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 Since the beginning of the 20th century, with the industrialization of 

countries and the increasing spread of lawsuits and crimes, the alarm 

was sounded for traditional justice. Most prominent lawyers today 

agree that public participation in litigation is necessary. Therefore, 
many governments have tried to create new methods in their legal 

system using scientific studies. The use of "decriminalization", 

"impunity" and "legal prosecution" movements are among these 
methods. In the extra-judicial movement, which is very important, 

the goal is that these tasks are the responsibility of other 

organizations instead of resorting to the official criminal justice 
system and using expert judges to resolve cases and deal with 

violations and crimes. Civil, social and popular councils should be 

formed. In our country, Iran, the establishment of dispute resolution 

councils using the principles of Islam and jurisprudence and in 
accordance with the above developments is actually a manifestation 

of the policy of de-judicialization of the current judicial system. , 

population increase, financial and cultural poverty, government 
tenure problems in handling many people's disputes due to 

ignorance or lack of knowledge of laws and regulations, lack of 

specialized manpower. and related financial resources has shown 

the importance of prison population density, mistreatment of 
prisoners and not reforming them in prisons. It is possible to prevent 

their continuation or deviation to a more suitable direction. This 

view is seen in the emergence of a new form of criminal policy 
called de-judgment, which provides a good opportunity for growth 

and development with the emergence of criminological theories of 

social reaction in North America. Judicial adjudication diverts the 
case from justice by distributing criminal cases to other government 

systems and civil society. In other words, decriminalization aims to 

limit the intervention of the criminal system and the criminal law 

and recommends avoiding the criminal law. In the article, by stating 
the cases of decriminalization, we express the economic effects of 

these cases. 
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 تاکید با خانواده سالمت بر  زدایی قضا تاثیر بررسی
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 1مرادی سعید
کرج،  جرم شناسی، واحد و کیفری حقوق دکتری،گروه دانشجوی
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، اسالمی آزاد دانشگاه مرکزی، تهرانواحد  حقوق،، گروه استادیار
 (مسول نویسنده)ایران  تهران،

 
 3زادگان موذن حسنعلی

 هران،ت طباطبایی عالمه دانشگاه، سیاسی علوم و حقوق، گروه دانشیار
 .ایران

 
 چکیده

 روزافزون گسترش و کشورها شدن صنعتی با ، 20 قرن ابتدای از
 .درآمد صدا به سنتی دادگستری برای خطر زنگ جنایات، و دعاوی

 مشارکت که باشند می موافق امروز برجسته حقوقدانان اکثر
 سعی ها دولت از بسیاری بنابراین،. باشد می الزم دعاوی در عمومی

 مسیست در را جدیدی های روش علمی مطالعات از استفاده با اند کرده
 ، "زدایی جرم" های جنبش از استفاده. کنند ایجاد خود حقوقی

 ها روش این جمله از "قانونی پیگرد" و "مجازات از مصونیت"
 این هدف ، باشد می مهم بسیار که ، فراقضایی جنبش در .باشد می
 ریدادگست رسمی سیستم به توسل جای به وظایف این که باشد می

 و ها پرونده فصل و حل در متخصص قضات از استفاده و کیفری
. باشد ها سازمان سایر عهده به ، جرایم و تخلفات به رسیدگی
 ، ما کشور در. شود تشکیل مردمی و اجتماعی و مدنی شوراهای

 فقه و اسالم اصول از استفاده با اختالف حل شوراهای ایجاد ، ایران
 از زدایی قضایی سیاست از نمودی واقع در ، فوق تحوالت با مطابق و

 سترشگ دلیل به حقیقت در دادگستری.باشد می فعلی قضایی سیستم
 و مالی فقر ، جمعیت افزایش ، کیفری و حقوقی های پرونده تعدد و

 از بسیاری به رسیدگی در دولت تصدی مشکالت ، فرهنگی
 کمبود ، مقررات و قوانین از آگاهی عدم یا جهل از مردم اختالفات

 تراکم اهمیت مرتبط مالی منابع و. است متخصص انسانی نیروی
 در آنها نکردن اصالح و زندانیان با بدرفتاری ، زندانها جمعیت
 سیاست در کنندگان مشارکت هدف.است داده نشان را زندانها
 دادرسی روند در مجرمان شدن درگیر از که باشد می این جنایی
 زا جلوگیری روند به ورود صورت در یا و کنند جلوگیری کیفری

 در دیدگاه این. شود میسر تر مناسب سمت به آنها انحراف یا ادامه
 مشاهده زدایی قضاوت نام به جنایی سیاست از جدید ای جلوه ظهور

 در اجتماعی واکنش شناسی جرم های نظریه ظهور با که شود می
. ندک می فراهم توسعه و رشد برای خوبی فرصت ، شمالی آمریکای
 ایه سیستم سایر به کیفری های پرونده توزیع با قضایی قضاوت

 به. کند می منحرف دادگستری از را پرونده ، مدنی جامعه و دولتی

 سیستم مداخله کردن محدود هدف با قضازدایی ، دیگر عبارت
 یفریک قانون از کند می توصیه و باشد می کیفری قانون و کیفری
 ادیاقتص تاثیرات زدایی، قضا از مواردای بیان با مقاله در. شود پرهیز

 .کنیم می بیان را موارد این
 

 قضایی اقتصاد، خانواده، زدایی قضا: ها واژه کلید
 

 25/08/1400: افتیدر خیتار
 20/11/1400:  رشیپذ خیتار
 ab.tadayyon@iau.ac.ir  نویسنده مسئول:* 

 مقدمه
قضائیه کوتاه کردن فرآیند  قوه در نخستین های اولویت از یکی

دادرسی است. عملی کردن این مهم عالوه بر اینکه به گسترش کمی 
بلکه ارتقأ کیفی محاکم نیز  ، محاکم دادگستری وابسته است

ضروری می باشد. چه اینکه قضاوت عالوه بر اینکه علم است بلکه 
فن و هنر نیز می باشد و فقط عالم هنرمند می تواند هنر خود را در 
ارائه قضاوتی عادالنه و دقیق و سریع ارائه دهد و این جاست که 

یه نه ائتدبیر در کار قضأ گره گشا است و سیاهی لشکر در قوهقض
تنها به هیچ کاری نمی آید، بلکه موجب تراکم پرونده ها و شیوع 

 .جرائم و یأس و نوامیدی مردم می شود
کافی است شخصی حتی یك بار در طول عمرش به محکمه ای 
مراجعه کند و خدای نخواسته با قاضی ناتوانی مواجه شود، همین 

ی وی اثر برخورد، شاید در طول عمر آن شخص و حتی نسلهای بعد
سوئی بجا گذارد. شاید بی جا نباشد این نکته را در مقدمه متذکر 
شویم که خیلی از مواقع بخشنامه تذکرآمیز ریاست محترم 
قوهقضائیه در مورد موضوعات جاری محاکم چه بسا از بسیاری از 
اطاله دادرسی جلوگیری نماید و در دوره ای که فعال بسر می بریم 

ر می رسد نیاز به تذکر از طریق بخشنامه عمال چند مورد به نظ
دارد، که در همین نوشتار در بخش مربوطه متذکر می گردد. مع 

 پردازیم.می الوصف بعد از ذکر مقدمه فوق به اصل بحث 
 

 احیأ قوانین متروك )دادرسی بدون تشریفات(بخش اول:
همان طوری که شورای محترم نگهبان متذکر شدند تا زمانی که  

قانونی خالف شرع اعالم نشود به قوت خود باقی و قابل اجرأ می 
باشد. یکی از روشهایی که برای کوتاه کردن فرآیند دادرسی پیشنهاد 

