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 و تاثیر آن بر عدالت به عنوان یک مولفه ی اخلاقی کیفری الغاگرایی

 

  ،2یجائ روزیتبار ف یحسن حاجدکتر  ،*2یلیاسماع یمهدکتر د ،1یآباد نینژاد زر یهاد دهیسپ

 3تبار یهاد لیاسماعدکتر

 رانی، آمل، ای، دانشگاه آزاد اسلامیالله آمل تیگروه حقوق، واحد آ .1

 رانیا، ، قائمشهریاسلام واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد گروه حقوق، .2

 رانیا گروه حقوق، دانشگاه مازندران، بابلسر، .3
 (7/6/89، تاریخ پذیرش:11/4/89فت: تاریخ دریا) 

 

 

 سرآغاز

 عدالت نظام در اساسي هاي چالش از يكي ،1كيفري جمعيت تورم امروزه
 از پيشتييري در كيفتري عتدالت نظتام موفقيتت عتدم. استت 2كيفري
 انديشمندان سركوبيرانه، و يك جانبته رويكردهاي هب توسل با بزهكاري
 «كيفري حقتوق مداخله عدم» سياستهاي اتخاذ فكر به را كيفري حقوق
 محدودستتازي» آن، شتده تعتديل شكل در يا و «3كيفري الغاگرايي» يا

 قلمرو و بر الغاگرايي تمركز. است انداخته «كيفري فرايند در آن مداخلته
 جنبش يك عنوان به الغتاگرايي. (1است ) فريكي حقوق دخالت محدوده
 فتتشاري كتته كتترد ظهتور زمتاني و 1791 تتا 1791 از زندان مخالف

 و انحتترا  اجتمتتاعي كنتترل بته متربوط هاي انديشه بر ساختارشكن
 . شد مي وارد قلمروها ساير در جترم
 
 
 

 
ويكردي در واقتع، تعقيب دعتواي  كنشيران عدالت كيفري ميتوانند با ر

، 4به ارزيابي همه جانبه كيفري بپردازند تا در صورت مصتلحت منفعتمدار
الغتاي  پييرد برخي از بزهكاران را متوقتف ستازند. روآوري بتته راهبترد

از دلايل متعددي سرچشمه ميييرد كه پاسخ سريع به شتماري از كيفري 
د از برچسب مجرمانه خوردن افرا هاي بزهكاري جرم هاي سبك،  گونه

هاي نظام عدالت كيفري  پيشييري از جملته آنهتا بته  و كاهش هزينه
 (.2) شمار ميروند
 كيفتتري حقتتوق توانتتايي و ظرفيتتت دربتاره رايج عقيده با الغاگرايان
 و هستتتند مجتازات ستودمندي منكر آنها. مخالفند جترم كنتترل بتراي
  ندارد، وجود مجازات براي معتبري توجيته هتيچ كته دتتمتي كننت ادعتا
 
 
 

 چکیده
 راسخ عقيده و ايمان بر مبتني الغاگرايي .است بوده اخير هاي ههد در كيفري حقوق در تأثيرگذار بسيار هاي انديشه از الغاگرايي يكيزمینه: 

 عدالت نظام اينكه نقش و شود تنظيم جزا حقوق وسيله به مؤثري نحو به تواند نمي واقع، در و نبايد درجامعه زندگي آن مطابق كه است اخلاقي

 توسعه ناخوشايند اتفاقات و رفتارها زا، مشكل هاي وضعيت اب شهاي برخورد رو ساير حاليكه در يابد؛ كاهش چشمييري نحو به بايد كيفري

 مجازات كه و معتقدند نيرند حاكم مي اجتماعي نظم نتيجه ي عنوان به جرم به ابتدا الغاگرايان .آيند مي در اجرا عمل و مرحله به يافته،

 كيفري چه قرار گرفته اين است كه الغاگراييسوال اساسي كه در اين تحقيق مطرح و مورد بررسي  .نيست آن به نسبت واكنش مناسبي
عدالت به عنوان يك مولفه اخلاقي دارد ؟ تحقيق حاضر توصيفي تحليلي بوده و با استفاده از روش كتابخانه اي به بررسي سوال مورد  بر تاثيري

  اشاره پرداخته است.

ت اخلاقي بسيار تاثير گذار است كه اين تاثير هم شامل تاثير عدال حقوق نتايج تحقيق حاكي است كه  انديشه الغاگرايي برنتیجه گیری: 
 مصاديق مهمترين از اختلا  حل يشورا به پرونده ارجاعگري و  ميانجي به ارجاع تعقيب، مستقيم مي شود هم غير مستقيم مي شود .تعليق

يك از اين نمادها ي عدالت اخلاقي پرداخته  كه بصورت مختصر به توضيح هر .باشد عرفي شدن  و اخلاقي شدن در حقوق كيفري ايران مي
 شد.
 

