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مقدمه

عبور جوامع از وضعیت سنتی به مدرن ،شرایط ویژهای در نظام رفتاری انسان
ایجاب نمود .اگر پیش از این جوامع با تأسی به ارزشهای اخالقی و سنتهای
بشری که حاصل هزاران سال زیست جمعی انسانها بود ،امور فی مابین خود را
بدون مراجعه به محاکم قضایی حل و فصل میکردند ،در وضعیت جدید
عواملی چون ضعف ارزشهای اخالقی در جامعه ،استفاده ابزاری از قوانین
کیفری توسط دولتها ،خاصه در وضعیت دگرگونیهای نظامات سیاسی،
بحرانهای اقتصادی و پیشرفتهای صنعتی که باعث میشود هر کاالیی واجد
پیوست قضایی خاص خود باشد ،منجر به وضعیتی شد که مونتسکیو از آن با
عنوان «تورم کیفری» یاد میکند .شرایطی که باعث شد دولتها که اکنون
جایگزین نهاد اخالق شدهاند ،کیفر را به عنوان تنها پاسخ ممکن در نظر بگیرند.
البته مدرن بودن لزوماً مساوی با تورم کیفری نیست؛ چنانکه در قوانین فعلی
کشورهای غربی این گونه نیست .مونتسکیو مربوط به دو قرن پیش است؛ یعنی
زمانی که جامعه در حال گذار بود .از یک سو نهادهای اخالقی بیاعتبار بودند و
از سوی دیگر قوانین حداقلی موجود ،پاسخ مناسبی برای حفظ نظم اجتماعی
نداشتند.
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در مورد ایران امروز وضع تا حدودی متفاوت است .جامعه ایران ،اکنون در
حال تجربه گذار در شدیدترین حالت ممکن است .نتیجه اینکه ساالنه در
کشورهایی چون ایران ،پیوسته بر حجم پروندههای قضایی افزوده میشود؛ به
نحوی که اطاله بالتوجیه و غیرعادی دادرسیها در قوه قضاییه ،بیاعتمادی به
دستگاه قضا را به همراه آورده است.
گزارش حاضر میکوشد مطالبی ارائه کند که میتواند در جهت تصویب
قوانین ناظر بر قضازدایی مفید باشد .این گزارش در پنج محور تهیه شده است.
در پیشینه بحث به روندهای قضایی و اجتماعیای اشاره میشود که چه در ایران
و چه در کشورهای غربی داللتهای صریحی بر قضازدایی دارند.
در محور دوم کلیت قوانین ناظر بر قضازدایی چون قوانین داوری ،خانههای
انصاف ،شورای حل اختالف و ...بررسی شده است .در محور سوم که شاکله
اصلی این گزارش را تشکیل میدهد ،خالصه مقاالتی چون «تعریف و معنا و
مفهوم داوری در قانون»« ،ایدههایی برای کاهش ورودی پرونده به دستگاه
قضایی» و «تورم کیفری ،عوامل و پیامدها» ،مورد توجه واقع شدهاند .از جمله
نکات این مقاالت این گفته ژرژ پیکا است« :این انحراف نیست که منجر به
کنترل اجتماعی میشود؛ بلکه کنترل اجتماعی ناشی از افراط در تصویب قوانین
است که منجر به انحراف میگردد».
در محور بعد موضوع قضازدایی در فقه و قواعدی چون تدرء الحدود
بالشبهات ،تغافل ،توبه و اصالح ذاتالبین بررسی شدهاند.
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محور دیگر به مصاحبهها اختصاص دارد .ذیل این آیتم مصاحبههایی با برخی
حقوقدانها و قضات دادگستری ترتیب داده شد .ذیل این مصاحبهها محمدی
جورکویه «رئیس گروه حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی» ترسیم نوعی
نقشه راه یا یک طرح جامع استراتژیک را برای برونرفت از بحران قضایی
موجود پیشنهاد نمود .آقای مرتضی تقوی مقدّم ،نظر به اینکه چنین تورم عجیبی
در پروندههای قضایی ریشهای اجتماعی دارد ،بر لزوم انجام یک پژوهش
جامعهشناختی گسترده تأکید کرد .رضا بنابی ،یادآور شد ارجاع پارهای قوانین و
مقررات که ضرورت طرح در دستگاه قضایی ندارند ،به دیگر ادارات و
سازمانها ،میتواند در کاهش ترافیک پروندهها در دستگاه قضا مؤثر واقع شود.
در نهایت سید محمود میرخلیلی بر این باور بود که هرگونه اقدام در راستای
قضازدایی منوط به ارائه تعریفی جامع و مانع از قضازدایی است .در محور پایانی
ناصر واعظی از مترجمان مرکز تحقیقات اسالمی مجلس ،به برنامههایی قضایی
میپردازد که در کشورهای غربی در راستای قضازدایی به کار گرفته شده است.
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 -1پیشینه قضازدایی

آقای حجتاهلل فتحی در مقاله «نقد و بررسی شورای حل اختالف» ،پیشینه
این شورا را نظام حقوقی ایران به اوایل قرن حاضر میرساند .به موجب طرحی
که از طرف دولت وقت در سال  3131به مجلس شورای ملی تقدیم شد ،مفادی
در قانون پیشبینی شد که به موجب آن برای رسیدگی و حل و فصل اختالف
بین مردم ،دادگاهی مرکّب از سه نفر تشکیل میگردد که یکی از اعضای این
دادگاه از افراد بومی و محلی بود (عباسی .)131 :3131 ،به تبع این قانون در سال
 3111نخستوزیر وقت الیحهای با عنوان «الیحه قانونی هیئت حل اختالفات
محلی» در سی ماده به تصویب رسانید که ذیل آن هیئتی مرکّب از سه نفر عضو
از اهالی محل تشکیل میشد .عالوه بر این تشکیل «خانههای انصاف» روستایی و
«هیئتهای داوری» در شهرها را میتوان نقطه عطف فعالیتهای نظام قضایی
عصر پهلوی دوم جهت قضازدایی عنوان نمود .خانة انصاف برای رسیدگی به
دعاوی ساکنان روستا تشکیل شد که حل و فصل اختالفات میان ساکنان دهات
را در امور مدنی و کیفری بر عهده داشت .اعضای خانه انصاف مرکّب از پنج
نفر (سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علیالبدل) بودند .این افراد از میان
معتمدان محل و افراد معروف به حسن اخالق و صحت عمل انتخاب میشدند
که دارای شرایط عمومی و اختصاصی موجود در قانون بودند .خانههای انصاف
در کلیة اختالفات و دعاوی از طریق مصالحه و سازش بین طرفین و
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کدخدامنشی و به دور از تکلفهای آیین دادرسی قضیه را فیصله میدادند .به
دنبال تشکیل خانههای انصاف در روستاها ،نسبت به ایجاد نهادی مشابه و با
صالحیتهای گستردهتر در شهرها نیز اقدام گردید .به علت تراکم پروندهها در
دادگستریها احساس میشد مشارکت عمومی مردمی در قالب «شوراهای
داوری» میتواند گرهگشای مشکالت بسیاری در این موارد باشد .به این ترتیب
در سال  3131قانون شورای داوری تصویب شد و مراجع مربوطه در شهرها
تشکیل گردید .براساس این قانون ،به منظور رسیدگی و حل و فصل اختالفات
ساکنان شهرها ،شوراهای داوری در هر شهر یا در چند محدوده از شهرها تشکیل
میگردید .این شورا مرکّب از پنج نفر از معتمدان محل بود که از طرف ساکنان
حوزه شورا برای مدت سه سال انتخاب میشدند (فتحی3133 ،شماره .)3
قضازدایی در غرب ،بیش از همه ،از دو دیدگاه توسعهیافته متأثر است که
یکی بر جنبههای نظری و ذهنی تکیه دارد و دیگری آن را برای رفع مشکالت
اجرایی و عینی مورد توجه قرار میدهد.
برخی قضازدایی را مخصوصاً ،در دنبالة توسعة نظریه «داغ باطله زدن» مطرح
میکنند و میگویند :در واقع ،براساس این نظریه ،اگر بزهکار بر اثر عمل خود،
از ناکره ی بزه ،متمایز نیست و فقط در پی فرآیند دادگستری کیفری ،بزهکار
شناخته میشود ،کار اساسی این است که او را از این سیستم رهانید .در مقابل،
برخی سبب توجه به اندیشه قضازدایی را افزایش چشمگیر پروندهها در مرحله
تعقیب یا هدف تراکمزدایی در دادگاهها میدانند.
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تمایل به راهکارهای غیر قضایی ،در دهههای شصت و هفتاد میالدی و ذیل
اندیشههای دفاع اجتماعی نوین مطرح شد .این اندیشه ،تحت رهبری مارک
آنسل پایهگذاری شد .وی مواضع اساسی مکتب خود را که از آن به جنبش یاد
میکند ،به شکلی متناسب و با اعتراض به رویکردهای افراطگرایانه مبتنی بر
حذف نظام کیفری بیان میکند .آنسل دفاع اجتماعی را نوعی سیاست جنایی
میداند که همکاری بین کلیه دانشمندان دخیل در حوزه قضا(جرمشناس ،قاضی،
قانونگذار و ) ...را الزم میداند تا به طریقی صحیحی مورد اجرا قرار گیرد؛
ازاینرو جنبش دفاع اجتماعی ،متضمن مفهومی تازه از مبارزه با جرم است و با
استمداد از علوم اجتماعی و جرمشناسی ،سیاست کیفری جدیدی بنیان مینهد
که جرم را عملی بشری و اجتماعی تلقی میکند و برای شناخت فردی و جمعی
آن به برخوردها و واکنشهای کیفری نسبت به مجرم توجه میکند.
جریان قضازدایی گاه به صورت مطلق است که با عدول دائم از فرایند
کیفری به نفع نهادهای مستقل غیر قضایی صورت میپذیرد ،و گاه به شکل نسبی
اجرا میشود که در آن ،رسیدگی و صدور حکم از سوی افرادی متشکل از
اعضای قضایی و متخصصان و کارشناسان غیر قضایی صورت میپذیرد و آرای
تمامی این افراد در صدور حکم و اخذ تصمیم به صورت مشترک مؤثر است.
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 -2قوانین و اسناد باالدست

