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  چكيده
مورد توجه قرار گرفته و بدين  1392موارد تعقيب، راهبردي است كه در قانون آيين دادرسي كيفري كاهش 

كاري را متنـوع كـرده اسـت. در ايـن راسـتا، مقـام قضـايي بـا رويكـردي          دهي به بزههاي پاسخوسيله، شيوه
-تـرين شـيوه را برمـي   سبجانبه نسبت به ابعاد مربوط به فرآيند ارتكاب جرم، منا نگر با ارزيابي همهمصلحت

بخش بـراي تحديـد دامنـه    گزيند تا مصلحت جامعه و متهم رعايت شود. رويكرد مزبور به عنوان الگويي الهام
مداخله نظام عدالت كيفري در قبال جرايم خرد به شمار مي رود. بر اين اساس، هدف نظـام عـدالت كيفـري    

نمايـد.  كـار اسـتفاده مـي   دهـي بـه بـزه   ها جهت پاسخصرفاً تعقيب و تحميل مجازات نبوده و از همه ظرفيت
با تعقيب نخستين، برچسب اتهام بـه   بسا  چهگيري تلقي شود. تواند تنها حربه براي پيشبنابراين تعقيب نمي

متهم وارد شده و باعث  انحراف ثانويه و آثار سوء ديگري شود. در واقع، كاهش موارد تعقيب مفهومي جديـد  
شناسي است كه در پي شكست تعقيب كيفري سنتي كه رويكردي سـركوبگر در  هاي جرمهو در راستاي يافت

بينـي بايگـاني   گذار مبادرت به پـيش تأثير اين راهبرد، قانونبيني شده است. تحتپيگرد متهمين دارد، پيش
ط پرونده، تعليق تعقيب، ميانجيگري كيفري و كيفرخواست شفاهي در راستاي كـاهش آثـار نـامطلوب محـي    

كيفري و بازگشت سريع متهم به اجتماع نموده است. اما خأل برخي از نهادها در قانون و نحوه تنظيم برخـي  
   .انداز مواد، باعث ايجاد مانع در راستاي اين هدف شده

  

  امنيت اجتماعي ميانجيگري، قضازدايي، ،يزن برچسب دادرسي كيفري، ،يشناس جرم واژگان كليدي:
  
 arlaw2009@yahoo.com (نويسنده مسئول)همدانقوق دانشگاه بوعلي سيناگروه حاستاديار  .1
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  مقدمه
-، سبب جا به جايي تمركز ديدگاهسو يكشناسي و به دنبال آن رويكرد تحققي به جرم از تولد جرم

-جراهاي كيفري جديدي را كه ناظر به آينده بزهكار گرديد و از سوي ديگر، ضمانت اها از بزه به بزه

يك كاركرد نوين براي  عنوان بهكار كار است به ارمغان آورد. در اين چارچوب، بازپروري و اصالح بزه
حقوق كيفري تعريف شد. نهادهاي آيين دادرسي كيفري به لحـاظ محـيط و فرهنـگ خاصـي كـه      

توانند كاركردهـاي اصـالحي بهتـري را پـيش     ي ميشناسهاي جرمكنند در تعامل با آموزهايجاد مي
تواند در راسـتاي، برقـراري يـك دادرسـي عادالنـه، بهبـود       كار قرار دهند. اين راهكارها ميروي بزه

  ... باشد.كاران وو رعايت حقوق بزه 1عملكرد نظام عدالت كيفري
ي هاركثر كشودر امهمي و سريع هـاي  مگذشته گاون طي قرويـژه   يي مانند فقـر بـه  هامينهدر ز
كه گونه م و آثار و تبعات ناشي از آن، همانجراز ني اها نگررهمين كشودر ما شده، ا برداشته صنعتي 

: 1390االسـالمي،  ها را فراهم ساخته است (شـيخ ي دولتفكرل تغاـشت اموجبا ،برخي نيز معتقدند
-عاد گوناگون جرم، بهره). عملكرد شايسته نظام عدالت كيفري، مستلزم پژوهش در خصوص اب473

كـه   و تفريط است. لذا، درصورتي  شناسي و اجتناب از هرگونه افراطگيري از رويكردهاي متنوع جرم
گوي تنوع اين هاي يك رويكرد استفاده كند، پاسخاين نظام در مديريت كليه جرايم، تنها از رهيافت

). بـه  124: 1391ملو، محتشـمي،  پديده به لحاظ نوع، گستردگي، شدت و نتيجه نخواهد بـود (شـا  
هاي مختلف بايد ها و سياستاعمال و نظريه هاي راهگشا و قابلگيريها و جهتهمين دليل، ديدگاه

   .در جاي مناسب خود و در قالب يك سياست جنايي سنجيده به مرحله اجرا گذاشته شود
 تعقيـب و  راوان از سـالح گذاران جنايي را با وجـود اسـتفاده فـ   كاري، سياسترشد روزافزون بزه

دهي به اين پديده تحوالتي را پديـد آورنـد. كـاهش مـوارد      هاي پاسخكيفر، بر آن داشت تا در شيوه
هاي تغيير اين گفتمان است. از رهگذر اين راهبرد، گرانيگاه ترين جلوهتعقيب كيفري يكي از بنيادي

هـا، حتـي   نيست، بلكه از همه ظرفيتمقام قضايي  سويه يكنظام عدالت كيفري براي واكنش، اراده 
گذار شود. قانوندهي استفاده ميكاران در فرايند پاسخقابليت نهادهاي جامعوي و مشاركت دادن بزه

و با تأسي از سازوكارهايي مانند قضازدايي و ترميمي كـردن عـدالت كيفـري در     2سنجيبا مصلحت 
گـام برداشـته و نهادهـايي ماننـد بايگـاني       تر كردن اقدامات نظام عـدالت كيفـري   راستاي اثر بخش

                                                            
كاري مورد اسـتفاده و اسـتناد   يي است كه جامعه براي ابزار واكنش عليه بزههانهادها و آيين . عدالت كيفري مجموعه1

هـاي مختلـف   هاي اصلي اين نظام شامل حقوق و آيين دادرسي كيفري، تشـكيالت قضـايي و واحـد   دهد. چرخقرار مي
فر و تا مر حله ). براين مبنا عدالت كيفري فرايندي است كه مرحله دستگيري تا اجراي كي94: 1390پليس است (پيكا، 

 گردد. پسا كيفري را شامل مي
1. Poll interest 
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بينـي نمـوده اسـت. در واقـع،     پرونده، تعليق تعقيب، ميـانجيگري و كيفرخواسـت شـفاهي را پـيش    
جانبه تعقيب دعـواي   به ارزيابي همه  1»مدارمنفعت«توانند با رويكردي كنشگران عدالت كيفري مي

روآوري بـه ايـن    كاران را متوقـف سـازند.  زهكيفري بپردازند تا در صورت مصلحت، پيگرد برخي از ب
-كاري (جرمهاي بزهگيرد كه پاسخ سريع به شماري از گونهراهبرد از داليل متعددي سرچشمه مي

هاي نظام عدالت كيفري از برچسب مجرمانه خوردن افراد و كاهش هزينه 2گيريهاي سبك)، پيش
 روند.ها به شمار مي از جمله آن

هاي موجود در ژوهش دائر مدار اين نكته مهم است كه بهره مندي از ديدگاهضرورت انجام اين پ
عنوان يك راهكار، خارج كـردن  جرم شناسي كه در پي كاهش ارتكاب رفتار مجرمانه مي باشند و به

ثري در بهبود مديريت پيشگيري از جـرم ايفـا   ؤاند، كمك ممتهم از فرآيند قضايي را پيشنهاد نموده
گـذار در  كانون توجه اين پژوهش، پاسخ به اين پرسـش اسـت كـه قـانون    ين دليل، . به هممي كند

-نظريـه شناسـان و  هاي جـرم گيري از نظريه تا چه ميزان با بهره 1392قانون آيين دادرسي كيفري 

متهم از نظام عدالت كيفـري   نحقوق كيفري در راستاي تحديد دامنه تعقيب، خارج ساخت پردازان 
گـذار  رسد قانوناي آن حركت نموده است؟ در بادي امر چنين به نظر ميار كمانهگيري از آثو پيش

ها و استفاده از فرايند كيفـري را  شناسي تا حد مطلوبي، هزينههاي جرمكارگيري نظريه توانسته با به
وجود خأل در قـانون و نحـوه تنظـيم برخـي از      اماكاهش داده و رسيدگي كيفري را سرعت بخشد، 

                                                            
. به ديگر سخن دستگاه عدالت كيفري بايد سود و زيان تعقيب و در نهايت اجـراي مجـازات بـر مـتهم را بسـنجد. در      2

رايم نفع بسا با عدم تعقيب در برخي جصورتي كه تعقيب در راستاي منفعت فرد و جامعه نباشد از آن چشم بپوشد چه 
طور كه متهم فردي حسابگر است و در ارتكاب بزه نفـع و  همان بيشتري براي جامعه و نظام عدالت كيفري حاصل شود.

سنجد، دستگاه عدالت كيفري نيز بايد دست به حسـابگري زده و در تعقيـب مـتهم نفـع و زيـان آن را      زيان خور را مي
  بسنجد.

 گيرانـه، پيش بيراتد به ناظر راتمقر و نيناقو مجموعه شامل و ستا مندرهنجا شاخه يك م،جر از گيريپيش ق. حقو3
 نيناقو از ستهد آن يعني. دميشو گيرانهپيش هاياقدام لعماا چگونگي و مجر از گيريپيش متولي تتشكيال و رساختا

 از گيـري پيش قحقوند. ها توجه دارآن هكننداجرا مديريتي يهادنها و شكل گيرانه،پيش بيراتد ماهيت به كه راتمقر و
دسته بندي كرد. » گيري از جرمحقوق شكلي پيش«و » گيري از جرمحقوق ماهوي پيش«توان به دو نوع از مي را مجر

هـاي  گيرانـه مثـل اقـدام   گيري از جرم، مجموعه قواعد و مقررات مربوط به محتواي تدابير پـيش در حقوق ماهوي پيش
گيري از جرم، مجموعه قوانين نـاظر بـه   شوند، در حالي كه در حقوق شكلي پيشمي مدار بررسيمدار يا مدرسهخانواده

گيري از جرم و تشريفات هاي مديريت پيشگيري از جرم، اعم از نهادساختار و تشكيالت و چگونگي اجراي تدابير پيش
گيـري  ). بنابراين بهـره 92: 1393پور، گيرند (نيازگيرانه مورد مطالعه قرار ميهاي پيشها و سياستاجراي تدابير، برنامه

گيري از جرم در تدوين قوانين كيفري از جايگاه خاصي برخـوردار اسـت. امـري كـه     شناسي پيشآوردهاي جرماز دست
 هاي كاهش موارد تعقيب كيفري تا حدي به آن جامه عمل پوشانده است.بيني نهادگذار با پيشقانون
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در اين پژوهش تالش شده با رويكردي فراگيـر   .روند يوانعي در راستاي اين هدف به شمار مم مواد،
گيري موارد كاهش تعقيب شناسي كه مبناي شكلهاي جرمبه جنبه اصلي اين موضوع يعني، نظريه

  ) پرداخته شود.2هاي عملي آن در گفتار دوم () و جنبه1شده، در گفتار نخست (
     

  1392ناسي كاهش موارد تعقيب در قانون آيين دادرسي كيفري شمباني جرم .1
شناسـي اسـت كـه بـا رويكـردي مصـلحت       ها و مفاهيم جرمكاهش فرايند كيفري برگرفته از نظريه

از طريق تمركز بر مرتكبان جـرم   1شناسيبه پديده مجرمانه است. دانش جرم جويانه به دنبال پاسخ
-گذار از يافتـه كاري يا كاهش تكرار آن است. قانونارتكاب بزه گيري ازو مطالعه آنان در صدد پيش

جنايي منسجم و كارا سود جسته  شناسي در جهت كاهش موارد تعقيب و تدوين سياستهاي جرم
هاي زير مجموعه آن، با انتقاد از عملكرد نظـام عـدالت كيفـري و    گاهگرايي و ديداست. نظريه تعامل

گيـري از بـزه نيسـت،    تعقيـب و مجـازات، همـواره آخـرين راه پـيش      تمركز بر روي اين موضوع كه
بيني كاهش تعقيب در قـانون آيـين دادرسـي كيفـري، ايجـاد      كاربست مناسبي را در راستاي پيش

     اند.نموده
  

  گرايي تعامل .1.1
 هاي مختلف علم و انديشه، ايـن نكتـه را واقعيتـي   نظران و متفكران حوزهديرزماني است كه صاحب

كننده تواند تأثير جدي و تعييندانند كه برچسب زدن ميانكارناپذير در حيات فردي و اجتماعي مي
گرايـي،  ). نظريـه تعامـل  118: 1391زاده نـائيني،  متـولي  بر شخصيت فرد داشته باشـد. (حسـيني،  

