
329-340،   1392، تابستان و پاییز 3و 2شماره هاي ،19مجله علمی پزشکی قانونی/ دوره 

مروري

رانيايفريکيند دادرسيت در فرايل پرونده شخصيزوم تشکل

٭٭دكتر بابک محمدرضا پور–٭انيسارا محمد

، ارومیه، ایران.غربیآذربایجانتحقیقات وعلومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد جرم شناسوجزاحقوقارشدکارشناس٭
، ارومیه، ایران.یجان غربیقات آذربایتحقواحد علوم و یاسالمدانشگاه آزاداریاستادی،حقوق خصوصيدکترا٭٭

دهيچک
. استينيبشيقابل پيدارد و تاحديشتريبيک فرد است که ثبات و جلوهيرفتار يظاهرريو غيظاهريهايژگياز ويامجموعهشخصيت 

اند و گروه اند، گروهي معتقد به جبر تام بودهبودهل به اختيار تامياي قاعده،ه استااليام اختالف نظر وجود داشتراجع به جبر و اختيار در بزهكاري از قديم
كيد بر بررسي شخصيت مجرم تشكيل اقائل به نقش مهم بزهكار در فرايند كيفري هستند. طرفداران نظريه اخير ضمن ت،قبليسوم ضمن رد هر دو نظريه

، يپزشکيهاشيج مطالعات و آزماينتايت حاويدانند. پرونده شخصيمرا ضروري» ونده شناسايي شخصيتپر«قضايي بنام يكنار پروندهدرايپرونده
اقدامات يج و به طور کلين نتايايبا مطالعهيفرياندرکاران عدالت کدستدرباره متهم و محکوم است.ياجتماعيهاپژوهشويپزشکروان، يشناسروان

ا بزهکار دارند. يت متهم يبا شخصييقضايهاميتصميو به طور کليتيو تربينيماها، اقدامات تازاتق مجيدر تطبيسعافته،يانجام 
ماده و١٣٩٢مصوب ي، ... قانون مجازات اسالم١٨٨، ٦٤،١٥٢، ٤٣،٦٠، ٣٨، ١٨،٣٧در موادجملهن از يقوانيران، در برخيايفريحقوق کدر

يدر مرحله اجرا١٣٨٤کشور مصوب يتيو تربينيماها و اقدامات تسازمان زندانينامه اجرانييآ٦٤و ٤٧، و مواديضمنبه طور يفريکين دادرسييآ٢٢٢
هاي اصالح و تربيت كشور گواه بر آن ها و كانونهاي ميداني انجام شده در زندانبررسيت اشاره شده است.يل پرونده شخصيمجازات حبس صراحتاً به تشک

گردد. عوامل مختلفي مانع اعمال دقيق اين تأسيس حقوقي و اتخاذ اي تشكيل نميكاربردي چنين پروندهر اين مرحله نيز به صورت علمياست كه د
رطرف كردن اجرايي اشاره كرد. تنها راه بقضايي وتوان به موانع قانوني،ميباشد كه به طور كليافراد در كشور ايران ميتصميمات قضايي برمبناي شخصيت

يه) مي باشد.يگانه (مقننه، مجريه و قضااين موانع نيز تالش و همياري قواي سه
.ي، بازپرور، اصالح و درمانيفريند کيفرا،ييجزايهات، مجازاتي، پرونده شخصتيشخصيهايژگيو:هاد واژهيکل

۱۰/۶/۱۳۹۲تاييد مقاله:۲۹/۳/۱۳۹۲وصول مقاله:

۰۳۱۱-۲۶۰۳۳۰۷تلفن ثابت: –۵۸اصفهان خيابان شهيد سلماني مجموعه مسکوني پرديس بن بست ياس(رفاه) پالک :نويسنده پاسخگو
saramohammadein@yahoo.com

مقدمه
ت همواره با التزام يولومسيفريحقوق کدر قلمرو

ن التزام تقبل آثار و عواقب افعال يايمحتواهمراه است 
افعال سرزنش يکه سزايجازاتمتحمليعني، مجرمانه است

کن به صرف ارتکاب جرميد، ليآيز بزهکار به شمار ميآم

ت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه يولومسکباره يتوان به ينم
ن دانست.ين بار سنگيد او را سزاوار تحمل ايش از آن بايب

ت يقابل«حقوقدانان ر را در اصطالحيرفتن بار تقصيپذييتوانا
ا مختار نباشد يمند. پس اگر مجرم مدرک نايم» انتساب

، سبب مبرا بودنيدگاه قانونيست، از دياعمال خود نولومس
ن است که يايفريت کيولوا نابالغ از مسيا مجبور و يمجنون 
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را گاه به صراحت بلوغ و عقل و قانونگذار شرط ثبوت مجازات
قانون ۲۲۱،۲۳۴،۲۴۴،۲۵۱ار قرار داده است (مواد ياخت
ات يفيا زوال کي) و گاه قانونگذار فقدان ديجديازات اسالممج

يفريت کيولوحدود از اسباب رافع مسمذکور را در باب
ث مشهور ين موارد حديمستند قانونگذار در ااست؛دانسته 

ست يکه قابل سرزنش نيمجازات کس).۱(است١رفعينبو
يانت کسيولوندارد و فقدان مسيثروميو ارعابياثر اصالح

اند متوجه اجتماع کردهيخطرشکل که با ارتکاب جرم به هر 
م آنان شد بلکه جامعه يد همواره تسليست که بايل آن نيدل

ول به ورمسيد بزهکاران غيقبال تهدتواند دريحق دارد و م
.دست بزندانهريشگير پيک رشته تدابي

ک مجرم بدون در يرسد محکوم کردن يبه نظر م
که تحمل يو اثرات اجتماعت او يق و شخصنظر گرفتن سواب
يد فقط به جرم ارتکابينبايست و قاضيح نينموده است صح

بزهکار را فراموش ياجتماعيجسمانينظر بدوزد و عوامل روان
د تنها در مقام ينبايدر برخورد با عارضه بزهکاريکند. قاض
ب،يک طبيآن باشد، بلکه او به مثابه يمصداق قانونيجستجو

يص داده سپس دارويمار را تشخيد درد بيبايقبل از هرکار
مار او نه تنها مداوا يد و گرنه بيز نمايمناسب و الزم را تجو

و شده يوياناً نابوديد حالت و احيشود بلکه امکان تشدينم
ز وجود خواهد داشت.ينيماريوع بيشيحت

ت يشخصيايبردن به زواين اساس به منظور پيبر ا
پرونده «تحت عنوان يال پروندهيا مجرم، تشکيمتهم 
م و يکه در تنظييدر کنار پرونده قضا» تيشخصييشناسا

پزشک، ن آن متخصصان علوم مختلف مانند پزشک، روانيتدو
يو... نقش اساسيشناس، مددکار اجتماعشناس، جامعهروان

عادالنه محسوب يفريکيک دادرسيات يدارند، از ضرور
با مراجعه به آن پرونده و اشراف بر ييا مقام قضاگردد، تيم

کردن يفرديت بزهکار بتوانند در راستايابعاد مختلف شخص
م ين تصميتر، عادالنهييمات قضايو تصميفريکيهايدگيرس

ه مجرم اتخاذ کند.يا تنبيو يرا جهت بازسازگار
ن يايبا مطالعهيفريدست اندرکاران عدالت ک

ق يدر تطبيافته سعياقدامات انجام يج و بطور کلينتا
يهاميتصميو بطور کليتيو تربينيماها، اقدامات تمجازات

١

.