 1-2دادگاههای متشکل بر اساس ماده واحده قانون راجع به امور
قضایی و اداری لرستان

اولین تجربههای عدالت مشارکتی به صورت رسمی ،به سال 3131
برمیگردد .در این قانون پیشبینی شده بود برای رسیدگی و حل و فصل
اختالف بین مردم ،دادگاهی مرکّب از سه نفر تشکیل گردد که یکی از اعضای
این دادگاه از افراد بومی و محلی بود .در قانون مزبور به این دادگاه اختیار داده
شده بود که به امور کیفری از درجه جنحه نیز رسیدگی نماید و در صورت لزوم
از روشهای حل و فصل خصومت به وسیله مصالحه و سازش استفاده کند .مدت
اعتبار این نظام نامه سه سال از تاریخ تصویب بود.
 2-2هیئتهای حل اختالف محلی

الیحهای در سال  3111با عنوان «الیحه قانونی هیئت حل اختالفات محلی» و
در سی ماده به تصویب رسید .در این الیحه مقرر شد در هر ده یا دهستان فاقد
دادگاه یا بخشی که جمعیت آن بیش از سه هزار نفر باشد ،هیئتی مرکّب از سه
نفر از اهالی محل تشکیل شود .از شرایط عضویت در این هیئت ،باسواد بودن،
حسن شهرت ،داشتن سی سال سن و نداشتن سوابق کیفری بود .هیئت مزبور در
امور مدنی تا خواسته پنجاه هزار ریال را رسیدگی میکرد و در مورد دعاوی
ضرر و زیان ناشی از جرم ،قطع نظر از هر میزان خواسته ،میتوانست رسیدگی
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کند .البته شرط رسیدگی در دعاوی ضرر و زیان این بود که هیئت مزبور
بخواهد دعوی را با سازش مختومه نماید؛ وگرنه شرط حد نصاب در اینجا هم به
اجرا گذاشته میشد.
 .3-2عدالت مشارکتی عشایری

قانونی با عنوان «قانون راجعبه امور قضایی عشایر و ایالتی که اسکان
میشوند» قبل از انقالب تصویب شد .قانون مزبور که به شکل ماده واحده تنظیم
شده بود ،مقرر میداشت :در نقاطی که ایالت و عشایر خلع سالح و اسکان
مییابند ،برای رسیدگی و حل اختالفات و دعاوی آنها با یکدیگر یا کسانی که
با آنها اختالف دارند ،وزارت دادگستری هیئتهایی مرکّب از سه نفر (دو نفر از
قضات مجرب و یک نفر به انتخاب افراد محلی) تشکیل دهد و با توجه به اصول
و قوانین از راه کدخدامنشی و اصالح اختالفات ،دعاوی مربوطه را فیصله دهد.
 .4-2خانههای انصاف

طرح تشکیل خانههای انصاف برای اولین بار در سال  3133از سوی وزارت
دادگستری وقت تهیه شد و در سال  3131به صورت تصویبنامهای از سوی
هیئتوزیران به تصویب رسید .این تصویبنامه از همان ابتدا با مخالفت برخی
حقوقدانان روبرو گردید؛ ولی به هر حال پس از مدتی اجرای آزمایشی ،در 11
فروردین  3133به تصویب مجلس شورای ملی و در  33اردیبهشت به تصویب
مجلس سنا رسید و در  11اردیبهشت همان سال برای ابالغ به امضای شاه رسید.
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 .5-2شوراهای داوری

قانون «شورای داوری» در سال  3131تصویب شد و مراجع مربوطه در شهرها
تشکیل گردید .براساس این قانون ،به منظور رسیدگی و حل و فصل اختالفات
ساکنان شهرها ،شوراهای داوری در هر شهر یا در چند محدوده از شهرها تشکیل
میگردد .این شورا مرکّب از پنج نفر از معتمدان محل بود که از طرف ساکنان
حوزه شورا برای مدت سه سال انتخاب میشدند و از پنج عضو انتخابشده که
قبالً توسط هیئتی تعیین صالحیت میشدند ،سه عضو آنها اصلی و دو نفر
علیالبدل بودند که توسط خود اعضا در اولین جلسه تعیین میشدند و یک نفر
هم به عنوان رئیس شورای حل اختالف تعیین میگردید (عباسی-13 :3131 ،
.)33
 .6-2قانون شورای حل اختالف

قانون شورای حل اختالف در تاریخ 3133 /1/12به شرط اجرای آزمایشی
در طول پنج سال به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و بالفاصله جهت
اجرایی شدن به دولت ارسال شد .به منظور حل اختالف و صلح و سازش بین
اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ،شوراهای حل اختالف که در این قانون به
اختصار شورا نامیده میشود ،تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این
قانون تشکیل میگردد .مطابق این قانون شورا در مواردی چون کلیه امور مدنی و
حقوقی ،کلیه جرایم قابل بازگشت ،جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت از
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اختیارات الزم برخوردار است .این شورا مجاز به صدور حکم حبس نمیباشد و
در مجموع دعاوی ذیل قابلیت طرح در شورا حتی با توافق طرفین را ندارد.3 :
اختالف در اصل نکاح ،اصل طالق ،فسخ نکاح ،رجوع ،نسب؛  .1اختالف در
اصل وقفیت ،وصیت ،تولیت؛  .1دعاوی راجعبه حجر و ورشکستگی؛  .3دعاوی
راجعبه اموال عمومی و دولتی؛  .1اموری که به موجب قوانین دیگر در صالحیت
مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری میباشد.
 -3مقاالت

