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چکيده 
مدیریت خطر مجرمان از مفاهيم جدید حوزه عدالت کيفری است که از ابتدای دهه 1990 مطرح 

ش��ده اس��ت. پس از زیر سئوال رفتن امکان دس��تيابی به اهداف اصالحی و درمانی مجازات ها و 

ضرورت کنترل هزینه های نظام عدالت کيفری  بسترهای ظهور رویکردهای مدیریت گرا در حوزه 

عدالت کيفری فراهم شد. در این رویکرد، جرم یك امر عادي و بهنجار در جامعه تلقی می شود و 

مجرمان با توجه به ميزان خطر و احتمال تکرار جرم طبقه بندی و مدیریت می ش��وند. نظام کيفری 

تقنينی ایران به رغم نبود زیرساخت های الزم برای سنجش و مدیریت خطر مجرمان در قوانين و 

مقررات مختلف به طور غير نظام مند به این رویکرد توجه داش��ته اس��ت. تقسيم بندی جرائم به سه 

دسته جنایت، جنحه و خالف و تعيين پاسخ های کيفری مبتنی بر ناتوان سازی مجرم از تکرار جرم 

و نيز پيش بينی ساز و کارهای جدید مدیریت مجرمان کم خطرتر مانند جزای نقدی روزانه، انجام 

كارهاي عام المنفعه و محروميت موقت از برخی حقوق اجتماعی، تعویق کيفر، نظام نيمه آزادی، 

نظارت الکترونيکی در بخش کليات پيش نویس الیحه قانون مجازات اسالمی را می توان از جمله 

نمادهای این رویکرد تلقی کرد. این مقاله بر آن اس��ت تا ضمن ارائه توصيفی مختصر از رویکرد 

مديريت خطر مجرمان؛ مطالعه موردی بخش کلیات 
پیش نويس اليحه قانون مجازات اسالمی 

  محمد فرجيها، استادیار گروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس

زهرا عابدی نژاد مهرآبادی، دانشجوکارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تریيت مدرس

تاریخ دریافت: 87/10/2           تاریخ پذیرش: 87/12/25
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مدیریت خطر، جلوه های عملی این رویکرد را در پيش نویس قانون مجازات اس��المی مورد نقد 

و بررسی قرار دهد.  

نش��اني: تهران، تقاطع بزرگراه های چمران و جالل آل احمد، دانش��گاه تربيت مدرس، دانشکده 

علوم انسانی، گروه حقوق، تلفن 091�157�1�1

z_mehrabadi@yahoo.com :آدرس پست الکترونيکی

 
مقدمه

از دهه 1960 به این سو، با گسترش پژوهش های ارزیابی کننده در حوزه مداخله های عدالت 
کيفری و انتشار نتایج آن به تدریج اميدهایی که نسبت به اثربخشی برنامه های اصالح و درمان 
مجرمان در زندان به وجود آمده بود، رو به زوال گذاشت. در رویکرد جدید شناسایی و مدیریت 
خطر مجرمان جایگزین اندیشه های اصالح و درمان مجرمان شد. با ورود فن آوری اطالعات 
و ارتباطات به حوزه عدالت کيفری و ظرفيت ها و قابليت های آن در ارائه تصویر شفاف تر و 
دقيق تر از ویژگی های فردی، اجتماعی و قضایی متهمان، کنش گران نظام عدالت کيفری اشتياق 

بيشتري به بهره گيری از آمار و اطالعات در تعيين پاسخ های کيفری نشان دادند.
تأثير این رویکرد بر شناسایی عوامل تأثيرگذار بر تکرار جرم و بهره گيری از ابزارهای ناتوان 
کنن��ده مانند مجازات حبس نس��بت به مجرمانی اس��ت که آزادی آنه��ا  امنيت اجتماعی را به 
مخاطره می اندازد. توان گيری مس��تلزم پيش بينی رفتارهای مجرم در آینده اس��ت و نظام تعيين 
کيفر می تواند با در اختيار داشتن اطالعات کمی و کيفی نسبت به مجرمان و درجه خطرناکی 

مجرم در مورد چگونگی مدیریت خطر مذکور تصميم گيری کند )مهرا،1386(.
اتخاذ تدابير مدیریت خطر همواره با انتقادهایی نيز روبه رو بوده است. منتقدان بر این باورند 
که تمرکز رویکرد مدیریت خطر بر جرم های خيابانی و ویژگی های مرتکبان این جرم ها موجب 
شده است مجرمان فقير و آسيب پذیر مانند بيکاران، ولگردان و معتادان در معرض پاسخ های 
كيفري ش��دیدتری نس��بت به مجرمان یقه س��فيد قرار گيرند. این در حالی است که صدمه ها و 
آس��يب های ناشی از جرم هایی مانند فس��اد اداری، رانت خواری، جرم های مالياتی به مراتب 
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بيشتر از سرقت های جزیی و فحاشی و روسپی گری و... است. 
نظ��ام کيف��ری ایران نيز بدون تبعيت کامل از رویکرد س��نجش و مدیریت خطر مجرمان، در 
تعيين ضمانت اجراهای کيفری تحت تأثير این اندیش��ه قرار داش��ته اس��ت. قانون مجازات 
اس��المی )مصوب 1375( با تأکيد بر اهداف فایده باورانه مجازات، در بس��ياری از موارد با 
تش��دید مجازات جرم های خش��ونت بار و تعيين حبس های بلند مدت برای مرتکبان این گونه 
جرائم درصدد مدیریت خطر مجرمان از رهگذر ناتوان س��ازی آنها  بر آمده اس��ت. ضابطه مند 
نبودن معيارهای تشخيص خطر ارتکاب جرم و به رسميت نشناختن روش های نوین مدیریت 
خطر مجرمان از جمله چالش های اصلی است که قانون مجازات اسالمی با آن روبه رو است. 
ه��ر چن��د، تهيه کنندگان پيش نویس الیحه جدید قانون مجازات اس��المی با انجام اصالحاتی 

