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Today, in the light of criminological and criminal studies, and also under the influence of comparative studies of 

the laws of other countries, the Islamic penal code and the procedure of criminal procedure have undergone a 

dramatic change. Among these developments is the change and expansion of new examples of criminal responses 

to crime. Changing the laws is only one dimension, but measuring the acceptability of these emerging punishments 

in the penal culture of the present society is a very important issue that in its absence, the implementation of new 

penal approaches in the law will remain incomplete. Therefore, the acceptance of the sentence and its acceptance 

among the judicial actors effective in issuing and enforcing it will show their will to apply these punishments. 

Because in different stages from the determination to the execution of punishments, different actors play a role 

and the attitude of each can affect the punishment and the type or even the principle of its execution. For this 

reason it is necessary to check that; What is the meaning of acceptability of punishment and what are its elements 

and characteristics, and also in different stages of the trial, from the pre-trial stage or prosecution to the stage of 

trial and execution of punishments, what are the components of punishment and recourse or non-recourse to 

correctional and lenient punishments? 
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 کیفردهی نظام عدالت کیفریفرآیند جایگاه مقبولیت کیفر در 
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 چکیده

شناسی و کیفرشناختی و نیز تحت تأثیر مطالعات تطبیقیِ قوانین کشورهای دیگر، قوانین امروزه در پرتو مطالعات جرم 

مجازات اسالمی و آیین دادرسی کیفری تحولی شگرف را به خود دیده است. از جمله ی این تحوالت، تغییر و 

سنجش میزان مقبولیت  گسترش مصادیق نوین پاسخ های کیفری به بزهکاری است. تغییر قوانین تنها یک بُعد است اما

ی است که در صورت عدم وجود آن، هی جامعه ی حاضر بحث بسیار مهماین کیفرهای نوظهور در فرهنگ کیفرد

پیاده سازی رویکردهای نوین کیفردهی در قانون ناقص باقی خواهد ماند. بنابراین پذیرش کیفر و مقبولیت آن در میان 

. زیرا در مراحل نشانگر اراده آنان در اعمال این کیفرها خواهد بود کنشگران قضاییِ موثر در صدور و اجرای آن

مختلف از تعیین تا اجرای کیفرها، کنشگران مختلفی ایفای نقش می کنند و نگرش هر کدام می تواند کیفردهی و نوع 

کیفر به چه و یا حتی اصل اجرای آن را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل الزم است بررسی شود که؛ مقبولیت 

معناست و چه ارکان و ویژگی هایی دارد و نیز در مراحل مختلف دادرسی، از مرحله پیش دادرسی یا تعقیب گرفته تا 

مرحله ی دادرسی و  اجرای کیفرها چه مولفه هایی بر کیفردهی و توسل یا عدم توسل به کیفرهای اصالح مدار و 

 .وع نه تنها در شناسایی چالش های پیش رو می تواند مفید باشدارفاق آمیز تأثیر می گذارد. تببین این دو موض

 ستگذاری، فلسفه کیفر. مقبولیت کیفر، دادستان، قاضی دادگاه صالح، قاضی اجرای احکام، سیا واژگان کلیدی:

گفتنی است که این مقاله مستخرج از رساله ی دکتری شناسی؛ دانشگاه آزاد اسالمی، یاسوج؛ ایران دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم1

 در دانشگاه آزاد اسالمی، یاسوج است. مقبولیت کیفررشته ی حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان 
 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز)نویسنده مسئول مکاتبات(2

 ار دانشگاه آزاد یاسوجاستادی3

                                                           
 
 
 
 

  10/04/1401تاریخ دریافت : 

07/06/1401تاریخ پذیرش:    
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 مقدمه:

کیفری برای پیش بینی یک نظریه ی هنجاری درباره ی مجازات، ناگزیرند مالحظات متعدد حقوقی،  نظامسیاستگذاران 

اه مبنا سازی با هدف مقبولیت اقتصادی، فرهنگی و به ویژه سیاسی را مورد توجه قرار دهند. این توجه به مبنایابی و گ