 1-3تعریف و معنا و مفهوم داوری در قانون

داوری ناشی از اصل حاکمیت اراده است .این نهاد نوعی قضاوت خصوصی
است که در صورت توافق طرفین به انتخاب این شیوه ،شخص یا اشخاصی با
انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم طرفین به قضاوت و حل و فصل دعوای طرفین
میپردازند؛ چراکه طرفین معامله میتوانند ضمن شرایط عقد یا در قرارداد
دیگری با یکدیگر توافق کنند چنانچه اختالفی راجعبه اجرای قرارداد میان آنها
ایجاد شد ،یک یا چند داور که از قبل نام آنها را مشخص کردهاند ،یا حتی پس
از بروز اختالف ،آنها را معیّن خواهند کرد ،به اختالف آنها رسیدگی و رأی
صادر کند.
بنابراین داوری عبارت است از اینکه افراد جامعه ،اختالفات بین خود را
توسط یک یا چند نفر معتمد به انتخاب خود حل و فصل کنند .حال ممکن است
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رسیدگی به اختالف و صدور رأی توسط فردی باشد که طرفین دعوی وی را با
تراضی یکدیگر انتخاب کرده باشند یا اینکه مراجع قضایی آنها را انتخاب کنند.
انواع داوری:
داوری به دو نوع اختیاری و اجباری تقسیم میشود:
الف) در داوری اختیاری ،داور با تراضی طرفین تعیین میشود؛
ب) در داوری اجباری ،طرفین دعوی یا یکی از آنها بدون داشتن تمایلی در
رجوع به داوری مطابق قانون مجبور به رجوع به داور در اختالف فی مابین
میباشد؛ مانند تعیین داور توسط زوجین برای طالق؛
ویژگیها و اهمیت داوری:
 .3تسریع در حل و فصل اختالفات بدون رعایت تشریفات
 .1انتخاب داور توسط طرفین دعوا
 .1سرعت باال
 .3محرمانه بودن جلسات داوری
 .1کاهش هزینه دولت
قدر مسلم اگرچه بر اساس قانون اساسی «دادگستری مرجع عام رسیدگی به
تظلمخواهی افراد است» ،اما همیشه پیگیری دعوا در دادگاهها و مراجع قضایی
راهحل خوبی برای رسیدن به نتیجه نیست؛ چراکه بسیار دیده شده که بازرگانان
در دنیا ،برای حل اختالفات تجاری خود از روشهای داوری استفاده میکنند.
در دعاوی حقوقی هم استفاده از داوری یک راهحل مناسب و سریع در حصول
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نتیجه است؛ داوری ،نوعی دادرسی اختصاصی و خصوصی محسوب میشود که
دست اصحاب دعوا برای رسیدگی به اختالفات ایجادشده را باز میگذارد .رأی
داور همچون آرای دادگاهها الزماالجرا ست و توسط مراجع قضایی اجرا
میشود که در صورت استقبال طرفین اختالفات از داوری و اجرای صحیح آرای
داوری ،بار سنگینی از دوش مراجع قضایی برداشته میشود (مجدد،3121 ،
ص؟؟؟).
 2-3ایدههایی برای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی

علی مرادی معاون دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بابل ذیل
مطلبی که در نشریه تدبیر منتشر نمود ،ایدههایی جهت کاهش ورودی پرونده به
دستگاه قضایی مطرح نمود که به صورت ذیل لیست شده است:
 .3گسترش دادن نظام معاضدت و مشاوره قضایی
نویسنده معتقد است از آنجایی که یکی از مهمترین عوامل در بروز نارضایتی
در آحاد مراجعهکنندگان به دستگاه قضایی« ،ناآشنایی با روند آغاز و پیگیری
دعوا و چگونگی استفاده از وکال و کارشناسان و مشاوران حقوقی بوده و یا عدم
استطاعت مالی در استفاده از وکال و کارشناسان و مشاوران حقوقی» میباشد،
بهکارگیری واحد ارشاد و معاضدت قضایی با هدف توانمند ساختن
مراجعهکنندگان به دادگستری و جلب رضایت آنان در کاهش ورودی پروندهها
به محاکم بسیار مؤثر خواهد بود .وظیفه این واحد افزایش آگاهی مراجعان در
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خصوص اهداف و وظایف و تشکیالت قوه قضائیه و دعوی طرح شکایات و
دعاوی و تنظیم قراردادها و تعهدات و اعمال حقوقی است.
 .1استقرار واحد ارشاد و معاضدت قضایی در مراجع نیروی انتظامی
بعد از مراجعه مستقیم افراد به محاکم که بیشترین حجم پرونده را شامل
میشود ،ارسال گزارشها از طریق مراجع نیروی انتظامی نیز موجب افزایش
حجم پروندهها میشود که در مواردی همچون بیاحتیاطی در امر رانندگی
منتهی به خسارت مالی ،در حالی که طرفین دارای گواهینامه رانندگی باشند ،در
اغلب موارد مستقیماً قابل مراجعه به ادارات بیمه بدون ورود به پروسه قضایی
جهت پرداخت خسارت میباشد.
 .1استقرار واحد صلح و سازش در مراجع نیروی انتظامی
 .3احیای داوری و اهمیت بیشتر به شورای حل اختالف در راستای صلح و
سازش
 .1اجرای دقیق بند پنجم اصل  15قانون اساسی
(علی مرادی ،ایدههایی برای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی ،نشریه
تدبیر ،شنبه  3آذر .)3125
 3-3تورم کیفری ،عوامل و پیامدها

نجفی ابرندآبادی در مقاله «تورم کیفری ،عوامل و پیامدها» مقوله تورم
کیفری را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد .این مفهوم برای اولین بار توسط
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مونتسکیو جعل شد و منظور از آن تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و
قطور نمودن بیرویه مجموعه قوانین جزایی با جرمانگاریهای جدید است .به
زعم نگارنده تورم کیفری اگرچه در حال حاضر کشور ما سخت با بحران تورم
کیفری روبروست ،اما این پدیده تازگی نداشته و اختصاص به زمان ما و کشور
ما ندارد .مثالً کمیسیون اصالحات حقوق کانادا اشاره کرد که به موجب آن در
هر استان کانادا یک شهروند کانادایی میتوانست مرتکب  13253رفتار متفاوت
شود که در قانون ،عنوان جرایم عمدی را داشتهاند یا طبق آمار رسمی که در
سال  3213در آمریکا انتشار یافت پیش از نیمی از هر صد هزار نفری که در
یکی از سالهای اخیر در شیکاگو دستگیر شدهاند ،مرتکب تخلف از مقرراتی
شده اند که  11سال پیش وجود نداشت.
ابرندآبادی در مقاله حاضر نکتهای از مونتسکیو درج میکند که ناظر بر
تبعات منفی تورم کیفری است .مونتسکیو میگوید فساد یک جامعه بر دو قسم
است :موقعی که توده مردم قوانین را مراعات نمیکنند ،این درد چارهپذیر است.
دیگر آنکه قوانین ،توده را فاسد میکند که این درد درمانی ندارد .اگر قوانین
کیفری متعدد باشد ،شهروندان نمیتوانند از همة آن قوانین تمکین کنند و عدم
تمکین قوانین کیفری چون با ضمانت اجراهای شدید همراه است ،موجب
عکسالعمل متقابل جامعه نسبت به آن میشود .طبیعی است که اگر حکومت
بخواهد با همة متخلفان مبارزه کند ،نتیجه ارزشمندی برای جامعه در پی نخواهد
داشت و بنیان حکومت متزلزل خواهد گردید.
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این مهم در اندیشه بکاریا هم مؤکد شده است .به تصریح وی آنچه جامعه را
از خطر جرایم حفظ میکند ،حتمی بودن کیفرها است ،نه تصویب مداوم و پی
در پی قانون کیفری .او معتقد است اثر قوانین خفیف حتمیاالجرا در پیشگیری
از جرایم ،بیشتر از قوانین شدید محتملاالجرا است .وی با تصویب پی در پی
قوانین شدید به این دلیل که موجب استفاده قاضی از عفو و تخفیف گشته و در
نتیجه آن را محتملاالجرا مینماید ،مخالف است.
در مقاله حاضر چهار عامل که موجب تورم کیفری میشود ،بیان شده است.
الف :پذیرش کیفر به عنوان تنها پاسخ جامعه ،که ناشی از ضعف ارزشهای
اخالقی در جامعه است .ب :استفاده ابزاری از قوانین کیفری توسط دولتها،
خاصه در وضعیت دگرگونیهای نظامات سیاسی برای اِعمال حاکمیت .به عنوان
مثال تصویب قوانینی دال بر کیفر کسانی که در رژیم گذشته موجب تحکیم
حکومت وقت شدهاند .این در حالی است که اقدام ایشان در آن زمان حسب
وظیفه بوده است .ج :بحرانهای اقتصادی به طور ادواری دولتها را به اجرای
یک نظام کیفری ناشی از ضرورت که ویژگی آن بازگشت غریزی به
واکنشهای باستانی مجازات مبتنی بر انتقامجویی و شدت است ،تشویق میکند.
در چنین وضعیتی راهها و فنون پیشرفته که جرمشناسان به وجود آوردهاند ،مطرح
نیست .د :پیشرفتهای صنعتی و فناوری .مثالً هر کاالی صنعتی چون اتومبیل یا
کامپیوتر و اینترنت که میآید ،قوانین راجعبه آن نیز میآیند که منجر به تورم در
قوانین میشود.
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از نگاه نویسنده مقاله نتایج تورم کیفری این است که هرچه قوانین کیفری
بیشتر متورم شود ،به افراد بیشتری انگ بزهکار زده میشود .دوم اینکه آنان که
برچسب بزهکاری دریافت نکرده ،مجبورند هرچه بیشتر با شک و تردید در
جامعه زندگی کنند و این خود سم مهلکی برای جامعه است .به گفته لی مرت و
ژرژ پیکا «این انحراف نیست که منجر به کنترل اجتماعی میشود ،بلکه کنترل
اجتماعی است که منجر به انحراف میگردد» .در واقع حقوق کیفری قویترین
ضمانت اجرا را با خود همراه دارد .اما اگر قوانین کیفری متورم شدند ،یعنی
قوانین جزایی گوناگون (چه با نسخ و چه بدون نسخ قوانین قبلی) تصویب
گردند ،حرمتی برای حقوق جزا باقی نمی ماند و این احساس در مردم ایجاد
میشود که قانون بازیچهای است که خیلی زود در معرض تغییر و تحول قرار
میگیرد .در نتیجه معنا و مفهوم ارزشهای اساسی برای مردم از میان میرود و
آنان کلیه قواعد تشکیالتی و کاری جامعه را از نظر اهمیت در یک ردیف قرار
میدهند (حبیبزاده ،نجفی ابرندآبادی ،کالنتری ،شماره  ،3سال .)3131
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 -4قضازدایی در فقه