 :می شود احیأ قوانین متروك سابق می باشد
 1339.الیحه قانونی نحوه مطالبه دیون مصوب  -الف 

در مواردی که دین مستند به سند عادی است بستانکار  -ماده واحده 
می تواند پرداخت آن را به وسیله اظهارنامه از مدیون بخواهد 
چنانچه مدیون در صورت تسلیم به ادعأ داین ظرف مدت ده روز 
پس از ابالغ واقعی اظهارنامه به شخص او دین خود را به داین 

ق دادگستری و یا ثبت محل تودیع ننماید و یا نپردازد و یا در صندو
آنکه در مقابل اظهارنامه ظرف ده روز دین خود را انکار ننماید و 
یا ظرف ده روز جوابی ندهد به تقاضای بستانکار حکم الزام او به 
تأدیه دین از طرف دادگاهی که صالحیت رسیدگی به اساس دعوی 

ورت عدم اعتراض را دارد صادر خواهد شد و حکم مزبور در ص
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 همکاران  و مرادی سعید 768

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبك زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

مدیون قابل اجرأ می باشد. در صورتی که مدیون نسبت به حکم 
دادگاه معترض باشد می تواند ظرف ده روز پس از ابالغ واقعی آن 
دادخواست اعتراض به دادگاه صادر کننده حکم تسلیم نماید در این 
صورت طبق مقررات قانونی با اعتراض او رسیدگی خواهد شد و 

رسیدگی با اعتراض صادر می شود در حدود  حکمی که پس از
 .مقررات قابل پژوهش و فرجام خواهد بود

چنانچه مدیون پس از ابالغ اظهارنامه ادعای طرف را انکار نماید 
داین می تواند طبق مقررات قانونی دادخواست به دادگاه صالح تقدیم 
 نماید. در این صورت چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالما
عامدا و به منظور فرار از انجام تعهد دین خود را انکار نموده و یا 
مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض کرده است دادگاه ضمن حکم 
راجع به اصل دعوی او را به پرداخت جریمه معادل ده درصد 
خواسته محکوم می نماید و جریمه مذکور پس از قطعیت حکم 

مأمور اجرای این الیحه قانونی وصول خواهد شد. وزارت دادگستری 
است. نکاتی که از قانون فوق قابل ذکر است این است که اوال مستند 
ادعای دادخواست از طریق الیحه مرقوم، صرف اسناد عادی کافی 

ابالغ واقعی مورد نظر می باشد که در این قانون ضروری -است ثانیا 
 ثبات خالفجریمه می باشد که در صورت ا -تشخص داده شد ثالثا 

ادعای مدیون باید بپردازد که این جریمه مطابق شرع نیز می باشد 
چه اینکه هر مدیونی اگر با درخواست طلبکار دین خود را نپردازد 
قابل تعزیر است )که شورای نگهبان سابقا چنین نظریه را اعالم 

 .نمود(
قانون اصالح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی و الحاق  -ب 

 1347وادی با آن مصوب آبان ماه .م
اجرأ این قانون راجع به دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد می 
باشد و دعوی مستند به اسناد عادی است به نوبه خود می تواند از 

در دعاوی که موضوع آن مطالبه » 6فرآیند دادرسی بکاهد. ماده 
تواند بنابه وجه نقد و دعوی مستند به اسناد عادی است دادگاه می 

تقاضای خواهان بدون اخطار بخوانده و در جلسه اداری فوق العاده 
با مالحظه اصول اسناد خواهان، رسیدگی و با اخذ تأمین کافی برای 
جبران خسارت احتمالی خوانده اقدام به صدور حکم غیابی 

 174و  173نماید.این قبیل احکام از حیث آثار تابع مقررات مواد 
قانون  308الی  305آئین دادرسی مدنی می باشد )مواد قانون  175و 

 آئین دادرسی مدنی جایگزین مواد فوق گردید(
قانون  292در دعاوی مربوط به اسنادی که مشمول ماده  - 7ماده 

این قانون اخذ نخواهد شد. با  6تجارت است تأمین مذکور در ماده 
بحث اکثریت  اعمال مقررات مواد یاد شده و دیگر مواد قانون مورد

پرونده های حقوقی مطالبه وجه نقد در کمترین زمان منجر به 
صدور حکم می شود. نکته ای که شاید ذکرش ضروری باشد این 
است که رسیدگی در وقت اداری بدون دعوت خوانده آیا در دادرسی 

 فعلی وجاهت دارد یا خیر؟
ون نباید در جواب گفت قطع نظر از اینکه خالف شرع بودن این قا

اعالم نشد بلکه مصوبات پس از انقالب مؤید شرعی بودن این قانون 
می باشد چه اینکه مشابه این نوع رسیدگی در قانون روابط مؤجر 

که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده،  1376و مستأجر مصوب سال 
 3و 2در سراسر محاکم قضائی کشور قابل عمل می باشد. در مواد 

خواست مؤجر مبنی بر تخلیه عین مستأجره قانون اشعاری با در
پس از انقضای « دادگاه یا رئیس یا معاون حوزه قضایی»مرجع قضایی 

مدت قرارداد اجاره بدون اینکه خوانده را دعوت کند مکلف است 
دستور تخلیه را صادر و ظرف یك هفته دستور اجرأ دهد. در حالی 

ب جهت جبران که در قانون مورد بحث اوال خواهان تأمین مناس
دادگاه با مالحظه اصول  -خسارت احتمالی خوانده می سپارد. ثانیا 

اسناد مبادرت به صدور حکم غیابی می نماید که این حکم بر خالف 
 .دستور قابل واخواهی در همان دادگاه صادر کننده می باشد

  1346قانون حمایت خانواده مصوب  -ج 
رورت اتخاذ تصمیم فوری با توجه به اهمیت مسائل خانواده و ض 

راجع به دعاوی خانوادگی قانونگذار مقررات مناسبی در جهت 
قانون  18تسریع در رسیدگی مقرر داشته از جمله این مقررات ماده 

زوجین یا هر یك از آنها می توانند » - 18موصوف می باشد. ماده 
از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود در ماهیت دعوی مسئله حضانت 

فال یا وضع فعلی یا هزینه نگهداری آنان را مورد رسیدگی فوری اط
هرگاه چنین تقاضائی به « قرار دهد و قراری در این باره صادر کند. 

دادگاه برسد دادگاه مکلف است به این موضوع رسیدگی کند قرار 
موقت دادگاه نسبت به حضانت یا هزینه اطفال قطعی است و فورا 

همان طوری که در متن قانون « ی شود. به مورد اجرأ گذاشته م
مشخص گردیده چون مسئله حضانت اطفال یا وضع هزینه نگهداری 
آنان امر فوری می باشد دادگاه مکلف شده قبل از صدور حکم قرار 
موقت صادر نماید که چه بسا با صدور قرار مشکل مرتفع و پرونده 

واده لیفی خانبا سازش حل شود و با این شیوه از سرگردانی و بالتک
ها به ویژه اطفال نیز پیشگیری می شود. اقتباس از این شیوه رسیدگی 
برای دعاوی مربوط به دیه را که یك سال و دو سال و سه سال 

« مهلت به جانی داده می شود و مصدوم بدون پناه رها می شود
 .پیشنهاد می شود

 
قتضی تا کنترل دادخواست ها از زمان تقدیم آن و اقدامات قانونی م
 :اولین جلسه دادرسی و تاثیر آن در کاهش هزینه های چاپ

رفع نقص از دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه و بازبینی  -الف 
قانون آئین دادرسی مدنی مقرر  54توسط رئیس شعبه دادگاه: ماده 

داشته در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو 
را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطالع روز نقایص دادخواست 

داده و از تاریخ ابالغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص 
را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقض ننماید، 
دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، 