 الغاگرايي، حقوق كيفري، مولفه اخلاقي، عدالتکلیدواژگان: 
 

 
 

 dresmaeli@yahoo.comنويسندۀ مسئول: نشاني الكترونيكي: 



 ی اخلاقی و تاثیر آن بر عدالت به عنوان یک مولفه کیفری هدی اسماعیلی و همکاران: الغاگراییمدکتر  
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 دستتر  در قتتانون اجتراي بتراي دييتر هاي گزينه به خصوص وقتي
 كيفيتتت كلتتي طتتور بته كيفتر حتل راه الغاگرايتان، نظر مطابق. باشد

 رويكترد بنتابراين (.3گذارد) تأثير مي جامعه در زندگي و حيتات اختلاق،
 بتر بتنيم كه شود جاييزين دييتر مبنايي و هد  با بايد كيفري عدالت
و بته نتوعي عتدالت  .باشتد درد و رنتج و صدمه اعمال هرگونه از پرهيز

اخلاقي را گسترش دهد كه به جاي تاثير منفتي مجتازات هتاي كيفتري 
 (.4تمركز بيشتري بر روي آثار مثبت بر بار عدالت اخلاقي داشته باشد )

ترين مفهوم خود در پي پشتيباني از آن، ايعدالت كيفري در پايه
اي طبيعي و حيواني دارد. رويكرد مشترک انسان و حيوان به جان هچهر

هاي بنيادين اخلاقي درباره اين دو، بسيار گيري گزارهو مال و شكل
تر از دين و دولت بوده است. عدالت كيفري نيز هرچند سازوكار پيش

شايسته براي پشتيباني از ارزش جان و ارزش دارايي نداشت، ولي مفهوم 
 (.1گذاري يافته بود )را براي اين ارزش و مبنايش

 در حتتدي تتتا الغتتاگرايي اخيتتر دهتته يتتك از ايتتران، كيقتتري حقتتوق در
 در قانونيتذار. استت گرفتته قترار توجته مورد ،1قضايي كلان سياستهاي

 را قضائيه قوه فرهنيي، و اجتماعي ، اقتصادي توسعه پنجم برنامه قانون
 ستاختن جاييزين جهت در يحيلوا تدوين طريق از تا كرده است مكلف
همچنتين تاستيم مولفته   روزآمتد و مؤثر غيركيفري اجراهاي ضمانت

 ،6موسسات ميتانجييري قبيل هاي اخلاقي بجاي كيفري استفاده كند از
 9ترميمتي و مجازات هاي جاييزين حبم، و همچنتين  اقتذامات اداري

 . (6نمايد ) اقدام

 

 اخلاق و حقوق کیفری 
، پيوند ذاتتي بتا عتدالت 7انياريبزه 9هاييه خاستياهحقوق كيفري بر پا

هاي انيتاري در جامعتههاي بزهكيفري دارد تتا امنيتت ملتي. خاستتياه
گوناگون يكسان نيست، ولتي اخلتاق، ديتن و عتر ، قتدرت سياستي و 

دانند و پذير مياند كه رفتارها را سرزنشترين مبناهاييمصلحت، برجسته
ترين آنهتا كنند. در اين ميان، برجستهقانوني مي هايآنها را روانه سياهه

هتاي اخلتاقي پشتتيباني هتا و ارزشاخلاق است. حقوق كيفري از گزاره
هاي همه كشورها بازتاب هايي كه در قانون(. بخش بزرگ بزه9كند )مي
ها كنند. اين بزههاي اخلاقي را پايمال مياند كه گزارهاند، رفتارهايييافته

انتد، در هاي حياتي انسان يعني جان، دارايي و حيثيتارزش چون بر ضد
اند. بتتر پايتته پذير و شتتناخته شتتدههتتا و كشتتورها ستترزنشبيشتتتر زمان

است كه مهمترين كتاركرد حقتوق كيفتري يعنتي  11هاي اخلاقيبايسته
شود. مفهوم سنتي عدالت كيفري نيز در نمود يافتن سزاگرايي توجيه مي

اه ديير كه مرتبط با اخلتاق استت بتراي توجيته خاستي. سزاگرايي است

انياري و كيفرگذاري، مصلحت است. مصتلحت بته هتر گونته التزام بزه
شود هاي اجتماعي و جهاني گفته ميوابسته به زمان و مكان و دگرگوني

خوانتد، هتا فترا ميكه حقوق كيفري را بتراي پشتتيباني از برختي گزاره
مذهب و قدرت نباشند. مصلحت ختود هرچند پشتيرم به پشتوانه اخلاق، 

داشتت هوشتياري از هاي ديير بنياد بييترد. چشمتواند بر پايه سنجهمي
انياري رفتارهاي غيرعمدي، پدرستالاري قتانوني در شهروندان براي بزه

هاي خواست ملتل ها و نيرشدادن به بايستهرفتارهايي مانند اعتقاد، تن
شتويي و مبنتاي اچتاق انستان يتا پولانيتاري قيا اراده جهاني مانند بزه

تتر در رفتارهتايي ماننتد حمتل غيرقتانوني هتاي بزرگبازدارندگي از بزه
هاي غيرقانوني و مانند آن، هميي مصلحت افزار، عضويت در دستهجنگ

