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چکیده:

در راس�تای بررس�ي عوامل جرمزا همچون اعتی�اد و  ...عام�ل دیگری هم وج�ود دارد که ش�اید در بدو امر
غیرمنطقی بهنظر آید؛ ولی با بررسی علمی و آماری مسأله ،میتوان به جرمزا بودن آن واقف شد .این عامل
همان اشتباهات قضایی و اثرات آن اس�ت .توضیح اينكه گاهي ،در محاکم کیفری آرائی صادر میشود که
مطابق با واقعیت نبوده و بر این مبنا ممکن است سبب وجود مشکالتی ش�ود که شاید بتوان از آن به عنوان
فرآیند انگ زنی یاد کرد .بر این اساس ،مش�کل زمانی بروز میکند که بعضی از قربانیان اشتباهات قضایی،
توانایی حل و فصل اين اشتباه را نداشته و در هنگام س�پری کردن مجازات و یا بعد از آن با استناد به اشتباه
صورتگرفته مرتکب رفتار مجرمانه میگردند .به همین س�بب برآن ش�ديم تا به تحليل آماري اشتباهات
قضايي و تأثير اين اشتباهات در افزايش جرايم بپردازيم .لذا در حد توان عوامل مؤثر در اشتباهات قضايي
بررسي ميشود .همچنين با اس�تمداد از تحلیل دادههای آماری و استناد به برخی اصول علم جرمشناسی و
جامعهشناسي جنايي ،اين موضوع كه آيا اين اش�تباهات ميتواند منجر به ورود ضرر به فرد قرباني و به تبع
آن ،افزايش رفتار مجرمانه گردد يا نه ،واكاوي ميشود.

واژگان كليدي :اشتباهات قضایی كيفري ،قرباني ،انگزني ،جبران خسارات.
*  .استاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي.
**  .نويسندة مسؤول :دانشجوي كارشناسيارشد حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد
الكترونيكي(تهران مركزي).
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مقدمه:

انس��ان معقول و منطقي زماني كه با واژههاي داوري و قضاوت مواجه ميشود؛ ناخودآگاه به ياد
احتمال اشتباه در اين مس��ايل ميافتد .موارد قضايي هم از اين مس��أله مصون نبوده و اشتباهات
قضايي باالخص در امور كيفري كم و بيش وجود دارد .چرا كه تمامي عناصر متشكله در امر قضا،
چه افرادي كه جرمانگاري كردهاند؛ چه افرادي كه محاكمه ميكنن��د و چه افرادي كه محاكمه
1
ميشوند؛ انسان بوده و انسان نيز ممكنالخطاست.
اگر قوانین جزایی به گونهای وضع گردند که حقوق متهمي که ب��ه اتهام جرمی ،تحت تعقیب قرار
گرفته به مخاطره افتد؛ تضمینات الزم برای دفاع از حقوق متهم از دس��ت برود؛ سیستم دادرسی به
گونهای باشد که در مراحل قبل از اثبات جرم ،لطمات جبرانناپذیری به متهم وارد نماید؛ یعنی آثار
سیستم دادرسی در مراحل تعقیب و تحقیق خود ،اثراتي همانند مجازات را داشته باشد؛ دالیل اثبات
جرم،علمیواطمینانآورنباشد؛اصلبرائتمتهم،موردخدشهقرارگیردوقوانین،قابلسوءاستفاده
باشد؛ سیستم عدالت کیفری ،خود عامل ظلم و بیدادگری میگردد .اگر قوانین تکاملیافته و مطابق
نیازهای روز جامعه نباشد؛ اعتماد مردم به دستگاه قضایی پایین باشد؛ آن گاه دستگاه عدالت کیفری
خود جوالنگاه مجرمانی میگردد که در لباس و کسوت شاکی و به اسم احقاق حق ،اقدام به تعرض
و تجاوز به بیگناهان مینمایند و دستگاه قضايی هم ناخواسته از چنین مجرمینی حمایت نموده و
موجباتبدبینیوتضعیفبیشتردستگاهعدالتکیفریرافراهمخواهدكرد.
در محاكم قضايي زماني كه يك فرد بيگناه ،مورد تعقيب قرار گرفته؛ محكوم و مجازات ميشود؛
به احتمال قريب به يقين ،حس كينه ،انتق��ام جويي ،بازگرداندن منافع از دس��ت رفته به هر نحو،
ارضاي تمايالت مجرمانه از قبيل فحاش��ي ،تخريب اموال عمومي و  ...در وي ش��عله ور ميشود.
به همين دليل ،اين احتمال وجود دارد كه دس��ت به رفتار مجرمانه بزند و اين ميتواند همان اثرات
شوم يك اشتباه قضايي كيفري باشد .عكس اين قضيه هم صادق است و مربوط به زماني ميشود
2

 . 1نظري ،محمد« ،تحليل آماري اش�تباهات قضايي در افزايش جرم» ،پاياننامه كارشناس��ي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد الكترونيكي(تهران مركزي) ،1392،ص.2.
 . 2فرخي ،حميد رضا ،حقوق كيفري و پديده شاكيان حرفهاي ،انتشارات مجد ،1389 ،ص.18.
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كه فرد مرتكب جرمي ش��ده كه به دليل ناتواني دس��تگاه قضا ،يا وجود گزارشهاي خالف واقع
مأمورين رس��يدگيكننده و يا نفوذ خود يا بس��تگانش و يا به هر دليل ديگر مورد تعقيب و مجازات
قرار نميگيرد .به همين دليل مجرمي كه با قرار منع تعقيب و يا حكم برائت مواجه ميشود؛ جريتر
شده و اين احتمال وجود دارد كه مجدداً مرتكب جرايم گس��تردهتري گردد .منتها با اين تفاوت كه
در ارتكاب جرايم بعدي دقت بيش��تري را ازخود به خرج ميدهد تا دوباره به دام دستگاه قضا نيفتد.
شايد يكي از بارزترين نمونههاي اين جرايم ،جرايم يقه سفيدان باشد كه به دليل موقعيت سياسي و
اقتصادي مناسب ،در بيشتر اوقات از تعقيب و گريز مقامات قضايي مصون هستند.

بخش اول :كليات
مبحث اول :تعاريف

اشتباهات قضایی :در علم حقوق ،اش��تباه معناي خاصي نداش��ته و به اعتبار موضوع آن در زمره
مس��ايل اين علم قرار ميگيرد 1.با اين حال ميتوان آن را اينگونه تعريف كرد :مواردی از لغزش
و قصور از طرف متصدی��ان قضایی که خود به دالي��ل متنوعي بهوجود آمده و تحت ش��رايطي
ميتواند سبب افزايش حجم پروندههاي كيفري و همچنين بروز رفتار مجرمانه شود.
قرباني :هر ش��خصي كه از وق��وع امري متحمل ض��رر و زياني ش��ود كه در واقع مس��تحق آن
2
مجنيعليه هم به همين معناست.
نبودهاست .بزهديده و
ٌ
انگزني :فرآيندي كه طي آن فرد به صفت يا صفات بدي مش��هور ميش��ود .از قبيل س��ارق يا
3
كالهبردار .از اين واژه به عنوان مراسم بدنامي هم ياد ميشود.
ضرر :لطمه زدن به حقوق و مصالح مش��روع (مالی یا غیرمالی) انس��ان اس��ت« .ضرر و زیان» و
«خس��ارت» در عرف و در اصطالح حقوقدانان به یک معنی به کار رفته است 4.خسارت به دو نوع
 . 1امامي ،حسن ،حقوق مدني ،1375 ،ج ،2.ص.12 .
 . 2آخوندي ،محمود ،آيين دادرسي كيفري ،انتشارات ميزان ،1382 ،ج ،5 .ص.65 .
 . 3نظري ،همان ،ص.9.
 . 4جعفري لنگرودي ،محمد جعفر ،ترمينولوژي حقوق ،انتشارات گنج دانش ،1368 ،ص.262 .
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مادي و معنوي تقسيم ميشود.
مبحث دوم :اصول

به احتمال قريب به يقي��ن ،رقم عمدهاي از قربانيان اش��تباهات قضايي را آن دس��ته از متهمين
تشكيل ميدهند كه در نتيجه رسيدگي نهايي تبرئه ش��ده و يا در مرحله تحقيقات مقدماتي قرار

منع تعقيب آنها صادر ميش��ود .درس��تكارترين ،باآبروترين و باحيثيتترين مردم ،ممكن است
روزي بيگناه ب��وده و قرباني تصميماتي مبني بر احساس��ات ولي بدون دلي��ل اثباتكننده جرم
گردند .صدور حكم كيفري ،دليل قاطع به مجرميت مجرم نيس��ت بلكه ش��ايد در اثر يك اشتباه
قضايي ،فردي به ناحق محكوميت كيفري پيدا كرده باشد 1.در هر حال ،به نظر ميرسد كه علت
نخس��تين و اصلي پيدايش اش��تباهات قضايي و اثرات مخرب آن ،ناديده انگاش��تن يك سري
از اصول بس��يار مهم و الزمالرعايه باش��ند؛ اصولي كه در صورت رعايت ش��دن از سوي مقامات
ذيربط ،به نوبه خ��ود ميتواند به طرز چش��مگيري به اجراي عدالت و افزاي��ش اعتماد مردم به
دستگاه قضايي كمك نمايد .در ادامه به ذكر اين اصول و قوانين ميپردازيم.
گفتار اول :اصل  171قانون اساسي

بر اساس اصل  171ق.ا« :.هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد
خاص ،ضرر مادّی یا معنوی متوجه کس�ی گردد؛ در صورت تقصیر ،مقصر طبق موازین اسالمی ضامن است و در
غیراینصورت ،خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متّهم اعاده حیثیت میگردد».

