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  پيشگفتار
لت عـدا «بـه  ) انگـاري  رويكـرد جـرم  (» عـدالت تنبيهـي  «با تحول مفهـوم  

هـاي نـوين قضـايي، امـروزه تـدابير       ، نظـام )زدايـي  رويكـرد جـرم  (» ترميمي

هـاي خـود مـورد تأكيـد قـرار داده و از انـواع        قضازدايي را در صـدر برنامـه  

هـايي چـون رفـع     جـايگزين . نمايند ها به عنوان مجازات استفاده مي جايگزين

حل دعاوي هاي مدني براي  اي در موضوع اختالف يا داوري، به طور گسترده

هـا   بررسي. گيرد و در جهت عدم تشكيل پرونده قضايي مورد استفاده قرار مي

ها بيرون از دستگاه  دهد كه مسأله حل و فصل و رسيدگي به اختالف نشان مي

در  -شـود،   كه از آن به مصالحة بيـرون از دادگـاه تعبيـر مـي    ) دادگاه(قضايي 

ه بـه يـك رويكـرد مهـم     امـروز  -گري هايي مثل سازش و ميانجي قالب طرح

  . قضايي در سطح جهان تبديل شده است

هـاي   ها و جـايگزين  در گزارش تحليلي حاضر، مفهوم و مصاديق مجازات

نوين قضايي در چارچوب موضوع تدابير قضايي به اجمال مطرح شـده و بـه   

ي بيـرون از   مصالحه(گري و سازش  طور خاص ابعاد، امتيازات و آثار ميانجي

همچنــين موضــوع قضــازدايي، . د بررســي قــرار گرفتــه اســتمــور) دادگــاه

هـاي نظـام قضـايي اسـالم و      گري و سازش و داوري در آيينه آمـوزه  ميانجي

قوانين موضوعه ايران مورد بحث قرار گرفته و در اين زمينه به موارد مـرتبط  

با موضوع از جمله تكـاليف و وظـايف قـوه قضـائيه در برنامـه دوم توسـعه       



   علل تشكيل پرونده هاي قضايي و قضا زدايي                                             2

و احكــام قــوه قضــائيه در برنامــه پــنجم توســعه ) 1383-87(قضــايي كشــور

  . اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران اشاره شده است

هـاي معاونـت    گزارش حاضر، بررسي تحليلي از نتايج و محتواي گزارش

نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور اسـت  

  .ف و تحليل روال و فرآيند آن اقدام گرديده استكه در اين گزارش به توصي

تـرين عامـل    ها و مشكالت قانوني بـه عنـوان مهـم    ضعف«در اين تحليل، 

هاي  هاي قضايي در دستگاه محوري و مشترك در بررسي علل تشكيل پرونده

مطرح و مصاديق و ابعاد آن به طور مشروح مورد بررسي قرار گرفته » اجرايي

هـاي   ن عدم دقت، اهتمام و جـديت كـافي بـه گزينـه    و همچنين عواملي چو

فراروي فرآيند حل و فصـل  ) نظير مداخالت و تعامالت مديريتي(غيرقضايي 

  . اختالفات و شكايات مطرح شده است

هاي بازرسي جهت تحقـق   در پايان پيشنهادهايي مبتني بر محتواي گزارش

اميـد اسـت   . سـت انديشة قضازدايي و مصالحة بيرون از دادگـاه ارائـه شـده ا   

گزارش حاضر در راستاي اهداف و وظايف سازمان  مورد توجه قـرار گرفتـه   

  . و اصحاب انديشه و نظر در جهت تكميل، تصحيح و تعميق آن بكوشند

  
  حسن صـفرخاني                                                        

  ريزي رئيس مركز پژوهش و برنامه
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  مقدمه
حتي چنانچه دستگاه  –پذيرفته شده كه جرم و ارتكاب جرم به طور كلي 

عدالت كيفري با آن برخورد كرده باشد موضوعي است كه به جامعـه مربـوط   

هـا و   منـد بـه زمينـه    هاي سنتي، بدون توجه نظام كه در نظام در حالي. شود مي

هـاي قضـايي    عوامل وقوع جرم، صرفاً و به صورت واحد و با تشكيل پرونده

به طور كلي هر پديده اجتمـاعي  . شد رم به عنوان عامل جرم برخورد ميبا مج

دهــد تشــكيل  هــا نشــان مــي آثــار و عــوارض خــاص خــود را دارد، بررســي

  : تواند آثار و موارد زير را به دنبال داشته باشد هاي قضايي هم مي پرونده

  هاي مضاعف به جامعه تحميل هزينه •

 ...هدر رفتن انرژي، زمان، منابع و  •

درگير شدن تعدادي نيروي انساني قابل توجه در فرآينـدهاي مختلـف    •

 هاي قضايي تشكيل پرونده

سازي به جاي رويكرد قضازدايي و جو حل  ايجاد جو قضايي و پرونده •

 و فصل اختالفات

 هاي موجود تر شدن زمان و اطاله دادرسي پرونده طوالني •

هاي اجرايـي   هتر شدن فرآيند حل مشكالت دستگا پيچيده تر و طوالني •

 و كاركنان
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هاي نـوين قضـايي بـر مـوارد زيـر       هاي اخير در نظام ها گرايش خط مشي

  : كند تأكيد مي

  : ها عبارتند از بعضي از نكات درباره جايگزين

ها و پيشگيري از تبـديل   بيني جبران خسارت ناشي از برخي جرم پيش •

كارگيري  ها و اختالفات به جرم و جنايت و به شدن بسياري از تعارض

  »انگاري جرم«به جاي » زدايي جرم«

 –از رهگذر ميـانجي مـورد پـذيرش طـرفين      –گري و سازش  ميانجي •

هـاي فزاينـده، پـيش از تبـديل      تواند راه حلي براي كـاهش مرافعـه   مي

 .شدنشان به دعواهاي قانوني باشد

توان همـة مـردم را    مي» پيشگيري بهتر از درمان است«با توجه به اصل  •

 .هاي پرهيز از دعواهاي قانوني آموزش داد و آگاه كرد ة مزيتدر بار

اي است كه بـه   يا داوري، روش پذيرفته شده» رفع اختالف«جايگزين  •

هاي مدني براي حل دعواهـا از آن اسـتفاده    اي در موضوع طور گسترده

پذير باشـد كـه    تواند به منزلة گزينش دسترس روش مزبور مي. شود مي

دة عدالت كيفري بيـرون نگـه داشـته و بـه طـرفين      دعواها را از محدو

كمك كند كه مشكالتشان را با همكاري و كمك يك ميـانجي بررسـي   

 . آور است حل كنند كرده و با تصميمي كه الزام
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هـاي متعـددي بـراي     هاي نوين قضايي، جـايگزين  از اين رهگذر، در نظام

  : از آنها عبارتند از اند كه عناوين بعضي بيني و ارائه شده مجازات زندان پيش

  نظارت الكترونيكي- تعويق و تعقيب-
  اصالحي –هاي آموزش  پادگان- تعليق مراقبتي فشرده-
  درمان- المنفعه كار عام-
  گري ميانجي- جزاي نقدي روزانه-
  )زندان در منزل(زندان خانگي-

  

  )گاهي بيرون از داد مصالحه(گري  قضازدايي و سازش و ميانجي -1
ويــژه در قالــب  بــه –هــاي اخيــر  در ســال 1گســترش تــدابير قضــازدايي

