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  لزوم حبس زدایی با نگاهی به آثار و تبعات زیان بار حبس بر زندانیان و جامعه
  عباس اکبري بوانی : تهیه و نگارش

  علوم و تحقیقات خوزستان  - دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق جزا
  

باید تا آنجا که ممکن است مجازات زندان به حداقل برسد، زیرا زندان یک پدیده نامطلوب «: مقام معظم رهبري
  » .است و تبعات گسترده اي براي زندانیان، خانواده هاي آنان و حتی محیط کار افراد دارد

  . 1391هفتم تیرماه / دیدار با مسئوالن قوه قضاییه
  

  :چکیده
ه بوجود آمدن مجازات حبس و موارد بکارگیري آن به وضوح می  توان دریافت که حبس با نگاهی به تاریخچ

از آن دسته مجازات هایی است که از قدیم االیام تا به امروز به شکل هاي مختلفی اجرا می شود که در این سیر 
از آن در کشورهاي رغم توسعه موارد بکارگیري آن شاهد تغییرات و تحوالتی در اوضاع و شرایط استفاده علی

  . مختلف دنیا هستیم
پژوهشگران و علماي حقوق، جامعه شناسی و جرم شناسی با قطعیت تمام از دستاوردهاي علمی و  هامروز

و آسیب هاي اجتماعی بعضاً غیرقابل جبران معتقدند که نقش  ود و مشاهده اثرات و پیامدهاي سوءمیدانی خ
اصالحی زندانها بدلیل آثار سوء آن به حاشیه رانده شده است و دیگر حبس را بعنوان مجازاتی با هدف اصالح، 

ادامه زندگی بعنوان فرد عادي ابزار  و توانمندسازي فرد مجرم و خطاکار براي بازگشت به اجتماع وبازپروري 
سبی نمی دانند و بشدت براي کاهش تبعات منفی حبس بر ضرورت بکارگیري مجازاتهاي جایگزین حبس  منا

تأکید دارند و جایگزین هاي حبس را براي نیل به اهداف اصل مجازات مجرمان و  کاهش چشمگیر تبعات 
  . زیانبار آن بسیار مناسب می دانند

  زات هاي جایگزین حبسمجا -آثار و تبعات حبس -حبس زدایی: کلید واژگان
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  لزوم حبس زدایی با نگاهی به آثار و تبعات منفی حبس بر زندانیان و جامعه 
امروزه به مدد پیشرفت علوم در تمامی رشته ها و کسب نتایج مطلوب در کلیه عرصه ها براي نیل به اهداف 

لوم براحتی و با اطمینان بیشتري موردنظر در هر زمینه اي، دست اندرکاران با بهره گیري از دستاوردهاي آن ع
یکی از این علوم که نقش بسیار مهمی در . به مطالعه و بررسی هاي خود در موضوعات مختلف می پردازند

تکوین سیر قضایی و امنیت و عدالت ملل و اقوام مختلف داشته است علم حقوق است که با پیشرفت هاي 
تیابی به اصول مهم و ارزش عدالت و امنیت تبدیل شده علمی در شاخه هاي مختلف خود به ماخذي براي دس

است و بر مبناي همین علم زیربناهاي قانونی و اساسی حقوق ملت ها پایه ریزي می گردد و در سایه آن جوامع 
به رشد و توسعه خود با فراغت خاطر ادامه می دهند، لذا کوچکترین خدشه اي بر این حقوق، بدیهی ترین و 

  . ق افراد را با تهدید روبرو می کنداساسی ترین حقو
یکی از ابتدایی ترین و بااهمیت ترین این حقوق، حق آزادي افراد است که از جمله مصادیق آن در کشورمان 

ان، آزادي اجتماعات و  آزادي مطبوعات و اسی و آزادي رفت و آمد، آزادي بیآزادي هاي فصل سوم قانون اس
ها اعم از قوانین عادي و اساسی آنها سعی شده است تا قانون نویسی در این است که در قوانین کلیه کشور... 

  . را تأمین کند -آزادي هاي افراد –زمینه به نحوي باشد که این هدف مهم 
ارسازي هاي بین المللی اعم از از سوي دیگر نظر به اهمیت باالي این حقوق در قانونگذاري ها و هنج

ي حقوقی نظیر اعالمیه حقوق بشر و میثاق نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی انسیون ها و میثاق نامه هاکنو
که به امضاي بسیاري از کشورها رسیده است و همگی بر تالش براي تحقق آنها متعهد و ملزم می گردند، ... و 

ابر تأمین این لذا ناگفته پیداست که پایبندي و تعهد در بر. به وضوح در اولین مواد قانونی به چشم می آیند
حقوق از  اولی ترین و اساسی ترین وظایف حاکمان دول مختلف  است و به عنوان مبنایی ترین و بدیهی ترین 