ي و بـا اعطـا   شـده داند. چون معتقد است متهم وارد فراينـد كيفـري ن  منفعت را در عدم تعقيب مي
. ايـن  گـردد فرصتي به وي (از جمله موارد كاهش تعقيب)، شرايط بازگشت وي به جامعه فراهم مـي 

گانه نهاد، من و فرامن است. طرفـداران   در شخصيت و تصميمات سه 2رويكرد مبتني بر نظريه فرويد
ضـايي و...  گرايي اعتقاد دارند در تعامل فرد با جامعه، پليس، مأموران قضايي، دستگاه قنظريه تعامل

هـا را بـه   ايـن قضـاوت  » مـن «هاي آنان قرارگرفتـه و لـذا   ها و تلقيتأثير قضاوتتحت» من«درواقع 
-شـود. بـه لحـاظ روان   ها مينمايد. يعني من، آيينه انعكاس قضاوتمنتقل مي» من برتر«و » نهاد«

آگاه بـه سـمت   صورت ناخود شناختي، هرگاه صفتي مثبت يا منفي به كسي نسبت داده شود، وي به
شناسي اجتماعي توصـيه  اثبات آن، سوق داده خواهد شد. به همين دليل است كه در مطالعات روان

گردد كه از انتساب صفات زشت به افراد اجتناب شده و تنها، عمل شخص و نه تماميت مـادي و  مي

                                                            
1. Criminology 
2. Freud 
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چه يگر، از آنبه عبارت د ).72: 1392تبريزي، معنوي او مورد واكنش قرار گيرد (محتشمي، رستمي
گونه استنباط مي شود كه فرد مجرم از زمان صدور كه در نظريه برچسب زني مطرح شده است، اين

حكم محكوميت واجد دو برچسب مي شود. نخست، برچسـب رسـمي اسـت كـه توسـط نهادهـاي       
 شود؛ زيرا نوبت به دومين برچسـب مـي  جا ختم نميشود. اما موضوع به همينكيفري بر او وارد مي

كه فرد پس از طي دوران محكوميت وارد جامعه مي شود، اطرافيان همچنان بـه چشـم   رسد. زماني
وجود مجرم به وي نگريسته و اين ديد منفي، تداوم يافته تا جايي كه براي خود فرد نيز اين تصور به

آن بيش از  مي آيد كه بايد چنين نقشي را ايفا كند و در واقع، در فضايي قرار مي گيرد كه خروج از
توان تأثير ديـدگاه فرويـد را بـر نظريـه     پيش براي وي مشكل مي گردد. بدين ترتيب، به وضوح مي

  برچسب زني مشاهده كرد.
پس از آن كه جامعه، فردي را كجرو شناخت و به تعبير ديگري او را برگزيـد، صـرفا رفتارهـاي    

بيني نگريسته و آنها را تا زماني كه خـالف  نابهنجار وي را برنتافته، بلكه تمامي كنش هاي او را با بد
آن ثابت نشود، همچنان نابهنجار تلقي مي كند. حتي شايد بتوان پا را فراتر از اين نهاد، به اين معنا 
كه فردي كه جامعه وي را كجرو مي پندارد در اغلب موارد كسي نيست كه نوعـا مرتكـب بـزه مـي     

ر گرفتـه و دسـتگير مـي شـود ( سـليمي و داوري،      شود، بلكه كسي است كه نوعا تحت تعقيب قـرا 
). در نتيجه، اصل برائت در مورد چنين افـرادي اثـر و كـاربرد خـود را از دسـت داده و      197: 1387

همين امر باعث مي گردد فردي كه به او برچسب زده شـده، تشـويق بـه شـركت در فعاليـت هـاي       
   مجرمانه و ايفاي نقش هاي مجرمانه شود.

ــه زدنمجر برچسب ا،گراملتع شناسيمجر ــدانشهراز  اديتعد به مانـ لت اعد منظا طريقاز  ونـ
 پذيرنمكاا كه اجنآ تا بايـد نتيجه  در و نددامي كـار بـزه  هويت زيسانيو درو موجب اخذ  را يكيفر

 ).237: 1394پور، كيفري بهره جست (نيازلت اعد سامانهاز  ستهد ينا هكنندهاي دور از شيوه ستا
 رختياا در كه يكيفر و ميانجيگريتعقيب  تعليق همانند هايياربزا با مقام قضايي كيفري، نديافر در

 اسرداد مرحله نهما در را هندوپر و دهنمو گيـــريپـــيش يكيفر يندافر به دفر ورود از نداميتو دارد
 نگا قلصاا معد خاطر به ثانويه افنحرا يا مجر ارتكر از گيـــريپـــيش ،مرا ينا نتيجه نمايد. متوقف

-بـزه « گرايي،در نظريه تعامل. ستا لتيدو و سمير يكيفر منظا به وي ورود معد و دفر به مجرمانه

كار نه به لحاظ ماهيت و استعداد، بلكه بـه لحـاظ   شود؛ بزهنوعي تنها ادامه انحراف تلقي مي به  »كار
-برچسـب « ن او را طي فرايندهاي دولتي مانند پليس، دادسرا، دادگاه و زندانبانااينكه جامعه با نهاد

شود. به همين دليل اسـت كـه   كنند متهم، منحرف و مجرم تلقي ميبه اين عنوان متصف مي» زني
هاي مختلف واكنش اجتمـاعي   بنا به نظر برخي، اين موضوع مورد توجه قرار گرفته كه مطالعه شيوه

بايـد  ) و تنظـيم پرونـده  كشف جرم، دستگيري مظنون، نحوه تحقيقات نخستين ( عليه جرم و متهم
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. بنابراين مشاهده )74: 1391 آنسل،(گذاران كيفري قرار گيرد. عنوان يك اولويت مد نظر سياست به
كاري ثانويه ناشي از دستگاه عدالت كيفري و تعامل فرد بـا ايـن نهـاد    بزه ،شود در بسياري مواردمي

نخست تا آن زمان بـا  مرحله شود، در مياست. فردي كه با ارتكاب بزه از دروازه عدالت كيفري وارد 
كـار از  تنهـا رعـب بـزه    كنشگران عدالت كيفري تماس برقرار نكرده ولي بعد از تماس نخستين، نـه  

كار ديگـري آشـنا   دستگاه عدالت كيفري به حداقل خود خواهد رسيد، بلكه در اين حين با افراد بزه
 دن قانون را نيز مي آموزد. هاي دور زهاي ارتكاب جرم و نيز راهو شيوه 1شده

انـد كـه جـرم و رفتـار     زني عموماً كار را با تكيه بر ايـن مقدمـه آغـاز كـرده    هاي برچسبديدگاه
اند كه اصوالً اين تصميمات عدالت كيفـري اسـت   چنين مدعيهم فرايندي اجتماعي است. مجرمانه،

 .)185: 1392 هينـز، و  وايـت ( محسـوب كـرد   »جـرم « كند كـه چـه چيـزي را بايـد    كه تعيين مي
ديگر در اين نگرش، جرم صرفاً محصول عوامل خارج از نظام عدالت كيفـري نيسـت، بلكـه     عبارت به

  خود اين نظام نيز در ايجاد جرم دخيل است.
گرايي، تصوير فرد از خويشتن تصويري اسـت كـه ديگـران از او دارنـد. فـرد در      در نظريه تعامل

مـرور    مجرم را از خود دارد و بـه  اجتماعي واسازگار، منحرف، غيرچنين موقعيتي، تصوير فردي ن اين
-شناسان پيشنهاد برچسـب  كند. به همين دليل، برخي از جرمرا كسب مي» هويت مجرمانه« زمان

زنـي، نتيجـه مهمـي از    كه برچسـب  شناسان معتقدند از آن جايي اند. اين جرم زدايي را مطرح كرده
» آيـي مراسـم بـرون  « بدين معني كه به. زدايي نيز بايد اجرا شودسبشود، برچ مجازات محسوب مي

پـي،  فرانـك ( هاي جديد و خوب تبديل شود نيازمنـديم هاي بد سابق به برچسبآن برچسب كه در
  .)171-170: 1388 شين، و ديلين

-شبار استقرار افراد در گستره عدالت كيفري و پـي گذاران جنايي براي كاهش آثار زيانسياست
كـاري، راهبردهـاي   هاي بزهگيري از زدن برچسب مجرمانه به آنان براي رسيدگي به شماري از گونه

موجـب ايـن راهبـرد،     زيـرا بـه   ؛اند. كاهش فرايند كيفري از اين راهبردهـا اسـت  نويافته اتخاذ كرده
يجـه  نخستين فرايند كيفري از قلمـرو مـذكور خـارج شـده و در نت     مراحلمتهمان عمدتاً در همان 

گـذار در راسـتاي كاسـتن از آثـار     يابد. به همـين دليـل، قـانون   احتمال برچسب خوردن كاهش مي

                                                            
يه معاشرت ترجيحي (ادوين ساترلند): در اين نظريه اعتقاد بر اين است كه در برخـي مـوارد رفتـار مجرمانـه در     . نظر1

 در مجرمانه فتار. رشودتماس با ديگران به دو طريق الف) ارتباط كالمي و فيزيكي و ب) از طريق الگوبرداري آموخته مي

 محيط، آن خاص زبان جرم، ارتكاب فنون مثل شود.مي موختهآ هم آن لوازم شودمي آموخته خودش اين كه ضمن واقع

 رفتـار  توجيـه  و اسـتدالل  نحـوه  ها،انگيزه گيريجهت ها، آن هايانگيزه ها،آن زندگي نحوه مجرمين، آن خاص پوشش

آبادي، (نجفـي ابرنـد   اسـت  كامل تقليد، لكهب شودنمي آموخته تنهايي به مجرمانه رفتار خود فقط ها. پسآن در مجرمانه
1391 :55.(  
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و قضـازدايي   3، كيفرزدايـي 2زدايـي از راهبردهاي گوناگوني از جمله جـرم  1نامطلوب محيط كيفري،
گـذاري و قضـازدايي حـاكم بـر مرحلـه       كند. دو رويكرد نخست بيشتر حـاكم بـر قـانون   استفاده مي

  دگي قضايي است.رسي

  

 مستندات قانونيو  4قضازدايي .2.1

قانون اساسي، قوه قضـائيه عهـده دار رسـيدگي و صـدور حكـم دربـاره تظلمـات،         156مطابق اصل 
شكايات و حل و فصل  دعاوي در نظر گرفته شده است. اما در جهت كاستن از تراكم شديد دعـاوي  

ست، مفهومي به نام قضازدايي شكل گرفته اسـت.  هايي كه بر آن مترتب ادر مراجع قضايي و هزينه
دادگستري كه مسـلما امـري نسـبي     ها در مراجع رسميراهكاري فني براي كاستن از ميزان پرونده

رود؛ زيرا قضازدايي مطلق منجر به تعطيل نهادهاي دادرسي و حذف وظيفـه قضـاوت در   شمار ميبه
). 109: 1385ه خواهد شـد ( محمـودي،   مفهوم خاص آن كه در زمره وظايف حكومت شناخته شد

 امـا  عنوان يكي از مباني كاهش موارد تعقيـب در نظـر گرفـت.   توان بهبدين ترتيب، قضازدايي را مي
كار در خصـوص دعـواي كيفـري    طور مطلق و بدون اعتنا بر بزه تأثير اين ديدگاه، بهگذار تحتقانون

كار و ساير عوامل، نهادهايي از جمله تعليق تعقيب تصميم نگرفته است، بلكه با مدنظر قرار دادن بزه
گنجانده است. مفهوم قضـازدايي عمـدتاً در ارتبـاط بـا      1392و... را در قانون آيين دادرسي كيفري 

هاي كالسيك كيفري در تعقيب و محاكمه جرايم است. اثـر  استفاده مقامات تعقيب جرم از جانشين
يند رسيدگي قضايي كيفري بوده (غيرقضـايي كـردن) و   چنين روشي خارج كردن فرد مظنون از فرا

: 1391بيگي، ابرندآبادي، هاشماي از جريان رسيدگي صورت پذيرد (نجفيممكن است در هر مرحله
قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران، مرجـع رسـمي تظلمـات و          159هر چند در اصل  ).136

                                                            
ها و رفتارهاي نهادهاي مختلف آيين دادرسي كيفري . محيط كيفري از نظر مادي و رواني در واقع با تأثيرگذاري اقدام1

دهنـد.  (ضابطان، قضات دادسرا و...) و واكنش افراد تحت رسيدگي در فرايند كيفري به اين رفتارها به تدريج شكل مـي 
كنـد و از  گيري شخصيت ضداجتماعي در فرد كمك مـي  شناسي باليني به شكلرچوب جرمزيرا چنين رفتارهايي در چا

: 1388ابرندآبادي، تواند از اتهام انتسابي جرم و از فرد مظنون، متهم و مجرم بسازد (نجفيگرا ميشناسي تعاملنظر جرم
25.( 