انياري است در حالي كه مبناي اخلاقي و دينتي نتدارد. در سنجي در بزه
اي پوشيده و خطرناک استت سنجه تر،اين ميان، بازدارندگي از بزه بزرگ

انياري نسبت به رفتارهتايي تواند پاي قدرت را براي برخي بزهكه باز مي
ترين آن شتروع بته بتزه كه در اصل بايد روا باشند، باز كند كه برجستته

است. شروع بته بتزه، گتامي استت كته در آن، رفتتار اصتلي بزهتي ر  
ن ايتن گتام بستيار دشتوار دهد ولي زمينه آن فراهم شده است. تعيينمي

گتردد. در مصتلحت هاي فردي ميساز قرباني كردن آزادي بوده و زمينه
گيري يا سيطره يافتن بر رفتارهاي نيز، عدالت كيفري افزاري براي پيش

 (.9شهروندان است و چهره سزادهي ندارد )
نشيني را با عدالت هاي پيش گفته، اخلاق بيشترين هم در ميان خاستياه

مذهبي نيز بته  –فري دارد و قدرت بيشترين نزديكي را با امنيت ملي كي
توان گيرد. پم مياخلاق نزديك و مصلحت نيز بيشتر از قدرت ريشه مي

اند. اخلاق اخلاق و قدرت 11انياري و كيفرگذارگفت بازييران اصلي در بزه
ند و كهاي جهاني و بشري را براي تنظيم رفتار آدميان پيشنهاد ميگزاره
محور و سزاگرا ها ندارد. به سخن بهتر، اخلاق عدالتاي براي دولتبرنامه

كند و چته بستا آن را بته چتالش ها پشتيباني نميبوده و از امنيت دولت
ها و به ستخن بهتتر امنيتت، ملتي، كشد. در برابر، براي امنيت دولتمي

سوسي، هايي را در حقوق كيفري پيش كشيده مانند جاقدرت سياسي بزه
هاي غيرقانوني، تبليغ بر ضد نظام و مانند آنها كته اخلتاق تشكيل دسته

كند و هتيچ واكنشتي در برابتر ايتن رفتارهتا نشتان آنها را سرزنش نمي
كند و هم دهد. پم حقوق يكفري، هرچند هم از اخلاق پشتيباني مينمي

. گيتردآورد ختط و نشتان مياز قدرت سياسي، ولي همواره از اين دو هم
اي را در برابر حقوق اخلاق با نام عدالت كيفري راه اصلي و شناخته شده

نهد، يعني فردگرايي و سزادهي و قدرت، وابسته بته جامعته و كيفري مي
گذارد كه در راستاي امنيت باهمادي و پايتداري هاي آن پيش ميبايسته

 (.7ملي است )
 

 نماد ظهور الغا گری کیفری و عدالت اخلاقی 
ور كه در قبل ذكر گرديد در سيستم حقوق كيفري ايتران در چنتد همانط

سال اخير توجه ويژه اي الغاي كيفري و گسترش عتدالت اخلتاقي شتده 
 است كه به چند نمونه از مصاديق بارز ان اشاره ميشود .

 عدالت ترمیمی  -
رود اي به كار متيبراي توصيف و تبيين پديده« عدالت ترميمي»مفهوم 

عتدالت »حتواي وسيع و چند جانبه است، لتذا ارايته تعريتف كه داراي م
عتدالت ترميمتي، عتدالتي »اي نيست و تاكنون نيتز ، كار ساده«ترميمي

ديده و جامعه و نيتاز بته بازپتذيري كند بين منافع بزهاست كه تلاش مي
كوشتد كته تترميم و كاران توازن و تعادل ايجاد نمايد و مياجتماعي بزه

ديده را تا حد امكان عملي ساخته و در اين مسير تمام زهبهبود وضعيت ب
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اشخاصي را كه در حادثه مجرمانته نفعتي دارنتد، بته مشتاركت فعتال و 
 (.11« )خواندسازنده براي ايجاد چنين توازني فرا مي

است كه توجته بته جنبته  12عدالت ترميمي، پارادايم نوين عدالت جنايي
دهد و به جاي كيفرهاي جيح ميخصوصي جرم را بر جنبه عمومي آن تر

كتار و اصتلاح كند و بازپذيري بزههاي ترميمي تأكيد ميتنبيهي بر پاسخ
دهد. عتدالت ديده را هد  قرار ميهاي ناشي از جرم نسبت به بزهآسيب

هاي حقوق كيفري، بر ارتقاي ترميمي با توجه به كرامت انساني در مقوله
ج فرهنتگ صتلح و آشتتي تأكيتد هاي اخلاقي در جامعه و تترويفضيلت
 (. 11نمايد )مي

درخصتتوص عتتدالت ترميمتتي تعتتاريف چنتتدي از ستتوي حقوقتتدانان، 
ي عدالت ترميمي ارايه شده استت نظران در زمينهشناسان و صاحبجرم

