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  ١٣٩۴  بهار ـ تابستان،٩ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،حقوق کیفری یها آموزه

  ییکارا و عدالت چالش
  یفریکیی گرا تیریمد گفتمان در

  رانیا حقوق بر دیتأک با
    ١یزسنگیکهری قاسم هیراض  
  ٢  محمد فرجیها  

  دهکیچ
 ییکاربردهـا و اهـداف بـا دهیچیپی مانسازی ساختارها ،یفریک عدالتی ها نظام

 نیـا. انـد شـده رو روبـه قیـعم ییهـا چـالش بـا ریـاخی ها دهه در که اند چندگانه
 از و استی دادرس ۀاطال و هنگفتی ها نهیهز ،ییناکارا ۀجینت سو یک از ها چالش

 عـدالتی نهادهـا بـه مـردمی اعتمـاد یبـ و »تیمـشروع «بحـران به گر،یدی سو
 بــه پاسـخی بــرا مـدرن اسـتی ســازوکاریـی گرا تیریمـد. دگــرد یبـازمی فـریک

 ،یخصوص بخشی ها وهیش ازی ریگ بهره با کهی عموم خدمات ۀحوز مشکالت
ی اسـتانداردها نیتـدو عملکـرد، تیریمد وی ابیارز ،یمدار یمشتری ها آموزه بر

 عـدالت ِیگـذار اسـتیس وی ریـگ میتـصم در و دارد دیتأک... و عملکرد شفاف
 و امدهایپ در تعمق لکن. است نهاده بنا را نیادیبن و توجه قابل یاتاصالحی فریک

                                                                 
 ٢۶/۶/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ١۵/١٢/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
ـــــشجو. ١ ـــــری دان ـــــوقی دکت ـــــریک حق ـــــرم وی ف ـــــ ج ـــــشگاهیشناس ـــــت  دان ـــــدرس تربی  م

(razie2517ghasemi@yahoo.com).  
  .(m_farajiha@yahoo.com) )مسئول ۀسندینو (مدرس تیترب دانشگاه اریدانش. ٢
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 دری زیـبرانگ توجه ِیعمل وی نظری ها چالش ازی حاک ،ییگرا تیریمد یها جلوه
 وی فـریک عـدالت چـالش هـا چالش نیا ازی کی. استی فریک مداخالت ۀعرص
  .استیی کارا
ی هـا نظـام در مـذکور چـالش ِیعملـ و ینظر ابعاد میترس مقاله نیا از هدف      
. پـردازد یمـ بـدان موجـود نیقوان و اسناد لیتحل ِروش بر هیتک با که استیی قضا
ی محـور مختومه ها، یخروج ِشیافزا بر دیتأک که دهد یم نشان پژوهش نیا جینتا
 شیافـزا بـه منجـر ْظـاهر در هرچند اند، ییکارای نمادها نیبارزتر کهیی آمارگرا و

ی هـا یدگیرسـ در تیـفیک و دقـت ِشیافـزا اسـت، شـده بـسته ِیها پرونده تعداد
  .است نداده دست به رایی قضا

 ،ییکـارا عـدالت، ،یـیگرا تیریمـد ،یفـریک عـدالت نظـام :یدیـلکواژگان 
  .یور بهره
  مقدمه

ی عموم خدمات ۀحوزی ها سازمان دری تیریمد وی ساختار معضالت ریاخی ها دهه در
ی هـا برنامـهی ناکارآمـد و ،یکـاف ِیمـال منـابع نبـود لیـقب از ها دولتی برا رای مشکالت
 و دهیـچیپ معـضالت حـل نـدیفرا رو، نیا از. است کرده جادیا بلندمدت و مدت کوتاه

 تیریمـد ِشمندانیـاند و پـردازان هیـنظری هـا تیـاولو ازی یکـ بـه عرصه نیا ِیچندبعد
 بـر کـه نـدیافر نیـا. اسـت شـده بـدل اسـتیس ۀعرص کارگزاران و دولتمردان و ،یدولت
 بـه اسـت، اسـتوار گـذاران اسـتیس ۀکننـد قـانع هـاتیتوج و مـستحکم ِینظری ها انیبن

ی منتهـ ٢»دیـجدی دولتـ تیریمـد «ایـ ١»ییگرا تیریمد«ی الگوی جیتدری ریگ شکل
  .(Hood, 1991: 19) دیگرد

 تیریمــدی الگوهــا کـاربرد شیافــزا بـا معــادلیــی گرا تیریمـد کوتــاه، یفـیتعر در
 بـر. )٢٠: ١٣٩٠ فـرد، ییدانـا( اسـتی دولتی ها سازمانیی کارا و سود، ادیازد یبرای بازرگان
 کــاهش و ییکــارا شیافــزا از اســت عبــارتی فــریکیــی گرا تیریمــد اســاس، نیهمــ
ــهیهز ــا ن ــی ه ــ ازی ناش ــریکی دگیرس ــاینها وی ف ــت ًت ــه حرک ــمت ب ــیتمرکززدا س  ،ی

  .یاثربخش شیافزا وی محور پردازش ،یساز یخصوص

                                                                 
1. Managerialism. 

2. New public management. 
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 مطـرح ١یوبـری بوروکراس با مقابله در که آزاد بازار اقتصاد بر یمبتن ِیدولت تیریمد
 ابتـدا حـله را نیا. بود یدولت بخشی ها سازمان بحران از خروجی برا یّحل راه د،یگرد
 جملـه از کـشورها ریسـا در سپس و رفت کار به کایآمر و انگلستان رینظیی کشورها در
یی گرا تیریمد نفوذ. کرد جلب خود به را رانیدم و گذاران استیس و دولتمردان توجه رانیا
 نیتـر مهـم و گرفـت صورت ها بخش ریسا از کندتر و جیتدر بهی فریک عدالت نظام به
. اسـتی فریک عدالت نظامی نهادها دری فرهنگ تفاوت وی سازمانی ها نهیزم آن، لیدل

 بـا حـوزه نیـا ردیـی گرا تخصص زین و ،یمراتب سلسله و متمرکز نظام رشیپذ با ها دادگاه
ی ولـ ،(Freiberg, 2003: 12) کردنـد یمـ مخالفـت شدت به گرا تیریمدی ها آموزه ورود
 لیـدال نیتر مهم و دیگرد حاکمی فریک عدالت نظام بریی گرا تیریمدی الگو جیتدر به
یی ناکـارا لیـدل بـه انسداد و وقفه ازی ناشی فشارها دیتشد: کرد یاد توان یم نیچن را آن

 از تـرس و جـرم آمـار شیافـزا ؛یعموم اعتماد جلب و جرم کنترل دریی ضاقی ها نظام
  .یفریکی ها یدگیرس ِمتعارف ریغی ها نهیهز ؛یدادرس ۀاطال جرم؛
 ۀحـوز دریـی گرا تیریمد کاربردی ها چالش نیتر مهم ازی یککه  گفت بتوان دیشا
 بـه را انگـذار اسـتیس و شمندانیـاند توجـه عمل و هینظر ۀعرص در کهی فریک عدالت
 وی تیریمـدی هـا دغدغـه انیـم تـوازن وی بخش تعادلی چگونگ است، کرده جلب خود

  ییقــضای بهــساز شیافــزا کــالن، یانــداز چــشم در. اســت عــدالت تحقــق مالحظــات
 حجـمی سـاماندهی بـرا محـدود، وقـت و امکانـات و منـابع از درسـت ۀاستفاد مستلزم

 دریی کـارا شـاخص بـا مواجهـه دری اساسـ پرسش. استی فریکی ها پرونده ازی ادیز
ــه ــا برنام ــریک عــدالت نظــام ِیاصــالحی ه ــا اهــداف از پرســش ،یف   .اســت نظــام نی

 ،ییجـو صـرفه مفهـوم ۀطریسـ بـه توجـه با ریاخی ها دهه در توان یم ایآ گر،ید عبارت به
                                                                 

 شنهادیـپ وبـر مـاکس کـه استی سازمان ِآل دهیا طرحی نوعی دولت تیریمد اتیادب دری وبری بوروکراس. ١
 ؛یمراتبـ سلـسله نظـم ؛یدولتـ بخش کارکنانی قانون اریاخت: شد یم دیتأک موارد نیا بری و طرح در. کرد
 وقـت تمـام اسـتخدام وی تخصـص آمـوزش ؛یشخـصی زنـدگ از کـاری یجـدا ها؛ یگانیبا اساس بر عمل

 ِیکاغـذباز و شـود یمـ شـناختهی سازمانی ماریبی بوروکراس امروز اما. نیقوان از محضی رویپ کارکنان؛
 اطـالقی سـازمانی طرحـ بـری بوروکراسـ عنوان امروز واقع، در. کند یم متبادر ذهن به را حصر و ّحد یب

 ریوپـاگ دسـت مقـررات ِتـاب و چیپـ در مـردم قبال دری ریپذ تیمسئول نیع در آن کارگزاران که شود می
گاه خود احوال به آنکه بدون طیشرا نیا در نانیا. رندیاس  رای مـشکل چیهـ بـهیی گـو پاسـخ تـوان باشند آ

  ).١۴ـ١٣ش: ١٣٨٠ پاشا،: ک.ر باره نیا در شتریب ۀمطالعی برا (ندارند
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 عـدالت نظـامی اصـل هـدف ِفیبـازتعری ادعـا ،یفـریک ندیفرا بر ١یاثربخش و ییکارا
  داشت؟ را دالتع تحققی عنی یفریک

ی سـنت مفهـوم بـهی بندیپا با پردازان هینظری برخ که روست آن از پرسش نیا تیاهم
 نقـد بـه رهگـذر نیـا از و دارنـد عـدالت ویی کـارا تعـارض به راسخ یاعتقاد ،عدالت
 نیـا بـر سندگانیـنوی برخـ مثـال،ی برا پردازند؛ یمیی گرا تیریمدی ها آموزه ۀسرسختان
 عادالنـهی دادرس حق بری جد ۀخدشیی گرا تیریمد ۀبالقوی هاضرر ازی کی که باورند
 ویی کــارا ،یاثربخـش اهــداف کـه چــرا اسـت؛ی زیســت عـدالتی نــوع خـود کــه اسـت
 ۀشکـست وپـا دسـت و مـبهم زبـان ،نانیا نظر از. استی ماهو عدالتی ناف ،ییجو صرفه
. ردیـبگ دهیـناد اری فریک عدالت نظام ِیا هیپا میمفاه تواند یمی سادگ بهیی گرا تیریمد
 زبان در دیبا فقط را آن تیعقالن ،ابدی یم رواج اتهام ۀمعامل همچونی میمفاه که آنجا«
 دری دهـ خـدمات بهبـود نکـهیا بـا. یحقوقی تئور یا نیدکتر در نه افتیی یگرا تیریمد
 کـهی فریک عدالت ۀحوز در است، مطلوبی امر ،محدود منابع وجود بای عموم ۀحوز
 هـدف عنـوان چیه بهیی کارا شیافزا است گناه یب ۀتبرئ و مجرم زاتمجا ،یاصل هدف
  .(Moisidis, 2008: 86-95) »گردد ینمی تلق مجموعه نیای عال

 رایـی گرا تیریمـدی الگو عدالت،ی ها شاخص ۀدوبار فیتعر بای ا عده مقابل، در
 و نـددبریه ،نمونـهی بـرا انـد؛ برشـمرده عدالتی عال هدف به وصول در مناسبی ابزار
 اصـول از اسـتفاده بـا ٣عـدالت کـردنی عقالنـی بـرای ابـزار رایـی گرا تیریمد ٢سرون
 قابـل ریـغ وی انتزاعـ مفهـوم بـه تمـسکی جـا بـه ها دادگاه ۀادار در اقتصاد و تیریمد

  .(Brown, 2014: 114) کنند یم فیتوص عدالت ِدسترس
 لیتحل دری مدرن یالگوها ،ییگرا تیریمد به مخالف یا موافقی کردهایرو اساس بر
 عـدالتی هـا ارزش ازی انعکاسـ الگوها نیا واقع، در. است شده شنهادیپی فریک ندیفرا

                                                                 
ی بـرا دهـد یمـ نـشان و اسـت موردانتظار استاندارد برونداد به آمده ستد بهی واقع برونداد نسبت ییکارا. ١

 اهداف بهی ابیدست زانیمی اثربخش آنکه حال. است شده درست ۀاستفاد منابع از چقدر جینتا بهی ابیدست
  .است آمده دست به درست چقدر جینتا ازی ا مجموعه دهد یم نشان و است

2. Heydebrand & Seron. 

3. Rationalization of justice. 
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 تحـتی فـریکی دادرسـ نیـیآی الگـو دویی شناسـا در ١پاکر هربرت ۀینظر .اند یفریک
 میترسـ دری نظـر تـالش نیتر جیرا ،عادالنهی دادرسی الگو و جرم کنترلی الگو عنوان
. اسـت عادالنـهی دادرسـ و گـرا تیریمـد متنـاقضی هـا ارزش انیم قیدق ًنسبتای مرزها
 ست،یـن قیدق اندازه نیا تای فریکی دادرسی ها نظام عملکرد کیتفک ،عمل در هرچند

 ٢کـرد ارائـه پـردازان هیـنظر گـریدی برای مشترکی مبنا موجود ِینظر اتیادب در مدل نیا
(Abraham, 1998: 18).  