در بيشـتر كشـورهاي اروپـايي و آمريكـاي شـمالي       –گري و سازش  ميانجي

در طـول سـاليان   . آميزي نيز منتهي شده اسـت  نمايان شده و به نتايج موفقيت

متمادي، در كشورهاي غربي جنبش بزرگي در زمينـة محـدود كـردن قلمـرو     

كيفري و نهادهاي قضـايي بـه وجـود آمـده كـه حاصـل آن، رشـد و         حقوق

و قضـازدايي   3و كيفرزدايـي  2زدايي پيشرفت تدابير و سازوكارهايي چون جرم

  . بوده است

گـري   هاي سازش و ميانجي و در رأس آنها برنامه –با گسترش اين تدابير 

ا كردند و ريزي و اجر هاي آزمايشي متعددي طرح بسياري از كشورها برنامه –
                                     

1 -diversion 
2 -decriminalization  
3 - depenalarization  
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هـا بـه نتـايج خـوبي منجـر شـد، برخـي از ايـن          از آنجا كه بيشتر اين برنامه

  . كشورها، آنها را وارد نظام حقوقي خود كردند

اي از تفكرات مـذهبي   هاي سازش در جهان غرب تا اندازه پيشرفت برنامه

ني هايي مورد پشـتيبا  حاكم بر اروپا تأثير پذيرفته است، تا آنجا كه چنين برنامه

كليسا نيز واقع شده است، زيرا اين باور وجود دارد كه خداوند، ما را به ايجاد 

  . كند صلح در جهان توصيه مي

گـري   هاي سازش و ميانجي دهد كه پيش از آنكه برنامه ها نشان مي بررسي

به شكل امروزي در سطح اروپا و آمريكاي شمالي رواج پيدا كند، در مشـرق  

در (هـا   هاي غيررسمي حل و فصـل اخـتالف   از روشهايي سنتي  زمين، گونه

  . وجود داشته است) قالب سازش و داوري

گر و در شهر پكن نزديك  ميليون ميانجي 6براي نمونه در چين نزديك به 

گـري در   هاي نهـاد سـازش و ميـانجي    ريشه. سازشگر وجود دارد 000/40به 

هـا   يز با الهام از رسمدر ژاپن ن. گردد هاي كهن اين كشور باز مي چين به سنت

نهادهـاي   –كنـد   كه روح گذشت متقابل را توجيـه مـي   –هاي سنتي  و عرف

  .صلح و سازش رواج دارد

بـه وجـود آمـد كـه بـه       choteiنهـادي بـه نـام     1922از جمله در سال 

... دعواهاي ناشي از اختالفات خانوادگي، كـار، دعواهـاي تجـاري، ديـون و     
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راقضايي محسوب شده و شـيوه رسـيدگي در آن   اين نهاد، ف. كند رسيدگي مي

  . به كلي از آئين دادرسي معمول متفاوت است

گـري و   هـاي سـازش و ميـانجي    مبنا، اهداف، شرايط و آثار برنامه -2
  مصالحة بيرون از دادگاه

هاي مصالحة بيرون از دادگاه بر اين تفكر اسـتوار اسـت    ايدة اصلي برنامه

تار مجرمانه ايجاد شـود، دو يـا چنـد طـرف را     كه برخورد و تعاملي كه از رف

  .كنند كند كه با پادرمياني يك ميانجي، اختالف خود را رفع مي درگير مي

آميـز بيـرون از دادگـاه، پرهيـز از      به طـور كلـي، يـك مصـالحة موفقيـت     

شود و بـه همـين جهـت، نهـاد سـازش و       هاي قضايي را موجب مي رسيدگي

  .اند هاي تدابير قضازدايي انگاشته گري را از بارزترين جلوه ميانجي

هاي نويني كـه از تـدابير قضـازدايي شـده،      بندي همچنين در يكي از طبقه

انقطـاع فرآينـد   «در رديف تـدابير موسـوم بـه     1گري و ترميم سازش، ميانجي

  . اند قرار گرفته 2»كيفري

گري را در سه مرحلـه از يـك    هاي سازش و ميانجي به اين ترتيب، برنامه

  : توان تصور كرد ند كيفري ميفرآي

                                     
1 -mediation reparation  
2 -process interruption  
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مرحلـة تعقيـب   «گـري و سـازش در    مرحلة نخست كـه بـه ميـانجي    •

» دادسـرا «هايي كـه تشـكيالتي بـه نـام      اشاره دارد و در نظام» كيفري

  . دارند، معموالً بر عهدة دادستان و حتي بازپرس قرار دارد

مرحلة دوم كه به فرآيند دادرسي مربوط بوده و در چارچوب وظايف  •

 . ادگاه متصور استد

مرحلة سوم كه در مرحلة اجراي حكم محكوميت صادره اسـت و در   •

 . گيرد دنبالة وظايف دادگاه قرار مي

» مصالحة بيرون از دادگاه«هاي  گري از روش به اين دليل سازش و ميانجي

اند كه در جريـان آن، دادسـتان يـا قاضـي بـر حسـب مـورد از         به شمار رفته

اي برقرار كنـد و   مصالحه» بيرون از دادگاه«خواهد كه  ميگر يا ميانجي  سازش

  . هاي درگير برساند امكان رفع اختالف بيرون از دادگاه را به آگاهي همة طرف

گري و ترميم، پاسخ پذيرفتني و مؤثري در  ها نشان داده كه ميانجي ارزيابي

چك و هاي كو توان از آن براي قضازدايي در پرونده هاي خرد است و مي جرم

  . اهميت استفاده كرد كم

گـري، نشـانگر    هـاي سـازش و ميـانجي    نظـران، برنامـه   به عقيدة صـاحب 

آميز كمتري نسـبت بـه عـدالت كيفـري سـنتي       تصويري از عدالتند كه بار قهر

  . دارند
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 2»عـدالت ترميمـي  «بـه   1»عـدالت تنبيهـي  «در همين راستا، امروزه مفهوم 

هايي از قضازدايي و در رأس آنها  نهتحول يافته است كه در چارچوب آن، گو

  . گيرد قرار مي) ترميم(گري  سازش و ميانجي

                                     
1 - retributive justice 
2- restorative justice  
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  هاي مصالحة بيرون از دادگاه امتيازات و آثار برنامه -3
هاي حل و فصل بيرون از  همانگونه كه اشاره شد، امروزه استفاده از روش

ن گري مورد پذيرش بيشتر كشـورهاي جهـا   از جمله سازش و ميانجي دادگاه

قرار گرفته است، تا آنجا كه بسياري از ايـن كشـورها بـراي آن بـه اقـدامات      

  .اند مبادرت ورزيده) گذاري قانون(تقنيني 

هاي مصالحة بيرون از دادگـاه نشـان از امتيازهـاي     پذيرش همگاني برنامه

هـا   از جمله امتيازهاي مهمي كه بـراي ايـن برنامـه   .      بسيار اين روش دارد

  : كرد  توان به موارد زير اشاره مي اند، برشمرده

شـود و   هـاي قضـايي پرهيـز مـي     هاي سنتي رسـيدگي  از توسل به شيوه •

ــارزترين  گــري را مــي بنــابراين، نهادهــاي ســازش و ميــانجي تــوان از ب

 . هاي تدابير قضايي انگاشت ه جلو

توانند به طـور   هر دو مي -ديده بزهكار و بزه –هاي درگير اختالف  طرف •

تأثيرگذار باشند، زيـرا همـواره شـانس      ر پروندة مورد اختالف،مستقيم د

در حاليكـه ايـن شـانس در    . حل و فصل اختالف ميـان خـود را دارنـد   

 . هاي قضايي وجود ندارد هاي سنتي دادرسي شيوه

هاي مصالحة بيرون از دادگاه، براي نظام عدالت كيفـري   استفاده از روش •

دارد، زيرا در غير اين صورت، نظام بسياري ) به ويژه اقتصادي(نيز سود 
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هـاي هنگفتـي را صـرف نظـارت و نگهـداري       كيفري ناچار است هزينه