درصدد رفع برخی از خألهای موجود برآمده اند.
نگاهی اجمالی به بخش کليات پيش نویس جدید قانون مجازات اسالمی جلوه هایی از توجه 

تهيه كنندگان پيش نویس به رویکرد مدیریت خطر مجرمان را آشكار مي سازد.

1. مدیریت خطر از رهگذر سطح بندي مجازات ها
طبقه بن��دی مجازات ها به جنایت، جنحه و خالف یکی از مهم ترین گروه بندی هایی اس��ت 
که در بيش��تر نظام های کيفری به چشم می خورد. بر اساس این تقسيم بندی مرتکبان جرم های 
ش��دید )جنایت( مجازات های س��نگين تری دریافت می کنند. ماده 7 قانون مجازات عمومی 
)1352( با پذیرش این ضابطه در مقام س��طح بندی و مرتبه بندی مجرمان از نظر ش��دت جرم 
ارتکابی و تعيين نوع پاس��خ های کيفری برآمده بود. پس از انقالب اس��المی با تصویب قانون 
مجازات اسالمی و طبقه بندی مجازات ها بر اساس معيارهاي شرعي به حدود، قصاص، دیات 
و تعزیرات، این تقسيم بندی از نظام کيفری ایران کنار گذاشته شد. حذف سطح بندی جرائم بر 
اساس شدت مجازات تنظيم پاسخ های کيفری و نيز مدیریت مجرمان خطرناک را با مشکالت 
بس��ياری روبه رو س��اخت. در پاره ای از موارد قانون گذار براي اعمال محدودیت هاي قانوني 
نسبت به برخي از گروه هاي مجرمان مجبور شد از واژه های جایگزین مانند محکوميت مؤثر 
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کيفری، جرم های حدی و مانند آن استفاده كند. به نظر می رسد تهيه کنندگان پيش نویس الیحه 
قانون مجازات اس��المی با در نظر گرفتن ارزش کيفر ش��ناختی این طبقه بندی و کاربرد آن در 

مدیریت خطر مجرمان گوناگون، در صدد احياء آن برآمده اند.
بر اساس ماده 1-122 پيش نویس مذکور جرایم به سه دسته تقسيم می شود: 

الف- جنایت یا جرائم بزرگ: شامل جرایمي است كه مجازات آنها سلب حيات قطع عضو، 
قصاص، حبس ابد، نفی بلد و حبس هایي كه حداكثر مدت آنها بيش از پنج س��ال اس��ت، 
انفصال دائم از خدمات دولتي ومؤسسات عمومي و محروميت دائم از حقوق اجتماعي 

ومصادره اموال است.
ب- جنحه یا جرائم متوسط: شامل جرایمي است كه مجازات  آنها دیه و ارش، شالق اعم 
از ح��د و تعزی��ر، تبعيد، حبس هاي با حداكثر پنج س��ال جزاي نق��دي بيش از 30 ميليون 
ریال، انفصال موقت از خدمات دولتي و مؤسسات عمومي، محروميت موقت از حقوق 

اجتماعي و مجازات هاي اجتماعي است.
ج- خالف یا جرائم کوچک: شامل جرایمي است كه مجازات  مقرر شده آنها پس ازتبدیل 

قانوني تا 30 ميليون ریال جزاي نقدي است.
همان طور که مش��اهده می ش��ود در این ماده ميزان و شدت پاسخ های کيفری مبنای سنجش 
مي��زان خطر مجرمان قرار گرفته اس��ت. از دیدگاه تهيه کنن��دگان پيش نویس مرتکبان جنایت 
بسيار خطرناک، مرتکبان جنحه مجرمانی کم خطرتر و خالف کاران در واقع در زمره مجرمان 
غيرخطرناک قرار می گيرند. از این رو پيش نویس مذکور در مواد بعدی این نکته را مورد اشاره 
قرار داده اس��ت که در امور خالفی، مرتکب به تش��خيص دادگاه ممکن است از حکم معافيت 

از مجازات برخوردار شود. ) ماده 152-1(
به رغم تالش های تهيه کنندگان پيش نویس برای س��طح بندی مجازات ها و همزیس��تی ميان 
مجازات های شرعی و عرفی به نظر می رسد برخی از مجازات های موجود در این طبقه بندی 
از نظر ميزان شدت از همگونی و تناسب الزم برخوردار نباشد. صرف نظر از ميزان تأثيرگذاری 
مج��ازات ش��الق تعزیری بر کنترل مجرمان در بس��ياری از م��وارد مجرمان بی بضاعت و فقير 
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ممکن اس��ت مجازات ش��الق که در زمره جرم های جنحه ای  به ش��مار آمده است را بر جزای 
نقدی مذکور در جرم های خالفی ترجيح دهند.

