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شماره اول

حکمرانی قضائی

تیر و مرداد 1399

محکومعلیه بــا بهرهگیری از نــظــارتهــای مؤثر و

● ب ــا زن ــدان ــی ش ــدن فـ ــرد ،وی در کــنــار ســایــر
مجرمانی ق ــرار میگیرد و در کــنــار آنه ــا ،به

مجرم را کنترل کرد و تحت نظر داشت تا مقصود

آموزش نحوهی ارتکاب جرم میپردازد و این

حاصل شود و فرد قوه قاهرهای را درک کند که در

نقض غرض از وضع مجازات زندان است.

حال کنترل وی است بدینجهت رفتارهای خود

● هزینههای فــراوان برای نظام قضایی جهت
نگهداری و رسیدگی به زندانیان از معایب

دقیق مانند نظارت با ابــزارهــای الکترونیکی فرد

را کنترل میکند و ا گر رعایت نکرد با نظارتهای
سختگیرانهتری رو به رو خواهد شد .همچنین

دیگر مجازات زندان است.

میتوان به جای مجازات زنــدان ،فرد را ملزم به

● و...
بنابراین ا گر کیفر زنــدان در دستگاه قضایی

نحوی که این افراد به سازمانهای مربوطه مانند

جمهوری اسالمی ایران به منظور اصالح و تربیت

شهرداری و غیره معرفی کرد تا آنهــا در عملیات

در نظر گرفته میشود باید با توجه به عــوارض و

خدماتی خود از آنها بهره ببرند.

پیامدهای آن و با هدف اصالحی نه فقط به عنوان

انجام خدمات عمومی در ساعات معینی کرد .به

بنابراین الزم است قوانین حبس گرا توسط
قوه مقننه با کمک قوه قضاییه اصالح شود و قوه

مجازات به کار رود و باید به صورت کمینه باشد
نه بیشینه.

قضاییه با ارائــه نظرات و مستندات خــود مبنی

اما تا زمانی که قوانین به طور کامل اصالح

بر بیفایده بودن زنــدان برای ا کثر افــراد حاضر در

نــشــده اســت م ـیتــوان از ظرفیتهای ممکن در

آن ،این رویکرد را تغییر بدهد؛ زیــرا زنــدان حاضر

مجازات جایگزین حبس و نظارتهای الکترونیکی

بــه جــای اینکه ندامتگاه و دانشگاه اصــاحگــری

در سطح مــوجــود بــهــره بــرد و از ایــن موقعیتها

باشد ،دانشگاه آموزش جرم شده است .باالخص

اســتــفــاده حــدا کــثــری کـ ــرد .همچنین در بحث

در حــب ـسهــای ک ــوت ــاهم ــدت ک ــه ب ــه ج ــای غلبه

مدیریت زندانها نیز لزوم مدیریت فعال زندانها

تحقق رویکرد تنبهی در فــرد ،آمارها نشان داده

با رویکرد اشتغالزایی و درآمدزایی درک میشود تا

تکرار باالست .در نتیجه در جرایم خرد و کوچک

هم فرد به طور صحیح اصالح شود و به سمت جرم

که آثــار زیــانبــار اجتماعی کمتری دارنــد و حقوق

نرود و در زندان آموزشهای شغلی و ...را ببیند و

جامعه کمتر دچــار آسیب مـیشــود میتوانیم از

از ایــن طریق خــانــوادههــای زندانیان نیز از ثمره

مجازاتهای جایگزین استفاده کنیم.

اشتغال و درآمدزایی فرد در زندان استفاده کنند
تا فرد آزاد شود و به آغوش خانواده خود برگردد.

معایب و مضرات مجازات زندان:
● بــا زنــدانــی شــدن فــرد ،برچسبی مجرمانه بر
وی زده میشود که باعث سرخوردگی وی در
سطح اجتماعی و جری شدن در انجام جرایم
بعدی میشود.
● با زندانی شدن فرد ،معیشت خانوادگی وی
دچار مشکل میشود و نه تنها زندگی خودش
تحت تأثیر قــرار میگیرد بلکه باعث صدمه
دیدن خانوادهاش نیز میشود و در مواردی
خانواده بــرای تأمین نیازهای اولیه خود به

با نگاه به وضــع موجود میتوان
مشاهده کــرد که بین وضعیت موجود
ـوب قـ ــوه ق ـضــای ـیــه،
و وض ـع ـیــت مــطــل ـ ِ
فاصلهای معنادار وجــود دارد و اغلب
عملکرد قوه قضاییه حاضر ،به بندهای
 1و  4اصل  156قانون اساسی محدود
یشــود ،آن ه ـمــراه بــا مشکالتی و به
مـ 
صورت غیرمطلوب.