 تـا میآن بر ،ییگرا تیریمد ۀشیاندی گذار ارزش ۀردربای نظر مناقشات از نظر صرف
 رانیـای فریک عدالت نظام در محور ییکارای ها استیس از موجودی ها جلوه به ارجاع با
ی فریک عدالت تحقق نظر از ها استیس نیای ابیارز بهیی کایآمر ـ یسیانگلی کشورها و

 کـاهش ۀحـوز دو ردیی کـارا شیافـزای هـا جلـوهیی شناسـا ضـمن واقـع، در. میبپرداز
 و حـق احقـاق و قضاوت بر ها یمش خط نیا ریتأث ،یور بهره و سرعت شیافزا و ها نهیهز
ی کلـ طـرح از پـس لـذا. شود یمی ابیارز خصومت فصل به حق احقاق از گذار ندیفرا

ی گـذار اسـتیس گفتمـان در آنی هـا شاخص ویی کارا و عدالتی شناس مفهوم بحث،
 مالحظـات بـه بتـوان مفهـوم دو نیا از روشنی ریتصو داشتن با تا شود یم نییتبی فریک

  .یافت احاطهیی کارا وی فریک عدالت چالش به مربوط
 بـهی اتهـام وی شیتفتی ها نظام ازی فریکی دادرسی الگو تحول به توجه با ادامه، در
ی بررسی فریک حقوق شمندانیاند نظر از آنی هیتوج وی نظر انیبن گرا، تیریمدی الگو

ی ور بهـره شیافـزا بـر ناظری ها استیس بارزی ها جلوه مقاله،ی بعد بخش در. دگرد یم
 نیا ِگذار هیپای کشورهای فریک ندیفرا در ـها نهیهز کاهش و سرعت شیافزا بعد دو در ـ
ی فـریک عـدالت نظام بهیی کارا گفتمان گاهیجا ت،ینها در. شد خواهدی معرف استیس
  .شود یمی ابیارز و نقد ها نامه نییآ و نیقوان ،یراهبرد اسناد لیتحل خالل از رانیا

                                                                 
1. Herbert Packer. 

 وی قـانون ک،یـپوروکرات ،ینیبـالی هـا مـدل بـهی دادرسـی هـا مـدل میتقـس در نگیک شلیم مثال،ی برا. ٢
 سیپلی روین ِمدل در پاکر ِجرم کنترل ۀدیا زین. است گرفته دهیا اریبس پاکر هربرت مدل از محور، قدرت
 یریتـأثی فـریک محاکمـات در جوانمردانه یباز و قتیحق فکش مدل ۀدربار بندز سوزان پژوهش دابر،

  .است داشته سزا هب
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  یفریکی نهادها دریی کارا و عدالتی ها شاخص و مفهوم
 آن تبعات وی فریک عدالت نظام دریی کارا بر یمبتنی ها یگذار استیس لیتحل از شیپ
ی ضروری امر آنی نظری مبان ویی کارا و عدالتی شناس مفهوم ،یفریک عدالت نظر از

 نیای فریک عدالت نظام بر حاکم گفتمان و پژوهش اتیادب به ارجاع با مه،ادا در. است
  .شوند یم نییتب میمفاه

 قـرار عـدالت نظـر مـد ،یاجتمـاع مناسـبات و هـا تیـفعال ازی گونـاگونی هـا حوزه
 و عیـتوز«. اسـت کرده مطرح را عدالت از متعدد یمیمفاه ها حوزه نیا تنوع. رندیگ یم

 ،»دهیـد انیـز خـسارت جبـران «،»ها یستگیشا به متناسب پاسخ «،»امکانات صیتخص
 و برخـورد «،»اختالفـات و منازعـات فـصل و حـل «،»هـا یـیدارا سـنجش وی ابیارز«

 ازیی هـا نمونـه... و» یمعـامالت مبـادالت انـواع و فـروش و دیـخر «،»میجـرا مجازات
 اتیـادب در ،اسـاس نیهم بر. ابندی یم ارتباط عدالت موضوع با که اند یزندگی ها حوزه
 ۀحـوز: از نـدا عبـارت هـا حـوزه نیـا. دیـد را عدالت از خاص ۀگون سه توان یمی فلسف
 ٤،یعیتـوز عدالت مفهوم سه نیبنابرا ٣.مبادالت ۀحوز ٢؛ها مجازات ۀحوز ١؛ها صیتخص

: ١٣٨٠ ،یدفاطمیسـقـاری ( دارد وجـود ٦یا مبادلـه عدالت و) یاستحقاق (٥یمکافات عدالت
 عـدالت مفهـوم بـه محـدود اسـت نظـر مد عدالت مفهوم از آنچه ر،جستا نیا در. )٢۴۴
 برخـوردی هـا روش مجمـوع به رای فریک عدالت ،یحقوقی ها فرهنگ«. استی فریک
 دری وقتـهـا   آنانیـمجر و هـا روش نیـا. انـد کـرده فیـتعر جـرم ارتکاب به متهمان با

 و جـرم کـشف از کـه شـوند یمـ ینـدیفرا بـه لیتبد رندیگ یم قرار نظام یک چارچوب
 در. )٣/٢٢ش: ١٣٨٨ ،یدیـام( »انجامد یمی و تیمحکوم یا برائت به و آغاز متهم بیتعق

ی فـریک عـدالت ۀواژ کـاربرد نینخـست ،یفـریک حقـوقی گفتمان درونی فضا در واقع،
 نیـا در. دارد اشاره مجرمانه ۀدیپد کنترل روند و جرم به پاسخ ،یدگیرس ندیفرا بر شتریب

                                                                 
1. Allocations. 

2. Punishments. 

3. Exchanges. 

4. Distributive justice. 

5. Retributive justice. 

6. Commutative justice. 
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 نظـر مـدی فـریک عـدالت ازیی معنـا عدالت، ویی کارا چالش لیتحل مقام در و جستار
ی فریک عدالتی مفهومی ها جنبه به ست،ین ادشدهی یمعنا با ارتباط یب هرچند که است
  ١.پردازد یمی فریکی دگیرس ندیفرا در انصاف تیرعا نظر از

 مطـرح بحـث نیـا ًمعمـوالی مـاهو وی شکلی فریک عدالتی شناس مفهوم ۀحوز در
 کـه یحـال در است،ی دگیرس جینتا خصوص در عدالت ،یماهو عدالت که است شده

 عبـارت بـه. شـود یمـ جـهینت حصول به منجر که است یندیفرای عدالت ،یشکل عدالت
 نیــا اگــر کــه کنــد یمــ اعمــال نــدیفرا بــر رایی هــا تیمحــدود ینــدیفرا عــدالت گــر،ید

 عادالنـه ،ینـدیفرا حاظل ازی دعوکه  گفت توان یم شود تیرعای خوب به ها تیمحدود
 بـای فردهـیک بـر ،یمـاهوی فـریک عـدالت واقـع، در. (Sadurski, 1985: 96-100) اسـت
ی برا. باشد نداشته عادالنه ندیفرا بای ا مالزمه هرچند شود، یم اطالق آن ۀعادالن وصف
 شـده مرتکـب را جرم آن هرچند شود، واداشته اقرار به شکنجه بای متهم که آنجا مثال،
 شـده تیـرعا یندیفرا وی شکل عدالتکه  گفت توان ینم ند،یبب را آن مجازات و باشد
 نیـا بـا. شـودی تلقـ عادالنـه ْجـرم ارتکـاب ِتیـواقع بـه توجه با مجازات اگرچه است،
 خود گر،یدی سو ازیی قضای ور بهره و سو یک از عدالت مفهوم مقابل در آنچه وصف،

  .استی شکل و یندیفرا عدالت شتریب کند یم انینما را
ی فـریکیـی گرا تیریمـد در آنی اقتصادی بسترها رغم یعل که گریدی دیکل مفهوم
 گفتمــان دریی کــارای ســاز مفهــوم و فیتعــار. اســت» ییکــارا «افتــه یادیــز یکــاربرد

 را ثابـت و قیـدقی شاخـص تـوان ینمـ کـه است عیوس و متنوع چندان اقتصاد و تیریمد
یی کـارا زانیـم نییتع در را ها شاخص آن و دیگزبری فریک ستمیس دریی کارا نییتعی برا
یی کارا شاخص ت،یریمد و اقتصاد دریی کارا میمفاه انیم از. دیسنج عدالت نظام کی

                                                                 
ی اسـتحقاق عـدالت و) ینـییآ( یشـکل عـدالت عنـوان تحتی فریک عدالت از جنبه دو اساس، نیهم بر. ١

 اسـت مرسـومی عیطب عدالت عنوان تحت ال کامنی حقوق نظام در کهی نییآ عدالت. است شدهیی شناسا
 عـدالت دانـان، حقـوقی برخـ اعتقاد به که آنجا تا داردی دگیرس ندیفرا در منصفانه ِیباز قواعد بر داللت

 اصـل دو بـری نـییآ عدالتی محتوا. ددانن یم انصافی معنا با مترادف رایی قضای ها یدگیرس دری عیطب
 مهـم ِاصـل دو نیـا از کـه اسـت اسـتوار اتشیـدفاع اسـتماع بـر مـتهم حـق ویی قضا مقامی طرف یب ِمهم

 :١٣٨٠ ،یدفاطمیسـقـاری : ک.ر شتریـب ۀمطالعـی بـرا (شود یم استخراج عادالنهی دادرسی سازوکارها
  .)٣۴ـ٣٣ش
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یی کـارا کـه چرا د؛ینما یم تر کینزدی فریکی ها پرونده در قضاوتی فضا به د،یتول در
 هــا دادگــاه مــورد در( دیــتولی بــرا ازیــن مــورد منــابع ِنــسبت ازی فیتوصــ مفهــوم، نیــا در

) صـادره یآرا هـا دادگـاه مـورد در( ستمیـس آنی خروج مقابل در) مطروحهی ها پرونده
 ،واحد زمان در متفاوت جینتا اخذ و رفته کار به ِمنابع ۀسیمقا از ستمیس نیا در. باشد یم
 پرونـده پـنج به روز یک در کهی فریک یدادگاه نیبنابرا. دیآ یم دست بهیی کارا زانیم
ی دگیرسـ پرونـده سـه به مدت نیهم در کهی دادگاه با سهیمقا در باشد، کردهی دگیرس

یی ربنـایز عامـل دو بـه محاسـبه نیـا در بـسا چه البته. شود یم شمرده کاراتر است کرده
 نیـیتع شـاخص ،یفـریک عـدالت نظـام یـک در است ممکن آنکه نخست. شود توجه

 زمـان در پرونـده تعـداد همان پردازشی برا ازین مورد منابع زانیم کاهش ،ییکارا زانیم
 کـهی ا پرونـده تعـداد همـانی برای کمتری مال وی انسان منابع ،مثالی برا باشد؛ گذشته
 مـوردی ها پرونده زانیم شیافزا گرید شاخص. رود کار به است شده یمی دگیرس ًسابقا

ی رو بهــره ویی کــارا مفهــوم نیــا در. اســت ســابق امکانــات و منــابع همــان بــا پــردازش
ی زمـانی عنـ یشـوند؛ اسـتفاده گریکـدی یجـا به و باشند داشته کسان یییمعنا توانند یم
 امـروز. باشد داشتهی شتریب ۀشد بستهی ها پرونده که رسد یمی ور بهره بهی فریک ستمیس

 هـا پرونـده تیریمـد ۀحـوز دری فـریک عـدالتی ها نظامی اصل ۀدغدغ به دوم شاخص
 کنتـرل زانیـم بـهی بـستگ رایـز اسـت؛ دهیـچیپ اریسبـ امـر نیا تحقق. است شده لیتبد
 ویی شناسـا گـر،یدی سـو از ١.شوند یمیی کارا شیافزا باعث که دارد متعدد ییرهایمتغ

ی امر آن، عملکرد و ستمیس تیماه و نوع به بسته ،ییکارا بر مؤثری رهایمتغ تمام کنترل
 ِحیتـرج اگـر یحتـ. (Coleman, 1980: 509-552) اسـت نـاممکنی مـوارد در و مـشکل

 بـه منابع کمتر مصرف مثال،ی برا ـیی کارا به مربوط ِیمش خط میترس در گذاران استیس
 در هدف نیا بهی ابیدست باشد، هم روشن و حیصر ـ برعکس یا ها یخروج شیافزای جا

                                                                 
هایی را نسبت به آنچه دارد اعمـال   کنترلییِدف افزایش کارابرای مثال شرکتی را در نظر بگیرید که با ه. ١

 خـود یک از رقبـا بـه افـزایش کـاراییـ کـه هـیچ درصـورتی. تواند شرایط بازار را کنترل کند کند اما نمی
تواند درآمد بیشتری از فـروش  مبادرت نکرده باشند و تقاضا در بازار کشش قیمت داشته باشد شرکت می

ِصورت، صـرف افـزایش واحـدهای  در غیراین. دست آورد و به سودآوری بیشتر برسدتولیدات خود را به 
» ییکارا«دهد که  خوبی نشان می این مثال ساده به. وری و سود منجر شود تواند به افزایش بهره تولید نمی

  .شود مفهومی است که در خأل تفسیر و بررسی نمی
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 اوصـاف، نیـا بـا. ستیـن ریپذ امکانی آسان بهی ستمیس وی سازمانی ها بافت از یاریبس
 از را خـود تیجذابی ادیز حدود تا رود یم شمار به ها سازمان هدف کهیی کارا شیافزا