در این راستا ،طرح دو دسته از مباحث فقهی به نظر مفید میآید .نخست،
مباحثی از متون اسالمی است که بر تمایل شارع مقدس نسبت به اجتناب از
درگیری افراد جامعه با نظام قضایی و کیفری داللت دارد .این مباحث ،خود،
نوعی از قضازدایی اسالمی به شمار میرود و در زمره اعمال محسنه شناخته
میشود .راهکار دیگر ،محللی است که از برخی قواعد فقهی به دست میآید.
مستفاد از قواعدی نظیر :مصلحت ،اضطرار ،الضرر و نظایر آنها ،امکان عدول از
روند رسیدگی در تنگناهای قضایی را فراهم میسازند.
نسبت به قسمت نخست ،باید گفت که از دیدگاه شریعت ،کیفر ،نهتنها یگانه
عامل مبارزه با بزهکار محسوب نمیشود ،بلکه اصوالً عکسالعمل اساسی و
بنیادی هم به شمار نمیآید؛ زیرا در این مکتب ،تثبیت ارزشهای اخالقی و
اصالح نفس ،در کنار صلح و آرامش اجتماعی ،اصلیترین ارزشهای مورد
توجه میباشند که اجرای کیفر ،هرگز نمیتواند راهحل مناسب و مطمئنی در
تحقق آنها تلقی شود .این نگرش ،موجب شده است که در سیاست جنایی
اسالم ،در مواردی که دفع مجازات ،نافی هیچگونه حقی تلقی نمیشود،
صورتهای مختلف و گستردهای برای گریز از اجرای واکنشهای کیفری
پیشبینی شود.
این رویکرد ،در مرحله تعقیب و نیز در مراحل مختلف دادرسی با عنوانهای
زیر تجلی مییابد:
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 .1بزهپوش

در نظام حقوقی اسالم ،پنهانسازی زشتیها و منکرات در جایی که در
ارتکاب آنها فقط جنبه حق الهی مطرح است ،به صورت یک سیاست ویژه،
مورد توجه است.
در جرایم منافی عفت ،تمایل جدی قانونگذار اسالمی بر عدم اثبات موجبات
کیفر و تأکید بر بزهپوشی از یک سو ناشی از توجه به آثار سوء اخالقیای است
که اجرای مکرر کیفر بر پیکره جامعه بر جای خواهد گذاشت و موجب
کوچکشماری بزه و عادی شدن کیفر و تحقیر آن میشود و نقش ارعابی
مجازات را که اصلیترین جنبه بازدارندگی آن است ،از آن سلب خواهد کرد.
از سوی دیگر ،موجب حفظ کرامت انسانی مجرم میشود؛ چه اینکه با علنی
شدن جرم ،بزهکار به شدت آسیب خواهد دید.
تأکیدات وافر رسیده در این زمینه ،سبب شده است در آداب قضاء ،به قاضی
توصیه شود که شهود را از ادای شهادت و حتی خود خاطی را از اقرار باز دارد،
یا او را به عدول از اقرار تلقین کند.
از دیگر ویژگیهای موجود در فقه اسالمی که در مجازاتهای حدی به
شدت مورد توجه است و در سیاست جنایی اسالم ،راهبردی جهت انحراف از
اعمال کیفر نسبت به مجرم شناخته میشود ،سختگیریهایی است که در
خصوص اثبات جرم اِعمال میشود .خروج یمین از اعداد دالیل مثبته در حدود
و سختگیری در کیفیت ادای شهادت و صدور حکم قذف در صورت عدم
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تحقق شرایط الزم ،گاهی در جهت تحدید هر چه بیشتر ادله کاربردی در این
جرایم است که از طریق آن میتوان عدم تمایل شارع را برای کشف و اثبات
این جرایم و مجازات مرتکبین آنها دریافت.
عالوه بر این ،حاکمیت قاعده تدرأ الحدود بالشبهات که براساس آن،
عروض شبهه ،موجب انتفای مجازات میگردد و نیز خروج کلیه دالیل ،امارات
و قراین ظنی را از عداد دالیل مثبته کیفری به دنبال دارد .ضمن اینکه در این
زمینه مرجع قضائی ،الزامی به تفحص و تحقق در جرایم حدی ندارد.
البته ذکر این نکته ضروری است که حدود بزهپوشی تا آنجا است که
متضمن فساده نبوده و متعارض با مصلحت فردی یا اجتماعی قرار نگیرد .لذا
هرگاه مجرم خود آشکارا به ارتکاب جرم در مألعام اقدام نماید و در یا مواضعی
ضرورت تأمین حقوق و نیز ترمیم خسارت مادی یا معنوی فرد یا افرادی در میان
باشد ،مقابله با او مصلحتی غیرقابل انکار است.
 .2اصالح ذاتالبین

در فقه اسالمی همواره راه غیرقضایی ایجاد صلح و سازش بین طرفین یک
اختالف از طریق مداخله و وساطت افراد جامعه و نزدیکان باز است .این مسئله
که در متون اسالمی از آن به اصالح ذاتالبین نامگذاری شده است .به رویکرد
اصلی نظام عدالت کیفری در برقراری صلح اشاره دارد و به زدودن اختالف و
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نزاع بین مردم ،آشتی دادن آنها و ایجاد صلح و سازش میان آنها به کار رفته
است.
اصالح ذاتالبین سازوکاری عمومی است که نسبت به تمامی دعاوی حقوقی
و کیفری قابل استناد است و در پرتو التزام به این راهکار ،افزون بر اجرای
عدالت و احقاق حقوق تضییعشده افراد ،اصالح بزهکار و ندامت وی از انجام
بزه متصور است .همچنین از آنجایی که این رویکرد مانع از آثار سوء ناشی از
برچسب مجرمانه خوردن میشود ،تأثیر بسزایی در پیشگیری از تکرار جرم
خواهد داشت .این راهکار امروزه در نظامهای حقوقی ،سازوکاری در جهت
قضازدایی و کیفرزدایی در ذیل عنوان میانجیگری مورد توجه است.
 .3قاعده توبه