اصل  171ق.ا ،.سرشار از نکتههای حقوقی سودمندی است که نخستین آن ،همان لزوم بی چون
و چرای جبران زیان های مادي و معنوی است.
گفتار دوم :اصل قانوني بودن جرم و مجازات

رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات از اصول مسلم قانون اساسی است.ضوابط اصل مزبور
در قانون اساسي عبارتند از :مصونيت حيثيت ،جان ،مال ،مسكن ،شغل اشخاص از تعرض (اصل
 ،)22منع بازداش��ت غيرقانوني (اصل  ،)32حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه
صالح و به موجب قانون باش��د (اصل  ،)36اصل برائت (اصل  ،)37مستدل بودن احكام دادگاهها
 . 1آخوندي ،محمود ،همان ،1379 ،ج ،4.ص.109 .
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به موازين قانوني (اصل  ،)166عطف بما س��بق نش��دن قوانين كيفري (اصل 1.)169مهمترين
نتايج اصول مزبور عبارتند از :تفس��ير مضيق قوانين جزايي ،ممنوعيت تفسير به قياس در قوانين
جزايي و منع تفسير موسع .البته در مورد منع تفس��ير موسع ،استثنايي وجود دارد كه همان قوانين
2
ارفاقآميز به نفع متهم است؛ البته تا حدي كه مقنن اجازه نموده است.
گفتار سوم :اصل برائت

همانطور كه اشاره ش��د؛ اصل برائت از ضوابط اصل قانوني بودن جرم و مجازات است .بر اساس
قاعده «ترجیح اش��تباه در عفو بر اش��تباه در کیفر»،صدور حکم به مجازات متهم تنها در صورتی
صحیح اس��ت که ارتکاب جرم از ناحیه او ثابت ش��ده و نص��ي مصرح و منطبق با ج��رم ارتکابی
موجود باش��د .بنابراین اگر تردیدی در ارتکاب جرم از ناحیه متهم ی��ا در انطباق عنوان مجرمانه
بر فعل منتسب به جانی وجود داشته باش��د؛ باید حکم به برائت متهم شود؛ زیرا در صورت تردید،
برائت متهم برای جامعه بهتر و از جهت اجرای عدالت س��زاوارتر است .با عنايت به اهميت اصل
برائت ،میتوان از آن به«ام االصول» در دادرس��ی کیفری تعبیر کرد؛ چرا كه موجب پیش��گیری
از خودسری قضات و ضابطان دادگس��تری در بازداشت و سلب حقوق ش��هروندان شده؛ آزادی
شهروندي را تأمین میکند و در موارد برچسب زنی و اتهام ،امکان اعمال اجبار و شکنجه متهم را
برای گرفتن اقرار از متهم و اثبات غيراصولي فع��ل ارتكابي ،از بین برده و با تضمین حقوق متهم،
مقام تعقیب را مکلف به اثبات جرم اتهامی میکند.
اصل برائت نه تنها در حقوق داخلی کش��ورها ،بلکه در اس��ناد بینالمللی نی��ز از جایگاه ممتازی
برخوردار اس��ت و بنابراین باید آن را در زمره میراث مشترک حقوقی کش��ورهای مترقی جهان
3
محسوب نمود.
گفتار چهارم :نظارت بر رفتار قضات

قانون نظارت بر رفتار قضات كه در س��ال  1390به تصويب رس��يد؛ دريچهاي اساس��ي و مهم را

 . 1گلدوزيان ،ايرج ،حقوق جزاي عمومي ايران ،انتشارات دانشگاه تهران ،1376 ،جلد اول ،ص.312.
 . 2همان ،صص  223تا .236
 . 3آشوري ،محمد ،آيين دارسي كيفري ،انتشارات پايدار ،1378 ،ص.201 .
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براي كنترل و نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صالحیت
قضايی آنها گشود .دادگاه انتظامي قضات ،صالحيت رس��يدگي به برخي امور را دارد كه در ماده
 6همان قانون احصا ش��دهاند؛ ولي ش��ايد بند  6اين ماده مبني بر اظهارنظر در خصوص اش��تباه
یا تقصیر قاضی موضوع اص��ل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساس��ی و م��اده ( )۳۰همين قانون،

مهمترين صالحيت آنها باشد.

بخش دوم :عوامل اشتباهات قضايي

واژه اش��تباهات قضايي دربرگيرنده يك مفهوم كلي و عام اس��ت و ميتوان ميان اشتباه قاضي و
اش��تباهات قضايي رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار كرد .با اين توضيح كه هر اشتباه قاضي
ميتواند نوعي از اش��تباه قضايي باشد؛ ولي بعضي از اش��تباهات قضايي ميتواند نشأت گرفته از
اشتباه قاضي يا عوامل ديگر همچون دفاعيات وكيل شاكي ،اظهارات كذب گواهان و  ...باشد.
درخصوص تأثير اش��تباهات قضايي در افزايش حجم پروندههاي كيفري و افزايش جرايم ،يك
تحقيق ميداني در سال  1392در كش��ور صورت گرفت .بر اين اس��اس ،از  100نفر از افرادي كه
در دستگاه قضايي مشغول به فعاليت هستند؛ ش��امل قضات ،وكال ،كارمندان دفتري و ضابطان
دادگستري ،پرس��شهاي متعددي به ميان آمد كه طبيعت ًا نظرات اخذش��ده با يكديگر متفاوت
بودند .در يكي از اين پرسشها ،در اين خصوص كه «علت اشتباهات قضايي كيفري توسط مسؤوالن را
بيشتر در كدام مورد ميبينيد»؛  16/5درصد به گزينه عدم آشنايي با قوانين 34 ،درصد به گزينه فقدان
اطالعات كافي 46/4 ،درصد به گزينه فقدان تجربه كافي و خوشبختانه فقط  3/1درصد به گزينه
1
موارد عمدي رأي دادهاند .الزم به ذكر است تعداد  6نفر به اين پرسش پاسخ ندادند.
عوامل اش��تباهات قضايي را ميتوان از نقط��ه نظرهاي گوناگون مورد توجه ق��رار داد .بهعنوان
مثال،عواملي از قبيل مس��ايل شخصي ،مس��ايل آموزش��ي ،بازآموزي افراد ،تجربه كاري ،تيپ
ش��خصيتي افراد تصميمگيرنده ،حتي سيس��تم حاكم بر تش��كيالت قضايي و ن��وع مديريت بر
كش��ور و مس��ايل جغرافيايي ميتوانند مد نظر قرار گيرند؛ منتها از آنجا كه اشتباه قضايي در يك
 . 1نظري ،همان ،ص.116 .
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تقسيمبندي كلي ،ناش��ي از موارد ش��كلي و ماهوي ميباش��د؛ نگارنده از اين جهات به موضوع
اشتباهات قضايي پرداخته است.
مبحث اول :اشتباهات قضايي شكلي

قوانین ش��کلی ،قوانینی هستند که برای پیش��گیری از اش��تباهات قضایی و اعمال هر چه بهتر

عدالت کیفری وضع شدهاند.
قوانین شکلی یا قانون آیین دادرسی کیفری و آراء وحدت رويه مربوط به آن ،که برای رعايت هر
چه بهتر حقوق متهم و جبران خسارت زیاندیده اجرا ميش��وند؛ اگر در اجرا ضعف داشتهباشند؛
خ��ود ،عاملی برای تضیی��ع حقوق متهم و ب��روز خس��ارت جبرانناپذیر ،ب��رای زیاندیده تلقي
ميش��وند .به هر حال ،خوداش��تباهات قضايي كيفري به صورت ش��كلي ،ممكن است ناشي از
اختيارات دستگاه قضايي و يا خارج از اختيار اين دستگاه و مربوط به ساير عوامل باشد.
1

گفتار اول :اشتباهات ناشي از اختيارات دستگاه قضايي

حرکت کارمندان غیرمتعهد آنقدر برای دستگاه قضایی گران اس��ت که گاهی میتواند جریان
دادرس��ی را وارونه نموده و ایجاد نارضایتی نماید و در چنین حالت��ی تغییر محل خدمت به منظور
پیشگیری از وقوع تخلفهای احتمالی راهکار مؤثری نبوده و با اين كار ،فقط محل انجام تخلف
و اشتباه تغيير پيدا ميكند.
در يك تحقیق میدانی 81 ،نفر از کارشناس��ان در م��ورد میزان اعتماد خود به دس��تگاه قضایی،
اینگونه اعالم نظر کردند .برايناساس ،میزان اعتماد خیلی زیاد صفر ،زیاد  9نفر ،معمولی  45نفر
2
و  27نفر نيز ميزان این اعتماد را کم عنوان نمودهاند.
امتناع از اجراي عدالت

امتناع یا استنکاف در اجرای عدالت به خصوص در مواردی که افراد ،حسب شغل ،مکلف به انجام
بعضی از وظایف میباش��ند؛ مانعی در راه استقرار عدالت محسوب ش��ده؛ لذا ارتکاب آن اعمال،
جرم تلقی میشود.

 . 1آشوري ،محمد ،آيين دارسي كيفري ،انتشارات سمت ،1381 ،جلد اول ،ص.15 .
 . 2فرخي ،همان ،صص 90 .و .89
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رشوه گرفتن

ماده  588ق.م.ا تعزی��رات مصوب  1375پرداخت رش��وه (وج��ه و مال) ب��ه داوران و ممیزان و
کارشناس��ان را اعم از اينكه توسط دادگاه تعیین بش��وند یا نش��وند ،مورد حکم قرار دادهاست و
قانونگذار در م��اده  589نيز موضوع پرداخت رش��وه به قض��ات را از نظر كيف��ري تعيين تكليف
نمودهاست.

صدور دستور یا قرار خالف قانون

ارزش مورد حمایت در این خصوص عبارتست از اينكه تمامی اقدامات و تصمیمات قضایی باید
مطابق قانون انجام گیرد و در واقع صیانت از متهمین و رعایت حقوق آنان مورد تأکید قانون قرار
گرفته اس��ت .لذا هیچکس حق ندارد در جایگاه مقام قضایی یا س��ایر مأمورین دارای صالحیت
برخالف قانون به آزادی تن دیگران به عنوان متهم تعرض نماید.
شكنجه

جرم شكنجه به این معناست که مستخدمین یا مأمورین در بسیاری از موارد با افرادی که عنوان
متهم را دارا میباشند ،س��روکار دارند و لذا ممکن است که در اقدامات و تصمیمات خود ،نسبت به
این افراد ،به قصد اخذ اقرار ،تعرضاتی نمایند .ش��کنجه عبارتست از خشونتی که نه تنها نسبت به
جسم شخص بلکه نسبت به روح و روان فرد صورت میگیرد.
قاضي و علم قاضي

قضات افرادی هس��تند بیطرف و مس��تقل که متصف به فضیلتهای اخالق��ی بوده و ظرفیت
روانی و اخالقی باالیی دارند و از افراد فرهیخته جامعه محسوب میشوند 1.طبق ماده  211ق.م.ا.
مصوب « :1392علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مس�تندات بين در امري است كه نزد وي مطرح ميشود.