ع��الوه برای��ن، در نظام های مبتنی بر الگ��وی مدیریت خطر مجرمان ای��ن طبقه بندی خود 
واجد آثار و پيامدهایی است. از جمله این موارد می توان به اعمال سياست های سخت گيرانه 
نس��بت به مرتکبان جرم های جنایی، تعيين محدودیت ه��ای قانونی برای تخفيف مجازات و 
نيز برخورداری از نهادهای حقوق کيفری مانند تعليق اجرای مجازات، آزادی مش��روط و... 
اش��اره کرد. با این حال این طبقه بندی در اعمال س��طوح مختلف مدیریت و کنترل خطر جرم 
مجرمان چندان مورد توجه تهيه کنندگان پيش نویس قرار نگرفته است. فقدان ضابطه مندی در 
سطح بندی مجازات ها در پيش نویس موجب شده است مقررات ویژه و جداگانه ای در مورد 
چگونگی بهره مندی هر یك از گروه هاي محکومان از آزادی مشروط، تعليق اجرای مجازات، 

مرور زمان، اعاده حيثيت و... پيش بينی شود.
ایجاد الزام قانونی برای دادگاه در تبدیل مجازات حبس در جرم های غير عمدی )تبصره 1 
ماده 4-151( در پيش نویس بيانگر رویکرد متفاوت تهيه کنندگان پيش نویس نسبت به کارکرد 
مج��ازات اس��ت. تجزیه و تحليل و ارزیاب��ي پيامدهاي این گونه سياس��ت هاي حبس زدایی 
به وی��ژه در جرم ه��ای راهنمایی و رانندگی منجر ب��ه فوت و نقص عضو با توجه به آمار باالی 
این حوادث در کشور، سرنوشت این گونه الزام هاي قانوني را با ابهام روبه رو مي سازد. بدیهي 
اس��ت ميزان ش��دت تمامی جرم های غير عمدی یکسان نيست و متفاوت بودن خطر احتمال 
وقوع جرم ایجاب می کند تا هر یک از گروه های مختلف مجرمان حس��ب مورد پاس��خ های 
كيفري متناس��بی دریافت كنند. اهميت این موضوع وقتی بيش��تر می ش��ود که بدانيم قوانين و 
مقررات کيفری حاکم بر جرم های راهنمایی و رانندگی متناس��ب با تحوالت این گونه جرم ها 
در سال هاي اخير در کشور تغيير نيافته اند. بسياری از مصادیق رانندگی خطرناک و یا رانندگی 
هم��راه ب��ا بی احتياطی به طور دقيق مورد شناس��ایی و جرم انگاری قرار نگرفته اند. از س��وی 
دیگر مش��اهده های عينی بيانگر آن اس��ت که تعيين جزای نقدی نسبت به رانندگان متخلف که 
شرایط اقتصادی مناسبی دارند و نيز از حمایت های مالی شرکت های بيمه برخوردارند، تأثير 
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چندانی در کاهش خطر تصادف های جاده اي و کاهش ميزان مرگ و مير ناش��ی از آن نداش��ته 
اس��ت. به نظر می رس��د تدوین کنندگان پيش نویس به جای تأكيد بر شناس��ایی و کنترل خطر 
وقوع جرم های رانندگی و دیگر جرم های غير عمدی، بيش��تر کاهش جمعيت کيفری زندان ها 

