویژگی با ارتباط       زندان معیتتورم ج  و   نوسان در شمار زندانیان     .10
 کـه بـه   باشـند   مـی آثار متنوع و متعدديکننده  اند و نیز متبلور    معکوس

ار نیـاز   بزهکـ  کشور هر     کیفري هاي عدالت  تجزیه و تحلیل دقیق نظام    
 . دارند

هـاي   هاي آمریکا در سال در تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به زندان        .11
کـه مـؤثرترین عامـل در       ه است   گیري شد  نتیجه  چنین 2005 تا   1977

هـاي   سیاسـت  ،اريبزهکـ  در این کشور میزان      میزان جمعیت زندانیان  
 هـا   زنـدان  بـراي  ها و بودجه ایـالتی      زندان معیتتورم ج تعیین کیفر و    

تواند یـک قـسمت    ها می معیت زندان، تورم ج به این ترتیب  . باشند می
سـایر  ،  د؛ چنان که بر پایه آن سیاست      از شروع یک فرآیند سیاسی باش     

هـا   هاي نو و هزینه کردن بـراي زنـدان         ها به جاي ساخت زندان     گزینه
 و ي وضـعیت نـامطلوب    گیـر   و همین اسباب شکل   مورد توجه نیست    

 . آورد  میرا فراهمایجاد ظرفیت براي افزایش جمعیت زندانیان 
ـات           رسد که روزنه   میبه نظر     .12 هاي فرصت براي انتقال دانش و آگاهی از تحقیق

 . داشته باشندنمحور وجود  ادله هاي  سیاسی به منظور وضع سیاستهبه سامان
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  نتیجه  5-3
هـاي    کار سیاسـت   ها در چند دهه اخیر در دستور        زندان معیتتورم ج   . 1

آور  چندان شگفت ،   این زمانه  در. المللی گنجانده شده است    و بین  ملی
 بـه طـور     کارهـاي کـاهش میـزان زنـدانیان        هـا و راه    نیست که راهبرد  

هـاي متعـددي نیـز در     گسترده مورد بحث قرار گرفته است و گزارش      
 . اند این خصوص منتشر شده

 معیـت تـورم ج  رویکردهاي اتخـاذ شـده در مقابلـه بـا           ،  به طور کلی    . 2
 و بازداشت و کاهش مـدت       ها به کاهش پذیرش افراد در زندان       زندان
 .  آنان در زندان توجه دارنداقامت

سازي تـدابیر در ایـن     براي پیاده )دو سویه (از یک رویکرد دو محوري      . 3
 معیارهـاي ضـروري     ،از یک سـو    رابطه رضایت کامل وجود دارد؛ که     

ها را    زندان معیتتورم ج ها با مسأله     براي کاهش و مبارزه و مانند این      
شود تـا معیارهـاي مربوطـه        سبب می ،  د و از سوي دیگر    گیر در بر می  

 . پذیرفته شوند
هـا و     زندان معیتتورم ج هاي فراگیر ناظر به      تحقیقات به ندرت شیوه     . 4

. نمایند معیارهاي قابل قبول براي حل این گونه مشکالت را مطرح می          
هاي   سیاست گیري شده است که مردم به      چنین نتیجه ،  به صورت کلی  

هاي مرتبط   موضوع. دنتوجه ندار  ها  و این گونه موضوع    ناظر به زندان  
 . باشند بخش می ناتخصصی و بدون جذابیت و اثر، ها کم رنگ  با زندان

بـه  ، شـود  ها مطـرح مـی    زندانمعیتتورم ج  مشکالت   آنگاه که بحث    . 5
 ها و کارگزاران عـدالت     نه از سوي دولت   طور قطع و یقین در این زمی      

 .  جاي انکار وجود نداردکیفري
شناخت آن دسـته از     ،  ها تجزیه و تحلیل مسأله افزایش جمعیت زندان        . 6
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آورند و   ها را فراهم می     زندان معیتتورم ج شرایط که اسباب پیدایش     
کننـد و یـا       مـی  ها که این مشکل را مهـار       بی آن رویکرد   ارزیا همچنین
 در   و معتبـر از سـوي پلـیس        ابه اطالعات قابـل اتکـ     ،  دهند  می کاهش

ها نیـاز    ها و جریان پرونده    ها؛ جمعیت زندان   مجازات،  مورد ثبت جرم  
 . دارد

 اطالعات کافی ارائه     کیفري عدالتهاي   تر نظام  بیش،  در این خصوص    . 7
  و مجـازات   شمار تحقیقات در زمینه زندان    ،  دهند و عالوه بر این     نمی

باشند؛ به ویژه این که تعـداد آن دسـته از تحقیقـات            محدود می  حبس
هاي مختلف مجازات و کیفر حـبس را بـا یکـدیگر مقایـسه               که گزینه 

 . بسیار اندك هستند، کنند
ــشم  . 8 ــدان  چ ــداز زن ــه  ان ــا عرص ــی   ه ــاً م ــه اساس ــت ک ــد  اي اس توان

 . ها را راهبري و هدایت نماید گذاري سیاست
سـازي   پیـاده ،  هـا  انداز زندان  با وجود محدودیت در مستندات و چشم        . 9

، هـاي اطالعـات بـراي اسـتفاده تحقیقـات          محور به نظـام    رویکرد ادله 
، به این ترتیب  . سازد می  را آگاه  ناگذار  و سیاست  عموم مردم ،  محققان

ها پیرامون   ها و بحث   گذاري هاي اثربخش در زمینه تأثیر     اساس ارزیابی 
اري را بهبـود    بزهکـ هـاي مـرتبط بـا         و سایر سیاسـت    تعیین مجازات 

 . بخشند می
آن هـم     کیفـري   تقاضا براي ایجاد فـضاي     ها و یا   هاي ساخت زندان   برنامه  . 10

 معیـت تـورم ج توانـد در کـاهش مـشکل     سـازي مـی   از طریق خصوصی 
بایـد بـا     هاي نـو   هاي ساخت زندان   البته؛ برنامه . آفرین باشند  ها نقش  زندان