توبه عبارت از ندم و پشیمانی که به دلیل ارتکاب گناه به وجود میآید و
موجب تصمیم و اراده به عملی در جهت جبران میشود .از نظر فقه جزا توبه
بزهکار از جرم ارتکابی در پارهای موارد باعث سقوط حد میشود .در مواردی
که توبه قبل از قیام بیّنه باشد ،با اجماع فقها حد ساقط خواهد شد .همچنین در
خصوص اقرار ،نظر مشهور فقهای شیعه آن است که هرگاه توبه مجرم قبل از
اقرار باشد ،باعث سقوط مجازات شده و بعد از اقرار یا اسقاط حد به اجماع فقها
در اختیار امام است.
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به روشنی دیده میشود که رویکرد سیاست جنایی در سقوط حد یا تفویض
اختیار به حاکم اسالمی در اسقاط مجازات بنابر تمایلی است که همواره
قانونگذار اسالمی در اجتناب از درگیر نمودن افراد جامعه با نظام کیفری دارد.
بنابراین سعی نموده تا جایی که ممکن است ،جلوههای کیفرزادیی و قضازدایی
را در جرایم مربوط به حقوق اهلل توسعه دهد .این رویکرد در مقررات جزایی
ایران که نشئتگرفته از موازین شرعی است نیز دیده میشود .مطابق مواد ،33
 333 ،311قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ،3131کیفر جرایم زنا ،لواط و
شرب خمر در صورتی ساقط میشود که مجرم قبل از اقامه شهادت توبه نماید.
همچنین مواد  315 ،31و  331این قانون در صورت توبه مرتکب پس از ثبوت
جرم با اقرار ،مخیر در عفو یا جرای حد است.
افزون بر موارد فوق ،بهرهگیری از قواعد فقهی متضمن احکام ثانویه نظیر
اضطرار است که شرح آنها پیشتر گذشت ،در مشروعیتبخشی فقهی قضازدایی
قابل استناد است .در خصوص قاعده اضطرار باید گفت که با توجه به
ضرورتهای ایجادشده در فعلی که ناشی از تراکم کار دستگاه قضایی است،
این امکان وجود ندارد که تمامی بار آن در مورد دعاوی را بر عهده نظام قضایی
نهاد و خواهان رعایت اصل محاکمه عادالنه نیز سوی دیگر مسئله قضاوت امری
تعطیلبردار نیست .لذا میتوان استناد نمود که اضطرار ایجادشده در شرایط
حاضر انتقال رسیدگی به برخی از دعاوی را به برخی از مراجع شبهقضایی تجویز
مینماید .البته تأکید میگردد که حدود صالحیت این مراجع منحصر به حد
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است .همچنین مهمترین مبنا برای وجاهت حقوقی و فقهی نهاد قضازدایی را
میتوان در مصلحت جست .براساس آنچه بیان شد ،حاکم اسالمی میتواند با
لحاظ شرایط و گرفتن مصالح ،اقدام به جرمانگاریهای جدیدی بنماید یا به
تأسیس نهادهای جدید حل معضالت وجود اقدام نماید.
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 -5مصاحبهها

 1-5محمدی جورکویه

محمدی جورکویه «رئیس گروه حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی» ،معتقد است اگر چه معاونتی به نام معاونت پیشگیری از وقوع جرم با
هدف کاستن از حجم جرایم و به تبع تشکیل پرونده و دادرسی در محاکم
قضایی تشکیل شده ،ولی نهتنها کاهشی در حجم پروندههای قضایی صورت
نپذیرفته است؛ بلکه هر ساله بر حجم آنها اضافه میشود.
جورکویه چند راهکار اساسی برای حصول به این هدف بیان میکند که به
صورت ذیل خواهد آمد:
توجه به تبیین سیاستهای تقنینی به عبارتی ترسیم نقشه راه قضایی یا طرح
جامع استراتژیک قضایی .به تصریح وی فقط از این طریق است که میتوان
بسیاری از عناوین مجرمانه را حذف کنیم و تدابیری تمهید کنیم که مانع تورم
کیفری در دستگاه قضا شود.
لزوم تعیین سیاست جنایی کشور در مبارزه با بزهکاری .الزم است
سازوکارهای مناسب برای پیشگیری از جرم فراهم کنیم؛ مثل بهبود فرهنگ
اجتماعی ،سیاسی جامعه.
نکته بعدی در خصوص قضازدایی بحث پیشگیری ثانویه است .دستگاه قضا
می کوشد جرم را کشف کند ،مجرم را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد بعد
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رهایش کند .اما این فرد دوباره به سیستم قضایی برمیگردد .طبیعی است که
بسیاری از اینها مرتکب تکرار جرم میشوند .بر همین اساس قوه قضائیه باید
معاونت پیشگیری از جرم را تقویت کند.
نکته بعدی که ممکن است در بحث پیشگیری قرار گیرد ،بحث تبدیل
فرهنگسازی و بحث احترام به قوانین است .یعنی ایجاد باورمندی در آحاد
جامعه نسبت به قوانین و مقررات و این نقش بسیار مهمی در رعایت قوانین و
مقررات در پیشگیری وقوع جرم دارد که روی این مسئله هم کار نکردهایم.
عمده جرائم ما تعزیری است که به دست حکومت است؛ لذا باید تدابیری
بیندیشیم که افراد جامعه به این باور برسند که این تقنین ،درست و برای جامعه
الزم است و ما حداقل برای نفع خودمان ،باید به این قوانین احترام بگذاریم.
امر مهم دیگری که در این راستا نقش دارد ،بحث توجه به نهادهای مدنی
است .متأسفانه نهادهای مدنی در جامعه ما رونق و توان الزم را ندارند؛ در حالی
که میتوانند بازوی توانمند حکومت در امر پیشگیری از وقوع جرم باشند و
طبیعتاً باعث کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی باشند.
تأسیس نهادهایی مدنی چون شورای حل اختالف و مؤسسات داوری
میتواند از حجم پروندههای ورودی به قوه قضاییه بکاهد؛ ولی نمیتواند از
وقوع جرم پیشگیری کند .کاهش وقوع جرم خود تابعی از زیرساختهای
فرهنگی و اجتماعی است.
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 2-5مرتضی تقوی مقدّم