عموما آهنگ فلسفی به خود می گیرد و تحت عنوان کلیِ فلسفه ی کیفر تبیین می گردد. اما در  کیفر،هرچه بیشتر 

حقیقت نظریه های فلسفی ناظر به کیفرها، به همان شکل اولیه و خامی که در ذهن فیلسوفان تولید شده اند به اجرا 

م هدف توسط دست اندرکاران نظام عدالت گذارده نمی شوند. اینکه در عمل اندیشه های فلسفی، در چه زمان و با کدا

(. 76، ص 1394جوان جعفری و ساداتی، کیفری بکار گرفته می شود، در فلسفه ی کیفر کمتر بدان پرداخته شده است)

این امر است که سیاستگذاران کیفری بسته  ی بردر خصوص نظریه های پیامدگرا و توجه به رویکرد اصالحی تأیید

جوان جعفری و ساداتی، ر آن مطرح می شود اندیشه های کیفری را با خود همنوا اعالم می کنند )به زمان و نیازی که د

(. به لحاظ اینکه تاچه اندازه برای سیاستگذاران بُعد مقبولیت کیفری اهمیت دارد خود بحث مهمی است 23، ص 1390

در این پژوهش این  فرض اساسیچراکه که با بحث ریشه ای فلسفه کیفری و فلسفه ی کیفرها ارتباط پیدا می کند. 

است که، نباید اینگونه پنداشت که میان اندیشه های فلسفی درباره کیفر با واقعیت های اجتماعی هیچگونه ارتباطی 

وجود ندارد. چراکه نه تنها کنشگران نظام عدالت کیفری، تحقق اهدافی سنتی مانند بازدارندگی، سزاگرایی، ناتوان 

یره را در پیش بینی، وضع و اجرای کیفرها مورد توجه قرار می دهند، بلکه این نظریه ها نیز در سازی، اصالح و غ

 تبیین میزان مقبولیت کیفرها و نیز میزان پذیرش این نظریه ها از سوی سیاستگذاران نیز بسیار موثر خواهند بود.

توان تمام مراحل دادرسی و کیفردهی  کیفر و مقبولیت آن در قالب پژوهش حاضر، منطقی است که به موجب آن می

در مقام بررسی فرض دیگری که این پژوهش یک نظام عدالت کیفری را بر مبنای آن تحلیل نمود. به موجب همین امر، 

آن است حول محور این سوال مطرح می گردد که آیا در تمام فرآیند کیفردهی، نگرش مقبولیت کیفری واحدی حاکم 

همین امر، فرآیند دارسی کیفری در قالب سه مرحله ی مجزا مدنظر قرار می گیرد. بدین است یا خیر؟ به تناسب 

تفکیک که، مرحله ی پیش دادرسی از حیث نوع تدابیر مورد اتخاذ و میزان اذعان کنشگران قضایی مرتبط به تحوالت 

سی که هسته اصلی کیفردهی قانونی آیین دادرسی کیفری در وهله ی اول مورد تحلیل قرار می گیرد. مرحله ی دادر

تلقی می شود نیز از منظر مولفه ها و ویژگی های مقبولیت کیفر مورد ارزیابی قرار می گیرد؛ بدیهی است که به منظور 

تبیین جامع از مراحل دادرسی و تعیین حکم،  هر دو مرحله ی بدوی و تجدیدنظر در مفهوم عام آن مناط تحلیل قرار 

سوم نیز با تبیین اجرای احکام صادر شده محور بررسی بدین سمت جهت دارد که تا چه  خواهد گرفت. در مرحله ی

اندازه نقش و صالحدید قضات اجرای احکام کیفری با مراحل پیشین همسو بوده و از این حیث تا چه اندازه تکمیل 

 کنده و یا نقض کننده ی فرآیند کیفردهی سابق تلقی می شود. 