 شیافـزا در رو شیپـی هـا یدگیـچیپ تـوان یمـ شـده عرضـه چارچوب با. دهد یم دست
  .کردی نیب شیپی حدود تا رای فریک عدالت نظام دریی کارا

یی کـارا شیافـزا شـاخص که است نیا گفت سخن آن از توان یم قطع طور به آنچه
 ازی شتریـب تعـداد پردازش وی دگیرس سرعت شیافزا بر هموارهی فریک عدالت منظا در

 ،مثـالی بـرا اسـت؛ کمتری ها نهیهز صرف با و نیمع زمان مدت دری فریکی ها پرونده
 میتـصم صـدور بـهی منتهـ مـاه یـک طول در پرونده ١٠٠ تعدادی فریکی ا شعبه در اگر
 ابدی یم شیافزای نیمع زانیم به پرونده دادتع نیا ،ییکارا شیافزا با است، شده  مییینها

 نیـا در نیبنـابرا. دیـآ وجـود بهی رییتغ شده داده اختصاص زمان و منابع در نکهیا بدون
 عبـارت بـه. اسـت شـعبه هـر ۀشد بستهی ها پرونده آمار ،یاصل ۀسنج ،ییکارا از تیروا
 و منـابع اتـالف ،یرکـا دوبـاره ،یدادرسـ ۀاطالـ بـا مقابله شعار بایی کارا شیافزا گر،ید

ی هـا بـازه در و یابد سرعتی فریک ندیفرا تا یافت راهی فریک عدالت به ها نهیهز شیافزا
 یهـا بحـران از خـروج ،تیـنها در و شـودی دگیرسـی شتریـبی هـا پرونـده نیمعی زمان
 ،ییکـارا زانیـم ثیـح ازی فریک ستمیس تیموقع لیتحل نیبنابرا. گردد محققی ستمیس

 پرونـده هـر بـهی دگیرسی برا شده داده صیتخص منابع و زمان مدتی ابیارز بهی بستگ
ی اریبـس ِیفـریکی دادرسی الگو ،یدگیرس زمان طول و ها نهیهز کاهش بر دیتأک. دارد
 ،یاثربخـش ویی جـو صـرفه ویی کارا میمفاه دل از که آنجا تا کرد متحول را کشورها از

 حـدود تـای اتهـام ـ یشیـتفتی گوهاال از که برآورد سری فرد به منحصری دادرسی الگو
ی نظری مبان ،الگو نیای معرف ضمن ادامه در. دارد گرید یاهداف و است متفاوتی ادیز
  .شود یمی بررس آنی سازوکارها و

  گرا تیریمدی دادرسی الگو
ی عمل ۀیرو مدرن،ی گذار استیس ِریناپذ ییجدا بخشی فریک ندیفرا دریی کارا شیافزا
 توجـه قابـل ییهـا تـالش اساس، نیهم بر. است ریاخی ها دهه دری علمی ها پژوهش و
 گرفتـه صـورت گـرا تیریمدی دادرسی امدهایپ و هیتوج مبنا، ۀدرباری پرداز هینظری برا
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 پرداخته موضوع نیا ابعاد به شتریب ١ونابری تیریمد مدل دیشا ها هینظر نیا انیم در. است
 ویی کـارا شیافـزا بـه کـایآمر اکممحـی افراطـ شیگرا نییتب و شرح ضمن ونابر. باشد
 تمرکـزی و اعتقـاد بـه. کنـد یم خاطرنشان را شیگرا نیا ِیجد خطر ،ییقضای ور بهره

 لیـتما وجود با. زد خواهدی فریک عدالت نظام بهی شتریب بیآس ،ییکارا شیافزا بر صرف
ی جـدی چالش به مسئله نیا ،ییکارا شیافزا دادن نشان ریناپذ اجتناب به گذاران استیس
ی تیریمـد یدادرسـ مدل در آنچه ونابر اعتقاد به. است شده لیتبدی فریک عدالتی برا

 ارزشی مبنـا بـری فـریک قـضاوت بـر نـاظر قواعد فیبازتعر است،ی بررس قابل یچالش
 موضـوع نیـا ازی ادیز بخش ال کامنی ها نظام دری و اعتقاد به. است مدل نیا دریی کارا
ی اسـتاندارد فقـدان خـصوص نیـا در ونابر مهم ۀدغدغ. دگرد یبازم »اتهام ۀمعامل «به

  .(Brown, 2014: 187-190) است آن قیدقی امدهایپ نییتع ویی قضایی کارا ۀدربار
ی امـر آن دریی کـارا کامـل تحقق که استیی ها نظام جمله ازی فریک عدالت نظام
 نهمچــویی رهــایمتغ ازی فــریک عــدالت نظــامی هــا یورودی ریرپــذیتأث. اســت مــشکل
 رییـتغ جـرم، زانیـم شیافـزا و جرم ارتکابی الگوها رییتغ ،یانگار جرم قلمرو گسترش

ی نهادهـا و هـا سازمان گرید از شیب را نظام نیا... و جرم کنترل دری اسیسی ها دگاهید
 رغم یعل. دهد یم قرار ریناپذ کنترل و ناشناختهی رهایمتغ با مواجهه معرض دری اجتماع

 ْعمـل در ،یفـریک عـدالت نظـام ِانیمجر و رانیمد گذاران، استیس مذکور مالحظات
 میریبپذ را فرض شیپ نیا اگر. اند گرفته شیپ دریی کارا شیافزای برا را متنوع ییها هیرو
 نیـا اسـت شـده بـستهی هـا پرونـده تعداد ،ییقضای واحدها عملکردی ابیارزی مبنا که
 تعـداد کـردن مختومـه بـه فقمو نحو هر به کهیی قضا مقامات که شود یم حاصل جهینت
 پـردازش بـهی کمتر منابع صرف با یا هستند خودی سازمان واحد در ها پرونده ازی شتریب

یی کـارا شیافـزا بـه ازین. شوند یم محسوب کاراتر پردازند، یم سابق ۀپروند زانیم همان
ی اجـرا هـدف با و سازمان از خارج ِیعموم مطالبات شیافزا علت بهی فریک ندیفرا در

 دارد یمـ آن بر را دادستان و قضات ستم،یس از خارج ِفشار اساس، نیهم بر. است قانون
 نیبنـابرا. (Bridges, 1982: 50-73) بپردازندیی کارا شیافزای برایی ها تیموقع خلق به که

                                                                 
1. Brown. 
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 حجـم بـهی دگیرس و ها پرونده تیریمد یبرایی ها روش افتنی، دادستان و قضات ِهدف
 و بیـتعق ن،یـا وجود با. است کمتر منابع صیتخص و کمتر زمان در ها پرونده ازی نیمع
ی هـا قـضاوت تیـظرف بـهی جزئ طور به است ممکن که استی ریمتغی فریکی دگیرس

  .باشد داشتهی بستگی فریک نظام کل عملکرد ویی قضا دستگاه
 در دقـت و تیـفیک ویی کـارا وندیپ به اعتقاد خودی تیریمدی دادرس ۀینظر در ونابر
 شیپـاال دری تیریمدی ها روش بهبود به زیچ هر از شیب مدل نیا در. داردی فریک دنیفرا
ی دگیرسـ ۀمرحلـ در تا شود یم دیتأکی مقدمات قاتیتحق ۀمرحل در ها پرونده تیریمد و

ی برا مقطع نیتر مهم دادسرا دری مقدمات قاتیتحق و بیتعق ۀمرحلی و نظر از .ها دادگاه
. (Brown, 2014: 195) اسـت همزمـان طـور به دقت و تیفیک ویی کارای رهایمتغ کنترل
هـا   آندر قـتیحق کـشف و هـا پرونـده ازی انبوه حجم با دادگاه نکهیای جا به نیبنابرا
ی گانیبا مانندیی سازوکارها کمک بهی مقدمات قاتیتحق ۀمرحل در توان یم باشد رو روبه
 قیـتعل وی گـانیبا رارقـ صدور ،یفریک ازی حقوق وصف واجدی ها پروندهی جداساز و
 رونـد بـه ،دادگـاه شـعب بـه هـا پرونـده ریسـا ارسال و تیاهم کمی ها پرونده در بیتعق
ی اثربخـش. کـرد کمـکی دگیرسـ در صحت و دقت شیافزا با همزمانیی کارا شیافزا
ی هـا رساختیزی نیب شیپ متخصص،ی انسان منابع ِتوجه قابل شیافزا به موکول مدل نیا

 امـر نیـای اجـرا در دادسـرا عملکـرد ِقیدق و مستمری ابیارز و ظارتن و متناسبی قانون
ی اعظمـ بخـش که است نیا شود یم دیتأک آن بر اریبسی تیریمدالگوی  در آنچه. است
ی فریکی ها بیتعق ازی اریبس که چرا شود؛ آشکار محاکمه از شیپ ۀمرحل در قیحقا از
 هـا پرونـده حجـم کـاهش ضـمن ب،یـترت نیبـد. ابـدی یم خاتمه دادسرا ۀمرحل همان در
  ١.ابدی یم شیافزا دادگاه در صادرهی آرا صحت و تیفیک

                                                                 
 عـدالت «عنـوان بـا انگلـستان، کشور وزارت گزارش چهارم ۀمیمض ِموجب به انگلستان حقوق نظام در. ١

 ِیاساسـی هـا بخـش ازی یک. دارد اشارهیی کارا شیافزا در نظام نیا عملکرد به »ندهیآی سو به: یفریک
ی نمـاد الت،یتـشک نیـا. اسـتی سـلطنتی دادسـتان التیتـشک انگلـستانی فـریک عدالت نظام عملکرد

 ِکـاهشی بـرا مرحله نیا بر تمرکز و دادسرا اراتیاخت حدود شیافزا وی تیریمدی دادرس از باشد تواند یم
 پرونده ،سیپل ِبیتعق ِمحض به اساس، نیهم بر. حکم صدوری برای فریک شعب بهی ارجاعی ها پرونده

 اتهام رد یا اصالح ب،یتعق مورد در آن، ِیبررس از پس تا شود یم ارجاعی سلطنتی دادستان ۀاداری وکال به
  .)١۶١ش: ١٣٨٧ مهرا،: ک.ر ساختار نیا ۀدربار شتریب ۀمطالعی برا (شودی ریگ میتصم
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 در میتــصم اتخـاذ وی دگیرسـ تیـفیک ویی کـارا انیـمی تیریمـد ِیدادرسـ مـدل در
ی هـا یمش خط بای تیریمدی دادرس روش هرچند. شود یم داده وندیپی فریکی ها پرونده
ی دگیرسـ ریمـس ازی فـریکی هـا پرونـده خـروج اتهام، ۀمعامل ها، پرونده غربال با مرتبط
 مـورد اریبـسی گـذار قـانونی هـا نظـام در... وی میترمی ندهایفرا به آن ارجاع وی رسم
 بـه منجـر ًعمال دادسرا و سیپل نهاد بری ستمیس فشار اعمال رسد یم نظر به است، توجه
 نکـردن تیـرعا و میجـرا بیـتعق عـدم و بیـتعق خـصوص دری شیاند مصلحتی نوع
. باشـدی دادرسـ عیسـر نـدیفرا در مـتهمی دفـاع حقـوق نظر ازی نییآ عدالتی ها ؤلفهم
 وی فـریکی نهادهـا در نینـوی دولت تیریمدی ها آموزه تیاولو بر ناظر ِیگذار استیس

 ادامـه، در. داردیی قـضای هـا نظـام در هـا اسـتیس نیـا شـدن رفتـهیپذ از نشان آن ابعاد
 شـود یم یس بررسیانگل و کایآمری ها نظام در کردیرو نیای نمادها و ها جلوه نیبارزتر

  .شود شناخته شتریب بسترها نیا دری ور بهره گفتمان تحوالت تا

  یفریک ندیفرا دریی کارا ِشیافزا به شیگرا
 و انگلـستانی هـا نظـام بـودن شتازیپ از تیحکای فریکی گذار استیس تحوالتی بررس
. داردیی کـارا شیافـزا ژهیـو بهی فریکیی اگر تیریمدی ها آموزهی ریکارگ به در کایآمر
 دایـپ انگلـستان و کـایآمر وقتی ها دولت دری ادیز طرفداران ١٩٨٠ ۀده در دگاهید نیا

  یبـرایی راهکارهـای جـستجو دری جـد طـور بـه کـارگزاران و گـذاران استیس«. کرد
  انهادهـ قیتشو وی گذار هیسرما نیهمچن. بودندی فریک عدالت دری ستمیس تفکری الغا
  »یافــت قــوت روز بــه روز هــا پرونــده بــهی دگیرســ در متقابــل ِیوابــستگ تیــتقو یبــرا

(Rain & Wilson, 1997: 80-95) .افـول در تـوان یمـ را مـذکور تحـوالت ظهوری بسترها 
 ،یاداری بوروکراسـ شکـست ،یاقتـصاد دیشـد رکـود کـشورها، نیا در رفاهی ها دولت
 رییـتغ ْتینها در وی عموم ۀادار ۀعرص به آن ورود و ارتباطات و اطالعاتی ّفناور ظهور
 نظـام تیریمـد ِدیـجدی الگوها کاربردی برا جستجو. دیدی اتهامی دادرسی الگوها در