عنـوان   فري براي اعمال ضـمانت اجراهـا بـه   ها صالحيت نظام كيزدايي، شامل فرايندهايي است كه از طريق آن . جرم2
 ).303: 1377شود (مهرا، واكنش نسبت به بعضي از رفتارها، يعني براي رفتارهاي مجرمانه خاص سلب مي

. در كيفرزدايي منظور اين نيست كه خاصيت جرم بودن فعل يا ترك فعل سلب شود، بلكه هدف موزون ساختن جرم 3
شـود  شود و يا خاصيت كيفري مجازات سلب ميثر موارد از شدت مجازات كاسته ميو كيفر است بدين معني كه در اك

 ).64: 1391(بابايي، غالمي، 
4. Diversion 
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معنا نيست كه نتوان بنا به داليل متعـددي   شكايات، دادگستري معرفي شده است، اما اين امر بدان
كه در ادامه به آن اشاره شده است، رسيدگي به برخي از جرايم را خارج از اين نهاد مورد توجه قرار 

  داد.  
اندركاران سياست جنايي پرهيز از درگير شـدن مرتكبـان در فراينـد     در اين فرآيند، هدف دست

اي رآيند، جلوگيري از ادامه مسير آنان با اتخاذ تدابير ويـژه عدالت كيفري يا در صورت ورود به اين ف
با بهره جستن از برخي نهادهـا از جملـه،    1392گذار در قانون آيين دادرسي كيفري است كه قانون

هاي ترين رسالتدر راستاي تحديد دامنه حقوق كيفري كه از مهم بايگاني پرونده، تعليق تعقيب و...
به عنوان مثال، تعليق تعقيب را مي توان در دو ماده  ود، گام نهاده است.ششناسي محسوب ميجرم

قانون آيين دادرسي كيفري است كه دادستان مي  81جداگانه مورد مالحظه قرار داد. نخست، ماده 
تواند در برخي جرايم، با مكلف كردن متهم به انجام برخي از دستورات، تعقيب وي را از شش ماه تا 

از اين قانون پيش بيني شده است كه پس از ميانجيگري،  82كند. مورد دوم در ماده دو سال معلق 
در صورت گذشت شاكي يا جبران خسـارت توسـط مـتهم و در صـورت فقـدان سـابقه محكوميـت        

  وجود خواهد داشت. 81كيفري، امكان تعليق تعقيب متهم با همان شرايط مندرج در ماده 
بـر طبـق ايـن    اسـت.   1گرايـي ين رويكرد برگرفته از نظريه فايـده ا كه بر اين اعتقاد بود توان مي
هاي كنوني قرار گيـرد. تعقيـب، زمـاني موجـه     تنها نتايج آينده است كه بايد موضوع تصميم ،نظريه

حسـاب آورد.   توجه به نتايج احتمالي آثارش آن را بتوان يكي از ابزارهاي نظم اجتماعي بهاست كه با
 ).844: 1392(رالـز،   تأثيرنـد  سه در تصميم امروز ما بـي نف ارتكاب يافته فيهايي كه در گذشته بدي

  بـه  نظام عدالت كيفـري اسـت.   شناسي از نهاد قضازدايي، جلوگيري از ورود فرد به هدف اصلي جرم
تقويـت   2توجه به حداقلي بودن حقـوق جـزا  مداخله نهادها با ديگر بيان، در قضازدايي سياست عدم 

                                                            
اي است كه معتقد است يگانه معيار ثواب، خطا و الزام اخالقي عبارت است از اصل فايده؛ اين اصل نظريه گرايي،. فايده1

دانـد. از منظـر   افراد است و آن را يگانه غايت درست و مطلوب رفتار انساني ميقائل به بيشترين خوشي براي بيشترين 
شوند. هيچ چيز غير از لذت و اَلم وجود حقيقي ندارند. گرايي، درستي و نادرستي اَعمال در پرتو فايده مشخص ميفايده

بت به هر بديل ديگر ميزان لـذت را  تنها لذت است كه ذاتاً خوب است و تنها اَلم است كه ذاتاً بد. خوب آن است كه نس
با هر جايگزين ديگري ميزان اَلم را نسبت به فايـده افـزون    نسبت به اَلم ارتقاء دهد و بد آن چيزي است كه در مقايسه

). بنابراين هرگاه مقام قضايي در جرايم سبك تصميم به استفاده از نهادهايي نظيـر  138: 1394كند (رستمي، سليمي، 
گرايي در راستاي منفعت متهم و جامعـه زده و از آثـار   كند به نوعي دست به فايدهو يا بايگاني پرونده ميتعليق تعقيب 

 كند.نامطلوب فرايند كيفري جلوگيري مي

تنها موجبات كاربرد بهينه از حقـوق كيفـري در جايگـاه مناسـب آن را      . التزام به اصل حداقل بودن حقوق كيفري نه 2
اجتمـاعي   –حال زمينه توجه سياست جنايي به استفاده از ساير ابزارها و نهادهاي حقوقي  كه در عيننمايد، بلفراهم مي
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بينـي  كيفـري اقـدام بـه پـيش     1392گذار در قانون آيين دادرسـي   ين خاطر، قانونبه هم. شودمي
نهادهاي بايگاني پرونده و تعليق تعقيب كيفري نموده تا از آثار نامطلوبي كه در پي وارد شدن متهم 

تنهـا فتـور و    گـرايش بـه قضـازدايي، نـه     آيد جلوگيري نمايـد. وجود ميبه دستگاه عدالت كيفري به
سازمان عدالت كيفري را در پي ندارد، بلكه با اجتنـاب از تمـاس مجرمـان بـا مسـؤوالن      سستي در 
  .)149: 1384 صادقي،(شود كاري مانع عادي شدن اين روابط ميمبارزه با بزه

چه كه مطرح شد مراجع تحقيقات مقدماتي در چندين كشور اروپـايي حـذف و در   توجه به آنبا
هاي ارجـاعي  مثال در فرانسه درصد پرونده عنوان به اند.رانده شدهكشورهاي ديگر شديداً به حاشيه 

 به حدود 1960 كه اين درصد در سالدر صد بوده، حال آن 40به تحقيقات در سده نوزدهم بالغ بر 
بدين  ).77: 1395 مارتي،دلماس( درصد كاهش پيدا كرده است 8/7 به 1988 درصد و در سال 20

ويـژه در   هاي كيفري، بـه گيري از قضازدايي جهت مبارزه با تورم پروندهشود بهرهترتيب مالحظه مي
كـاهش هزينـه    هـا، تسـريع در رسـيدگي،   امور مربوط به دادرسي، از جملـه كـاهش تـراكم پرونـده    

  است.رسيدگي و دقت در رسيدگي بسيار مفيد و ضروري 
وردهاي اگيـري از دسـت  بـا بهـره   13921گذار در قـانون  در گفتار بعدي نشان خواهيم داد قانون

شناسي و با لحاظ اين نكته كه تعقيب متهم هميشه بـه سـود جامعـه و مـتهم و نظـام عـدالت       جرم
طـور خـاص، نهـاد قضـازدايي      زني و به كيفري نيست در جرايم سبك با استفاده از رويكرد برچسب
  اقدام به كاهش فرايند كيفري به طرق مختلف نموده است.

  
  نحوه پيش بيني آن در قانونو  2عدالت ترميمي .3.1

مـيالدي ظهـور كـرد.     1970عنوان يك رويكرد نوين در حقوق كيفـري  در دهـه   عدالت ترميمي به
نـژاد،  بودند (رحيمي» آر. بارنت«و » آلبرت اگالش«اولين كساني كه از اين اصطالح استفاده كردند، 

ح به قضـاي احيـاگر يـاد شـده اسـت و      در برخي منابع، از اين اصطال ).90: 1394پور، آقاياري، قلي
هايي دانسته شده است كه مجرم را به جبران خسارات وارده هدف از آن، تدوين و گسترش سياست

                                                                                                                                                  
جويي است كه همواره در حـال  مثابه جنگ دهد. حقوق كيفري بدون پايبندي به اصل حداقل بودن، بهرا نيز افزايش مي

  ).38: 1393شمشير كشيدن است (غالمي، 
گرا در قبـال جـرايم خـرد    تأثير رويكرد فايدهگيري و تحتگذار با الهام د اين است كه قانونبايد خاطرنشان كر چه. آن1

هـاي  و...)، بـا بـه كـارگيري رهيافـت     8 و 7 و 6، تعليـق تعقيـب: تعزيـري درجـه     8 و 7(بايگاني پرونده: تعزيري درجه 
هاي اين مفهوم را در  اما استفاده از مؤلفه ت؛قضازدايانه از ورود طرفين جرم به فرايند كيفري ممانعت به عمل آورده اس

 يافته، تروريسم و... تجويز ننموده است.قبال جرايم مهمي چون جرايم سازمان
2. Restorative justice 

 



ی       70 د س ی پور و   وا رضا  ی / سال   ع وق  نا  ماره مھ ژپو  )١٧، (ایپپی  ١٣٩٧ تانھار و  ،اول، 
 

واداشته تا از اين طريق بتواند اعتماد بزهديدگان و نيز عموم افراد را به جامعه، مجددا احيا كنـد. از  
رود. شمار نميو مناسبات موجود ميان آنان به اين منظر، مفهوم جرم چيزي جز بي حرمتي به مردم

همچنين به باور اين نظام فكري، اجراي اقدامات مزبور حق جامعه بـوده و نبايـد در انحصـار دولـت     
). در واقع، مجرم بايد مسئوليت رفتار مجرمانه خـود را پذيرفتـه و   369: 1390باشد ( وايت و هينز، 

ارتكاب جرم دچار خلل شده است برطرف نمايد. ذكر ايـن نكتـه    نيازهاي افراد و اجتماع را كه بر اثر
و بـه  شـود.  بررسـي مـي  نيز ضروري است كه در اين فرآيند، اوضاع و احوال حاكم بر وقوع جرم نيز 

ديـده و اجتمـاع   همين دليل، نيازهاي هر سه طرف درگير در واقعه مجرمانه كه عبارت از مجرم، بزه
هـر   و در نتيجه، تالفي و مجازات در مفهوم سنتي آن از بين مي رود.هستند مورد توجه قرار گرفته 

چند انتقاداتي نيز به عدالت ترميمي وارد شده است. به اين صورت كه عدالت ترميمـي را بـه نـوعي    
ديدگان تلقي كرد تا در فرآيندهايي كه به اين منظور تشـكيل مـي شـود    توان اجبار رواني بر بزهمي

اي كه بزهديده احساس مي كند حقوق وي و قابليت سـرزنش مجـرم، تحـت    نهگوشركت نمايند؛ به
  ).362: 1395الشعاع اين فرآيند قرار مي گيرد. ( بابايي، 

هاي ايجاد شده از جرم آيد، هدف از آن، ترميم آسيبگونه كه از نام عدالت ترميمي بر ميهمان
هاي موجود در عـدالت  ن معنا كه طرحاست. در اين سيستم، طرفين مجاز به مشاركت هستند. به اي

كاب جرم واقع شـده انـد   تتأثير ارشود بزهديده، بزهكار و كساني كه به نوعي تحتترميمي باعث مي
  در آن مشاركت داشته باشند. 