را مورد توجه قرار داده اند.
از دیگ��ر جلوه ه��ای رویكرد كنترل جمعي��ت كيفري در پيش نویس، مي ت��وان به ضرورت 
تبدیل مجازات حبس هاي کمتر از 91 روز به مجازات غير س��الب آزادی اش��اره كرد. هرچند 
محکوميت ه��ای کوت��اه مدت به دليل فراهم نبودن امکان اجرای برنامه های اصالحی- تربيتی 
در طول چند دهه اخيرهمواره با انتقادات شدیدي روبه رو بوده است؛ اما با زیر سئوال رفتن 
جنبه های اصالحی و بازپروری زندان، حبس های کوتاه مدت عمومًا در مورد مجرمانی كه در 
گروه مجرمان با خطر متوس��ط طبقه بندي مي ش��وند، استفاده مي شود. تهيه کنندگان پيش نویس 
بدون در نظر داشتن این نكته و با توجه به جنبه های جرم زدایی زندان و نامتناسب بودن برخی 
از حبس های کوتاه مدت با رفتارهای مجرمانه درصدد رفع این نقيصه برآمده اند. با این حال 
رویکرد مدیریت خطر در مورد مجرمانی که از یک سو احتمال خطر تکرار جرم در آنان آنقدر 
زیاد نيس��ت که توس��ل به حبس های بلند ميان مدت و بلند مدت را ضروری س��ازد و از سوی 
دیگر استفاده از مجازات های اجتماع محور نيز با توجه به نوع جرم ارتکابی و سنجش ميزان 
خطر آنان کافی به نظر نمی رسد، این نوع حبس ها را توصيه می کند. ضعف ها و نارسایی های 
مربوط به نامتناس��ب بودن برخی از حبس های پيش بينی ش��ده در قانون مجازات اس��المي، 
مش��کالت مربوط به عدم رعایت طبقه بندی زندانيان و نيز نبود ش��رایط انسانی در زندان ها را 
نمی توان با تصویب یک ماده کلی در مورد طيف وس��يعی از جرائم و مجرمان با درجه خطر 
متفاوت برطرف کرد. یادآوری این نکته ضروری است که ساز و کارهای کنترل جمعيت کيفری 
در بيشتر نظام های توسعه یافته بيشتر بر کنترل و کاهش ميانگين مدت حبس متمرکز است تا 
تعداد افراد محکوم به حبس. براي نمونه در محاسبه جمعيت کيفری بر اساس جمعيت ثابت 
زنداني��ان؛ محكومي��ت 40  نفر از مجرمان به مجازات س��ه ماه حب��س برابر با محکوميت یک 
مجرم به مجازات ده سال حبس است. در این شرایط پيش بيني ساز و كارهاي قانوني وقضایي 
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براي عدم صدور حكم محكوميت به حبس هاي طوالني در مورد مجرمان غير خطرناك یا كم 
خطر به مراتب بيشتر از جلوگيري صدور احكام محكوميت به حبس هاي كوتاه مدت بر كنترل 
جمعيت كيفري تأثير خواهد داش��ت. به همين دليل به رغم فش��ارهای شدید دستگاه قضایی به 
کاهش جمعيت کيفری و توبيخ قضاتي كه گرایش به استفاده از مجازات حبس دارند، جمعيت 

کيفری در طول چند سال اخير کاهش چشمگيری نداشته است.

2. تعيين محدوده تشدید مجازات در تعدد و تکرار جرم
پيشينه کيفری و تعدد جرم های ارتکابی از معيارهای قدیمی سنجش شدت جرم، ميزان خطر 
مجرمان و تعيين مجازات به ش��مار می آید. از دیدگاه مجازات اس��تحقاقی محکوميت پيش��ين 
مجرم هيچ ارتباطی با جرم جدید وی ندارد؛ زیرا هدف مجازات متناسب کردن پاسخ کيفری 
با ميزان صدمه و آس��يبی اس��ت که مجرم از رهگذر ارتکاب جرم به بزه دیده وارد کرده اس��ت. 
در مقاب��ل، طرفداران اندیش��ه فایده باوري هدف از مج��ازات را جلوگيری از ارتکاب جرم، 
اصالح و درمان مجرم، بازداش��تن دیگر افراد اجتماع از ارتکاب جرم و حمایت از جامعه در 
برابر رفتارهای مجرمانه مي دانند. از این دیدگاه پيشينه کيفری و تعداد جرم های ارتکابی معيار 

مهمی جهت شناسایی و تفکيک مجرمان خطرناک از مجرمان غيرخطرناک است.
تکرار جرم داللت بر وضعيت مجرمی دارد که در گذش��ته به دليل ارتکاب جرم محکوميت 
کيفری یافته و دوباره مرتکب جرم دیگری شده است. از دیدگاه مدیریت خطر، مجرمانی که با 
دریافت پاسخ کيفری متنبه نشده و دوباره مرتکب جرم شده اند، باید با مجازات های شدیدتری 
روبه رو شوند. ماده 48 قانون مجازات اسالمی به قاضی دادگاه این اختيار را داده است تا در 
مورد تکرار جرم در صورت لزوم مجازات های تعزیری یا بازدارنده را تشدید کند. ابهامی که 
در این ماده وجود دارد و موجب س��ردرگمی قضات و اختالف رأی دادگاه ها ش��ده است این 
اس��ت كه محدوده و ميزان تش��دید مجازات تا كجاس��ت. )اردبيلي،1380:235( بدیهي است 
تش��دید مس��تلزم فراتر رفتن از حداکثر مجازات قانونی تعيين شده است. با این حال در رویه 
قضایي، بيشتر قضات جانب احتياط را نگه داشته و به ندرت مجرمان دارای پيشينه کيفری را 
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به مجازاتی بيشتر از حداکثر مجازات قانونی محکوم می کنند. 
عدم پيش بينی ضوابط دقيق در مورد ميزان تأثيرگذاری محکوميت پيش��ين مجرم در تعيين 
مجازات جرم جدید از یک س��و و نبود زیرس��اخت های آماری و اطالعات جنایی معتبر برای 
تشخيص پيشينه کيفری موجب شده است تا این معيار نقش چندانی در تعيين مجازات مجرم 
و تعيين نوع مدیریت خطر وی نداش��ته باش��د. قضات دادسرا و دادگاه معمواًل برای جلوگيری 
از اطاله دادرس��ی به اظهارات متهم در مورد داش��تن س��ابقه اکتفا می کنند و جز در پرونده های 
مهم از پيگيری وضعيت پيشينه كيفري متهمان صرف نظر می کنند. با این وضعيت نظام تعيين 
مج��ازات و تفکي��ک مجرمان خطرناک از غير خطرن��اک در ایران فاقد یکی از مهم ترین منابع 
اطالعاتي براي تعيين ميزان خطر تكرار جرم از س��وی مجرم اس��ت. تا پيش از اصالح وضع 
موجود و اجراي دقيق و همه جانبه آئين نامه سجل قضایی به سختی بتوان ميزان و نوع تکرار 