اضـافه نمـودن    ،  دیگـر اینکـه   .  انجام شـوند   هاي مالی  توجه به محدودیت  
مـدت   ها را در دراز    تواند مسأله افزایش جمعیت زندان     ها می  ظرفیت زندان 

 . محور و سلب آزادي را تشدید نماید بدتر کند و سیاست حبس
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گـذار و یـا      هـا تـأثیر    تواند در اصالح زندان    ها می  بحث کردن از زندان     . 11
هـا و    از آن جـا کـه؛ شـمار زنـدان         .  باشـد  یک قسمت از این فرآینـد     

 در  تقویت حقوق زندانیان  ،  خوانی قوي ندارند   ها با یکدیگر هم    زندانی
 آن هم   ،تواند ابزار مؤثري در کاهش جمعیت کیفري       فرآیند کیفري می  
 .  باشدهاي جامعوي  و توسعه سازمانسازي زندانیان از رهگذر توانمند

ــرم  . 12 ــی ج ــومی    زدای ــم عم ــه نظ ــه علی ــاي مجرمان ــل از رفتاره ،  کام
هـاي انجـام شـده     هاي خرد مرتبط با مواد مخدر و یـا جـرم           اريبزهک

ي اجـرا   ضمانتهاي اداري که      و یا تبدیل شدن به جرم      توسط معتادان 
 . اند رفتهمورد توجه قرار گ،  ندارندحبس

هـاي    به مـواد مخـدر و بیمـاران روانـی در تعـدادي از نظـام                معتادان  . 13
هاي بـزرگ هـستند کـه نـه تنهـا در        درمانی در شمار گروه -اصالحی

هـاي دیگـر از قبیـل        بلکه در مسأله  ،   کیفري نقش دارند   تورم جمعیت 
 . کنند  میاز نقش ایفهاي عفونی نی خطر انتقال بیماري

تواننـد در زمینـه کـاهش         و میانجیگري مـی     ترمیمی هاي عدالت  برنامه  . 14
هاي جدي در راسـتاي آشـتی        تالش.  مفید باشند   حبس طول مجازات 

عوامل سـازش    به عنوان    ها  مانهدیده در برخی از سا     ار و بزه  بزهکدادن  
سـنجش قابلیـت عـدالت      ،  اما. شوند دهنده در نظر گرفته می     و تسکین 

دهنده و ترمیمی بـه دلیـل        هاي سازش  ترمیمی و میانجیگري و فعالیت    
کننده  هاي جبران  فعالیت کننده که تأثیر   نبود تحقیقات برآورد و ارزیابی    

هـا    زندان معیتتورم ج دهنده و ترمیمی بر مجازات کردن و         و سازش 
 . دشوار است، را بررسی نمایند

اري بزهکـ رویکردهـاي سـنتی و معمـول در مقابلـه بـا             ،  به طور قطع    . 15
. هاي رسـمی نـاظر بـه جـرم را دارنـد            قابلیت جایگزین شدن با اقدام    

هــاي نارســمی در کــشورهاي آفریقــایی و  اســتفاده گــسترده از روش
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، ه هنـوز خطرهـاي مربـوط بـه عـدالت          البت. اند گذار بوده  آسیایی تأثیر 
 .  و رفتار جوانمردانه وجود دارندبرابري

 رسد کـه تأکیـد بـر       هاي پیش از محاکمه به نظر می       در مورد بازداشت    . 16
آفـرین   هاي بازداشت پـیش از محاکمـه نقـش         جایگزین سازي و  قاعده
ت بـه   مند نمـودن ضـوابط در جهـ        ترین مورد در چارچوب    مهم. باشد
 هاي پـیش از محاکمـه اصـل تناسـب          ترین میزان رساندن بازداشت    کم

بینی یک مدت و شرایط قانونی به طور یقین بر روي            پیش. جرم است 
طول مدت بازداشت پیش از محاکمـه نقـش بـسزایی در محـدودیت              

کـه بـه    (ها   هاي پیش از محاکمه دارد که از منتهی شدن جرم          بازداشت
هـاي   بـه بازداشـت   ) آزادي است سالب   غیر   آنها ال زیاد مجازات  احتم

 . نماید می يگیردراز مدت پیش
 بـه   هـاي مربـوط    گیـري  غالبـاً در تـصمیم     انـد کـه    مطالعات نشان داده    . 17

رداشت بدي در زمینه گریـز مـتهم وجـود          بازداشت پیش از محاکمه ب    
 . مانند در بازداشت می و به این ترتیب بسیاري از متهمان دارد

تـر   رسد که در کوتاه    به نظر می  ،   فرآیند کیفري  ي در ابتدا  مداخله وکیل   . 18
ي هـا   در روش ،  در همـین جهـت    . گـذار باشـد    شدن بازداشـت تـأثیر    

مـالی و   نـاتوانی   ت  شوند که به جهـ     هایی مشاهده می   رویکرد،  ضاییق
 الـت را مـورد توجـه قـرار        مـتهم اسـتفاده از کـارآموزان وک        اقتصادي

 . دهند می
منـد بـه     تجارب مربوط به نظارت الکترونیکی هنوز به صـورت نظـام            . 19

. انـد   و بازداشت پیش از محاکمه ارزیابی نـشده عنوان جایگزین حبس 
نظارت الکترونیکی  در شماري از کشورها مثل پرتغال       ها   البته؛ گزارش 

 تدابیر ناظر به کاهش جمعیت زنـدانیان را به عنوان یک عنصر مهم در  
 . نمایند توصیف می
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ـ                 . 20 دن نظارت اروپایی در صـدد جبـران خطـر خـاص در بازداشـت مان
از طریـق تـدابیر     .  اسـت  آنهـا گنـاهی    اثبات بـی   شهروندان خارجی و  

داشتی در سـطح مقـررات اتحادیـه         سالب آزادي و غیر باز     نظارتی غیر 
 بـراي کـاهش زمـان       سازوکار براي ایجاد یک عرصه و       ها  تالش اروپا

 صـورت ،  هـاي پـیش از محاکمـه       بازداشت و جمعیت بازداشت شـده     
 . پذیرد می

هایی که در     پرونده نند آگاهی در مورد   توا هاي کاهش پرونده می    برنامه  . 21
  را افزایش دهنـد     بازداشت پیش از محاکمه اتخاذ شده است       آنهامورد  

