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تأثیر عوامل فراقانونی و قانونی خاص بر تفاوت آرا
در تعیین مجازات قضایی در جرایم مشابه
2

غالمحسین الهام ،1مهدی کریمی

 .1دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 .2استادیار دانشگاه پیام نور مشهد
(تاریخ دریافت -1394/1/11 :تاریخ تصویب)1395/3/10 :

چکیده
در این مقاله عوامل مؤثر بر تفاوت آرای قضات در جرایم مشابه با تأکید بر جرایم سرقت تعزیرری و رررو و
جرح عمدی بررسی شده است .عوامل به دو دستۀ قانونی خاص و قضایی (فراقانونی) منجرر بره وردور آرای
حداکثر مجازات تقسیم شده ،عوامل قانونی خاص ناظر بر جرایم سررقت تعزیرری و رررو و جررح عمردی
است .برای این مهم پرسشنامهای شامل 30سؤال با طیف پنجگزینهای لیکرت طراحی و نظر جامعرۀ قضرات
دادگاههای عمومی کیفری و تجدید نظر حوزۀ قضایی شهرستان مشهد جمعآوری شده است .مقردار ررری
آلفای کرونباخ  ،0/922حاکی از پایایی باالی پرسشنامه که بر شرفافیت و پیوسرتیی سرؤاالت داللرت دارد،
است .چهار آزمون در تحلیل استنباطی دادهها بهکار گرفته شده است .بررای بررسری تفراوت آرا ،از شراخ
واریانس نمونه و برای آزمون تعمیمپذیر بودن نتایج از آزمون آماری لون ،و از آزمرون  tبررای بررسری مرؤثر
بودن عوامل احصاشده و از آزمون فریدمن برای رتبهبندی میزان تأثیر عوامل مرذکور اسرتفاده شرده اسرت.
نتایج نشان داد که تأثیر عوامل قضایی (فراقانونی) در ودور آرای متفاوت در جرایم مشابه در جامعرۀ آمراری
قضات مورد مطالعه بیش از عوامل قانونی خاص است .در حوزۀ سررقت «مسرل برودن سرار » بیشرترین و
«سرقت از طریق کیفزنی و جی بری» کمترین تأثیر را در تعیین حداکثر مجازات دارد« .استفاده از اسرلحه
و چاقو و امثرال آن» بیشرترین ترأثیر را در تعیرین حرداکثر مجرازات رررو و جررح دارد .عامرل فراقرانونی
«طرحریزی قبلی برای ارتکاو جرم» تأثیر معناداری بر تعیین حداکثر مجازات توسط قضات دارد.

کلیدواژگان
تفاوت آرای قضات در تعیین مجازات ،حداکثر مجازات ،عوامل قانونی خاص ،عوامل فراقانونی.

* M.karimi342@yahoo.com
Dr.elham@ut.ac.ir
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مقدمه
وجود اختالف نظر از منظر حقوقدانان علم حقو در زمینههای مختلف امری عادی است ،اما تفاوت
آرا در دستیاه قضایی که متصدی فصل خصومت یا اجرای عدالت است ،تبعات ناخوشایندی برای
مردمی که به امید حلوفصل دعاوی و احقا حق به قاری رجوع کردهاند ،دارد .بیشک رویۀ
واحدی بر محاکم اعم از حقوقی و کیفری چه از نظر ماهوی و چه از نظر شکلی حکمفرما نیست.
باید دید که علت این پدیده که امروزه فراوانتر از گذشته است ،چیست؟ چرا بین دادگاهها چنین
گوناگونی و تشتت آرا به چشم میخورد؟ در بررسی و تبیین این امر رروری مینماید که به عواملی
که در تعیین مجازات تأثیر آشکاری داشته و در قابلیت سنجش آنها تردیدی وجود ندارد ،پرداخته
شود .مهمترین عوامل قابل پردازش که امکان تحلیل و سنجش استنباطی آنان ممکن است عوامل
تعیین مجازات اعم از قانونی و قضاییاند.
تدابیر جزایی بهطور کلی و تقسیم مجازات ،بهمنظور سرهولت کراربرد و عمرل دسرتیاه عردالت
کیفری ورع میشود و شدت و خفت آزاردهندگی آنها باید ترابع معیارهرا و مصرال و مفسردههرای
واقعی و علمی باشد .مالکهایی برای افزایش آزاردهندگی کیفر یا کاهش آن ورع شده و قانونیرذار
خود بهوراحت به آنها اشاره کرده است .گاهی نیز چنرین معیارهرایی در مترون قرانونی درد نشرده
است ،این عوامل همان عوامل قانونی و قضایی تعیین مجازات اسرت کره برهمنظرور بررسری عوامرل
تفاوت آرا رروری است سنجش و تحلیل علمی شود .عوامل قانونی مجموعره عرواملی اسرت کره در
قانون بهوراحت یا تلویحی در سراسر مواد قوانین کیفری برای تعیین شدت کیفر مقرر شدهاند کره
باید با بررسی مواد قانون مجازات آنها را بهدست آورد .عوامل قضایی (فراقرانونی) برر خرالف عوامرل
قانونی نامعیناند و به فضای رسیدگی و مراجع و نیروهای پیرامونی مرتبط است که تصمیم قضرایی
در تعیین کیفر را تحت تأثیر قرار میدهد .هیچگراه رد پرایی از ایرن دسرته عوامرل در آرای ورادره
نمیتوان یافت ،میر به مدد بررسی شرایطی که رأی در آن وادر شده یا با تکیره برر اطالعراتی کره
قضات میتوانند در این خصوص ارائه دهند؛ بهعبارت دییر ،جزو الزامات قانونی نیستند .شناسرایی و
بررسی این دسته از عوامل نیازمند مطالعات میدانی و تجربی است.
در قوانین جزایی ایران و بسیاری از کشورهای جهان ،مجازاتی که بررای جررایم در نظرر گرفتره
شده ،اغل بهوورت حداقل و حداکثر بیان شده و در واقع قانونیذار کف و سقف مجرازات را تعیرین
کرده و تعیین مجازات بزهکار در این فاوله ،به قاری واگذار شده است (باهری .)413 :1384 ،پیشبینری
مجازات متغیر و تفویض اختیار به قاری برای انتخاو مجازات متناس از مهمتررین ابرزار سیاسرت
تفرید قضایی مجازات و فردی کردن آن اسرت .در پرترو ایرن اختیرار ،انتخراو حرداقل یرا حرداکثر
مجازات و گزینش مجازات مساعد از بین کیفرهای متعدد ،امکانپذیر مریشرود (آمراده .)25 :1389 ،در
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پژوهش حارر به این نکته نیز توجه میشود که آیا اول فرردی کرردن مجرازات در نظرام حقروقی
ایران خود میتواند از علل عمدۀ تفاوت آرا باشد و یافتهها و دادههای حاول از اسرتنبا و تحلیرل
آماری امکان بهرهبرداری از آن اول را فراهم میکند.
الزم است عواملی را که موج شردت یرا خفرت مجرازات مجرمران متفراوت در جررایم مشرابه
میشود ،شناسایی کنیم تا بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که چره ررابطهای برر تصرمیمگیرری
قضات در تعیین مجازات بین حداکثر و حداقل تعیینشده در قانون ،حکومت میکند .مواد مختلفی
از قانون مجازات اسالمی ،در جرایم خاص سرقت و ررو و جرح ،حدود مجازات را در سط حداقل
و حداکثر مشخ کرده است .مالحظه میشود که بسیاری از عللی کره عمرالد در تعیرین مجرازات
دخالت دارند ،بهوراحت در قانون مورد اشاره قرار نیرفته و تأثیر آن دسته از علل که در قانون ذکرر
شدهاند نیز بر تصمیم قضات ،به بررسی و مطالعه نیاز دارد ،ازاینرو این پژوهش ترالش مریکنرد برا
تکمیل پرسشنامههایی که در اختیار قضات کیفری قرار داده میشود ،دیدگاه ایشان را در خصروص
عوامل قانونی و قضایی ملحوظ در پرسشنامهها بررسی شود ترا دالیرل وردور آرای متفراوت روشرن
گردد و قضات با شناسایی عوامل و آشنایی با شاخ هرایی کره بره یراری ایرن پرژوهش از بررسری
معیارهای تعیین مجازات مشخ میشود ،به ودور احکام متناس اقدام کنند .بدیهی است منظور
از احکام متناس آن نیست که تمام قضات در جرایم مشابه مجازاتهایی یکسان ،بیتوجه بره اورل
فردی کردن مجازات وادر کنند .بلکه منظور آن است که ایشان با آشنایی بیشرتر برا عوامرل مرؤثر
امکان آن را فراهم سازند که از ودور آرای کامالد متفاوت و متشتت امتناع ورزند.
مهمترین ویژگی این پژوهش ،تکیه بر مطالعات میردانی و تحلیرل دادههرای جمرعآوریشرده از
پرسشنامههای متضمن نظرهای قضات محاکم کیفری ،بهمنظور سنجش و بازتاو این معیارهاسرت.
در این زمینه به منظور سنجش ذهنی منظم و منضربط قضرات پرسشرنامهای برا مشراورۀ اسرتادان
محترم تدوین شده است که روایی و پایایی باالی آن برر ذهنیرت یکسران ،جرامع و شرفاف جامعرۀ
آماری در ارزیابی سؤاالت مطروحه داللت دارد.