 . مجريان براي اصالح و بازسازي آنان كند

شـود   ديده فرصت داده مي هاي حل و فصل سازشكارانه، به بزه در روش •

...) براي نمونه شرم، خشم، حساسيت، رضايت و (تا احساسات خود را 

كند، چرا كه از اين رهگـذر امكـان راهنمـايي او بـراي مشـاوره و      ابراز 

 . شود درمان فراهم مي

هـاي مصـالحة بيـرون از دادگـاه، ايـن       از نظر شكلي و تشريفاتي، روش •

ديده خسارت خود را بدون درگيـر شـدن    كنند كه بزه امكان را فراهم مي

مختومـه  . (در تشريفات دست و پاگير اداري و كاغذبازي دريافت نمايـد 

از آنجا كه يكي از ) ها، قبل از تشكيل و رسيدگي در دادگاه شدن پرونده

ديـده اسـت، بنيادهـاي     گري، جبران خسارت بـزه  هاي مهم ميانجي هدف

اند تا منابع  هاي مردم نهاد غيردولتي همواره كوشش كرده خيريه و انجمن

صـي،  به طور كلي، مراكز خدماتي و بخش خصو. مالي آن را فراهم كنند

گيـري در كشـورها    هاي سازش و ميانجي از مهمترين اجرا كنندگان طرح

 )مانند ستاد مردمي ديه. (روند به شمار مي

هاي مجازات زندان در مفهوم گستردة آن  هنگامي كه صحبت از جايگزين

كنيم، منظور، هر گونه ضمانت اجرايي است كه بتوانـد از همـان ابتـدا بـه      مي

. تـر كنـد   مجازات زندان شود يا مدت زندان را كوتـاه طور كلي مانع توسل به 
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المنفعه يـا حـبس خـانگي     هايي مانند كار عام در اين مفهوم، نه تنها جايگزين

هـاي   ها يـا مجـازات   بلكه تعليق ساده و تعليق مراقبتي نيز در رديف جايگزين

  . شوند بينابين محسوب مي

ين در سطح گسـترده  بايد دانست هرگونه موفقيت در اجراي تدابير جايگز

  :مبتني بر موارد زير است

  روشني و وضوح قوانين •

 هاي قوه مقننه از سوي قوه قضائيه پذيرش هدف •

نقش مهم قوه قضائيه در ارائة تفسيرها و راهكارهاي اجرايي بـه جهـت    •

 صدور احكام جايگزين

ابيجـان،  (» هاي مجازات زنـدان   ابيجان در بارة جايگزين« بيانيه كنفرانس  

هايي براي اصالحات قضايي و رفـع مشـكالت    ، توصيه)2000ريه، فورية نيج

  : دهد كه بعضي از آنها عبارتند از فراروي ارائه مي

  بهبود دستگاه قضايي رسمي •

 ها در درون نظام رسمي عدالت كيفري جايگزين •

 ها در درون نظام غيررسمي عدالت كيفري جايگزين •

عـدالت كيفـري الزم اسـت بـه     بعضي تدابيري كه براي بهبـود نظـام رسـمي    

  : سرعت اعمال شوند، عبارتند از
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قضـايي   –ها كه بايد از محـدودة قـانوني    زدايي از بسياري جرم جرم •

  . اصالحي قرار گيرند –تربيتي  –خارج شده و در حوزة اجتماعي 

دادرسي پيش از محاكمه و حين محاكمه سـخت و طـوالني اسـت و     •

ضروري است كه قواعد و . شود موجب طوالني شدن غيرضروري مي

تـر   پذيرتر و سـاده  تر، فهم ها نيز روشن آئين دادرسي مربوط به دادگاه

شوند تا براي وكالي دادگستري و اربـاب رجـوع آنـان درك شـدني     

 .باشند

هاي نظام قضـايي   گري و سازش در آيينه آموزه قضازدايي، ميانجي -4
  اسالم

اش نيكوكاران و تنبيـه و كيفـر   نظام امنيت و بهبود جامعه به تشويق و پاد

هاي تربيتي و اخالقي و عبادت  اسالم با برنامه. متخلفان از قانون نيازمند است

و خودسازي از سويي و اصالح محيط اجتماعي از سوي ديگـر، موجبـات و   

  . برد را از بين مي) گناه و تخلف(نوع جرم 

يـا پيـروي از    اي كه بـا سوءاسـتفاده از موقعيـت    اما به هر حال براي عده

هواهاي نفساني به دنبال تخلف، خيانت و تجاوز به حقـوق ديگـران هسـتند،    

گذشته از مجازات و عقاب اخروي، در همين دنيا نيز قوانين كيفري شـديدي  

  . مقرر داشته است
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راز شدت كيفر در اسالم اين است كه وقتي مجازات، ساده و قابل تحمـل  

ها شـديد باشـد، آن    دهد اما اگر مجازات باشد خطاكار ترسي به خود راه نمي

گيرد كه جرأت و جسارت افراد  چنان بيم و هراس و هيبت مجرمين را فرا مي

برد فلذا در كمتر موردي، اسالم نياز به اجراي اين قوانين و  فاسد را از بين مي

از اين رو قوانين قضايي و كيفري اسـالم در برابـر   . ها خواهد داشت مجازات

  . ري غرب بسيار كم و محدود ولي كيفي و اثرگذار استقوانين كيف

اسالم، تنها در چند مورد براي برخي از مجـرمين مجـازات زنـدان مقـرر     

  : كرده كه بيشتر آن هم بازداشت موقت است

  .زني كه مرتد شود •

 . بار دزدي كند  دزدي كه براي سومين •

 . كسي كه كمك به قتل كرده باشد •

 قتل براي محاكمه او  بازداشت موقت شخص متهم به •

 بازداشت موقت كسي كه قاتل را فراري داده تا پيدا شدن قاتل •

بازداشت كفيل در صورتيكه شخصي را كه تكفـل نمـوده در وقـت     •

 . معين احضار ننمايد

 .بازداشت كسي كه بيم فرار وي باشد •

تأثير زندان در بينش اسالمي، اندك  و محدود ولـي مفاسـد و مشـكالت    

هاي آن بسيار زياد  ل آثار و عوارض منفي و تأمين مخارج و هزينهاداره و كنتر
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بوده و كثرت زندان و زندانيان نشانة ضعف سياست و مديريت نظام سياسـي  

جالب آنكه دغدغه امـروزين  . جامعه و چه بسا موجب سقوط آن خواهد بود

حقوقدانان در ارائه داليـل شكسـت و عـدم موفقيـت زنـدان در رسـيدن بـه        

 . مورد نظر در بينش اسالمي مورد توجه قرار گرفته است هاي هدف

را يكـي از آثـار و   » هـا  تعارض زندان با اصل شخصي بودن مجازات«مثالً 

اند كه با ديدگاه اسالمي در اين زمينـه توافـق    مشكالت مجازات زندان دانسته

زيرا زندان افزون بـر محكـوم، بـر همسـر، خـانواده و نزديكـان او نيـز        . دارد

يرهاي سوئي دارد و نه تنها آنها را از سرپرستي خانواده و پشتيباني مالي او تأث

شود و  ها وارونه مي كند، بلكه در بسياري از موارد بار تحمل هزينه محروم مي

هاي جنبي اقامت شـوهر يـا    اند كه بايد بدهي و هزينه اين زن و فرزند زنداني

تـوان گفـت در برخـي     مـي  پدر خود را در زندان تحمل كنند و بدين ترتيـب 

در مورد آثار منفـي زنـدان و زنـداني    . موارد زندان، دارويي بدتر از درد است

  . هاي مختلفي وجود دارد كردن افراد، ديدگاه

هدف اسالم صرفاً، مجازات فرد نيست بلكه اصالح فرد جهـت بازگشـت   

نـافع و  هـاي   دو زندان در كوفه با نـام » ع«امام علي . سالم او به اجتماع است

مخيس تأسيس نمودند كه دقت در معـاني نامهـا، فلسـفه وجـود زنـدان را از      

و مخـيس   –كه ضد ضرر است  –نافع يعني نفع . دهد ديدگاه اسالم نشان مي

يعني خوار نمودن، نرم كردن و تمرين دادن يعني زندان بايد جايي باشـد كـه   
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تمرين و هدايت به حال فرد نفع داشته و افراد سركش و عصيانگر و متخلف 