را در اين فرآيند مشاركت سو، كليه طرفين درگير در جرم  عدالت ترميمي بر آن است كه از يك
 منفعتچنين شايان ذكر است كه هم .ميانجيگري، موفق به قضازدايي شوددهد و با ابزارهايي نظير 

-هبز .دميشو انجبر ترزود وي بر وارده راتخسا نچو ديده نيز در كاهش مـوارد تعقيـب اسـت؛   هبز
 راتخسا تكليف تا باشد هگاداد حكم نشد قطعي منتظر بايد سنتي يكيفر تعقيب در كه ايهيدد

 انجبر دادسـرا  مرحله در كاهش موارد تعقيـب،  يندآفر در وي رـب وارده راتخسا د،شو مشخص وي
. دگرد جبران وي راتخسا ،متهم محكوميت رتصو در تا بماند منتظر هامدت نيست زمال و شود مي
  باشد.  ديده نيزبزهخاطر  تشفي متضمن تواندمي حاصله فقاتو ،يگرد يسو از

جام ميانجيگري به اختيار مقام قضايي واگـذار  ان از قانون آيين دادرسي كيفري، 82مطابق ماده 
شده است. به همين دليل، هم براي دادستان و نيز دادگاه امكان ارجاع پرونده به ميانجيگري فراهم 

هيأت وزيران نيز  28/7/1395از آيين نامه ميانجيگري در امور كيفري مصوب  2شده است. در ماده 
ري مي تواند در هر دادسرا يا دادگاه زيـر نظـر دادسـتان    مقرر شده است كه امور مربوط به ميانجيگ

عمومي يا رئيس حوزه قضايي ساماندهي شود. خود اين امر نيز مويد اختيار دادگـاه و دادسـتاني در   
به بازپرس نيز اين اختيار داده شـده اسـت كـه     82انجام ميانجيگري است. هر چند در تبصره ماده 



ه د ر ا متأ ی ی  ی / سال  ... نا وق  نا  مارهمھ ژپو   71  )١٧، (ایپپی ١٣٩٧ان ت ھار و ، اول ، 

 

 

ن تقاضا نمايد، اما عدم استفاده از اين اختيار توسط بازپرس، مـانع  ارجاع به ميانجيگري را از دادستا
شود. بديهي است كه ميانجيگري، نهادي چند سويه است. بـه ايـن   اقدام دادستان در اين رابطه نمي

ارتكـابي نباشـد يـا زمـاني كـه       معنا كه اگر بنا باشد متهم، خواهان برطرف كردن آثار ناشي از جرم
ري تن در ندهد، ميانجيگري معناي خود را از دست خواهد داد. به همين دليل بزهديده به چنين ام

  ، از درخواست متهم و موافقت بزهديده سخن به ميان آمده است. 82است كه در ماده 
كـار اسـت و هـر دو    عدالت سزادهنده كه ناظر به جرم است و عدالت بازپرورانه كه ناظر بـه بـزه  

هـاي اخيـر بـا ايرادهـاي     انـد در دهـه  عدالت كيفري مشـهور شـده  عنوان مدل كالسيك يا سنتي  به
شناسـان،  اي از حقوقدانان و جـرم اند. عدههاست روبرو شدهمختلفي كه متوجه كارآيي و عملكرد آن

هاي طرفدار حقـوق زن  هاي جنبشحمايتي و فعاليتشناسي ديدهتأثير دستاوردهاي عمدتاً بزهتحت
عـدالتي بـا    ).18: 1384ابرنـدآبادي،  ت ترميمي را مطرح كردنـد (نجفـي  ديده، مدل عدالو زنان بزه

كنـد.  ساختار فلسفي كه نوع ديگري از انديشه و تفكر نسبت به جرم و عدالت كيفري را عرضـه مـي  
عدالتي كه روش جديد انديشيدن هم درباره جرم و هم در مورد چگونگي پاسخ به آن است (غالمي، 

اند. جمهوري اسالمي ايـران  ها از گفتمان عدالت ترميمي استقبال كردهبسياري از كشور ).7: 1392
نيز از جمله كشورهايي است كه با پي بردن به معايب دستگاه عـدالت كيفـري، سـعي كـرده اسـت      

تـأثير عـدالت ترميمـي،    سو سازد. در اين راستا و تحـت منطق جنايي خود را با الگوهاي ترميمي هم
نوعي به عدالت ترميمي جامه عمل پوشاند،  به 1378آيين دادرسي كيفري  1951گذار در ماده قانون

قانون آيين دادرسي  82كه سرانجام در ماده شد تا اينطور ملموس احساس مي ولي خأل اين نهاد به
كند بـين  به اين نهاد جلوه واقعي بخشيد. عدالت ترميمي، عدالتي است كه تالش مي 1392كيفري 

گونـه  كار، توازن و تعادل ايجاد نمايد و همـان معه و نياز به بازپذيري اجتماعي بزهديده، جامنافع بزه
: 1382(عباسي،  سازدديده را تا حد امكان عملي كوشد بهبود وضعيت بزهكه برخي نيز معتقدند مي

  توان در تأييد عدالت ترميمي اقامه كرد از اين قرار است:ترين داليلي كه ميعمده ).5
  كند نه انكار را.ت ترميمي، پذيرش و اعتراف را تشويق ميالف) عدال

  ب) عدالت ترميمي، به مواجهه دوسويه قربانيان، مجرمان و حاميان توجه دارد.
گرمـي و  تواند به تجربه قربانيان اعتبار ببخشـد و ايـن دل  پ) فرايند و پيامدهاي عدالت ترميمي مي

به خاطر وقوع خشونت، مورد مالمت و سرزنش نخواهنـد  ها وجود آورد كه آناطمينان را برايشان به
  ها داده خواهد شد.بود و اولويت بيشتري در فرايند قانوني به آن

                                                            
قضيه خاتمه پيدا كند دادگاه كوشـش الزم و   در اموري كه ممكن است با صلح طرفين،«داشت: مقرر مي  195. ماده 1

چه موفق به برقـراري صـلح نشـود، رسـيدگي و رأي مقتضـي      آورد و چنان ح ذات البين به عمل ميجهد كافي در اصال
 ».صادر خواهد نمود
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هـاي مختلفـي از قربانيـان كـه     هاي بيشتري را پيش پـاي گـروه  تواند گزينهت) عدالت ترميمي مي
  .ها مايل به پيگرد قانوني و رسمي مجرم نيستند قرار دهدبسياري از آن

جـاي محـدود    دارد و بـه جاي قانون، توجه عمده خود را به عرف معطوف مـي  ث) عدالت ترميمي به
نيـا،  كند (عليـوردي تري از تخلف دنبال ميگرايانهكردن خود به ضوابط قانوني، درك و شناخت كلي

قرباني را  چيني براي ابراز نظر قرباني، سرزنش). بنابراين عدالت ترميمي با زمينه18: 1393حسني، 
نوعي با فـراهم كـردن ايـن زمينـه      دهد (به كه اغلب جزئي از فرايند دعوا و درگيري است تقليل مي

   .كند)او جلوگيري مي 1ديدگي ثانويديده از بزهبراي بزه
بر خالف عدالت كالسيك، در عدالت ترميمي، طرفين جرم در فرآينـد دادرسـي نقشـي فعـال و     

كند، صرفاً عمـل  ها را به خود جلب ميچه در عدالت سنتي بيشترين نگاه پررنگ دارند. در واقع آن
پيـدا، اسـباب تحـوالت     توان بود كه اين نهضـت نـو   به همين دليل، بر اين اعتقاد مي مجرمانه است.

هاي كاهش فرايند كيفري گاه ترميمي هسـتند.  شيوه .متعددي در قلمرو سياست جنايي شده است
چـه احـراز نمايـد    اهميت چنـان   ه پرونده را به دادگاه بفرستد، در جرايم كم ك  جاي اين دادستان به

شـود،  دار نمـي شده و وجدان عمومي محل هم جريحه ديده رضايت دارد، مرتكب متنبه و اصالح بزه
 دودــ مح منابع ،كم اهميت جرايم تعقيب كـه  ايـن  ديگر واقعيتكنـد.  قرار ميـانجيگري صـادر مـي   

 مجموعه هر مانند قضايي سيستم. ســازد مــي ناكارآمد مهمتر جرايم تعقيب جهت را قضايي سيستم
  . باشد تواند نمي آن نامحدود نيازهاي پاسخگوي كه است محدود منابعي داراي ديگري
  

  1392مصاديق كاهش فرايند كيفري در قانون آيين دادرسي كيفري  .2
در مرحلـه پـيش از دادرسـي از     راهبرد كاهش فرايند كيفري براي تعيين سرنوشت دعواي كيفـري 

ها با رويكرد كنارگذاري كامل فرايند كيفـري و  گيرد. برخي از اين شيوههاي مختلفي بهره مي شيوه
  كاران هستند.به بزه برخي با حذف قسمتي از فرايند كيفري در صدد پاسخ

  
                                                            

دهد و پيامد مسـتقيم رفتـار مجرمانـه    ديدگي نخستين رخ ميديدگي ثانوي يا جانبي، آسيبي است كه پس از بزه. بزه1
-اند، روي ميگان در ارتباطديدهاي با بزهد و نهادهايي كه به گونهگويي نامناسب افرانيست، بلكه از رهگذر رفتار و پاسخ

كار محور حاكم بـر نظـام   ديده است. تجربه نشان داده كه ديدگاه بزههايي از عدم احترام به منزلت بزهدهد و خود نشانه
ه بـه دسـتگاه عـدالت    گـان پـس از مراجعـ   ديدهبزه -شود تا شاكي عدالت كيفري و سازوكارهاي اجرايي آن موجب مي

ديدگي ثـانوي قـرار   شوند كه آنان را در معرض بزهكيفري، دچار سرخوردگي، نااميدي، عدم توجه كافي، سردرگمي و... 
هاي نوين دادرسي توسط طرفداران عدالت ترميمي، تـالش در جهـت اجتنـاب از    دهد. دليل ابداع و استفاده از روشمي

لت كيفري است كه به اعتقاد طرفداران عدالت ترميمي، در بسـياري مـوارد، خـود    همين فرايندهاي رسمي در نظام عدا
  ).83، 1392شود (بهروزيه، ديدگي ثانوي ميموجب بزه
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  كنارگذاري تعقيب كيفري .1.2
انجامد. مقام قضايي در دادسرا و اري تعقيب ميهاي كاهش فرايند كيفري به كنارگذشماري از روش

هاي قضايي و پيرا قضايي مرتكبان و توافق با مـتهم  يا دادگاه، حسب مورد با بررسي وضعيت پرونده
هـا،   گزينند. الزم به ذكـر اسـت كـه در اجـراي ايـن شـيوه       هاي مذكور در ذيل را برمييكي از شيوه

ا، منافع جامعه در معرض مخاطره قرار نگيرد، بلكه مـانع  تنه شرايطي در نظر گرفته شده است كه نه
  اي نزديك شود.  از حضور مجدد احتمالي متهم در فرآيند كيفري در آينده

  
  1بايگاني پرونده .1.1.2

عنـوان يكـي از    يا مناسب بودن تعقيب و بـه  2اين قرار اصوالً در راستاي اعمال اصل موقعيت داشتن
). 285: 1: ج1395خـالقي،  ( گيـرد ام قضايي مورداستفاده قرار مـي هاي تعقيب توسط مقگزينجاي
شناسـي ماننـد   هـاي جـرم  گـاه هـاي برخـي ديـد   گذار موقعيت داشتن تعقيب را تحـت آمـوزه  قانون

مد نظر قرار داده است. به اين سبب، مقام قضايي بايد مجاز باشد در قبال كساني كه » زنيبرچسب«
گيري از زدن برچسب منفـي، بـه بايگـاني پرونـده     در راستاي پيشاند شدهبار مرتكب جرمنخستين

-زنـد بايـد تحـت   وقتي جرمي نظم اجتماعي را بر هم مي ).168: 1: ج 1395اقدام نمايد (آشوري، 

                                                            
1. Archive file 

  اداره كل حقوقي قوه قضاييه: 30/1/1394 – 207/94/7نظريه شماره 
ت است، لذا براي تعيين درجه جرم واحد كه داراي ي مجازابند  درجهمتفاوت از » جرم«ي بند  درجهبا توجه به اين كه 

ي ها شاخصها با توجه به بايستي هريك از مجازات بدواًهاي قانوني متعدد، اعم از تخييري و غير تخييري است، مجازات
قانون، ي شوند، آنگاه باالترين درجه مجازات بند درجهها ي آن، مستقل از ساير مجازاتها تبصرهقانون مذكور و  19ماده 

  مالك تعيين درجه جرم و تشخيص دادگاه صالح براي رسيدگي به موضوع است.
  اداره كل حقوقي قوه قضاييه: 18/5/93 – 1144/93/7نظريه شماره 

مربوط بـه   1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  80نظر به اين كه صدور قرار بايگاني شدن پرونده به موجب ماده 
بيني شـده اسـت، بايـد توجـه داشـت در مـورد       بر اين بنياد در فصل مربوط به تعقيب پيشمرحله تعقيب جرم است و 

است. بـر   اعمال قابلشود، مقررات تعقيب، حاكميت داشته و توسط دادگاه يماً در دادگاه مطرح ميمستقجرايمي نيز كه 
 340و  80لذا تعارضـي بـين مـواد     و قانون ياد شده از اصطالح مقام قضايي استفاده شده است 80همين بنياد در ماده 

كنـد. در مـورد   مذكور قابل را اعمـال مـي   80، مقررات ماده 8و  7قانون فوق الذكر وجود ندارد؛ دادگاه در جرايم درجه 
  كند.آن، دادگاه مقررات اين ماده را اعمال مي 5برابر تبصره  8و  7نيز در جرايم درجه  81ماده 

ديگـر،    عبـارت   ار بسيار وسيعي در تصميم به تعقيب يا عدم تعقيـب كيفـري دارد. بـه   . در اين سيستم، دادستان اختي2
هـذا، نظـر بـه     تواند با سنجش موضوع و تشخيص مصالح كلي، هر چند وقوع جرم محرز و مدلل باشـد مـع  دادستان مي

نـده را بدهـد (خزانـي،    شده در قوانين كيفري، از تعقيب خودداري و دستور بايگاني پرو جهات خاصي، سواي علل تعيين
1377 :18.( 
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امـا مقـام   . تعقيب قرار گرفته و مجرم به سزاي عمل خود برسد و لذا بايگاني، خالف اين اصل اسـت 
ويژه نهاد قضازدايي و لحاظ  شناختي و به، جرم1شناختيصادي، روانتواند با مالحظات اقتقضايي مي

تواند آثار نامطلوبي بر روي متهم، خانواده و جامعه بـر  كه ورود متهم از دروازه عدالت كيفري مي اين
  .پوشي كند جاي گذارد از اين اقدام به نفع جامعه و متهم چشم