 کاهش زمان ماندن متهم در بازداشت پیش از محاکمـه           نیز ضرورت  و
 . نمایان سازندرا 

هـاي قابـل     موفقیـت ،   حـبس  سازي موارد جایگزین با مجازات     با پیاده   . 22
 ؛انـد  ها گـزارش شـده   سازي جایگزین پیاده اي به دلیل ایجاد و  مالحظه

 .  روزانهمانند کیفر جزاي نقدي
 معلق شده و مـشروط بـه عنـوان یـک جـایگزین              هاي حبس  مجازات  . 23

 . اند آمیز بوده  حبس فوري کامالً موفقیتبراي مجازات
 1970 و   1960هـاي    هر چند که در بـسیاري از نقـاط جهـان از دهـه               . 24

اند و با وجـود ایـن         شناسایی شده  حبس هایی براي مجازات   جایگزین
هـا   امـا جـایگزین  ، انـد  هاي ظـاهري داشـته     که چنین اقداماتی موفقیت   

هـا و    انـد کـه از رشـد زنـدان         سازي نـشده   اند و یا چنین پیاده     نتوانسته
 . ي نمایندگیرها پیش جمعیت شدن زندان پر

 رایگان در بسیاري از کشورها شناسـایی و         هاي خدمات عمومی   برنامه  . 25
مشاهده شده اسـت    . اند اند که ظاهراً کامالً خوب عمل کرده        شده ااجر

هـاي محـدود     توانند بـا وجـود بودجـه       که خدمات عمومی رایگان می    
 خدمات عمومی رایگان    جدیدهاي   شماري از برنامه  . سازي شوند  پیاده
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هـاي   ها به دنبال آموزش    نامهاین بر . اند ظرفیت قابل توجهی نشان داده    
خـدمات عمـومی    ( شـند با  مـی  مدار  خسارت جامعه   اي و جبران   حرفه

 . )مدار اجتماع
هـاي   سیاسـت در و حقیقـت  » و سپس اخراج  ضربه  سه  «ظهور قوانین     . 26

هـا در صـورت      کیفر؛ رویکردهاي فراگیـر در تـشدید مجـازات        تعیین  
 بـه عنـوان راهبردهـاي    ا حداقل مجـازات   و وضع قوانین ب    تکرار جرم 

هایی هستند که اصـالحات   هاي طوالنی عرصه عمده در تقابل با حبس  
سازي اصـل متناسـب       پیاده باید بر  البته. باید بر روي آن صورت گیرد     

 . بودن مجازات تمرکز داشته باشد
 ، در مقیـاس شـدید      حبس  از مجازات  ءااستفاده گسترده و بدون استثن      . 27

بلکـه در تکـرار     ،  گـردد   نمـی  عمومی و اجتماعی     سبب تقویت امنیت  
ــه همــین دلیــل. اري و مــشکالت کنتــرل جــرم نقــش داردبزهکــ ، ب
المللی تناسـب    گیري شده است که در قلمرو سیاست جنایی بین         نتیجه

چاره مورد تأکیـد قـرار        جرم و مجازات و حبس به عنوان آخرین راه        
 . گیرد می

هاي قضایی به اندازه کافی اختیار قائـل         مقررات کیفري باید براي مقام      . 28
ار و نـوع جـرم اتخـاذ       بزهکـ هاي فردي    ویژگی  را با  شود که مجازات  

بایـد قـوانین حـداقل مجـازات اجبـاري مـورد            ،  کند؛ به این معنی که    
ها و بـه   هاي مرتبط با مجازات نین سیاستچهمبازنگري قرار گیرند و   

محـسوب  » سه ضـربه و سـپس اخـراج       «هاي موسوم به     سیاست ویژه
و بهتـر   باید آنها اجراي یا نظامها و مجازات، به این ترتیب . شده باشند 

 . گرایی کیفري دور شوند است از عوام
کننـد بایـد بـه       ی را اصـالح مـ     مجالس ملی آنگاه که قوانین مجـازات        . 29

گذاري یک سیاست خاص کیفري توجـه داشـته          پرسش در مورد تأثیر   
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 است که پیامـدهاي احتمـالی   قانونگذاراین توجه اصوالً وظیفه     . باشند
ي را در نظر بگیرد و اثر کلی قانون وضع          قانونگذار) و عواقب جانبی  (

 ها اکنـون بـسیار مـورد توجـه         بررسی این تأثیر  . شده را بررسی نماید   
 . باشد زمامداري می  بهاست و یک مؤلفه مهم و ضروري

هاست که از کـاهش      اي از معیار    هسته مرکزي مجموعه   آزادي مشروط   . 30
 و آزاد شدن زودهنگام تحت نظارت قانون تـا          در میزان و زمان حبس    

 زندان(د  گیر هاي حبس را در بر می      ها و شیوه   هاي مختلف روال   شکل
آزادي ) حـبس خـانگی و غیـره      ،   کـاري  بدون حصار یا باز؛ مرخصی    

هـایی ماننـد آن از ابزارهـاي رایـج و معمـول بـراي                مشروط و روش  
 . باشند کاهش زمان ماندن در حبس می

  به جامعه   مانند یک گذر براي بازگشت     آزادي مشروط ،  به این ترتیب    . 31
 . باشد ترین ابزار در برخورد با این مسأله می کند و مهم عمل می

  و بازگـشت زنـدانیان  در مورد عواملی که منجر به لغو آزادي مشروط          . 32
داقل جا کـه حـ     از آن . گردد اطالع زیادي در دست نیست       می به زندان 

فراخوانی به بازگشت به زندان باید براساس اصل تطبیق و توافق بوده            
کننده تشخیص معیارهاي بنیادي اعمال شده بـر اسـتفاده از            و منعکس 
 به زنـدان    بازگرداندن،  عالوه بر این  .  به طور کلی باشد     حبس مجازات

اي متناسـب بـا اوضـاع         گونه چاره بوده و به     باید به عنوان آخرین راه    
کننـده و لحـاظ     و پس از این که دیگر ابزارها و شـرایط محـدود    اشدب