 كند.مارتين رايت انيليسي عدالت ترميمي را اينيونه تعريف مي
ديتده و ن منتافع بزهكند تا بيعدالت ترميمي عدالتي است كه تلاش مي»

جامعه و نياز به بازپذيري اجتماعي بزهكار توازن و تعادل برقرار نمايتد و 
ديتده را تتا حتد امكتان عملتي كوشد كه ترميم و بهبود وضتعيت بزهمي

ي ساخته و در اين مسير تمامي اشخاصتي را كته بته نحتوي در حادثته
ن و بستيان آنهتا، كار، خويشاديده، بزهمجرمانه نفعي دارند )همچون بزه

ي محلتتي و در نهايتتت نماينتتدگان كتتل جامعتته( بتته نماينتتدگان جامعتته
 «. خواندمشاركت فعال و سازنده براي ايجاد چنين توازني فرا مي

 ترمیمیاخلاقی  مفهوم دادرسی -

در دادرسي ترميمي، اعتقاد بر اين است كه در فراينتد رستيدگي كيفتري 
ارزش بيش تري داده شود و مانند بزه  بايد به نظر و خواسته ي بزه ديده

اجتمتاعي  14و بازپذيرستازي 13كار مشمول برنامه هاي درماني، بازپروري
 شود .

در دادرسي ترميمي، در اغلب موارد، جرم بيش از آن كه با مفهوم ذهنتي 
يا انتزاعي، مخل نظم عمومي به حساب آيد، با نيتاهي عينتي، اقتدامي 

اش دادرسي در مرحله ي اول، لي مي شود و تزيان بار عليه  بزهديده تلق
معطو  به جبران خسارت و التيام روابط گستيخته شتده در بتين ستهام 
داران است. در اين نظام، به مجرم به عنوان فردي نيريسته مي شود كه 
تحت شرايط خاص مرتكب عملي زيتان بتار عليته شتخگ دييتري از 

در متوقعيتي سرشتار از جامعه يا عليه جامعه ي خود شده است كه بايتد 
احترام و صميميت و از طريق سازوكارهاي مبتني بر مشاركت فعال همه 
ي سهام داران و نيتز بتا تأكيتد بتر متذاكره و  گفتيتو، ضتمن پتذيرش 
مسؤوليت عمل ارتكابي خود و با مساعدت و همياري جامعه، به جبتران 

جامعته  خسارت بزه ديده و رفع مشكات و التيام روابط اختتال يافتته ي
 بپردازد .

در اين نظام، اصل بر رويارويي و مواجهه ي حضوري بزه كار و بزه ديده 
درحالي كه در فرايند رستيدگي كيفتري، قاضتي، هيتأت منصتفه، . است

مقامات دولتي، شهود و متهم، نقش فعالي دارند و مهم تترين هتد  در 
و از اح مجرم و اعاده ي نظم عمومي مختل شتده استت لاين فرايند، اص

اين رو الغاگري كيفري ستبب ظهتور عتدالت اخلتافي در ايتن تاستيم 
 حقوقي گشته است .

فرايند ترميمي، هر فرايندي استت كته در آن بتزه ديتده، بتزه كتار و در 
صورت لزوم ،هر فردي از جامعه كه از جرم ارتكابي اثر پذيرفته، به طتور 

از آن جرم، فعال و به كمك يك تسهيل كننده، در حل مسائل برخاسته 
. (12) مشاركت  ميكنند. اين فرايند داراي ستازوكارهاي متنتوعي استت

ي  بسياري از برنامه هاي دادرسي ترميمتي، حتول محتور ايجتاد زمينته
اقات و مواجهه ي ميان بزه ديده و بزه كار و اعضاي جامعه ي محلتي لم

حركت مي كنند، ولي رهيافت ترميمي، حتي زماني كه  بزهكار دستتيير 
يا قادر به انجام  اقات دييري ندارد،لشده و يا يكي از طرفين تمايل به من

آن نيست، نيز مهم است. بنابراين، رويكترد ترميمتي محتدود بته ايجتاد 
 (.13)  مواجهه ميان طرفين نيست

 ارجاع به میانجی گری-
، شفاعت و ميانه گيري ميان وسط گرفتن ميانجييري در لغت به معناي 

 ميتانجي كتردن؛ ميانجييري معناي و لغوي معناي اشخاص مي باشد.

 كند ميانجييري كه تورۀ، دختري كردن، دلاليي كردن، وساطت شدن،

 واسطه نمودن، وساطت نمودن، ميانجييري معناي و عشاق است ميان

 است. ميانجي به رجوع و شدن واقع
 و مجترم ستود بته حتاكم نتزد 11وستاطت و معناي ديير آن پايمردي

وي  مجتازات در تخفيتف يا او خطاي بخشش و عفو منظور به گنهكار،
 به اختلافات، حل براي اي شيوه و روش عنوان در واقع ميانجييري به

 بتا متذاكره ضتمن خصم، طرفين آن طي كه گردد مي اطلاق فرآيندي

 بتر خصومت فصل و حل جهت يك توافق به دستيابي درصدد يكديير

ج عدالت اخلاقي از ديربتاز بتوده آيند. ميانجييري يكي از اصول نتاي مي
است كه به نوعي قديمي ترين و ابتدايي ترين مثال بارز در جهت عدالت 