در مواردي كه مس�تند حكم ،علم قاضي اس�ت؛ وي موظف اس�ت قرائن و امارات بين مس�تند علم خود را به طور

صريح در حكم قيد كند».
در يك تحقيق بهعملآمده از  100نفر از افراد دخي��ل در پروندههاي كيفري در اين خصوص كه
«نقش مقامات صادركننده آراء (دادگاهها) را در بوجود آمدن اش�تباهات قضايي كيفري تا چه اندازه ميبينيد»؛

 . 1فرح بخش ،مجتبي« ،مفهوم و مباني حقوق دفاعي متهم» ،مجله دادگستري ،ش ،1385 ،85 .ص.132 .
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 17درصد به گزينه زياد 35 ،درصد به گزينه متوس��ط 44 ،درصد به گزينه كم و  4درصد به گزينه
1
نقشي ندارند؛ رأي دادهاند.
بحث علم قاضی در قانون مجازات اس�لامی به عنوان یکی از ادله اثب��ات ،موجب به وجود آمدن
برداشتهای مختلفی از ناحیه دادگاه شدهاست که خود ميتواند عاملی برای سوءاستفاده بعضی
از قضات در صدور رأیي صرف ًا مبتنی بر علم خود باش��د .استناد و اس��تدالل غلط قاضي بر مبناي
علم خود ،ميتواند مبنايي براي صدور آراء اشتباه باشد .شايد يكي از داليل عمده بروز اشتباهات
قضايي ،تفسيرهاي نابجا ،سليقهاي و موسع باش��د .مواد مربوط به جرايم عليه اموال ميتواند از
اين موارد باشد.

كشف جرم و تحقيقات مقدماتي

تحقیقات مقدماتی در حقیقت امر قضایی بسیار مهم و حساسی بوده و مقدمة واجب دادرسیهای
مهم جزایی است .هنگامی که شکایتی علیه فردي در دادگس��تری مطرح میشود؛ مقام تعقیب
یا تحقیق نباید بالفاصله متهم را احض��ار یا جلب نماید؛ بلکه باید ابتدا ادله وقوع جرم را بررس��ی
نماید و چنان چ��ه دلیل کافی برای وقوع جرم و انتس��اب آن به متهم فراهم ب��ود؛ احضار یا جلب
وی صورت گیرد؛ زیرا تا زمانی که دلیلی بر مجرمیت کس��ی وجود نداش��ته باشد؛ اصل بر برائت
اوست و نباید آزادیهای قانونی وی را محدود کرد 2.الزم به ذكر است كه اصل برائت در راستای
حفظ حقوق شهروندان تنظیم شدهاست .در هر حال ،فقدان تخصص يا ضعف مراجع تحقيقاتي
ميتواند عامل ديگري براي تش��كيل يك اش��تباه باش��د .اين مرحله ،بسيارگس��ترده است؛ به
گونهاي كه ش��امل موارد متعددي ميش��ود و هر يك از اين موارد ميتواند زمينهساز بروز اشتباه
قضايي باشد.
در يك تحقيق و مطالعة ميداني از  100نفر از افراد دخيل در پروندههاي كيفري در اين خصوص
كه «نقش مقامات تعقيبكننده (دادس��راها) را در بهوجود آمدن اشتباهات قضايي كيفري تا چه
اندازه ميبينيد»؛  15درصد به گزينه زياد 45 ،درصد به گزينه متوسط 33 ،درصد به گزينه كم و 7
 . 1نظري ،همان ،ص.121 .
 . 2زراعت ،عباس ،اصول آيين دادرسي در ايران ،انتشارات مجد ،1382 ،ص.189 .
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درصد به گزينه نقشي ندارند؛ رأي دادند.
قرارهاي تأمين كيف�ري :برائت متهم پس از بازداشتهاي طوالني ،يكي از رايج ترين اشتباهاتي
است كه دادگس��تري مرتكب آن ميشود .قرار بازداشت ،س��نگینترین نوع تأمین میباشد که،
متهم بهرغم عدم اثبات جرم ،باید راهی زندان گردد.
1

این ق��رار از آنجا که در ص��ورت تبرئه مته��م و اثبات بیگناه��ی او به هیچ وس��یله قابل جبران
نمیباشد؛ داراي اهمیت است.
كارشناسي :كارش��ناس هرچقدر هم خبره و ماهر باشد؛ باز هم مصون از اش��تباه و خطا نيست .به
عنوان مثال ،گزارش نادرست و يا گزارشي كه با واقعيتي كه اتفاق افتاده ،منطبق نيست؛ هرچند هم
كه هيچ عمدي در آن نباشد ،ميتواند باعث بروز يك اشتباه قضايي در اجراي نظام كيفري شود.
اطاله دادرسي :اطاله دادرسی یکی از مشکالت اساسی دستگاه قضایی کشور است .از مهمترين
عوامل اطاله دادرسي ميتوان به نقش كارمندان اداري دادگستري ،دستگاهها و نهادهاي مرتبط
با دادگس��تري ،ضابطين دادگس��تري و مأمورين نيروي انتظامي ،قض��ات در مرحله صدور آراء،
اصحاب دعوي در مرحله اعالم جرم به مرجع ذيربط و باالخره ميتوان به نقش اساسي وكالي
2
دادگستري در مرحله دفاع از موكلين خود و ارائه داليل به دادگاه اشاره نمود.
اقدام�ات ضابطين :در اغلب م��وارد زیربنای پرونده کیف��ری را اقدامات اولی��ه ضابطان ،بهویژه
نیروهای انتظامی تش��کیل میدهد .از این رو ،باید از یک س��و در انتخاب افرادی که این مهم بر
عهده آنان نهاده ش��ده؛ نهایت دقت به عمل آید و در صورت امک��ان از پلیس قضایی و نیروهای
مسؤول و مجرب استفاده شود و از س��وی دیگر ،وظایف و اختیارات این مأموران با دقت از سوی
قانونگذار مش��خص گردد 3.در خصوص ضابطين ،عواملي كه ميتواند زمينهساز بروز اشتباهات
قضايي ش��ود ،عبارتند از؛ انگيزههاي ش��خصي مأمورين از جمله تعصبات ن��ژادي يا اعتقادي يا
انگيزههاي شغلي جهت ارتقاي درجه و يا كسب ش��هرت .قابل ذكر است كه ضابطين ،براساس
 . 1نظري ،همان ،ص.120 .
 . 2عبادي ،محمد اسماعيل« ،علل اطاله دادرسي و راهكارهاي جلوگيري از آن» ،مجله قضاوت ،ش ،1385 ،37 .ص.47 .
 . 3آشوري ،همان ،1381 ،ص.121 .
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قانون به دو دسته عام و خاص تقسيم ميشوند.
در يك تحقيق انجامش��ده از  100نفر از افراد دخيل در پروندههاي كيف��ري در اين خصوص كه
«نقش ضابطين دادگستري را در بهوجود آمدن اشتباهات قضايي كيفري تا چه اندازه ميبينيد»؛
 35درصد به گزينه زياد 37 ،درصد به گزينه متوس��ط 25 ،درصد به گزينه كم و  3درصد به گزينه

نقش��ي ندارند؛ رأي دادند .از مجموع گزينه هاي اول و دوم متوجه ميش��ويم كه بايد در افزايش
1
سطح علمي و عملي و همچنين بينش قضايي ضابطين دادگستري كوشيد.
گفتار دوم :بروز اشتباهات خارج از اختيار دستگاه قضايي

الزم به توضيح اس��ت كه منظور از اش��تباهاتِ بهوجود آمده خارج از اختيار دستگاه قضايي ،اين
نيست كه دس��تگاه قضايي و اركان مربوطه آن هيچ نقش و دخالتي نداش��ته و تمامي اشتباهات
توس��ط اصحاب دعوا بوجود ميآيند؛ بلكه برعكس اين دادگس��تري و افراد ذيربط هس��تند كه
تصميم نهايي را گرفته و رأي مقتضي صادر ميكنند .در هر حال ،منظور از اين نوع اشتباهات اين
است كه نطفه تشكيل اشتباه ،ابتدائ ًا خارج از اختيار دستگاه قضايي است.
اقرارهاي صوري

طبق ماده  164ق.م.ا مص��وب  ،1392اقرار در معناي موضوع مورد بحث ،عبارت اس��ت از اخبار
شخص به ارتكاب جرم از جانب خود.
داليلي وجود دارد كه ثابت ميكند كه ب��ه اقرار هم نميتوان اعتماد كرد؛ مثل :عش��ق و محبت
به وابس��تگان و نزديكان براي رهانيدن آنها از مجازات ،رهايي از زندگي سخت بيرون از زندان،
مخصوص ًا فصل سرما ،اخذ وجه توسط معتاد و ولگرد براي معرفي خود به جاي مرتكب اصلي 2.با
اين تفاسير ،اقرار هم نميتواند دليل نهايي و قاطعي براي صدور رأي مناسب باشد.
شهادت و گواهي خالف واقع

بینه از امارات بس��یار قوی اس��ت و بر بس��یاری از امارات دیگر مانند اماره ید ،اماره صحت ،اماره

 . 1نظري،همان ،ص.119 .
 . 2نظري ،همان ،ص.50 .
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فراش ،اماره فراغ و تجاوز ،اماره قرعه و تمام اصول عملی مقدم است 1.شهادت دروغين ،ميتواند
به خاطر حس ترحم و يا كينهورزي و بشردوس��تي و يا  ...باشد .بر اين اساس ،احساس ميشود كه
شهادت هم ضعيف بوده و به تنهايي نبايد در قلمرو امور كيفري دليل به وقوع جرمي باشد .لذا بايد
در جهت دستيابي به داليل علمي كوشيد .ماده  174ق.م.ا .مصوب سال  1392شهادت را تعريف

كرده و ماده  650ق.م.ا .مصوب س��ال  1375بخش تعزيرات ،ضمانت اجراي ش��هادت دروغ را
مورد حكم قرار دادهاست .آنچه مس��لم اس��ت افراد بیگنا ِه زیادی با تکیه بر شهادت شهود روانه
زندان شده یا باالی چوبه دار رفتهاند .روانشناسی شهود ،مسأله مهمی است که دستگاه عدالت
کیفری نباید از آن غافل بماند.
سوگند دروغ

ماده  201ق.م.ا .مصوب س��ال  1392س��وگند را تعريف كرده و ماده  649ق.م.ا .مصوب 1375
بخش تعزيرات ،ضمانت اجرايي س��وگند دروغ را حكم كردهاس��ت .فرض كني��د تمامي مراحل
تحقيقات مقدماتي بهنحو احسن انجام ش��ده و پرونده آماده صدور حكم ميباشد .اينجاست كه
ممكن اس��ت يكي از طرفين ،جهت رسيدن به هدف خود س��وگند دروغ ياد نموده و از اين طريق
2
پرونده كيفري را وارونه نمايد.
شاكيان حرفه اي