  .            و اصالح شوند

هـا پرداختـه و    اسالم اوالً به جاي زندان و قبل از هر چيز به تربيت انسان

ــد خودپرســتي و    ــا را مانن ــادت و خودســازي ريشــه و منشــاء خطاه ــا عب ب

خودبرتربيني و نفس اماره، تبـديل بـه غيرخـواهي، ايثـار، گذشـت، صـلح و       

ريـق از ايجـاد گنـاه، تخلـف، فسـاد و فحشـا       كند و بـه ايـن ط   نيكوكاري مي

  . نمايد پيشگيري مي

  داوري در نظام قضايي اسالم و قوانين موضوعه ايران -5
در نظام قضايي اسالم، داوري با عنوان قاضي تحكـيم مـورد بحـث قـرار     

گزيننـد   منظوراز قاضي تحكيم، كسي است كه طرفين دعوا برمي. گرفته است

نظر بدهد الزم نيست كـه قاضـي تحكـيم، مـأذون از     تا در مورد اختالف آنها 

  .او در واقع منصوب و مأذون از جانب اصحاب دعواست. جانب مقامي باشد

قاضي تحكيم ممكن است يك نفر باشد كه طرفين به انتخـاب او تراضـي   

اين هم امكان دارد كه هريك از طرفين دعوا يك نفر را برگزينند . كرده باشند

  . قاضي تحكيم قرار گيرندو دو نفر در عنوان 

در سوابق فقهي، مشروعيت قاضي تحكيم مورد بحث بوده و در مجمـوع  

  . چهار نظر ابراز شده است
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اند كه در اسالم چنين شخصـي وجـود نـدارد و قاضـي      گروهي گفته •

تواننـد   فقط همان قاضي مأذون و منصوب است و اصحاب دعوا نمي

  . نصوب كننداي داشته باشند و قاضي را خود م مداخله

برخي ديگر بدون قيد و شرط، قاضي تحكـيم را پذيرفتـه او را رافـع     •

 . دانند مشكالت قضايي مي

 دانند  دستة سوم مشروعيت قاضي تحكيم را فقط در زمان غيبت مي •

گروه چهارم مشروعيت قاضي تحكيم را مربوط به زمان حضور امـام   •

 . شناسند مي

. اب و سـنت اجمـاع اسـتناد كـرد    توان به كت در پذيرش قاضي تحكيم، مي

آيـد، از صـدر اسـالم تـاكنون قاضـي تحكـيم مـورد         چنانكه از احاديث برمي

هـم الاقـل مـردم را از ايـن كـار نهـي       ) ع(استفاده و عمل قرار گرفته و ائمه 

  . اند نكرده

انـد، در خصـوص ايـن مسـأله كـه       آنان كه اصل قاضي تحكيم را پذيرفته

رسي امروز مخصوص دعاوي حقوقي است يـا  قاضي تحكيم همانند آيين داد

فراتر از آن، تقريباً ميان مسائل حقوقي و كيفري كه با شكايت شـاكي مطـرح   

با اين همه برخـي  . يابد، تفاوتي قائل نيستند شود و با گذشت او خاتمه مي مي

بر اين باورند كه صالحيت قاضي تحكيم منحصراً مربوط به دعـاوي مـالي و   

  . شود مسائل كيفري نميحقوقي است و شامل 
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قانون اساسي جمهـوري اسـالمي ايـران، ارجـاع بـه داوري       139در اصل 

به اموال عمومي و دولتي با شـرايطي پذيرفتـه شـده و     نسبت به دعاوي راجع

افـراد در حقـوق   . سان باب داوري در حقوق اساسي مفتوح شده اسـت  بدين

ودشــان خصوصــي و دولــت در حقــوق عمــومي، در دعــاوي مربــوط بــه خ

توانند از مراجع قضايي رسمي از قبل تعيين شده صرف نظر كنند و تسليم  مي

حكومت اشخاص بشوند كه يا از نظر معلومات فني و يا از نظر درستكاري و 

داوري يــا «ايــن حكومــت خصوصــي را . امانــت مــورد اطمينــان و اعتمادنــد

  . نامند مي» حكميت

مـاده مقـررات    50بـيش از  در قانون آيين دادرسي مـدني بـه تفصـيل در    

هايي از انواع آن مـورد بحـث و    مربوط به داوري آمده است كه در ذيل نمونه

  . گيرند بررسي قرار مي

معني اين نوع داوري آن است كه كليه اشخاصي : داوري به تراضي •

تواننـد منازعـه و    اقامـه دعـوا را دارنـد مـي    ) شايسـتگي (كه اهليت 

هاي دادگستري طرح شده  در دادگاهاعم از اينكه  –اختالف خود را 

بـه   -اي كـه باشـد   يا نشده باشد و در صورت طرح در هـر مرحلـه  

  .تراضي، به داوري يك يا چند نفر رجوع كنند

توانند در جريان  كنندگان مي معامله: داوري به موجب قرارداد قبلي •

اي، ملتزم شوند كه در صورت  معامله يا به موجب قرار و مدار ويژه
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تالف ميان آنها، رفع اختالف به داوري به عمل آيـد و نيـز   بروز اخ

  . توانند داور يا داوران خود را قبل از بروز اختالف معين كنند مي

هاي قرارداد اجـاره، اسـتخدام، خريـد     اكنون در متن بسياري از فرم هم

در هنگام  –بندي به عنوان پذيرش حكميت مرضي الطرفين ... خدمات و 

  . بيني و گنجانيده شده است يشپ –بروز اختالف 

در خصـوص بـدرفتاري، عـدم    : داوري در اختالف ميان زن و شـوهر  •

از طرف هريك از زوجين كه مطرح شده باشد، ... تمكين، ندادن نفقه و 

توانند به درخواست هريـك از طـرفين، دعـوا را بـه داوري      ها مي دادگاه

  .ارجاع دهند

ر، دست كم دو نفر را از بين در صورت عدم تراضي آنان در تعيين داو

نزديكان طرفين و در صورتيكه در محل سكونت خـود نزديكـاني نداشـته    

داوران . باشند، از اشخاصي كه با آنان معاشرت و دوستي دارند تعيين كنند

مكلفند تا آنجا كه امكان دارد در حـل اخـتالف بكوشـند و اگـر قـادر بـه       

 . اصالح نشوند، رأي خود را صادر كنند

نهـاد  «ن همان چيزي است كه در نظام حقوقي ايران نيـز تحـت عنـوان    اي

ي را به دست نهاد داوري، اين امكان عمل. بيني و ارائه شده است پيش» داوري

جـاي مراجعـه بـه قضـات در محـاكم رسـمي        دهد كـه افـراد بتواننـد بـه     مي

دادگستري، ضـمن انتخـاب داور واحـد و يـا داوران اختصاصـي و اشـتراكي       
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اختالف خود را نزد قضات غيررسمي مطـرح و دادخـواهي   ) الطرفين مرضي(