 اخلاقي است.
 دادرستي آئتين قتانون ابتداعات و ترميمي عدالت مفاهيم از ميانجييري
 مارالتذكر قتانون 92 متاده در كته باشد مي 1372  سال مصوب كيفري
 بته رستيدن راستتاي در توانتد متي قضتايي مقتام شده كه بيان اينيونه
 يتا و شتخگ يتا اختلا  حل شوراي به را موضوع آنان توافق با سازش،
 3 حتداكثر كه و مهلتي. دهد ارجاع ميانجييري انجام جهت اي موسسه
 فقتط متدت ايتن و استت كرده بيني پيش امر اين براي را باشد مي ماه
 همتين تبصتره رد و دانتد متي تمديد قابل ميزان همين به بار يك براي
 ارجاع يا و تعقيب تعليق كه دارد را حق اين بازپر  كه بيان داشته ماده
 مكلتف را بتازپر  172 ماده در. كند تقاضا دادستان از را ميانجييري به

 و كنتد برپا سازش و صلح امكان ، درصورت دعوا طرفين ميان تا دانسته
 رسيدگي دادگاه رد كه دعاوي خلا  بر. نمايد ارجاع ميانجييري جهت يا
 قابتل هزينته ميتانجييري ميبترد، زيتادي ي هزينته و زمان و شود مي

 بته همواره طرفين اطلاعات و باشد نمي دادگاه و وكيل هزينه با مقايسه
 ماند. مي طرفين ميان محرمانه صورت

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يكي از وظايف قتوه قضتاييه را در 
صتدور حكتم در متورد تظلمتات، تعتديات، ، رستيدگي و 116اصل 1بند

شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات، معتين نمتوده استت. بتر 
همين اسا  قانونيذار اقدام به تسري مفاد اين اصل در قوانين حقتوقي 
و جزايي نموده است. قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلتاب 



 ی اخلاقی و تاثیر آن بر عدالت به عنوان یک مولفه کیفری هدی اسماعیلی و همکاران: الغاگراییمدکتر  
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نقش دادگاه در حل و  خود به 171در ماده 1399در امور كيفري مصوب 

در امتوري كته ممكتن  "فصل خصومت اشاره داشت و مقرر نموده بود: 
است با صلح طرفين قضيه خاتمه پيدا كند دادگاه كوشتش لتازم و جهتد 
كافي در اصلاح ذات البين به عمل مي آورد و چنانچه موفق به برقتراري 

مقتنن . همچنين "صلح نشود، رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهد نمود
،تنها جرايمي را كه با شكايت شاكي قابل تعقيب مي باشتند 171در ماده 

و با گذشت وي تعقيب آن جرايم موقو  متي شتود را بته ميتانجييري 
دادر  جهت اصلاح طرفين و حل و فصل اختلا  واگذار متي نمتود. در 
واقع در ماده فوق قانونيذار اصل بي طرفي و استقلال ميانجيير را ناديده 

ته و قاضي رسيدگي كننده را در مرحله دادرسي به عنوان ميانجي گر گرف
تعيين نموده است و اين به معناي نقض اصتل بتي طرفتي در ميتانجي 

سال كه از پتذيرش  41گري خواهد بود. قانونيذار كيفري پم از حدودا 
برنامه هاي ميانجي گري در كشورهاي غربي مي گذرد با تصويب قانون 

ي كيفري گامي بزرگ در جهتت پتذيرش ميتانجييري جديد آيين دادرس
برداشت و براي اولين بار با تأسي از قانون آيين دادرسي كيفري فرانسته 

 (. 14در راستاي تحقق توافقي شدن آيين دادرسي كيفري قدم برداشت )

 ترک تعقیب -
 نهادهتايي جمله از و بود نشده بيني پيش1271 قانون در قرار اين صدور
 داردستي آيتين قتانون 199 متاده يتك تبصره در بار يننخست كه است
 توجته مورد قانونيذار توسط كيفري امور در انقلاب و عمومي هايدادگاه
 1372 سال در جديد كيفري دادرسي آيين قانون تصويب با و گرفت قرار
 تعقيتب تترک قترار  شرايط .داد ادامه را آن مقنن دوباره نيز 97 ماده در

 صتدور امكتان گذشتي قابل تعزيري جرم هر در-1:هاينك از است عبارت
 مرجتع-3.شتود متي صادر كيفرخواست صدور از قبل-2.هست قرار اين
 يك فقط -1.است مختوم امر اعتبار فاقد -4.است دادستان كننده، صادر
 كتافي دلتايلش كته كترد احسا  شاكي وقتي معمولا)شود مي صادر بار
 متتهم برائتت احتمال پرونده لروا براسا  يا نيست اتهام انتساب براي
 كتاري تعقيتب منع نظير قرارها ساير صدور از جلوگيري براي و رود مي
 متي قترار ايتن صدور از بعد شاكي -6( شود صادر قرار اين كه كند مي
 .كند درخواست را متهم تعقيب قرار، صدور تاريخ از سال يك ظر  تواند