سؤال :چه ضرورتهای حقوقی و اجتماعی باعث شده است که ما به سمت
قضازدایی برویم؟
سید مرتضی تقوی مقدّم با غیر عادی توصیف کردن روند رو به تزاید
پروندههای ورودی به قوه قضاییه انجام یک پژوهش جامع جامعهشناختی را الزم
میداند .تقوی ریشه این معضل قضایی را در قوانین میداند؛ چراکه به زعم وی
قانونگذاری در ایران براساس ساختار منطقی نیست .به تعبیری به جای
قانونگذاری ،قانونسازی صورت میگیرد و این غیر از قانونگذاری است.
قانونگذاری در یک طرح و الیحه در کمیسیونهای تخصصی به اصالح تدوین
و تبیین میشود و پخته و نهایی میشود؛ بعد برای تصویب نهایی به صحن
مجلس میآید.
از این نگاه یکی از معضالت مبتالبه قوه قضاییه تولید غیرقابل توجیه پرونده
است .در واقع ساختار آیین دادرسی ما به گونهای است که از هر پروندهای به
طور متوسط سه تا چهار پرونده متولد میشود .به عنوان مثال هزینه دادرسی در
پروندههای مالی رقم خیلی باالیی است .در یک پرونده مرافعه مالی  31میلیارد
دالر هزینه دادرسی اولیه  311یا  111میلیون باید واریز شود .در واقع دادگستری
مزد رسیدگیاش را از مردم میگیرد تا به حساب دولت واریز کند .در مقابل
اصحاب دعوا یا این هزینه را ندارند یا نمیخواهند آن را بپردازند .لذا قبل از
شروع رسیدگی به پرونده ،درخواست اعصار از هزینه دادرسی را میدهند .در
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نتیجه پرونده دیگری به موازات پرونده اصلی گشوده میشود .گاهی این
پروندههای جانبی به چهار یا پنج پرونده به موازات یا در طول پرونده اصلی
افزایش مییابد که رسیدگی به هر کدام در بهترین حالت ممکن ،چهار یا پنج
ماه طول میکشد .این یعنی حجیم شدن غیر قابل توجیه پروندهها.
منشأ دیگر این تولید بالتوجیه پروندههای قضایی این است که در قوانین ،به
پدیدههایی که ماهیت قضایی ندارند ،ماهیت قضایی دادهایم و حل و فصل را در
مراجعه به دادگستری منحصر کردهایم .این هم علت دیگر زایش و تولید
پروندهها است .مثالً اگر کسی بخواهد شناسنامه بگیرد ،نیاز به حکم دادگاه
ندارد؛ اما همین شخص اگر بخواهد سن یا اسم و شهرتش را اصالح کند ،باید به
دادگستری مراجعه کند و تشکیل پرونده دهد .در تشکیل پرونده هیچ فرقی
نمیکند موضوع قتل باشد یا تغییر نام و سن .مثال دیگر ازدواج است .ازدواج
منوط به حکم دادگاه نیست؛ ولی برای طالق باید به دادگستری رفت؛ حال آنکه
طالق یک حکم و امر شخصی و خانوادگی است و ربطی به دادگستری ندارد؛
زیرا ماهیت قضایی ندارد .اگر در طالق راجعبه مهریه و سایر حق و حقوق
اختالفی پیش آمد ،آن اختالف به دادگستری ربط دارد ،اما ذات طالق امر
قضایی نیست که منوط به حکم دادگاه باشد .چون ازدواج امر قضایی نیست که
منوط به حکم دادگاه باشد ،انحالل خانواده نیز منوط به حکم دادگاه نیست .در
نظامات بانکی دنیا بیش از ما از چک استفاده میکنند و گردش مالی وسیعتری
دارند ،اما یک صدم حواشی قضایی جامعة ما را ندارند .ساز و کار اجرایی
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صدور چک و پیگیری پرداخت نشدن وجه چک ،از طریق وزارت اقتصاد حل
خواهد شد و امر قضایی نیست تا نیاز به رأی محکمه داشته باشد .مگر صدور
دسته چک به حکم دادگاه صورت میگیرد که عدم پرداخت آن از طریق
دادگاه پیگیری شود؟
تقوی معتقد است قانون شوراهای حل اختالف در همین مسیر طراحی شد که
در مجلس به چیز دیگری تبدیل شد .یک دادگاه کوچکی تشکیل شد که طرح
اولیه این بود که این امور در یک هیئت غیر قضایی رسیدگی شوند ،یعنی
رسیدگی به مساله به صورتی کدخدامنشانه بجای ارجاع آن به محاکم قضایی و
صدور حکم .بعبارتی مصالحه قبل از محاکمه صورت بگیرد ولی متأسفانه چیز
دیگری از آب درآمد .در هر صورت از نگاه سید مرتضی تقوی راه اول عالج
این است که ما با اصالح قوانین اموری را که ماهیت قضایی ندارند حل و فصل
آنها را به دادگستری ارجاع ندهیم و همه در راستای قوام این اصل قانون اساسی
که دادگستری را تنها مرجع رسیدگی به مرافعات و مخاصمات است بکوشیم.
الزم است اموری که فاقد ماهیت قضایی است از روندهای دستگاه قضایی
حذف کنیم.
تقوی در باب نهادهای داوری معتقد است این نهاد میتواند به فصل مرافعاتی
بیانجامد که ماهیت قضایی ندارند .از این نگاه در دنیا تقریباً در تمام قراردادهای
عمده جهانی که صورت میگیرد یک بند از قراردادها تعیین داور مرضی
الطرفین اختالف است یعنی در همان بند قرارداد اگر اختالفی در چگونگی
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پرداخت کاال و پرداخت بها اشکال و عیبی باشد به نهاد فالن داوری تعیین
میکنند و رأی آن داور برای طرفین حل و فصل نهایی است .یعنی با تأسیس
نهاد داوری و گسترده کردن این نهاد داوری در قراردادهای خصوصی و عمومی
عمالً جلوی ورود بسیاری از مرافعات به دادگستری گرفته میشود .از سوی
دیگریکی از راهکارهای قضا زدایی نهاد شورای حل اختالف است که هدف از
تأسیس آن تعقیب مقاصد شبیه داوری است یعنی حل و فصل دعاوی به صورتی
غیر مرافعاتی .تقوی میافزاید مجلس شورای اسالمی بیاید قوانین فعلی را
تصحیح کند یعنی سعی نماید امور غیر قضایی را از مراجعه به دادگستری
منصرف نماید.
تقوی در مورد الکترنیزه کردن سیستمهای قضایی معتقد است از حدود ده
سال پیش این روند اتوماسیون اداری در دستگاه قضایی شروع شده است .در این
راستا برنامه فعلی مفصلی طراحی و اجرا شده است و اشکاالت آن برطرف شده.
البته تقوی تصریح میکند مشکالت مبتال به دستگاه قضایی بیشتر محتوایی است
نه شکلی که بتوان با تغییر ابزار آن را تغییر داد .تقوی تجهیز سازروکار قضایی به
اتوماسیون را از سنخ تغییر ابزاری میداند که تاثیر چندانی در قضازدایی نخواهد
داشت .وی میافزاید ساختار قضایی ما متأسفانه یک ساختار ترکیبی است یعنی
یک غالب دادگستری را ما از غرب گرفتیم با این محتوای اسالمی بعد از
پیروزی انقالب اسالمی و این ترکیب خود جواب نداد یعنی تشکیالت فعلی که
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داریم نه شرعی است و نه غربی یعنی نه چاالکی و چابکی ساختار دادگستری
غرب را دارد و نه آن شرایط و سهولت محاکم شرق را دارد.
 3-5رضا بزاز بنابی