يفريد در حقوق کنا بزهکار داريت متهم يبا شخصييقضا
توان به مواد يت ميشخصييل پرونده شناسايتشکيران، برايا

يقانون مجازات اسالم۶۴،۶۰،۱۵۲،۱۸۸، ۱۸،۳۷،۳۸،۴۳
و ۴۷ن طبق ماده ياشاره کرد و همچنيبه طور ضمند، يجد
و ينيماها و اقدامات تسازمان زندانينامه اجرانييآ۶۴
ن يل چنيمجازات حبس تشکي، تنها در مرحله اجرايتيترب

قرار گرفته است. ييمورد شناساياپرونده

بررسیروش 

ها و اطالعات استفاده از کتابخانهيروش گردآور
يبردارشيو با استفاده از مدل فهمربوطيکيالکترونل يوسا

است. بوده 

ت يپرونده شخصينظريم و مبانيمفاه- ۱
تيشخص-۱-۱

ند ياز اشخاص جامعه است که در فرايبزهکار شخص
ين دادرسييقانون آ۶ماده ۱بنددارد (ينقش مهميدادرس

هاي شخصي در مجازاته يا محکوم عليمتهم با فوتيفريک
قانون مجازات ۱۱۴ماده ا در يگردد و يمتعقيب موقوف

موارد ي، در بعضيم حديجرادرمتهم با توبه ديجدياسالم
است که هر فرد يل ضرورين دليبه هم)، ددگرحد ساقط مي

.ميرا جداگانه مورد مطالعه قرار ده
ح داده ين توضيت را چنيشخصيلغويمرحوم دهخدا معنا

است:
و يظاهريهايژگياز وياهت مجموعيشخص

يشتريبيک فرد است که ثبات و جلوهيرفتار يرظاهريغ
ن صفات يکه ايياست؛ تا جاينيبشيقابل پيدارد و تا حد

.)۳(دهديمگران متفاوت نشاني، فرد را از ديتيشخص
يشناسان و روانکاوان علل رفتارهاار از روانيبس

ن ييه و تبيرو توججت فرد کيرا برحسب نقص شخصيانحراف
شتر يت بيشخصيهااز گونهين باورند که برخياکنند و بر يم

.)٤(و ارتکاب جرم دارنديش به تبهکاريگر گرايديهااز گونه
ت يعوامل سازنده سازمان شخص-۱- ۲

، يجسميهايژگيتوان مجموعه ويت را ميشخص
آنچه به ن ي، بنابرادر افراد دانستيو اجتماعي، عاطفيروان

ده يت ناميد، شخصيآيها، به شمار ميژگين ويايوجود آورنده
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تعامل و ت هر فرد حاصلياست که شخصيهيشود. اما بديم
کسو عوامل ياز کهين معنيبد،استير متقابل عوامليثات

يکيولوژيزيفيهاتي، در چهارچوب امکانات و محدوديطيمح
يهاييگر توانايديز سوو اکنند، يت مي، فعاليو ساختار توارث

توانند شکوفا يمياند، هنگامبالقوه، که عمدتاً محصول توارث
شکوفا يبرايط مناسبيند که محيبه فعل درآشوند و از قوه

شدن داشته باشند.
ت لقب يمربوط به شخصيه هايد که او را به پدر نظريفرو

:دانديستم ميرا مرکب از سه سيت آدمياند، شخصداده
، ٤من- ٢)٣زي(غرااستيکه تابع اصل لذت و خوش، ٢ادنه-۱

يو عقالنيکند و بخش منطقيت ميت تبعيکه از اصل واقع
که جنبه ،٥من برتر-٣ت)ي(اصل واقعاستيت آدميشخص
ت ياست که نمودار شخصيت آدميشخصيو اخالقيوجدان

ستم ين سه سياو کمال مطلوب)؛٦(ارزش هااستياجتماع
ن يت ايواقعيند وليآيجدا از هم به نظر مظاهراًفوق الذکر

جه عمل ينتباًيتقريکنند و رفتار آدمياست که با هم کار م
.)٥(تهر سه آنهاس

و يتيل شخصيرا به مسايشناسان تبهکارروان
ياجتماعيفرد با هنجارهايا عدم سازگارييمساله سازگار

-م به عنوان گونه، جريروانکاويهاهيکنند در نظريمنسوب م
از يکيها در يد که از نابسامانيآيدر نظر ميروانيماريبيا

د يگر پديکديا روابط آنها با يت فرد و يسه گانه شخصيهاهيال
رفتار يد معتقدند زمانيشناسان مکتب فرو، روانديآيم

ار فعال در ير و بسيد که "نهاد" نظارت ناپذيآيش ميمجرمانه پ
شود؛ حال آنکه در يت ظاهر ميبرتر" کم فعالب با "من يترک

رفتار فرد ييماند و در راهنمايتفاوت ميان "من" بين ميا
ن "نهاد و من برتر" در يکند. عدم توازن بيفا نمياينقش

به وجود يط ناسالم و نامطلوب اجتماعي، که در اثر شرايکودک
.)۶دهد (يسوق ميد، فرد را به طرف تبهکاريآيم
ت ياختالل شخص- ۳-۱

آن طور که يطيط محياگر شراست يط زيدر مح
يعيو طبيت فرد به طور عاديشخص،د فراهم باشديد و شايبا

2- Id
مکانیسم هاي نیاموخته ثابتی که براي نیازمندیهاي جانوران هستند.-3

4- Ego
5- Super Ego

ارزش ها انواع گوناگون واقعیات و امور هستند که احتیاجات انسان را برآورده می کنند،به -6
عبارت دیگر ارزش ها واقعیات مرجح هستند.

که يشخصکند. يدا ميقوام گرفته و قدرت انطباق و سازش پ
ن باشد و يب، خالق و خوشيرا دوست بدارد، منطقيزندگ

يعه هماهنگخود با مقدورات جاميال و آرزوهايان اميبتواند م
ند. اما در هر يگويم» انسان سالم«جاد کند؛ به او يو سازش ا

يهااختالليشوند که دارايدا ميپيهمواره افرادياجامعه
يتوانند با هنجارهايبوده و بدون آنکه بخواهند، نميتيشخص

ف يت شامل طيدا کنند. اختالالت شخصيپيسازگارياجتماع
يريپذ، از سلطهيرانطباقيغيارهاار متنوع از انواع رفتيبس

رد. يگيبر مانه را دريوحشيمفرط گرفته تا رفتار ضداجتماع
٨زيا جامعه ستي٧رنجورن ناسازگاران جامعه را روانياز ايبرخ

يهاوهينان با شيوانند. اخيميو رفتارشان را ضداجتماع
ه در دهند کياز خود بروز مييگوناگون و علل مختلف، رفتارها

است و يرعاديسه با سلوک و رفتار افراد سالم جامعه، غيمقا
ند.يبيب مياعمال آنان است که جامعه آسيجهيدر نت

يرفتار شخص، ير عاديد، رفتار غدر اغلب موار
يشناخته شدهيهايمارياز بيکيتواند باشد که مبتال به يم

سازمان يين نارساير هميباشد و تحت تأثيتيشخص
نصورت يارينابهنجار شده است؛ در غيرفتاري، دارايتيخصش