رار به خواهان ابالغ جانشین او صادر می کند، رد می گردد. این ق
روز از تاریخ ابالغ به همان  10می شود و نامبرده می تواند ظرف 

 دادگاه شکایت نماید رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
اعمال صحیح و دقیق این ماده توسط مدیر دفتر دادگاه و نظارت آن 
توسط رئیس شعبه یکی از مؤثرترین طرق کوتاه کردن فرآیند 
دادرسی است در بسیاری از مواقع بدون رفع نقایص موجود در 
دادخواست دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را می دهد که پس 

وجه نقایص دادخواست می از حلول جلسه دادرسی قاضی دادگاه مت
شود که پس از این همه مدت مجددا باید به دفتر دادگاه عودت تا 
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کاری که فرضا چند ماه پیش باید انجام می شد اقدام شود. البته 
تکلیف مدیر دفتر نافی وظیفه نظارتی رئیس شعبه دادگاه نمی باشد 

 دفتر مدیر»قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته  64چه اینکه ماده 
دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار 
دهد. دادگاه پرونده را مالحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده 
را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی 
)ساعت و روز و ماه و سال (را تعیین و دستور ابالغ دادخواست را 

 «ادر نماید.ص
دادگاه مکلف است پس از تکمیل  -احراز صالحیت دادگاه  -ب 

دادخواست و قبل از دستور تعیین جلسه دادرسی با مطالعه دقیق 
دادخواست صالحیت رسیدگی دادگاه را احراز نماید و در صورتی 
که صالحیت رسیدگی نداشته باشد از تعیین وقت و دعوت طرفین 

ی از موارد مشاهده شده است که دادگاهها اجتناب نماید. در بسیار
پس از ماهها و حتی سالها پس از رسیدگی متوجه عدم صالحیت 
خود شدند و پرونده با صدور قرار عدم صالحیت به مرجع صالح 
ارسال نمودند در حالیکه اگر در همان ابتدا کمی اعمال دقت می شد 

مسئله  پرونده به مرجع صالح ارسال می شد. که بی توجهی این
 .موجب اطاله دادرسی می شود

 اما دو نکته در همین مبحث قابل ذکر است:
در بسیاری از مواقع قرارهای عدم صالحیت ذاتی صادر  -نکته اول  

می شود که اصوال به نظر می رسد بر خالف قانون باشد. در همین 
سال های اخیر بعضی از دادگاه ها دعاوی تقسیم ماترك که مشتمل 

یر منقول باشد، دادگاه را صالح به رسیدگی ندانسته و در بر مال غ
اجرای قانون افراز امالك مشاع پرونده را به واحد ثبتی ارسال می 
نمایند که در اکثریت قریب به اتفاق موارد با غیر قابل افراز بودن 
ملك، گواهی عدم افراز صادر می شود و مجددا خواهان باید با 

ری مراجعه نماید. به نظر می رسد طرح دعوی جدید به دادگست
دعوی تقسیم ماترك در صالحیت ذاتی محاکم دادگستری باشد چه 
ماترك غیر منقول باشد و چه منقول چرا اینکه در تقسیم ماترك 
قواعدی باید رعایت شود )از جمله آن خروج حقوق و دیون مربوط 

 تیبه متوفی و مورد وصیت در حالیکه انجام این امور در واحد ثب
غیر ممکن و از صالحیت ذاتی آنها خارج است(. پس این نوع قرار 

 .عدم صالحیت هاغیرقانونی و موجب اطاله دادرسی می شود
 مطابق رأی وحدت رویه -نکته دوم 

هیأت عمومی دیوانعالی کشور )که موضوع  91369شماره سال 
دعاوی مطروحه در آن راجع به مطالبه وجه سفته بود( مقرر داشته 

اوی مربوط به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شود در دع
محل اجرأ  -صالحیت سه دادگاه می باشد )دادگاه محل وقوع عقد 

محل اقامت خوانده( لیکن متأسفانه صدها پرونده مشاهده شده  -
که پس از اینکه خواهان در محل اقامت خود )که محل وقوع تعهد 

ی نموده دادگاه صالح به استناد اینکه دادگاه و یا اجرأ بوده( اقامه دعو
محل اقامت خوانده، صالح می باشد پرونده را با صدور قرار عدم 
صالحیت به دادگاه محل اقامت خوانده ارسال نموده است. به نظر 
می رسد در این خصوص بهتر است ریاست محترم قوه قضائیه در 

نمایند تا رویه  جهت جلوگیری از اطاله دادرسی بخشنامه ای صادر
واحدی تشکیل شود. چون پس از صدور رأی وحدت رویه سابق 

الذکر قانونا امکان صدور مجدد رأی وحدت رویه راجع به همان 
 .موضوع مختلف فیه، غیر قانونی باشد

 :احراز قابلیت استماع دعوی )قبل از دستور تعیین وقت دادرسی( -ج 
ی و جلوگیری از اطاله یکی از روشهای کوتاه کردن فرآیند دادرس

دادرسی این است که چنانچه دعوی مطروحه مطابق قانون قابلیت 
استماع نداشته باشد قبل از دستور تعیین وقت رسیدگی قرار عدم 
استماع )رد( صادر شود. نه آنکه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت 
از طرفین و حضور آنها در دادگاه به لحاظ غیر قابل استماع بودن، 

سال( اثر مثبت آن  5دعوی رد شود )مثل دعوی تغییر سن کمتر از 
این است که در همان ابتدا راجع به ادعای خواهان تعیین تکلیف می 
شود و مشارالیه، یا تسلیم رأی دادگاه می شود و جهت طرح دعوی 
صحیح اقدام می کند و یا اینکه از رأی تجدیدنظر خواهی می کند 

 .ه مقصود خود می رسدکه در هر حال سریعتر ب
اشکالی که ممکن است به این عقیده وارد شود این است که، این 
اقدام موجب تضییع حق خواهان می گردد چه اینکه ممکن است 
خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته را تغییر دهد تا دعوی قابلیت 
استماع پیدا نماید. در جواب اشکال مطروحه باید گفت: اوال ماده 

هیچ دادگاهی نمی تواند به »ون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته قان 2
دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع ویا وکیل 

 برابر قانون»یا قائم مقام یا نمایده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را 
بنابراین دعوایی که مطابق قانون قابل « درخواست نموده باشد«

ایراد تضییع حق خواهان موقعی -رد شود. ثانیا استماع نباشد باید 
وارد است که حقی ایجاد شده باشد، در حالیکه در مانحن فیه اصوال 
حقی ایجاد نگردیده و مضافا اینکه سبب آن نیز به وجود نیامده، 
چه اینکه سبب حق موقعی است که طرح دعوی قانونی باشد و نیز 

ین وقت دادرسی برای دعوی تعی -در اولین جلسه دادرسی باشد. ثالثا
غیر قابل استماع، نوعی تنفیذ و پذیرش دعوی از حیث قابلیت استماع 
است بنابراین چنانچه پس از تشکیل جلسه دادرسی و دعوت طرفین 

رد صادر شود، نوعی تعارض تصمیم استنباط می شود، که از ر قرا
 یك طرف دادگاه برای رسیدگی به دعوی دستور تعیین وقت داده و

 .از طرف دیگر آن را غیر قابل استماع اعالم نموده
د( تحقیقاتی که هم زمان با تعیین وقت دادرسی )حسب مورد( امکان 

 :پذیر است
 .استعالم ثبتی از وضعیت مالکیت امالك موضوع دعوی -1
 .استعالم از وضعیت مالکیت اتومبیل موضوع دعوی -2
 پرونده های مربوط بهمطالبه پرونده استنادی کیفری یا مدنی و  -3