گفتار نخست
الف) روش تحقیق
 .1روششناسی و هدف تحقیق
از لحاظ هدف و روشی که دنبال میشود ،دو نوع تحقیق بنیادی و کاربردی از هم متمایز میشود.
از لحاظ هدف ،تحقیق کاربردی در جستوجوی دستیابی به هدف علمی است و تأکید آن بر
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مطلوو بودن است .بهعبارت دقیقتر ،تحقیق کاربردی ،تالشی برای پاسخیویی به یک معضل و
مشکل علمی است که در دنیای واقعی وجود دارد و در جهت حل مسئلهای فردی ،گروهی و
اجتماعی انجام میپذیرد .دانشی که از این طریق کس میشود ،راهنما و دستورالعملی برای
فعالیتهای علمی خواهد بود .ازاینرو در همان زمان که محقق به پژوهش میپردازد ،در اندیشۀ
کاربرد دستاوردها نیز است (ساروخانی.)76 :1387 ،
تحقیق حارر از نظر روش گردآوری دادهها ،توویفی -پیمایشی است .تووریفی از آن نظرر کره
یافتهها به همان وورت که جمعآوری شدهاند ،بدون هیچگونه دستکاری توویف میشروند و روابرط
بین متغیرها بررسی شده و رابطۀ بین متغیر مستقل و متغیرهای وابسته ارزیابی میشود .از آنجا که
اطالعات توسط یک نمونۀ تصادفی از جامعۀ اولی بهوسیلۀ پرسشنامه بهدست آمده ،بعرد پیمایشری
این بررسی نیز تأمین شده است.

 .2متغیرهای تحقیق
متغیرهای مستقل :این متغیرها نقش علت و متغیرهای وابسته نقش معلول را برعهده دارند
و همکاران .)174 :1388 ،در ایرن تحقیرق« ،عوامرل قرانونی خراص» و «عوامرل قضرایی (فراقرانونی)»
متغیرهای مستقلاند و «تفاوت آرا در تعیین مجازات توسط قضات» به عنروان متغیرر وابسرته در
نظر گرفته شده است.
(سرمد،

 .3گزارههای تحقیق
با توجه به مرور ادبیات وورتگرفته میتوان فرریههای تحقیق را بهوورت زیر بیان کرد:

 .1.3فرضیۀ اصلی
عوامل قضایی (فراقانونی) بیش از عوامل قانونی خاص به تفاوت آرا در تعیین حداکثر مجازات در
جرایم مشابه منجر میشود.

 .2.3فرضیههای فرعی
 .1.2.3تفاوت آرای تعیین مجازات حداکثر ،در عوامل قضایی (فراقانونی) بیش از عوامل قانونی
خاص حوزۀ سرقت است.
 .2.2.3تفاوت آرای تعیین مجازات حداکثر ،در عوامل قضایی (فراقانونی) بیش از عوامل قانونی
خاص حوزۀ ررو و جرح است.
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 .4قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
این تحقیق در محدودۀ مکانی حوزۀ قضایی مشهد که جزو پنج شهر بزرگ کشور است ،انجام گرفته
است .محدودۀ زمانی تحقیق نیز شش ماه دوم سال  91است.

 .5جامعۀ آماری
جامعۀ آماری شامل قضات دادگاههای بدوی (عمومی و کیفری) و تجدید نظر حوزۀ قضایی مشهد
است .تعداد اعضای جامعۀ آماری  53نفر است.

 .6روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه
با توجه به تعداد کم اعضای جامعه ،همیی اعضا بهوورت تمامشمار مورد نظر قرار گرفت ،ولی
بهدلیل عدم همکاری برخی اعضا  48پرسشنامه جمعآوری شد .بنابراین به دو دلیل  48نفر بهعنوان
یک نمونه مدنظر قرار گرفت .اوالد اطالعات همیی اعضا جامعه جمعآوری نشد؛ ثانیاد اعتقاد محقق بر
این است که نتایج بهدستآمده از این جامعه (قضات دادگاههای بدوی و تجدید نظر مشهد) قابلیت
تعمیم به کل کشور را نیز دارد .رری باالی آلفا کرونباخ به مقدار  0/922مؤید این ادعاست.