 وی قـانون تحـوالتی بـرا را راه نینـوی دولتـ تیریمـد دگاهید با منطبق ،یفریک عدالت
 ًنـسبتا ۀتجرب از دهه دو حدود گذشت از پس. کرد هموار کارآمد و کارای ها نییآ ظهور
 بـهی مش خط نیا ها نهیهز و منابع دریی جو صرفه ویی کارا شیافزا در کشورها نیا ِموفق
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 مرتبطی ها استیس نیبارزتر ادامه، در. یافت راه زین رانیا ازجملهی حقوقی ها نظام گرید
 نیای بررس. شود یم ذکرـ  ییقضای ور بهره و سرعت شیافزا مفهوم در ـیی کارا شیافزا با
 رونـد تواند یم محور، ییکارای ها یگذار استیس تیفیک دادن نشان بر عالوه ها استیس
  .دهد نشانی خوب به رای ا هّیرو ِعدالت شدن دهیکش چالش به

 نـدیفرا اصـالح بـهیی ها فرض شیپ با کایآمر و انگلستان کار محافظه گذاران استیس
 عـدالت نظـام در درسـت عملکـرد کـه بـود نیا فرض شیپ نیتر مهم. پرداختندی فریک
 انیمی هماهنگ وی وابستگ. نهادهاست عملکرد در ریتأخ و وقفه نتنداش مستلزمی فریک

 کی هر در پرونده مناسب پردازش و ستمیس کی یاجزا ۀمثاب به یفریک عدالتی نهادها
ی فـریک ندیفرا در ریتأخ و وقفه کاهش الزامات از مشخص یزمانۀ باز در واحدها نیا از

ی فـریک عـدالتی تلق اول: است مهم عنصر دو مستلزم ْدرست عملکرد ن،یابرابن. است
ی اجزا و نهادها انیم ارتباط و) یفریک عدالت بهی ستمیس کردیرو (ستمیس ک یۀمثاب به
 شیافـزا منظـور بـه نهادهـا نیا انیم اطالعات و ها پرونده عیسر انیجر دوم ستم؛یس نیا

 دری بخـش نیبـ ِپـژوهشی هـا گـروه لیتـشک بـهی منتهـی ستمیس تفکر. نهادهای خروج
 بـدلیی کـارا شیافـزا ِییربنـایز منطـق بهی ستمیس تفکر واقع، در. شدیی قضای ها نظام
 شـکل اسـتیس نیـا بـه توجـه بـا یاقـدامات هـا دادگاه و دادسراها در مثال،ی برا د؛یگرد
 ختلـفم مراحـل در پرونـده انیجرل یتسه و تیریمدی ها کیتاکت: جمله از اند؛ گرفته
 محاکمـه؛ از شیپـهـا   آنیبررسـ و َبـر زمـان و دهیـچیپی هـا پرونـده کیتفک ؛یدادرس

  .یدگیرسی برا معقول زمان مدت و ها نهیهز زانیم اساس بر ها پروندهی جداساز
 در کـه اسـتی گـرید اقـدامیی کـارا شیافـزای بـرا سیپلـی روین عملکرد در رییتغ
ی برا سیپل اراتیاخت شیافزا«. است هگرفت صورتی فریک عدالتی ها نظام ازی اریبس

ی بـرای اقـدام) یراننـدگ ویی راهنمـا میجرا مورد در ًمثال (اجراها ضمانتی برخ اعمال
 گـرید بـارز ۀنمون. استیی کارا و سرعت شیافزا و دادگاه و دادستان فیوظا از کاستن

دهد  می را اجازه نیا سیپل به که است انگلستان ١٩٩٨ی عموم نظم قانون ،رابطه نیا در
 مـسئله نیـا از هـا دادگـاه و کندی دگیرس ًرأسا قهیوث ِقرار تحت ِمتهمان اموری برخ بهکه 

  .(Ashby & Irving, 2007) »باشند معاف
 عـدالتی هـا نظـام ِمحـور ییکـارای هـا یگذار استیس از گرید ۀمالحظ قابل بخش
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 نظـام در ١٩٩٠ و ١٩٩٨٠ی هـا دهـه در کـه اسـت ١ییکـارا ـ نهیهزی ها استیس یفریک
ی ور بهـره و سرعت شیافزا ها استیس نیا تمام هدف. شدی گذار هیپا انگلستان عدالت

ی آزاد بـه مربوطی ها نهیهز کاستنی برا ازیامتی اعطا مثال،ی برا بود؛ ها نهیهز کاهش و
 بـه ازیـامتی اعطـا و ١٩٩٢ سـال در تیستریـماجی هـا دادگاه وی مراقبت قیتعل و مشروط

ی هـا نـهیهز بـر خزانـه کنتـرل شیافـزا در مهـم یگام انگلستان در ١٩٩۵ سال در سیپل
 اریاخت در قیدقی بند فرمول با بودجهی محدود مبلغ راهبرد، نیا در. بودی فریک عدالت
 واحـدها شـدن مـهیجر باعث بودن، نهیپرهز و بودن بازده کم که گرفت یم قرار واحدها

 تیستریـماجی هـا دادگـاه دری قحقـو مـشاورانی بـرا ثابـت دسـتمزد رواج. دیـگرد یم
 رغـم یعلـ دگانیـد بـزه ِثابـت غرامـت ِیکلـ طـرح بیتصو زین و آنان اعتراض رغم یعل

 کـاهشی بـرا کارگر حزب دولتی ها برنامه از آن بودنی قانون بهی عال دادگاه اعتراض
 اطالعـات تیریمـدی هـا ستمیس در تحول مشابه، طور به. بودیی کارا شیافزا و ها نهیهز
یی کـارا لحـاظ از نهادها عملکردی ابیارز به مربوط آمار انتشار و نهادها از کی هر یبرا
 سال در. بود عدالت نظام ِییکارا ـ نهیهز بر نظارت شیافزا قیمصاد از ،یمالیی ناکارا ای

 ویی کـارا بـر نظـارت دسـتورالعمل بـا تیستریـماجی هـا دادگـاه دری بازرس نهاد ١٩٩٣
  .شد سیتأس ها نهیهز کاهش
ی ها یریگ میتصم ازی اریبسی اصلی مبنایی کارا ـ نهیهز شاخص ر،یاخی ها دهه در
ی فـریک عـدالت نظام ِیمال منابع وی انسان منابع تا بود انگلستان ژهیو بهی غربی ها دولت

 و وکـال و دانـان حقـوق س،یپلـ سازمان هرچند «شوند،ی ساماندهی عقالنی کردیرو با
 نـشانیی ها مقاومت ،ییکارا شیافزای ها طرح مقابل در )ها تیستریماج ژهیو به (قضات
ی هـا حـوزه تعـداد ،ییقـضای هـا رسـاختیزی بهـساز هدف با و ١٩٩٣ سال در. دادند
 خـدماتی هـا بخـش ریسـا هماننـد. یافـت کـاهش منطقـه ١٣ بـه منطقـه ٣١ ازیی قضا
 صـورتی سـاز یخـصوص قیـطر از اضـافهی هـا نـهیهز مهـار و دیشـد کنترل ،یعموم
 خـدمات، تیـفیک شیافـزا بـر عـالوهی سـاز یخصوصی مبنا گر،ید عبارت به .گرفت
 راسـتا نیهمـ در. بـود دیـزای هـا نـهیهز کـاهش وی اقتـصاد رقابت سازوکار از استفاده

                                                                 
1. Cost - efficiency. 
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 تا شد واگذاری خصوص بخش به ها زندانی تیامن وی بهداشت ،یتیحما وی رفاه خدمات
ی برخــ کــردن ینظــام ریــغ. یابــد کــاهش حــوزه نیــا در دولــت آور سرســامی هــا نــهیهز

 مــددکاران ،آن مــستقل و داوطلبانــه خــدمات از شتریــب ۀاســتفاد و سیپلــی عملکردهــا
 ،شهود /دهید بزه از تیحما خدمات و مشروطی آزاد وی مراقبت قیتعل مأموران ،یاجتماع

 نیهمـ تحقـقی برای همگ انگلستان در ١٩٩۵ سال از» یدادگاه خدمات «ِنهاد سیتأس
 ازی عـال دادگـاه دری سـازمان تیریمـد و خـدمات تیریمـدی جداساز زین. بود هدف
 »هـا آن کنتـرل و هـا نـهیهز شدن تر شفافی برا بودیی ها گام ،یاسیسیی گو پاسخ ندیفرا

(Rain & Wilson, 1997: 80-95).  
 بیتصو کایآمری فریک عدالت نظام در سرعت ویی کارا شیافزای ها جلوه گرید از
ــانون ــا در. کاســتیآمر ۀکنگــر در ١»عیســر ۀمحاکمــ «ِق ــانون نی ــا ق ــسر هــدف ب  عیت

 شـد گرفته نظر در ها پرونده بهی دگیرسی برای زمان ییها تیمحدود ،یفریک محاکمات
 زیـنی زمـان ۀبـاز نیا ازی تخطی اجرا ضمانت. دندیگرد آن از تیتبع به ملزم ها دادگاه و

 در و آن بـه نـسبت نزمـا مـرور شمول وی دگیرس ۀگردون ازی فریک ۀپروند ِشدن خارج
 بیتـصو زمـان از. بـود ّمتخلـف قضاتی برای سازمان درونی اجرا ضمانت گرفتن نظر
. افتاد راه به آنی اجرا ضمانت وی زمانی ها تیمحدود سر بری ادیز مناقشات قانون نیا
ی دادرسـ ۀاطال معضل کردن برطرفی برا کنگره کاران محافظه ِمعنادار تالش قانون نیا

ی فـریکی هـا پرونـدهی بـرای زمان ۀدور سه قانون نیا طبق. بودی فریک لتعدا نظام در
 و فرخواسـتیک صدور تای ریدستگ وی فریک بیتعق شروع نیب ۀفاصل .١ :شد یم نییتع

 بـهیی گـو پاسـخی بـرا متهم احضار تا دادگاه در پرونده ثبت .٢ دادگاه؛ در پرونده ثبت
 ظـرف دیـبا فرخواستیک قانون، نیای رااج در. محاکمه تا احضار .٣ شده؛ مطرح اتهام
 صـدور از پـس روز ٧٠ تـا زیـن محاکمـه. شـود صادری ریدستگ خیتار از روز ٣٠ مدت

  ٢.گردد برگزار دیبا فرخواستیک

                                                                 
1. Speedy Trial Act. 

 بپـردازد دفـاع تـدارک بـه معقـول زمان مدت در بتواندی و نکهیا و متهمی دفاع حقوق نیتضم ِمنظور به. ٢
 از روز ٣٠ گذشت تا ه،یاصالح نیای مبنا بر .زد دست ١٩٧٩ سال در قانون نیا اصالح به کایآمر ۀکنگر
  .متهم توافق با مگر گردد ینم برگزار محاکمه فرخواستیک صدور خیتار
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 ِشـدن خـارج مراحل، نیا در شده نیمعی زمان ۀباز ازی تخطی اجرا ضمانت هرچند
 اریـاخت بـه نـدهیآ در آن بیـتعق عـدم یا بیتعق است،ی دگیرس ندیفرا از پروندهی اجبار
 اجـرا ضـمانت ،یزمـانی ها تیمحدود در انعطاف منظور به. است شده گذاشته دادگاه
 کنتـرل از خـارج احوال و اوضاع و طیشرا ازی ناشی دگیرس در ریتأخ کهی موارد شامل

  .گردد ینماست، یی قضا دستگاه
 ِاسـتانداردی نـوع شده اعمال ِیزمان تیمحدودکه  معتقدند نظران صاحب ازی اریبس
 ۀجـینت و اسـتی فـریک نـدیفرا در زمـان تیریمـدی برا مبنا یب و خودسرانه و دهیناسنج
. اسـتی فریکی ها پرونده به اثربخش ِیدگیرسی برا الزمی ها تیظرف کاهش آنی عمل
 مـتهم. داننـد یمـ مـتهمی دفـاع حقوق فاحش نقض را قانون نیا زین منتقدان ازی ا عده
 در نـامعقول سرعت شیافزای جستجو در ند،یب یم بیآسی دادرس ۀالاط از که قدر همان

 خـود از دفـاع بـه توانـد ینم و دهد یم دست از را خودی دفاع حقوق ،یفریک محاکمه
  .پردازدب

ی زمـان ۀمحـدود دری فـریک بیـتعق بودن اثر یب ازی حاک ْانتقادات نیا مجموع، در
 را هـا دادسـتان ،قـانون نیـا ازی ناشـ ِفـشار اعمـال ۀجـینت. است قانون نیا در شده نییتع

 ِیزمـان ۀمحـدود در بتواننـد تـا کـرد هـا پروندهی برخ در بیتعق قیتعل یا امتناع به مجبور
کـه  شـد سـبب فشار نیا واقع، در. کنندی سامانده را تر مهم یها پرونده ریسا شده نیمع

 تنـد و حیصـر انتقادات گهگاه و ندیدرآی پا از قانون نیا ازی ناش فشار بار ریز ها دادگاه
ی فـریک عـدالت نظـام در قـانون نیـای اجرا ر،یتقد هر به. ندینما ابراز قانون نیا ۀدربار
 نیا. است نهیبه مهلت به معقول مهلت مفهوم از گذاری نمادها نیبارزتر ازی یک کایآمر

 اسـت؛ی فـریک نـدیفرا در زمـان از رانیمـد ریتفـس و تیروا مشابه،ی ها استیس و قانون
 و منـابع بـه عادالنـهی دادرسـ وی بـشر حقـوقی هـا دغدغـه از شیبـ آن در کـهی تیوار