  . نمايند

ت و چنانچه مردم در روابـط اجتمـاعي خـود سـعي كننـد حـل اختالفـا       

مابين را با تراضي يكديگر به داوري بسـپارند، ايـن امـر در     هاي في كشمكش

بلندمدت موجب استفاده بهينه از زمان و هزينه شـده، دقـت در رسـيدگي را    

افزايش داده، ارتباطات مناسب و سالم اجتماعي را توسعه بخشيده و موجـب  

پديده داوري را اگر . شود تقويت روحيه تعاون و همياري متقابل اجتماعي مي

ايم، بايد بپذيريم  به عنوان نهادي موازي و همسنگ محاكم دادگستري پذيرفته

  . اي قادر به رسيدگي و اظهار نظر است كه داور در هر زمينه

گـردد، از   هنگامي كه رأي داور صادر و به طرفين ابالغ شده و قطعي مـي 

و به همـان سـان    هاي دادگستري برخوردار شده اعتباري همچون آراي دادگاه

به عبارت ديگر همانگونه كه طـرفين دعـوا حـق دارنـد در     . قابليت اجرا دارد

دعواي خود به رأيي كه پيش از آن از سوي يك دادگاه صادر و قطعـي شـده   

توانند رأي صادر شده از سوي داور را نيز مورد استناد قـرار   استناد نمايند، مي

  . دهند

طور مطلق نپذيرفته و برخي دعاوي را صـرفاً  البته قانونگذار، داوري را به 

در صالحيت خاص محاكم دادگستري و غيرقابل ارجاع بـه داوري، تعيـين و   

  . معرفي كرده است
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گري و سازش در برنامـه دوم توسـعه قضـايي     قضازدايي، ميانجي -6
  و احكام قوه قضائيه در  برنامه پنجم توسعه ) 1383-87(كشور 

گـري و   ايي كشـور بحـث قضـازدايي، ميـانجي    در برنامه دوم توسعه قضـ 

سازش و مصالحة بيرون از دادگاه، مورد توجـه قـرار گرفتـه كـه در زيـرً بـه       

بخشي از محورهاي آن در ارتباط با تكـاليف و وظـايف قـوه قضـائيه اشـاره      

  : شود مي

افزايش شمار نهادهاي مدني مرتبط با نظام قضايي به ويژه شوراهاي حل  •

 اختالف

 : آيي و اثربخشي شوراهاي حل اختالف از طريقافزايش كار •

 افزايش شمار پرونده مختومه به ازاي هر شورا 

 هاي مختومه هاي مصالحه شده به پرونده افزايش نسبت پرونده 

 افزايش انگيزه، دانش و مهارت اعضاي شوراهاي حل اختالف 

 ها به شوراهاي حل اختالف افزايش موارد ارجاع پرونده 

 شوراهاي حل اختالف افزايش اختيارات 

 ها در نهادهاي شبه قضايي افزايش شمار پرونده •

 هاي مختومه افزايش شمار پرونده •

 هاي مجرمانه كاهش عنوان •

 هاي كيفري به حداقل رساندن استفاده از مداخله •
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 استفاده مناسب از ضمانت اجراهاي مدني، اداري و انضباطي •

 هاي حبس افزايش موارد جانشين •

 زا آميز جرم حامي زندگي عاري از رفتارهاي مخاطره هاي افزايش سياست •

ها، كاهش زمان و  افزايش دقت، صحت و سرعت در رسيدگي به پرونده •

 مراحل دادرسي

هـاي اجتمـاعي جـايگزين     هاي مجازات و مجـازات  استفاده از جايگزين •

 زندان 

هاي عمليـاتي و اطالعـاتي بـه ويـژه      اندازي و گسترش سيستم ارتقا، راه •

 )CMS(هاي قضايي  ديريت پروندهسيستم م

 تشكيل سازمان پيشگيري از جرم •

گسترش بهداشت حقـوقي و قضـايي، كـاهش جـرايم و اصـالح رفتـار        •

سازي و نهادينـه كـردن فرهنـگ     حقوقي و قضايي مردم از طريق فرهنگ

 قانونمداري در جامعه با همكاري دولت، صدا و سيما و نهادهاي مرتبط

صادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسـالمي   در برنامه پنجم توسعه اقت

گري و مصـالحة خـارج    ايران مواردي مرتبط با موضوعات قضازدايي، ميانجي

  : از دادگاه مطرح شده است كه بخشي از آن عبارتند از

تالش به منظور كاهش عناوين مجرمانه و جايگزين كـردن ضـمانت    •

  اجراهاي غيركيفري و مؤثر و روزآمد
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قي و قضايي، كاهش جـرايم و اصـالح رفتـار    گسترش بهداشت حقو •

حقوقي و قضايي مـردم از طريـق فرهنـگ سـازي و نهادينـه كـردن       

 فرهنگ قانونمداري در جامعه

 هاي بروز اختالف در جامعه شناسايي و رفع زمينه •

هاي مراجـع قضـايي بـه نهادهـاي دولتـي،       واگذاري برخي صالحيت •

 داوريعمومي و صنفي و نيز ايجاد و توسعه نهادهاي 

ها وظيفه دارد اقـدامات زيـر    قوة قضائيه در ارتقاي كيفيت رسيدگي به پرونده

  :را به انجام رساند

هاي الزم براي افزايش دقت، صحت و سرعت در رسيدگي بـه   برنامه •

  ها پرونده

 كاهش زمان و مراحل اداري •

جايگزين (هاي اجتماعي  هاي مجازات و مجازات استفاده از جايگزين •

 فزايش ميزان حبس الكترونيكيو ا) زندان

به صورت الكترونيـك و  ... ارائه خدمات و اطالعات قضايي، ثبتي و  •

 با حداقل نياز به مراجعه حضوري به متقاضيان

زدايـي از قـوانين كيفـري بـه منظـور       تنظيم و تصـويب اليحـه جـرم    •

انگــاري در مــورد تخلفــات  جلــوگيري از آثــار ســوء ناشــي از جــرم
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هاي نظام عدالت كيفري و جلوگيري از رشد  نهاهميت، كاهش هزي كم

 رويه قلمرو حقوق جزا بي

تهيه سازوكارهاي الزم براي پيشگيري از وقوع جرم، بر اساس اصـل   •

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 156

عمليات و مديريت ) CMS (طراحي و استقرار نظام جامع اطالعات  •

ديريت كارآمـد،  قضايي به منظور سرعت بخشيدن بـه عمليـات و مـ   

 هاي انجام امور قضايي اصالح فرآيندها و بهبود روش

هــا،  نامــه شناســي نقــض قــوانين و مقــررات و صــدور آئــين  آســيب •

  ها و مصوبات دولتي ها و دستورالعمل بخشنامه

هـاي قضـايي در    علل تشـكيل پرونـده  «گزارش تحليلي  بررسي  -7
  »ها و نهادهاي دولتي وزارتخانه

هاي سازمان بازرسي كل كشـور   ، شرح وظايف و مأموريتبا توجه به اهداف

هاي كاري در نظر گرفته شده بـر مبنـاي برنامـه دوم     و اولويت 1387در سال 

هـاي قضـايي در    توسعه قضايي بررسـي در خصـوص علـل تشـكيل پرونـده     

هاي وابسته به دو صورت بازرسي و خوداظهاري انجام  ها و دستگاه وزارتخانه

هاي مرتبط و معاونـت نظـارت و    هاي مربوطه در معاونت پذيرفت كه گزارش

هـاي مخاطـب    با سازمان و سازمان) متولي(بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي 

  . باشد موجود مي
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ها به دستگاه قضايي  روشن است كه موارد مؤثر در افزايش ورودي پرونده