 .7روایی 1و پایایی

2

مقصود از روایی آن است که وسیلۀ اندازهگیری ،بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بییرد.
اهمیت روایی از آن نظر است که اندازهگیریهای نامناس و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را
بیارزش و ناروا سازد (خاکی.)288 :1388 ،
از آنجا که در این تحقیق مهمترین ابزار جمعآوری اطالعات و اندازهگیرری متغیرهرا پرسشرنامه
است ،روایی و پایایی پرسشنامه اهمیت خاوی دارد .طرح پرسشهای درست با عباراتی که ابهرام را
به حداقل ممکن برساند ،شر اساسی برای روایی و پایایی پرسشنامه است .مسئله این است که آیرا
پرسشنامه جنبۀ مهمی از هدف تحقیق را اندازهگیری میکند یا خیر؟ بدین سب اهمیت روایری در
آن است که «مقیاس» و محتوای ابزار یا سؤاالت مندرد در ابرزار ،دقیقراد متغیرهرا و مورروع مرورد
مطالعه را بسنجد ،یعنی اینکه هم داده های گردآوریشده از طریق ابزار ،مازاد بر نیاز تحقیق نباشرد

1. Validity
2. Reliability
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و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حرذف نشرده
باشد یا بهعبارت دییر ،عین واقعیت را بهخوبی نشان دهد (حافظنیا.)155 :1386 ،
در این تحقیق روایی پرسشها پس از مذاکره و استماع نظرها و راهنماییهای استادان محتررم،
واح نظران و مطلعان ،بر مبنای فرریات ،رابطۀ مؤلفه ها و شاخ های متغیرهای تحقیق و تعیین
مقیاس مناس (طیف لیکرت) حاول شد و پس از بررسی نتایج و رفرع ایرادهرا ،پرسشرنامۀ نهرایی
(فعلی) بهمنظور اجرا استفاده شد.
پایایی ابزار که از آن به اعتبار ،دقت و اعتمادپذیری نیز تعبیر میشود ،یکی از ویژگیهرای فنری
ابزار اندازهگیری (پرسشنامه) و عبارت است از اینکه اگر یک وسیلۀ اندازهگیری کره بررای سرنجش
متغیر و وفتی ساخته شده ،در شرایط مشابه ،در زمان یا مکان دییرر ،مرورد اسرتفاده قررار گیررد،
نتایج مشابهی از آن حاول شود .بهعبارت دییر ،ابزار پایرایی معتبرر ،ابرزاری اسرت کره از خاوریت
تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار است (حافظنیا ،همان).
مفهوم یادشده با این امر سرو کار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نترایج
یکسانی بهدست میدهد.
پایایی کیفیت ابزار روش جمعآوری دادهها را نشان میدهد .یرک پرسشرنامه در ورورتی دارای
پایایی است که بهحدی شفاف باشد که تمام افراد جامعۀ آماری سنجش ذهنی یکسرانی از سرؤاالت
پرسشنامه داشته باشند و اگر در فاورلۀ زمرانی کوتراهی آن را بره گرروه واحردی از افرراد بردهیم،
نمرههای حاول از چندین بار اجرای نزدیک به هم ،مشابه باشند .به بیان دییر ،اگر خصیصرۀ مرورد
نظر را با همان وسیله یا وسیلهای مشابه دو بار اندازهگیری کنیم ،نتایج حاول ،مشابه ،دقیق و قابرل
اعتماد باشد.
یکی از ابزار اندازهگیری پایایی که بسیار کاربرد دارد ،اندازهگیری پایایی با روش آلفای کرونبراخ
است که با استفاده از نرمافزار  SPSS1بهراحتی محاسبه میشرود (سراروخانی .)54 :1387 ،در پرسشرنامۀ
مورد استفاده مقدار آلفای کرونباخ کل  0/922بهدست آمد کره نشراندهنردۀ پایرایی بسریار براالی
پرسشنامه و بیانیر اعتبار ایرن پرسشرنامه و شراخ هرای آن ،بررای جمرعآوری دادههرا و تحلیرل
آنهاست .شایان ذکر است مقدار رری آلفای کرونباخ هرچه به عدد یک نزدیکتر باشد ،برر پایرایی
باالی سؤاالت پرسشنامه داللت دارد و حداقل قابل قبول آن 0/7است (دالور.)231 :1387 ،

1. Statistical Package for the Social Sciences
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 .8روش گردآوری و تحلیل دادهها
برای جمعآوری اطالعات و سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامهای حاوی  30سؤال با الهام از
طرح طیف  5گزینهای لیکرت با ارزشگذاری ،خیلی کم= ،1کم= ،2متوسط= ،3زیاد= 4و خیلی
زیاد= 5استفاده شده است .در این زمینه در موارد مورد نیاز از ابزار مصاحبه با قضات جامعۀ آماری
نیز استفاده شده است.
این تحقیق مبتنی بر تحلیل دادهها بوده و برای تعیین رابطرۀ برین متغیرهرا از روشهرای آمرار
استنباطی شامل آزمون  tتکنمونهای و فریدمن با بهرهگیری از نرمافزار  SPSSاستفاده شرده اسرت.
نرمافزار آماری  SPSSکه نسخۀ  21آن در این تحقیق استفاده شده ،نرمافزاری برای تجزیهوتحلیرل
دادههای آماری است که شرکت  IBMعرره کرده است.

گفتار دوم
الف) عوامل تعیین مجازات
دو گونه عوامل سنجش میشوند .1 :عوامل قانونی خاص در تعیین مجازات در جرایم سرقت
تعزیری و ررو و جرح عمدی؛  .2عوامل قضایی (فراقانونی).

 .1عوامل قانونی خاص در تعیین مجازات (با رویکرد به جرایم سرقت تعزیری و
ضرب و جرح عمدی)
معیارهای قانونی خاص برای تعیین مجازات در جرایم سرقت و ررو و جرح ،همان مواردی است
که در مواد قانونی اختصاص دادهشده به این جرایم بیان شده است .این معیارها هم حداقل و
حداکثر مجازات قانونی درنظرگرفتهشده برای هر جرم را معین میکنند و هم اعالم میدارند که در
چه مواردی و در وورت بروز چه شرایطی ،مجازات قانونی درنظرگرفتهشده برای هر جرم ،شدید
شده یا خفیف داده میشود .با توجه به همین نکته معیارهای اختصاوی ،مجازات سرقت یا ررو و
جرح را در حاالت مختلف بیان میکنند و چنانچه قاری مستند رأی خود را تنها یکی از این مواد
قرار دهد ،نمیتواند از حکم مقرر در این مواد سرپیچی کند .با توجه به این مقدمه ،معیارهای
قانونی خاص هر یک از جرایم سرقت و ررو و جرح در دو قسمت جداگانه بررسی میشود.