پدیده شاکیان حرفهای بهعنوان یک معضل ،در سیس��تم عدالت کیفری ،موجب بروز مشکالت
زیادی از قبیل؛ صدمات ش��دید مادی و معنوی بر افراد بیگناه ،تحمیل هزینههای هنگفت مالی
بر سیس��تم قضايی ،گرفتن وقت دادگاهها و پاس��گاههای انتظامی و ایجاد ح��س عدم اعتماد به
سیستم انتظامی و قضايی بودهاست3.ش��اید اولین مطلبی که به ذهن هرکس بعد از طرح مسأله
شکایاتِ خالف واقع ،خطور کند ،این باش��د که میتوان از آنها به اتهام افترا طرح شکایت نمود؛
اما به دالیلی ،این امر ،عم ً
ال غیرممکن اس��ت .مهمترین دلیل ،وجود ممنوعیت تعقیب شاکی به
 . 1محمدي ،ابوالحسن ،قواعد فقه ،انتشارات دادگستر ،1377 ،ص.209 .
 . 2نظري ،همان ،ص.55 .
 . 3فرخي ،همان ،ص.13 .
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عنوان مفتری در حقوق ما میباشد.
چنانچه ش��اکی برای احقاق حق و رفع ظلم در اج��رای اصل  156ق.ا .در مراج��ع قضایی طرح
شکایت نمودهباش��د؛ به فرض اعالم برائت متهم ،قابل تعقیب جزايی نیس��ت .زیرا تحقق جرم
افترا مستلزم احراز قصد مجرمانه و سوءنیت است و اگر به جهت فقدان دلیل کافی ،منع تعقیب و

یا اعالم برائت متهم مورد قرار یا حكم باش��د؛ با عنایت به اینکه تحصیل دلیل در امور کیفری به
1
عهده دادگاه است شاکی را نمیتوان به اتهام ارتکاب جرم افترا ،مورد تعقیب قرار داد.
امروزه بیگناهترین انس��انها ممکن اس��ت دچار شبکهای ظریف و حساب ش��ده از بدخواهی و
2
نادرستی و خیانت شده و در دام بال گرفتار شوند.
يقه سفيدها

بسياري از اساتيد حقوقي ،يقه س��فيدها را افرادی میدانند که بدون گرفتار شدن در پنجه عدالت
و هماهنگی ظاهری با قان��ون و مقررات اجتماع��ی جرایم مهم اقتصادی و مال��ی مثل اخاذی،
اختالس ،رانتخواری ،ارتش��اء ،اعمال غیرش��رافتمندانه در امور بازرگان��ی و صنعتی را مرتکب
میشوند .بسیاری از این مجرمین هیچگاه شناخته نمیشوند و در صورت شناخته شدن؛ با توجه
3
به نفوذ و قدرت مالی فراوان ،اکثراً به دام نمیافتند.
وكالي دادگستري

در کشور ما مش��اوره با وکیل و در اختیار داش��تن به موقع وکیل ،در فرهنگ جامعه ،جایگاه خوبی
ندارد .مردم ت��ا حکم محکومیت را دریاف��ت ننمایند؛ اهمیت حضور وکیل را در دادگاه احس��اس
نمیکنند .ش��رکت وکیل مدافع كه در نخس��تین بازجویی متهم ،اهمیت فراوانی داشته و برای
تضمین حقوق دفاعی او تضمین ارزندهای میباش��د؛ از پیشرفتهای قانون جزا است که در یک
4
قرن اخیر ،نصیب انسانها شدهاست و به روش های گوناگون اعمال میگردد.
 . 1گلدوزيان ،ايرج ،حقوق جزاي اختصاصي ،انتشارات دانشگاه تهران ،1380 ،ص.69 .
 . 2كي نيا ،مهدي ،روانشناسي قضايي ،انتشارات دانشگاه تهران ،بي تا ،ص.197 .
 . 3نجفي توانا ،علي ،جرم شناسي ،انتشارات آموزش و سنجش ،1389 ،ص.120 .
 . 4آشوري ،همان ،1378 ،ص.287 .

74

ماهنامة كانون  /شمارة 140و 141

ممنوعیت مشاوره متهم با وکیل در جلسه تحقیق با فلس��فه حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی
مغایرت دارد و همچنين عدم حضور متهم در جلس��ات اس��تماع شهادت ش��هود ،معاینه محل و
غیره ،امکان دفاع مؤثر را از بین میبرد .با اين حال ،به همان اندازه كه وكيل ميتواند با مستندات
و دفاعيات خود مس��ير را براي اجراي عدالت هموار كند؛ به همان اندازه ميتواند س��بب انحراف
پرونده از مس��ير اصلي خود باش��د .وجود انگيزههاي مالي و بهدس��ت آوردن موقعيت اجتماعي
مناسبتر و كسب شهرت ،ميتواند از عوامل اصلي اين موضوع باشند.
فشار افكار عمومي و رسانهها

منظور از اين قسمت ،برانگيخته شدن احساسات مردم عليه مجرمين و فشار بر دستگاه قضا مبني
بر اينكه مجرم حتم ًا بايد محاكمه و مجازات شود .به همين دليل قاضي كه خود را تحت فشار افكار
عمومي ميبيند؛ مجاب ميش��ود كه رأي مقتضي صادر نمايد .لذا ممكن است در اين راه بعضي از
موارد مربوط به آيين دادرسي را رعايت نكرده و بدين سبب مرتكب اشتباه قضايي شود.
در يك تحقيق انجامش��ده از  100نفر از افراد دخيل در پروندههاي كيف��ري در اين خصوص كه
«نقش اصحاب دعوي و وكالي دادگستري و ش�هود را در بهوجود آمدن اش�تباهات قضايي كيفري تا چه اندازه
ميبينيد»؛  20درصد به گزينه زياد 40 ،درصد به گزينه متوسط 29 ،درصد به گزينه كم و  11درصد
1
به گزينه نقشي ندارند؛ رأي دادند.
مبحث دوم :اشتباهات قضايي ماهوي

قانونی که موضوع��ی از موضوعات حقوق��ی را بیان کند و نظ��ری به منازع��ه و اختالف و طرز
رسیدگی مراجع رس��یدگی در آن و اثبات واقعه حقوقی نداشتهباش��د؛ قانون ماهوي است 2.یکی
از معایب قوانین جزایی ،همیشه کهنگی آنهاس��ت که به هیچ وجه با جنبشهای سریع جامعه و
تحرک های چشمگیری که به وجود میآید؛ مطابقت ندارد.
در يك نظرسنجی بهعملآمده از  81نفر کارشناس ،درخصوص میزان ارتباط و همخوانی قوانین
موجود با نیازهای جامعه به ترتیب 4 ،نفر زیاد 33 ،نفر متوس��ط 37 ،نفر کم و  7نفر اعالم داشتهاند
 . 1نظري ،همان ،ص.118 .
 . 2متين دفتري ،احمد ،آيين دادرسي مدني بازرگاني ،بي تا ،جلد اول ،ص.316 .
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که قوانین اص ً
ال با نیازهای جامعه ارتباط و همخوانی ندارد.
در واقع ،به ضرس قاطع ميتوان گفت كه يكي ديگر از عوامل بروز اش��تباهات قضايي ،ايرادات
ناش��ي از جرمانگاري اس��ت .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت يكي از عوامل بروز اشتباه قضايي،
نقض يا اجمال قوانين ماهوي در مرحله قانونگذاري ميباش��د كه اين موضوع باعث توس��ل به
1

تفسير موسع قوانين ،انتخاب قياس جهت نتيجهگيري كلي و جرمانگاري افعالي كه فاقد وصف
عناوين جزايي هستند ،ش��ده كه تمام اقدامات مذكور برخالف قاعده قبح عقاب بال بيان و اصل
برائت است و چنانچه در فرآيند عدالتكيفري سيس��تم قضايي بدون توجه به اصول كلي مذكور
اقدام نمايد؛ عم ً
ال مرتكب اش��تباه قضايي شده؛ موجبات تعرض به حقوق ش��هروندان را فراهم
نموده و در واقع ،برخالف عدالت جزايي عمل نمودهاست.
در يك تحقيق انجامش��ده از  100نفر از افراد دخيل در پروندههاي كيف��ري دراينخصوص كه
«نقش متون پيچيده و مبهم قانوني و تفاس�ير گوناگ�ون آن را در بهوجود آمدن اش�تباهات قضايي كيفري تا چه
اندازه ميبينيد»؛  36درص��د به گزينه زياد 44 ،درصد به گزينه متوس��ط 16 ،درص��د به گزينه كم
و  4درصد به گزينه نقش��ي ندارند ،رأي دادهاند .از ميزان آراي بهدس��ت آم��ده بهراحتي ميتوان
تش��خيص داد كه مصاحبهش��وندهها اعم از قضات و وكال ،معتقدند كه متن قانون در بسياري از
2
موارد ميتواند سبب بروز اشتباه قضايي و عواقب بعدي آن شود.
گفتار اول :قانون مجازات اسالمي

قوانین ماهوی جزايي بای��د غیرمبهم ،غیرمتعارض و منطبق با واقعیتهای اجتماعی باش��د .اگر
قوانین ماهوی مبهم یا مجمل باشد؛ تاب تفاسیر گوناگون قضات را داشته و به همین خاطر احتمال
بهوجود آمدن تفاس��یر زیادی از یک قانون وجود دارد .تا حد ممکن قوانين باید به زبانی باش��د که
برای بسیاری از مردم قابل فهم و درک باش��د و عمده افراد بتوانند با قدری بررسی و تأمل از طریق
قوانین ماهوی ،حقوق و تکالیف خود را بشناس��ند .هرچه قوانین گویا و صریح و رسا باشد؛ قاضی را
سریعتر به سرمنزل مقصود که همانا برقراری عدالت و نظم در جامعه است ،رهنمون میسازد.
 . 1فرخي ،همان.152 ،
 . 2نظري ،همان ،ص.117 .
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س��ه کارکرد برای حقوق جزا مطرح اس��ت كه عبارتند از :نقش س��رکوبگرانه ،نقش بیانکننده
1
ارزشها و نقش حمایتی.
فراهم نمودن يك فهرست كامل از مش��كالت متون قانوني ،كاري است بس دشوار كه مستلزم
صرف وقت و دق��ت زياد ب��وده و از طرفي انج��ام آن در اين نوش��تار به دليل موض��وع مربوطه،