  .شود یم داده تیاولو ها پرونده تیریمد و موجود ِیمال وی انسان امکانات
 گذاران استیس توجه ازی حاکیی کایآمر ـ یسیانگل یها استیسی ابیارز مجموع، در

  گـر،ید عبـارت بـه. هاسـت نـهیهز کـاهش و سـرعت شیافـزا ۀحـوز دو هـر بـهی فریک
 و دهیـفا ـ نـهیهزی ها لیتحل کاربرد ویی قضای ور بهره ِبعد دو هر بسترها نیا دریی کارا
 وی نگـیبه ۀیزاو ازی فریک ندیفرا به توجه هرچند. است گرفته بر در رای اثربخش ـ نهیهز

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

ش
چال

 
ت
دال
ع

 و 
 در ییکارا

مان
گفت

.../ 
شها

ژوه
پ

۴۵  

ی هـا منظـای ترافع وی اتهامی الگوها به موسومی ها ارزش ِماندن مغفول باعث یور بهره
 ،یفـریک ندیفرا در انهیگرا تیریمد اهداف بیتعقکه  آنجا تا. است شده آنگلوساکسون

 نیا .است داده قرار ریتأث تحت ،جینتا حصول و پرونده تیهدای برا را نییمتداعیی توانا
 و صـحت. است داده کاهش ادله آوردن فراهمی برا را دادستان اراتیاختی حت کردیرو

 و نیطرف دفاع و ادعا گذاشتن بحث به قیطر از نه گرا تیریمد ِیفریکی دادرس در دقت
 جـامع نظـام ّفناورانـه،ی ابزارهای ریکارگ به گذرره از بلکه نیطرف مواضع قیعمی بررس
 تـسلط و ظهـور تـوان یمـ مجموع، در. شود یم حاصل ییقضا ۀپروند تیریمد وی آمار

 تـوازن «ۀمنزلـ بـه نـه رای عرفـ یها نظام دری دادرس فاتیتشر بریی گرا تیریمد گفتمان
 افـزون. کـرد ریتفس دولت نفع به »توازن فقدان «ۀمثاب به بلکه دولت و نییمتداع »مجدد

 تـوان بـدون دولـت برابر در متهم گرفتن قرار گذاران استیسی نیب شیپ خالف بر ن،یا بر
  .گردد یمیی قضا دستگاه به اعتماد روزافزون کاهش به منجر الزمی دفاع

ــن رانیــای فــریک عــدالت منظــا در ــازتعر زی ــو دری فــریکی دادرســ قواعــد فیب  پرت
ی مـش خـط انتقـال تیـفیک بـه ادامـه، در. اسـت مـشهودی ور بهـره ویی کارای ها آموزه
  .میپرداز یم نظام نیا در آنی امدهایپ ویی گرا تیریمد

  رانیای فریک عدالت نظام در محور ییکارای ها استیسی ابیارز
ــرا تــالش ــزای ب ــ کــاهش و ســرعت شیاف ــ ۀاطال ــدیفرا دری دادرس ــریک ن ــای ف  از رانی
 و اسناد ازی اریبس در که آنجا تا است محور ـ ییکارا ِیفریکی ها استیس نیتر ملموس

 ییها کارگروه و ها ونیسیکم ها استیس نیا تحقق هدف با و رفته سخن امر نیا از نیقوان
 اهللاةیـآ انتـصاب حکـم دری رهبـر معظـم مقـام داتیتأک به توجه با. است شده لیتشک
 وی دادرسـ نـدیفرا کـردن کوتـاه خصوص در ه،ییقضا ۀقو استیر بهی شاهرودی هاشم
 استیر ِییاجرای راهبردها و ها برنامه به توجه با زین و ها پرونده بهی دگیرس کردن روزآمد

 م،مـردی بـرا نیآفـر مشکلی ساختارها لیتعد یا رییتغ به راجع ١٣٨٠ سال در هییقضا ۀقو
 کـردن روزآمـد وی دادرسـ ۀاطالـ کـاهش ِییاجرای راهکارهای بررس ِخاص ونیسیکم«
 بـه ،یکارشناسـ یجلـسات در و نیمعـ یبـیترک بـا و دیگرد لیتشک »ها پرونده بهی دگیرس

 اصـالح منظـور بـهی عمل بود ییشنهادهایپ جلسات نیا جینتا. پرداخت مهم نیای بررس
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 نیچنـ را شنهادهایـپ نیای اصلی محورها. ییضاقی ها نامه بخش صدور و موجود نیقوان
  :کرد یاد توان یم

  ؛ییقضای ها حوزه در معاضدت و ارشاد واحدی انداز راهـ 
 نیتـأم در هییقـضا قـوه ۀبرنامـ و طرح معاونت زین وی مال وی اداری ها بخش تالشـ 
  ؛یانسانی روین و امکانات اعتبار،
  ها؛ پرونده ارجاعی ساماندهـ 
  ه؛ییقضا ۀقو کیانفورماتی عال یشورا نقش تیتقوـ 
  ١.ییقضا اوراق ابالغ ندیفرا بر نظارتـ 

 وجـود ازی حـاک ،هـا هیـرو و نیقـوان و اسـناد قـضا، دسـتگاه رانیمـد مواضع لیتحل
 مجموعـه نیا در زمان تیریمد قیطر ازیی کارا شیافزا بر یمبتنی ها برنامه و ها استیس

یـی اجرای هـا طرح اندازها، چشم و اهداف در انتو یم را ها استیس نیای ها جلوه. است
 دو از زمـان تیریمـد بـر یمبتنـی هـا اسـتیس اسـاس، نیهمـ بـر. افـتی ینییآ نیقوان و

  ٢.اند یبررس و طرح قابل انداز چشم
  بـه منجـر کـه اسـتیی رهـایمتغ کنتـرل بـر نـاظر هـا اسـتیس نیا ازی ا عمده بخش

  بـر هـا اسـتیسی سـو و سـمت ر،گـید عبـارت بـه. گردنـد یمـی دادرسـ ۀاطالـ شیافزا
ی فــریکی نهادهــا در پرونــده در وقفــه موجــب کــه اســتی عــواملآن دســته از  حــذف

 و هــا نامــه نیــیآ ٤،نیقــوان ٣،یراهبــرد اســناد قالــب در هــا اســتیس گونــه نیــا .شــود یمــ
                                                                 

 وی دادرسـ ۀاطالـ کـاهشیی اجرای راهکارهای بررس خاص ونیسیکم گزارش ۀدربار شتریب ۀمطالعی برا. ١
  .)٢ج: تا بی ه،ییقضا ۀقوی نرسا اطالع وی اجتماع معاونت: ک.ر ها پرونده بهی دگیرس کردن روزآمد

 تنهـا محـدود بـه افـزایش سـرعت و ییرابطه، شاخص کـارا این های موجود در ِطبق تحلیل اسناد و داده. ٢
ِخـصوص   جامع و هدفمنـد را در گفتمـان سیاسـت جنـایی ایـران دریتوان سیاست آمارگرایی است و نمی

  . یافتییکارا ـ هزینه
 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جایگـاه ۀ توسعۀسال های پنج برنامه: از ندا عبارتی راهبرد اسناد نیا اهم. ٣

عـالی   مـسئوالنۀمـصوب جلـس(. ش ١۴٠۴انداز جمهـوری اسـالمی ایـران در سـال  یه در چشمی قضاۀقو
ه یی قـضاۀ قـوۀسـال  قـضایی، راهبردهـا و اهـداف پـنجۀ توسـعۀسـال های پـنج  برنامه،)١۵/٧/١٣٨٧قضایی 
  .١٣٩۴ـ١٣٩٠

قـانون آیـین : نـد ازا باشند عبـارت ند کیفری مییًشده در این پژوهش که عمدتا مرتبط با فرا نین تحلیلقوا. ٤
؛ قـانون نظـارت بـر .ش ١٣٩٢ ؛ قانون دادرسی الکترونیکـی مـصوب.ش ١٣٩٢دادرسی کیفری مصوب 

  .ش ١٣٩٠ رفتار قضات مصوب
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 انیجر ِیزمان ۀباز نییتع به ها استیس ِگرید بخش. شود یم یافت وفور به ١ها دستورالعمل
 کـاهش بـر نـاظری کلـی ها استیس خالف بر ٢.دارد اشارهی فریکی نهادها در پرونده

                                                                 
هایی اسـت کـه همزمـان بـا ظهـور  نامه ها و آیین نامه ًنظر عموما ناظر بر بخش های مورد نامه ها و بخش نامه آیین. ١

تـشکیل شـورای : نـد ازا شده عبارت برخی اسناد تحلیل. اند  قضایی در دستگاه قضا صادر شدهۀگفتمان توسع
؛ ١٣٧٨ ه و لـزوم همـاهنگی تمـامی مراجـع سـتادی و اداری مـصوبۀ قـضاییانفورماتیک در نهاد ریاست قـو

 ؛ دستورالعمل نظام ارجاع و دادرسی مصوب١٣٨٢ ادستان انتظامی قضات مصوبنامۀ نظارت و ارزیابی د آیین
؛ دستورالعمل ابالغ صحیح اوراق قضایی برای جلوگیری از سـرگردانی اربـاب رجـوع و اطالـۀ دادرسـی ١٣٨۴
؛ دستورالعمل تشکیل مجتمـع قـضایی ١٣٨۴  قضات مصوبۀالعاده ویژ نامۀ پرداخت فوق ؛ آیین١٣٨۴ مصوب

  در امـور کیفـری مـصوب٣ ؛ طرح جامع رفع اطالۀ دادرسی دستورالعمل شـمارۀ١٣٨۵ ادی مصوبامور اقتص
؛ دستورالعمل اجرایی ١٣٨۵ۀ قضاییه مصوب عالی نظارت و بازرسی در قو ؛ دستورالعمل تشکیل شورای١٣٨۵

 ۀسـانی قـور نامۀ نظـام جـامع اطـالع ؛ آیین١٣٨۵ های انتظامی مصوب ها و حوزه تکالیف ضابطان در کالنتری
های وابستۀ  های ستادی و سازمان حوزهها،  ؛ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دادگستری١٣٨۵ ه مصوبییقضا
 قـانون ١٣١ نامۀ اجرایی بند الف مـادۀ  آیین٢  و تبصرۀ١۵،  ٨؛ دستورالعمل مواد ١٣٨۵ه مصوب یی قضاۀقو

 نگهـداری سـوابق اسـناد و ۀیـین نحـو تعۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران دربـارۀ چهارم توسعۀبرنام
ّ کاربری فنـاوری اطالعـات ۀ؛ دستورالعمل توسع١٣٨۶اوراق قضایی و تبدیل به سند الکترونیکی مصوب 

؛ دسـتورالعمل ١٣٨٧ افزار مدیریت پرونـدۀ قـضایی مـصوب و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم
؛ دسـتورالعمل ١٣٨٧لفات رانندگی مـصوب ها و شعب تخصصی رسیدگی به جرایم و تخ تشکیل مجتمع

وری   بهـرهۀالعاد ؛ دستورالعمل فوق١٣٨٧ های قضایی مصوب آزمایشی استاندارد زمان رسیدگی به پرونده
ــصویب ــوع ت ــضایی موض ــۀ ق ــورخ ١٠٧٢١/ت/٢۶٠٨٧ نام ــتورالعمل  ۴/۴/١٣٨١ م ــران؛ دس ــت وزی هیئ

 ۀ دربـار۴٨٣٣۴/١٠٠/٩٠٠٠  شمارۀۀنام ؛ بخش١٣٨٨ ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب
 دربــارۀ ٢٩٢۶۴/١٠٠/٩٠٠٠  شـمارۀۀنامـ ؛ بخـش١٣٨٩نظـارت بـر عملکـرد واحـدهای قـضایی مـصوب 

 ۀنامـ ؛ بخش١٣٩١  خدمات الکترونیک قضایی مصوبۀ ارائۀنام ؛ آیین١٣٩٠  الکترونیکی مصوبۀدبیرخان
های کالن  تسریع در رسیدگی به پروندهِمنظور  کاران اقتصادی به مربوط به بانک اطالعاتی مجرمان و بزه

  ١٣٩٣  الکترونیکی مصوبۀآوری و استنادپذیری ادل  جمعۀنام ؛ آیین١٣٩١ اقتصادی مصوب
 و هـا اسـتیس لیـقب نیـا ازی انبوه حجم ١٣٩٢ مصوبی فریکی دادرس نییآ قانونکه  گفت بتوان دیشا .٢

س از صـدور پـمـاه ک یـ مـدت ررسی پرونده به تکلیف دادگاه به بمثال،ی برا دارد؛ خود در را ها برنامه
؛ تکلیف دادگاه به صـدور )١٣٩٢ .ک.د. آ٣۴١ ادۀم( کیفیت رسیدگی یمنظور ارتقا کیفرخواست و ارجاع به

؛ )١٣٩٢ .ک.د. آ٣٧۴ ادۀمـ(هفتـه  امکان، ظرف یک صورت عدم حکم در همان جلسۀ رسیدگی و در
 .ک.د. آ٣٧٨ ادۀمـ(روز   ظـرف مـدت سـهیو ابالغ رأتکلیف دادگاه و مدیر دفتر به پاکنویس، حروفچینی 