. لذا خواهد بودير از علل روانيغي، علتيکردارينابهنجار
م يت را بشناسيشخصيهاالزم است انواع مختلف اختالل

، ١١کاليستري، ه١٠يميکلوتي، س٩يدييزويت اسکي(شخص
، کژخو و ١٤ثباتيو بيجاني، ه١٣ي، وسواس١٢يديپارانوئ

از ييت الگوهايمقصود از اختالالت شخص)١٥ياعضداجتم
ت چنان يشخصيهايژگيکه وياست. هنگاميرانطباقيرفتار غ
زان يشوند که کارکرد فرد را به ميرانطباقير و غيناپذانعطاف
يهان صورت به اختالليمختل کنند، در ايريچشمگ
ت در واقع يشخصيهاشوند، اختالليل ميت تبديشخص

حل مسأله و کنار آمدن با يبرايرسا و نامناسبنايهاوهيش
کنند و در يبروز ميل نوجوانياغلب در اوا،هستنديفشار روان

.ابندييادامه ميسراسر بزرگسال

7- Personality disorders
8- Psychopath= anti-social
9- schizoid
10- siklotimi
11- hysterical
12- paranoid
13- compulsion
14- emotional-instability
15- anti social
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هستند، که در ييهات اصوالً اختالليشخصيهااختالل
ط به يش فرد به درک کردن و پاسخ دادن به محيگرا
.)۶(ابندييمناسازگارانه انعکاس يهاوهيش
يت کژخو و ضد اجتماعيشخص- ۴-۱

مشاهده شود که يشخصاز يهر جا سلوک و رفتار
دخالتزد،ينظم اجتماع را در هم بريممکن است به نحو

يرويد. پس نيآيش ميندگان قانون پيو نمايانتظاميروين
که يم حفظ نظم و دادگستريول مستقوکه مسيانتظام

يشماريبياشند با افراد ضد اجتماعبيقانون ميول اجراومس
يانتظاميرويگردند. لذا الزم است قضات و نيممواجه
داشته يضد اجتماعيبا انواع سلوک و رفتارهاياجمالييآشنا

نگونه يرا در مواجهه با ايمات درستيباشند تا بتوانند تصم
من يند تا جامعه از مضار اعمال خالف آنان ايافراد اتخاذ نما

د.باش
فرد «:آمده است کهياجتماعضدف خوديتعردر

رش و يت و قدرت پذيد ظرفاست که فاقيکسيضد اجتماع
».ش باشديط و اجتماع خويمحياخالقيارهايمعبا انطباق 

، يريادگييهاي) کاست۲، (يو اجتماعيت خانوادگي) موقع۱(
دستگاه در يکيولوژيزيفيهاي) کژکار۴(،يکي) عوامل ژنت۳(

يجاد رفتار ضد اجتماعيچهار منبع بالقوه در ا؛يمرکزيعصب
يتفاوتيت و بيعدم حساسينوعن اختالل،يشاخص اهستند.

کردن، تقلبيگفتن، دزدگران که با دروغينسبت به حقوق د
که يشود. در حاليبدتر از آن مشخص ميزهايکردن، و چ

ند باشند، يتوانند ناخوشايگر ميديافراد مبتال به مشکالت روان
را يکامالً خطرناک است، زياجتماعضديهاتيتماس با شخص

که تعداد ييار هستند. از آنجاياز آنها مجرمان تمام عياريبس
ي، مشکالت اجتماعيست، عالوه بر مشکل روانين افراد کم نيا

.)۷(آورنديرا به وجود مياديزيو قانون
يفريت کيلوت بر مسوير اختالالت شخصيثات- ۵-۱

مثل تيشخصيهاک از انواع مختلف اختالليچ يه
کال، يستري، هيميکلوتي، سيدييزويت اسکياختالل شخص

، يثبات، کژخو و ضداجتماعيو بيجاني، هي، وسواسيدييپارانو
افراد با يعني،توانند باشندينميفريکتيولورافع مس

ه کامل يزکه دچار تجيتا زمانيعادريغيهاتيشخص

اند، قادر به انجام امور مربوط به ) نشده١٦يزوفرني(شيتيشخص
بوده و يعيها طبز در آنيباشند قدرت اراده و تميخود م

. ص دهنديتوانند خوب و بد و حسن و قبح را از هم تشخيم
ز هستند؛ اما ممکن است يه اعمال خود نيول کلوجه مسيدر نت

ز فرد بزهکار را به يراده و تمن اختالالت، ايموارد ايدر بعض
را به هم يوير قرار دهد که قدرت اراده عاديثاتحت تيحد

يتواند در مجازات ويدادگاه، مين موارد قاضيبزند که در ا
گر که ياز نوع ديل به مجازاتيا تبديل شود يف قايتخف

قانون ۳۷ماده ۳-۵بند ، دينماتر به حال او باشدمناسب
ممکن است بنا به مورد، در ).۸(ديجديمجازات اسالم

، مبرا گردند و آن يفريت کيولاز مسويبه طور کليموارد
ن افراد عنوان جنون يايتياست که اختالالت شخصيحالت

۱۴۹را قانونگذار صراحتاً در ماده له ادا کندکه حکم مسيپ
قانون ۹۵۴و ۸۸ن يو مادت) ۹(د يجديقانون مجازات اسالم

ن کرده است.يمع۱۳۷۸مصوب يفريکين دادرسييآ
ت يپرونده شخص-۱- ۶

ينيباليشناسجرميت از دستاوردهايپرونده شخص
ن يي، تعينيباليف جرم شناسين وظاياز مهم تريکي،است

و يو روانيجسميهايژگيويطرق معالجه بزهکار بر مبنا
است و ياجتماعيهاياو به نابهنجارياو و درجه ابتاليروح
به عمل آورد يريتوان جلوگيز ميب از تکرار جرم نين ترتيبا ا

به عبارت ن).يمجرميق اهتمام در مراقبت و نگهداري(از طر
ر علوم مرتبطيبا استفاده از ساينيباليگر، جرم شناسيد

ا در ينموده و يريگرا اندازهفرد بزهکاريريو اصالح پذييتوانا
انحراف و ي، درجهکه حالت خطرناک دارنديمورد افراد

ز الزم جهت يشود و تجويميريگخطرناک بودنشان اندازه
.)١٠(ديآيآنان به عمل ميماريدرمان ب

ست يجرم نيدر بررسيسعيتيدر پرونده شخص
را در يواند قاضتيممجرم مطرح است، کهيبلکه شناخت کل

يارياصالح و درمان مجرم يک مجازات متناسب براياتخاذ 
ها و کردن مجازاتياصل فرديمهم در راستايدهد که گام

باشد که از آن يميفريکيت انصاف و عدالت در دادرسيرعا
شود.يمادي١٧يمياست عدالت ترميبه س

١٦-Schizophrenia)(

فرایندي است که تا حد ممکن آنانی را که در جرم خاصی نقش داشته اند و نیز ضررها -17
و نیازها و الزامات بزه دیدگان را براي درمان و جبران آنها در بر می گیرد.
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با يستيبايت بزهکاران از نظر اصوليپرونده شخص
پزشک، پزشکمرکب از روانيميتوسط تيشروع بازپرس

و ي، مددکار اجتماعيکينيکليشناسروان،سنج، روانيمومع
، ي، فرديت جسمانيوضعيبا بررسين علوم اجتماعيمتخصص
۲۰۳(ماده رديا محکوم صورت گيمتهم يو روانياجتماع