بازگردانـدن  . اسـتفاده شـوند  ،  شـدند رو روبـه شده بـا عـدم موفقیـت      
 آزادي مـشروط بایـد بـه تکـرار        شرایط   تخلف از    اران به جهت  بزهک
هاي خطـر    اي نشانه قابل مالحظه و دار   نقض جدي شرایط که      و   جرم

 . محدود شوند، هستند براي جامعه
مدت بـر روي پـر جمعیـت          معموالً اثرهاي نسبتاً کوتاه    انبزهکار عفو  . 33
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هـاي اصـلی رشـد جمعیـت          این شیوه بـر ریـشه     . ها دارد  شدن زندان 
و ود شـ  مدت می هاي کوتاه اثر بوده و تنها منجر به پیشرفت       زندانیان بی 

. شود تأثیر می  بی،   اگر سایر موارد تغییر نداشته باشند      اکمی پس از اجر   
 درست به عنوان ابزار استقرار      ی به طور قطع و یقین نقش      عفو مجرمان 

ار بزهکـ هاي   راه حل و رفع تضادهاي بزرگ و به صلح واداشتن گروه          
بـه  امـا   ،   دارد در کشور و آنگاه که در تضاد شـدید اجتمـاعی هـستند            

هـا   جمعیت شدن زندان   دهی به مسأله پر    ن یک فن عادي در پاسخ     عنوا
 . نقشی ندارد
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 احکـام  و مـوارد ، مـشروعیت  بررسی: اسالم دیدگاه از زندان،  مدمح،  سپهري )8
 . 1373، اسالمی تبلیغات سازمان، زندان

، آزادي سـالب  کیفـر  اجـراي  و مبـانی ،  تحـوالت : کیفرشناسی،  علی،  صفاري )9
 . 1391، یکم و بیست چاپ، جنگل انتشارات

 سـید  ترجمـه ،  اسـالم  در زنـدان  اردمـو  و زنـدانی  حقوق،  الدین  نجم،  طبسی )10
 . 1382، قم کتاب بوستان انتشارات، دیگران و ابهري احمدي علی محمد

 همؤسـس ،  زنـدانی  بـر  زنـدان  تـاثیر : اجتمـاعی  شناسـی   آسـیب ،  عباس،  عبدي )11
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، قـم ،  ایران جزاي حقوق و فقه در سحب موقعیت،  اسماعیل،  بیجارپس قندور )12
                              .  1386 ، اندیشه پاد

، نیـا  آقـایی  حـسین  ترجمه،  دنیا در مراقبتی تعلیق،  همکاران و هامایی کواشی )13
 . 1377، میزان انتشارات

 جزائــی اصــالحات ســازمان ســفارش بــه نویــسندگان؛ مجموعــه گــردآوري )14
 سـازمانهاي  براي عملی راهنماي: حبس مکانهاي بر نظارت،   (PRI) المللی  بین

                    .  1383 ، وفاق، تهران ،دقیقی مژده :مترجم، غیردولتی
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 مجـازات  اجـراي  سـال  ده نتایج بررسی :حبس برمجازات جایگزینی،  هالمنفع

        .  1383 ، وفاق، تهران، فرانسه در المنفعه عام خدمات
 حبس و بازداشت،  تن آزادي سلب: کیفري دادرسی آئین،  هوشنگ،  ناصرزاده )18

 .  1373 ، دیدار شرن، تهران، ایران حقوق در
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 اران؟بزهکـ  و اريبزهکـ  درمانگـاه : زنـدان ،  حـسین   علـی ،  ابرنـدآبادي  نجفی )19
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: عنـوان  تحـت  بکـایی  حـسن  محمـد  ترجمـه ،  السجون احکام،  احمد،  الوائلی )20
 . 1364، قم، اسالمی فرهنگ نشر دفتر، ماسال در زندان احکام

. تهـران ،  يشـاهرود   یهاشم اهللا  تیآ منظر از حبس،  محمود،  يشاهرود  یهاشم )21
 . 1387، انتشارات و مطبوعات مرکز. هیقضائ قوه

 مجموعـه ،  حـبس  مجـازات  جـایگزین  يهـا   راه بررسـی  المللـی  بین همایش )22
 جـایگزین  راههـاي  بررسی المللی بین همایش اولین يها  سخنرانی و مقاالت
                              .  1381 ، تربیت راه، تهران، حبس مجازات

 بـا ،  مقـاالت  مجموعـه ،  زنـدان  کیفـري  جمعیـت  کاهش راهکارهاي همایش )23
، شـیراز  دانـشگاه  و تهـران  دانـشگاه  حقوق دانشکده حقوق انجمن همکاري
 . 1386، اول چاپ، میزان انتشارات

 ها مقاله :ب
 کیفـري  حقـوق  در مدت کوتاه هاي  زندان هاي  جایگزین،  علی  محمد،  اردبیلی )24

 . 1371-72، 12-11 شماره، حقوقی تحقیقات مجله، ایران
 فـصلنامه ، زندانیان يبازپرور در آن نقش و زندان در کار، علی محمد،  اردبیلی )25

 . 1365 خرداد و فروردین، پنجم دفتر، حق
 از یکـ ی عنـوان  بـه  مجـازات  قیـ تعل بـه  ینگـاه ،  یعلـ ،  اقدم يدیرش اشرف )26

 . 1387 خرداد، 159 مارهش، تیترب و اصالح ماهنامه، حبس يها نیگزیجا
 فـصلنامه ،  جرم رارکت از يریشگیپ در آن نقش و ییزدا حبس،  زهرا،  ياصغر )27

 . 1393 زمستان، 33 شماره، جرم از يریشگیپ مطالعات
 تعلیـق  و نقـدي  جـزاي ،  حـبس  مجازات بازدارندگی ارزیابی،  فاطمه،  برومند )28

 . 1392 پاییز، 24 شماره، کارآگاه، نظامی جرایم در مجازات



  ها حل وجوي کارآمدترین راه در جستها ـ  تورم جمعیت زندان  216

، اجتمـاعی  دان  زبالـه  تـا  مجـرمین  درمانگـاه  از زندان تحوالت،  امیر،  نهاد  پاك )29
، 3 شـماره  نامـه  ویـژه ،  بهشتی شهید حقوق دانشکده،  حقوقی تحقیقات مجله
1389 . 