 .اجرأ ثبت وشرکت های ثبتی
تذکر به همراه آوردن شهود به خواهان )در صورت استناد  -4

 خواهان(
 .ابالغ وقت دادرسی به صورت حضوری به خواهان -5

 :اتخاذ تصمیمات فوری مورد تقاضا از قبیل -هـ
 دستور موقت )دادرسی فوری( -1
 تأمین خواسته -2
 اجراییتوقیف عملیات  -3
 مهر و موم و تحریر ترکه -4
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 همکاران  و مرادی سعید 770

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبك زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

انجام فوری و به موقع تصمیمات مورد تقاضا در بسیاری از موارد 
موجب سازش طرفین و مختومه شدن پرونده می گردد. ولی در عمل 
بعضی از شعب انجام این امور فوری را به موقع انجام نداده که 

 .موجب اطاله دادرسی می گردد
ه در صحت ابالغ و اخطاریه های برگشتی نظارت مدیردفتر دادگا -و

)قبل از پیوست آن به پرونده(: یکی از وظایف حساس مدیر دفتر 
دادگاه این است که وقتی اوراق قضایی از واحد ابالغ اعاده شد، 
کنترل نماید آیا ابالغ صحیحا انجام شده یا خیر؟ در صورت اشتباه 

 قدام برگشت داده شدهفرضا با وجود داشتن سابقه ابالغ، اخطار بال ا
باشد؛ ذکر سابقه ابالغ مجددا ابالغ را )قبل از حلول جلسه( بخواهد 

 قانون آئین دادرسی مدنی( 64)مستنبط از قسمت آخر ماده 
سعی در صلح وسازش )تنظیم گزارش اصالحی(: باتوجه به  -ز

تاثیرات بسیار مثبت و فراوان صلح و سازش بین طرفین دعوی و با 
عتماد مردم به قاضی دادگاه و وجود زمینه های مذهبی و عنایت به ا

اخالقی در جامعه ما به نظر می رسد تالش قاضی در مختومه کردن 
پرونده ها به ویژه پرونده های حقوقی از طریق صلح و سازش و 
تنظیم گزارش اصالحی در کوتاه کردن فرآیند دادرسی بسیار مؤثر 

 :الحیاست. از جمله محاسن تنظیم گزارش اص
فصل  -2جلب رضایت اصحاب دعوی در ختم سریع پرونده  -1

پیشگیری از درگیری  -3خصومت و قلع نزاع به صورت ریشه ای 
کوتاه کردن چند مرحله دادرسی و جلوگیری از مرحله  -4های آتی 

 -6سهولت در اجرای احکام  -5تجدید نظر و فرجام خواهی 
دادگستری که خود جلوگیری از واسطه گری و کارچاق کنی در 

 .نوعی پیشگیری از وقوع جرائم دیگر است
ح( اخذ موافقت اصحاب دعوی جهت ارجاع امر به داوری: در 
صورت عدم توفیق از طریق صلح وسازش، رسیدگی به صورت داوری 
به ویژه مواقعی که موضوع دعوی امر تخصصی و فنی باشد بسیار 

ه توسعه نهاد داوری کارگشا می باشد، جادارد قوه قضائیه راجع ب
خصوصی تمهیدات قانونی بیاندیشد و مقررات مربوط به داوری را 

به بعد قانون آئین دادرسی  454از متروکه بودن خارج نماید )ماده 
مدنی(. در نهایت اگر تمام مراحل فوق الذکر به نتیجه نرسید دادرسی 

 ( قانون آئین دادرسی مدنی. 3به روش معمولی ادامه یابد )ماده 
بخش دوم:  تاثیرات قضازدای در عدالت کیفری با توجه بر هزینه 

 جرم 
جرم شناسی سازمانی کلیه ی نهادهای کیفری را از نظر منش 
مبارزاتی علیه جرم، کارایی، هزینه فایده و نتایجی که از آن انتظار 
میرود، مورد توجه قرار میدهد. جرم شناسی سازمانی که آن را جرم 

ی، کنترل شناسی یا جرم شناسی تکنولوژیك می شناسی تشکیالت
نامند، قلمرو مطالعاتی وسیعی دارد. این دیدگاه مطالعات خود را از 
نهاد قانون گذاری آغاز میکند و تا نهادهایی که مسئول اجرای 
مجازاتند از جمله، پلیس، دادسرا، دادگاهها، زندانها و... به پیش 

ری را در قلمرو مطالعاتی خود میبرد و بدین ترتیب کل نهادهای کیف
 -216 1333مورد نقد و بررسی قرار میدهد. )نجفی ابرندآبادی، 

(این رویکرد، به تحقیق پیرامون کارآیی و تأثیر هر نهاد در مبارزه 
بررسی  .علیه جرم، به مطالعات سنجشی یا ارزیابی کننده میپردازد

بهای  برقراری تناسب و هماهنگی بین بودجهی عدالت کیفری و

بزهکاری و هزینههای جرم با بررسی ساختاری برخی از مجازاتها، 
همچون حبس، تردید فزآیندهای را نسبت به اعمال این گونه 
مجازاتها، که هزینهی نظام عدالت کیفری را باال میبرد و از سوی 
دیگر فایدهای برای آن نمی توان قائل شد، به همراه خواهد داشت. 

از طریق ارزیابی و نقد عملکرد بازیگران جرم شناسی سازمانی، 
عدالت کیفری، در صدد بهبود کارایی و حذف برخی ازکیفرهای 

 .هزینه زا، مانند حبس خواهد بود
 گفتار اول:  هزینه زایی جرم

یکی از مهمترین آثار بزهکاری هزینه های ناشی از آن میباشد. جرم  
نیز در زمرهی فعالیتها و رفتارهایی است که از جنبهی اقتصادی، قابل 
بررسی و اهمیّت به دست آمده از تحلیل اقتصادی جرم غیرقابل 
انکار میباشد. هزینه ی جرم، آثار مالی است که ارتکاب جرم برای 

دگان وجامعه ایجاد میکند و منابع مالی که جامعه مرتکبان، بزهدی
جرم شناسان و اقتصاددانان  .برای کنترل و مدیریت آن تخصی میدهد

بر این باورند، که ارتکاب جرم اصوالً به جامعه زیان رسانده و 
جامعه باید منافعی را برای دستگیری، مجازات و پیشتر از آن به 

براین مطلوب این است که این پیشگیری از جرائم اختصاص دهد، بنا
تخصی منابع به نحو بهینه صورت پذیرد. تحلیل هزینه های جرم، 
تحلیل آثار اقتصادی و اجتماعی است که از ارتکاب جرم ناشی 
میشود. این تحلیل، شدّت و درجه ی اهمیّت هر یك از جرائم را با 
 توجه به میزان آسیب و خسارات ناشی از آن نشان میدهد. مسلماً
پدیده های حقوقی، دارای جنبه ی اقتصادی هستند، مجازات و جرم 
نیز در زمره ی فعالیتها و رفتارهایی است که از این جنبه قابل بررسی 
است. بزهکار برای ارتکاب جرم هزینه هایی را صرف میکند و در 
مقابل، کسب سودی را انتظار دارد. بزهدیده در اثر وقوع این جرم 

 ی گوناگون میشود.متحمّل هزینه ها
جامعه و بزهدیدگان بالقوه نیز باید بهایی را بپردازند، عالوه بر این  

نظام عدالت کیفری، برای تعقیب، دادرسی و مجازات مرتکبین، 
منابع مالی بسیاری اختصاص میدهد. هزینه ها جرم گونه های 
متفاوت و متنوعی دارند، بارزترین این هزینه ها، هزینه های 