ق است که ين طري) و تنها از ايفريکين دادرسييحه آيال
و يمجرم، رشد عاطفيان ساختمان فکريکشف ارتباط م

گردد و متعاقب آن ير ميپذامکانياو و جرم ارتکابيستيز
زا و نحوه برخورد با آنها محقق عوامل جرميياست که شناسا

.)۱۱(خواهد شد
که ييهاشيها و آزمايقات و بررسيمجموعه تحق

ت به يل پرونده شخصيت بزهکاران و تشکيشناخت شخصيبرا
يحقوقيهاشود. در نظاميده مينام١٨ونيرود، ابسرواسيکار م
قات يدر (مرحله تحقيون ممکن است قبل از دادرسيواسابسر

به منظور يفريکين دادرسييقانون آ۲۲۲) مادهيمقدمات
ت يفر با شخصيحالت خطرناک و متناسب نمودن کييشناسا

ا يت و ياصالح و تربيبزهکار در جهت اتخاذ روش مناسب برا
ا بعد از صدور يا (ضمن محاکمه در دادگاه و يردرمان بزهکا
نامه سازمان نييآ۶۴و۴۲رد، ماده يت) انجام گيحکم محکوم

ييبه منظور شناسايتيو تربينيماها و اقدامات تزندان
ان. يزندانيت بزهکاران و طبقه بنديشخص

ييدر پرونده شناسايستيکه بايمعموالً نکات مهم
و يو جسمي) ساختمان بدن۱:ت آورده شود عبارتند ازيشخصّ

و ياز نظر روحيوينهيجه معاي) نت۲متهم يشناسستيز
، ياجتماع، يو خانوادگي) وضع اخالق۳و انحرافات يروان

ن يل به ايني؛ برات متهميم و تربيتعليو چگونگيفرهنگ
يالف) پر نمودن ورقهرد:ير انجام گيد اقدامات زينکات با

ت فرد مورد يشخصّيين سند شناسايق و پژوهش که اوليتحق
پزشکان ب)يله مددکاران اجتماعين است به وسآزمو

و ابتالء يوضع سالمتيمتخصص آزمون شونده را از نظر بررس
اد ين اعتيو همچنيزشيگوناگون از جمله آميهايماريبه ب
و غدد مترشحه يالت جنسين به مواد مخدر و الکل و تمايوالد
ج) .دهنديقرار ميثرند، مورد بررسؤکه در رشد ميداخل

در اعصاب و مغز يعات عضويروان پزشک، متهم را از جهت ضا
ش يمغز، مورد آزمايعصبيهاسلوليکيو ثبت امواج الکتر

18- Observation

ي، برايو روانکاويشناسروانيهاشيدهد. د) آزمايمقرار
زان هوش و ين مييه، تعيل طرز تفکر، روحيه و تحليتجز

د يآين به عمل مياستعداد آزمون شونده که توسط متخصص
، يوسکوپيگر از جمله راديشات مختلف ديآزما.)۱۲(

، ضربان قلب، ن، فشار خونيتيريزان حجم هواي، ميوگرافيراد
شات در يو ... از جمله آزمايعضالنيروين گروه خون، نييتع

.)۱۳(استينيباليجرم شناس

يفريکيند دادرسيت در فرايآثار پرونده شخص-۲
رانيا

رامون ابعاد يق پيو تحقيران بررسيايدر نظام حقوق
و يه توسط شخص قاضيا محکوم عليت متهم يشخص

يفري، آن هم ضمن پرونده کين دادگستريعنداللزوم ضابط
، يقات مقدماتيرد؛ اما در مراحل کشف جرم، تحقيگيصورت م

خاص که همان صدور حکم يبه معنايب جرم و دادرسيتعق
ت به صورت مستقل يه شخصتحت عنوان پرونديااست پرونده

يتفاوتيوجود ندارد و قانون گذار با بيفريو جدا از پرونده ک
در يکن مواد مختلفيکامل نسبت به آن گذشته است، و ل

ن يبه ايک از آنها به نوعيما وجود دارد که هر يفريمقررات ک
يبه بعضيل به صورت مورديدر ذکننديدا ميشناخت ربط پ

د شد.مواد اشاره خواه
يقات مقدماتيمرحله تحق-۱-۲

بحث ۱۳۸۱سال ياگرچه قانون اصالح:بي
را به سکوت برگزار نموده است، »بيتعقياقتضا«راجع به 

يبيبا لحاظ تقريفريکين دادرسييد آيحه جديکن در اليل
ن ياز قوانياقانون اصالح پاره۲۲ط مندرج در ماده يهمان شرا
» بيق تعقيتعل«نهاد ۱۳۵۶ماه ريوب تمصيدادگستر

ق يصدور قرار تعلين ماده برايا،)۱۴(شده استينيبشيپ
اقرار مقرون - ۱را مقرر نموده که عبارتند از: يطيب، شرايتعق

ثر، وميفريت کيفقدان سابقه محکوم- ۲به واقع توسط متهم، 
-۴او، يت از سويا استرداد شکاييخصوصيفقدان شاک-۳

اتهام در باب ينيش بيعدم پ- ۵بودن اتهام متهم، ياهجنح
طور که مالحظه همان.)۱۵(يدوم قانون مجازات عموم

ار ياست که اختيز از جمله موارديب نيق تعقينهاد تعلد،يگرد
، استفاده از آن يار اصليدادستان بوده و معيعنيب يمقام تعق

، در نظر يعن کننده دفاع اجتمايماعادالنه و تيدر دادرس
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ست يز ممکن نيباشد که آن نيم» ت متهميشخص«گرفتن 
ييپرونده شناسا«متهم ييمگر آنکه در کنار پرونده قضا

ل شده باشد تا دادستان با يز در دادسرا تشکين» تيشخص
م متناسب يت متهم تصميدرنظر گرفتن آن و لحاظ شخص

تخاذ ا عدم استفاده از آن اي» بيق تعقيتعل«بر اعمال يمبتن
.)يفريکين دادرسييآديحه جديال۸۰-۸۱(ماده دينما

ييق و بازجوينکه مرحله تحقيت به ايبا عناق:ي
يآورن مرحله جمعيف قضات دادسرا بوده و هدف از اياز وظا

متهم و در صورت ياحراز بزهکاريل و اسناد و مدارک برايدال
- يدادسرا ميز سوخواست افريا کيت يلزوم صدور قرار مجرم

از افراد با ييق و بازجوين بود که تحقيد بر ايباشد با
و با استمداد يو علميد به طور فنيبايرعاديغيهاتيشخص

ن انجام يگر متخصصيو روانكاوان و دياز مددکاران اجتماع
ک فرد ياز يياست که بازجويهيار بديرا بسيرد. زيبگ

يدارد با اشخاصيدزدل به يکه انحراف ميا شخصيست يساد
تفاوت داشته باشد. يستيبايو عاديعيطبيهاتيبا شخص

، يتيو تربينيا اقدامات تأميمجازات يلزوم اجرا
ت يو رعايگران، حفظ نظم عموميمتنبه کردن متهم و د

موارد، قانونگذار را بر آن يتواند در بعضيدگان ميدحقوق بزه
ف ين تکلييش از تعيهد که پاجازه دييدارد تا به مقامات قضا