امكانپذير نيست .لذا فقط به ذكر مثالهايي پرداخته ميشود.
ماده  618ق.م.ا .بخش تعزيرات مصوب  1375مبني بر هياه��و و جنجال و حركات غيرمتعارف:
نكته مهم و البته مبهم در اين ماده اين اس��ت كه كدام مرجع تخصصي و بر اس��اس چه معياري
صالحيت تشخيص حركات نامتعارف و هياهو را دارد .آيا دادگاه ميتواند ميزان صداي مورد نظر
را سنجيده و بر اساس آن حكم كند؟
ماده  618قانون فوق الذكر مبني بر تعریف کلمة مزاحمت :نكته مبه��م اينكه قانونگذار تعریفی
از آن ارائه نداده اس��ت .در کش��ور ما هم به دلیل وجود تعصبات و عقاید مذهبی و فرهنگ جامعه،
روابط و برخورد زن و مرد به غیر روابط محارم با یکدیگر میتواند مصداقی از رابطه نامش��روع یا
مزاحمت تلقی گردد.
قانون تشديد مجازات مرتکبین ارتش��ا واختالس وکالهبرداری مصوب  :1367نكته اينكه این
مجازاتها با جرایم ارتکابی تناس��بی ندارد .از قبيل تبصره  4ماده  3همان قانون مبني بر دريافت
رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال و صدور قرار بازداشت موقت الزامي از سوي دادگاه.
ماده  630ق.م.ا .مصوب س��ال  1375مبني بر اينكه هرگاه مردي ،همسر خود را در حال زنا با مرد
اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشتهباشد؛ ميتواند در همان حال آنان را به قتل برساند
و ....اين ماده داراي اش��كاالت بسياري اس��ت .چون اول اينكه باعث زياد ش��دن قتل ميشود و
دوم اينكه ممكن است مردي كه كشته ميشود؛ واجد ش��رايط احصان نباشد كه در اين صورت،
2
مجازات وي فقط حد جلد يعني يكصد ضربه شالق است و نبايد قتل در مورد وي اجرا شود.
در ادامه بايد متذكر ش��د؛ نظر ب��ه اينكه ابهام��ات و پيچيدگيهاي قوانيني ك��ه قابليت بهوجود
 . 1كوشا ،محمد جعفر ،جرايم عليه عدالت قضايي ،انتشارات ميزان ،1389 ،صص 159 .تا .164
 . 2گلدوزيان ،ايرج ،محشاي قانون مجازات اسالمي ،انتشارات مجد ،1388 ،ص.346 .
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آوردن يك اشتباه و ش��كايتهاي ناروا را دارند؛ منحصر به قوانين جزايي نميشوند؛ فقط به ذكر
مثالهايي اندك ،در باب قوانين ديگر پرداخته ميشود.
گفتار دوم :قانون كار

قانون كار ،ش��اید بحث برانگیزترین قانون در موارد مربوط به کار از ابتدای قانونگذاری در ایران

بوده اس��ت .این قانون برای کارفرمایان مش��کالت زيادي ایجاد کردهاس��ت؛ ب��ه گونهاي كه
کارفرمایان به دليل داشتن تجربه تلخ کارگر و شاگرد به سختی پذیرای نیروی کار هستند .قانون
کار ،حجم زیادی ش��اکی حرفهای را در این مقوله آفریده؛ به گونهاي ک��ه برخي از كارگران چند
روزی در کارگاهی مش��غول به کار شده و علیه کارفرمایان اعالم ش��کایت مینمایند و پی در پی
کارگاههای دیگری را امتحان نمایند .ضمانتهای اجرایی جزایی هم در مقوله قانون كار در مواد
184-171جای بسي تأمل دارد.
گفتار سوم :قانون وصول مهريه

متأس��فانه مس��ايل موجود درخصوص چگونگی وصول مهریه و مخصوص ًا مهریههای سنگین
در جامعه ،در موارد زیادی به بروز شاکیان حرفهای براي دریافت مهریه کمک نمودهاست .زنان
زیادی با ازدواجهای پی در پی اقدام به وص��ول مهریه نموده و قانونگذار هم بدون هیچ توجهی،
به این امر مساعدت مینماید.
گفتار چهارم :قانون شوراي حل اختالف

بند «ح» ماده  5قانون ش��وراي حل اختالف ،دارا بودن س��واد کافی و آش��نایی نسبی به موازین
فقهی و مقررات قانونی را به انضمام یک سلس��له ش��رایط عمومی برای عضویت در شورا کافی
دانستهاست .با عنايت به ماده  7اين قانون ش��ورا در امور كيفري هم صالحيت اقدام دارد .اين در
حالي است كه اصل  36ق.ا .اش��عار دارد« :حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه
صالح و به موجب قانون باش��د ».در این اصل واژههای «باید تنها» بیانگر این موضوع اس��ت که
غير از دادگاه جزایی ،هیچ مرجعی صالحیت رسیدگی به دعاوی کیفری را ندارد.
عالوه بر مخالفت با قانون اساس��ی ،آییننامه این ش��وراها با برخی از موازین مس��لم حقوقی نیز
مغایرت دارد .ماده  10آییننامه مذکور مقرر میدارد« :رس��یدگی در شوراها تابع تشریفات آیین
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دادرسی نبوده و  »...به طور قطع قوانين آیین دادرس��ی کیفری و مدنی برای حفظ حقوق مردم و
1
ایجاد رویه صحیح و واحد برای دادرسی عادالنه تبیین شدهاست.
بسياري از مشکالت کنونی سیس��تم قضایی به علت عدم تخصص و تجارب فعلی کادر قضایی
و ضابطین دادگستری میباشد .حال سپردن امور در دس��ت افراد کام ً
ال بیتخصص و بیتجربه
شوراها ،خود ،مشکالت بیشتری را میتواند بر دستگاه عدالت کیفری کشور تحمیل نماید.

2

بخش سوم :چگونگي تأثير اشتباهات قضايي در افزايش جرم

در خصوص تأثير اشتباهات قضايي كيفري در افزايش جرم ناچاريم؛ از علوم ديگري نيز بهرهمند
ش��ويم كه مهمترين آنها همان جرمشناس��ي و جامعهشناسي جنايي هس��تند .البته براي اثبات
تأثير اش��تباهات قضايي بر رفتار فرد قرباني ناش��ي از اش��تباهات قضايي بايد نظريات متفاوت
جرمشناسي را مد نظر قرار داد.
مبحث اول :جرمشناسي

هم خ��ود رامصروف اين مس��ايل مینمای��د :ش��ناخت پدیده بزهک��اری و بیان
جرمشناس��ی ّ
ویژگیهای آن ،بررس��ی عوامل مختلف بزهکاری جهت وقوف به عل��ل و انگیزههایی که فرد
رابه س��وی ارتکاب جرم س��وق میدهد؛ بررس��ی و نقد سیاس��ت کیفری و ارائه طریق در جهت
اصالح آن به منظور وصول به اهداف خود ،بررس��ی و پیشنهاد بهترین راههای اصالح بزهکاران
فعلی و بازگرداندن آنها به آغوش جامعه و بررس��ی و ارائه راهحلهای مناس��ب ،برای پیشگیری
از ارتکاب جراي��م با امحاي عل��ل وزمینههای جرمزای موج��ود در جامعه با اس��تفاده از تجارب
حاصله از مطالعات انجامشده بر بزهکاران گذش��ته .به بيان واضحتر ميتوان گفت؛ در واقع علم
جرمشناس��ي با مطالعه پدیده جرم و ش��ناخت عوامل جرمزا ،س��عی در نابودی و محو آن عوامل
نموده و به مصداق پیشگیری بهتر از درمان اس��ت؛ منتظر بروز یک حادثه غمانگیز نشده و قبل از
3
وقوع تراژدی ،فرد و جامعه را از آن درامان نگاه میدارد.
 . 1فتحي ،حجت اهلل« ،نقد و بررسي شوراهاي حل اختالف» ،مجله تخصصي فقه و حقوق ،ش ،1384 ،4 .ص.101 .
 . 2فرخي ،همان ،ص.162 .
 . 3نجفي توانا ،همان ،ص.15 .
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گفتار اول :ديدگاه برچسب يا انگزني ()labeling process stigmatization

یکی از قلمروهای اصلی تحلیل در دیدگاههای برچس��بزنی ،مناس��بات موج��ود میان مجرم و
افرادی است که قدرت وارد آوردن برچس��ب را دارند .پیامد این قبیل مناسبات و به ویژه محصول
خود فرآیند برچس��ب زنی نیز احتمال وقوع بدنامی 1اس��ت .نظریهپردازان برچسب زنی همچنین
برآنند که فرآیند برچسب زنی میتواند آثار منفی خاص خود را در پی داشتهباشد .آثاری از این دست
که ممکن است شخص برچس��بخورده ،نقش��ی را به خود بپذیرد که در آن برچسب به او نسبت
دادهمیشود .به بیان دیگر ،اگر بر شخصی رسم ًا انگ «کجرو»« ،خالفکار» یا «مجرم» وارد آید؛
این امر ممکن است موجب شود که او به شکلی متناس��ب با آن برچسب رفتار کند .هدفگــیری
یک منطقـه مسکونـی یا اشخــاص خاص به عنوان بزهکاران بالقوه ممکن است بسیار اثربخش
باشد؛ اما در مقابل میتواند بدنامی و برچسب خوردن محله را به دنبال داشتهباشد.
در صورت بهوجود آمدن اش��تباه قضايي كيفري و اعمال مجازات به وی��ژه زندان نه تنها بزهکار
اصالح نميش��ود؛ بلکه او را به حالت کینه و دش��منی علیه جامعه و اعض��اي آن ایجاد مینماید.
چنین فردی نه تنها از نظر روحی منزوی ش��ده و ضربه خواهد خورد؛ بلکه ب��ا تماس با همبندان
بزهکار خود دانش ،پارامتره��ا و انگیزه هاي جديدي در محیط كس��ب كرده؛ مجدداً دس��ت به
ارتکاب جرم میزند 2.قط��ع نظر از جهت دار بودن «جرمانگاری» ،نظریه برچس��ب زنی به دلیل

امکان بدنام کردن افراد ،نقشپذیری افراد برچس��بخورده و اثرات منفی ای��ن اقدام بر روحیه،
شخصیت و زندگی اجتماعی و فردی افراد میتواند قضاوت فرد نسبت به خود و ارزیابی دیگران
نس��بت به او را دگرگون كرده و ممکن اس��ت او را در تداوم اقدامات مجرمانه مصممتر س��ازد و
اگر بیگناه برچس��ب خورده باش��د و یا خود را بیگناه بداند؛ برای اعتراض به این امر و یا انتقام از
جامعه ،رفتار مجرمانهاي به صورت حرفهای در پیش گرفته و نوعی هویتپذیری در زمینه رفتار
3
مجرمانه در او بهوجود خواهد آمد كه به نظر ميرسد اين امر در جوانان محتملتر باشد.
1 . stigmatization