هـای  ؛ تکلیف وکال، شاکی و متهم بـه تـسلیم ایرادهـا و اعتـراض)١٣٩٢ .ک.د. آ٣٨٠  مادۀ١ و تبصرۀ) ١٣٩٢
؛ تنظـیم )١٣٩٢ .ک.د. آ٣٨٨ و ٣٨٧ ادۀمـ (١روز از تاریخ ابالغ در دادگاه کیفری  ١٠خود ظرف مدت 

 ٣٨٩ ادۀمـ( و سـپس تـشکیل جلـسۀ مقـدماتی اداری ١گاه کیفری گزارش جامع قبل از رسیدگی در داد
؛ )١٣٩٢ .ک.د. آ۴٠۴ ادۀمـ(ِ در همان روز ختم جلسه ١ در دادگاه کیفری ی؛ صدور رأ)١٣٩٢ .ک.د.آ

 دادگــاه ِی رأی؛ انـشا).ک.د. آ۴۵٠ ادۀمــ( تجدیـدنظر ۀ گـزارش جــامع قبـل از رســیدگی در مرحلـۀتهیـ
  ).١٣٩٢ .ک.د. آ۴۶٠ ادۀم(هفته  مهلت یکامکان ظرف   عدمصورت تجدیدنظر در همان روز یا در
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  .است اندک اریبس ها دستورالعمل و نیقوان دست نیا ِتیفیک و تیکم ،یدادرس ۀاطال
  

  رانیای فریک عدالت نظام دری دادرس ۀاطال عوامل حذف و کنترل بر ناظری ها مقوله :١ جدول
  
  
  
  
  

  ها دستورالعمل    و    ها نامه بخش  قوانین  اسناد راهبردی
  ـــان ـــاختن زم ـــی س منطق

تحقیــق، دادرســی و اجــرا، 
ــق و  ــای کیفیــت تحقی ارتق

  دادرسی
 سرعت، دقت، صحت در 

  رسیدگی
بهبود اثربخشی و کارایی   
 ارتقـــای کیفـــی ســـاختار 

  قوانین

 ـــــال ـــــازوکارهای غرب  س
ــــده ــــری  پرون ــــای کیف ه

ــق ( ــده و تعلی ــانی پرون بایگ
  )تعقیب، ترک تعقیب

ع دعاوی به نهادهـای  ارجا
  شبه قضایی

 ــــیدگی ــــات و رس  تحقیق
کیفری با رعایت سـرعت و 

  در کمترین زمان ممکن
 ــرای ــانی ب ــازۀ زم ــین ب  تعی

  صدور رأی و انشای آن
 تخلــف بــودن عــدم تعیــین 

ــده در مــدت  تکلیــف پرون
  زمان معین

ها به نهادهـای   ارجاع پرونده
  شبه قضایی

 پیشگیری از جرم بـه منظـور 
  های کیفری پروندهکاهش 

های   اهتمام در کاهش پرونده
  موجود

 ــالغ و ــد اب ــاماندهی واح  س
  اجرای احکام کیفری

 توسل به راهکارهـای کـاهش 
  های شعب کیفری ورودی

 کاربرد فناوری اطالعـات و 
ارتباطــات و اســتقرار نظــام 

  مدیریت پروندۀ قضایی
کید بـر بهـره وری قـضایی   تأ

  شعب کیفری
 شیافـزای معنـا در(یی کـارا شیافـزا بـا مـرتبطی نمادها و ها جلوه اجاستخر از پس
. اسـتی ضـرور ها استیس نیای اثربخش خصوص دریی ها پرسش به پاسخ) ها یخروج

 الزمی هـا تیظرف کردن فراهم توان رانیای فریک عدالت نظام در موجودی ها استیس ایآ
 لیتحل مستلزم ها پرسش نیا به سخپا دارد؟ کلمهی واقعی معنا دریی کارا شیافزای برارا 
  .است هیزاو چند از گفته شیپی ها استیس

ــه اول ــاه از آنک ــانی نگ ــام ،یآرم ــد نظ ــان تیریم ــد زم ــاخص ۀدربردارن ــا ش  و ه
 در گام نیاول. دانست منطبق آن با را رانیای ها استیس توان ینم که استیی استانداردها

ی بـرا یـیاجرا و روشـن ق،یـدقی زمان جداول نییتع ،یفریک عدالت نظام ِزمان تیریمد
 و عبـارات بـا تنها باال جداول در شده لیتحل اسناد. استی فریکی دادرس مراحلی تمام

 نهادهـا) یفریکی دادرس ۀمرحل و جرم نوع گرفتن نظر در بدون(ی کل ییها دستورالعمل
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 شیافـزا وی دادرسـ ۀاطالـ کـاهش کـه یحـال در است، کرده ملزم سرعت تیرعا به را
 نیقـوان ۀمجموعـ وی رسـمی هـا گـزارش در لفاظانـهی کردهـایرو از فراتری امر عتسر

 ازی فـریک عدالت نظام اصالح ها استیس نیا ِیکل هدف هرچند گر،یدی سو از. است
 ِمهلـت نیـیتع بـر نـاظری کردهـایرو نّیمبـ ،مواضـع نیـا گـاه است،ی دگیرس زمان نظر

 داللـتی دگیرسـ ِزمـانی نگـیبه ابـ مـرتبط عبـارات و واژگـان بـر گـاه و است ١معقول
 روشـن چنـدان سـرعت شیافـزا در گذار قانون ِیاساس کردیرو ها برنامه نیا در. کند یم
 در جامعـه و دهیـد بـزه مـتهم،ی دفاع حقوق مالحظات گاهیجا گر،ید عبارت به. ستین
  .است ریتفس قابل و مبهم نه،یزم نیا

 نقـاط از »هـا دادگـاه «ملکردع بر ادشدهی یها استیس اعظم بخش تمرکز آنکه دوم
 طـرح مانند (ها نامه نییآ و نیقوانی برخ ِمخاطب هرچند. هاست برنامه نیا ِیاساس ضعف
 سمت اند، یدادگستر ضابطان ویی قضا مقامات نهادها، ریسا ،)یدادرس ۀاطال رفع ِجامع

 در یورودی هـا پرونـده به عیسری دگیرس به قضات فیتکل بر ها برنامه نیا ِیکلی سو و
 گـرید بـه دادگـاه شـعب عملکرد بر عالوه ناموجه ۀاطال آنکه حال است،ی فریک شعب
کـه  استی هیبد. است منتسب زینی فریک عدالت نظامیی اجرا وی ادار ندیفرا و نهادها
 آشـکار و پنهـانی هـا مقاومت دیتشد بر عالوهی فریک قضات بری سازمان فشار شیافزا

 بـر عـالوهی دادرسـ ۀاطالـ کـاهش. گـردد یمـ صـادرهی آرا تیـفیک کـاهش بـه منجر
ی سـاختارها در رییـتغ ازمنـدین االجـرا الزم ِنیقوان ویی قضای ها نامه بخش و دستورالعمل

ی فـریک عـدالت نظـامی سازمانده بر ناظر ِنیقوان در. استی مراتب سلسله و کیبوروکرات
 ۀپرونـد انیـجر عیرتـس منظور بهیی قضای ساختارها نیادیبن رییتغ بر یمبنی شواهد رانیا
ی سـامانده ریـنظ ـ  هـا برنامـهی برخـی محتـوا هرچنـد قـت،یحق در. ندارد وجودی فریک

 اقـدامات دارد، رای فـریک نـدیفرا در سـرعت شیافـزا تیقابل ـ ارجاع و ابالغی واحدها
 ۀحـوز در گـرید بیآسـ. استی مقطع و پراکنده محدود، ها برنامه نیای اجرا دری عمل
 نظام در مناسبیی گو پاسخسازوکار  نبود ،یدگیرس سرعت شیافزا رب ناظری ها استیس

 از انبـوه یحجمـ وجـود رغـم یعلـ. اسـت سرعت شیافزا خصوص دری فریک عدالت
                                                                 

 »معقـول مهلـت« عبـارت بـر ًصراحتا. ش ١٣٩٢ مصوبی فریکی دادرس نییآ قانون ٣ ۀماد نمونه،ی برا. ١
  .است کرده دیتأک

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

وزه
آم

 
ری

کیف
وق 

حق
ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

٩

۵٠  

 در مراجعان بهی فریک دستگاهیی پاسخگوی برا مناسب یسازوکار ها برنامه و ها استیس
 بـاره نیا دری فریک تعدال نظام عالوه، به. ندارد وجودی دادرس ۀاطال و وقفه خصوص

 و ینـیفرابی سـازوکارها در نقـص. ستیـن گـو پاسـخ زین خودی فراسازمان ِمرجع چیه به
ی کـاف. دهـد یمـ کـاهشی ادیـز حدود تا را ها برنامه و راهبردهای اثربخش ،ییگو پاسخ
 گـذارد یم ریتأث ها استیسی نیبازب و شیپا بر میمستق طور به ،ینظارتی سازوکارها نبودن

  .کند یم ناتوان بهتر جینتا حصولی برا موجود تیوضع بهبود به نسبت را انریمد و
 نبـود زیـن و »اطالـه کـاهش «و »سـرعت شیافـزا «ریـنظی کلی عبارات قت،یحق در
 نظـام فقـدان وی فـریک عـدالتی نهادهـا ۀهمی برا هیبالسو و متناسب ِیکنترلی ابزارها
 هـا اسـتیس ۀعمـد بخش لیتحم و گرانکنشی ها دغدغه و ازهاین به توجه با زمان ِتوازن
 میتقـو ِملمـوس و قیـدق ِنداشـتنی نـیب شیپـ نیهمچنـ وی فـریکی هـا دادگاه قضات بر

ــ باعــثی همگــ ،یدادرســ ــه ۀغلب ــا ۀلفاظانــی هــا جنب  ویــی گرا یکمــ هــا، اســتیس نی
 شود گرفته نظر دری فریک دستگاه ِیعال اهداف گرید آنکه یب شوند یمی محور مختومه

  .گردد کاسته معضالت از و
 ۀجلـو اسـت دهیرس بیتصو به آن پرتو در کهی نیقوان و رانیایی قضا ۀتوسع گفتمان

 که گونه همان هرچند است،یی کارا شیافزای برای فریک عدالت نظام ازین احساس بارز
 در مطلـوب طیشـرا و اسـتانداردها با اریبسی ا فاصلهی فعلی ها یگذار استیس گذشت،

 قابـل زیـن گفتـه شیپـی هـا اسـتیسی نـییآ عدالت نظر از ن،یا بر عالوه. دارد حوزه نیا
 اسـتی ضـرور آن بـه پاسخ کهی گرید پرسش گر،ید عبارت به. است مطالعه وی بررس

 و کجاسـتی نـییآ عـدالت گاهیجای فعلی ها استیس نیتدو وی طراح در که است نیا
  دارد؟ را عادالنهی دادرس اصول از انتیص تیقابل همزمان ْموجود مالحظات ایآ

 ِتیـماه بـر شـدت بـه کـه دارد را تیـقابل نیـا ،ییکارا شیافزا بر ناظری ها استیس
 ًضـرورتا »قـضاوت «،یـیگرا تیریمـد اتیادب در گر،ید عبارت به. گذارد ریتأث قضاوت
 ۀپرونـد بـه دادن خاتمـهی معنـا بـه سـاده طـور بـه بلکـه ستین قتیحق کشف با مقارن

 سـازوکارهایی سـو بـه پرونده تیهدا و نیطرف وافقت ،ییالگو نیچن در. است ١یفریک

                                                                 
1. Termination of criminal case. 
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 دادسرا ۀمرحل در بیتعق قیتعل ای یگانیبا گذشت، قابل میجرا دری گر یانجیم و سازش
 جملـه از یینهـای ریگ میتصم در عیتسر منظور بهی دادرس در رانیمد و قضات کنترل و

  .دهند یم کاهش را قتیحقی مبنا بر احکام صدور احتمال که استیی سازوکارها
 کـهی طیشـرا در هـا تیـمحکوم و هـا یدگیرسـ ها، یریدستگی باال زانیمی سامانده

 و »سـرعت«ی الگوهـای بنـد تیـاولو مـستلزم اسـت محـدود ْموجـود امکانات و منابع
 بـهی منته ًعمال حکم،ی اجرا و صدور وی دگیرس در سرعت. است» یمحور مختومه«

 زیـن شـدن مختومـه. گـردد یمـی رسم ریغ یسازوکارها به شتریب توسل وی ساز یکپارچه
 دری دعـو نیطـرف چـالش و ترافـعی بسترها و مزاحم فاتیتشر از کاستن با است همراه
 است؛ همراهیی ها فرض شیپ با ًعمال موج نیا. حکم صدور وی دگیرس و قیتحق انیجر
 نـدتوا یمـ تـر عیسـر اریبـس دادسـرا و سیپل قیتحق قیطر از پرونده قیحقا نکهیا جمله از

 نیــا. دادگــاه دری حــضور ۀمواجهــ و قیــتحقی رســم نــدیفرا قیــطر از تــا شــود احــراز
ی سـو از. اسـتیی قـضای نـدهایفرا بـهیی فراقـضای نـدهایفرا حیترج انگریب ْفرض شیپ
 کپارچه ییستمیس در روند نیا دیبا و ستینی کافی دگیرس سرعت دگاهید نیا در گر،ید
 ِزمـان نیکمتـر در هـا پرونده ازی عیوس حجم تیریمد که باشدی ضرور اگر. شودی ط