از يت، بعضيمحکوميموضوع اتهام و صدور حکم قطعيينها
او به يبراييهاتيودا محديمتهم را سلب کنند و يهايآزاد

با توجه به مباحث فوق مبرهن است که توجه به .وجود آورند
ت يز اهميار حاين بسيت متهم در صدور قرار تأميشخص

به منظورم اتهام يق پس از تفهيقباشد. چرا که مقام تحيم
از فرار يرين حضور به موقع متهم در مواقع لزوم و جلوگيتضم

ن مهم را ين مناسب، ايبا صدور قرار تأميستياو، ناچاراً با
ت يبا شخصييست، جز آشنايسر نين کند و امکان آن ميتأم

متهم.
۱۳۳و ۱۳۲مواد يران قانونگذار طيدر حقوق ا

و انقالب در امور يعموميهادادگاهيرسن دادييقانون آ
کرده ينيبشين پيما، شش نوع قرار ت۱۳۷۸مصوب يفريک

ت ينکه به لزوم توجه به شخصيرغم ايعليرانيقانونگذار ا، است
يت متهم به خوبيشخصييل پرونده شناسايمتهم و تبعاً تشک

ت يشخصييل پرونده شناسايواقف بوده است، متأسفانه تشک
۱۳۴ننموده و تنها به موجب ماده ينيبشين مرحله پيارا در 

و انقالب در امور يعموميهاگاهدادين دادرسييقانون آ

ت متهم در يبه شخصي، لزوم توجه قاض۱۳۷۸مصوب يفريک
.ده استين را متذکر گرديهنگام صدور قرار تأم

ن مجازات ييمرحله تع-۲-۲
درمان بزهکار، از اصالح و:ها

محسوب يفريکيضمانت اجرايگرادهيفايجمله کارکردها
و گسترش يشناسشود که در واقع پس از تولد جرميم

قرار گرفت. يفريآن، مورد توجه نظام کيهاافتهيمطالعات و 
به يفريند عدالت کي: لحاظ مجرم در فرايعنياصالح بزهکار 

ي، جسمانيروانيهاازينبايفريمنظور متناسب کردن پاسخ ک
مجازات از يکليريگدگاه، جهتين دياو. در ايو اجتماع
کند و نوع ير مييتغيصرف، به جنبه درمانيهيجنبه تنب

واکنش عدالت يار اصليبزهکار، معيتيشخصيهابيآس
ا به ي» شدهيپاسخ فرد«شود و سخن از يبه جرم ميفريک

ن يد. بديآيان ميبه م» شدهيشخصيفريعدالت ک«يطور کل
مرتکب جرم، يسيو پلييسان است که در کنار پرونده قضا

گردد.يبرخوردار مياژهيت وياو از اهم» تيپرونده شخص«
يهادر گذشتن از جنبهيعنيت بزهکار، يل پرونده شخصيتشک

جرم با مطالعه يانسانيهالحاظ جنبهيبزه برايصرف حقوق
يو جسماني، روانياحرفه، يلي، تحصيگذشته خانوادگ
ده، يزه ارتکاب جرم، رابطه بزهکار با بزه ديمرتکب آن، انگ

مجرم پس از ارتکاب جرم يها، اقداميا معاونان احتماليشرکا 
جرم و ... بزهکار پس از وقوعيده، حالت عمومينسبت به بزه د

)۱۶(.
مختلف مانند يهات بزهکار به فنون و روشيشخص

-(آزمونيها)، تستي(الکترو آنسفالوگرافيمغزينگاربرق
و ي، فرهنگيلي، تحصيخانوادگيهاشيماي، پي) فرافکنيها

آن در غالب يات مورديشود و خصوصيو ... برآورد مياجتماع
قضات -١خطاب به:ينيمتخصصان باليات مشورتينظر

-٢ينيا اقدام تأميفر يکييکردن قضايدادگاه به منظور فرد
باشد با يکه واکنش از نوع سالب آزاديدرصورتزندانبان

پرونده «، در يفر سالب آزاديکييکردن اجرايهدف فرد
گردد.يمو ثبتيآورمرتکب جرم جمع» تيشخصييشناسا

اصل يتوان گفت مفهوم و محتوايبه طور خالصه م
ت يها عبارت است از: شناخت شخصکردن مجازاتيفرد

ن يبه منظور تأميت ويشخصمجرم و انطباق مجازات با 
عدالت و يو اجراني، اصالح مجرمي، ارعابياهداف سزاده

.ييانصاف قضا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jf
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             6 / 12

http://sjfm.ir/article-1-527-fa.html


335و همکارسارا محمدیان

1392، تابستان و پاییز 3و 2شماره هاي ،19مجله علمی پزشکی قانونی/ دوره 

طبق  :يي
م يتواند جرايد دادگاه ميجديقانون مجازات اسالم۴۰ماده 

ت ير درجه شش تا هشت را پس از احراز مجرميموجب تعز
و سوابق يو اجتماعي، خانوادگيت فرديوضعمتهم با مالحظه 

ده است با توجه يکه موجب ارتکاب جرم گرديو اوضاع و احوال
صدور حکم ،نام برده شده استيکه در متن قانونيطيبه شرا

س يسن تأيچنهمق اندازد و يسال به تعورا از شش ماه تا دو
الذکرقانون مار۴۶مجازات که در ماده يق اجرايتعليحقوق
هم يحقوقن دو نهاديا.)۱۷(ان شده استيبيطيرابا ش

ن بار ياولياست که برايله ابراز عطوفت نسبت به مجرميوس
از يکيات مخففه يفيمرتکب جرم شده است و هم مانند ک

ن يد. ايآيت مجرم به شمار ميق مجازات با شخصيطرق تطب
از يريجلوگياست که برايياست جناياز ارکان سيکينهاد 

و يادين اعتياز به وجود آمدن مجرميريتکرار جرم و جلوگ
ت خاص و يشخصيق افراد داراياز مصاديدرمان و اصالح بعض

ضرورت ين فلسفه و مبانيهمده است.ي، مطرح گردير عاديغ
ييپرونده قضات بزهکار در کناريشخصييوجود پرونده شناسا

بر ياشراف کاف،ييکند. چرا که تا مقام قضايه مياو را توج
ن يتواند از ايت مجرم نداشته باشد، نميابعاد مختلف شخص

ياصالح و بازسازگاريد در راستاينه و مفينهاد استفاده به
.ديمجرم نما

:يبا توجه به شخصفرييمسول
يو اجتماعيات روانيا خصوصيط ارتکاب جرم يشرايگاه

بر يترفيا دارد که مجازات خفاست که اقتضيمرتکب به نحو
ات مخففه را به دو يفيل شود. حقوقدانان علل و کياو تحم

ات مخففه يفيدر ک)۱۸(اندم کردهيتقسييو قضايدسته قانون
ف يها را تخفمجازاتيخود قانونگذار بنا به مصالحيقانون

ات يفيک«اما در .آورديق در ميتعلآن را بهيا اجرايدهد و يم
دهد با يدادگاه اجازه ميقانونگذار به قاض» ييففه قضامخ

يز حاکيات وقوع جرم که آن نيفيت متهم و کيشخصيبررس
.)۱۹(ف دهديت اوست، مجازات را تخفياز شخص

د در بند پ و ث ماده يجديقانون مجازات اسالمدر 
و بازدارنده يريم تعزيد در جرايجديقانون مجازات اسالم٣٨