. 2نجفي توانا ،همان ،ص.66 .
 . 3همان ،ص.78 .
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بس��ياري از نظريهپردازان جرمشناس��ي ،یک نتیجه عم��ده بدنامی را آن میدانن��د که افرادی
که برچس��بی منفی خوردهاند؛ نه تنه��ا در اعمال مجرمان��ه ،خالفکارانه یا کجروانه بیش��تری
درگیر میش��وند؛ بلکه آرامش خود را در همراهی با کس��انی میجویند ی��ا مییابند که به همان
شکل ،بیگانه قلمداد ش��دهاند .آنان همچنین و بر همین اس��اس ،پیامد دیگر این فرآیند را ایجاد

نیروی محرکی میدانند که افرادی را که به ش��کلی مش��ابه برچس��ب میخورند به همنشینی
با یکدیگر ترغیب میکند؛ همنش��ینیای که معم��و ًال در چهره خردهفرهنگه��ای مجرمانه یا
خردهفرهنگهای بزهکاران جوان و نوجوان جلوهگر میش��ود1.مراحل فرآیند انگزني به طور
کلی به شرح زیر است:
وارد آمدن برچسب منفی؛
بدنامی؛
شکل گرفتن هویتی جدید در واکنش به وارد آمدن برچسب منفی؛
پای بست شدن فرد به هویت جدید با تکیه بر نقشها و مناسبات در دسترس.
نکته شایان توجه آن است که نظریهپردازان برچسب زنی بنا داش��تهاند تا این دیدگاه ،بیشترین
کاربرد خود را در حوزه تش��کیالت قضایی جوانان و نوجوانان داشتهباش��د .استدالل آنان در این
خصوص آن است که افراد جوان از آسیبپذیری ویژهای در برابر فرآیند برچسب زنی برخوردارند
و به همین س��بب ،احتمال بیش��تری دارد که بدون توجه به پیامدهای کار ،در برابر واکنشهای
2
اجتماعی رسمی ،عکسالعمل نشان دهند.
در يك تحقيق انجامشده از  100نفر از افراد دخيل در پروندههاي كيفري در اين خصوص كه «به
نظر شما بين يك اشتباه قضايي كيفري و انگ خوردن به فرد بيگناه و از بين رفتن آبرو و حيثيت
فرد ،رابطهاي وجود دارد»؛  26درصد به گزينه هميش��ه وج��ود دارد؛  50درصد به گزينه ميتواند
وجود داشته باشد؛  15درصد به گزينه اكثراً رابطهاي وجود دارد و  9درصد به گزينه رابطهاي وجود
 . 1وايت ،راب و هينز ،فيونا ،جرم و جرمشناس�ي ،مجموعه مطالعات كجروي و كنترل اجتماعي؛ ترجمه علي س��ليمي،
 ،1386ص.199 .
 . 2همان ،ص.255 .
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ندارد ،رأي دادهاند.

1

گفتار دوم :نظريه جمهوريخواه

نظریه جمهوریخ��واه ،بدنام��ی را وضعیتی نامناس��ب و نامحترم قلمداد ك��رده و آن را صورتی
تحقیربار از شرمسارسازی میداند که سبب میش��ود تا نوعی داغ شرارت و زیانبار بر مجرم وارد

آید و او برای همیشه از صحنه اجتماع بیرون رانده شود.
نظريه جمهوريخواه جهت جلوگيري از فرآيند بدنامي ،دو راهكار را پيشنهاد ميكند كه عباتند از:
نظريه نظارت بر قدرت :این نظریه خاطرنش��ان میکند که برای تعدیل افرادی که در درون نظام
جزایی از قدرت مداخله در زندگی فردی و جمعی افراد برخوردارند؛ باید اهرمهایی را برای نظارت
بر آنها ایجاد و محدودیتهایی را برايش��ان اعم��ال کرد؛ زیرا از این طریق اس��ت که میتوان به
اعتباری دست یافت که نظام ،نیازمند آن است.
نظريه پيوند دوباره :مضمون این فرض ،آن اس��ت که نظام جزایی باید در پی آن باشد تا افرادی را
که به دليل قرباني شدن ناشي از اش��تباهات قضايي كيفري و تحمل مجازات از اعمال حاکمیت
2
شخصی محروم ماندهاند؛ به موقعیت بهرهوری کامل از آن حاکمیت بازگرداند.
گفتار سوم :نظريه فمينيست

درخصوص بزهكاري زنان بايد گفت كه زنان از دو ویژگی زیر برخوردارند :نخست آنکه ،رفتارهای
مجرمانه خود را مخفی نگاه میدارند و برهمین اس��اس ،میزان گزارشهای موجود درباره جرايم
آنان وهمچنین میزان کشف جرمهای آنان کمتر از مردان اس��ت؛ دوم آنکه از ویژگیهای جنسی
خود ،برای دستیابی به انواعی ازچشمپوشیهای پلیس و دادگاهها سود میجویند که بسیار بیشتر
از مردان است .در نظریه فمينيس��ت ،فرض بر آن است که این قش��ر ،بدین سبب میتواند چنین
3
ذاتا حیلهگر و فریبکار است.
کاری را به انجام برساند که دارای طبیعتی ً
 . 1نظري ،همان ،ص.126 .
 . 2همان ،ص.374 .
 . 3همان ،ص.276 .
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مبحث دوم :جامعهشناسي جنايي

جامعهشناسی جنایی عبارت است از مطالعه عوامل اجتماعی مؤثر بر بزه .جامعهشناسی جنایی را
تحت عنوان جامعهشناسی فرآیند ارتکاب جرم یا جرمشناسی گذار از اندیشه به عمل شناختهاند.
یعنی علتیابی فرآین��دی که در آن بزهکار اندیش��ه مجرمانه را به عمل تبدی��ل میکند که این
عوامل عبارتند از :محی��ط فیزیکی ،محیط اجتماعی عمومی مانند مدرس��ه و دوس��تان ،محیط
اجتماعی شخصی مانند خانواده1.در ادامه به نظريات علم جامعهشناسي جنايي ،درخصوص تأثير
اشتباهات قضايي در افزايش يا تكرار جرم ميپردازيم.
گفتار اول :نظریه معاشرت ترجیحی یا افتراقی

ادوين ساترلند معتقد است؛ تصویری که بزهکار از خويش میس��ازد؛ همان تصویری است که در
نتیجه تعامل با دیگران س��اخته شدهاس��ت و آن هویتی که فرد برای خودش تعریف میکند؛ دقیق ًا
به بازتابی که دیگران از فرد در رفتارهای اجتماعیش��ان نش��ان دادند؛ برمیگردد .مث ً
ال تلقینها و
2
تعریفهايیکهفردازاطرافیاندریافتمیکنددرتشکیلهویتاجتماعیفردمیتواندمؤثرباشد.
گفتار دوم :نظریه فشار

شخصي كه توسط اش��تباه قضايي كيفري ،قرباني ش��ده؛ قطع ًا منافعي را از دست ميدهد .لذا در
پي بازگرداندن اين منافع خواهد بود .در همين راستا ،فشار ناش��ی از آمال و آرزوها به همراه عدم
امکان دستیابی به آرزوها از طریق قانونی زمینه بزهکاری برای افراد قرباني را فراهم ميآورد؛ اما
اينكه بزهکار شود یا نشود به شرايط و اوضاع احوال جس��می ،روحی و غیره بستگی دارد .وجود
يك سلسله افراد ،باالخص جواناني كه همگي به دليل برچسب اشتباه ،از جامعه منزوي شدهاند؛
سبب میشود تا جوانان به تشکیل گروههایی سازمانیافته و حرفهای برای مبادرت به رفتارهای
ضد اجتماعی روی آورند .این جوانان که به دلیل تعلقش��ان به فرهنگی فرودس��ت ،هیچ جایگاه
مناسب اجتماعی را کسب نکرده اند و همواره در رقابتهای اجتماعی بازنده بودهاند؛ برای پاسخ
 . 1عظيم زاده ،ش��ادي« ،تقريرات درس جامعهشناس�ي جنايي» ،دوره كارشناسيارشد،دانش��گاه آزاد واحد الكترونيكي،
 ،1390ص.3 .
 . 2همان ،ص.26 .

83

تحليل آماري اشتباهات قضايي در افزايش جرم

به چنین جامعهای در پی انتقامی دستهجمعی به تشکیل باندهای بزهکار اقدام مینمایند.
در يك تحقيق انجامش��ده از  100نفر از افراد دخيل در پروندههاي كيف��ري در اين خصوص كه
«به نظر ش��ما بين يك اش��تباه قضايي كيفري و انگخوردن به فرد بيگناه و تكرار جرم از ناحيه
همان فرد رابطهاي وجود دارد»؛  7/15به گزينه هميش��ه وج��ود دارد؛  62/25به گزينه ميتواند
وجود داشتهباش��د؛  10/2درصد به گزينه اكثراً رابطه اي وج��ود دارد و البته  20/4درصد به گزينه
1

رابطه اي وجود ندارد ،رأي دادهاند .الزم به ذكر اس��ت كه تعداد دو نفر به اين پرسش پاسخ ندادند.
شايد مركز ثقل اين تحقيق ،همين پرسش باشد .بر اين اساس ،اكثريت قريب به اتفاق  80درصد
افراد جامعه آماري ،تكرار رفتار مجرمانه توسط فرد زيانديده ناشي از اشتباهات قضايي كيفري
را چه به صورت قطعي و چه ب��ه صورت احتمالي ،امكانپذير ميدانن��د .در حالي كه بايد به دنبال
راه چارهاي بود تا در دوران بين برچس��ب خوردن به فرد تا قبل از انجام رفتار مجرمانه توسط فرد
قرباني ،تدابيري توسط فرد يا نهاد مقصر يا توسط نهادهاي مخصوصي در جامعه يا نهايت ًا توسط
2
خانواده فرد اتخاذ شود تا از اين رفتار جلوگيري شود.
بخش چهارم :قطع رابطه عليت اشتباهات قضايي و افزايش جرم

تقریب ًا هر انسانی كه مورد تعرض و ستم قرار میگیرد؛ در بدو امر آتش انتقام و تقاص سراسر وجود
او را فرا میگیرد و تا عمل متع��رض را تالفی نکند ،آرام و قرار نمیگیرد .اگر حکومت و دس��تگاه
قضایی طی یک فرآیند سریع و سالم متعرض را به سزای عملش برساند؛ آتش انتقام در بزهدیده

فرو نشسته و از اقدام ش��خصی صرفنظر میکند.با وجود پیشبینی تقنینی اصل  171ق.ا .و نیز

ماده  11قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارتزدایی از قربانیان اشتباهات قضایی،
به ویژه متهمان و محکومان بیگناه ،باز هم عملیس��ازی فرآیند خسارتزدایی یادشده در ایران

با دشواری همراه میباش��د .دلیل عمده آن ،در نبود قوانین صریح و شفاف در ارتباط با چگونگی

اجرای این اصل است.