 درخواستت صتورت رد قانون ايين دادرستي كيفتري: 97بر اسا  ماده 
 صتادر تعقيتب ترک قرار دادگاه محاكمه، ترک بر مبني خصوصي مدعي

 ايتن طبتق ".شود نمي مجدد شكايت طرح از مانع امر اين. نمود خواهد
 بينتي پتيش النا  حق جرائم در خصوصي شاكي براي حق اين تبصره
 پتيش بتا گفتت توان مي كه نمايد محاكمه ترک تقاضاي كه است شده
 از انصترا  بتراي خصوصتي شتاكيان بتراي فرصتي نهادي چنين بيني
 ايتن تصتويب از بعتد كه اصلاحاتي در البته .(11است ) شده داده تعقيب
 بوجود1391 سال در انقلاب و عمومي هاي دادگاه تشكيل قانون در ماده
 استت نيامده ميان به سخني دادسرا مقامات توسط قرار اين صدور از آمد
 قترار اين نيز بازپر  توسط اعتراض قابل رهايقرا بندي دسته در حتي
 ايتن بتر دلالتت ماده اين تبصره كه گفت توان مي اما. است شده احصاء
 نيتز تعقيب امر و تحقيقات خاتمه از پم تعقيب ترک درخواست كه دارد

 و استت شتده انجام تحقيقات كارهاي كليه كه زماني يعني است ممكن
 .ندارد وجود حقيقت و رمج كشف براي ديير اقدامات به نياز

 تتوان متي طتر  يتك از را 16حقتوقي تاستيم اين گيري شكل مبناي
 در آن مبنتاي ديير طر  از و دانست شناسي بزهديده علم دستاوردهاي
 جنتبش از برگرفتته  گفتت،در بايتد تعقيتب تترک قترار صدور خصوص
. (16) دانستت ترميمتي الغتاگرايي و عتدالت عنتوان تحتت تتر گسترده
 محاكمته تترک درخواست خصوصي مدعي است ممكن كيفري دادرسي
 ترک قرار نام به قراري صدور به مبادرت دادگاه صورت اين در كه نمايد
قترار تترک تعقيتتب از دو ديتدگاه اخلتاقي مختلتتف  .نمايتتد متي تعقيتب

 قضا زدايي  -2تعامل گرا و  -ا سرچشمه ميييرد كه عبارتند از :

 تعامل گرا  -9
صاحبنظران و متفكتران حوزههتاي مختلتف علتم و ديرزماني است كه 

انديشه، ايتن نكتته را واقعيتتي انكارناپذير در حيات فتردي و اجتمتاعي 
بر شخصتيت  كننده ميدانند كه برچسب زدن ميتواند تأثير جدي و تعيين

گرايتتي، منفعتت را در عتدم تعقيتب  ظريته تعامتتل. نفرد داشته باشتد
وارد فراينتد كيفتري نشتده و بتا اعطتاي ميداند. چون معتقد است متهم 

. بته شرايط بازگشت وي بته جامعته فتراهم متييتترددو فرصتي به وي
پم از آن كه جامعه، فردي را كجرو شناخت و به تعبير دييتري عبارتي 

رفتارهتاي نابهنجار وي را برنتافته، بلكه تمامي كنش  تنهااو را برگزيتد، 
و آنها را تا زماني كه ختلا  آن ثابت نشود، هاي او را با بدبيني نيريسته 

حتي شايد بتوان پا را فراتر از ايتن  (19)همچنان نابهنجار تلقي مي كند.
نهاد، به اين معنا كه فردي كه جامعه وي را كجرو مي پنتدارد در اغلتب 
موارد كسي نيست كه نوعتا مرتكتب بتزه متي شود، بلكه كستي استت 

تحت تعقيب قترار گرفتته و دستتتيير متتي به نوعي از نظر اخلاقي كه 
 (.19) شتود

 قضا زدایی -0
قانون اساسي، قوه قضتتائيه عهتتده دار رستتيدگي و  116مطابق اصل 

صتدور حكتم دربتاره تظلمتات، شكايات و حل و فصل دعاوي در نظتر 
گرفته شده است. اما در جهت كاستن از تراكم شديد دعتاوي در مراجتع 

ايي كه بر آن مترتب است، مفهومي به نام قضتازدايي ه قضايي و هزينه
بتراي كاستتن از ميتزان  و اخلتاقي  راهكاري فنتي .شكل گرفته استت

شمار  ها در مراجع رسمي دادگستري كه مستلما امتري نستبي به پرونده
ميرود؛ زيرا قضازدايي مطلق منجر به تعطيل نهادهاي دادرستي و حتذ  

آن كته در زمتره وظتايف حكومتت وظيفته قضتاوت در مفهتوم ختاص 
عنتوان  بدين ترتيب، قضازدايي را ميتتوان بته. شناخته شده خواهد شتد