 شیافـزا زیـنو قـالبی  رایـجی هـا نیـیآ بـه اتکا درصد رد،یپذ انجامی ور بهره با و ممکن
 حرکـت بـه آن کارکنـانی بـرا را هـا پرونـده وقفـه یبـ که یدیتول یخط همانند ابد؛ی یم

 بـه را پرونده نشا فهیوظ انجام با مستقرند، خودی ها گاهیجا در که کارکنان و آورد یدرم
 کـه اسـتی غربـال ینـدیفرای فریک ندیفرا منظر، نیا از. کنند یم تر کینزد یافتن خاتمه
 شـود یمـی ابیـارز آن تیـموفق شاخص شده، بستهی ها پرونده و ها یخروج آمار شیافزا

(Packer, 1968: 4-7) .ِشـدن رانـده هیحاشـ بـه تـوان یمـیـی گرا تیریمد از قرائت نیا در 
 و عـدالت بـر حـاکمی هـا یدئولوژیـا اسـاس بـر ستهیـشا و عادالنهی درسدای ها ارزش
 بـهیـی گرا تیریمـد ماننـد هرچنـد عادالنـهی دادرسـ. کرد مشاهده وضوح به را انصاف
 سـازوکارهای و هـا یدئولوژیـا دارد، شیگـرا مناسـبی هـا ییگـو پاسخ و جرم با مبارزه
 و موانـع ،یدگیرسـی متـوال مراحل رد ،الگوواره نیا در. کند یم اتخاذ رای متفاوت ًکامال

 وی انتظـام مقامـات کـه دارد وجـود مـتهم تیـمجرم فـرض ِمقابـل دری قو یمحظورات
 موجـود، ۀادل بر هیتک با اند ملزم جرم، ارتکاب به شخص نمودن متهم صورت دریی قضا
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 بـه عادالنـه وی ترافع ًکامال ِیدگیرس انیجر در قیدق و مفصل قیتحق ،یحضور مواجهۀ
 یمعنـا بـه قـضاوت و حـق احقاق بر غلبه دگاه،ید نیا در نیبنابرا. بپردازندها  آن حذف

  .پرونده شدن مختومه صرف تا است کلمه قیدق

  یریگ جهینت
ی هـا نظـام در عادالنـهی دادرسـ ویـی گرا تیریمد ِییربنایز یها ارزش انیم تقابل امروز

 عـدالتی هـا نظـام .دیـآ یمـ شـمار به حساس و مهمی ها بحث ازی کی یفریک عدالت
ــا مواجهــه دری فــریک ــورم ازی ناشــ بحــران ب ــ در ،یفــریک ت  جــزی راهــ نخــست ۀوهل

ی ور بهـره شیافـزا و محـدود منـابع تیریمـد سرعت، رینظیی ها ارزش بهی بخش تیاولو
 گذاران استیس ذهن به را شائبه نیا جیتدر بهی بخش تیاولو نیا. اند دهیند خودی فرارو
 اصـل بـر یمبتنـ ِقـتیحق و حـقی مبنا بری دگیرس که است ساخته واردی فریک حقوق
 عـدالت نظـام ِیفـوری ازهـاین بـهیی گـو پاسـخ ِتـر نـهیهز کم و عیسری دگیرس با برائت،
 منظـور بـه و یبرداشـت نیچنـ با که است داشته آن بر را شانیا امر نیا. ستین ریپذ یآشت
ی رویـی گرا تیریمـد بـه موجـودی ازهـاین رفـعی برای فریک ندیفرای ها تیظرف شیافزا

  .رندیبپذ زین را آن فاسدی توال و آورند
ی اجـزا ۀمثابـ به ـی اجتماع مددکاران و زندان مأموران بازپرس، س،یپل ،یقاضی تلق

 در پرونده پردازش به ملزمی ستمیس نگرش وی سازمان فیوظا شرح اساس بر که ستمیس
 یمعنـا به حق احقاق و ضاوتق از گذار به منجر ـهستند خودی سازمان ِواحد چارچوب

 کنتـرل وی سـازمان فیوظا انجام ضمن تا دیگرد صرفی محور ـ ندیفرا به کلمه یواقع
 صـورتی آسـان بهیی گو پاسخ ندیفرا شده، فیتعر اهداف با مطابق ستمیسی ها یخروج

 دری ستمیـس تعهـدات وی سازمانی ها یریدرگ ویی گرا یا حرفه بری افراط دیتأک. ردیپذ
 موجـب سـو یـک از ،ییقضا ای یانتظامی واحدها ِیور بهره شیافزا و ها یروجخ کنترل
 از و گردد یمی اجتماع مددکاران و زندان مسئوالن قضات، س،یپل افسرانی ارزش تضاد
. صـرف ِیا حرفـه دانـش بر دیتأک ویی قضا نشیب بر تمرکز کاهش موجب گر،یدی سو

ی دسترسـ و کاهـد یمـی دادرسـ ۀاطالـ ازیـی گرا تیریمـدسـازوکارهای  اعمـال هرچند
ی معنـا بـه نیا کند، یم لیتسه را پروندهی رخدادها بهی فریک عدالت دستگاه مراجعان
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 مراجعـان کـه چـرا ست؛ین ستمیس نیا عملکرد بهی فریک عدالت ِمراجعان اعتماد جلب
 .انـد یبعد مراحل به انتقال و پردازش ۀآماد که شوند یمی تلقیی ها یورود ندیفرا نیا در

 از حـق صیتشخ وی حقوق ِناب ۀّمداق تا است بازنده و برنده دیتول ستم،یس نیای خروج
 ِییگرا تیریمد ِگذار هیپای ها نظام که کایآمر و انگلستانی کشورها ۀتجرب لیتحل. باطل
ی ایـگو رانیـا در گفتمـان نیـا بـا مـرتبطی هـا اسـتیسی ابیـارز نیهمچنـ و اند یفریک

ی الگـو تـوان ینمـ نامبردهی ها نظام در. استی ور بهره و سرعت ریمتغ بهی بخش تیاولو
 نظـام تیریمـد بـر حاکم ِیاقتصاد تیعقالن. یافت را ییکارا و عادالنهی دادرس ِمتوازن

 و ترافـع راه سـر بـر توجـه قابـلی مانع مجموعه نیا تیمشروع بحران با مقابله وی فریک
 وی اعتمـاد یبـ تکـرار بـه منجـر رامـ نیـا گمان یب. است آورده دیپد ادله ِقیدقی ابیارز

 نیتدو به را گذاران استیس و رانیمد و دیگرد خواهدی فریکی نهادها ِتیمشروع بحران
 عادالنـهی دادرسـی هـا ارزشی برا را انیشا یسهم تا ساخت خواهد واداریی ها استیس
  .شوند قائلیی کارا کنار در
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  یشناس تابک
 ،یاسـیس علوم و حقوق ۀدانشکد ۀمجل ،حقوق ۀفصلنام ،»یفریک عدالت وی نبو سنت «ل،یجل ،یدیام .١

  .ش ١٣٨٨ زمستان ،٣ ۀشمار نهم، وی س ۀدور
  . ش١٣٨٠، ١۴ـ١٣های  ، شماره مجلۀ علوم اجتماعی،»از سازمان رسمی تا بروکراسی«پاشا، ابراهیم،  .٢
  . ش١٣٩٠ ، تهران، مٶسسۀ کتاب مهربان نشر،مدیریت دولتی نوین، پژوهشی انتقادیفرد، حسن،  دانایی .٣
 وی برابـر ،یآزاد تعهد، حق،: معاصر بشر حقوقی دیکل میمفاه لیتحل «دمحمد،یس ،یدفاطمیسقاری  .۴

  .ش ١٣٨٠ تابستان و بهار ،٣۴ـ٣٣های  هشمار ،یحقوق قاتیتحق ۀمجل ،»عدالت
 و مطبوعــات مرکــزتهــران،  ،ییقــضا توســعۀی فراســو ه،ییقــضا ۀقــوی رســان اطــالع وی اجتمــاع معاونــت .۵

  .تا بی ،یرسان اطالع
 ،١۶١ ۀشمار ،حقوق و فقه ،»ها هیرو و ها استیس: ولز و انگلستان دری فریک عدالت نظام «ن،ینسر مهرا، .۶
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  موجز المقاالت
   الجنایةّن فی القصاص من غیر محلّبداع المقنإ

  . ش١٣٩٢ة عام ّمیسالفی قانون العقوبات اإل
  
  
  
  
  
  

  بجامعة قمكستاذ مشارأ( عادل ساریخانی ّ(  
  جرامعلم اإل قانون العقوبات وفی فرعالدکتورا طالب ( مّی مقدئمرتضی میرزا(  

. ش ١٣٩٢ فـی عـام ّیرانـیبـداعات المـشرع اإلإ الجنایـة، مـن ّالقصاص مـن غیـر محـل
 ّکـان االقتـصاص مـن غیـر محـلوالسؤال األساس فی هذا الموضوع هو الـسؤال عـن إم

اختلـف الفقهـاء فـی هـذه .  الجنایة فحسبّ منها أو یلزم القصاص من محلّأقلوالجنایة 
یقبل القـصاص مـن غیـر  فمنهم من ال. غیر المضبوطةوالمسألة بین الجنایات المضبوطة 

ا إلی أصل المماثلة فی القـصاص ویحکـم بالدیـة ً الجنایة فی غیر المضبوطة مستندّمحل
ا إلی اإلجماع وعمومـات القـصاص وفـی المـضبوطة یقـول اکثـر ًمنهم من یقبله مستندو

  والّ بإمکـان القـصاص مـن المحـلًالّ، معلّالفقهاء بعدم إمکان القصاص من غیر المحل
 ّ البعض یری إمکان القصاص من غیر المحلّولکن. ّدلیل علی القصاص من غیر المحل

ری إمکـان هـذا یـه ّن أنـّتج عن دراسة وجهة نظر المقـنالنا. ه مشروط برضی الجانیّ أنّإال
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  . من القصاص من دون تفریق بین المضبوطة وغیر المضبوطة إذا رضی الجانیالنوع
 الجنایة، الجنایات المـضبوطة، الجنایـات ّالقصاص من غیر محل :ةسی الرئالمفردات

  .غیر المضبوطة، المماثلة

  ةّة الجنائیّریالکفاءة فی خطاب المدیوّتحدیات العدالة 
  ّمع التأکید علی القانون اإلیرانی

  
  
  
  
  
  

  طالبة الدکتورا فی فرع قانون العقوبات وعلم اإلجرام(  قاسمی کهریزسنگیةراضی(  
  سّ بجامعة تربیة المدركستاذ مشارأ (د فرجیهاّمحم(  

 ــ دةّمتعـددة ذات األغـراض الّة المعقـّالهیاکـل التنظیمیـ ـة ّواجهت أنظمة العدالة الجنائی
یات ناتجة من عدم الکفاءة والکلفـات ّهذه التحد. یات العمیقة فی العقود األخیرةّالتحد

عدم اعتماد الـشعب وة ّیرجع إلی أزمة المشروعیوتطویل المحاکمات من جانب والهائلة 
ة أسلوب حدیث لإلجابة عـن ّه إلی المدیریّالتوج. ة من جانب آخرّبأنظمة العدالة الجنائی

سـلوب یـستخدم لإلجابـة منـاهج القطـاع ة وهـذا األّیل فی مجـال الخـدمات العامـالعراق
ّات البینـة ّتها وتـدوین القیاسـیّد علی احترام الزبائن وتقییم األعمال ومـدیریّ ویؤکّالخاص
ّوقد أدت هذه المدیریـ... لألعمال ة فـی أخـذ القـرارات ّة إلـی إجـراء تعـدیالت أساسـیّ

ة ّیات النظریـّة تحکی عن التحدّة فی آثار المدیریّولکن الدق. ةّوالسیاسات للعدالة الجنائی
تهـدف . تهاءة وکفاّی العدالة الجنائیّة التی منها تحدّالت الجنائیّة فی مجال التدخّوالعملی

ا منهج ًة مراعیّی فی األنظمة القضائیّة لهذه التحدّالعملیوة ّهذه المقالة رسم األبعاد النظری
 أبرز رمز یرمی إلی الکفـاءة ّظهر من هذه الدراسة أنی .نین الموجودةتحلیل الوثائق والقوا

کید علی کثرة ما یخرج من المحاکم وکثرة القـضایا المحکـوم بهـا والتوجـ ه إلـی ّهو التأ
ّا، ولکن لـم یـؤد إلـی ًی إلی کثرة القضایا المحکمة فیها ظاهرّإن أدوات، وهذا ّاإلحصائی

  .ةّات القضائیءة فی اإلجراّالدق
ة، ءة، العدالـة، الکفـاّه إلـی المدیریـّة، التوجـّنظام العدالة الجنائی :ةسی الرئلمفرداتا

  .ةّاإلنتاجی
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  ة أداء الدیةّ حکم موت الجانی وفراره وکیفیمقارنة
  بین قانونی العقوبات السابق والالحق

  
  
  
  
  
  

  مازندرانة بجامعكستاذ مشارأ( کیومرث کالنتری (  
  جرامعلم اإلفرع قانون العقوبات وفی تورا طالب الدک( عادل علیپور(  
 من قـانون ٢٦٠ تین الّدرس هذا المقال موضوع موت القاتل وفراره المنصوصین فی المادی

ا الفروض ًیدرس أیضوا بینهما ً من قانون العقوبات الالحق مقارن٤٣٥  العقوبات السابق وال
ن مفهوم فرار الجـانی ّة ویبیّ الموضوع ویبحث عن جذوره الفقهیاوالشقوق المحتملة لهذ