ا يل رفتار ي، از قبوضاع و احوال موثر در ارتکاب جرماشاره به (ا
زه شرافتمندانه در يا وجود انگيده يدز بزهيآمکيگفتار تحر
ل يا وضع خاص متهم از قبي، ندامت، حسن سابقه و ارتکاب آن

توان جهت اعمال ي) کرده است و در حدود ميماريا بيکهولت 
در محاربه، ٢٨٦در شرب خمر، ماده ٢٦٥ف به ماده يتخف

و ٣٨٢و ٣٨١و ٣٠١در سرقت و در قصاص مواد ٢٧٦ماده 
را نام برد.٤٢٣

يشترياوقات عمل مجرمانه مستلزم خطر بيگاه
دار حهيشتر جريرا بيا احساسات عموميجامعه است و يبرا
است که ينکه شخص مرتکب، واجد اوصافيا ايکند و يم

رسد. علل و يالزم به نظر ميويبرايدتريمجازات شد
شوند،يم ميتقسيو شخصينيد به دو دسته عيموجبات تشد

زان يو نوع جرم و مياوضاع و احوال خارجينيدر علل ع
قرار يکند مورد بررسيمجاد يجامعه ايکه برايخطر

ت ياز شخصين اوضاع و خطر تابعيرد که در واقع ايگيم
و در يدات فريفيات و کي، خصوصيو علل شخصبزهکار است

گردد. يد مجازات ميت مرتکب، باعث تشديت شخصينها
. تکرار استود ها، تعدد مجازاتيتشديعلل عموم

م متعدد، نشانگر وجود حالت يرا تکرار جرم و ارتکاب جرايز
ن يخطرناک در مرتکب آن است و در تکرار جرم فرض بر ا

در مرتکب مؤثر واقع نشده، اهداف ياست که مجازات قبل
يبرايستي. فلذا بان نشده استيمجازات تأمياصالح–يعابار

ن حال قضات با ياعمال گردد. در عيدتريبزهکار مجازات شد
تکرار کننده جرم، مجازات مشدد يص فرديخصايبررس

در قانون ند.ينماين و اعمال مييت او تعيمتناسب با شخص
-۱۳۱د قانونگذار در فصل پنجم از مادهيجديمجازات اسالم

به موارد تعدد و تکرار پرداخته است.۱۳۹
ت بزهکار يمجازات با توجه به شخصياجرا- ۳-۲

تنها در مرحله يتوجه قانونگذار بوده است؛ ولمورد 
ييل پرونده شناسايحکم است که تشکياجرايعنييينها

ل يران تشکيگر، در ايده است به عبارت ديگرديت الزاميشخص
ت است نه در يت، اصوالً پس از محکوميشخصييپرونده شناسا

.)۲۰(يه اتهاممرحل
يمشروط به شرحيآزاديشروط اعطا:
ن ييتعد يجديقانون مجازات اسالم۵۸که قانونگذار در ماده 

گذراندن -بت اوليمحکوم-الفن قرار است:يکرده به ا
تيمصون-دل اصالحيدل-جاز مجازات در زندانيقسمت
جبران صدمه و خسارت-هـجامعه

يآزادياعطايکه قانونگذار براين شرطياول
ن است:يکرده است اينيبشيمشروط پ
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مجازات، مستمراً حسن اخالق نشان ي) در مدت اجرايزندان«(
مشروط تنها در مورد يآزادياست اعطايهيبد» داده باشد.

، صورت که اصالح شده و بتوانند وارد جامعه شونديکسان
رد.يگيم

يا اصالح متهم به نحو کافين که آيص ايتشخيبرا
، مقرون به اصالح يمشروط به ويآزاديرفته و اعطايانجام پذ

ا نه، تنها به ظواهر رفتار متهم در زندان که عمالً تنها ياست 
رد، اکتفا يگيو قضاوت نگهبانان زندان قرار ميمورد بازرس

را يو اجتماعيصص در امور رواناز افراد متخيتايهم.ينکن
م و از يکنيت زندانيبه شکل تحوالت شخصيدگيمور رسام

مشروط يتوانند از آزاديان را که ميم زندانيها بخواهآن
مشروط يآزاديند، به فلسفه اعطاين نمايياستفاده کنند، تع

م بود.يتر خواهکينزد
ياعطايکه قانونگذار برايب شرط دومين ترتيبه ا

از اوضاع و احوال «ن است که: يل شده، ايمشروط قايآزاد
يگر مرتکب جرميديشود که پس از آزادينيبشيپمحکوم

ست مگر پس ينينيبشيز قابل پين شرط نيکه ا». نخواهد شد
که حاصل اظهار » يتيشخصييپرونده شناسا«از مراجعه به 
، يشناس، روانيپزشک، روانين علوم پزشکينظر متخصص

باشد.يمجرم ميو ... در خصوصياجتماعيمددکار
در :ييي

ن يف مجازات محکوميون عفو و تخفيسينامه کمنييآ۲۴ماده 
يهااستيط و سيان شرايمذکور که در مقام ب۱۳۸۷مصوب 

اصالح «له اباشد به مسيل مجازات ميف و تبديعفو، تخف
يو خانواده و» هيعلٌت محکوميشخص«به و توجه » مجرم

يگردد که اعضاين مالحظه ميبنابرا. اشاره شده است
ت يکننده به وضعيدگيرسيو مرکزياستانيهاونيسيکم

عادالنه و مناسب يميتوانند تصميميان عفو در صورتيمتقاض
ن ين گرفته و از ايو اصالح مجرميدفاع اجتماعيدر راستا

ت يشخص«ند که ابتدا ينه نمايستفاده بهايس حقوقيتأس
ز ممکن نخواهد بود مگر با وجود يرا بشناسند و آن ن» مجرم

ن ي، تا اييت در کنار پرونده قضايشخصييپرونده شناسا
ن با مراجعه به آن پرونده و اشراف بر ابعاد مختلف يمسئول
ت اتخاذ يمناسب با آن شخصيميت بزهکار، تصميشخص

.ندينما
:ييندبطبقه

مجازات حبس به منظور يقانونگذار تنها در مرحله اجرا

ل پرونده يآنان، تشکيبندان جهت طبقهيزندانييشناسا
.دانسته استيت را ضروريشخصييشناسا

ز ين۲۰/۹/۱۳۸۴د مصوب ينامه جدنييآ۴۷ماده 
ياست برايص محليرش و تشخيواحد پذ«دارد: يمقرر م

ت محکومان و متهمان که يو شناخت شخصيرش، بررسيپذ
ن يبه هم».ندينمايفه مير نظر مسئول مربوط انجام وظيز

ص به منظور شناخت يبه نام تشخيمنظور در هر زندان قسمت
ها، با استفاده از خدمات آنيبندان و طبقهيت زندانيشخص

م يظه و تنيگردد که تهيل ميکارشناسان متخصص تشک
ن قسمت است.يبه عهده ايت زندانيشخصييپرونده شناسا

نامه محکومان حداکثر دو ماه در قسمت نيين آيا۶۴در ماده 
، يپزشک، روانيل پزشکياز قبييهاشيد تحت آزمايرش بايپذ

ت و استعداد قرار يو شناخت شخصيشناسروانيهاآزمون
ات و اطالعات و معلومي، روانيزان سالمت جسمانيرند تا ميبگ