  بعنواي الغاي كيفتري و  از تتاثيرات  يكي از مباني كاهش موارد تعقيتب
.زيرا به عقيده اي بسياري عدالت اخلتاقي در نظتر گرفتتعدالت اخلاقي 

 ايدهاي اصول اخلاقي جامعه .يعني قضا زدايي و اكتفا به بايد ها و نب

 ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف-
آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلتا ، صتلاحيت محلتي  9مطابق ماده 

شورا در امور كيفري در موارد ذيل است: اول(وقوع جرم در حتوزه شتورا: 
همچنانكه در بحث صلاحيت مراجع قضايي ذكر شد اصل بتر صتلاحيت 



 و تاثیر آن بر عدالت به عنوان یک مولفه ی اخلاقی کیفری الغاگراییمهدی اسماعیلی و همکاران: دکتر 
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رم براي رسيدگي به آن جرم است و استثناهاي وارد دادگاه محل وقوع ج
قانون آيين دادرسي كيفتري ذكتر شتده استت.  14بر اين اصل در ماده 

آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلا ، چنانچته  9از ماده « د»مطابق بند 
جرم در حوزه شورا به وقوع پيوسته باشد، شورا صالح براي رسيدگي متي 

 صلاحيت ذاتي(. باشد )البته با عنايت به

دوم( سكونت يا اشتغال طرفين دعوي در حتوزه شتورا: چنانچته هتر دو 
طر  دعوي، در حوزه شورا سكونت داشته باشند يا محل اشتغال هر دو 
طر  در حوزه شورا باشد، شورا صالح براي رسيدگي است، حتي اگر جرم 

 در محل دييري به وقوع پيوسته باشد.
ررات مربوط به صتلاحيت محلتي در امتور سوم( تراضي طرفين دعوا: مق

كيفري از جمله قواعد آمره بوده، مربتوط بته نظتم عمتومي استت؛ لتذا 
طرفين دعوي حق توافق بر خلا  آن را ندارند. امتا در تعيتين صتلاحيت 
محلي شوراي حل اختلا ، چنانچه طرفين دعوا بر خلا  قاعده صلاحيت 

در بته رستيدگي و حتتي مرجع محل وقوع جرم، تراضي نمايند، شورا قتا
مكلف به آن است. تراضي طرفين دعوا بر خلا  اصل صلاحيت محلتي، 
با اين شرط پذيرفته شده است كه حداقل يكي از طرفين دعوا در حتوزه 

آيتين نامته  9ماده « ب»شورا سكونت يا اشتغال به كار داشته باشد. بند 
يا اشتتغال  طرفين دعوا در حوزه شورا ساكن و»چنين بيان داشته است: 

به كار داشته باشند، مير آنكه، طرفين بر اقامه دعوي در محل ستكونت 
 «و يا اشتغال يكي از آنها تراضي نمايند.

تكليف شورا در شناخت صتلاحيت ختود: همچنانكته ذكتر شتد قواعتد و 
(. ليمتانو 17مقررات مربوط به صلاحيت ذاتي داراي جنبته آمتره استت )

ايراد اصحاب دعتوي بته صتلاحيت آن مرجتع دادگاه بدون اينكه نياز به 
باشد، بايد خود ابتدا صلاحيت خويش را از جهتت ذاتتي و محلتي احتراز 
نموده، چنانچه خود را فاقد صلاحيت دانست، قرار عتدم صتلاحيت صتادر 
كند. شوراي حل اختلا  نيز در موارد ارجاع شكايت بايد ابتدا بته مستأله 

دازد و چنانچته ختود را فاقتد صلاحيت خويش در رسيدگي به شكايت پر
آيتين  11صلاحيت دانست، پرونده را به دادگاه صالح ارسال كنتد. متاده 

در صتورتي كته شتورا »نامه اجرايي در اين باره چنين مقرر داشته است: 
رسيدگي به موضوع مطروحه را در صلاحيت خود نداند، در امور كيفتري، 

 «.ي داردپرونده را جهت رسيدگي به مرجع قضايي ارسال م
مي توان در جهت قضا زدايي شوراي حل اختلتا  در امتور كيفتري بته 
قضازدايي شوراي حل اختلا  ويژه امور پزشكي نيتز اشتاره كترد كته از 
جمله شوراي هاي حتل اختلتا  تخصصتي استت و مطتابق مقتررات و 
دستور العمل هاي كلي پيرامون شوراهاي حل اختلا  و ساير بخشتنامه 

ت مي كنند. جلوگيري از بسط برخي از دعاوي ساده به هاي مرتبط فعالي
مرجع قضيي و مختومه نمودن آن از طريق مذاكره و به تفتاهم رستاندن 
اصحاب دعوا قبل از مطرح شدن در مراحع قضايي يكي از اهدا  ايجاد 

. كتاهش كتار در مراجتع (21)شوراي حل اختلا  در امور كيفري استت 
رسيدگي به دعتاوي پتر اهميتت متي قضايي موجب فراغ بال قضات در 

 شود. 