 شـماره ،  دادگـستر  ماهنامه،  حبس نیگزیجا يها  مجازات،  کباب ،یقهرمان پور )30
16 ،1383 . 

 مجلـه ،  زندان يها  نیگزیجا يسو به یگام :یکیترونکال نظارت،  عباس،  نیتد )31
 . 1387 زییپا، 64 شماره، يدادگستر یحقوق

 سـالب  فـر یک از محـدود ة استفاد لزوم، محسا،  وند میابراه،  یعبدالعل،  یتوجه )32
، 68 شـماره ،  ییقضا حقوق يها  دگاهید فصلنامه،  یاسالم فقه يمبنا بر يآزاد

 . 1393 زمستان
 شناسـی  جـرم  از نظریـه  یـک  بررسـی  و نقد،  شارون،  بویلفیلد جیم؛،  توماس )33

: متـرجم ،  حـبس  مجـازات  لغـو  یـا ) 2( گراییاالغ مجدد تفکر): 19( رادیکال
 . 1380 زمستان، 37 شماره، دادگستري حقوقیگودرزي،  محمدرضا

 بر تأکید با ها  مجازات تعدیل در استان تجدیدنظر دادگاه نقش،  علی،  جمادي )34
 . 1385 تابستان، 55 شماره، دادگستري حقوقی، حبس مجازات کاهش

 حـبس  مجـازات  کاهش براي راهکار نبهتری) سخنرانی(،  علیرضا،  جمشیدي )35
 . 1387 بهار، 12 شماره، گواه، است پیشگیرانه روش

 عـدالت  نظـام  در حـبس  مجـازات  تبعـات  و اثرات یبررس،  دیحم،  يجواهر )36
 و اصـالح  نامـه ماه،  حبس از بدل يها  مهیجر نیگزیجا يها  شهیاند و يفریک
 . 1390 وریشهر، 197 شماره، تیترب

 مرداد،  261 شماره،  گزارش ماهنامه،  حبس يها  نیگزیجا،  غالمعباس،  ارکجو )37
1393 . 

 عـدالت  نظـام  در حبس يها نیگزیجا گاهیجا،  حسن،  یروزجائیف تبار یحاج )38
 زییپـا ،  64 شـماره ،  يدادگـستر  یحقـوق  مجلـه ،  )نـده یآ و حال( رانیا يفریک

1387 . 
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 آزادي سـالب  تامینی اقدامات و حبس مجازات اجراي طرز،  زمان تاج،  دانش )39
 شـماره ،  )تهـران  دانـشگاه (سیاسی علوم و حقوق دانشکده،  ایتالیا و سوئد در
 . 1360، مرداد23

 اصـالح  ماهنامه،  متحده االتیا در حبس نیگزیجا يها  مجازات،  امیپ،  يرکذا )40
 . 1383 نیفرورد، 110 شماره، تیترب و

 الملـل  بـین  حقـوق  در حبس کیفر ناکارآمدي و کارآمدي،  بهزاد،  فرد رضوي )41
 . 1391 پاییز، 1 رهشما، کیفري حقوق پژوهش، کیفري

 حقـوق  منظـر  از ابد حبس کیفر حکم هاي چالش،  الناز،  نساري قاسم؛،  زمانی )42
 . 1391 تابستان و بهار، 3 شماره، کیفري حقوق يها آموزه، کیفري الملل بین

 در حـبس  نینـو  نیگزیجـا  يفرهـا یک و اقدامات از ییها  جلوه،  رضا،  ییبایز )43
 . 1393 مرداد، 232 شماره، تیترب و اصالح ماهنامه، یاسالم مجازات قانون

 بـا  همراه منزلی يها  حبس و مخدر مواد درمان،  برایان،  استیپاك آنت؛،  ژولین )44
: متـرجم ،  جـایگزین  اجتمـاعی  تـدابیر  از یکـی  ارزیـابی : الکترونیکی نظارت

 . 1380 پائیز، 36 شماره، دادگستري حقوقیاصلی،  مهرداد رایجیان
 شـماره ،  دادگـستر  ماهنامـه ،  حبس مجازات يها  نیگزیجا،  رضا  یعل،  يدیسع )45

 . 1390 وریشهر و مرداد، 44
، دادرسـی ،  آمریکـا  و ایـران  کیفـري  حقوق در خانگی حبس،  نیما،  کرمی شاه )46

 . 1392 اسفند و بهمن، 102 هشمار
 پژوهش فصلنامه،  1392 ییجنا نامه قانون در »حبس فیتخف«،  یعل،  یشجاع )47

 . 1393 تابستان، 7 شماره، يفریک حقوق
 ننـده ک مصرف مجرمان کیولوژیدمیاپ یبررس،  یعل،  يافتخار حامد؛،  يارکش )48

، 72 شـماره ،  یقانون یکپزش مجله،  هیاروم يزکمر زندان در گردان روان مواد
 . 1393 زمستان

 مجـازات  يهـا   نیگزیجـا  توسـعه  و ظهور،  ابوالقاسم دیس،  يعلو زاده شمس )49
 . 1388 خرداد، 170 شماره، تیترب و اصالح ماهنامه، متحده االتیا در حبس
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 یاجتمـاع  يهـا   مجـازات  یابیارز،  دجوا،  یاحیر م؛یمحمدابراه،  يناتر شمس )50
 حقوق فصلنامه،  ینیگزیجا يالگو پرتو در یاسالم مجازات حهیال در مندرج
 . 1391 تابستان، 33 شماره، یاسالم

 تخصـصی  مجلـه ،  آنهـا  در پذیرش قابل افراد و ها  زندان انواع،  علی،  صفاري )51
 . 1386، هفتم سال، 23 شماره، رضوي اسالمی علوم دانشگاه

 اصالح ماهنامه،  فرانسه حقوق در حبس فریک يها  نیگزیجا،  حسن،  طغرانگار )52
 . 1387 وریشهر، 162 شماره، تیترب و

 يفـر یک عـدالت  نظـام  قلمـرو  در حبس فریک يها  نیگزیجا،  حسن،  طغرانگار )53
 . 1387 ریت، 160 شماره، تیترب و اصالح ماهنامه، زنان