و   ونه ساده، دادستان پس از سـنجش اوضـاع  اين روش داراي دو نوع ساده و مشروط است. در گ
تواند نسبت به كنارگذاري پيگرد دعواي كيفري و مختومـه كـردن پرونـده مبـادرت ورزد     احوال مي
ها مكلف سازد. اما در گونه كار را به انجام يك سري اقدامكه براي اجرا شدن اين شيوه، بزه بدون اين

كار همراه است. بـه ايـن صـورت كـه دادسـتان،      ر بزهدوم، تصميم مقام قضايي با تحميل شرايطي ب
تواننـد جنبـه    هايي كه ميكار به انجام اقدامكنارگذاري تعقيب دعواي كيفري را به متعهد شدن بزه

  ).173: 1392نمايد. (نيازپور، گير و ترميمي داشته باشد منوط ميدرماني، توان -اصالحي
بينـي نشـده بـود و لـذا طبـق      قوانين سـابق پـيش   در 2صورت ساده و مشروط بايگاني پرونده به

سيستم قانوني بودن تعقيب، مقام قضايي موظف بود در صورت ارتكاب جرم بدون توجه به درجـات  
و نيز بدون توجـه بـه مصـالح مـتهم و جامعـه، جـرم را       ) در فرض تعزيري بودن جرم ارتكابي( جرم

  .تعقيب كند و حق بايگاني پرونده را نداشت
شـناختي، نويسـندگان قـانون آيـين     هاي فلسفي و جرمعوامل مختلفي از جمله يافته تأثيرتحت

قـانون آيـين دادرسـي     80 ماده. اند بيني نمودهبايگاني ساده را پيش 1392دادرسي كيفري مصوب 
چه شاكي وجود نداشته در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، چنان« :داردمقرر مي 1392 كيفري

تواند پـس  ، مقام قضائي مي3شد، در صورت فقدان پيشينه محكوميت مؤثر كيفرييا گذشت كرده با
از تفهيم اتهام با مالحظه وضع اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جرم شده است 

بـار از تعقيـب    با رعايت مقررات قـانوني، فقـط يـك    و در صورت ضرورت با اخذ التزام كتبي از متهم
ايـن قـرار ظـرف ده روز از تـاريخ ابـالغ،      . نمايد و قرار بايگاني پرونده را صـادر كنـد  متهم خودداري 

بديهي است كه ماده مزبور، اختصاص بـه جـرايم غيـر     .»اعتراض در دادگاه كيفري مربوط است قابل
قابل گذشت دارد؛ زيرا در جرايم قابل گذشت با اعالم رضايت شاكي خصوصي، قرار موقـوفي تقيـب   

د. اما سوالي كه در اين راستا مطرح مي گردد آن است كه قرار بايگاني پرونده با فـرض  صادر مي شو
انتساب جرم به متهم صادر مي گردد؟ به نظر مي رسد با توجه به اين كـه مقـام قضـايي رسـيدگي     

                                                            
3. Psychological 

قرار نگرفته  1392آيين دادرس كيفري  گذار در قانون هاي كيفري مورد توجه قانون. اين شيوه از بايگاني كردن پرونده1
 است.

  .1392قانون مجازات اسالمي  25. ماده 2
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كننده در صورت عدم كفايت داليل، حسب مورد بايد قرار منع تعقيب يا حكم برائت متهم را صـادر  
، قـرار بايگـاني   »اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جـرم شـده اسـت   « نيز با توجه به عبارت نمايد و 

  پرونده با اين فرض صادر مي شود. 
پرونده را : تواند اتخاذ نمايددر بايگاني ساده، مقام قضايي تنها دو تصميم در خصوص پرونده مي

گونـه تصـميمي اتخـاذ نشـود و      ه هـيچ معنـا كـ   ه اينبه دادگاه ارسال كند يا آن را مختومه نمايد؛ ب
ترين حسن مختومه كـردن پرونـده، جلـوگيري از     مظنون با هيچ پيامد حقوقي مواجه نگردد. بزرگ

گـردد   كه در اين رابطه مطـرح مـي  پرسشي نخستين . ورود متهم به درون نظام عدالت كيفري است
مشـمول آن و شـرط فقـدان     توجه به مزاياي اين روش، سبك بودن جـرايم تعزيـري  اين است كه با

-گذار اعمال آن را منوط به صالح پيشينه محكوميت مؤثر كيفري، چه دليلي باعث گرديده كه قانون

كه مقام قضايي در هر پرونده بنا بر  نخواهد شدديد مقام قضايي نموده است؟ آيا چنين امري باعث 
ميـان  باعـث ايجـاد تبعـيض     ،وسـيله  بـه ايـن   مالحظات مختلف، تصميمات متفاوتي اتخاذ كـرده و  

؟ به عبارت ديگر، ممكن است دو متهم داراي شرايط شبيه به يكديگر باشند. بـه ايـن   متهمين شود
قانون آيين دادرسي كيفري نسبت به آنان صدق نمايد؛ امـا   80معنا كه تمام شرايط مندرج در ماده 

هم مشمول قرار بايگاني پرونده شـده  توجه به اختيار واگذار شده به مقام قضايي، يكي از اين دو متبا
بهره بماند. موضوع ديگري كه بايد به آن اشاره نمود، اسـتفاده از واژه ضـرورت در   و ديگري از آن بي

تواند در بر داشـته  كه مشخص نيست، واژه مزبور چه مواردي را مينظر از اينماده مزبور است. صرف
ين دادرسي كيفري نيز بـه ايـن موضـوع اشـاره نشـده      باشد، در هيچ يك از مواد مندرج در قانون آي

است كه مقام قضايي مكلف است داليل ضرورت عدم بايگاني پرونده را ذكر نمايد. چنين موضـوعي  
گونه دليل موجهي وجود نداشته باشـد، نـامبرده بـا اختيـار كامـل،      شود كه حتي اگر هيچباعث مي

منـدي  توان به آن اشاره نمود، بهرهبا ماده مزبور مي مبادرت به آن نمايد. نكته ديگري كه در ارتباط
كه در مورد تعليق تعقيب كه متهمين جرايم تعزيري درجه هفت و هشت از اين نهاد است. در حالي

شود مقنن، جرايم تعزيري درجه شش را نيز مشمول آن قـرار داده  در قسمت بعدي به آن اشاره مي
م درجه شش تا هشت در يك رديف قرار داشـته و بـه عبـارتي،    است. بنابراين از ديدگاه مقنن، جراي

ها را مشمول تعليق تعقيب قرار داد. اين در حالي است كه چه خطرشان به حدي نبوده كه نتوان آن
در نهاد بايگاني پرونده و چه در تعليق تعقيب، پس از سپري شدن مـدت تعليـق، مجـازاتي متوجـه     

اد اين دو نهاد چيـزي جـز كنـار گذاشـتن مـتهم از فرآينـد       مبناي ايجهمچنين متهم نخواهد شد. 
بيني جـرايم  قضايي و رفع برچسب محكوميت نيست. به همين دليل، مشخص نيست كه عدم پيش

در انتهـا بـه    تواند داشته باشد.تعزيري درجه شش در ارتباط با نهاد بايگاني پرونده چه توجيهي مي
ده مزبور، قرار بايگاني پرونده نيازي به موافقت متهم نـدارد.  كه طبق ماتوان اشاره نمود اين نكته مي
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بيني چنين وضعيتي شده اسـت.  گناهي متهم باعث پيشديگر، حاكميت اصل برائت و بي  عبارت  به
كـه ممكـن اسـت    به همين دليل، اگر بنا باشد يكي از معترضين به اين قرار را متهم بدانيم ولو ايـن 

اما طـول مـدت    ،كه نتيجه نهايي دادرسي منتهي به برائت وي خواهد شدمتهم بر اين اعتقاد باشد 
دار شـدن اصـل برائـت    و باعـث خدشـه   ردهتواند به حيثيت او لطماتي وارد كتنهايي مي دادرسي به 

زيـرا   ؛شـد اعتراض بودن اين قرار صرفاً بايد براي شـاكي پرونـده در نظـر گرفتـه مـي       شود. لذا قابل
  تقد باشد كه رضايت وي واقعي نبوده است.نامبرده ممكن است مع

  
  1تعليق تعقيب .2.1.2

مرتبه اين شيوه  گذار ايران براي نخستين اين شيوه در نظام كيفري ايران داراي پيشينه است. قانون
عنوان قانون تسريع دادرسي و اصالح  را پس از تصويب اصول محاكمات جزايي، ضم اصالحاتي تحت

-مطـرح كـرد (بقـال     13522مـاه   دادرسي كيفري و كيفر عمومي در بهمـن  قسمتي از قوانين آيين

پس، تعليق تعقيب دعواي كيفري با تحوالت متعددي مواجه گرديـده و   ). از آن 43: 1382شيروان، 
هاي ديگر ترديدهايي بنيادين در خصوص چگونگي بهره جستن دستخوش تغييرهايي شد و در دوره

طـور خـاص نهـاد     گرايـي و بـه  تعامل ن جنايي با تأثيرپذيري از نظريهگذارااز آن پديد آمد. سياست
  قانون آ.د.ك نسبت به صدور قرار تعليق تعقيـب بـه   813گرايانه در ماده قضازدايي و با نگرشي فايده

گـذار   هاي فرا روي اين قرار برداشته شود. قـانون تري توجه نمودند تا از اين رهگذر، ابهامطور شفاف
، تعليق تعقيب را در خصوص جرايم سبك (تعزيري درجه شش، هفت و هشـت)، مقـرر   81در ماده 

توان از اين شـيوه بهـره جسـت. تعليـق تعقيـب در واقـع نـوعي        نموده است و در جرايم شديد نمي
در مواردي كه جرم، سبك و هزينه تعقيب و دادرسي سنگين باشد و تأثير مجـازات   .قضازدايي است

كـار امـر معقـولي    دگاني شرافتمندانه محرز نباشد تعقيب متهم و مجـازات بـزه  در اعاده مجرم به زن
 بديهيكند.  نخواهد بود؛ زيرا هدف از اعمال كيفر را كه اصالح و بازپروري مجرمين است تأمين نمي

 حصالا مانند ييگرد شناختيم جر افهدا داراي ،سيدگير در تسريع بر وهعال ريهكارا چنين تـسا
 خويش لعماو ا رفتار تعليق دوران لطو در متهم ايرز ؛ستا نيز متهم ردننخو برچسب و يبدتأ و

                                                            
1. Suspension chase 

  2/11/1352مكرر و دو تبصره الحاقي آن  40ماده  .2
چـه  ها قابل تعليق است، چنـان در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت، كه مجازات آن«دارد: مقرر مي 81. ماده 3

ديده ترتيـب پرداخـت آن در   شاكي وجود نداشته، گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه
تواند پس از اخذ موافقـت مـتهم و   يت مؤثر كيفري باشد، دادستان ميمدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد محكوم

در صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسب تعقيب وي را از شش ماه تا دوسال معلق كند. در اين صورت، دادستان مـتهم  
 ».كندرا حسب مورد مكلف به اجراي برخي از دستورات مي
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 و ييراكا ،فياهدا چنين لحصو با. ددنگر مجر مرتكب نالمكااحتـي  دارد سعي و نمايدمي لكنتر را
). منفعـت بزهديـده را نيـز    102: 1394د (شاملو، عبداللهي، ميشو تضمين يكيفر لتاعد يمدرآكا

وارده بـر وي در فرآينـد مزبـور سـريعتر      هاي تتعقيب جستجو كرد؛ زيرا خسار مي توان در تعليق
جبران شده و الزم نيست مانند آن چه كه در يك تعقيب كيفري سنتي وجود دارد، مدت ها منتظر 

  ).85: 1394صدور حكم محكوميت متهم و جبران خسارات بماند ( جوان جعفري و نورپور، 
گونه كه در قسمت قبلي به آن اشاره گرديد، گستره جرايم ، همان81اين كه ماده كه باوجوداين

را افزايش داده و آن را بر خالف نهاد بايگاني پرونده شامل جرايم تعزيري درجه شش نيز قـرار داده  
شناسي مزيتي براي ماده مزبور تلقي شود، امـا ايراداتـي مشـابه بـا     است كه مي تواند از ديدگاه جرم

  ارد است. به آن و 80ماده 
از آن غافـل شـده و در ميـان نهادهـاي      1392گذار در قانون هاي سازشي كه قانونيكي از نهاد

يـك   ،2متهاا نهاد معامله اتهام است. معامله مي باشد،به تعليق تعقيب  1آيين دادرسي كيفري شبيه
 اي شــيوه وانعنــ بــه كه ستا قضايي هستگاد و متهم جانبه دو فقاتو بر مبتني شيزسا حقوقي نهــاد 

ــردي،  سامانه يتدموجو و سميتر حفظ وملز به دعتقاا با ي راكيفر قحقو نشد ارداديقر راهبـــــ
در  متهم با ردبرخو در منظا ينا سـويه  يك  و گرانهسركوب يشاگر تعديل در سعي وجنايي  يگرداد