ان، شامل، درآمد از دست رفته، هزینه های پزشکی بزهدیدگ
درمانی، درد و رنج ناشی از جرم و هزینه های نظام عدالت کیفری، 
شامل، هزینه های پلیس، دادسرا )تعقیب و تحقیق، ...( دادگاه و هزینه 

. سرمایه گذاری در راستای کیفرها (1)های اجرای مجازات میباشد
ب توان بزهکاری اقداماتی همچون مانند حبس در قالبِ توجیهی سل

مداخله ی پلیس، دادگاه و....، هزینه های اقتصادی را به طرز نابرابری 
بر بزهدیدگان، مصرف کنندگان برخی خدمات و پرداخت 

 .کنندگان مالیات، تحمیل میکند
 :  هزینه های نظام عدالت کیفریدومگفتار 

ی ساله، هزینه هاینظام عدالت کیفری با بودجه ی تخصی یافته، همه  
را در دو بخش پیشگیری از جرائم و مبارزه و واکنش به بزهکاری، 
صرف میکند. برخی دولتها، برنامه های اصالح و بازپروری را سر 
لوحه ی سیاست جنایی خود قرار دادهاند که مستلزم هزینه های 
هنگفت زندان و برنامه های بازپرورانه است. برخی دیگر سیاست 

اده ی را انتخاب کردند، که عالوه بر هزینه های اقتصادی، ارعابی سز
هزینه های اجتماعی دیگری برای بزهکار و خانوادهی او به ارمغان 
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خواهد آورد.کیفرسالب آزادی به ویژه، پس از الغای قانونی و عملی 
کیفرهای بدنی از جمله کیفر مرگ، در بیش از نیمی از کشوهای 

جرای زرادخانهی کیفری تبدیل شده دنیا، به رایجترین ضمانت ا
(نیز این  1335است. در قانون مجازات اسالمی در )بخش تعزیرات 

 .سالح مقابله با جرم، به صورت گسترده کیفرگذاری شده است

باید متذکر شد که محبوس کردن تعداد زیادی از افراد در زندان 
 وباعث حذف نیروی انسانی قابل توجه از مدارتوسعه ی اقتصادی 

انسانی میگردد، زیرا عمدهی جمعیّت زندان را افراد جوان تشکیل 
میدهند که، جزء جمعیّت فعال کشور قلمداد میشوند. بدین ترتیب 
فرصت تولید و کارآیی از این جوانان سلب میشود و این برای جامعه 
و دولت هزینه زا است. زندان یکی از پرهزینه ترین مجازاتها در 

است. امروزه توسل روز افزون به مجازات نظام عدالت کیفری 
حبس و صدور احکام فراوان سالب آزادی، سبب تورم جمعیت 
کیفری زندانها شده است. در حال حاضر جمعیّت زندان با افزایش 
چشمگیری روبروست، به گونهای که مرکز مطالعات بین المللی 

 000/000/10اعالم کرد که بیش از  2022زندانها در جهان در سال 
نفر در کشورهای جهان زندانی هستند، در ایران این مراکز تعداد 

 نفر اعالم کرد. 000/250 1393زندانیان را در سال 
جمعیّت زندان در دهه های گذشته، چند برابر شده است. این امر 
باعث میشود، تا هزینه های زیادی بر ذمهی مالیات دهندگان قرار 

دارهی زندان، هزینه های گیرد. ساخت زندانها، مدیریت و ا
مراقبتهای پس از خروج و هزینه های نهادهای مددکاری. با توجه 
به افزایش جمعیت زندانها، قسمت عمدهای از بودجه ی کشور، 
صرف ساخت زندانهای جدید میگردد، زیرا هنگامی که تعداد 
زندانیان ازظرفیت زندان ها بیشتر باشد، امکان ارائهی خدمات 

تی، آموزشی، بهداشتی درمانی به تمامی زندانیان دشوار اصالحی، تربی
است. از سوی دیگر حبس به دلیل کمبود فضا برای فرد زندانی، 
برآورده نشدن نیازهای ابتدائی وی و ازدحام جمعیّت زندان، یك 
نوع محکومیت مضاعف محسوب میشود. همچنین افزایش نرخ 

بس، افزایش صدمات و مرگ زندانیان در حین تحمّل مجازات ح
نفر از  198میالدی در آمریکا  2000یافته است چنان که در سال 

زندانیان دست به خودکشی زدند. افزون بر این، زندانی شدن 
بزهکار، در برخی موارد موجب فروپاشی خانواده و تحمیل 
هزینههای سنگین بر خانوادهی مرتکب و جامعه میشود. همچنین 

بزهکار، خانوادهی وی از هم  ممکن است به دلیل زندانی شدن
. در ایران (1) فروپاشیده وکیفیت زندگی سابق او نیز از دست برود

هزار نفر است،  60تا  50در حالی که ظرفیت زندانهای کشور تنها 
هزار نفر زندانی در آن جا نگهداری میشوند. بنابراین با  160حدود 

د زندانی در خو توجّه به این که زندانها بیشتر ازظرفیت اسمی خود،
از  (.2) جای داده اند، نیاز به ساخت زندانهای جدید وجود دارد

سوی دیگر، منابع مالی اختصاص داده شده، جهت ادارهی امور زندان 
برای زندانیان، سایر اولویتهای بودجه را تحت الشعاع قرار میدهد، 
زیرا زندان برای کشور بسیار پرهزینه است و گاهی تأمین منابع 

 فی برای آنها به قیمت حذف خدمات ضروری دیگر تمام میشود. کا

 :  ضرورت حبس زداییسومگفتار 
یکی از مهمترین دالیل زمینه ساز، تراکم جمعیت زندان در ایران،  

حبس محور بودن قوانین آن است. در حقوق کیفری ایران، حبس 
 یمجازاتی غالب است که برای اکثر اعمال و افعال مجرمانه پیشبین

 شده است.
طبق گزارش ارائه شده توسط بررسی های حقوق مرکز پژوهشهای 

عنوان مجرمانه دارد  1200مجلس در حقوق کیفری ایران، حدود 
مورد از آنها، مجازات حبس پیشبینی شده است .حبس  400که برای 

محوری در حقوق کیفری ایران تا آن جا پیش رفته که برای اعمال 
د دیوارنویسی غیر مجاز در زمان انتخابات، جرائم کم اهمیتی مانن

فروش کاالبرگ، کندن درخت، شکار و صید حیوانات و جانوران 
حفاظت شده، اتالف اوراق تجاری، ورشکستگی به تقصیر، ثبت 
نکردن ازدواج دائم و طالق و رجوع، استراق سمع تلفن دیگر، 

برخی ولگردی، مزاحمت تلفنی و...، مجازات زندان مقرر شده است. 
افراد که به دلیل بدهکاری مالی )صدور چك بالمحل و...( و یا دیه 

 .(3) زندانیان را تشکیل میدهند% 40یا % 30در زندان هستند، تقریباً 
یکی دیگر از علل اصلی افزایش جمعیّت کیفری، بینشی است که  

حاکم بر دستگاه قضا است. با این که امتیازات گستردهای به قضات 
تفویض شده است تا بر اساس آن بتوانند به شناسایی شخصیت 
بزهکار بپردازند و مجازات مقتضی را صادر کنند و حتی از اعمال 

 ی کنند، اما بیشتر قضات گرایشمجازات به صورت نسبی کیفرزدای
کمتری به استفاده از راهکارهای تعبیه شده در قانون دارند؛ که این 
مسئله باعث افزایش هزینه ی عدالت کیفری خواهد شد. از طرف 
دیگر، طرفداران مکتب سالب آزادی، این مجازات را به لحاظ 