جرم را در متهمان پيش از صدور حکم محکوميت مشخص کرد.
مبح��ث چهارم بخش کليات پيش نویس قانون مجازات اس��المی ب��ا عنوان »تعدد و تکرار 
ج��رم« در ص��دد تعيين معيارهایی برای تعيين نوع پيش��ينه کيفری و مي��زان تأثيرگذاری آن بر 
مجازات جرم جدید برآمده اس��ت. ماده 5-134 پيش نویس مذکور مقرر می دارد: هرکس در 
جرائم عمدی مستوجب مجازات تعزیري و بازدارنده به موجب حکم قطعی دادگاه به مجازات 
حبس بيش از دوس��ال محکوم ش��ده باش��د و از تاریخ شروع اجرای مجازات حبس، مرتکب 
جرم عمدی از همان نوع یا جرائم مشابه شود، به 1/5 برابر و حداکثر مجازات قانونی آن جرم 
محکوم می ش��ود و چنانچه مرتکب جرم عمدی دیگری ش��ود در صورتی که جرائم ارتکابی 

بيش از سه فقره باشد به 1/5 برابر و حداکثر مجازات قانونی جرم اخير محکوم می شود.
از ن��گاه تدوی��ن کنندگان پيش نوی��س ميزان خطر مجرمانی که برای ب��ار اول مرتکب جرم 
ش��ده اند و کس��انی که چندین فقره محکوميت به حبس های کمتر از دو س��ال دارند، یکس��ان 
اس��ت و فقط مجرمان دارای س��ابقه کيفری به محکوميت به حبس بيش از دو س��ال مش��مول 
تش��دید مج��ازات قرار مي گيرند. به عبارت دیگر پيش نوی��س جدید ابهام موجود در ماده 48 
قانون مجازات اس��المی کنونی را رفع کرده اس��ت اما با تعيين ضابطه محکوميت پيش��ين به 
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حبس دو سال در واقع شمار زیادی از مجرمان دارای پيشينه کيفری را از شمول رویکردهای 
مدیریت خطر مستثنی ساخته است. این در حالي است كه درصد احكام كيفري سالب آزادي 
ب��ه حبس ه��اي كمتر از از دو س��ال محدود مي ش��ود و قضات محاكم كيف��ري كمتر به صدور 

مجازات هاي بيش از دو سال مي پردازند. 
همچنين، مبنای مورد پذیرش تهيه کنندگان پيش نویس در مورد کم خطر تلقی کردن مجرمانی 
که مرتکب جرم های مختلف می ش��وند، مش��خص نيست. برای نمونه بر اساس ماده  134-5 
پيش نویس مجازات مجرمی که یک فقره س��ابقه س��رقت منجر به محکوميت به حبس دو سال 
دارد و اکنون مرتکب ضرب و جرح شده است کمتر از مجرم مشابهی است که با داشتن پيشينه 
كيفري مش��ابه این بار مرتکب جرم س��رقت شده اس��ت. به رغم اینکه تغيير مسير فعاليت های 
مجرمانه از جرائم عليه اموال به جرائم عليه اش��خاص بيانگر خطرناک تر بودن مجرم اس��ت. 
بر اس��اس این الگو، مجرم مذكور پاس��خ كيفري مالیم تري را دریافت خواهد كرد. ش��اید اگر 
ارت��کاب ج��رم متفاوت با جرم پيش��ين از جرائم عليه اش��خاص به جرائم علي��ه اموال تغيير 
می یافت، مبنای عدم امکان اعمال مقررات تش��دید مجازات نس��بت به مرتکب تکرار جرم 

پذیرفتنی تر بود.
تعدد جرم نيز از دیگر معيارهای شناس��ایی ميزان خطر مجرمان و تش��دید پاسخ های کيفری 
نسبت به آنان است. تعدد جرم زمانی اتفاق می افتد که فردی مرتکب جرم های متعدد می شود 
بدون این که به دليل ارتکاب جرم های پيشين محاکمه شده و حکم محکوميت قطعی کيفری 
در مورد وی صادر ش��ده باش��د. عدالت و انصاف ایجاب می کند مجازات فردي که یک بار 
مرتکب جرم شده، در مقایسه با فرد دیگری که چندین بار در فواصل زمانی مختلف اقدام به 
فعاليت های مجرمانه کرده اس��ت، یکس��ان نباشد. از دیدگاه مدیریت خطر، ارتکاب جرم های 
متعدد و تداوم رفتارهای مجرمانه خود از نشانه های ناسازگاری با اجتماع و حالت خطرناک 