 یضـرورت  ؛ حـبس  مجـازات  يهـا   نیگزیجا و یزندان زنان،  حسن،  طغرانگار )54
 . 1387 بهشتیارد، 158 شماره، تیترب و اصالح ماهنامه، مغفول

، تیترب و اصالح ماهنامه،  اصالح،  حبس نیگزیجا،  يارکددم،  نهیمد،  يروزیف )55
 . 1383 اسفند، 121 شماره

 و اصـالح  ماهنامـه ،  حـبس  نیگزیجـا  یاجتماع يها  مجازات،  اظمک،  قجاوند )56
 . 1389 آبان، 187 شماره، تیترب

، دادرسـی ،  کیفـر  يهـا   ویژگی و اهداف پرتو در حبس،  حسین محمد،  قویدل )57
 . 1389 اردیبهشت و فروردین، 79 شماره

 بـه  دیـ ام شیافـزا  در یزنـدگ  يها مهارت آموزش ریتاث یبررس،  یعل،  یاظمک )58
 دو،  مازنـدران  اسـتان  مخـدر  مـواد  نـدامتگاه  ابـد  به حبس ومانکمح یزندگ

 . 1393 آذر و آبان، 3 شماره، آموزش و نینو يها رسانه ماهنامه
، حـبس  مجـازات  جـایگزین  هـاي  راه بررسی المللی بین همایش از گزارشی )59

 . 1381 بهار، 38 شماره، دادگستري حقوقی
 حـبس  مجازات يها نیگزیجا يساز یاتیعمل و مطالعه،  محمدرضا،  يگودرز )60

 . 1384 مهر، 128 شماره، تیترب و اصالح ماهنامه، ییزدا زندان هدف با
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 در آنها اجراي ترازنامه برآورد و آزادي سلب هاي  جایگزین،  ایو -ژان،  السال )61
 تحقیقـات  مجلـه ،  آبـادي  نـد ابر نجفـی  حـسین  علـی  ترجمه،  فرانسه حقوق
 . 1379، 32-31 شماره، بهشتی شهید حقوق دانشکده، حقوقی

 دوره،  حقـوق ،  ایـران  کیفـري  نظام در مدت کوتاه يها  حبس،  محمود،  مالمیر )62
 . 1387 پاییز، 3 شماره، 38

 و اصـالح  ماهنامـه ،  یغنـ  پرسـتو : گـو  و گفت: حبس نیگزیجا يها  مجازات )63
 . 1381 ریت، 89 شماره، تیترب

 شـماره ، دادرسـی ، حبس و زندان مجازات شناسی آسیب، علی رضا،  محسنی )64
 . 1387 اردیبهشت و فروردین، 67

 اصـالح  ماهنامـه ، حبس مجازات يها  نیگزیجا بر يدرآمد،  زیپرو،  محمدنژاد )65
 . 1384 مهر، 128 شماره، تیترب و

، تیـ ترب و اصـالح  ماهنامـه ،  حـبس  يهـا   نیگزیجا و حبس،  داوود،  يمحمد )66
 . 1382 ریت، 101 شماره

 و اصـالح  ماهنامـه ،  حبس يها  نیگزیجا چرا،  الیل،  بیلعند،  عطااهللا،  يمحمد )67
 . 1385 يد و آذر، 143 شماره، تیترب

 مجـازات  خـصوص  در نظـران  صـاحب  يهـا   دگاهید یبررس،  زهره،  ینکمس )68
 . 1384 آبان، 129 شماره ،تیترب و اصالح ماهنامه، حبس نیگزیجا

، یاجتمـاع  يهـا   مجـازات  ؛ حـبس  مجـازات  يهـا   نیگزیجـا ،  زهره،  ینکمس )69
 . 1384 مهر، 128 شماره، تیترب و اصالح ماهنامه

، تیـ ترب و اصـالح  ماهنامـه ،  زنـدان  و يشهروند حقوق،  محمدصالح،  مفتاح )70
 . 1387 ریت، 160 شماره

 قضات دیدگاه و عمومی افکار اصالح) سخنرانی(،  حسین،  صادقی محمد میر )71
 . 1387 بهار، 12 شماره، گواه، حبس مجازات کاهش براي

، یدادرسـ  ماهنامـه ،  یاسـالم  فقه در آن یمبان و حبس موارد،  دیحم،  انیناسخ )72
 . 1387 وریشهر و مرداد، 69 شماره
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 قـضات  نگـرش  و رویه بررسی،  زینب،  غفاري امامی فرناز؛،  کرمانی ناظرزاده )73
 حقـوق  يها  دیدگاه،  حبس مجازات يها  جایگزین به تهران اطفال هاي دادگاه
 . 1393 بهار، 65 شماره، قضایی

 قـضات  نگـرش  و هیرو یبررس،  نبیز،  يغفار یامام فرناز؛،  یرمانک ناظرزاده )74
 يها  دگاهید فصلنامه،  حبس مجازات يها نیگزیجا به تهران اطفال يها دادگاه
 . 1393 بهار، 65 شماره، ییقضا حقوق

 ماهنامـه ،  حـبس  نیگزیاجـ  راهبـرد ،  یکـ یترونکال نظارت،  دهیفر،  يآباد نظام )75
 . 1393 مهر، 234 شماره، تیترب و اصالح

، حقوق و فقه مجله،  ایران مقررات در ارانبزهک بازپروري،  امیرحسن،  نیازپور )76
 . 1385، 11 شماره

 يریارگک به ضرورت و ها  نزندا سازمان ییاراک مطالعه،  الیل،  یقنوات پور کین )77
 فـصلنامه ،  رازیشـ  شـهر  يهـا  زنـدان : مطالعه مورد: حبس نیگزیجا يها وهیش

 . 1386 بهار، 3 شماره، اول سال، یاجتماع توسعه
 مجله،  غالمی حسین ترجمه،  زندان فرهنگ پذیرش،  دیگران و فرانک،  ویلیام )78

 . 1381 زمستان و ییزپا، 7 شماره، سیاست و حقوق پژوهش

 ها نامه پایان :پ
 در امامیـه  فقـه  و ایـران  تقنینی سیاست تطبیقی بررسی،  مریم،  حور ابراهیمی )79