 در هر حوزه اجرايي، شكل خاص خودش را دارد و براي شناسـايي علـل آن  

  .شناسي پرداخت در هر حوزه بايد به طور مجزا به مطالعه و آسيب

توانـد موجـب كـاهش ورودي پرونـده در      مطمئناً يكي از مواردي كه مـي 

و اسـتفادة بهينـه از كليـه    » مـديريت دانـايي  «دستگاه قضايي شود، استفاده از 

» مديريت آفرينشـي «هاي موجود انساني در زيرمجموعه اجرايي براي  پتانسيل

تـوان   است، چرا كه در مديريت بـازآفريني نمـي  » مديريت بازآفريني«به جاي 

مسائل و مشكالت مستحدثه را حل و فصل كرد ولي در مـديريت آفرينشـي   

  . هاي آفرينش در جهت حل و فصل مسائل جديد را ارائه نمود توان طريقه مي

عدم وجود مـديريت آفرينشـي و نگـاه بـازآفريني در مـديريت در امـور       

هاي اجرايي موجب شده تا بر خالف نظر دكترين حقوق كـه   قوقي دستگاهح

هدف از وضع قانون را در معني اعم، تأمين آسايش و برقراري نظم و اجراي 

  . دانند، خالف آن به وقوع بپيوندد عدالت مي

هاي مربوط به علل تشـكيل پرونـدة قضـايي،     با توجه به محتواي گزارش

هاي اجرايي، بـه   هاي قضايي در دستگاه وندهترين عامل تشكيل پر محوري

كـه نظـر بـه اهميـت آن مـورد       شود ها و مشكالت قانوني مربوط مي ضعف

هـاي قـانوني كـه موجـب      به طور كلي ضعف. گيرد بررسي و تحليل قرار مي

  :بندي كرد توان در چند گروه طبقه شوند را مي هاي قضايي مي تشكيل پرونده
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  برخي از قوانين موجود عدم كارآيي و اثربخشي -1-7

ساز تشكيل  هاي مربوط به علل زمينه يكي از نكات مهم و مشترك گزارش

هاي قضايي، عنوان كلي مذكور است كه به اجزايي از جمله موارد زير  پرونده

  : باشد قابل تقسيم مي

  برآورده نكردن توقعات، انتظارات و مطالبات -1

و عدم انطباق با نيازهـا   بعضي از قوانين) به روز نبودن(قديمي بودن  -2

  و مسائل جديد

خأل قانوني در برخي موضوعات و مسكوت بـودن قـانون در برخـي     -3

  موارد

مغايرت و تضاد برخي قوانين با سـاير  (تعدد موارد تعارضات قانوني  -4

  )قوانين و مقررات يا شرع

بر بازنگري و اصالح قوانين در كشـور و   فرآيند بسيار طوالني و زمان -5

  يرش قوانين نامناسب فعليدر نتيجه پذ

  عدم كفايت ضمانت اجراي بعضي قوانين و مقررات -6

  تنگناها و مشكالت مربوط به تدوين قوانين بر اساس شرع -7

هـاي   هاي موارد فوق كـه در گـزارش   در زير دو مورد از مصاديق و نمونه

مربوطه موجود است تحت عنوان نقش نقاط ضعف مشهود در قـانون حـاكم   

  :شود رح شكايت به دستگاه قضايي ارائه ميها در ط بر بانك
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بانكداري ايران از لحاظ قوانين و مقـررات، تـابع قـانون عمليـات بـانكي      

سـال از   25بديهي است پس از گذشت بـيش از  . شود بدون ربا محسوب مي

قانون مذكور بايد نسبت به اصالح و بازنگري قانون و نقاط ضعف آن اقـدام  

  . نمود

توان به مشكالت قانوني در مورد قراردادهاي اجاره  مياز جمله اين موارد 

بدين توضيح كه در صورت معوق شـدن اقسـاط   . به شرط تمليك اشاره نمود

تسهيالت درخصوص تسهيالت خريد دفتر كار يا مطب پزشكان بانك جهت 

وصول مطالبات خود نسبت به فسخ قرارداد و تخليـه مـورد اجـاره و سـپس     

حـال چنانچـه بـدهكار بعـد از تخليـه، حاضـر بـه        . نمايد فروش آن اقدام مي

پرداخت بدهي معوق خود باشد، بانك از لحاظ حقوقي قادر به اخذ مطالبات 

خود و سپس تنظيم سند رسمي ملك مـورد نظـر بـه نـام تسـهيالت گيرنـده       

نخواهد بود، زيرا سند ملك به نام بانك بوده و بانـك بايـد از طريـق مزايـده     

اسـاس قسـم اعظـم بهـاي ملـك توسـط خـود         نسبت بـه فـروش ملـك بـر    

گيرنده به فروشنده پرداخت شـده و بانـك فقـط رقمـي معـادل بـا        تسهيالت

تسهيالت بانكي را به فروشنده پرداخت نموده است و نسبت به مـازاد ارزش  

سود و جرايم (پالك ثبتي مورد اجاره به ميزان بيش از مبلغ قرارداد تسهيالتي 

  . حقي ندارد) قراردادي
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باشد، هر چنـد   گيرندگان مي ين موضوع مورد اعتراض برخي از تسهيالتا

بانك نيز تمايل به كمك به اين قبيل بدهكاران خود را دارد ولي به دليل خـأل  

قانوني كه بيان شد، پس از فروش ملك قادر به استرداد مبلغ مازاد بر مطالبات 

يسـتي در بـازنگري   طبق قرارداد تسهيالتي به بدهكار نخواهد بود و مشكل با

  . قانون عمليات بانكي بدون ربا برطرف شود

قانون اصالح  5مورد ديگر اقدام شهرداري بعضي از شهرها به استناد ماده 

موادي از قانون برنامه توسعه معروف به قانون تجميع عوارض اسـت كـه بـر    

  . نمايند ها مي درآمد بانك% 1اساس آن مبادرت به مطالبه عوارض 

شود كه حتي اين  ها نمي ، اين قانون شامل بانك ها كه به نظر بانك در حالي

موضوع مورد تائيد معاونت حقـوقي و امـور مجلـس، رياسـت جمهـوري و      

هـا   ليكن عليرغم اين موضـوع، برخـي شـهرداري   . باشد وزارت كشور نيز مي

از % 1همچنان به موضع خود پافشاري نموده و مبادرت بـه مطالبـه عـوارض    

قـانون شـهرداري    77ز طريق محكوميـت بانـك در كميسـيون مـاده     ها ا بانك

ها نيز به ناچار جهت احقاق حق خود مبادرت به طرح دعوي  بانك. نمايند مي

. نماينـد   هاي ياد شده نزد مراجع قضايي مي ابطال آراء صادره توسط كميسيون

هـاي قضـايي و صـرف وقـت و      اين قبيل دعاوي فقط موجبات ازدياد پرونده

  . شود مي... ها و  ياد هزينهازد

 اي متوليان و عوامل اجرايي از قوانين و مقررات هاي سليقه برداشت -2-7
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يكي از موارد تقريباً مشترك، مشـكل مربـوط بـه نقـش سـاليق متوليـان،       