ندارد چرا که از حقوق افراد ملت ها، رنگ، نژاد، زبان و مذهب کوچکترین راهی براي تبدیل و تغییر آنها 
احترام به این حقوق افراد، احترام به قانون مشترك  ابتدایی ترین حقوق مشترك تمامی انسان هاي جهان است و

  . ملت هاست
بنابراین در این راه به منظور تأمین و پاسداشت این حقوق باید قوانینی که در مقابل آنها و به نحوي تهدید کننده 

ا دقت الزم را مبذول داشت  تا مبادا قوانین در بازنگري گردند و در قانون نویسی هاین حقوق هستند اصالح و 
در عمل با نگاهی ژرف به قوانین ملت ها و کشورهاي مختلف علی رغم . تعارض با  آنها به تصویب برسد

وار مسکنتأکیدات فراوان در قوانین داخلی و بین المللی باز هم بنا به دالیلی از جمله ضرورت برخوردهاي 
قوانینی به تصویب رسیده است که در مقابل حق آزادي افراد است و گاهاً مشاهده  براي تأمین سایر اهداف،

  . گردیده است که پیامدهاي ناگواري بدنبال داشته اند که در برخی موارد غیرقابل جبران به نظر می رسد
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رینه تاریخی از جمله  این قوانین می توان به قوانین مربوط به مجازات حبس اشاره کرد که علی رغم فقدان دی
در این حد گسترده و فقط محدود بودن آن به جرایمی انگشت شمار، امروزه شاهد بسط و توسعه آن در شمار 

ترین مجازات هاي برشمارده در قوانین کشورهاي مختلف هستیم که این خود تهدیدي بزرگ در مسیر اصلی 
  . تأمین آزادي هاي افراد است

خوشبختانه باید متذکر شد که کشورهاي بسیاري با دوراندیشی و تدابیري خردمندانه با در نظر گرفتن معضالت 
با سر و سامان دادن به قوانین و  ح و محدود کردن آن پرداخته اند وناگوار مجازات حبس به اصالو پیامدهاي 

عنوان نمونه مناسبی می توان به کشور فرانسه  نظام قضایی خود گام هاي بلندي در این راستا برداشته اند که به
اشاره کرد که با قانون نویسی علمی و قرار دادن اهرم هاي شدید نظارتی از موارد مجازات حبس و بکارگیري 

  . آن به نحو چشمگیري کاسته است
لی و اما با نگاهی به وضعیت موجود در کشورمان خواهیم دریافت که در حال حاضر شاهد افزایش غیراصو

در . غیرمنطقی جمعیت کیفري زندانها هستیم و با تورم کیفري نامعقول و در عین حال قابل تأمل مواجه هستیم
همین رابطه براي درك بهتر از موقعیت کنونی و تأکیدي دو چندان بر لزوم حبس زدایی به گفته هاي ریاست 

ماري پرداختند که بیانگر وضعیت هشدار دهنده و آمحترم سازمان زندانها اشاره اي می کنیم، که ایشان به ارائه 
  . لزوم تسریع هر چه بیشتر در قضاي زدایی از از سیستم قضایی کشورمان است

نفر  250000ایشان اظهار داشتند که آمار جمعیت زندانیان ما سه برابر ظرفیت زندانهاست و در حال حاضر 
لذا حال براي  عملی ساختن تأکیدات و . نفر است 80000زندانی داریم در حالیکه ظرفیت زندانهاي کشور 

اقدامات مورد نیاز در جهت حبس زدایی با توجه به این حجم افسار گسیخته جمعیت کیفري باید اندیشید که 
آیا با اعمال مجازات حبس موفق به اصالح و تربیت مجرمان که از رسالتهاي خطیر قوه قضائیه و سازمان 

یر؟ که براي پاسخ توجه شما را به نتایج یک پژوهش میدانی در سایر کشورها جلب زندانهاست گشته ایم یا خ
  . می کنم و سپس با نتایج بدست آمده در کشورمان مقایسه خواهیم کرد

درصد کسانیکه در زندان هستند پس از آزادي دوباره به آنجا باز می گردند، در اسپانیا  25در کشور کره جنوبی 
ان بوده اند مرتکب تکرار جرم شده و دوباره به آنجا بازگشته اند و در اکثر ایالت هاي درصد کسانیکه زند 30

این پژوهش ها . درصد زندانیان مرتکب تکرار جرم می شوند و به زندان باز می گردند 35تا  30آمریکا حدود 
ن می دهد که میزان چرا که تحقیقات نشا. با نتایج بدست آمده در کشورمان مطابقت و همخوانی بسیاري دارد