 .1.1عوامل ناظر بر تعیین کیفر جرم سرقت
قانونیذار در مواد  651تا  667قانون مجازات اسالمی  ،1370معیارهای خاص تعیین مجازات جرم
سرقت تعزیری را بیان کرده که در پرسشنامه متضمن  14سؤال احصا شده است.
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 .2.1عوامل ناظر بر تعیین کیفر جرم ضرب و جرح
بهطور کلی ایراد ررو و جرح میتواند بهوورت عمد ،غیرعمد ،شبهعمد و خطای محض واقع شود
که قانونیذار برای تعیین مجازات هر کدام از این موارد معیارهایی را پیشبینی کرده است .در این
پژوهش تنها معیارهای تعیین مجازات در ررو و جرح عمدی بررسی میشود .البته در این بررسی
نیز به موادی که تنها کیفر خاوی را مانند دیه یا قصاص معین میکنند ،نمیپردازیم ،زیرا منظور ما
از معیارهای تعیین مجازات آن دسته از مالکهایی است که به قاری در تعیین مجازات کمک
میکند نه موادی که بهوراحت قاری را در مقابل انتخاو تنها یک گزینه قرار میدهند .مواد ،269
 61و تبصرۀ مادۀ اخیرالذکر قانون مجازات اسالمی  1370معیارهای تعیین مجازات ررو و جرح را
احصا کرده و پرسشنامه متضمن سه سؤال در این مورد است که با توجه به مالکهای وری
اعالمی مقنن گزینش شده است.
با توجه به مطال باال ،عوامل قانونی تعیین حداکثر مجازات خراص سررقت تعزیرری و رررو و
جرح عمدی را میتوان در جدول  1جمعبندی کرد.
جدول  .1عوامل قانونی خاص تعیین حداکثر مجازات
ردیف

خاص در تعیین
مجازات سرقت
تعزیری

1

مسل بودن سار

2

تعدد سارقان

3

وجود رابطۀ کاری بین سار و مسرو عنه

4

قرار داشتن مال در دسترس سار

5

استفادۀ سار از لباس و عناوین تقلبی

6

سرقت از اماکن مسکونی یا مهیا برای سکونت و توابع آن

7

شکستن حرز جهت سرقت

8

راهزنی

9

سرقت از اماکن عمومی

10

وقوع سرقت در ش

11

وقوع سرقت در شرایط ارطرار مالباخته

12

سرقت مقرون به آزار و جرح

13

سرقت از طریق کیفزنی و جی بری
سرقت وسایل مربو به تأسیسات مورد استفادۀ عموم یا نهادها و سازمانهای
عمومی
اخالل در نظم جامعه و بیم تجری مرتک یا دییران

16

استفاده از اسلحه و چاقو و امثال آن

17

شرکت در نزاع دستهجمعی

14
خاص در تعیین
مجازات ضرب و
جرح عمدی

عامل قانونی تعیین مجازات

15
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 .2عوامل قضایی(فراقانونی) تعیین مجازات
همانگونهکه اشاره شد قضات در تعیین مجازات ،همواره معیارهای قانونی را مدنظر نداشتهاند و
پارهای از معیارهایی که اسمی از آنها در قانون برده نشده نیز ،بر تصمیم آنها تأثیرگذار بوده است.
این معیارها همان معیارهای قضایی (فراقانونی) 1هستند.
برخی حقوقدانان بر این عقیدهاند که گاهی قاری با کیفیاتی مربو به شخصیت بزهکار مواجره
میشود که عادتاد باید در تعیین مجازات مورد توجه قرار گیرد ،درحالیکه قانونیذار مترذکر نبروده و
پیشبینی نکرده است ( .( Susan Easton and Christine piper, 2005: 23برخی استفاده از این معیارها
را تالش قضات برای پیشبینی رفتار مجرمانۀ بزهکار در آینده دانسته و معتقدند که مالحظرۀ ترأثیر
معیارهای فراقانونی در تصمیمات قضات نشان میدهد که قضات با اسرتفاده از ایرن معیارهرا ترالش
میکنند تا رفتار آیندۀ بزهکار را پس از اجررای مجرازات پریشبینری و برر همرین اسراس مجرازات
متناسبی با این رفتار احتمالی تعیین کنند (Albonetti, C.A ,1991: 247-266).مهمترین چالشی کره
در بررسی این معیارها وجود دارد آن است که در آرای محاکم کیفری هرگز اشارۀ وریحی بره ایرن
معیارها نمیشود.
شایان ذکر است معیارهای قضایی متعددی در نزد هر یک از قضات کیفری به هنیام ودور
رأی می تواند مؤثر باشد و بی شک احصای تمامی آنها در انجام یک پژوهش میدانی غیررممکن
می نماید و این امر یکی از عمده ترین موانع عملی انجام چنین پژوهش هایی است .تنوع و تعدد
معیارهای قانونی و فراقانونی تعیین مجازات به حدی است که نیازمنرد بررسری جرامع و دقیرق
مسائل اجتماعی و فرهنیی مطرح در هر جامعه است ) .(Nagel, 1994: 122از سوی دییر ترأثیر
هر یک ،در تعیین مجازات نیز متفاوت است گاه عاملی مانند نژاد در جامعه ای موج حرداکثر
مجازات و عامل دییری چون جنسیت ،موجر حرداقل مجرازات مری شرود (Steffensmeier,D,
)Ulmer, J & Kramer , 1998:275برای تنظیم پرسشنامه به معیارهایی پرداخته شده که نوعراد و
در عمل برای غال قضات کیفری شناخته شده اسرت .در جردول  ، 2عوامرل فراقرانونی تعیرین
حداکثر مجازات موروع سنجش احصا شده است.

1. Extralegal factors
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جدول  .2عوامل فراقانونی تعیین حداکثر مجازات
ردیف

عوامل فراقانونی

1

سن کم بزهدیده

2

سن زیاد بزهدیده

3

زن بودن بزهدیده

4

تحصیالت کم متهم

5

درآمررد برراالی مررتهم و عرردم نیرراز وی برره
عایدات حاوله از سرقت

6

تحصیالت باالی بزهدیده

7

درآمد باالی بزهدیده

8

درآمد کم بزهدیده

9

حضور وکیل بزهدیده

10

موقعیت سیاسی و اجتماعی متهم

11

موقعیت سیاسی و اجتماعی بزهدیده

12

طرحریزی قبلی برای ارتکاو جرم

13

فشار افکار عمومی

گفتار سوم
الف) یافتههای تحقیق
بهمنظور بررسی فرریۀ اولی که به آزمون تأثیر عوامل قضایی (فراقانونی) و قانونی بر تفاوت آرا در
تعیین مجازات توسط قضات در جرایم مشابه میپردازد ،به تحلیل دو فرریۀ فرعی نیز میپردازیم
که در آنها تفاوت آرای اعضای نمونۀ مورد مطالعه از ابعاد مختلف ارزیابی شده است .بدین منظور از
آزمونهای لون t ،1مستقل و  tتکنمونهای استفاده میشود .نتایج بهدستآمده از آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف 2نشان داد که با اطمینان  95درود تمامی عوامل مورد بررسی نرمال
هستند .بهعبارت دییر ،استفاده از آزمونهای مذکور مجاز خواهد بود.