والمفاهیم المشابهة للفرار مثل االنتحار والفرق فـی الحکـم علـی اخـتالف أنـواع القتـل 
ول ألداء ٶتعیـین المـسوّق الشرط الذی یشترط عـدم وجـدان الجـانی الفـار ّضرورة تحقو

  .ة إلی الجنایات ما دون النفسّسرایة أو عدم سرایة الحکم المذکور فی المادوالدیة 
  .قاربالقتل، فرار الجانی، االنتحار، الدیة، األ :ةسی الرئالمفردات

  تبریر العقوبة فی نظام العدالة بمثابة اإلنصاف
  
  
  
  
  
  

  علی سیناستاذ مساعد بجامعة بوأ( هادی رستمی(  
  ستاذ مساعد بجامعة بوعلی سیناأ( علیرضا تقی پور(  

ین ّ، من أشهر الفالسفة السیاسی»جان رالز «خذة من آراءّفکرة العدالة بمثابة اإلنصاف، مت
ة العدالـة، مـن تبریـر العقوبـة ّلم یغفل رالز فی شـرح نظریـ. ین فی القرن العشرینّاللیبرالی

یختلف . خاطفةوة بتأسیس العقوبة موجزة ّمناهجه الحدیثة الخاصوّبین نظریاته األخیرة و
ًا مع مـا بینـه سـابقًّا تامً اختالف»العدالةة ّنظری«ر فی أثره المشهور ّة هذا العالم المفکّنظری  اّ

یسعی رالز فی مقالته األخیرة لتبریـر العقوبـة أن یـربط . »مفهومان من القواعد«فی مقاله 
 ّنـری أن. هّ منهمـا حقـًّیعطی کـالوالتی تهدف الفائدة وبین التعالیم التی تهدف العقوبة 

تـه الـسابقة فـی ّة العدالـة نـسخت نظریّاألسالیب التی أخذها رالز لتبریر العقوبة فی نظریـ
هذه المقالة ترمی إلی بیان العقوبـة بمثابـة اإلنـصاف فـی . »مفهومان من القواعد«مقالة 

  .ةّة النظریّإلی إثبات صحونظام العدالة 
  .ه إلی الفائدة، العدالةّه إلی العقوبة، التوجّرالز، إنصاف، التوج :ةسی الرئالمفردات
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  ةّیة االعتبارّیللشخص ألوان العقوبات معرفة
  
  
  
  
  
  

  صفهانإستاذ مساعد بجامعة أ( حسن پوربافرانی(  
  ماجستیر بفرع قانون العقوبات وعلم اإلجرام( ة سیفیّمهدی(  

ة ّیسالمبداعات قانون العقوبات اإلإة من ّیة االعتبارّیة للشخصّیة الجنائیولٶاالعتراف بالمس
 ّوکمـا أن. نوعهاوة العقوبة ّیفی أن نبحث عن کنایمع االعتراف بها علو.  ش١٣٩٢ عام یف

ّعدد القانون ك فلذل. ة عقوبةّیمة، ال تعاقب بأیة جرّیة ال تقدر اقتراف أّیة االعتبارّیالشخص

 القـانون ّ أنیة، علّیة االعتبارّی تعاقب بها الشخصیا من العقوبات التً فهرس٢٠ ة الّمادال یف
مع االلتفات باإلبهامات الموجـودة فـی  .ول عقوبتهاها حّان المسائل کلیُکمل بعد، بیلم 

لة وغیـره، ترمـی هـذه الدراسـة تقیـیم ّة والمکمّالقانون فی صعید تطبیق العقوبات األصلی
  .ةّة االعتباریّعقوبات الشخصی
ة، ّة، العقوبــات التبعیــّة، العقوبــات األصــلیّة االعتباریــّالشخــصی :ةسیــ الرئالمفــردات
  .ةّقوبة الشرعیلة، العّالعقوبات المکم

ّقاعدة رد األدل   ةّحدة األمریکیّة فی الوالیات المتّ
  ة المشابهة لها فی إیرانّومقارنتها مع الضمانات اإلجرائی

  
  
  
  
  
  

  مهدی صبوری پور  
  ستاذ مساعد بجامعة الشهید بهشتیأ  
مـة وال ّاط ترد فـی المحکّة التی استعملها الضبّة التی حصلت من غیر الطرق القانونیّدلاأل

ّ بها وهذا الرد ضمانة إجرائیّیستدل یعرف هـذا األمـر وة لرعایة القانون فی تحصیل الدلیل ّ
حدة للتفتیش واالعتقـاالت غیـر ّالتی یعمل بها فی الوالیات المت» ّقاعدة رد األدلة«باسم 
مین ة للمجـرّی إلی عدم إمکان المحکومیـّ العمل بهذه القاعدة قد تؤدّا بأنًالفت. ةّالقانونی

کت المحکمة العلیا فی هـذه الـسنوات ّالخطرین والذی أثار االنتقادات الکثیرة، فقد تحر
 فـی إیـران، نظـر ّا النظام القـانونیّ أم. والتحدید من نطاق هذه القاعدةّاألخیرة نحو الحد

ة ّ من أصول محاکماتها الجزائیـ١٩٠ الة ّمادالل من ّنظرة خاطفة بهذه القاعدة فی البند األو
خـاذ الوکیـل ّهم فـی اتّ المـتّة حـقّإذ یحمی فی هذه الماد.  ش١٣٩٢مصادق علیه عام ال

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

م
جز 

و
الت

مقا
ال

ت /
ده
چکی

مۀ 
رج

ها 

٢٢٩  

ّا وقبـل التطبیـق والعمـل غیـرت فـی التعـدیالت ًبـدأة ّ لم یطبق هذا البند من المادولکن
ّ وحـذفت قاعـدة رد األدلـ١٣٩٤الواردة علی القانون فـی عـام   مـن ٣٨  الة ّوالمـاد .ة منـهّ

إن وة ّات المـشروعة وحفـظ الحقـوق المدنیـّیـّ من قانون رعایـة الحر٩  الة ّالدستور والماد
ّها غیر قاعـدة رد األدلـّ أنّصرحتا بعدم قبول اإلقرار الحاصل من التعذیب إال ة ووجودهمـا ّ

وعلی أسـاس هـذا ال یوجـد . ّفی القوانین لیس بمعنی وجود القاعدة فی القانون اإلیرانی
  .ّ اإلیرانیقوباتع مصداق من القاعدة فی قانون الّأی

  .أصول المحاکمات  ، قواعدّالرد  ة، قاعدةّالدلیل، الضمانة اإلجرائی :ةسی الرئالمفردات

  راتّ من تهریب المخدةتغسیل العائدات الحاصل
  ةّالدولی سناد واألّفی القانون الداخلی

  
  
  
  
  
  

  گنابادی فةّ الحرةّیسالم اإلةستاذ مساعد بجامعأ (اسپورّرضا عب (  
  مشهدی فةّ الحرةّیسالمة اإلستاذ مساعد بجامعأ (ی واعظ طبسیعل (  

شف مصادر کرات هو المنع عن ّب المخدیل العائدات الحاصلة من تهریالغرض من تغس
مـة ی هـذه الجریه إلـّوقـد توجـ. المـشروعة األنـشطة یها فکاستهالبسبب هذه األموال 
ل یفـة لتغـسّان العناصـر المؤلیـهذا المقال ب یّتبنیو. ّیرانیا للقانون اإلً خالفّیالقانون الدول

ب یـل العائـدات الناجمـة مـن تهری وتغسّ مفهومها العامیمة فیاألموال الحاصلة من الجر
ل ی مفهـوم التغـسیق فـیـا الدراسـة والتحقًضیـ أیّتبنـی وّ مفهومها الخـاصیرات فّالمخد

ضع رات ویـّن المخـدیّعـدل المـشرع قـوانیقترح هذا المقال أن ی. زاته وأغراضه وآثارهیوم
نتاجهـا إشراءها ویعها ورات، بّالمخدبجار ّتاالل األموال الحاصلة من یه تغسیّجرم فیا ًقانون
مـة یف حـول القـانون الجـامع لجرّ وجهـات نظـر المؤلـیأتی اًیردها وأخیتوریرها وتصدو

  .راتّالمخدبجار ّتاالل األموال الحاصلة من یتغس
  .سیل األموال، العائدات الحاصلة من الجریمةرات، تغّالمخد :ةسی الرئالمفردات

ّة الهرمیة فی أروبا والتحدیات التی تواجههاّالمصادر الجنائی ّ  
  
  
  
  
  
  

  ّاألمینی محمود روح  
  ستاذ مساعد بجامعة الشهید باهنر فی کرمانأ  
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روبـی بعـد دراسـة المـصادر  القول بالمرحلتین المتمایزتین فی مـصادر القـانون األمکنی
 اًّساسـیأ ًالّة تحـوّ األم ـأنشأ ظهور مفهوم الدولة. ّ األروبیّفة للقانون الجنائیّخذ المؤلوالمآ

فـة للقـانون فـی ّة وأوجب التمییز والفروق العمیقة فـی العناصـر المؤلّفی المصادر القانونی
 ة کواقعّللمصادر القانونی). بعدهوة ّ األمـقبل ظهور مفهوم الدولة (المرحلتین المذکورتین 

، قبل ظهور هذا المفهوم میزاتها التی تمکننا معرفة هذه المرحلة بأحسن وجه من ّخارجی
ّمن جانب آخر یعرف لنـا ماهیـوجانب  ة القـانون الـصالح للتنفیـذ والتطبیـق قبـل ظهـور ّ
ّهذا المقال یرمی إلی دراسـة میـزات القـانون فـی المرحلـة األولـی ثـم یـدرس  .المفهوم

ّیحلل مؤلو ة والذی أنشئ فی ّاألمـ لقانون الحدیث بعد ظهور مفهوم الدولة میزات اوفات ّ
 ّ قانون باسـم القـانون األروبـیّحاد األروبیّوظهر الیوم فی بلدان االت. ّقالب النظام الهرمی

ّوالذی یعمل به ویطبق فی البلدان األروبی وضـعف  .ّا إلـی جنـب القـانون الـداخلیً جنبـّ
نـوع تعاملـه وب من تطبیق هذا القانون الحـدیث ّیث مسب أو القانون الحدّالقانون الداخلی

  .ّی إلی تزلزل النظام الهرمیّ والذی أدّ فی البلدان األروبیّمع القانون الداخلی
، ّ، القــانون الحــدیث، القــانون األروبــیّالهــرم، الــنظم القــانونی :ةسیــ الرئالمفــردات

  .، قانون الشبکةّ، عدم النظم القانونیّالتسلسل اإلداری

  ةّة للشرطة فی استعمال األسلحة الناریّ القانونیالختیاراتا
  )طانیایة إلیران وبرّدراسة مقارنة فی السیاسة الجنائی(

  
  
  
  
  
  

   فراسیابیأعلی  
  ةّة بجامعة أمین للعلوم االنتظامیّعضو الهیأة التدریسی  

ة فـی ّ المهمـ من قبل الشرطة، من الموضـوعاتّة الستعمال السالح الناریّالطرق القانونی
ة تجارب مفیدة فی صعید إجراء التعدیل فی ّنجلیزیللشرطة اإل. ةّمطالعات الحقوق البشری

هذه الدراسـة . ة دراسة هذه التجاربّه من المفید للشرطة اإلیرانیّة، نری أنّإطالقاتها الناری
ا طانیـیبروما هی وجهـة نظـر إیـران : مع منهجها المقارن تسعی أن یجیب عن هذا السؤال

فین ّکثـر المـوظ أ.اسـتعمالهو ّ بالنـسبة إلـی حمـل الـسالح النـاریّفی نظامهمـا القـانونی
ز القـانون ّة وجـوّاتهم الیومیـّ فی عملیّین للشرطة فی إیران یحملون السالح الناریّاإلجرائی

ا بـشرط ًة فی اثنـی عـشر مـوردّاستعمال األسلحة الناری.  ش١٣٧٣المصادق علیه فی عام 
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ّة ویعـین مـوارد الحمـل ّاط الـشرطة األسـلحة الناریـّطانیا ال یحمل ضـبیبروفی . الضرورة
ز استعمال ّاط الشرطة وفی القوانین الراهنة فی بریطانیا یجوّة ضبّواالستعمال من قبل جمعی

ا ًفی نفس الحالـة أیـضو ّالسالح إذا کانت نفس الضابط أو أحد المواطنین فی خطر حال
ی إلـی تـشدید ّ إذا کـان االسـتئذان یـؤدّإلطالق النـار إالیجب الضابط أن یستأذن القائد 

ة یجـب علـیهم أن ال ّة فـی الـشرطة اإلیرانیـّة غیر القانونیـّلتقلیل اإلطالقات الناری .الخطر
ة ّ فی بعض المحافظـات التـی تحـدث فیهـا حـوادث إرهابیـّ أنّ إالّیحملوا السالح الناری

 أن ّه مـن الـضروریّوأنـ. دوا بالـسالحّ الشرطة فیجـوز لهـم أن یـزوّحة ضدّهجمات مسلو
اط أو المـواطنین وال یجـوز فـی التنقیـب وکـشف ّیستعمل السالح فی حفظ أنفس الـضب

  .همینّالجریمة واعتقال المت
  .ةّولیٶل المسّة، تحمّحفظه، األسلحة الناریواستقرار النظم  :ةسی الرئالمفردات
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