 توجـه  قابـل   را زاتمجا ردمو در تصميم ذتخاا در متهم اراده ،ستارا ينا در و دستور كـار خـود دارد  
 برخي از ناشي ءسو رثاآ از وي دنكر دور و متهم به صالحيا هيدفرصت  ايـن نهـاد،   هدف .داند مي

تواند بـر سـر اتهـام    ). در معامله اتهام، فرد مي1: 1394مجاب، مرادي، ها است (موسوي  محكوميت
تـر  خود با دادستان وارد مذاكره شود و تحت شرايطي از اتهام سنگين رهايي يافته و به اتهام سـبك 

شناسي از اتهام سنگين هاي جرمجمله يافته توجه به عواملي ازاين نهاد دادستان با در. محكوم شود
گونه كه مطرح گرديد، نهاد مزبور، صرفا يك امر اختيـاري بـراي   هر چند همان. كنديپوشي مچشم

تـر  متهم محسوب مي شود؛ زيرا تحت فشار قرار دادن وي توسط مقام قضايي براي هـر چـه سـريع   
-گردد. به عبارت ديگر، هر چنـد پـيش  مختومه شدن پرونده، باعث خدشه دار شدن اصل برائت مي

تواند مزايايي كه به آن اشاره گرديد در بر داشته باشد، اما براي تحقق صحيح يبيني چنين نهادي م
به همين دليل، مطـابق   بيني گردد تا مانع سوء استفاده از آن شود.آن، شرايطي بايد در قانون پيش

روز پس از ابالغ، قابل اعتـراض در دادگـاه صـالح     10، قرار تعليق تعقيب ظرف 81از ماده  2تبصره 
ته شده است. حال اگراين قرار از دادسرا صادر گـردد، مرجـع رسـيدگي بـه اعتـراض، دادگـاه       شناخ

                                                            
تواند پس از اخذ موافقت متهم)، نيازمند توافـق ميـان   : دادستان مي81ه . يعني معامله اتهام مانند تعليق تعقيب (ماد1

  مقام قضايي و متهم است.
2. Plea bargaining. 
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از  5توجه به اختياري كه طبـق تبصـره   كيفري دو خواهد بود و در فرض صدور اين قرار از دادگاه با
به آن داده شده است، مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض، دادگاه تجديـد نظـر اسـتان     81ماده 
  .است

از ماده اخيرالذكر، اگر متهم در مدت تعليق، دستورات دادگاه را رعايت ننموده يا  1طبق تبصره 
گـردد. در همـين زمينـه، اداره    مرتكب يكي از جرايم مندرج در اين تبصره شود، قرار تعليق لغو مي

است كه اين گونه اظهارنظر نموده  30/9/94مورخ  2649/94/7حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره 
اگر علت لغو قرار، عدم اجراي دستورات مقام قضايي باشد، مرجع صادر كننده قرار تعليق بايد عـدم  

كنـد و در  اجراي دستورات صادره را احراز و در اين صورت، همـان مرجـع قـرار تعليـق را لغـو مـي      
ست، گرچه به ارتكاب جرم دوم و منتهي شدن آن به كيفرخواست ا دليلكه لغو قرار تعليق بهحالتي

كه پس از صدور كيفرخواست، لغو اين قرار اجتناب ناپذير است، مرجعي كه پس از صـدور  لحاظ اين
كيفرخواست براي جرم دوم با رعايت قواعد مربوط به صـالحيت حسـب مـورد صـالح بـه تعقيـب و       

  .رسيدگي به جرم اول است، مرجع لغو قرار تعليق تعقيب آن نيز مي باشد
  
  
  1يگري كيفريميانج .3.1.2

شناسي نبوده و در اين راسـتا بـا   آوردهاي جرمتوجه به دست بي 1392قانون آيين دادرسي كيفري 
در راسـتاي حـذف    82بيني قرار ارجاع به ميانجيگري يا ارجاع به شوراي حل اختالف در ماده پيش

ست. اگر براي تعيين فرايند رسيدگي و تغيير مسير متهم از روند قضايي و دادگستري گام برداشته ا
در يك جامعـه مطلـوب    ،قانون تنها وسيله است ،قواعد زندگي و مشخص نمودن هنجارهاي حقوقي

دهي به نقض هنجارها، اعمـال قـانون تنهـا از طريـق      انساني براي حل تعارضات و اختالفات و پاسخ
هاي اصلي و عمده يريگ). امروزه يكي از جهت5: 1378آيد. (حسيني، شمار نميقضايي يگانه راه به

و سازشي است كه رضـايت و توافـق طـرفين دعـوا عنصـر      عدالت مصالحه اي آيين دادرسي كيفري 
ميـانجيگري كيفـري   ). 339-338: 1389شود (كوشـكي،  بنيادين و اصلي اين گرايش محسوب مي

اصـطالح   از قانون آيين دادرسـي كيفـري از دو   1هاي تأثير اين گفتمان است. در ماده يكي از روش
ميانجيگري و صلح سخن به ميان آمده است. در زمينه ارتباط و مشابهت ميان ايـن دو اصـطالح در   

ميانجيگري و صلح « آمده است: 2/3/94مورخ  7/94/549نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره 
دادرسـي   از قـانون آيـين   1باشند كه مقنن در مـاده  گزين حل اختالف ميهاي جايهر دو از شيوه

ايـن قـانون، سـاز و     84و  83، 82ها را در عرض يكديگر مطرح نموده است؛ زيرا در مواد كيفري آن
                                                            

1. Criminal mediation. 
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بيني نموده است. صلح و سازش ممكن اسـت  كار، شرايط و ضوابط مشخصي براي ميانجيگري پيش
  ».نتيجه ميانجيگري باشد يا از هر طريق ديگري حاصل شود

شـود كـه در آن فـردي    منـد بـراي حـل اخـتالف تعريـف مـي       عنوان روشي نظام ميانجيگري به
شـود، بـه حـل اخـتالف موجـود ميـان       طرف) ناميده مـي ديده كه ميانجي (شخص ثالث بي آموزش

-وگوي آنان را آسان مينشيند. گفتها ميترتيب كه پاي صحبت آن اين   كند. بهاشخاص كمك مي

: 1393راي اخـتالف خـود بيابنـد (دانشـنامه،     حل مشترك بكند كه داوطلبانه راهكند و تشويق مي
شود، از پايان دهه كيفري توصيه مي» الغاء نظام عدالت«). اين روش بديل كه توسط طرفداران 905
). يكـي از  107: 1392توجهي در فرانسه گسترش پيـداكرده اسـت (الزرژ،    طور قابل ميالدي به 80

بينـي شـده   پـيش  1392كه در قانون آ.د.ك  1هاي سياست جنايي مشاركتيهاي تحقق آموزهروش
-است، مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در ميانجيگري و برقراري صلح و سازش بين متهم و بزه

  ديده است.
گـذار بـا نگرشـي     رود. بدين معنا كه قانونشمار ميهاي كنارگذار بهميانجيگري كيفري از شيوه

به ميانجيگري كيفري اشاره نمـوده و   2ر ماده يكتأثير عدالت ترميمي، نخست دنگر و تحتمصلحت
ميـانجيگري   82به تفصيل گستره و نحوه اعمال آن را مقرر نموده است. مطابق مـاده   823در ماده 

                                                            
  . سياست جنايي مشاركتي به معني تعيين ميزان مشاركت مؤثر و فعال جامعه مـدني در سياسـت جنـايي اسـت. بـه     1

منظـور   غيراز پليس يا قوه قضاييه بـه  هاي تقويتي ديگري به ار حياتي ايجاد ابزارها و اهرمديگر در نظر گرفتن آث عبارت 
 ).121: 1390زاده اردبيلي، حسابي، اعتبار بخشيدن به طرح سياست جنايي است (عظيم

هم، آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جـرم، تعقيـب مـت   « دارد:مقرر مي 1. ماده 2
 ».شودتحقيقات مقدماتي، ميانجيگري و... وضع مي

-در جرايم تعزيري شش، هفت و هشت كه مجازات آن قابل تعليق است، مقام قضـايي مـي  «دارد: مقرر مي 82 . ماده3

ديده يا مدعي خصوصي و با اخذ تأمين متناسب، حداكثر دوماه مهلـت بـه مـتهم    تواند به درخواست متهم و موافقت بزه
توانـد بـراي حصـول    چنين مقام قضايي ميتا براي تحصيل گذشت يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند. همبدهد 

اي براي ميانجيگري ارجاع دهد. سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختالف يا شخص يا موسسه
بـار و بـه ميـزان    ده در صورت اقتضا فقط براي يكهاي مذكور در اين مامدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست. مهلت

گذشت باشد، تعقيـب   مذكور قابل تمديد است. اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود و موضوع از جرايم قابل
شود. در ساير موارد، اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود ويا راجع به پرداخت آن توافق حاصـل  موقوف مي
تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقيب وي را از م فاقد پيشينه محكوميت مؤثر كيفري باشد، مقام قضايي ميشود و مته

اين قانون حسب مورد،  81هاي ماده صورت، مقام قضايي متهم را با رعايت تبصره شش ماه تا دوسال معلق كند. در اين
چنين در صورت عدم اجـراي تعهـدات مـورد توافـق از     همكند. ها موضوع ماده مذكور ميمكلف به اجراي برخي دستور

  ».دهدسوي متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاكي يا مدعي خصوصي قرار تعليق را لغو و تعقيب را ادامه مي
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گذشت داراي اثر قطعي نسبت به كنارگذاري تعقيب دعواي كيفري است و در  كيفري در جرايم قابل
  كند.ايي، تعليق تعقيب را صادر ميگذشت با حصول شرايطي مقام قض جرايم غيرقابل

هاي خود را بـه  ها و پرسشيابد كه احساسات، آالم، هيجان امكان مي 1ديدهبزه: «ميانجيگري در
بار  طور مستقيم از آثار زيان  يابد تا بهمتهم نيز فرصت مي. كار بازتاب داده و براي وي مطرح كندبزه

ديده پاسخ دهد؛ از نيازهاي واقعي وي كه به دنبـال  بزهها و چراهاي عمل خود، آگاه شود؛ به پرسش
ديـده  ديده تالش كنـد. بـزه  وجود آمده است مطلع گرديده و در تسكين بزهارتكاب عمل مجرمانه به

  ). 8: 1393(پرادل،» كنداين تالش و احساس مسؤوليت مجرم را لمس مي
تري رت پذيرد نتيجه مطلوبهر چه كه ميانجيگري كيفري در مراحل اوليه دادرسي كيفري صو

گونه كه برخي نيز معتقدند، اين امر مانع از به هدر رفتن امكانات دسـتگاه  خواهد داشت؛ زيرا همان
: 1396آورد ( جـاني پـور و قريـب،    قضايي شده و از برچسب خوردن مجرم نيز ممانعت به عمل مي

توانـد  آن اشاره شد، ايـن امـر مـي    گونه كه سابقا در بحث از عدالت ترميمي به). هر چند همان251
گناهي متهم خدشـه دار شـده و از يـك    معايبي نيز به همراه داشته باشد. به اين معنا كه فرضيه بي

   .مانددادرسي منصفانه بي بهره مي
-ميانجيگري براي كليه اشخاصي كه داراي نفع، سهم يا حقي در جرم ارتكابي هستند مانند بزه

ها يـا خويشـان يـا همسـايگان يـا دوسـتان يـا        خانواده( ، جامعه محلي)متهم( كار، بزه)شاكي( ديده
طـور كلـي محـيط جـرم ارتكـابي و       كه درگير در موضـوع هسـتند و بـه     )همكاران يا محله يا شهر

طور مستقيم يا غيرمستقيم از وقوع جرم متأثر  هاي نزديك به دو طرف جرم كه در هر حال به محيط
حـال مسـؤوليت    تواند پاسخي ترميمي، تصالحي و سازشـي و در عـين   ند مياو يا دچار اختالل شده

ديده كه بـر اثـر ارتكـاب    . براي بزه)145: 1382 ابرندآبادي،نجفي(كار داشته باشد سنجش براي بزه
رو شدن و صحبت كردن با متهم، جرم مورد آسيب شديد مادي و معنوي قرار گرفته است، گاه روبه

از اجراي مجازات است؛ بنابراين يكي از اهـداف ميـانجيگري، تخليـه عـاطفي و      تر و ارزشمندترمهم
بينـي  ). پـيش 51: 1393دردي بـا او اسـت (احمـدي،    ديده است و در ادامه، حمايت و همرواني بزه

بيانگر اين واقعيت است كه عـدالت ترميمـي جايگـاه خـود را در كنـار       1392 ميانجيگري در قانون
و به نوعي عدالت ترميمي باعث سازشي شدن آيين دادرسي كيفري در  يدا نمودهدهنده پعدالت سزا