1. Leven
2. Kolmogrove-Smirnove
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 .1فرضیۀ اصلی
عوامل فراقانونی بیش از عوامل قانونی به تفاوت آرا در تعیین مجازات توسط قضات در جرایم مشابه
منجر میشود.
بهمنظور بررسی فرریۀ اولی فو  ،نظرها و آرای قضات مورد نظر طری  17سرؤال در خصروص
تأثیر عوامل قانونی خاص با محوریت سرقت و ررو و جرح و  13سرؤال در خصروص ترأثیر عوامرل
فراقانونی جمعآوری شده است .شاخ آماری مناس برای سنجش تفاوت و پراکنردگی آرا در هرر
موروع ،واریانس است .در جدول  3واریانس آرای نمونۀ قضات ارائه شده است.
جدول  .3سنجش میزات تفاوت آرا در هر عامل
عامل

واریانس آرا

قانونی

0/123

فراقانونی

0/351

همانگونهکه در جدول  3مشاهده میشود واریانس آرا و نظرهای قضات در مورد عوامل قرانونی
 0/123و عوامل فراقانونی  0/351است .بهعبارت دییر ،پراکندگی آرا در عوامرل فراقرانونی اخرتالف
فاحشی با عوامل قانونی دارد و بیش از آن است .این موروع مؤید وحی بودن فرریۀ اولی تحقیق
در نمونۀ مورد مطالعه است.
همچنین بهمنظور بررسی وحت و سقم فرریۀ مذکور در مورد جامعۀ آماری ،از آزمون واریانس
لون استفاده شد (جدول .)4
جدول  .4آزمون مقایسۀ واریانسها
آزمون لون
سط معناداری

آمارۀ آزمون F

0/000

15/623

با توجه به جدول  ،4مقدار آمارۀ آزمون لرون برابرر برا  15/623برا سرط معنراداری 0/000
بهدست آمده است .کمتر بودن سط معناداری آزمون ( )0/05حاکی از این است که با اطمینران
 95درود میتوان فرریۀ بیشتر بودن واریانس عوامل فراقانونی نسربت بره عوامرل قرانونی را بره
جامعۀ آماری تعمیم داد .بنابراین به طور کلی تفاوت آرای قضات در مورد عوامل فراقانونی بیش از
عوامل قانونی است.
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 .2فرضیههای فرعی
بهمنظور بررسی فرریههای فرعی ،آرای قضات طی پرسشنامۀ مذکور در خصوص تأثیر عوامل
قانونی و فراقانونی در تعیین مجازات ،مورد نظر قرار گرفت .در جدول  5واریانس آرای نمونۀ قضات
ارائه شده است.
جدول  .5تحلیل فرضیههای فرعی
واریانس
ردیف

فرضیه

عوامل
قانونی

عوامل
فراقانونی

آزمون تفاوت واریانسها
(لون)
سطح معناداری
آمارۀ F

1

تفاوت آرای تعیین مجازات حداکثر  -حوزۀ
سرقت

0/221

0/583

13/187

0/000

2

تفاوت آرای تعیین مجازات حداکثر  -حوزۀ
ررو و جرح

0/361

0/583

4/172

0/038

با توجه به جدول  5نتایج زیر را بهدست میآوریم:
 .1.2واریانس نظرهای قضات در مورد عوامل قانونی خراص سررقت  0/221و عوامرل فراقرانونی
 0/583است .بنابراین پراکندگی آرا در عوامل فراقانونی با عوامرل قرانونی خراص سررقت در تعیرین
حداکثر مجازات اختالف دارد و بیش از آن است .این موروع ورحی برودن فررریۀ فرعری اول در
نمونۀ مورد مطالعه را تأیید میکند .سط معناداری آزمون لون  0/000میباشد که مقداری کمتر از
 0/05است .بنابراین با اطمینان  95درود فرریۀ بیشتر بودن تفاوت آرای تعیین مجرازات حرداکثر
در عوامل فراقانونی نسبت به عوامل قانونی خاص سرقت را میتوان به جامعۀ آماری نیز تعمیم داد.
 .2.2واریانس نظرهای قضات در مورد عوامل قانونی خراص رررو و جررح عمردی  0/361و
عوامل فراقانونی  0/583است  .بنابراین پراکندگی آرا در عوامل فراقانونی بریش از عوامرل قرانونی
خاص ررو و جرح عمدی در تعیین حداکثر مجازات است .ایرن مورروع ورحی برودن فررریۀ
فرعی دوم در نمونۀ مورد مطالعه را تأیید میکند .سط معناداری آزمون لرون  0/038مریباشرد
که مقداری کمتر از  0/05است .بنابراین با اطمینان  95درود فرریۀ بیشتر برودن تفراوت آرای
تعیین مجازات حداکثر در عوامل فراقانونی نسبت به عوامل قانونی خاص ررو و جرح را میتوان
به جامعۀ آماری تعمیم داد.
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 .3عوامل مؤثر بر تعیین مجازات
برای تعیین مؤثرترین عوامل قانونی و فراقانونی در تعیین مجازات ،از آزمون  tتکنمونهای برای
عوامل نرمال و آزمون دوجملهای برای عوامل غیرنرمال استفاده شد .نتایج آزمون بودن
کولموگروف-اسمیرنوف حاکی از نرمال بودن چهارده عامل قانونی خاص در تعیین حداکثر مجازات
سرقت و سیزده عامل فراقانونی تعیین حداکثر مجازات است .ولی نظرها در مورد سه عامل قانونی
تعیین حداکثر مجازت ررو و جرح نرمال نیستند .بهعبارت دییر ،در مورد این عوامل نمیتوان از
آزمون  tاستفاده کرد.
 .1.3مهمترین عوامل قانونی خاص مؤثر در تعیین حداکثر مجازات سرقت
با توجه به نرمال بودن این عوامل ،برای بررسی تأثیر آنها نیز از آزمون  tتکنمونهای اسرتفاده شرد.
نتایج در جدول  7ارائه شده است.
جدول  .7آزمون  tعوامل قانونی خاص مؤثر بر تعیین حداکثر مجازات سرقت
ردیف