هاي متفاوت از قوانين و مقـررات اسـت    مجريان قانون و مديران در برداشت

هـاي اجرايـي و نيـز     ي در دسـتگاه كه موجب پديد آمدن آثار و عواقـب منفـ  

  . شود ها با مردم مي اختالف بين آن دستگاه

  : ها و مصاديق عنوان مذكور عبارتند از بعضي از نمونه

تمايل و گرايش قابل مالحظه در برخي مـديران و مجريـان در گريـز و     -1

به داليلي از جمله منافع فردي يـا  (استنكاف از اجراي قوانين و مقررات 

  )سازماني

عدم ترجيح بعضي مديران و مجريان به تمكين از قـوانين و مقـررات و    -2

به عنـوان راهكـاري   (مراجعه به دستگاه قضايي و تشكيل پرونده قضايي 

  ) در يافتن مفري براي گريز از اجراي قانون

كـاري و عملكردهـاي    گريزي، پنهان خواري و انتفاع حاصل از قانون ويژه -3

  .غيرشفاف

هـا و سـاليق عوامـل اجرايـي در      ، نقـش رويـه  يكي از مصاديق موضـوع 

برداشت متفاوت از قوانين و مقـررات آن اسـت كـه بـا وجـود حمـايتي كـه        

 1305قـانون ثبـت و همچنـين مـاده      72و  48، 47، 46گذار طي مـواد   قانون

قانون مدني از اسناد رسمي به عمـل آورده، لـيكن رويـه قضـايي حـاكم بـر       

هاي عادي كه تاريخ مقـدم بـر    نامه ت كه مبايعهاي اس هاي ايران به گونه دادگاه
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در آنها قيد شده را معتبر شناخته و چنانچه اشخاصي به ) رهني(اسناد رسمي 

نامه مقدم بر اسناد رسمي بانك به دليل ادعاي مالكيت مقـدم بـر    استناد مبايعه

پالك ثبتي مورد وثيقه بانك، درخواست صدور حكم بر ابطال اسناد رهنـي را  

باشد  ها بر صدور حكم به ابطال سند رسمي مي د، رويه بسياري از دادگاهنماين

اي بـراي   ها و ايجاد مشكالت عديـده  كه اين امر موجبات تضييع حقوق بانك

  .  هاي قضايي است مشتريان بانك را فراهم كرده و از علل تشكيل پرونده

از . سـت مورد ديگر در اين زمينه، ذخيره مرخصي ساليانه كاركنان دولت ا

سويي رأي وحدت روية ديوان عدالت اداري، ذخيره تمامي مرخصي سـاليانه  

را مجاز دانسته و اجازه چنـين كـاري را بـه كاركنـان داده اسـت امـا بعضـي        

اي عمـل نمـوده و عمـالً در     هاي اجرايي يا مديران آنها به طور سليقه دستگاه

  . نمايند يروز ذخيره مرخصي را تلف شده تلقي م 15مواردي بيش از 

رسـاني مناسـب از محتـواي قـوانين و      عدم آگاهي كافي و اطـالع  -3-7

  گيري قانوني مطالبات مقررات و حقوق و تكاليف در چگونگي پي

اطالع يافتن اطراف و افراد يك موضوع از قـوانين و مقـررات در كـاهش    

ميزان طرح دعاوي از سوي آنان در دستگاه قضايي تأثير زيادي داشته كـه بـه   

هـاي مربـوط مـنعكس گرديـده      عنوان يكي از محورهاي مشترك در گـزارش 

  : بعضي از عناوين فرعي عامل مذكور عبارتند از. است
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هـا   رساني و معرفي صحيح فرآيندهاي ارائه خدمات دستگاه عدم اطالع -1

  ...به كاركنان، ارباب رجوع و 

عدم رعايت حقـوق و تكـاليف متقابـل مـراجعين و كاركنـان مطـابق        -2

  انداردها و ضوابط مصوباست

  عدم استفاده از مشاورين حقوقي مجرب -3

  

  

عدم دقت، اهتمام و جديت كافي به گزينه هاي غير قضايي فـراروي   4-7

  : فرآيند حل و فصل اختالفات و شكايات

يكي از موارد بسيار مهمي كه در گزارش پژوهشي حاضر نيز بـه تفصـيل   

هاي آن نظير سازش و  ي و شيوهمورد بررسي قرار گرفته و در مبحث قضازداي

مطرح شده است، عدم توجه كافي بـه  ) مصالحة بيرون از دادگاه(گري  ميانجي

هـاي اجرايـي    هاي غيرقضايي در مخاصمات و اختالف افراد و دسـتگاه  گزينه

  : تر آن عبارتند از است كه بعضي موارد جزئي

وضـوع  هاي مـديريتي در م  رنگ بودن مداخالت، تعامالت و رايزني كم -1

  حل و فصل غيرقضايي اختالفات و شكايات 

گران در جهت انصراف شـاكيان از مراجعـه    عدم توجه به نقش ميانجي -2

  به دستگاه قضايي و تشكيل پرونده قضايي
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ناگزير بودن ارباب رجوع يا كاركنان در مراجعه بـه مراجـع قضـايي و     -3

بـه   گيري و تحقق مطالبـات  تشكيل پرونده به داليلي از جمله عدم پي

  سازماني صورت درون

  عدم توجه به سازوكارهاي پيشگيرانه از تخلف و جرم -4

هاي قابل طرح كه ناظر به محـدوديت دسـتگاه اجرايـي در     از جمله نمونه

هـاي دولتـي از صـلح     سازمان  باشد، ممنوعيت حصول غيرقضايي مطالبات مي

، قانون اساسي جمهـوري اسـالمي ايـران    139مطابق اصل . دعاوي خود است

صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولت يا ارجاع آن به داور در هر مورد 

. موكول به تصويب هيـأت وزيـران اسـت و بايـد بـه اطـالع مجلـس برسـد        

هـاي موجـود در انجـام     هـا و نارسـايي   همچنين در اين زمينه بايد به ضـعف 

ري وظايف و تكاليف قانون مربوط به سازوكارها و اقدام مناسب براي پيشـگي 

  . از وقوع جرم، كاهش عناوين مجرمانه و قضازدايي اشاره نمود

عدم تناسب ساختار تشكيالت اجرايي در راسـتاي كـاهش آمـار     -7 -5

  : هاي قضايي پرونده

تحقـق  . طلبـد  هر رويكـردي، تشـكيالت و سـاختار خـاص خـود را مـي      

هاي قضايي نيازمنـد تشـكيالت و سـاختاري     قضازدايي و كاهش آمار پرونده

هاي مورد مطالعه مؤيد اين مطلـب   گزارش. ست كه امكان آن را فراهم نمايدا
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در اين  –با تفاوت در ميزان درجه  –هاي اجرايي  است كه تقريباً همة دستگاه

  . اي مواجه هستند زمينه با مشكالت عديده

  : بعضي ازعناوين جزئي عامل مذكور عبارتند از

زماني مناسـب در  عدم گرايش و جديت و توجـه بـه سـاختار سـا     •

  هاي اجرايي گيري مسائل حقوقي و قضايي دستگاه پي

عدم تناسب اختيارات دفاتر و ادارات حقوقي، ارزشيابي، بازرسي و  •

  پاسخگويي به شكايات

هـاي   در زمينـه ) متخصـص و مجـرب  (ناكافي بودن نيروي انساني  •

  .هاي اجرايي حقوقي دستگاه

ـ  -8 ده قضـازدايي و كـاهش   راهكارها و پيشنهادهايي براي تحقق اي
  هاي اجرايي هاي قضايي در دستگاه روند تشكيل پرونده

هاي بازرسي  هاي پژوهشي و مطالعه محتواي گزارش ها، يافته نتايج بررسي

هـاي قضـايي مبـين پيشـنهادهاي زيـر،       مربوط به موضوع علل تشكيل پرونده

  : ي بيرون از دادگاه است جهت تحقق انديشة قضازدايي و مصالحه

هـا و تكـاليف قـانوني     جديت الزم و اهتمام كافي در عمـل بـه نقـش    •

هاي توسعه كشور و برنامة توسـعة قضـايي در جهـت     مندرج در برنامه

هـاي قضـايي و ارجـاع بـه      قضازدايي و كاهش روند تشـكيل پرونـده  

  دستگاه قضايي
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تالش و اهتمام مستمر براي بازنگري و اصالح قـوانين و مقـررات در    •