کننده  معبرت انگیز بودن، تقسیم پذیر بودن، چاره پذیر بودن و فراه
ی اصالح اخالقی مجرمین، مطلوب میدانستند. اما زندان، عماال از 
آنچه انتظار میرفت، فاصلهی زیادی پیدا کرد. زندان به جای عبرت 
انگیزی و اصالح اخالقی از همان آغاز به صورت مدرسهی بزهکاری 

. هدف اصلی (4) و تکرار جرم بوده، یا به آن تبدیل شده است
دی کوتاه مدّت، به لحاظ فقدان فرصت کافی از مجازات سالب آزا

یك سو قابل تحقق نیست و از طرف دیگر، مجازات سالب آزادی 
بلند مدّت، خطر ناسازگارشدن محکوم با اجتماع را پس از خروج 
از زندان در پی دارد. بدین ترتیب یکی از مهمترین نقای مجازات 

 50ا تا حدود سالب آزادی، افزایش خطر تکرار جرم است که آن ر
دانسته اند. همچنین، با توجّه به هزینهی باالی این نوع کیفر برای %

بزهکار و خانواده ی وی، برای نظام عدالت کیفری و برای بزه دیده 
که به وسیله جرم، متحمّل ضررگردیده است؛ از آن جایی که زندان 

 زنمی تواند، پاسخ مناسبی برای ترمیم خسات بزهدیده باشد، باید ا
این ضمانت اجرا، که در قانون مجازات اسالمی، بخش تعزیرات به 
کیفری متداول تبدیل شده است، کیفرزدایی کرد و به دنبال استفاده 
از جانشینها و بدیلهای مناسبتری برای آن بود. به طور کلی 

 راهکارهای حبس زدایی به صورت ذیل میتواند، تجلّی پیدا کند
 زدایی پاالیش قوانین با هدف حبس 
 استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس 
  استفاده از برنامه های سازش میان بزهدیده و بزهکار و سایر

 اشکال عدالت ترمیمی
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 همکاران  و مرادی سعید 772

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبك زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 استفاده از بدیل های کیفری با ماهیت مدنی اداری  
این موارد، سازوکارهای کیفرزدایی هستند که استفاده از آنها بعد از 

ه های نظام عدالت کیفری و ارتکاب جرم، موجب کمتر شدن هزین
 .تخصی بهینه ی منابع در این حوزه خواهد شد

 سوم:  نحوه ی اصالح فرآیند کیفری و تاثیرات اقتصادی آن بخش
در نظام عدالت کیفری، دادرسان مجریان اصلی سیاست های کیفری 
هستند. آنان با آراء و تصمیمات خود سیاست های کالن قضایی را 

ر می سازند و میزان قابلیت اجراء و ضعف و در عالم واقع نمودا
قوت سیاست ها را به سیاستگذاران نشان می دهند و به آن عینیت 
می بخشند. بنابراین، با توجه به جایگاه دادرسان در اجرای سیاست 
کیفر زدایی و نقش رویه قضایی حاصل از آراء آنان در روند اجرای 

 .خصوص واکاوی می شودتدابیر کیفر زدا، کنش های آنان در این 
تا بررسی بشود که اصالح فرایند کیفری تا چه اندازه میتواند باعث 
کاهش پرونده در دادگاه یاا در مرجله اجرا شود و  چرا که کاهش 
پرونده ها در هر مرحله ای باعث کاهش هزینه های قوه قضایی می 
شود و این کاهش پرونده می تواند بار سنگین مالی که بر دوش قوه 

 هش بدهد.  قضاییه است را کا
 

 آن مفهوم تبیین و کیفرزدایی گفتار اول:

مصونیت از مجازات جرم زدایی ناقص می باشد، دراین حالت نوعی 
مداخله و استراتژی اجتماعی جایگزین مجازات می شود ، اما عنوان 
مجرمانه فعل یا ترك فعل حفظ می شود. در مجازات مجازات، 

می کند زیرا ماهیت جرم پاسخ اجتماعی به پدیده بزهکاری تغییر 
در جای خود باقی است. اما راه مبارزه با آن در حال تغییر می باشد. 
یعنی به جای مجازات متهم ، باید اقدام مناسب دیگری برای 
جایگزینی مجازات انتخاب شود تا ماهیت مجازات ها نرم شود. 
 مانند استفاده از مجازات های جایگزین حبس ، یعنی با تغییر عنوان
کیفری ، مجازات ها را اصالح و تغییر می دهیم. بنابراین ، مصونیت 
از مجازات به معنای اشکال مختلف آزار و اذیت در سیستم کیفری 

 .(5) برای کاهش یا حذف مجازات می باشد
 

 کیفرزدایی و قضازدایی بند اول: رابطه ی

رابطه بین مصونیت از مجازات و مصونیت از مجازات را می توان 
شرح زیر بیان کرد: هنگامی که در مرحله اول از ورود شخص  به

به روند کیفری جلوگیری می شود )مصونیت از مجازات( )برای 
اینکه مجازات برای او مجازات نشود ، مصونیت از مجازات )و از 
طرف دیگر مانع اجرای مجازات هنگام استفاده از مکانیسم تعلیق 

رتکب در روند کیفری( مجازات )سیاست جلوگیری از ادامه م
بنابراین وقتی مجازات ها را اصالح یا کاهش می دهیم و پاسخ 
اجتماعی به پدیده جرم را تغییر می دهیم( این در کیفری انجام می 

 .(6) شود سیستم عدالت ، که از نظر قانونی غیرقانونی می باشد
 افزایش موارد مستثنا از کیفرزدایی بند دوم:

با نگاهی به مجموعه قوانین مربوط به مصونیت از مجازات ، یکی 
از ویژگیهای دائمی اقدامات کیفری را می توان وجود استثناهای قابل 
توجه در این مجموعه دانست. موارد استثنایی در مجموعه سیاست 
های کیفری ایران مواردی است که قانونگذار ورود آنها را به 

اقدام مجرمانه را دارد. به عبارت دیگر  صراحت منع کرده و امکان
، در برخی موارد، به دلیل خاص بودن جرم یا مجرم ، تخفیف 
مجازات مجاز نخواهد بود، گرچه این پرونده بسته به نوع مجازات 
در سطح عمومی مجازات خواهد شد. با این ویژگی مجرم را از آن 

وند: نوع اعتبار مشخص می ش 3محروم می کند. این ویژگی ها با 
جرم ، نوع تعزیر مقرر یا غیرقانونی و نوع بزه دیده. اگر این موارد 
مستثنی ، همراه با موارد دیگری که در قوانین مختلف ذکر شده است 
، مانند محدودیت های قانون تشدید مجازات مجرمان رشوه ، 

و قانون مجازات اخاللگران  1367اختالس و کالهبرداری مصوب 
در یك سیستم حقوقی سازمان  1368دی مصوب در سیستم اقتصا

یافته ، سهم سیاست های مصونیت از مجازات قابل توجه است. 
همچنین ، دسته مجازات های مقرر یا غیرمجاز و مفهوم جرم 

ق.م. ،  71و  47سازمان یافته ، خالف عفت و قاچاق عمده در مواد 
در حوزه به دلیل ابهام در دامنه مفهوم و مثال ، بخشی غیرشفاف 

تعیین مصادیق استثنائات ؛ بنابراین مقتضی است که قانونگذار 
به عدم تحمل  "نوع جرم"رویکرد را از الگوی عدم تحمل ناشی از 

نوع مجرم تغییر دهد. توضیح اینکه با توجه به رویکرد کلی 
قانونگذار در مدیریت مجرمان خطرناك در سایر بخشهای سیاست 

و حتی تعدد جرایم به معنای خطرناك جنایی ، نوع جرم ارتکابی 
 ،بخشودگی فقط برای جبران ناپذیری بودن مرتکب است و سیاست