عامل

T

1
2

مسل بودن سار
تعدد سارقان
وجود رابطۀ کاری بین
سار و مسرو عنه
دسترسی سار به مال
استفادۀ سار از لباس و
عناوین تقلبی
سرقت از اماکن مسکونی
یا مهیا برای سکونت
شکستن حرز
راهزنی
سرقت از اماکن عمومی
وقوع سرقت در ش
وقوع سرقت در شرایط
ارطرار مالباخته
سرقت مقرون به آزار و
جرح
سرقت از طریق کیفزنی
و جی بری
سرقت وسایل مربو به
تأسیسات مورد استفادۀ
عموم یا نهادها و
سازمانهای عمومی

25/062
5/857

درجۀ
آزادی
47
47

سطح
معناداری
0/000
0/000

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

فاصلۀ اطمینان
کران باال
کران پایین
1/8905
1/6095
1/1475
0/5608

-0/551

47

0/584

-0/3887

0/2211

-0/778

47

0/441

-0/3736

0/1653

7/973

47

0/000

0/6698

1/1219

-0/125

47

0/901

-0/3570

0/3153

4/431
8/868
1/854
5/922

47
47
47
47

0/000
0/000
0/070
0/000

-0/3754
0/8376
-0/0212
0/5503

0/9996
1/3291
0/5212
1/1164

1/119

47

0/269

-0/1495

0/5245

15/641

47

0/000

1/3434

1/7400

3/923

47

0/000.

0/3045

0/9455

3/733

47

0/001

0/2882

0/9618
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از بین چهارده عامل شناساییشده ،سط معناداری عوامرل  13 ،12 ،10 ،8 ،7 ،5 ،2 ،1و  14از
خطای  0/05آزمون کوچکتر بوده و هر دو کران باال و پرایین اطمینران مثبرت اسرت .بنرابراین برا
اطمینان  95درود ،از نظر اعضای جامعۀ مورد مطالعه ،عوامل قانونی خاص زیر ترأثیر معنراداری در
تعیین حداکثر مجازات توسط قضات دارند:
مسل بودن سار  ،تعدد سرارقان ،اسرتفادۀ سرار از لبراس و عنراوین تقلبری ،شکسرتن حررز،
راهزنی ،وقوع سرقت در ش  ،سرقت مقرون به آزار و جرح ،سرقت از طریق کیفزنی و جیر برری،
سرقت وسایل تأسیسات مورد استفادۀ عموم یا نهادها و سازمانهای عمومی.
برای تعیین رتبۀ هر یک از نه عامل مؤثر ،از آزمون فریدمن استفاده شد .مقدار آمارۀ مربرع کرا،
 86/278با سط معناداری  0/000بهدست آمد که حاکی از متفاوت بودن رتبۀ عوامل از بعد میزان
تأثیر است ،بهطوریکه «مسل بودن سار » بیشترین و «سرقت از طریق کیرفزنری و جیر برری»
کمترین تأثیر را در تعیین حداکثر مجازات دارد.
 .2.3مهمترین عوامل قانونی خاص مؤثر در تعیین حداکثر مجازات ضرب و جرح عمدی با
توجه به نرمال نبودن این عوامل ،از آزمون ناپارامتریک دوجملهای استفاده شد .نتایج در جدول 8
ارائه شده است.
جدول  .8آزمون دوجملهای عوامل قانونی خاص مؤثر بر تعیین حداکثر مجازات ضرب و جرح
مقوله
اخالل در نظم جامعه و (گروه)1
بیم تجری مرتک یا (گروه )2
دییران
(کل)
استفاده از اسلحه و (گروه)1
چاقو و امثال آن (گروه )2

=<3

15

0/31

>3

33

0/69

48

1/00

=<3

4

0/08

>3

44

0/92

48

1/00

=<3

18

0/38

>3

30

0/63

48

1/00

(کل)
شرکت در نزاع دسته (گروه)1
جمعی
(گروه )2
(کل)

سط
احتمال
احتمال آزمون
حجم نمونه
معناداری
مشاهدهشده
0/50

0/50

0/50

0/013

0/000

0/111

از بین سه عامرل شناسراییشرده ،سرط معنراداری دو مرورد نخسرت از خطرای  0/05آزمرون
کوچکتر است .از طرفی درود نظرهایی که تأثیر عوامل اول و دوم را زیاد یا خیلی زیاد مریداننرد،
بهترتی  69و  92درود است که نشان میدهد اغل اعضای جامعره دو عامرل احصاشرده را مرؤثر
میدانند .بنابراین با اطمینان  95درود ،از نظر اعضای جامعه ،دو عامرل قرانونی خراص «اخرالل در
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نظم جامعه و بیم تجرری مرتکر یرا دییرران» و «اسرتفاده از اسرلحه و چراقو و امثرال آن» ترأثیر
معناداری در تعیین حداکثر مجازات ررو و جرح توسط قضات دارند.
برای تعیین رتبۀ دو عامل مؤثر ،از آزمون فریدمن استفاده شد .نتیجه نشان داد که «اسرتفاده از
اسلحه و چاقو و امثال آن» مؤثرتر از «خالل در نظم جامعه و بریم تجرری مرتکر یرا دییرران» در
تعیین حداکثر مجازات ررو و جرح است.
 .3-3مهمترین عوامل قضایی (فراقانونی) مؤثر در تعیین حداکثر مجازات توسط قضات
عوامل قضایی (فراقانونی) احصاشده در تعیین حداکثر مجازات نرمال هستند .بنرابراین در اینجرا
نیز از آزمون  tتکنمونهای استفاده شد .نتایج در جدول  9ارائه شده است.
جدول  .9آزمون  tعوامل فراقانونی مؤثر بر تعیین حداکثر مجازات
ردیف