برخي موارد (جرايم كم اهميت) و نزديك شدن به دادرسي مـدني و كـاهش مـوارد تعقيـب و آثـار      
   اي آن شده است.كمانه
  
  

                                                            
1. Victim. 
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  حذف قسمتي از فرايند كيفري .2.2
هايي كه بنا به داليلـي،  نوبت به پرونده اي است براي رسيدگي خارج ازوسيله 1كيفرخواست شفاهي

كند. در اين شيوه اصوالً در همان روز ارجاع پرونـده  واكنش سريع جامعه در برابر جرم را ايجاب مي
). ايـن امـر كـه    130 ،2 ج :1395شـود (خـالقي،   به شعبه به اتهام متهم رسيدگي و حكم صادر مي

تعيـين تكليـف سـريع    . واجـد اهميـت اسـت   قسمتي از فرايند دادرسي حذف گردد از چند جهـت  
توانـد از  وضعيت متهم، جلوگيري از هدر رفتن وقت و تعامل زياد متهم با نظام عدالت كيفـري مـي  

سـاز   با صدور كيفرخواست شفاهي مرحله سرنوشت .آثار مفيد حذف قسمتي از فرايند دادرسي باشد
  . شودو مهم تحقيقات مقدماتي حذف مي

يين دادرسـي كيفـري مثـل كيفرخواسـت شـفاهي بـا حـذف قسـمت مهـم          هاي آبرخي از نهاد
 شـود نمايد و لذا از آثار نامطلوب اين مرحله جلوگيري ميتحقيقات مقدماتي اين تعامل را كمتر مي

هاي روحـي و روانـي بـراي افـراد     پذيري ثانوي و كسب هويت مجرمانه، تنشجامعه: آثاري از قبيل(
اصـول محاكمـات    59 بـار در بنـد ب مـاده   شفاهي براي نخسـتين   . كيفرخواست)درگير در پرونده

توانست كليه نكات الزم بيني گرديده بود. در اجراي مقررات اين ماده دادسرا ميپيش12902 جزايي
  جلسه قيد شود.  طور شفاهي در دادگاه بيان كند تا در صورت جهت درج در كيفرخواست را به
در ايـن مـاده، محـدوده    . بيني شده اسـت پيش 1392 قانون 863 اين نوع كيفرخواست در ماده

كـه   طـور  همـان . صورت كيفرخواست شفاهي صـادر شـوند، گسـترده اسـت     توانند به جرايمي كه مي

                                                            
1. Oral indictment. 

كه مـتهم و شـاكي حاضـر     صورتيدر امور جنحه اعم از جرايم مشهود و غير آن، در«داشت: مقرر مي 59. بند ب ماده 2
بوده يا فقط متهم حاضر و شاكي در بين نبوده يا گذشت كرده باشد و تحقيقات مقدماتي هم كامل باشـد، دادسـتان بـا    
اعزام متهم و هدايت شاكي (در صورت حضور) به دادگاه، دعواي كيفري را بالفاصـله شـفاهاً در دادگـاه مطـرح خواهـد      

  ».نمود
چـه  ايـن قـانون، چنـان   ) 302( مـاده  »ت« و »پ« ،»ب« ،»الف« در غير جرايم موضوع بند«: داردمقرر مي 86 . ماده1

متهم و شاكي حاضر باشند يا متهم حاضر و شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد و تحقيقات مقـدماتي هـم كامـل    
و در صورت حضـور شـاكي بـه همـراه او،     تواند رأساً يا به درخواست بازپرس با اعزام متهم به دادگاه  باشد، دادستان مي

در ايـن مـورد، دادگـاه بـدون تـأخير      . صورت شفاهي مطرح كند دعواي كيفري را بالفاصله بدون صدور كيفرخواست به 
كند كه حق دارد براي تعيين وكيل و تدارك دفاع مهلت بخواهد كه در صورت تشكيل جلسه داده و به متهم تفهيم مي

مجلس دادگاه  تفهيم اين موضوع و پاسخ متهم بايد در صورت. شود ه روز به او مهلت داده ميدرخواست متهم، حداقل س
كند و اگر ضـمن   دادگاه در همان جلسه، رسيدگي و رأي صادر مي هرگاه متهم از اين حق به كارگيري نكند،. قيد شود

تحقيقات را به دادستان يا ضابطان دادگسـتري   ها را انجام و يا دستور تكميل رسيدگي انجام تحقيقاتي را الزم بداند، آن
تواند حـداكثر ظـرف پـنج     شاكي در صورت مطالبه ضرر و زيان مي. است اخذ تأمين متناسب از متهم با دادگاه. دهد مي
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كه از جرايم مهم ) 302( ماده» ت«و  »پ« ،»ب«، »الف«بند   جز جرايم موضوع  شود بهمشاهده مي
توانـد بقيـه جـرايم را    يك قرار دارند دادسـتان مـي  شوند و در صالحيت دادگاه كيفري محسوب مي

صورت شفاهي مطرح نمايد (منظور اين است كه دعوا را بدون صدور كيفرخواسـت كتبـي مطـرح     به
دهـد و بـا   كيفرخواستي نباشد) و دادگاه بـدون تـأخير تشـكيل جلسـه مـي      كه اصوالًكند نه اينمي

سـان،  بـدين  .كنـد  مبادرت به صدور رأي مي در همان جلسه، رسيدگي و 86 ماده شرايط مذكور در
تواند بالفاصله متهم را با مدارك به دادگاه دادستان مي) اختصاري( شود در اين دادرسيمشاهده مي

هر چنـد اگـر تحقيقـات از نظـر      .فرستاده و دادگاه نيز در همان جلسه رسيدگي و حكم صادر نمايد
اداره حقـوقي قـوه    30/9/94مورخ  2651/94/7ماره گونه كه در نظريه شدادگاه كامل نباشد، همان

قضاييه آمده است، مي تواند انجام آن را از ضابطان يا مقامات دادسرا بخواهد ولي اخذ تأمين در اين 
حالت با دادگاه بوده و در موارد كيفرخواست شفاهي نيز دادستان يا نماينده وي بايد حضور داشـته  

  باشند.
امـا ابهـامي    ،اند آثار مفيدي كه بدان اشاره گرديد در پي داشته باشـد تو اي مي وجود چنين ماده

 گونه مقرر شده اسـت كـه:   مشاهده است. در بخشي از اين ماده اين نيز در راستاي حقوق متهم قابل
كند كه حق دارد براي ... در اين مورد، دادگاه بدون تأخير تشكيل جلسه داده و به متهم تفهيم مي«

تدارك دفاع مهلت بخواهد كه در صـورت درخواسـت مـتهم، حـداقل سـه روز بـه او        تعيين وكيل و
توجه به جمله اخيـر الـذكر،   گردد اين است كه آيا با حال سؤالي كه مطرح مي». شود مهلت داده مي

صـورت شـفاهي، مقامـات قضـايي دادسـرا مكلـف بـه تفهـيم حـق           در موارد طرح دعواي كيفري به
كه تفهيم حق دسترسي به وكيل كه مطابق با اين ماده بـر عهـده     ا ايندسترسي به وكيل نيستند ي

-رسد با نظر ميباشد؟ به دادگاه نهاده شده عالوه بر تكليف مقام قضايي در دادسرا به اين موضوع مي

متهم بايد در اسرع وقت... و از حق دسترسي به « از اين قانون كه در آن آمده است: 5توجه به ماده 
حق متهم و تكليف ضـابطين در   از همين قانون به  52و  48و يا صراحت مواد » مند شود وكيل بهره

كـه   190نظر قرار دارد و در نهايت مـاده  خصوص حق دسترسي به وكيل در مواردي كه متهم تحت
حق متهم به در اختيار داشتن وكيل در مرحله تحقيقـات مقـدماتي و در تبصـره ايـن مـاده بـه        به 
قيقات در صورت عدم تفهيم حق داشتن وكيل اشاره شده است بايد به اين نظر قائـل  اعتباري تح بي

صورت شفاهي و خارج از تشريفات در دادگاه مطرح  كه دعواي كيفري ممكن است به رغم اين شد به
شود اما اين امر بدان معنا نخواهد بود كه مقامات قضايي دادسرا مكلف به تفهيم حق دسترسـي بـه   

  هم نباشند.وكيل به مت
                                                                                                                                                  

از امر كيفري باشد بـه دعـواي ضـرر و زيـان رسـيدگي و رأي       روز دادخواست خود را تقديم كند و دادگاه هر چند فارغ
 .»كند ر ميمقتضي صاد
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  گيرينتيجه
شناسي باعث گرديده كرامت ذاتي افراد خصوص جرم ها بهتعامل آيين دادرسي كيفري با ساير رشته

-گذار قرار گيرد. كاهش فرايند كيفـري از دسـت   ديده و متهم مورد شناسايي جدي قانوناعم از بزه

شناسـي و  هـاي جـرم  أثير آمـوزه در واقع بر اين ادعا مي توان بود كه تـ  آوردهاي همين تعامل است.
يـك   1392در قانون آ.د.ك ويژه بههاي اين رشته در قوانين تراوش فكري انديشمندان و تئوريسين

شناسي هاي جرمهاي آيين دادرسي كيفري كه از نظريهانكار تلقي مي شود. يكي از نهاد امر غيرقابل
ختيـارات مقـام قضـايي در فراينـد تعقيـب،      متأثر شده، نهاد تعقيب است. در اين راستا با افـزايش ا 

كـاهش  «موجبات پذيرش رويكرد مصلحتي بيش از پيش فراهم شده است. در پرتو رهيافـت نـوين   
بيند، ، مقام قضايي، كنشگر مقتدري است كه منفعت جامعه را در تعقيب نمي»موارد تعقيب كيفري

-بايگاني كردن پرونده ارزيـابي مـي  بلكه گاهي مصلحت جامعه و طرفين پرونده را در عدم تعقيب و 

گرايـي و  ويژه نظريه تعاملشناسي بههاي جرمگيري از آموزهگذار با الهام قانونعبارت ديگر،  كند. به
در زمينه كـاهش   را مقررات مطلوبي ،سنجي در جرايم سبكطور خاص نهاد قضازدايي و مصلحت به

بايگـاني پرونـده، تعليـق تعقيـب و كيفرخواسـت       بينيبا پيش  موارد تعقيب در قانون گنجانده است.
 نشيني كرده است.هاي گذشته خويش عقبشفاهي در اين مسير حركت نموده و به نوعي از انديشه

هـاي  تـأثير انديشـه  گـذار تحـت   هاي كنارگذار، ميانجيگري كيفري است كه قانونيكي ديگر از شيوه
سـويه حقـوق    سان رويكرد قهرآميز و يـك  . بدينبيني نموده است گرايي و عدالت ترميمي پيشفايده

توان گفـت بـا اختيـاراتي كـه      . بنابراين ميكيفري با پذيرش راهبرد مذكور دچار گسست شده است
گرانـه و البتـه   براي مقام قضايي در مرحله تحقيقات مقدماتي تعريف شـده اسـت، جايگـاه مداخلـه    

نقش دادسرا تعبير كرد » قضاوتي شدن«از آن به توان گرايانه به آن بخشيده شده است كه ميانسان
» تفريد مجـازات «ها تعلق داشت و كه در گذشته فقط به دادگاه» تفريد تصميم«و آن را در راستاي 

ما در اين ميان نهاد معامله اتهام در قـانون  ا ).186: 1: ج 1395شد تفسير كرد (آشوري، ناميده مي
تواند نقش مـؤثري در بازگردانـدن مـتهم بـه جامعـه و      ه مياي ك بيني نشده است. شيوهمزبور پيش

كـه در مرحلـه   توجـه بـه ايـن   هـر چنـد بـا    .جلوگيري از پيامدهاي منفي محيط كيفري ايفا نمايـد 
تحقيقات، متهم تحت فشار روحي شديدي قرار دارد و خواهان خارج شدن هر چـه سـريعتر از ايـن    

ستان قرار گيرد و به همين دليل، نهـاد مزبـور را بـه    هاي دادتأثير وعدهمرحله است و چه بسا تحت
كه دادستان نيز به دنبال آنسـت كـه   توجه به ايننوعي مي توان بر خالف اصل برائت تلقي نمود و با

تر، پرونده را به سرانجام رساند، لذا در جهت جلوگيري از سوء استفاده از نهـاد معاملـه   هر چه سريع
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  بينـي شـود.  ط صوتي و تصويري فرآيند معامله اتهـام در قـانون پـيش   اتهام بايد مقرراتي حاوي ضب
شناسي را كاهش دهد اختياري است  هاي جرم مندي از ديدگاه تواند تأثير بهره موضوع ديگري كه مي

قـانون آيـين دادرسـي كيفـري      80گذار در زمينه بايگاني پرونده به مقام قضايي وفق ماده  كه قانون
رغم فقدان پيشينه كيفري مؤثر و  اي كه سرنوشت برچسب خوردن متهم به ونهگ اعطا نموده است. به

به همين دليل در اصالحات قانون آيـين   گذشت شاكي به نظر مقام قضايي بستگي پيدا كرده است.
مندرج در مـاده مزبـور، گـام     "ضرورت"و  "مي تواند"هاي گذار با حذف واژهدادرسي كيفري، قانون

پيشنهاد مي گردد، استفاده  همچنين .اهداف پيش بيني چنين نهادي برداردموثري در جهت تحقق 
تـرين عوامـل ابـتالء    كـه از مهـم   قانون آيين دادرسـي كيفـري   82 و 81در مواد  "تواندمي"از واژه 

گردد. برداشتن اين واژه افزون بـر بسـتن راه ورود فسـاد بـه     باشد حذف دستگاه قضايي به فساد مي
ر عادالنه ساختن اجراي كاهش موارد تعقيب مؤثر خواهـد بـود. همچنـين دامنـه     دستگاه قضايي، د

نيـز   6استفاده از نهاد كاهش تعقيب كه همانا بايگاني كردن پرونده است به جرايم تعزيـري درجـه   
گذار به صراحت در خصوص تكليف مقام قضايي در دادسرا راجع بـه تفهـيم حـق     قانون. تسري يابد

صـورت شـفاهي در    ت به متهم در مواردي كه قصد طرح دعواي كيفري را بهدسترسي به وكيل نسب
توجـه بـه اهميـت حضـور وكيـل در مراحـل مختلـف        لذا بـا  .دادگاه دارد تعيين تكليف نكرده است

دادرسي، بايد نسبت به درج صريح اين حق هنگام طرح پرونده به صورت شفاهي، مقررات صـريح و  
وجه به كاهش زمان رسيدگي در بحث از كيفرخواست شفاهي و ساير تالنهايه با شفافي تدوين شود.