 .(7) حرفه ای است. مردم. و شر را محدود کنید
بدین ترتیب، به نظر می رسد برای پایداری سیاست کیفر زدایی و 
افزایش دایره آن به تمام جرائم و مجرمان، باید برخی رویکردهای 

را که به طور عموم مبتنی بر بعضی از شرایط خاص تشدیدی 
اجتماعی و سیاسی می باشد، با شرایط جدید به روزرسانی کرد و در 
جهت کیفی سازی مجازات و تأثیرگذاری و متناسب سازی آن گام 

 برداشت و نداشتن تساهل کیفری را به جرائم مهم محدود کرد.
ادگستری می شود و لذا کیفر زدایی باعث کاهش ورود پرونده به د

فلذا در صورت کاهش ورود پرونده به دادگاه ها و جرم ندانستن 
بعضی از موارد باعث میشود دادگاه ها ملزم به رسیدگی در همان 
ابتدا نباشند و با صدور قرار مقتضی از تشکیل پرونده جلوگیری 
کنند که این امر موجب کاهش هزینه های رسیدگی میشود و هم 

که اگر عملی در گذشته جرم بوده و برای اجرای باعث می شود 
مجازات )مانند حبس و...( دولت و قوه قضایی مجبور به هزینه 
اجرای مجازات و هزینه رسیدگی می شدند حال با کیفر زدایی و 
اعمالی که مجازات های خفیف و یا کم هزینه دارند از اتالف هزینه 

 .های مالی سنگین جلوگیری میکند
 

 دوم: دادگاه کیفری؛ رویه قضایی کیفر زداگفتار 
در زمینه اختیار )آزادی عمل( مقام قضایی در تصمیم گیری های 
قضایی، نظریه ها و رویکردهای مختلفی در دو طیف مهارپذیری 

ارائه شده اند این اختالف « مهارناپذیری آزادی عمل»و « آزادی عمل
ه طور اساسی رویکردها در خصوص اختیار دادرس در کیفر دهی ب

به نظریه موافقان و منتقدان درباره هدف کیفر )سزاگرایی یا فایده 
با وجود این، توافق گسترده ای (. 8) گرایی( ارتباط داده شده است

وجود دارد که برقراری مستحکم سیاست های نظام عدالت کیفری 
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و رفتار برابر و منصفانه با همه افراد فارغ از طبقه، جنسیت و نژاد 
بر این مبنا و برای رفع  اختیارات قضایی است.« تنظیم»نیازمند  -

ایرادات ناشی از اختیار مندی غیرضابطه مند، برخی کشورها به 
خصوص انگلستان و امریکا با استفاده از روش های موجود در قواعد 
حقوق اداری در راستای کاهش اختیارات قانونی دادرسان گام 

ص به محدود کردن این اختیارات برداشته اند و در مواردی خا
پرداخته اند که از آن جمله می توان به صدور رهنمودهای دادگاه 

 استیناف در انگلستان اشاره کرد.
در مورد ارتباط آزادی عمل مقام قضایی و کیفر زدایی، مسائلی 

 زدا، کیفر نهادهای اعمال در قضایی مقام اختیارات ۂهمچون گستر
 معد دالیل ارفاقی، تدابیر اعمال مشروط یا و یاختیار و الزامی موارد

استفاده برخی دادرسان از اختیارات کیفر زدایانه و نحوه همسو 
نمودن دادرس دارای روحیه کیفر گرا و یا حتی کیفر افزا با سیاست 
های نظام عدالت کیفری مطرح هستند که پاسخ به آنها منوط به 
تبیین نظام اختیار مندی دادرس در کیفر زدایی )به خصوص در 

در جرایم تعزیری اصل بر آن است تعزیرات( است؛ توضیح آنکه 
که مقام قضایی در اعمال نهادهای کیفرزدا در چارچوب سایر قوانین 
مربوط مخیر است، به صورتی که قانونگذار در خصوص تخفیف 
مجازات، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم امتناع 

آزادی،  هاز تعقیب )بایگانی(، تعلیق تعقیب، معافیت از کفر، نظام نیم
پایش الکترونیکی و توبه )در جرایم تعزیری شش تا هشت( به طور 

می تواند استفاده کرده است. البته در مورد جایگزین »صریح از لفظ 
های حبس به لحاظ اختیار مندی باید تفکیك کرد، به گونه ای که 
در جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی سه ماه حبس، به طور 

قانون مجازات  65ین حبس تعیین می شود )ماده الزامی جایگز
اسالمی(. در جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی نود و یك روز 
تا شش ماه نیز به طور الزامی جایگزین حبس تعیین می شود، مگر 
اینکه مرتکب دارای سابقه محکومیت کیفری به دلیل ارتکاب یکی 

قانون مجازات ( 66ده )از جرایم مذکور در بندهای )الف( و )ب( ما
اسالمی باشد که در این صورت جایگزین سازی ممکن نخواهد بود 
و دادرس نیز اختیاری ندارد. در مورد مرتکبان جرایم عمدی با 
حداکثر مجازات قانونی بیش از شش ماه تا یك سال، دادگاه می 
تواند مرتکب را به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، مگر در 

که در این صورت ( 66رایط مذکور در ماده )صورت وجود ش
 جایگزین سازی ممنوع است

با توجه به شناسایی حدود اختیارات دادرس در تدابیر کیفرزدا و با 
عنایت به قاعدة التعزیر بما یراه الحاکم، تلقی آن است که منظور از 

قاضی می تواند ظهور در اختیار و عدم اجبار او در اعمال این گونه »
حق دارد، نه »ا دارد. در واقع، در این خصوص، دادرس نهاده

اما اعطای اختیار تعیین کیفر به دادرس مأذون در اعمال «. تکلیف»
تدابیر کیفرزدا با مبانی و اهداف این تدابیر در تعارض است و به 
نوعی ممکن است مانع تعیین کیفر متناسب برای مرتکب شود 

 افزا )کیفیات مشدده( به دلیل درخور توجه آنکه اعمال تدابیر کیفر
قانون مجازات  138تا  131تعدد و تکرار جرم مقرر در مواد 

به جز تخفیف در حالت تکرار جرم موضوع ماده ) 1392اسالمی 
الزامی است، ولی اعمال تدابیر کیفرزدا اختیاری است. بنابر ( 139

دة عاین، پرسش این است که چرا در تدابیر کیفرزدا و کیفر افزا، قا
التعزیر بما یراه الحاکم به شکلی واحد در نظر گرفته نشده است؟ 
چرا اعمال تدابیر کیفرزدا در اغلب موارد الزامی نیست؟ آیا ضابطه 
مند نبودن این اختیار منجر به تبعیض در کیفر دهی نسبت به افراد 

 دارای شرایط مشابه با صدور احکام متهافت نمی شود؟
ت مقام قضایی و عدم صدور خط مشی های با وجود گستره اختیارا

تعیین کیفر، با توجه به سایر قوانین و اصول حقوقی، به نظر می رسد 
این اختیار در نظام حقوق کیفری ایران لجام گسیخته نیست و با 
توجه به سایر اصول رسیدگی های کیفری می توان برای آن 

 374چارچوب هایی را در نظر گرفت، به صورتی که طبق ماده 
رأی دادگاه »با اصالحات بعدی،  1392قانون آیین دادرسی کیفری 

باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس 
آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب 

بنابراین، هر چند ممکن «. محکومیت انتظامی تا درجه چهار است
ستند بودن رأی منتج به موجه بودن آن است گفته شود مستدل و م

خواهند شد ولی با توجه به تفکیك سه ویژگی مستدل، مستند و 
موجه بودن در قانون آیین دادرسی کیفری، منظور از موجه بودن 
امری غیر از مستدل و مستند بودن رأی است، به صورتی که استدالل 