عامل

T

درجۀ

سطح

آزادی

معناداری

فاصلۀ اطمینان
کران
پایین

کران باال

1

سن کم متهم

4/080

47

0/000

-0/3062

-0/9021

2

سن زیاد متهم

0/121

47

0/904

-0/3258

0/3675

3

تحصیالت باالی بزهکار

-6/977

47

0/000

-0/7446

-0/9637

4

زن بودن بزهکار

-0/117

47

0/907

-0/3777

0/3360

5

حضور وکیل متهم

-16/986

47

0/000

-2/7029

-2/1304

6

موقعیت سیاسی و اجتماعی متهم

-5/986

47

0/000

-1/6144

-/8023

47

0/000

7

فشار افکار عمومی

8

درآمد باالی متهم و عدم نیاز وی
به عایدات حاول از سرقت

-2/611

-9/683

9

تحصیالت باالی بزهدیده

0/866

47

47

-2/2897

-1/5020

0/012

-0/1065

-0/1435

0/391

-0/1929

0/4846

10

درآمد باالی بزهدیده

-7/393

47

0/000

-1/1202

-1/2131

11

درآمد کم بزهدیده

-9/464

47

0/000

-2/2231

-1/4436

12

موقعیت سیاسی و اجتماعی متهم

-6/485

47

0/000

-1/8562

-0/9772

13

طرحریزی قبلی برای ارتکاو جرم

3/270

47

0/2084

0/8749

0/002

از بین سیزده عامل شناساییشده ،تنها سط معناداری «طرحریزی قبلی برای ارتکاو جررم» از
خطای  0/05آزمون کوچکتر بوده و هر دو کران باال و پایین اطمینان مثبت است که بره معنری رد
فرریۀ وفر در مورد این عامل است .بنابراین با اطمینان  95درورد ،از نظرر اعضرای جامعرۀ مرورد
مطالعه ،تنها عوامل فراقانونی «طرحریرزی قبلری بررای ارتکراو جررم» ترأثیر معنراداری در تعیرین
حداکثر مجازات توسط قضات دارد.
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نتیجهگیری
بررسی و تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که علل عمدۀ ودور احکام و کیفرهای متفاوت در جرایم
یکسان ،بینظمی و ازهمگسیختیی که بر سنجش ذهنی و نامنضبط قضات در خصوص عوامل
قضایی سایه افکنده است و در این زمینه سازوکار مدون عینی و مبتنی بر مبانی دقیق علمی وجود
ندارد .عوامل قضایی (فراقانونی) عامل عمده در ودور احکام متفاوت است .از سویی دییر عوامل
قانونی در تعیین کیفر بهسب تصری حدود و ثغور آنها در متن قانون بیش از عوامل قضایی مؤثرند
و انفکاک و شکست احکام در قلمرو این عوامل بهمرات کمتر از عوامل فراقانونی و قضایی است.
در بررسی مؤثرترین عوامل قانونی خاص و نیز مؤثرترین عوامل فراقانونی مالحظه مریشرود کره
تعداد عوامل قانونی مؤثر در تعیین مجازات بهمرات بیشتر و منسجمترر از عوامرل فراقرانونی اسرت،
بهگونهای که از مجموع عوامل فراقانونی (در مجموع  13سؤال) تنها یک مورد بهعنوان عامرل مرؤثر
در تعیین کیفر از سوی قضات تصری شده است و سایر عوامل فراقانونی از نظر قضات نمیتوانستند
در تعیین کیفر مؤثر باشند .بدیهی است علت عمدۀ این امرر را مریتروان در عردم پایبنردی و الرزام
قانونی قضات در توجه به عوامل اخیر دانست ،درحالیکه وجود ن وری قانونی در خصوص عوامل
قانونی این الزام و درگیری قضایی قضات را با عوامل مذکور میسور و ممکن کرده است.
مقایسۀ بین هر دو عامل در تأیید یا رد فرریههای فرعی نیز بر انسجام عوامل قانونی در منرع از
پراکندگی و اختالف آرا تأکید دارد .بهعبارت دییر ،در تأیید فرریههای فرعی محرز میشود کره در
تشتت و اختالف آرا عوامل فراقانونی بیش از عوامل قانونی دخیلاند.
بدیهی است این امر بر این نکته داللت میکند که این قانونیذار است کره مریتوانرد کیفرهرا را
براساس شدت جرم تعیین کند تا به موروعی ذهنی وابسرته بره گرزینش دادرسران تبردیل نشرود،
گرایشی که در نظام و سیاست کیفری آمریکا پرس از سرال  1975سرایه افکنرد و نظرام کیفردهری
نامعین را نقض و اختیارات قضات را در تعیین کیفر محدود کرد (محمودی جرانکی .)671 :1388 ،پرژوهش
حارر نیز بر این امر تصری میکند که گرایش قضات در نظام کیفری ایران بهسوی مجازات ثابت و
معین انکارناپذیر است یا الاقل ملحوظ داشتن عوامل قانونی در تعیین کیفر جرزو خصرای قضرات
کیفری است .تمایل و اورار جامعۀ آماری پژوهش حارر بر بیتأثیر بودن عوامل فراقانونی در تعیین
کیفر اعم از بهکارگیری این عوامل در تعیین حداقل یا حرداکثر مجرازات برر ایرن ادعرا تأکیرد دارد.
ازاینرو بهعنوان دستاورد حاوله میتوان تأکید کرد که:
با توجه به تنوع و تعدد معیارهای قضایی (فراقانونی) تعیین مجازات و نیز تأثیر زیاد این معیارها
بر تصمیمگیریهای قضات ،قانونیذار با مدون کردن این معیارها و وارد کردن آنها به قوانین کیفری
کشور ،از اعمال سلیقههای شخصی و نیز اختالف آرای قضات در اثر تفاوت تأثیرپذیری آنران از ایرن
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معیارها ،جلوگیری کند .پژوهش جاری مثبت این ادعاست که علت اختالف عمده در وردور احکرام
متفاوت در تعیین کیفر ،بینظمی حاکم در توجه و بهکارگیری عوامل قضایی است ،ازاینرو ررورت
تدوین این عوامل در مجموعه قوانین کیفری کشور احساس میشود.
در راستای هدایت منطقی ،جامع و قانونمند تعیین کیفر شکلگیری نهرادی کره بتوانرد رسرالت ایرن
مهم را بر عهده گیرد ،امری الزم و حیاتی است .این مهم میتواند با بهرهگیری از تجارو کشورهای دییرر
رمن توجه به مبانی فرهنیی ،حقوقی و مذهبی حاکم برر جامعره محقرق شرود .بردین ترتیر تشرکیل
شورای راهبردی تعیرین مجرازات برا بهررهگیرری از تجرارو و دانرش اسرتادان حروزۀ حقرو کیفرری و
جرمشناسی که بر سیاست کیفری مدون تأکید کند و وظیفۀ عمرده و کلیردی آن تعیرین حردود و ثغرور
کیفرهای جرایم گوناگون باشد ،کارساز و راهیشا خواهد بود .این شورا میتواند در سط نیرش کرالن بره
متغیرهای تعیین کیفر بهگونهای که قضات کیفری را در امر خطیر ودور کیفر یاری رساند ،مداخله کنرد.
بدیهی است توجه به قدرت انعطافپذیری و والحدید قضایی و فردی کردن مجازات در امر تعیین کیفرر
مانع ارائرۀ سیاسرتهرای راهبرردی ایرن شرورا نیسرت ،چراکره اختیرار تعیرین مجرازات برین محردودۀ
مشخ شده ،تشدید یا تخفیف قضایی مجازات از نمونههای شناختهشدۀ این اختیارات در حقو کیفرری
است (یزدیان جعفری .)55 :1385 ،عالوهبر این ،اول فردی کردن بهگونهای دییرر در مجرازات ثابرت در حقرو
اسالم تحت عنوان «التفرید التشریعی» پذیرفته شده و از آن تبعیت شرده اسرت (حلبری .)630 :1996 ،شرارع
مقدس محصن یا غیرمحصن بودن در زنا را بهعنوان یک خصوویت شخصیتی مجررم مرورد توجره قررار
داده و آن را در زمرۀ موجبات تشدید یا تخفیف مجازات برهشرمار آورده اسرت (الجبلری العراملی .)349 :1382 ،از
سوی دییر آزادی مشررو و عفرو خراص مهرمتررین تأسیسراتی اسرت کره پرس از وردور حکرم بررای
فردیسازی کیفر پیشبینی شدهاند (فوکومیشل .)304 :1384 ،بهررهگیرری از تجرارو کشرورهای دییرر چرون
انیلستان که در این زمینه از سال  1998با تشکیل هیرأت مشرورتی تعیرین مجرازات و سررس در سرال
 2003با تصوی قانون عدالت کیفری اقدام به تشکیل شورای رهنمودهای تعیرین کیفرر کررد ،مریتوانرد
مطم نظر قرار گیرد (مهرا.)689 :1388 ،
تشکیل پروندۀ شخصیت برای بزهکاران و متهمان به قضات در تعیین چیونیی برخورد کیفرری
با این افراد کمک زیادی میکند ،زیرا با افزایش سط معلومات و آمروزشهرای قضرات و تأکیرد برر
رویکرد اوالحی به مجازات ،تمایل بیشتری در قضات برای استفاده از مجازات متناس با شخصریت
هر بزهکار بهوجود آمده ،بهویژه تأکید بر این نکته که تعیین حداکثر مجازات طبرق مروازین فقهری
محدود و مقید است .امری که بر اول فردی کردن مجازات در تعزیرات نیرز تأکیرد مریکنرد