بزهکار است )اردبيلی، 1380: 220(.
ماده 47 قانون مجازات اس��المی در بيان چگونگی تعيين مجازات تعدد جرم بيان می دارد: 
»در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات 
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جداگانه تعيين شود و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کيفر باشد...« همان طور 
که مالحظه می شود، قانون مجازات اسالمی ميان مصادیق تعدد جرم از یك نوع )چندین فقره 
سرقت( و جرم هاي مختلف )سرقت، كالهبرداري، ضرب وجرح( قائل به تفکيک شده است. 
در حالت اول )جرم هاي مش��ابه( مرتکب فقط به یک مجازات محکوم می ش��ود و تعدد جرم 
ممکن است منجر به تشدید مجازات شود. اما در حالت دوم برای هر یک از جرم ها مجازات 
جداگانه ای تعيين مي شود. پرسشی که در این موارد مطرح می شود این است که مبنای نظری 
قانون گذار برای تفکيک چيست؟ ميان ارتکاب جرم های متفاوت با جرم های مشابه چه تفاوت 
اساسی وجود دارد که قانون گذار را به اتخاذ این سياست دوگانه در این زمينه واداشته است؟ 
آی��ا می توان گف��ت مجرمانی که مرتکب جرم های مختلف می ش��وند خطرناک تر از مجرمانی 

هستند که مرتکب نوع خاصی از جرائم می شوند؟
از دیدگاه حقوق کيفری کالس��يک کس��ی که مرتکب جرم های متعدد ش��ده اس��ت باید در 
برابر هر یک از جرم های ارتکابی مس��ئول ش��ناخته شود. عدالت اقتضاء می کند که هر کس بر 
اس��اس جرم های ارتکابی مش��مول مجازات شود. اما از دیدگاه فایده باوری جمع مجازات ها 
با یکدیگر در بسياری از موارد متضمن هيچ فایده عملی نيست و ممكن است منجر به صدور 

احكام كيفري نامتناسب شود.
برای نمونه، تجميع مجازات های سالب آزادی در مورد ارتکاب چندین فقره سرقت ممکن 
اس��ت از ميانگين طول عمر یک س��ارق تجاوز کند. از این رو بس��ياری از نظام های کيفری از 
روش های مختلف مانند اجرای مجازات اشد و یا مجازاتی شدیدتر از مجازات اشد پيروي 
مي كنند. با این حال، همانند آنچه در تکرار جرم گفته شد، شيوه و چگونگی تشدید مجازات 
در تعدد جرم )ماده 47 قانون مجازت اسالمی( معين نشده است. بدیهی است تشدید مجازات 
به این معنی است که دادگاه می تواند مجازاتی بيشتر از حداکثر مجازات قانونی تعيين کند، زیرا 
تعيين مجازات به ميزان حداکثر مجازات قانوني نيازی به مجوز ندارد و در اختيار دادگاه است. 
هر چند هيئت عمومی دیوان عالی کش��ور در رأی ش��ماره  608-75/6/27 خود این تفسير را 
نپذیرفت. در این رأی آمده است »... تعيين مجازات برای متهم بيش از حداکثر مجازات مقرر 
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در قانون بدون این که نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد، فاقد وجاهت قانونی 
اس��ت.« هيئت عمومی دیوان عالی کش��ور عبارت »... تعدد جرم می تواند از علل مشدده کيفر 
باشد... « را نص صریح قانونی ندانسته است و به جای کشف مقصود قانون گذار از حدود و 
ميزان تش��دید مجازات با صدور این رأی اختيار تش��دید مجازات را برخالف نظر قانون گذار 
از قاضی سلب کرده است. )اردبيلی، 1380: 228( بدین ترتيب، از دیدگاه هيئت عمومی دیوان 
عال��ی کش��ور مدیریت خطر مجرمان در تعدد جرم تنها در مح��دوده حداکثر مجازات قانونی 
امکان پذیر است و به رغم تفاوت هاي اساسي ميان ارتکاب یک فقره سرقت با شرایط مشدد 
و ارتکاب ده ها فقره سرقت در طول یك دوره زماني مشخص، مدیریت و كنترل خطر مجرمان 

از اختيارات قانوني محدودي در این زمينه برخوردار است.
پيش نویس الیحه قانون مجازات اس��المی در صدد رفع این ابهام و تعيين محدوده تش��دید 
مج��ازات در تع��دد ج��رم برآمده اس��ت. م��اده 3-134 پيش نویس مذکور در ای��ن زمينه بيان 