و توجیه رأی و استناد در رأی ناظر به عادالنه و قانونی بودن آن 
ناظر به منصفانه بودن حکم رأی است. از دیدگاه برخی از 
حقوقدانان منظور از موجه بودن آن است که رأی با مواردی از 
جمله شخصیت مجرم و نوع جرم به طور منطقی و عقلی متناسب 

 باشد.
از این رو، اگر چه دادرس با استدالل و استناد به موازین قانونی و  

تواند برای مثال از اختیار خود در تعلیق مجازات  اصول حقوقی می
استفاده نکند، ولی عدم اعمال این نهاد کیفر زدا باید برای مرجع 
باالتر نیز توجیه پذیر باشد. در نتیجه، افزون بر اینکه دادرس به 
طور معمول رأی خود را با استدالل مورد نظر مستند به احکام 

نیز باشد. این ویژگی الزامی « هقانونی می کند، باید رأی وی موج
برای آرای کیفری می تواند اختیار دادرس در استفاده از تدابیر کیفر 
زدایانه را ضابطه مند کند و عدم رعایت آن، افزون بر امکان نقض 

 1392قانون آیین دادرسی کیفری  433رأی، به استناد بند )پ( ماده 
ید نظر خواهی ، حق درخواست تجد«به دلیل عدم تناسب مجازات

یا فرجام خواهی توسط دادستان فراهم می شود. پس در این زمینه، 
 .متهم یا محکوم این حق را ندارد

استدالل دیگر برای ضابطه مند کردن اختیار تعیین مجازات تعزیری 
، 1392قانون مجازات اسالمی  18آن است که طبق بند )ت( ماده 

ب لزامی است. بدین ترتیتأثیر تعزیر بر مرتکب ا»توجه دادرس به 
می توان گفت معیار تناسب مجازات اثربخشی تعزیر بر بزهکار 
است. از این رو، اگر بتوان اثبات کرد که برای مثال زندانی شدن 
مرتکب تأثیری بر رفتار و اصالح وی ندارد، حکم صادره خالف 
قانون است و قابلیت اعتراض )تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی و 

عاده دادرسی( وجود دارد. در مجموع، افزون بر چارچوب یا حتی ا
های پراکنده موجود برای اختیارات کیفردهی پیش گفته )مجازات 
انضباطی برای موجه نبودن رأی، امکان تجدیدنظرخواهی دادستان 
به دلیل عدم تناسب مجازات، اختیار دادگاه تجدیدنظر در تخفیف 
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبك زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

خواهی و اعاده دادرسی به کیفر، امکان تجدیدنظر خواهی، فرجام 
دلیل احراز عدم تأثیر تعزیر بر مرتکب(، به نظر می رسد تعیین 
دقیق اختیارات دادرس در قانون )محدودسازی قانونی( رافع بسیاری 

 .از ایرادات و ابهامات موجود خواهد بود
 

 نتیجه گیری
ترسیم سیاست کیفری بدون نگاه عمیق به اهداف و مبانی مجازاتها، 

تنها موفقیت آمیز نخواهد بود. بلکه با مصلحت جامعه نیز در نه 
تضاد می باشد. مصلحت گرایی که اساس مجازاتها را در حوزهی 
کیفرهای تعزیری تشکیل میدهد، سیاست خاصی است، متأثر از 
مبانی حقوق جزای اسالمی که امکان سنجش سودمندی واکنش 

کیفری فراهم  جزایی را از طرف بازیگران عرصهی نظام عدالت
پس میتوان با شناخت حقیقی ویژگیهای مجازاتهای تعزیری  .میآورد

از جمله: سلسه مراتبی بودن، که کیفرها با توجه به شدتشان از منع، 
توبیخ، تذکر تا جریمهی مالی و .. درجه بندی میشود، زمینه را برای 
فنی شدن حقوق کیفری به ویژه در حوزهی مجازاتهای تعزیری و 

فاده از انواع سازوکارهای کیفرزدایی فراهم آورد. هم چنین از است
آن جایی که این نوع مجازاتها تابع مقتضیات زمانی و مکانی می 
باشد، بستر برای ورود سایر علوم و رویکردها از جمله کیفرشناسی، 
جرم شناسی و حقوق بشر، در قالب تحلیل و نقد اهداف توجیهی 

نهادهای نظام عدالت کیفری )آسیب  مجازاتها، ارزیابی عملکرد
شناسی اقتصادی و اجتماعی( و لزوم مطابقت کیفرها با معیارهای 

بدین ترتیب رویکرد فقهی، مهمترین  .حقوق بشری، فراهم میآورد
رویکرد در سنجهی توجیه کیفرزدایی از این گونه مجازاتهاست. در 

وق جزا واقع ضرورت استفاده از سازوکارهای مداخلهی حداقلی حق
در حوزهی کیفرهای تعزیری، با شناخت حقیقی این نوع مجازات 
در فقه حاصل خواهد شد. اجتهاد پویا در این حوزه، از جمله 
ویژگیهایی میباشد، که میتواند لزوم انعطاف و نرم شدن کیفرها و 
مطابقت آن با سایر مبانی و علوم را محقق سازد. بدین ترتیب با این 

ی کیفرزدایی، به ضرورت و توجیه کیفرزدایی رویکردها در سنجه
در حوزهی مجازاتهای تعزیری پی خواهیم برد. زیرا در نظام کیفری 
ایران قلمرو تعزیرات ، قلمرو وسیعی است که با پذیرش حق حاکم 
و عدم وجوب اجرای تعزیر از یك سو و رویکرد بی طرفانه ی 

ن پذیرش تعزیرات نسبت به اهداف مجازات از سوی دیگر، توا
انعطاف کیفرها ( پاسخ های ترمیمی و سازوکارهای کیفرزدایی ) را 

از آن جایی که حقوق جزای کالسیك در یك فضای  .داراست
فکری جرم مدارانه به وجود آمد، بنابراین دغدغهی اصلی ، کیفر و 
مکافات دادن بزهکار بود. اهداف توجیهی مجازاتها در این فضا از 

رندگی و به ویژه سلب توان بزهکاری، به جمله سزادهی، بازدا
سخت گیرانه شدن نظام عدالت کیفری کشورها منجر شد. در 
جمهوری اسالمی ایران و به ویژه در حوزهی مجازاتهای تعزیری ، 
ویژگی سخت گیرانه شدن حقوق کیفری با توجه به فراوانی 
کیفرگذاری حبس در این زرادخانه، مشاهده میشود. حبس ، کیفری 

درصدی از هزینه های آن بر عهدهی مالیات  ت هزینه زا، کهاس
دهندگان تحمیل میشود و سالهاست که نه تنها دیگر در سلب توان 
بزهکار، اصالح و بازپذیری وی موفق عمل نمیکند بلکه آمار تکرار 

جرم را با ماهیت برچسب زنندهی قوی خود باال برده است. بنابراین 
ر حبس در این حوزه، به هیچ عنوان با وجود کثرت استعمال کیف

نمیتوان وجود اهداف اصالحی و اجتماعی مجازات را محقق 
ساخت. آن چه که میتواند این اهداف را به صورت عملی محقق 
سازد، حبس زدایی و به طور کلی کیفرزدایی در این حوزه با استفاده 
و گسترش قلمرو سازوکارهای کیفرزدایی (تقنینی) و بسترسازی 

آیند کیفرزدایی ، از طریق توسعهی سازوکارهای عدالت ترمیمی فر
و شبکه های گوناگون پاسخ دهی به جرم از جمله، اداری، مدنی، 

 .انضباطی ، در قالب فنّی کردن حقوق کیفری میباشد
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