(الهرام،

 )26 :1390و پاسخ به این تمایل و هدایت آن در مسیری علمری و عقالنری ،تنهرا برا تشرکیل پرونردۀ
شخصیت برای متهمان امکانپذیر است .بدیهی است نظر به اینکه یافترههرا و بررسریهرای برالینی،
روانی و ...که اغل میتواند اساس مفاد و محتویات پروندۀ شخصیت را تشکیل دهرد ،نوعراد در زمررۀ
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عوامل قضایی (فراقانونی) است ،باید بهوورت مدون تعریف شود و بهطور روشن در معرض رسیدگی
و تعیین کیفر توسط قضات قررار گیررد ترا معیارهرای عینری و ملمروس در حروزۀ تشرکیل پرونردۀ
شخصیت مالک ارزیابی و سنجش قرار گیرد و از گستردگی و شریوع معیارهرای ذهنری ،خاوره برا
توجه به تنوع آنها که ثمرۀ نوع نیرش هر قاری کیفری است ،کاسته شود.
یکی از مهمتر ین موروعات در تعیین کیفر در هر نظام حقوقی توجه به اهداف کیفر و تبیین
آنهاست  .در این خصوص توجه به دو مهم رروری است؛ نخست توجه به اهداف مشخ کیفرر و
مجازات به عنوان واکنش رسمی در برابر جرم و دییری تعیین مرزهای حق اعمال نظرر دادرسران
در تعیین این واکنش .آنچه موج شده تا نیمۀ پنهان مطالعات کیفری ،به ویژه در نظرام کیفرری
ایران ،یعنی موروع کیفر را هم از نظر عملی و هم نظر ی پیچیده و پراهمیت تبدیل کند (محمودی
جانکی .)669 :1388 ،طرح ریزی سیاست کیفری نو و مدون که در آن تعریرف جرامع و قانونمنردی از
اهداف کیفر شده باشد و به اولویتبندی این هدفها در نظام کیفرری کشرور توجره شرده باشرد،
قضات را به سوی اتخاذ شیوه ها ی یکسان و منسجم در تعیین کیفر رهنمون خواهد شرد .در ایرن
جهت دهی عام و شامل جلوگیری از اختال مرزهای تقنینی و قضایی و ارائۀ معیارهرای معرین و
وحی دادرسان در تعیین کیفر ،مانع از استبداد قضایی خواهد شد (محمودی
روشن برای تشخی
جانکی .)671 :1388 ،بی تردید پس از نخستین گام در تعریف سیاست کیفرری مردون و روشرن کره
گویای فلسفه و هدف کیفر در نظام حقوقی کشور است ،میبایستی به وراحت به میزان دخالرت
دادرسان در تعیین مجازات و کیفر پرداخته شده باشد.
پرسشنامۀ 1
ردیف

میزان تأثیر عوامل ذیل را درتعیین مجازات حداکثر اعالم فرمایید
خیلی

عوامل قانونی خاص در سرقت تعزیری و ررو و جرح عمدی

1

مسل بودن سار

2

تعدد سارقان

3

وجود رابطۀ کاری بین سار و مسرو عنه

4

قرار داشتن مال در دسترس سار

5

استفادۀ سار از لباس و عناوین تقلبی

6

سرقت از اماکن مسکونی یا مهیا برای سکونت و توابع آن

7

شکستن حرز جهت سرقت

8

راهزنی

9

سرقت از اماکن عمومی

10

وقوع سرقت در ش

11

وقوع سرقت در شرایط ارطرار مالباخته

کم

خیلی
کم

متوسط

زیاد

زیاد

تأثیر عوامل فراقانونی و قانونی خاص بر تفاوت آرا در تعیین مجازات قضایی در جرایم مشابه
12

سرقت مقرون به آزار و جرح

13

سرقت از طریق کیفزنی و جی بری

14

سرقت وسایل مربو به تأسیسات مورد استفادۀ عمروم یرا نهادهرا و
سازمانهای عمومی

15

اخالل در نظم جامعه و بیم تجری مرتک یا دییران

16

استفاده از اسلحه و چاقو و امثال آن

17

شرکت در نزاع دستهجمعی
پرسشنامۀ2
ردیف
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میزان تأثیر عوامل ذیل را در تعیین مجازات حداکثر اعالم فرمایید.

عوامل فراقانونی

1

سن کم بزهدیده

2

سن زیاد بزهدیده

3

زن بودن بزهدیده

4

تحصیالت کم متهم

5

درآمررد برراالی مررتهم و عرردم نیرراز وی برره
عایدات حاوله از سرقت

6

تحصیالت باالی بزهدیده

7

درآمد باالی بزهدیده

8

درآمد کم بزهدیده

9

حضور وکیل بزهدیده

10

موقعیت سیاسی و اجتماعی متهم

11

موقعیت سیاسی و اجتماعی بزهدیده

12

طرحریزی قبلی برای ارتکاو جرم

13

فشار افکار عمومی

خیلی
کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد
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