 8و  7گـذار در جـرايم سـبك تعزيـري درجـات      مزايايي كه به آن اشاره گرديد، بهتـر اسـت قـانون   
  .مكلف به طرح پرونده در دادگاه نمايد 86دادستان را در صورت وجود شرايط مندرج در ماده 

   
 منابع 

  .انتشارات سمت ،چاپ نوزدهم، جلد نخست، دارسي كيفريآيين )، 1395آشوري، محمد (
ابرندآبادي، چـاپ  حسين نجفي، ترجمه محمدآشوري و عليدفاع اجتماعي )،1391مارك ( آنسل،

 .انتشارات گنج دانش ،چهارم
ميانجيگري كيفري الگويي براي رفـع تعارضـات (روشـي مـؤثر در تحقـق      «)، 1393احمدي، ليلي (

 .44 – 51، ص 1، شماره 3، دوره نامه مددكاري اجتماعيفصل، »عدالت ترميمي)
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چالش هاي نظري عدالت ترميمي و جلـوه هـاي آن در قـانون آيـين     « )، 1395بابايي، محمد علي (
، كتاب دوم، زير نظر علي حسـين نجفـي ابرنـد    دائره المعارف علوم جنايي، »دادرسي كيفري

 .358 -372آبادي، چاپ دوم، بنياد حقوقي ميزان، ص 
هاي كيفرزدايي در قانون جديد مجازات ترين جلوهمهم«)، 1391غالمي، ميثم ( و بابايي، محمدعلي

 .59 – 79، ص 3، شماره هاي حقوقينامه انديشهپژوهش، »اسالمي
 ،گيـري از جـرم  ديدگي ثانوي، رهيافت نوين پيشگيري از بزهپيش) 1392بهروزيه، محمد (

 .شناسي و هنروقوع جرم قوه قضائيه، جلد دوم، انتشارات روانگيري از معاونت اجتماعي و پيش
، »وضيعت نهـاد تعليـق تعقيـب در نظـام دادرسـي كيفـري ايـران       «)، 1382شيروان، محمود ( بقال

 .42 – 46، ص 39، شماره ماهنامه دادرسي
 ،هفتمچاپ  ،ابرندآبادينجفي  حسينعليترجمه ، هاي كيفريتاريخ انديشه )،1393ژان ( پرادل،

 .انتشارات سمت
 .انتشارات ميزان ،ابرندآبادي، ، چاپ دومحسين نجفيعلي ترجمه، شناسيجرم)، 1390پيكا، ژرژ (

مطالعــه تطبيقــي قلمــرو و معيارهــاي اعمــال « )، 1396جــاني پــور، مجتبــي و قريــب، رخســاره (
سـال   ،پژوهشنامه حقـوق كيفـري   ، »ميانجيگري كيفري در حقوق ايران، انگليس و بلژيـك 

 .237 – 258هشتم، شماره اول، ص 
تعقيـب زدايـي كيفـري؛ بازتـابي نـوين از      « )، 1394جوان جعفري، عبدالرضـا و نورپـور، محسـن (   

 .75 – 98، سال ششم، شماره دوم، ص پژوهشنامه حقوق كيفري، »الغاگرايي كيفري
، »هنجارهـا دهي به نقـض  نقش ميانجيگري در فصل دعاوي و پاسخ«)، 1378حسيني، سيدمحمد (

 .3 – 43، ص 45، شماره مجله حقوق و علوم سياسي
زني با نگـاهي بـه   بررسي نظريه برچسب«)، 1391زاده نائيني، نفيسه (متولي و حسيني، سيدمحمد
 – 136، ص 4، شـماره  فصلنامه حقوق، دانشكده حقوق و علوم سياسـي ، »منابع اسالمي

117. 
  .شهر دانش ،امچاپ سي، 2و  1لد ، جآيين دادرسي كيفري)، 1395خالقي، علي (

قانوني بودن و سيستم موقعيت داشتن يا مناسب بـودن تعقيـب   «)، سيستم 1377خزاني، منوچهر (
 .گنج دانشچاپ نخست، ، يند كيفري: مجموعه مقاالتآفر ،»كيفري

، جلـد دوم، ترجمـه اسـاتيد حقـوق     )1393( گيري از جـرم شناسي و پيشديده دانشنامه بزه
 ،ابرندآبادي (زير نظر)، چاپ نخسـت حسين نجفيشناسي سراسر كشور، دكترعليجرم كيفري و

 .بنياد حقوقي ميزان
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ابرنـدآبادي  حسـين نجفـي   ، علـي هاي بزرگ سياست جنايينظام)، 1395مارتي، ميري (دلماس
 .بنياد حقوقي ميزان ،(مترجم)، ، چاپ سوم

، »گرايانه به مجـازات در پرتـو نظريـه بنتـام    هرويكرد فايد«)، 1394سليمي، واحد ( و رستمي، هادي
 .137 – 157، ص 1، سال نخست، شماره هاي حقوق كيفرينشريه انديشه

سـازي جـرم و   نظريـه خنثـي  « )،1394رضـا ( پور، غالمقلي و  نژاد، اسمعيل، آقاياري، مهديرحيمي
 112زده، صسال سوم، شماره يـا  هاي حقوق كيفري،پژوهش ،»ارتباط آن با عدالت ترميمي
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هـا، كتـاب   (مجموعـه مقالـه   ،محمـدعلي اردبيلـي  ترجمـه  ، دو مفهـوم از قواعـد  )، 1392رالز، جان (
بنياد حقوقي  ،ابرندآبادي، چاپ دومحسين نجفيعليزير نظر   هاي علوم جنايي:تازهنخست)، 

 .ميزان
هـارم،  ، كتـاب اول، چـاپ چ  جامعـه شناسـي كجـروي   )، 1387سليمي، علي و داوري، محمـد ( 

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 
شناسـي در آيـين دادرسـي    آوردهاي مديريتي جرمدست«)، 1394عبداللهي، افشين ( و شاملو، باقر
 .99 – 128، ص 2، سال ششم، شماره حقوق كيفري نامهپژوهش، »كيفري
هـاي  هگرايـي و پنجـر  ي تعامـل مطالعه تطبيقـي دو نظريـه  «)، 1391محتشمي، ندا ( و  شاملو، باقر

 – 158، ص 2، شـماره  حقوق كيفري پژوهش، فصلنامه »شكسته و آثار آن بر سياست جنايي
123. 

، »شناسـي در تحـوالت نظـام كيفـري ايـران     هاي جرمجايگاه يافته«)، 1390االسالمي، عباس (شيخ
 ،چـاپ چهـارم   ، ،علوم جنايي مجموعه مقاالت در تجليل از استاد دكتر محمد آشـوري 

 .تانتشارات سم
مجلـه تخصصـي الهيـات و     ،»قضازدايي در حقوق جزاي اسـالم « )،1384محمدهادي ( صادقي،

 .150 – 170، ص 16 و 15 شماره ،حقوق
سـازي بازپـذير كننـده بـه مثابـه راهبـرد       شـرم «)، 1393حسني، محمدرضا ( و نيا، اكبرعليوردي  

 .7 – 38، ص 10، شماره فصلنامه راهبرد فرهنگي اجتماعي، »فرهنگي در كنترل جرم
تعـالي  ، »سياست جنايي و تطـور مفهـومي آن  «)، 1390حسابي، ساره ( و زاده اردبيلي، فائزهعظيم

 .113 – 134، ص 15، شماره حقوق
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مجله پژوهش حقوق و ، »ديدگاه نوين عدالت كيفري عدالت ترميمي؛« ،)1382( مصطفي عباسي،
 . 85 – 128، ص 9 شماره ،سياست

، حسـين غالمـي بـا همكـاري ديگـران، ، چـاپ       اصل حداقل بودن جـزا )، 1393غالمي، حسين (
 .بنياد حقوقي ميزان ،نخست

  .انتشارات سمت ،، ، چاپ چهارمعدالت ترميمي)، 1392( غالمي، حسين
هاي تعقيـب دعـواي عمـومي در نظـام دادرسـي ايـران و       جايگزين«)، 1389حسين (كوشكي، غالم

 . 328 – 350، ص 29ماره ، شعمومي فصلنامه پژوهش حقوق، »فرانسه

حميدرضا ترجمه ، شناسيهاي جرمنظريه، )1388( شين، مك دي، ماري،پي، ويليامز، لينفرانك
 .انتشارات ميزان ،، چاپ سوم ،محمديملك

چـاپ   ،ابرندآباديحسين نجفيعلي ترجمه ،درآمدي بر سياست جنايي)، 1392الزرژ، كريستين (
 .بنياد حقوقي ميزان ،چهارم

، مجلـه  »قضازدايي و جرم زدايي از منظر قانون اساسـي و حقـوق اداري  «)، 1385ودي، جواد (محم
 .105 -122، ص 19تخصصي الهيات و حقوق، شماره 

مطالعه تطبيقي نهاد داد ستد اتهام در حقوق «)، 1394مرادي، فرزانه ( و مجاب، سيد دريد موسوي 
 .1 – 17، ص 1، سال نخست، شماره يهاي حقوقنشريه انديشه، »ال و حقوق نوشتهكامن

مجلـه  ، »گرايي و تحليل انتقادي آننظريه تعامل«)، 1392تبريزي، لمياء (رستمي و محتشمي، ندا
 .59 – 103، ص 2، دوره پنجم، شماره مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز

، حقـوقي  مجله تحقيقات، »زدايي، كيفرزدايي، قضازداييدرآمدي بر جرم«)، 1377مهرا، نسرين (
 .301 – 311، ص 22و  21شماره 

 ،، ، چـاپ سـوم  شناسيدانشنامه جرم)، 1393بيگي، حميد (هاشم و حسينابرندآبادي، علينجفي
 .انتشارات گنج دانش

شناسـي جـرم)،   (جامعـه  شناسي جنـايي تقريرات جامعه)، 1391حسين (ابرندآبادي، علينجفي
 .دانشگاه شهيد بهشتي

مجموعـه  ، »شناختي قانون حقوق شـهروندي رويكرد جرم«)، 1388حسين (يابرندآبادي، علنجفي
 .نشر گرايش ،، ، چاپ نخستمقاالت همايش حقوق شهروندي

مجلـه  ، »از عدالت كيفـري كالسـيك تـا عـدالت ترميمـي     «، )1382( حسينابرندآبادي، علينجفي
 .3 – 38، ص 10 و 9 شماره سال سوم، ،تخصصي دانشگاه علوم اسالمي رضوي
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شناسانه در كتـاب اول قـانون مجـازات    هاي جرمسازي يافتهحقوقي«)، 1394پور، اميرحسين (نياز 
  233 - 259، ص 72، شماره فصلنامه تحقيقات حقوقي، »1392اسالمي 

، حقوق كيفري پژوهش، »گيري از جرم در ايرانسازي پيشاساسي«)، 1393نيازپور، اميرحسين (
 .91 – 111، ص 6سال دوم، شماره 
بنيـاد حقـوقي    ،، ، چـاپ دوم توافقي شدن آيين دادرسي كيفـري )، 1392نيازپور، اميرحسين (

 .ميزان
علـي سـليمي، چـاپ     ترجمـه  ،شناسيدرآمدي بر جرم و جرم)، 1392هينز، فيونا ( و وايت، راب
  ه.انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگا، پنجم

   
  