 

 گیری نتیجه
عدالت كيفري، به طور سنتي بر پايه ستزاگرايي استت و ستزاگرايي بته 

هاي اخلاقي در حقوق كيفري استت. پشتتيباني روايي گزارهجهت فرمان
هاي اخلاقي و متذهبي كته حقوق كيفري از امنيت ملي، نه به جهت پايه

 .گيرديبراسا  قدرت و مصلحت انجام م
امروزه تأثير يافته هاي جرم شناسي بر تمامي حوزه هاي حقوق جتزا، از 
جملته قانون مجازات  و آيتين دادرستي كيفري انكارناپذير است. آمتوزه 
الغاگرايي كيفري، هتدايتير سياستتيزاران جنتايي بته ستمت استتتفاده 

بيشتتر حتداقلي و ضروري ابزارهاي كيفري استت. و ديتدگاه قانونيتذار 
تمايل به برقراري عدالت اخلاقي  در سيستم كيفري دارد به گونه اي كه  
تاسيسات اخلاقي و مجازات هاي جتاييزين صترفا اخلتاقي پتيش بينتي 
نموده است. عدالت كيفري سر آن دارد تا با سزاي بزهكار و پشتيباني از 
بزه ديده، همه چيز را بر سر جاي نخستينش برگرداند. پتر رنتگ كتردن 
مصلحت در برابر عدالت، پديدآوردن سرگرداني در هتد  هتاي عتدالت 
كيفري و كج كردن راه آن است؛ چه جايياه عدالت كيفري را دادرستان 
مي سازند و دادر  كسي است كه نه نماينده بزه كار و بزه ديتده استت 
نه نماينده دولت و ملتت.دادر  نماينتده اليتو يتا نهتادي بتي طتر  و 

ام عدالت كيفري كه هتيچ يتك از دو طتر  را بته شكوهمند است به ن
مصلخت نمي راند. شايد بتوان گفت عتدالت برخلتا  امنيتت ملتي كته 
چهره ملي و جمعي دارد و حقوق بشر كه چهره فردي دارد، به هيچ يك 
گرايش ندارد، نه چهره فردي دارد و نه چهره جمعي، بلكه ترازويي است 

با توجه به پژوهش فوق اين نتيجه كه اين دو در آن سنجيده مي شوند.  
بدست مي آيد كه هر آنچه كه الغاي كيفري در سيستم حقتوقي بيشتتر 
باشد عدالت اخلاقي نيز پررنگ تر مي شود به گو نه اي كه اين دو رابطه 
اي كاملا برعكم دارند در سيستم حقوقي ايران آيين نامته ميتانجييري 

به سيستم حقوق كيفري است  كه امري كاملا بيان كننده ورود اخلاقيات
و تاسيم شورا هاي حل اختلا  و نهاد ترک تعقيب هميتي از تتاثيرات 
الغاي كيفري و تاثير آن بر عدالت اخلاقي مي باشد. نهادهاي مذكور مي 
توانند در حقوق ايران با موفقيت همراه بوده و نقشتي عمتده در كتاهش 

راهبردهتتاي  جمعيتت تتورم كيفتري داشتته باشتند، مشتروط بتر اينكته
پيشنهادي مورد توجه كنشيران سياست جنايي قرار گيرد تا زمينه اجراي 

 مقتنن كته پيشتنهاد متي شتود بهتر اين نهادها در جامعه فتراهم شتود.
 متوارد و جاييزين هاي اخلتاقي افتزوده انواع بر ايران اسلامي جمهوري

 بيشتتري دافرا تدابير اين تا كرده بيشتر قضات در را آنها اختياري اعمال
 در بربييرد. را محكومان از
 

 یاخلاقات ملاحظ
 يامانتت دار يمنابع مورد استفاده، اصل اخلتاق يپژوهش با معرف نيا در
 آثار محترم شمرده شده است. نيمؤلف يو حق معنو تيرعا يعلم
 
 
 



 ی اخلاقی و تاثیر آن بر عدالت به عنوان یک مولفه کیفری هدی اسماعیلی و همکاران: الغاگراییمدکتر  
 

 02 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

هار
چ

ه 
مار

 ش
،

20 ،
89

31
 

ري
رو

 م
له

قا
م

 

 هنام واژه
1. Inflation Criminal Code تورم جمعيت كيفري 

2. Criminal Justice فريعدالت كي 

3. Criminal Abolitionism الغاگرايي كيفري 

4. Expedient مصلحت 

5. Massive Judicial Policies سياست هاي كلان قضايي 

6. Mediation                                               ميانجي گري 

7. Restorative                                                    رميميت 

8. The origin خاستياه 

9. Delinquency  بزه انياري 

10. Ethical issues بايسته هاي اخلاقي 

11. Punishment كيفر گذاري 

12. Criminal justice عدالت جنايي 

13. Rehabilitation correction اصلاح بازپروري 

14. Remiss                                                   بازپذيرسازي 

15. Mediation                                                       وساطت 

16. Legal establishment تاسيم حقوقي 
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