 . 1388، قم دانشگاه، ارشد کارشناسی نامه پایان، کیفري جمعیت تحدید
 کیفـري  حقـوق  در حـبس  مجـازات  جایگزین بررسی،  حمیدرضا،  اسماعیلی )80

 دانـشگاه ،  ارشـد  کارشناسـی  نامه  پایان،  جدید مجازات قانون بر تاکید با ایران
، اسـالمی  آزاد دانـشگاه ،  انـسانی  علـوم  دانشکده،  شاهرود واحد  اسالمی آزاد

1392 . 
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 لتحلیـ  و تجزیـه  و مـدت  کوتـاه  هاي حبس شناسی سیبآ،  مهدي،  اصفهانی )81
 کارشناسـی  نامه  پایان،  فرانسه و ایران حقوق در جایگزین راهکارهاي تطبیقی
، نـور  پیـام  دانـشگاه ، حقـوق  دانـشکده ،  تهـران  استان نور پیام دانشگاه،  ارشد
1389 . 

، ایـران  موضـوعه  قـوانین  و شـیعه  فقـه  در زنـدان  جایگـاه ،  خدیجـه ،  افشین )82
 . 1388، بلوچستان و سیستان دانشگاه، ارشد کارشناسی نامه پایان

 هـاي  روش و موقـت  بازداشـت  حقوقی و فقهی مبانی،  سمیه،  صالحی اکبري )83
، اسـالمی  معـارف  و الهیـات  دانـشکده ،  ارشد کارشناسی نامه  پایان،  جایگزین
 . 1393، اهواز چمران شهید دانشگاه

 زمینـه  در تهـران  شهر اطفال دادگاه قضات رویه رسیبر،  زینب،  غفاري امامی )84
 کارشناسی نامه  پایان،  قانون معارض کودکان براي حبس جایگزین مجازاتهاي

 . 1389، الزهراء دانشگاه، اقتصادي و اجتماعی علوم دانشکده، ارشد
 ایران حقوق در حبس جایگزین هاي مجازات تطبیقیۀ  مطالع،  بهمن،  بخشنده )85

 نامـه   پایـان ،  اسـالمی  مجـازات  قـانون  جدیـد  ۀالیح به رویکردي با آمریکا و
، انسانی علوم دانشکده،  شاهرود واحد  اسالمی آزاد دانشگاه،  ارشد کارشناسی
 . 1392 ،اسالمی آزاد دانشگاه

 کارشناسـی  نامـه   پایـان ،  حـبس  جایگزین هاي  مجازات بررسی،  سهیال،  بهنامی )86
 علـوم  و ادبیـات  دانـشکده ،  مرکـزي  تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه،  ارشد
 . 1391، اسالمی آزاد دانشگاه، انسانی

 تـورم  از یـشگیري  پ در نظـري  و عملـی  راهکارهـاي  بررسی،  مجید،  پاشاوند )87
، مرکزي تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه،  ارشد کارشناسی نامه  پایان،  کیفري

 . 1391، اسالمی آزاد دانشگاه، حقوق دانشکده
 آن روشـهاي  و آزادي سالب مجازات جایگزینی موارد،  نریمان،  تیرگرفاخري )88

 . 1377، مدرس تربیت دانشگاه دکترا نامه پایان، ایران در کیفري حقوق در
، ارشد کارشناسی نامه  پایان،  زندان مجازات هاي  جانشین،  کرم علی،  پور جانی )89

 . 1375، تهران دانشگاه، سیاسی علوم و حقوق دانشکده
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 و اطفال رایمدرج حبس جایگزین هاي مجازات اجراي ضرورت،  جواد،  جبله )90
، الکترونیکـی  هـاي  آمـوزش  دانـشکده ،  ارشـد  کارشناسی نامه  پایان،  نوجوانان
 . 1390، قم دانشگاه

 حقـوق  در آن تطبیقـی  مطالعـه  و زنـدان  سازي خصوصی،  مرتضی،  زاده  جلیل )91
 . 1390، یدمف دانشگاه، ارشد کارشناسی نامه پایان، آمریکا و ایران کیفري

 جریمه مجازات با حبس مجازات اثرات اي مقایسه بررسی،  حمید،  جواهري )92
، تهـران  استان نور پیام دانشگاه،  ارشد کارشناسی نامه  پایان،  کرج شهرستان در

 . 1389، نور پیام دانشگاه، انسانی علوم و ادبیات دانشکده
 نامـه  پایـان ، ایـران  کیفـري  حقوق در حبس هاي جایگزین، حسن،  تبار حاجی )93

 . 1385، بهشتی شهید دانشگاه، حقوق دانشکده، ارشد کارشناسی
 مجـازات  جدیـد  الیحـه  در حـبس  جایگزین هاي مجازات،  علی،  زاده حسن )94

 دانـشگاه ،  اجتمـاعی  علوم دانشکده،  دارش کارشناسی نامه  پایان،  1390اسالمی
 . 1392، قزوین) ره (خمینی امام المللی بین

 رویکردي با زدایی  حبس حقوقی و فقهی بررسی،  مهدي،  طباطبائی زاده  حسن )95
 اسـالمی  آزاد دانـشگاه ،  ارشـد  کارشناسـی  نامـه   پایان،  1392 مصوب قانون به

 . 1393، اسالمی آزاد دانشگاه، مرکزي تهران واحد
 آزادي سـالب  مجازات اعمال بر تعزیرات بندي درجه آثار،  زهرا،  اقدم داوري )96

، ارشــد کارشناســی نامــه پایــان، 1392 مــصوب اســالمی مجــازات قــانون در
 . 1392، طباطبائی عالمه دانشگاه، سیاسی علوم و حقوق دانشکده

 هـاي  مجـازات  شـناختی  جـرم  -حقـوقی  تبیـین ،  اسـما ،  آبـادي  نـوش  راحمی )97
 دانـشکده ،  ارشـد  کارشناسـی  نامـه   پایان،  فرانسه و ایران حقوق در مدار جامعه
 . 1389، اداري خدمات و قضایی علوم