زدايي و افزايش  ها و نواقص موجود، روزآمدي، ابهام يجهت رفع كاست

 كارآيي و اثربخشي آن

افزايش ضريب ضمانت اجراي قوانين از طريـق سـازوكارهاي قـانوني     •

 مرتبط

هاي قانوني جهـت   تالش براي افزايش وحدت رويه و اخذ استفساريه •

ابهام زدايي از طريق درخواسـت صـدور آراي وحـدت رويـه و اخـذ      

 شورتي در موارد تعارض آراهاي م نظريه

رساني كافي و روزآمد در زمينـة ضـوابط و مراحـل فرآينـدهاي      اطالع •

ــومي و    ــط عم ــوقي، رواب ــاتر حق ــؤثر دف ــي و نقــش م دســتگاه اجراي

پاسخگويي و رسيدگي به شكايات به صـورتي كـه مشـكالت در ايـن     

 . زمينه به حداقل كاهش يابد

با تأكيـد  ) غيرقضايي(گزين هاي جاي تنظيم ، معرفي و تأكيد بر راه حل •

بـر درمـان   ) هـاي جـرم   پيشـگيري از زمينـه  (بر تقدم بهداشت قضايي 

 )برخورد پس از وقوع(قضايي 

 )غيردولتي(تقويت و استفاده از نهادهاي حقيقي و حقوقي مردم نهاد •

 ...محدود ساختن فضاي نفوذ در انجام رفتارهاي غيرقانوني و  •
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هـا و   هـا و بخشـنامه   نامـه  ، آيينساماندهي و تنقيح در خصوص قوانين •

 ها و معايب آنها هاي اجرايي به منظور رفع كاستي دستورالعمل

هاي مديريتي در كـاهش   گرايانه و مداخله هاي ميانجي بيني مكانيزم پيش •

 هاي قضايي روند تشكيل پرونده

در تبيـين  ) سـازي  فرهنـگ (هاي فرهنگـي   ريزي برنامه طراحي و برنامه •

ــا  ــايف و تك ــدود وظ ــزايش   ح ــوا و اف ــرفين دع ــارات ط ليف و اختي

 هاي كاركنان و ارباب رجوع آگاهي

تقويت رويكرد اتوماسيون اداري و سهولت تهيه و دستيابي بـه آمـار و    •

 اطالعات مورد نياز

مند و قانوني و تـرجيح مقـررات بـر     تالش مستمر براي حركت ضابطه •

 هاي سودجويانه شخصي ساليق و برداشت

« هـا از جملـه    ق موجود براي حل اختالف دستگاهتوجه بيشتر به سواب •

هـاي اجرايـي از طريـق     نامه چگونگي رفع اخـتالف بـين دسـتگاه    آيين

 »سازوكارهاي قوه مجريه

 )نظير نظارت الكترونيكي(توجه بيشتر و اعمال نظارت كارآمد و نوين  •

بررسي دقيق و عميق كارشناسي براي ارائه راهكارهـاي مناسـب بـراي     •

كه به لحاظ قضـايي داراي بيشـترين فراوانـي هسـتند و      رفع مشكالتي

مثالً موضوع اسـتخدام معلمـان و   (تصويب در مراجع ذيصالح قانوني 
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التدريس در وزارت آموزش و پرورش يا طرح دعاوي  آموزشياران حق

كــه در ) هــا در خصــوص بــدهي مشــتريان در محــاكم قضــايي بانــك

هاي قضـايي حجـم    دههاي بازرسي مربوط به علل تشكيل پرون گزارش

 . اند زيادي را به خود اختصاص داده

اخذ نظريه كارشناسي دفاتر حقـوقي و يـا مشـاورين حقـوقي معتمـد       •

هاي اجرايي قبل از استفاده و نهايي شدن و امضاي قراردادها و  دستگاه

 هاي مهم پيمان

هـاي آموزشـي و تـوجيهي حقـوقي الزم      برنامه ريزي و برگزاري دوره •

هــاي اجرايــي بــا تأكيــد بــر  و ســاير كاركنــان دســتگاهبــراي مــديران 

 هاي مذكور به دستگاه موضوعات  و موارد مبتال

الزم بـراي تعـامالت، مـداخالت    ) مـديريتي (اتخاذ تدابير غيرقضـايي   •

ي بيرون از دادگـاه بـه    گري و مصالحه با رويكرد ميانجي... مديريتي و 

  جاي رويكرد قضايي



  37گزارش پژوهشي                                                                                

  منابع و مĤخذ
  

دوين اين نوشتار به كتـب و منـابع گونـاگوني مراجعـه و يـا از      در تنظيم و ت
  : شود محتواي آنها استفاده شده كه مشخصات برخي از آنها در ذيل ارائه مي

  قرآن كريم -
 البالغه نهج -
، »هـاي بينـابين   هاي زندان و مجازات جايگزين«؛ )1385(آشوري، محمد  -1

 نشر گرايش، تهران
از جرم سـازمان ملـل متحـد، مركـز      اداره كنترل مواد مخدر و پيشگيري -2

عدالت بـراي  «: ، ترجمة علي شايان)1384(المللي پيشگيري از جرم  بين
 ، انتشارات سلسبيل، تهران»ديدگان بزده

، بـولتن  »مفـاهيم، ابعـاد و آثـار حاكميـت قـانون     «): 1388(امين ورزلـي   -3
ريـزي سـازمان بازرسـي كـل      ، مركز پژوهش و برنامه9پژوهشي شمارة 

 كشور
تحريرالوسيله جلـد   –رسالة نوين «): 1360(آزار شيرازي، عبدالكريم  يب -4

 ، مؤسسه انجام كتاب، تهران»مسائل سياسي و حقوقي(چهارم 
ــد  -5 ــده، احم ــت   «): 1387(پرخي ــراي امني ــوب، فرصــتي ب ــي خ حكمران

 ، تهران 11، مؤسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد، شماره »اقتصادي
نهاد داوري، راهكاري مطلـوب در  «): 1387(غالمدخت رودپشتي، قاسم  -6

مــأوي نشــريه داخلــي قــوه قضــائيه، » احقــاق حــق و فصــل خصــومت
 746و  749هاي  شماره

انداز جمهـوري اسـالمي ايـران در افـق      چشم«): 1385(كنگراني، مهدي  -7
هــاي كلــي برنامــه چهــارم توســعه  و سياســت» هجــري شمســي 1404

همـراه بـا قـانون     اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
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برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي    
 الحق، تهران ايران، انتشارات جمال

حقـوق اساسـي در جمهـوري اسـالمي     «): 1369(الدين  مدني، سيدجالل -8
 ، انتشارات سروش، تهران »)قوه قضائيه(ايران جلد ششم 

قـدامات تـأميني و تربيتـي    ها و ا مركز آموزشي و پژوهشي سازمان زندان -9
 –خالصـه مقـاالت دومـين همـايش سراسـري علمـي       «): 1378(كشور 

 تهران: ، دبيرخانه همايش»تخصصي زندان، مجازات يا اصالح
معاونـت حقـوقي و توسـعه    (مركز مطالعات راهبردي و توسعه قضايي  -10

برنامة جامع عملياتي پنج ساله دوم توسـعه قضـايي   ) قضايي قوه قضائيه
افزار جامع حاوي تنقيح  نرم(، استخراج شده از بهارستان، )1387-1383(

 )قوانين و مقررات ايران
» قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران     «): 1379(منصور، جهانگير  -11

به همراه اصالحات و تغييـرات و تقسـيم قـانون اساسـي      1358مصوب 
 ، نشر دوران، تهران1368مصوب 

اقتصاد و جـرم و جنايـت در   «): 1383(مؤسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد  -12
 ، تهران»ايران

  
  