 . 1همان ،صص 33 .تا .38
 . 2نظري ،همان ،ص.127 .
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در يك تحقي��ق انجامش��ده از  100نفر از افراد دخي��ل در پرونده هاي كيف��ري در اين خصوص
كه«به نظر شما اولين احساسي كه به فرد بيگناه ناش��ي از اشتباه قضايي كيفري دست ميدهد،
چيس��ت»؛  59درصد به گزينه كينه و انتقام 31 ،درصد به گزينه بازگرداندن منافع به هر نحو و 4
درصد به گزينه ارضاي تمايالت روح��ي مجرمانه و فقط  6درصد به گزينه بازگش��ت به آغوش
جامعه رأي دادند .البته تعداد اندكي از افراد جامعه آماري معتقد بودند كه احساسات افراد مختلف
نسبت به اشتباه قضايي كيفري ميتواند متفاوت باش��د .لذا نميتوان يك حكم كلي درخصوص
1
همه افراد صادر نمود.

مبحث اول :جبران خسارت

به نظر ميرس��د كه بهترين راه براي قطع رابطه عليت اين اس��ت كه از قرباني به بهترين شكل
ممكن خسارتزدايي شود .هرچند كه به نظر ميرسد نبو ِد اش��تباه قضايي ،بهترين گزينه براي
نبود قرباني باشد؛ ولي منظور نگارنده از انجام اين تحقيق ،مفروض قلمداد كردن اشتباه قضايي
كيفري و اثرات بعدي آن است.
البته شايان ذكر اس��ت كه مواد  255الي  261اليحه جديد آيين دادرس��ي كيفري ،گامي نهادين
در راستاي جبران خس��ارت از متهمين بيگناه برداش��ته و به موضوع جبران خس��ارات ناشي از
بازداشتهاي قضايي اشاره دارد .بر اساس ماده  255اين اليحه« :اشخاصی که در جریان دادرسی به
هر علت بازداشت ش�دهاند و از س�وی مراجع قضایی ،حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنها صادر شده؛ در
صورت غیرموجه بودن بازداشت ،میتوانند خسارت ایام بازداشت را مطالبه کنند.
محکومعلیه در مراحل مختلف رس�یدگی بی�ش از حداکثر مجازات قانونی
تبصره:حکم ماده ف�وق در موردی که
ٌ

جرم ارتکابی ،در بازداشت مانده باشد؛ نیز جاری است».
البته در ماده  256اين اليحه به مواردي اش��اره شده تا بر اس��اس آن از تالي فاسد جبران خسارت
جلوگيري شود .به اين معنا كه برخي از افراد س��ودجو به اين فكر كه از طريق متهم بودن صوري
بتوانند براي خود مبلغي را دريافت كنند؛ نيفتند .همچنين در مورد دريافت اين نوع خس��ارت ها،
قانونگذار در مواد  257تا  261مواردي را پيشبيني كرده است.
 . 1همان ،ص.128 .
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گفتار اول :خسارات مادي و جبران آن

ضرر و زیان میتواند مادی یا معنوی باشد .خس��ارات مادی میتواند شامل خسارات وارد به مال،
جان و عدمالنفع باشد .عدمالنفع عبارت اس��ت از :ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی
آن حاصل شده اس��ت؛ مانند توقیف غیرقانونی ش��اغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد
شده باشد1.قابل ذکر اس��ت که «عدمالنفع» به دو نوع «محقق» و «محتمل» است و آنچه قابل
جبران ش��ناخته ش��ده؛ عدمالنفع محقق اس��ت؛ یعنی منفعت و فایدهای که مقتضی حصول آن
2
فراهم گردیدهاست و چنانچه بهدست آوردن منفعت محتمل باشد؛ جبران آن عقالني نیست.
برابر کلیات حقوق مسؤولیت مدنی ،جبران خس��ارت زیاندیده به دو صورت بازگرداندن عيني و
دادن معادل ،انجام میگیرد .نخستین حالت ،برگرداندن وضع به حالت پیشین است؛ یعنی زیان
را چنان جبران كنيم که پیامدهایش از بين برود؛ به گونهاي كه از ابتدا هیچ زیانی به وقوع نپيوسته
است .این ترمیم را «ترمیم عینی یا جنس��ی» میگویند که بهترين شيوه جبران زیان است .البته
بايد واقعبين بود و گفت كه جبران زي��ان از راه اول (بازگرداندن عيني) در اكثر اوقات ،امكانپذير
نيس��ت.در اينجاس��ت كه مس��ير دوم (دادن معادل) خودنمايي ميكند .در واقع ،با دادن تاواني
مس��اوي و همتراز با منافعي كه فرد بر اثر يك اشتباه قضايي از دس��ت داده؛ به نوعي ميتوان از
3
آتش خشم او كاسته و در واقع ،نطفه بروز رفتار مجرمانه را در او از بين برد.
گفتار دوم :خسارات معنوي و جبران آن

بي هيچ شك و ش��بههاي جبران خس��ارات معنوي كه به قرباني اش��تباهات قضايي وارد شده؛
بهترين راه ب��راي از بين ب��ردن رابطه عليت اش��تباهات قضاي��ي و افزايش جرايم اس��ت .زيرا
ابتدايي آشكار شدن اشتباه ،تا
فرونشاندن خشم و كينه در فرد قرباني باالخص در همان لحظات
ِ
حد زيادي حس انتقامجويي در فرد را فرونش��انده و از اين طريق ميتوان با عنايت به ساير عوامل
به بازگشت سالم او به جامعه اميدوار بود.
 . 1جعفري لنگرودي ،مجمد جعفر ،ترمينولوژي حقوق ،انتشارات گنج دانش ،1368 ،ص.445 .
 . 2اسدي ،ليال« ،اشتباه قاضي و نحوه جبران خسارت» ،مجله نداي صادق ،ش ،1381 ،25 .ص.9 .
 . 3كاتوزيان ،ناصر ،ضمان قهری -مسؤولیت مدنی ،انتشارات دانشگاه تهران ،ج ،3 .ص.189 .
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مواد  9و  10قانون مسؤوليت مدني ،جبران خس��ارت معنوی از راههای مادی را به روشنی نمايان
ميكند؛ ماده  10این قانون هم جبرانهای غیرمالی خسارت معنوی مانند الزام به پوزش یا انتشار
رأی در روزنامه را در کنار جبران مالی آن پیشبینی كردهاست.
با اين توضيح ،راههاي متفاوتي براي جبران خس��ارت معنوي در قوانين م��ا وجود دارد كه به آنها
اشاره ميشود.

پول

باید گفت اگرچه هیچ ضرر معنوی به طور کامل با پول جبران نمیشود؛ اما نقش جبران ضرر
و زیان نقشی واقعی نبوده؛ بلکه نقش��ی صرف ًا ارضایی است و چه بسا ضررهای مادی نیز عین ًا
بهطور واقعی قابل جبران و بازگشت نباش��د 1.البته بايد اضافه نمود كه قبول جبران خسارت
معنوي با پول ،ميتواند تالي فاسد داشتهباشد و شايد به همين دليل است كه شوراي نگهبان
قانون اساسی در يكي از نظريات مشورتي خود ،جبران خسارت معنوي از طريق پرداخت پول
را مغاير با موازين شرعي دانستهاست.
پوزشخواهی

یکی از راههای نمونهای جبران غیرمالی زیان معنوی که در ماده  10قانون مسؤولیت مدنی افزون
بر جبرانهای مالی و در کنار «درج حکم در جراید» آمدهاس��ت؛ الزام زیانرس��ان به عذرخواهي
از زیاندیده معنوی اس��ت؛ که ميتواند مرهمی بر غرور در هم شکس��ته وی باش��د .بديهي است
عذرخواهي زيانرسان نقش بسزايي در كاهش ميزان خشم و كينه قرباني خواهد داشت.
انتشار رأي برائت

بر اين اساس ،بياساس��ي و نادرستي محكوميت قرباني ناشي از اش��تباه قضايي بر همگان ثابت
خواهد شد و از اين طريق آبروي رفته تا حدودي باز خواهد گشت .به طور كلي انتشار رأي برائت،
نقش خش��نودكننده داش��ته و به احتمال زياد ميتواند تا حدود قابل توجهي آتش خش��م ،كينه و
انتقام را در قرباني از بين برده؛ او را از انجام رفتار مجرمانه باز دارد.
 . 1اسدي ،همان ،ص.19 .
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جبران نمادین

جبران نمادین یا سمبلیک يا رمزي ،جبرانی واقعي و مساوي با اندازه زیان نیست؛ بلکه در این شیوه،
تاوانخواه با درخواست مبلغی ناچيز و نمادین ،چنین وانمود ميكند که خسارتش با پول ،مبادلهپذير
نبوده و حتی از ارزیابی آن با پول بیزار است و از این رو ،نه به خاطر جبران خسارت معنوی؛ بلکه ،تنها
1
پیروزی بر زیانرسان را خواسته و قصد اعالم اين موضوع را به او و همگان دارد.
نظريات الضرر ،خطر ،تقصير ،الحرج ،اتالف ،تسبيب ،همبستگي اجتماعي ،واقعگرايي سياسي
2
و تضمين حق از جمله نظرياتي هستند كه تأكيد بر الزام و ضرورت جبران خسارت دارند.
در يك تحقيق انجامشده از  100نفر از افراد دخيل در پروندههاي كيفري در اين خصوص كه «به
نظر شما چه نوع ضمانت اجرايي براي شخص مقصر در اشتباه قضايي كيفري مناسبتر است»؛
 25درصد تنها گزينه حتياالمكان جبران ضرر مادي 8 ،درصد فقط گزينه الزام به عذرخواهي كه
نوعي جبران ضرر معنوي اس��ت و  12درصد فقط و فقط گزينه تعليق فعاليت شخص مقصر (چه
به عنوان كارمند و چه به عنوان وكيل) را كافي ميدانند .از طرف��ي  55درصد افراد جامعه آماري
به گزينه همه موارد پاس��خ مثبت داده و معتقدند كه ضمانت اجرايي ناش��ي از اشتباه قضايي بايد
سنگين باشد تا افرادي كه در روند رس��يدگي به پرونده هاي كيفري به هر نحو و اندازه اي دخيل
3
هستند؛ بيشتر مراقب عملكرد و فعاليتهاي خود باشند.
مبحث دوم :مسؤول پرداخت خسارت