تکرار جرم در مورد مجرمانی که به مجازات حبس محکوم می شوند بسیار بیشتر از سایر مجرمان است که در 
مقایسه آمارهاي فوق در تحقیقات بعمل آمده این نکته به خوبی مالحظه می شود که محیط کیفري جرم زاست 

  . آسیب هاي جدي اي را بدنبال داردو نه تنها نقش اصالحی و تربیتی ندارد بلکه معضالت و 
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اوالً . ی کردحال براي بررسی علل یک چنین دستاوردهاي منفی در پی مجازات حبس باید چند مهم را بررس
تا  1200که در حال حاضر با بررسی هاي بعمل آمده از سوي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی  قوانین
کشورمان داریم که یک چنین حجمی از جرم انگاري خود جاي عنوان مجرمانه در قوانین و مقررات  1600

ت تأثیر قرار می مجازات حبس تحتأمل فراوان دارد و از سوي دیگر اقدامات مفید و سازنده را براي کاهش 
  . دهد

حقوق بزه اي با این تفکر که حبس بهتر ثانیاً تبدیل شدن توسل قضات به حبس به عنوان رویه اي بعضاً سلیقه 
می کند و براي این منظور به استدالل هاي مختلف دیگري چون دسترسی سریع و آسان دیده و جامعه را تأمین 

در حالیکه ساز و کارهاي مطلوب دیگري به همین . سک می جویندتم... و جلوگیري از فرار و تبانی متهم و 
  . جهات در قانون پیش بینی گردیده است

در این زمینه ها امروز با تالش و جدید محققان و علماء و نمایندگان ملت و مسئوالن نظام شا هد اقدامات 
تصویب لوایح قانون مجازات اسالمی مناسب و عملی هستیم که به عنوان نمونه هر چند با تأخیر فراوان تهیه و 

به نظر می   -رویکرد حبس زدایی و قضازدایی-و آیین دادرسی کیفري جدید تا حدودي تأمین کننده این هدف 
و  اما در خصوص بکارگیري بیش از حد و غیرمنطقی حبس از سوي محاکم باید با اندیشیدن تدابیري مفید. آید

در موارد غیرضروري و یا مواردي که قابلیت د از بکارگیري مجازات حبس عملی و با قرار دادن اهرم هاي شدی
استفاده از مجازات هاي جایگزین حبس در آنها وجود دارد جلوگیري بعمل آورد تا بدین وسیله از آثار و 

  . تبعات زیان بار حبس تا حد بسیاري کاست
  :آثار و تبعات زیانبار حبس  اشاره می کنیم از در پایان به برخی

در موارد غیرضروري و جرایم سبک  مجازات حبس به دلیل استفاده زیادکاهش بازدارندگی و حالت ارعابی ) 1
 . و حتی غیرعمدي

 . زندانیان برنهاد حکومتی و نهایتاً جامعهي سرسام آور و گزاف نگهداري از تحمیل هزینه ها) 2

 .در نتیجه جداسازي از هم و جامعه روحی براي فرد زندانی و خانواده وي صدمات و آالم) 3

 .عادي فرد به اجتماع و عامه مردم ایجاد پیشینه منفی در سوابق اجتماعی فرد و مانع شدن در بازگشت) 4

 .ز حد و  غیرمعقول جمعیت زندانیانکاهش اثرات تربیتی و بازپروري بدلیل افزایش بیش ا) 5

 . ینه اي براي حرفه اي تر شدن فرد زندانی بدلیل اختالط و مصاحبت با مرتکبین به جرایم گوناگونایجاد زم) 6

بازآموزي جرایم مختلف بدلیل عدم طبقه بندي مناسب ناشی از جمعیت باالي زندانیان و عدم فضاي مناسب ) 7
 .و کافی براي اسکان زندانیان

 .تخریب شأن و منزلت اجتماعی آنان فرزندان محکوم و تحمیل اثرات منفی و زیانبار بر خانواده و) 8
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تیت و سل و سایر مسائل بهداشتی و بیماري هاي واگیردار و شیوع و گسترش آنها از قبیل ایدز، هپا) 9
 .بیماریهاي عفونی

 .وقوع انحرافات و جرایم جنسی در میان زندانیان) 10

 .اً روي آوردن به اعتیاد در زندانضخرید و فروش و استعمال مواد مخدر در زندان و بع) 11

 .به مصرف کننده اي صرف در حبسخارج شدن فرد زندانی از چرخه اقتصادي کشور و تبدیل شدن ) 12

 . عدم جامعه پذیري بعد از آزادي از زندان بدلیل انس گرفتن با منطق زندان که محیطی غیراجتماعی است) 13
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