می دارد:
در جرائم عمدی مستوجب مجازات تعزیري و بازدارنده هرگاه عمل مجرمانه متعدد باشد 
اعم از آن که در زمان واحد یا زمان های متعدد واقع شده یا دارای یک عنوان یا عناوین متعدد 
مجرمانه باش��د، تعدد مادی اس��ت و چنانچه جرائم ارتکابی از س��ه جرم بيش��تر نباشد دادگاه 
مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه 
جرائم ارتکابی بيش از س��ه جرم باش��د دادگاه، مجازات هریک از جرائم را بيش از حداکثر 

مجازات مقرر قانونی معين می کند بدون این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز كند...
همان طور که مالحظه می ش��ود پيش نویس در مقایس��ه با قانون مجازات اسالمي از الگوي 
متفاوتی را برای شناس��ایی مجرمان خطرناک و تش��دید مجازات آنها اس��تفاده كرده اس��ت. 
پيش نوی��س تفاوت��ی ميان جرم های ارتکابی مش��ابه و مختلف قائل نش��ده اس��ت و با نادیده 
انگاشتن نوع جرم، تعداد جرم های ارتکابی را مبنای تشدید مجازات تلقی کرده است.  براین 
اس��اس چنانچه جرائم ارتکابی بيش از س��ه جرم باش��د دادگاه مجازات هر یک از جرم های 
ارتکاب��ی را بي��ش از حداکثر مجازات قانونی و تا ی��ک و نيم برابر آن تعيين می کند و چنانچه 
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جرم های ارتکابی تا سه مورد باشد، در این صورت دادگاه مکلف است حداکثر مجازات تعيين 
ش��ده را برای هر یک از جرم ها را نس��بت به مرتکب اعمال كند. از این رو با تصویب الیحه 
ابهام و خأل موجود در ماده 47 قانون مجازات اس��المی تا حدودی رفع خواهد ش��د. هر چند 
از دی��دگاه مدیری��ت خطر ميزان خطر تکرار ج��رم در مورد مجرمی که در طول فواصل زمانی 
مختلف مرتکب جرم ش��ده اس��ت نس��بت به مجرمی که در یک زمان مشخص مرتکب جرمی 
شده است که دارای عناوین متعدد است باید قائل به تفکيک شد. صرف نظر از نوع و شدت 
جرم ارتکابی، طول مدت جرم های ارتکابی، فاصله زمانی هر یک از جرائم، س��ير رفتارهاي 
مجرمانه می تواند بيانگر ميزان خطرناکی مجرم و ضرورت اتخاذ سياست های کيفری متفاوت 

نسبت به طبقات مختلف مجرمان باشد.

�. مدیریت خطر بر مبنای شرایط اخالقی، خانوادگی و اجتماعی مجرم
از شاخص های مهم شناسایی خطر وضعيت جسمي و رواني و شخصيت اجتماعي مجرم 
و  پيش بينی امکان ارتکاب جرم از س��وي او در آینده اس��ت. داش��تن روابط و پيوندهاي قوی 
و ثابت با اعضای خانواده و جامعه، برخورداری از س��المت جس��ماني و رواني و... از جمله 
س��از و کارهای مؤثر کنترل اجتماعی و كاهش خطر ارتكاب جرم به ش��مار می آیند. از این رو 
شاخص های تعيين خطر مجرمان و مدیریت آنان صرفًا با هدف شناسایی و مدیریت مجرمان 
خطرن��اک نيس��ت بلکه از این الگو برای تش��خيص و تفکيک مجرم��ان کم خطر و چگونگی 
مدیریت آنان نيز اس��تفاده می ش��ود. قانون گذار از عبارت هایی مانند »وضع خاص متهم« )بند 
5 ماده 22 قانون مجازات اس��المی(، »وضع اجتماعی و س��وابق زندگی محکوم عليه« )بند ب 
ماده 25 قانون مجازات اسالمی(، »خصوصيات مجرم« )ماده 20 قانون مجازات اسالمی( و... 
درصدد شناسایي مجرمان كم خطر و پيش بيني ساز و كارهاي نظارتي و كنترل به جاي تأكيد بر 
جنبه هاي ناتوان س��ازي برآمده اس��ت. اما مروري بر تفاسير قضات از این عبارت ها بيانگر آن 
است كه بدون تعيين ضوابط و شاخص هاي عيني، استفاده از این معيارها براي مدیریت خطر 
مجرمان امكان ناپذیر است. هرچند مدیریت خطر ارتکاب جرم و پيش بينی رفتارهای مجرم در 
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آینده به اندازه محاسبه هایی که در حوزه سياست گذاری مانند صنعت و اقتصاد انجام می شود، 
دقيق و سنجش پذیر نيست. با این حال، توسعه ابزارهای سنجش خطر و انجام پژوهش های 
تجربی پيرامون هر یک از ش��اخص های اشتغال، تأهل، سالمت جسمانی، وضعيت اجتماعی 
و... موجب ش��د این ش��اخص ها به تدریج از حالت ش��خصی و سليقه ای مبتنی بر تجربه های 
فردی قاضی خارج ش��ده و بر معيارها و ش��اخص های عينی تر و ش��فاف تری اس��توار شود. 
ابزارهای جدید سنجش و مدیریت این امکان را برای کارکنان نهادهای عدالت کيفری فراهم 
کرده است تا با در نظر گرفتن ميزان خطر ارتکاب جرم به تناسب از الگوهای ناتوان سازي و 