رضا بزاز بنابی رییس دادگاه خانواده استان قم میگوید برای کاهش ورودی
پروندهها و سیستم وظایف راهکارهای زیادی است که همه آنها در قانون هستند؛
اما در مقام اجرا مجریان مربوطه یا کوتاهی میکنند یا اطالعاتی راجع به این
قضیه ندارند .بنابی میافزاید اقداماتی که ما در دادگاه خانواده قم انجام دادیم
این بود که در مقایسه با سال  ،21سی درصد جلوی پروندههای وارده به دادگاه
را گرفتیم .از جمله راهکارهایی که ایشان اجرایی کردند این بود که قوانین و
مقررات را جاهایی که ضرورت طرح دعوی در دادگستری وجود نداشد به خود
مراکز اداری و دولتی که میتوانند مشکل را به راحتی حل کنند ارجاع داده شد.
از جمله یکی از موارد در ایام ثبت نام مدارس بود که وقتی زن و مردی با هم
اختالف پیدا میکنند طبیعتاً بچه یا پیش پدر و یا پیش مادر است برای بردن به
مدرسه و ثبت نام کردن مدارس تقاضای حضور ولی را الزم میدانند در حالی
که ما طبق قانون مدنی و مسلمات فقهی در امورغیرمالی اصالً پدر و هیچ کس
دیگری حق وکالت ندارد .شخص بالغ خودش متکفل امور غیر مالی خودش
است مثال در همین مورد این ولی از کجا آمده معلوم نیست که ما با تنظیم یک
نامه و ذکر موارد قانونی به صورت عام و کلی طرف در مقام بیان قانون متنی را
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تهیه کردیم و با این کار در ایام تیرماه تا مهرماه جلوی خیلی از پروندهها را
گرفتیم که وارد دادگاه نشود .با این نامه شخص بالغ میگوید که من میخواهم
پیش مادرم باشم و یا پیش پدرم باشم نمی شود جلوی او را گرفت .یا در بعضی
از موارد مثالً در بحث کفالت افراد میآیند به دلیل اینکه سربازی نروند و یا
مشکلی دارند که محل خدمتش را تغییر دهد میگوید که من کفیل مادرم هستم
اصالً صدور حکم کفالت در صالحیت دادگاه نیست قبالً صادر میشد و باعث
میشد که ورودی پرونده به مجتمع زیاد شود مراجعی که نیروی انتظامی ،نظام
وظیفه یا دانشگاه است خودش نیاز به کفالت دارد متکفل آن خودش است و
خود باید تشخیص دهد که کفیلش است یا نیست و این را نباید به دادگاه هدایت
کند.
بنابی در مورد شورای حل اختالف بر این باور است که به این شکل گسترده
تفویض اختیارات به شورا درست نیست چون اوالً حق و حقوق مردم چه میشود
آنقدری که باید بها داده شود بها داده نمی شود افرادی هستند که اطالع از
مقررات ندارند و قاضی هم که آنجا نشسته میخواهد برای ده تا شعبه امضا کند
بعد از امضا ،دستگاه امضا کن میشود طبیعتاً مشکالت زیادی را درست میکند
و همه اعتراضات میآید سر دادگستری به هر حال شوراها شده اند دادگستری
عریض و طویل در کنار دادگستری رسمی که با راهکارهای بهتر و نتیجه گیری
بهتر این را میتوان مدیریت کرد به این شکل درست نیست و مطلوب هم نیست
و در خیلی از جاها حقوق مردم ضایع میشود.
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بنابی در آخر موضوع الکترونیزه شدن سیستم قضایی کشور را یادآور
میشود .از جمله خدمات الکترونیکی که در دفاتر خدمات قضایی و ابالغهای
الکترنیکی صورت میپذیرد .از این نگاه اگر یک مرکزی باشد که همه را ملزم
کند مثل ثبت احوال و اینکه در خود ثبت احوال هم این کار اتفاق بیافتد در
شناسنامهها و کارت ملیها ،این ثبت نام انجام شود کل اطالعات مملکت در آن
سیستم جمع شود وقتی میآید دادگستری و دادگستری کلید آن را زد به آنجا
وصل شود و اطالعات را پیدا کند و ابالغ کند جلوی خیلی از خالفهای غیابی از
جمله خالفهای ناظر بر ازدواج را میگیرد
 4-5میرخلیلی

سید محمود میرخلیلی عضو هیات علمی دانشگاه پردیس تهران معتقد است
برای حصول به نتایج مطلوب در امر قضازدایی قبل از هر چیز الزم است تعریف
جامع و مانعی از قضازدایی داشته باشیم .به گفته ایشان واژه قضازدایی یک
اصطالح خاص است و نباید با عناوین و اصطالحات مشابه چون کیفر زدایی و
جرم زدایی و بزه پوشی اشتباه گرفته شود.از این نگاه هر کدام از اینها یک
نسبت و رابطهای با همدیگر دارند .عالوه بر این قضازدایی اگر از چارچوب
موازین قانونی و قضایی خارج شود ممکن است تبعات مخربی داشته باشد.
تصور کنید کسی شخصاً و بدون اطالع دستگاه قضا دیگری را به جرم ساب
النبی بکشد .این یک نوع قضا زدایی است ولی میتوان این را از نتایج مثبت
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قضازدایی قلمداد نمود؟ مسلما جواب منفی است چون این امر یا روح قضازدایی
مغایرت دارد.
اگر نگاه جامع نگری به مساله قضازدایی داشته باشیم قضازدایی در ارتباط با
ازدیاد در حجم پروندههای قضایی مطرح میشود .خود تورم پروندههای قضایی
چنانچه دورکیم به آن میپردازد دالیل مختلفی دارد مهم ترین عامل آن از نگاه
وی نتیجه گذار جوامع بشری از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن و پروسه
تدریجی جایگزینی اخالق با حقوق است با این حال دورکیم معتقد است تورم
پروندهها میتواند دلیلی بر پویایی جوامع باشد .منتها وقتی که در جامعهای حجم
پروندهها از یک حد معین فراتر رفت آگاهان اجتماعی خاصه جامعه شناسان حق
دارند نسبت به قضایا مشکوک باشند .اینجا این سوال مطرح میشود چه اختاللی
در فرآیندهای زندگی اجتماعی حادث شده است که نتیجه آن عبارت است از
این حجم زیاد از پروندههای قضایی .و یکی از مسائلی که در حوزه جرم شناسی
به آن میپردازیم هیچ وقت در یک جامعه و در یک اجتماع کسی نمی تواند
بگوید که ما جرم را ریشه کن میکنیم و در واقع از بین میبریم چون زندگی
اجتماعی طبیعتاً وجود دارد اما باید ببینیم که تا چه میزان نرمال است و به طور
مطلق مراجعه به دستگاه قضایی این نیاز به مطالعه علمی دارد و مطالعه علمی نیاز
به آمار دارد
میرخلیلی از عمده مشکالت مبتال به سیستم قضایی را عدم شفافیت و به تبع
عدم وجود نگاه آماری به قضایا میداند ،چراکه همه آمارها محرمانه است و
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پژوهشگران و محققان دسترسی به آمارها ندارند بنابراین تا این اقدام نشود دانش
جرم شناسی و مطالعات علمی در جامعه ما هرگز نمی تواند شکل بگیرد لذا یک
مقدار روحیه نا امیدی در مطالعات علمی وجود دارد اینکه ارتباطی بین مراکزی
که نیازمند پژوهش هستند باید از پژوهشها استفاده کنند مثل مجلس شورای
اسالمی و قوه قضائیه و دولت به معنای خاص قوه مجریه و نهادهایی که نیازمند
به پژوهش هستند اینها متولیان پژوهش و کار علمی دانشگاهها و پژوهشگاهها
هستند آن هم نه پژوهش گاههایی که وابسته به دستگاههای اجرایی هستند چون
آنها خودشان یک طرف قضیه و دعوا هستند یعنی کار باید تقسیم شود باید
واگذار شو به اهلش و به مراکزی که در این زمینه تبحر دارند.
متأسفانه بعضی از مسئولین که دست اندر کار موضوعات هستند فقط محکوم
میکنند و شعار میدهند در حالی که باید مطالعه علمی صورت بگیرد یعنی اگر
بیماری جدیدی در جامعه پیدا شود میآیند آن بیماری را در نماز جمعه محکوم
کنند؟ این راهش نیست و میگویند که متخصصان رشته پزشکی بنشینند و این
بیماری را مورد پژوهش قرار دهند و مسائل اجتماعی تخصصی است باید برویم
سراغ متخصصان ولو سکوالر باشند ولو نظام جمهوری اسالمی را قبول نداشته
باشند و از آنها کمک بگیریم
از نگاه میرخلیلی قضازدایی یک مفهوم عام است که بزه پوشی را هم شامل
میشود لذا میتوان با تأسی به قواعد اخالقی اسالمی خاصه قاعده «تدرأ الحدود
بالشبهات» و «منع تجسس» که در قرآن تصریح شده است و همچین با نصب
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العین قرار دادن تاکیدات پیوسته حضرت امیر بر تغافل و تجاهل ،تا حد زیادی از
تشکیل پرونده های قضایی جلوگیری نمود .از این نگاه مراجع قضایی نظر به
اختیاراتی که دارند می توانند با رعایت پاره ای قیود با اعمال اصل مقتضی بودن
تعقیب و با گرفتن یک تعهد ساده متهم را رها کند.
میرخلیلی بحث عوامل افزایش مراجعه به دستگاه قضایی را به چند دسته
تقسیم میکند و پیشنهاداتی را در جهت ترفیع مشکالت ارائه میکند.از این نگاه
یکدسته عوامل تقنینی هستند ،که پیشنهاد این است هر قانونی که در مجلس
تصویب میشود در مجلس آن قانون بایستی پیوست جنایی داشته باشد .بدین
معنا که همین طور که این مواد از جهات مختلف مورد مطالعه قرار میگیرد از
این زاویه و پنجره به طور جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد و بگوییم این قانونی
که مثال در مورد خانواده ،ملک و اسناد و بودجه نوشتید هر کدام از این قوانین
آیا موجب افزایش پروندهها میشود یا موجب کاهش .جنبههای مثبتی که باید
تقویت شود کدام است جنبههای منفی که باعث افزایش جمعیت زندانیان و
مجرم مان در جامعه میشود کدام است.
دسته دوم ناظر بر مباحث قضایی است.میرخلیلی بر این باور است قضات ما با
سیاستهای کیفری علمی آشنا نیستند لذا پیشنهاد میکند دستگاه قضایی درسی را
برای قضات در آموزشهای ضمن خدمت پیش بینی کند تحت عنوان سیاست
کیفری اسالم .سیاست کیفری اسالم یک قضازدایی حداکثری را در درون
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خودش دارد که اگر قاضی با آن سیاست گذاری کلی با نگاه از باال در سیاست
کیفری اسالم آشنا باشد کمتر دست به حبس گرایی و مجازات گرایی میزند
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مطالعات تطبیقی در دیگر زبانها