 و کیفـري  حقـوق  در الکترونیکـی  نظـارت  تطبیقـی  مطالعه،  سعید،  رحمانیان )98
 دانـشگاه ،  حقـوق  دانـشکده ،  ارشد کارشناسی نامه  پایان،  امریکا متحده ایاالت
 . 1390، السالم علیه صادق امام
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، 1392 اسـالمی  مجـازات  قانون درمانی -اصالحی رویکرد،  اله ذبیح،  رحیمی )99
، شـیراز  دانـشگاه ،  سیاسی علوم و حقوق دانشکده،  ارشد کارشناسی نامه  پایان

1392 . 
 راهکارهـاي  و هـا  جایگزین،  حبس کیفر فقهی مبانی سیبرر،  محمود،  سراجه )100

، تهـران  اسـتان  نـور  پیـام  دانـشگاه  ارشـد  کارشناسـی ،  نامـه   پایان،  آن اجرایی
 . 1390، نور پیام دانشگاه، انسانی علوم دانشکده

 و المنفعـه  عـام  کارهاي به اشتغال به مجرمین محکومیت،  عزالدین،  سلیمانی )101
 آزاد دانـشگاه ،  ارشـد  کارشناسـی  نامـه   پایـان ،  جـرم  از پیـشگیري  در آن تاثیر

 . 1394، اسالمی آزاد دانشگاه حقوق دانشکده، مرکزي تهران واحد اسالمی
 جدیـد  قـانون  در حـبس  جـایگزین  هـاي  مجـازات  بررسی،  خسرو،  شجریان )102

 معـارف  و حقـوق  دانـشکده ،  ارشـد  کارشناسـی  نامـه   پایان،  اسالمی مجازات
 . 1393، کرمان باهنر شهید شگاهدان، اسالمی

 کارشناسی نامه  پایان،  پساقضایی مرحله در کیفر سازي  فردي،  رقیه،  نیا شمسی )103
 . 1393، کرمان باهنر شهید دانشگاه، حقوق دانشکده، ارشد

 جدیـد  قـانون  بـه  توجـه  بـا  مـشروط  آزادي مفهـوم  بررسـی ،  آرش،  صادقی )104
، انـسانی  علـوم  دانـشکده ،  ارشد کارشناسی نامه  پایان،  1392 میاسال مجازات
 . 1393، کرمانشاه واحد  اسالمی آزاد دانشگاه

 تعلیـق  زمینـه  در ایـران  تقنینی و قضایی جنایی سیاست،  میثم سید،  عبداللهی )105
 دانـشگاه ،  انـسانی  علوم دانشکده،  ارشد کارشناسی نامه  پایان،  مجازات اجراي
 . 1388، مدرس تربیت

ـ  مراقبتـی  تعلیقة  کنند تعدیل نقش،  رحیم،  دارائی عبدالملکی )106  کیفـر  عنـوان ه  ب
، البـرز  اسـتان  نـور  پیـام  دانشگاه،  ارشد کارشناسی نامه  پایان،  زندان جایگزین
 . 1388، نور پیام دانشگاه، حقوق دانشکده

 جدیـد  الیحـه  در حبس جایگزین هاي مجازات بررسی و نقد،  حمید،  غالمی )107
 اسـتان  نـور  پیـام  دانشگاه،  ارشد کارشناسی نامه  پایان،  اسالمی مجازات قانون
 . 1392، نور پیام دانشگاه، انسانی علوم دانشکده، تهران
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 سـالب  کیفرهـاي  بـا  الکترونیکـی  هاي کنترلۀ  مقایس،  اکبر علی،  ینگی قادري )108
 علـوم  دانـشکده ،  ارشـد  کارشناسـی  نامـه   پایـان ،  پیامـدها  و کارکردها: آزادي
 . 1392، کاشان دانشگاه، انسانی

 کارشناسـی  نامـه   پایـان ،  آن نبایـدهاي  و بایـدها ،  زنـدان  و زن،  طوبی،  کرامتی )109
، اجتمـاعی  و انـسانی  علـوم  پژوهشکده،  تهران ستانا نور پیام دانشگاه،  ارشد

 . 1390، نور پیام دانشگاه
، ایـران  حقوق در مجازات تعویق و تعقیب تعلیق نهاد بررسی،  شهین،  کوثري )110

، قـم  دانـشگاه ،  حقوق دانشکده،  ارشد کارشناسی نامه  پایان،  انگلیس و فرانسه
1391 . 

 قـانون  در حـبس  جـایگزین  هـاي  مجـازات  فقهـی  بررسـی ،  سـعید ،  ادقلیمر )111
 دانشکده،  ارشد کارشناسی نامه  پایان،  )1392   مصوب(  جدید اسالمی مجازات
 . 1393، کرمان باهنر شهید دانشگاه، الهیات

 نامـه   پایـان ،  ایـران  حقـوق  و امامیه فقه در حبس مالك بررسی،  ناهید،  مطبوع )112
 . 1390، یزد دانشگاه، انسانی علوم دانشکده، ارشد کارشناسی

، ایـران  کیفري حقوق در جایگزین قرارهاي و احتیاطی توقیف،  یداهللا،  موحد )113
 . 1362، قم عالی آموزش مجتمع، دکتراي رساله

، زنـدان  جایگزین اجتماعی هاي  مجازات الیحه بررسی،  اهللا حفظ،  خانلومیرزا )114
، حقـوق  دانـشکده ،  تهـران  استان نور پیام دانشگاه،  ارشد کارشناسی نامه  پایان

 . 1389، نور پیام دانشگاه
 تکـرار  کـاهش  در حـبس  جایگزین هاي مجازات نقش،  علیرضا،  قیري نجفی )115

، مرکـزي  تهـران  واحد اسالمی آزاد دانشگاه،  ارشد کارشناسی نامه  پایان،  جرم
 . 1392، اسالمی آزاد دانشگاه، حقوق دانشکده

 در زنـدان  کننـده  تعدیل نهادهاي تبیین در قانونگذار رویکرد،  حمید،  وارسته )116
 واحـد  اسـالمی  آزاد دانـشگاه ،  ارشد کارشناسی نامه  پایان،  جدید جزاي نونقا

 . 1392، اسالمی آزاد دانشگاه، حقوق دانشکده، مرکزي تهران
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