يت بررسيآنان در جهت شناخت شخصيو فنيو علميمذهب
يهاطبق فرمين که مددکاران اجتماعين گردد. ضمن اييو تع
ه يتوسط سازمان تهين اسالمياساس موازکه بريميتنظ

ت يمحکومان از دوره طفولينه زندگيشيشود در خصوص پيم
يقاتيتحقار و ...مانند خانواده، مدرسه، محل کييهاطيدر مح

ند.ينمايه مينظر خود تهبا اظهاريو گزارش کاملانجام داده
ماه به طول پس از اتمام اقدامات فوق که حداکثر دو

شود يمتمرکز مياطالعات در پرونده زندانيانجامد، تماميم
مطرح گردد.يبندطبقهيتا در شورا

تيشدن پرونده شخصياتيموانع عمل-۳
ن ياير اجرايدر مسييهايران دشواريحقوق استميدر س

ل يا مجرم حسب مورد، تشکيت متهم يشخصييطرح (شناسا
شنهاد در يم و پيتاً اتخاذ تصميت و نهايشخصييپرونده شناسا

ل به يا مجرم بر اساس آن) وجود دارد که در ذيخصوص متهم 
شود.ين آنها اشاره ميمهمتر

ل پرونده يبه تشکيم قانونعدم الزا- ۱:يموانع قانون-۱-۳
يفريکيعدم تنوع در ضمانت اجراها- ۲ت يشخصييشناسا

يي، غفلت دستگاه قضايضعف آموزش- ۱:ييموانع قضا-۲-۳
نشده و يکارشناسيهاانتصاب- ۲ت موضوع ياز اهم

فاسد آن در يو تاليفريکيهاتراکم پرونده- ۳يرعلميغ
ييمات قضايکردن تصميفرد
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نبود -۲يکمبود اعتبارات مال-۱:يياجراموانع-۳-۳
روز و افراد متخصصيمجهز به تکنولوژيهاشگاهيآزما

يبندزمانبايطرحيطيستيباگانهسهيقوانيبنابرا
ند.ينمامناسباقداممعضالتنياحلخصوصدرمناسب

يريگجهيتن

جهان امروز فاقد نظم و تعادل دقيق در زيست فردي 
است، چنانچه انسان امروز نيز از عدم تعادل و اجتماعي 

برد و از تعادل شخصيتي برخوردار جسمي و رواني رنج مي
پردازد. نيست. هم اكنون بشر از اين بابت غرامت سنگيني مي

هاي گوناگوني در فرد اثر اين نابساماني و عدم تعادل به صورت
جرايم روحي و رواني از سويي و بيماريهايهجامعه و به گونو

هاي هزينه.دهدمختلف از سويي ديگر خود را نشان مي
بسياري كه ساليانه به منظور جلوگيري از جرايم و جنايات و 

ها جامعه صرف يا تعقيب مجرمان و محكوميت و كيفر آن
ها و ديگر ها، اضطرابكند و يا براي درمان افسردگيمي

سرسام آوري شود، رقم هاي روحي و رواني پرداخته ميبيماري
دهد، افزون برآن كه جامعه انساني را از هدف را تشكيل مي

شود تا فرد و جامعه از محيط اصلي دور ساخته و موجب مي
هاي سالم برخوردار نبوده و در سير كمال خويش با بحران

پرخاشگري، بي اعتنايي در روابط گردد. واجه ممتعددي 
قي، قساوت و انواع هاي اخالحسي روزافزون وجدانانساني، بي

مختلف از فرد بروز هاي صفات رذيله و بزهكاري كه به صورت
برخورد تنگ نظرانه با اين گونه ازمند درمان است. يکند، نيم

تواند نه تنها درد را درمان ميهاها و واكنشها و كنشمنش
برخي .نسازد بلكه بر تداوم و افزايش آن نيز تأثير سوء بگذارد

هستند كه اين گونه رفتار فردي و جمعي نشانگر اين گمانبر
باشد كه به وراثت به فرد ميباطن خبيث و ذات ناپاك انسان 

حالي منتقل شده و جز به تيغ مجازات قابل درمان نيست؛ در
آشكار ،گيردل مورد بررسي قراريكه وقتي به دقت اين مسا

ايد ب،ل وجود دارديگردد علل ديگري كه در پس اين مسامي
يهنهايت با اراشناسايي و تحليل قرار گرفته و درمورد

.ها مقابله شودراهكاري با آن
يرا رويگذارهين سرمايشتريبيکنونيايدن

اتفاق افتد، ياگر جرمياز وقوع جرم نهاده است وليريگشيپ

ن مرحله يم. در ايات شدهياتهام و مجرمينجا وارد مرحلهيدر ا
درمان باشد و با تمام يتوجه ما رونيشتريالزم است ب

ن مرحله يم به هرحال در ايگر سود ببريديهاامکانات از دانش
اما ،افراد داشته باشديدر بازسازيد نقش کمرنگيدرمان شا

يترشرفتهيدرمان پيهام روشيرويثراست. هر چه جلو موم
ن يهمگام با دانش روز از ايستيز بايشود و ما نيابداع م

م.يخود استفاده کنييقضايهاستميها در سروش
جود ورغم يعليفريکيپزشکروانيبطور کل

رد، يگيت مانشيفرين کيقوانفقدانيکه از بازتابييکمبودها
ر يجهت اصالح مشکالت ز، در يعلميگامتوانسته است 

:بردارد
ن و ينه مجرميار محسوس در امر پژوهش در زميکمبود بس-۱
ن؛يقوانيو اجتماعيروان،يط بدنين شرارامويژه پيبو
جامعهپزشک،شناس و روانان روانيميعلميعدم همکار-۲

ن و يو تدويرامون مشکل بزهکاريشناس پشناس و قانون
نده بزهکار يگروه بزهکار با توجه به آيژه براين بويقوانياجرا

ا خارج از زندان؛يدر زندان 
ت به فلسفه درمان و بر مجازايل فلسفه مبتنيتبد-٣

بزهکار؛ ييراهنما
ژه نوجوانان؛يبزهکار بويريشگيپيق برايارائه طر-٤
و آشنا کردن يشناس در رفتارشناسگسترش آموزش قانون-٥

رفتار بزهکارانه؛يهايياياو با پو
پزشک شناس روانروانيتخصصيروهاياستفاده از ن- ٦

صالح درست و ط زندان به منظور ايشناس در محجامعه
سودبخش رفتار بزهکاران؛

آلود و د تعصبير عقاييبا هدف تغيآموزش عموم-٧
صالح و يذيهاق سازمانيباره بزهکار از طرانه مردم دريگراجرم

؛يگروهيژه رسانه هايمسئول و بو
ل پرونده ي، تشکيحقوقيهااز نظاميدر بعض

ن ييون آگذار در مورد قانقانونيت به صراحت از سويشخص
ن ييبه عنوان نمونه، در قانون آ. ذکر شده استيفريکيدادرس
۷و ۶بند يبندهايط۱۹۹۳يفرانسه اصالحيفريکيدادرس
ت در مورد متهم در يل پرونده شخصيق و تشکي، تحق۸۱ماده 

م يبوده و در مورد جراياجبارييم از درجه جنايخصوص جرا
.اعالم شده استياري، اختياجنجه