انجام رفتارهای غیرقانونی و غیرشرعی دست
میرند.
● با زندانی شدن فرد ،باالخص ا گر آن فرد پدر
باشد ،بحث عاطفی خــانــواده و انسجام آن
دچار مشکل میشود و همسر و فرزندان دور از
همسر ،خأل برجستهای در این حوزه احساس
میکنند که با چیز دیگری پر نمیشود.

رویکرد پسینی و منفعل دادستانی
در برخورد با مــوارد نقض حقوق عامه
باید به رویکرد پیشینی و فعال تبدیل
شود تا از تضییع حقوق عامه جلوگیری
شود.

 .3لــزوم توجه به احیای حقوقعامه به صورت
پیشینی و فعال نه به صورت پسینی و منفعل
یکی از وظایف محوله به دستگاه قضایی در
بند  2اصل  156قانون اساسی ،احیای حقوقعامه
و گــســتــرش ع ــدل و آزادیه ـ ــای مــشــروع ،اســت؛
بنابراین قــوه قضاییه با تحقق ایــن بند و احیای
حــقــوق عــامــه بــایــد از تضییع حــقــوق م ــردم در هر
سطحی اســت جلوگیری کند .با اینکه در تبیین
مفهوم احیای حقوقعامه ،مقداری ابهام وجود
دارد اما موضوعاتی مانند مبارزه با فساد و سالمت
اقتصادی ،پیشگیری از وقــوع جــرم ،ارتقا سطح
آمــوزش و پــرورش ،رفــع موانع تولید ،قضازدایی،
ترک فعلهایش که منجر شده به وقــوع حوادث
بزرگ کلی ملی میشود مانند وقوع سیل به دلیل
عدم الیروبی توسط مسئولین مربوطه ،مبارزه با
زمینخواری و تعرض به منابع طبیعی و جنگلها،
برخورد با گــران فروشی اپراتورها و عدم توجه به
بهداشت و ســامــت عمومی ،آســیـبهــای وارده
به محیطزیست ،گودبرداریهای فاقد ایمنی در
معابر و جــادههــا و بناهای فــرســوده ،عــدم رعایت
مقررات ایمنی در امور حملونقل و اجرای طر حها
و پروژههای عمرانی و ،...میتواند از موارد حقوق
عامه بــاشــد؛ بنابراین هــر جــا حقوق مــردم نقض
شــود ،میتوان در قالب حقوق عامه به آن ورود
کرد.
ا کثر مــواردی که قوه قضاییه در آنها از باب
احــیــای حــقــوق عــامــه وارد شــده اســت بــه صــورت
پسینی بـ ــوده اس ــت نــه پیشینی .بــا نــظــارت بر
عملکردهای موجود ممکن است از وقــوع چنین
تضییع حق جلوگیری کرد اما با کمکاری و مواجهه
منفعل و غیرفعال قوه قضاییه ،در بهترین حالت
این حوادث پس از اتفاق ،بررسی میکند.
بنابراین الزم اســت معاونت احــیــای حقوق
عــامــه دادســتــانــی کــشــور ،وف ــق مـ ــاده  290آیین
دادرسـ ــی کــیــفــری« :دادس ــت ــان کــل کــشــور مکلف
اســت در جرایم راجــع به ام ــوال ،منافع و مصالح
ملی و خــســارت وارده بــه حقوق عمومی کــه نیاز
بــه طــرح دعــوی دارد از طریق مــراجــع ذیصــاح
داخلی ،خارجی و یا بینالمللی پیگیری و نظارت
نماید» و ماده  293همان قانون« :هرگاه در موارد
حقوقعامه و دعاوی راجع به دولت ،امور خیریه و
اوقــاف عامه و امور محجورین و غایب مفقوداالثر