 .1برنامههای قضازدایی

1

برنامههای قضازدایی راهکارهایی را به مدعی علیه نشان میدهد تا به واسطه
آن از محکومیت قضایی و جنایی خالصی یابد .بیشتر کشورهای دنیا بر این
باورند که جرایم سطح پایین ،به ویژه جرایمی که توسط افراد بدون سابقه جنایت
و برای اولین بار انجام شده است ،نباید لزوماً در فرایند پروندههای معمول جنایی
قرار گیرند .آنها بر این باورند که الزم نیست مجرمینی که جرمهای جنایی جزیی
مرتکب شدهاند و یا متهمین به ارتکاب جرم حتماً از طریق فرایند عادی مورد
دادخواست و محکومیت قرار گیرند .مشاوره به جای مجازات میتواند در
بسیاری از موارد برای چنین افرادی راهگشا باشد و برای هر دوی خواهان و
خوانده تحذیری عمل کند.
عالوه بر این ،مطالعات نشان میدهد که برنامههای قضازدایی در مقایسه با
پیگیری و ارسال پرونده از طریق روند دادگاه عادی هزینههای بسیار کمتری را
به افراد تحمیل میکند .برنامه قضازدایی به متهمین فرصت میدهد تا از طریق

1

 .این قسمت نوشته خانم سارا جی برمن مدیر مهارتهای بحرانی و پشتیبانی علمی دانشکده حقوق نووا توسط

دکتر ناصر واعظی از مترجمان مرکز تحقیقات اسالمی مجلس ترجمه و تلخیص شده است.
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پرداخت غرامت و خدمات اجتماعی متناسب با جرم ،نسبت به جبران خسارت
به شاکیان و قربانیان اقدام نمایند.
برنامه قضازدایی توسط قوه مقننه ایجاد شده و به عنوان قانون ثبت شده است.
این برنامه ضمن شناسایی انواع جنایت و خصوصیات متهمین ،متهمان را قادر
میسازد تا به آن وارد شوند .تحت برخی از برنامههای قضازدایی متهمان در
همان مراحل اولیه به سوی مشاوره سوق داده میشوند .در برخی از اشکال
اجرای قانون برنامه قضایی ،خوانده مجبور نیست درگیر شکایت دادخواستی و
قبول گناه و مجازات شود تا برنامه قضایی تکمیل شود ،ولی در برخی ساختارها
و نظامها الزم است خوانده در ابتدا به طور رسمی گناه را بپذیرد ،اما مجازات
متوقف میشود و کیفر به حالت تعلیق درمیآید تا خوانده فرصت یابد برنامهی
قضازدایی را تکمیل کند .لذا این برنامه در قالب درخواست یا شکایت به
صورت رسمی در سیستم دادگاه وارد نشده است؛ بنابراین میتواند پس از اتمام
موفقیتآمیز برنامه ،پاک شود و حتی [بهعنوان یک پرونده قضایی] ثبت و ضبط
هم نگردد.
خواندهها برای برنامههای قضازدایی خود به طور معمول هزینهای به دادگاه،
مرکز درمان و یا هر دو پرداخت میکنند که در برخی موارد ،این هزینه کمی
بیشتر از یک جریمه میتواند باشد .برنامههای قضازدایی ممکن است از شش ماه
تا یک سال یا بیشتر ادامه یابند ،تأکید این گونه برنامهها بیشتر بر روی مشاوره،
درمان و تغییر رفتار است تا اقدامات تنبیهی.

 11مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی

شرکتکنندگان در برنامههای قضازدایی متناسب با نوع تخلفی که مرتکب
آن شدهاند میبایست یک یا چند مورد از فعالیتهای زیر را انجام دهند:
 -3شرکت در کالسها و آموزشهای حرفهای
 -1شرکت در مشاوره و درمانهای فردی و جمعی
 -1انجام فعالیتهای خدمترسانی اجتماعی
 -3جبران خسارت فرد یا افراد خسارت دیده
 -1پرداخت جریمه
هنگامی که شرکتکنندگان با موفقیت ،برنامهی قضازدایی را تکمیل
میکنند ،پرونده برای یکبار و برای همیشه به دادگاه برمیگردد و منع تعقیب
قضایی در مورد آن اعمال میشود .چنانچه پرونده مورد منع تعقیب کیفری قرار
گیرد ،سوابق موجود مختومه یا مهر و موم نمیشوند یا به عبارتی سوابق از بین
نمیروند و پرونده باز میماند .خوانده یا متهم میتواند با پیگیری پرونده قضایی
خود سوابق پرونده را حذف و پرونده را مختومه کند .در صورتیکه متهم یا
خوانده ،برنامهی قضازدایی را کامل نکند یا به هر دلیلی نتواند به شرایط آن
پایبند باشد و یا مرتکب رفتار یا رفتارهای جنایی بعدی شود ،پرونده مجدداً به
دادگاه ارجاع میشود .چنانچه قبالً درخواست ادعای شرف و رفع اتهام از سوی
خوانده صورت نپذیرفته باشد و خوانده به عنوان بزهکار یا مجرم عنوان شده
باشد ،آنگاه قاضی میتواند تحمیل حکم کند .در چنین حالتی و نیز چنانچه
برنامه قضازدایی قبالً خوانده را ملزم به ورود به درخواست ادعای شرف یا رفع
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اتهام نکرده باشد ،باید خوانده سریعاً به یکی از اشکال قضازدایی ورود پیدا کند
که در این صورت پرونده مطابق با آن به پیش خواهد رفت.
 .2چه نوع جنایاتی صالحیت ورود به برنامه قضازدایی دارند؟

در هنگام ایجاد یک برنامه قضازدایی ،قانونگذار میبایست انواع
تخلفهایی که صالحیت ورود به برنامهی قضازدایی دارند را معین نماید .این
جرائم ،معموالً جزیی و غیرخشونت آمیز هستند مانند سرقتهای کوچک،
مالکیت شخصی مواد مخدر خاص (نه مالکیت آنها جهت فروش) و در برخی
کشورها رانندگی تحت تأثیر الکل یا مواد مخدر .این موارد ممکن است از یک
جراحت ناشی از حمله تا برخی خشونتهای خانوادگی ،سوءاستفاده از کودکان
و نادیده گرفتن آنها و ...متغیر باشند .در راستای بهرهبری از برنامههای قضازدایی
نقش وکیل هم حائز اهمیت است .اگر دستگیر شوید ،مورد اتهام قرار بگیرید یا
با اتهامات جنایی مواجه شوید ،میبایست با یک وکیل مدافع متخصص در امور
جنایی مشاوره کنید .وکیل متخصص و مجرب قادر است راه حلهای عملی را
برای شما کامال تبیین نماید و چند و چون نظام قضایی متناسب با جرم را برای
شما تشریح کند.
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