در خصوص مسؤول جبران خسارت ميتوان گفت كه اصل  171ق.ا .در مسأله ضمان ،دو فرض
را در نظر گرفته است؛
فرد در صدور رأی اشتباه و ورود ضرر ،مقصر شناخته شده که در این حالت ،خود او شخص ًا ،ضامن
جبران خس��ارت اس��ت .البته بايد به اين نكته اش��اره نمود كه قاضی در صورتی مسؤول جبران
 . 1توپا ابراهيمي ،شبير ،درآمدي بر خسارت معنوي در حقوق ايران ،انتشارات مجد ،1386 ،ص.118 .
 . 2نوروزي ،عبدالحسين ،بررس�ي فقهي و حقوقي خسارات ناش�ي از اش�تباهات قضايي در امور كيفري ،دانشگاه قم،1390 ،
صفحه اول.
 . 3نظري ،همان ،ص.133 .
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خسارت وارده اس��ت که ابتدا تقصیر وی در صدور حکم مبنی بر اشتباه احراز شود كه رسیدگی به
این امر در صالحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات میباشد.
فرد در صدور رأيي که ناشی از اشتباه بوده ،مقصر شناخته نش��ود؛ مث ً
ال اشتباه ناشی از استنباط از
قانون باشد كه در این صورت ،خسارت از بیتالمال پرداخت خواهدشد.
در نهايت ،ماده  259اليحه جديد آيين دادرسي كيفري به طور كام ً
ال شفاف مسؤول پرداخت اين

خسارت را معرفي نمودهاس��ت .طبق اين ماده« :جبران خس�ارت موضوع مواد ف�وق ( 251الي  )258بر
عهده دولت است و در صورتی که بازداشت براثر اعالم مغرضانه جرم ،شهادت کذب و یا تقصیر عمدی مقامات

قضایی باشد؛ دولت پس از جبران خسارت میتواند به مسؤول اصلی مراجعه کند».
در همين راستا ،قانونگذار در جهت جلب اعتماد مردم ،گامي اساسي را برداشته است كه نمود آن
را ميتوان در ماده  260از همين اليحه ديد .بر اس��اس اين ماده« :به منظور پرداخت خسارت موضوع

ماده  255این قانون ،صندوقی در وزارت دادگس�تری تأسیس میش�ود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل
کشور تأمین می شود .این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره میشود و اجرای آراء صادرشده از کمیسیون بر

عهده وی است».

نتيجه و پيشنهاد؛

اش��تباه قضايي كيفري به طور كلي ميتواند به ص��ورت يكي از اين دو مورد باش��د؛ يكي اينكه
فردي را كه هيچ جرمي مرتكب نش��ده ،تحت تعقيب و مجازات قرار دهند و ديگر اينكه ممكن
اس��ت فردي را كه مرتكب جرمي شدهاس��ت ،به دليل ضعف در قوانين يا سيس��تم تعقيبكننده
از مجازات برهانند .از همين رو ،تجربه ثابت كردهاس��ت كه جنايتكاراني ك��ه واقع ًا مجرم بوده و
با صدور حكم برائ��ت يا قرار منع تعقيب مواجه ميش��وند؛ چون تجربه بیش��تری یافته و فرصت
کافی برای تفکر ،پیرامون اش��تباهاتی که موجب ش��ده به دام بیفتند؛ داش��تهاند؛ میتوانند افراد
خطرناکتري نسبت به گذشته خود ،شدهباشند.
اش��تباهات قضايي به طور قطع ،هزينههايي را در پي خواهدداشت .در كل ميتوان گفت تحمیل
هزینههای باال بر دس��تگاه قضایی (به کارگیری بیهوده نیروی پلیس و به کارگیری بیهوده وقت
دادگاه) ،اخالل در نظم عمومی ،نقض ارزشهای اجتماع��ی ،تحمیل هزینههای باالی مادی و
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معنوی بر بزهدیدگان بیگناه ،کاهش اعتماد مردم به دستگاه قضایی ،از مهمترین آثار اشتباهات
قضايي میباشد.
درس��ت اس��ت كه اصل  171ق.ا .جبران خس��ارت وارده و اعاده حيثيت زيانديدگان و قربانيان
اشتباهات قضايي را به رس��ميت شناخته ولي به نظر ميرس��د با توجه به رويه موجود ،به تنهايی،

نميتواند موجبات رفع ضرر را فراهم آورد .تعداد آراء اندك ص��ادره در اين مورد از دادگاهها مؤيد
اين مطلب است.
بس��یاری از کدورتهای قديمي که ناش��ی از یک اختالف کوچک بوده؛ با گذشت زمان به یک
کینه بزرگ تبدیل ش��ده و در اثر یک جرقه میتواند به یک جنایت هولن��اک مبدل گردد؛ با یک
پادرمیانی و صحبت دوستانه به آشتی و محبت منجر خواهد شد .متأسفانه فرهنگ ميانجيگري
در جامعه ما نهادینه نشدهاست.
از آنچه گفتهشد؛ بر میآید که دستگاه عدالت کیفری به همان اندازه که میتواند باعث ایجاد نظم
و امنیت و مرجعی برای احقاق حقوق مظلومان گردد؛ روی دیگری هم داش��ته که خود ميتواند
باعث بیدادگری و اعمال ظلم در حق افراد بیگناه شود .در واقع ،بهرغم انتظار جامعه از نهادهای
کیفری در سرکوب و ریشهکنی اعمال مجرمانه ،در بررسی بهعملآمده در این تحقيق مشخص
گردید؛ نهادهای کیف��ری ،میتوانند عامل جرم باش��ند .موضوعي که در مکتب جرمشناس��ی
واکنش اجتماعی مطرح شده است.وجود یک نظام دادرسی عادالنه ،سریع ،دقیق با کادر کارآمد
و داشتن امکانات کش��ف جرم پیشرفته و کارا ،شرط اساس��ی مبارزه با بزهکاری و اعتماد مردم به
دستگاه قضایی میباشد .دستگاه عدالت کیفری باید این مهم را درنظر داشتهباشد که تا سه رکن
اساس��ی آن یعنی :قانون ،قاضی و قانونگذار ،تکاملیافته ،کامل ،جامع و صالح نباش��ند؛ انتظار
اصالح جامعه و مبارزه با بزهکاری ،امری دستنیافتنی و تالش بیهوده میباشد.
حمايت از قربانيان اشتباهات قضايي ،از سويي آنان را از موقعيت آسيبپذيري و بزهديدگي مكرر
خارج ميسازد و از س��وي ديگر ،خطر انتقام فردي و ارتكاب جرم را تقليل ميدهد .گاهي اوقات،
تأثير منفي معضالت و پيچيدگيهاي تشريفات دادرسي ،از لطمههايي كه بر بزهديده وارد شده؛
كمتر نميباشد.
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در هر حال ،اصالح ساختار نظام قضایی کش��ور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و
اجتماعی ،همراه با س��رعت و دقت الزم و كافي ،هم در زمينه كاهش ميزان اشتباهات قضايي و
هم در زمينه از بين بردن رابطه عليت اش��تباهات قضايي و افزايش جرم ،با عنايت به بندهای زير
پيشنهاد ميگردد:

نظاممند کردن اس��تفاده از بینه و یمین در دادگاهها با اس��تفاده از سيس��تمهاي رايانهاي جهت
شناس��ايي ش��هودي كه بدون اطالع از موردي ،ش��هادت داده و موجب منحرف ش��دن پرونده
ميشوند.
کاستن زمان مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب و جلوگيري از
اطاله دادرسي .اين احتمال وجود دارد كه بس��ياري از داليل محكم به واسطه اتالف زمان از بين
برود .شايد بهترين راه حل براي كوتاه شدن امر دادرسي ،سعي در كاهش حجم پروندهها باشد.
اصالح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضائیه بر دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادها.در
هر حال ،وجود يك بهداشت قضايي در تمام سطوح قضايي پيشنهاد ميگردد.
افزايش سطح علمی و شایس��تگی اخالقی و توان علمی ضابطان دادگس��تری و فراهم ساختن
زمینه برای اس��تفاده بهینه از قوای انتظامی امري كام ً
ال ضروري و متناس��ب ب��ا مقتضيات روز
جامعه ما است .اکنون دستگاه قضایی به ضرورت وجود پليس قضايي تأکید دارد و درصدد احیای
این نهاد اس��ت .منظور همان لزوم تخصصي كردن امر تعقيب و تحقيق��ات مقدماتي و تفكيك
اختيارات پليس قضايي از پليس نيروي انتظامي است.
بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوی��ن مجرمانه و کاهش اس��تفاده از مجازات زندان .در
شیوه قانوننویسی باید ضمن استفاده از تجارب قضایی و عملی ،از نظریههای عمومی و فلسفی
و دکترین که ترجيح ًا از قلمرو اجرایی خارج میباشند؛ نیز اس��تفاده نمود تا رسالت علم حقوق در
جامعه نیز هویت واقعی خود را بازیابد.
اس��تفاده از داليل علمي با توجه به پيچيدهشدن و به روز شدن بس��ياري از جرايم .از قبيل جرايم
رايانهاي كه در حال حاضر ميتواند مشكالت زيادي را براي مردم ايجاد نمايد .همچنين استفاده
بيشتر از روشهاي علمي در كش��ف و تعقيب جرايم .به نظر ميرس��د دولت براي نيل به عدالت
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كيفري بايد هزينههايي را پرداخته تا هم از بار سنگين و خطير قضاوت از دوش مسؤوالن ذيربط
كاسته شده و هم صحت و سالمت تصميمات قضايي بيشتر تضمين گردد.
علقهها یا پیوندهای اجتماعی متعارف ،ابزارهای کنترلکنندهای هستند که در پيشگيري از ارتکاب
به جرم مؤثرند .در واقع ،هرچه دلبستگیها یا علقههای متعارف بیشتر باشد؛ احتمال بزهکاری کمتر
است .بر اين اساس ،وجود مؤسس��ات تخصصي با اهداف روانشناسي براي گفتگوهاي صميمانه با
طرفيندعوي،جهتازبينبردنحسانتقامخواهيضروريبهنظرميرسد.
نهايت كوش��ش و تالش در بازگرداندن آبرو و منفعت احتمالي و هر نوع خسارت وارده به افرادي
كه به واس��طه يك اش��تباه قضايي مجرم قلمداد ش��دهاند .به هر حال ،بايد رابطه عليت بين يك
اشتباه قضايي و عمل مجرمانه احتمالي در آينده را به بهترين شكل ممكن از بين برد.
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