یا روش های اصالح و درمان را استفاده كنند. 
تدوی��ن کنندگان پيش نویس با اس��تفاده از عبارتي مانند »توج��ه قاضی به اوضاع و احوال 
ش��خصی مرتک��ب« و یا »در نظر گرفتن آثار مجازات ب��ر زندگی آینده بزهکار و خانواده او« 
درص��دد س��هيم کردن معيارهای فردی و اجتماعی در تعيين مج��ازات برآمده اند. با این حال 
فقدان ضوابط مش��خص جهت پيش بينی ميزان تأثيرگذاری نوع و ميزان مجازات بر مجرم و 
خانواده او و نيز عدم آموزش قضات در چگونگی اس��تفاده از این ضوابط، مدیریت و کنترل 
مجرمان در نظام کيفری ایران را با چالش های جدی روبه رو س��اخته اس��ت. مضاف بر این، 
اطالعات ارائه شده از سوی متهمان و محکومان در مورد شرایط اجتماعی و خانوادگی خود 
معمواًل دقيق و معتبر نيست. بيشتر مجرمان خود را افرادی بيکار، بی خانمان، مبتال به امراض 
جسمی و روانی و فاقد حمایت های خانوادگی معرفی می کنند تا از رهگذر بر انگيختن حس 
ترح��م قاض��ی مجازات های مالیم تری را دریافت کنند. از ای��ن رو مدیریت خطر مجرمان بر 
اس��اس ش��رایط اجتماعی و خانوادگی آنان بيش از هر چيز مستلزم تشکيل بانک اطالعاتی و 

دسترسی به آمار و اطالعات معتبر درباره متهمان و مجرمان است.

�. نتيجه 
با ظهور کيفرشناسی جدید و توسعه ابزارهای سنجش و مدیریت خطر، الگوهای کنترل جرم 
از شناسایی درجه تقصير و ميزان مسئوليت اخالقی مجرم و روش های اصالح و درمان وی به 
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سوی طبقه بندی و مدیریت خطر مجرمان تغيير مسير داد. در این رویکرد خطر بيشتر یک امر 
مدیریتی است تا موضوع مربوط به حوزه اصالح و درمان. مدیریت خطر درصدد از بين بردن 
جرم یا انحراف نيست بلکه هدف آنان کاهش صدمه های ناشی از جرم و انحراف از رهگذر 

اتخاذ تدابير نظارتی و کنترلي بر اساس پيش بينی احتمال وقوع جرم توسط مجرم است.
کارشناسان بر این باورند که با ورود عامل خطر در نظریه تعيين كيفر، عقالنيت و منطق حاکم 
بر حوزه های مجازات افزایش خواهد یافت. رویکرد مدیریت خطر قابليت ها و ظرفيت های 
مناسبی را برای ایجاد انسجام در آراء قضایی و جلوگيری از صدور احکام کيفری نامتناسب 
و تبعيض آميز فراهم می آورد. اطالعات و دانش توليد ش��ده در این رویکرد نهادهای عدالت 
کيفری را قادر می س��ازد تا ضمن مدیریت منابع و امکانات خود از این منابع به طور بهينه در 

راستای کنترل مجرمان پر خطر استفاده کنند.
ب��ا ابزارهای مدرن س��نجش و مدیریت خطر امروز معياره��ای دقيق تر و اطمينان پذیری را 
نس��بت به روش های س��نتی مبتنی بر درک و احساس ش��خصی قاضی در اختيار نظام عدالت 

کيفری قرار داده است.
تهيه کنندگان پيش نویس بخش »کليات قانون مجازات اس��المی« با توجه ضمنی نس��بت به 
دس��تاوردهای مدیریت خطر به دنبال رفع ابهام ها و خألهای موجود در قانون مجازات اس��المی 
برآمده اند. ارائه سطح بندی و طبقه بندی جدید از جرائم برحسب شدت مجازات ها، تعيين محدوده 
و قلمرو تشدید مجازات در تعدد و تکرار جرم و نيز، اختصاص سهم بيشتر به شرایط خانوادگی و 
اجتماعی مرتکب در تعيين مجازات ها را می توان از مهم ترین این جلوه ها تلقی کرد. با این حال، 
به نظر می رسد مشخص نبودن مبنای نظری مورد پذیرش در تدوین اصول کلی تعيين مجازات، 
این سياس��ت ها را دچار دوگانگی و تضاد س��اخته اس��ت. تهيه کنندگان پيش نویس از یک س��و با 
افزایش ميزان حداکثر مجازات و رفع ابهام های قانوني مربوط به تشدید مجازات، زمينه های 
محکوميت مجرمان را به حبس های بلند مدت را فراهم آورده اند. از س��وی دیگر با پيش بينی 
س��از و کاره��ای قانوني و قضای��ي حبس زدایي و در برخی موارد الزام قضات به اس��تفاده از 

راهکارهای غير سالب آزادی در صدد کنترل جمعيت کيفری برآمده اند.  
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