ت در يوسته پرونده شخصيبا مطالعه منسجم و پ
ن يايگذارريثات تيفين کييو تبيحقوق جزا و جرم شناس
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بدست يهيجه بدين نتي، ايفريعدالت کيده بر نهادهايپد
د بدون يکارآمد و مفيياست جنايگونه سد که اتخاذ هريآيم

و يابيشهي، رت مجرمانيشخصيهاتوجه به شناخت اختالل
آن گونه که ست. مجازات بزهکاران،ير نيآن امکان پذدرمان 
بار يقرار گرفته است، دارايفريد قانونگذاران کيکامورد ت

ت يهمچون ازدحام جمعيان باريج زيفراوان و نتايمال
نهاد خانواده يختگيرش فرهنگ زندان، از هم گسيان، پذيزندان

است که بدون و سلب امکان ارتباط مولد بزهکار با اجتماع و ... 
ثر اقدام ون کارآمد و ميم قوانيتوان به تنظيتوجه به آنها نم

کرد. 
، يفريمبارزه با بزهکاران صرفاً با استفاده از ابزار ک

در يکه به نوعييهاد با روشين منظور بايايست برايموفق ن
شه آنها يوه تفکر و انديکردن بزهکاران و اصالح شيباز اجتماع

آنان از يزندگيهاو مهارتييش کارآيزاک طرف و افياز 
د.يد ورزيه دارند، تأکيگر تکيطرف د

است،يشناسجرميت از دستاوردهايرونده شخصپ
در مجرمان يو خانوادگيات شخصاز مجموعه اطالعکه 

به اهداف يابيشود و هدف آن دستيل ميتشکييدستگاه قضا
مجازات بر ق اعماليکردن تطبيعالوه فردها و بهمجازات

، سابقه، حسنمانند جنسيعوامل مهم،ستاد ت فريشخص
، ي، روانيت جسماني، وضعيفريت کيسابقه، سابقه محکومسوء

يالزم برايهاو ... از مؤلفهي، اجتماعي، خانوادگياقتصاد
با توجه به قانون مجازات ند.يآيل آن به حساب ميتشک

ن ينوين به دستاوردهاآوردن آيب و رويتازه تصوياسالم
،ديآيشتر به چشم ميات آن بيکه در بخش کليجرم شناخت

ل يلزوم تشکيحيرسد که قانونگذار به صورت تلويبه نظر م
ل عدم الزام يرفته است و صرفاً دليت را پذيپرونده شخص

م کار در ياز تحجيريل آن را جلوگيها به تشکدادگاهيرسم
ل مذکور از يجو کرد، هرچند دلوتوان جستيمييمراجع قضا

ن ياليها ملزم به تشکد دادگاهيست و باينظر نگارنده مقبول ن
يکردن آن خودداريالزامازقانونگذاريشدند، وليپرونده م

که وجود ييهانمونهيهر حال در ادامه به برخکرده است. به
که از آن شوديان ميرسد بيمت الزم به نظريپرونده شخص

وابق و سدارد:يان ميکه ب١٨توان به بند ت ماده يمتدس
ر بر ير تعزيمرتکب و تأثيو اجتماعي، خانوادگيت فرديوضع

بعد از گذشتن «... د: يگويکه مييدر جا٢٤ل ماده ي، ذيو
شنهاد يتواند با پي، دادگاه ميلياز مدت مجازات تکميمين

ار جرم و نان به عدم تکريحکم در صورت اطمياجرايقاض
ا کاهش مدت زمان مجازات ياصالح مجرم، نسبت به لغو 

نان از يرسد کسب اطمينظر مکه به» اقدام کنديويليتکم
ت يسوابق فرد که در پرونده شخصيريعدم تکرار جرم با بکارگ

که ٣٩ا ماده يجو است ممکن خواهد بود وقابل جستيو
ز يمجازات نياجراص دهد که با عدميتشخ«...: داردياشعار م

ازمند اطالع از يز نين خود نياشود، کهيمرتکب، اصالح م
قابل سنجش يفرد است که از سوابق ويزان عبرت آموزيم

يابيت قابل دستيز در پرونده شخصين سوابق نيااست که
است که دادگاه نياازيحاک٤٠گر ماده يدياز سو».است

ت يمتهم با مالحظه وضعت ياز احراز مجرمتواند پسيم
که يو سوابق و اوضاع و احواليو اجتماعي، خانوادگيفرد

يو خانوادگيموجب ارتکاب جرم شده است، که سوابق فرد
ماده » ب«ن بند يت قابل کشف است، همچنيدر پرونده شخص

حاالت و رفتار محکوم نشان دهد که دارد:يز اشعار مين٥٨
يشود. موارد فوق همگينميگر مرتکب جرمي، ديپس از آزاد

شخص و يو فرديسابقه خانوادگياز لزوم بررسييهانمونه
ل پرونده يمجازات بر فرد است که صرفاً با تشکير شخصيثات

گر با توجه به يدياز سواست.يابين و ارزييت قابل تعيشخص
١٣٣٩مصوب سال يتيو تربينيح قانون اقدامات تأمينسخ صر
ن قانون به نظر يال بار آن قانون بريو تحمن قانونياتوسط 

از قانون سابق يشتريبييد کارايد قانون جديرسد که بايم
.به جلو باشديداشته باشد و گام

ي، بررسماينکه، در نظام حقوقيجه کالم اينت
حکم صورت يت مجرم تنها در مرحله اجرايرامون شخصيپ
يدر مرحله اتهاميان پروندهيل چنيکه تشکيرد در حاليگيم
ن راستا يبوده تا در ايضروريامريقات مقدماتيتحقيعني

ن مجازات يين و تعيمجرميبتوان در راه اصالح و بازسازگار
ها کردن مجازاتيت بزهکاران و اصل فرديمتناسب با شخص
را انجام داد.يدياقدامات مؤثر و مف

يفريکيسن دادريدر قانون آئيب مواديد است که با تصويام
ر گردد.يپذسر و امکانيل به اهداف فوق الذکر مينيبرا
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Personality Dossier Necessity in Iran Criminal Process
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Abstract

Character is a set of apparent and non-apparent characteristics of one`s behavior that has more stability and
manifestations and somewhat predictable. Traditionally, there are disagreements for determinism and
authority, some have the full authority, some were fatalists, and the third group respects to the important role
of criminal in penal process by reject the recent theories. Recent theory fans necessarily emphases to study
the criminal character beside mading a file called “personality identification dossier”. Personality dossier
contains the results of studies and medical tests, psychology, psychiatry, and social studies about convicted
and sentenced ones.
In Iran’s criminal law, some rules such as Articles of 18, 37, 38, 43, 60, 64, 152, 188, etc, Islamic penal code
Act of 1392 and Article of 222 from criminal procedure, implicitly, and Articles of 47 and 64 from prisons
executive regulation and the country Security and Educational actions, Act of 2005 in the stage of
implementing prison sentence, explicitly, addressed to mading personality identification dossier. Field
studies conducted in prisons and rehabilitation centers in the country, as evidence that scientifically –
practically not making such a document. Different factors impede the proper exercise of judicial decisions
and legal establishment in Iran that generally could pointed as Legal, judicial and obstacles barriers. The
only way to overcome these impediments is collaborative effort by the three branches (include legislative,
executive, and judicial).
Keywords: Personality Traits, Personality Dossier, Criminal Punishments, Criminal Process, Modification
and Treatment, Rehabilitation
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