 

 و افتراق آن از مفاهیم مشابهمقبولیت کیفر شناسی الف( مفهوم 

بیان شده است، اما در قالب  (دهخدا، و مطبوعیت ) پسندیدگی و شایستگی فراتر از معنای لغوی مقبولیت که در قالب

اگر » در قالب علوم سیاسی این مفهوم چنین تعبیر شده است که است.« پذیریش مردمی»منظور از مقبولیت اصطالحی، 

رخواست فرد یا گروهی برای حکومت، تمایل نشان دهند و خواستار اعمال حاکمیت از طرف آن فرد یا گروه مردم به د
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شود آن حکومت دارای مقبولیت؛ و در باشند و در نتیجه براساس خواست و اراده مردم حکومتی تشکیل گردد، گفته می

 .(37۵، ص 13۸3بخشی، علی؛ آقا)«باشدغیر این صورت فاقد مقبولیت می

که در صورت اضافه شدن کیفر به آن، جهت گیری آن را  بنابراین مقبولیت واژه ای سیاسی در نظام عدالت کیفری است؛

به موضوعی خاص و جنبه های ویژه ی مرتبط با آن معطوف می سازد. بر همین اساس، می توان از مقبولیت کیفر این 

ون اذعان و التزام حداقل عملیِ مرتبط با پذیرش عام یا خاص رویکرد کیفری پیش بینی شده در قان»تعریف را ارائه داد: 

در قالب این تعریف اوال آنچه که مقبولیت را محقق می سازد حداقل نوعی اعتراف عملی است و نگرش «. کیفرگذار

ها و امری ماالیطاق نظام عدالت کیفری. ثانیا اینکه مقبولیت در قالب درونی به مقبولیت حداقل نوعی تفتیش ذهنیت انسان

. پذیرش عام کیفر، به پذیرش همگانی و عموم جامعه اطالق می شود پذیرش به دو شکل عام و خاص نمود پیدا می کند

ا نظر به این دسته ب و پذیرش خاص کیفر به گروهی خاص، که در اینجا منظور کنشگران قضایی هستند اطالق می گردد.

قدرت نظام عدالت پیاده سازی مشارکت در : اوال برشمرد آنتوان دو کارکرد را برای طور کلی می بندی از پذیرش کیفر به

نظام عدالت کیفری از مشارکت در جهت کارآمد سازی، حفظ رعایت و پایایی ثانیا ؛ کیفری)از سوی کنشگران وابسته(

 .4سوی عموم مردم

سب میزان کارآمدی به تنا عدالت کیفریهای . نظام)(است برخوردار از مراتبیو  استنسبی  کیفر مفهومی مفهوم مقبولیت

های مردم )اعم از مادی و معنوی( و حل مشکالت آنان، از مراتب متفاوتی برآوردن انتظارات و خواستهخود در تأمین و 

اند مطابقت باشند؛ و به هر میزان بین عملکردهایشان با اصول و اهدافی که برای خود ترسیم کردهاز مقبولیت برخوردار می

 .هند بودبیشتری دیده شود، از مقبولیت باالتری نیز برخوردار خوا

آن بسیار نزدیک دانست؛ امری که مالحظات دینی و اسالمی حاکم بر نظام  ۵مشروعیت کیفر را به مقبولیتمی توان مفهوم 

؛ ولی اگر مشروعیت استمقبولیت از اقسام مشروعیت  های عدالت کیفری این اقتران مفهومی را ایجاد می کند. به اعتقادی،

مشروعیت یک  -اندمندان اسالمی چنین معنی کردهکما اینکه اندیش -تلقی گردد کیفرینظام عدالت بودن  به معنی شرعی

تعریف آن  و از این حیث که و نه الهی، است که مقبولیت امری مردمی ؛ این در حالی استشودامر الهی و شرعی می

ظام سیاسی اسالمی اگر چه از اقسام آن نخواهد بود. در نو متضمن مردمی بودن است با مشروعیت فرق اساسی داشته 

اعطاء مشروعیت از محدوده اختیارات شارع است ولی عینیت و فعلیت یافتن آن در گرو پذیرش عموم مردم است، با این 

. نگرش مبتنی بر تکمیل کننده بودن قابل قبول تر به نظر می رسد؛ معنی مشروعیت و مقبولیت مکمل همدیگر خواهند بود

این تفکر، کیفری که در نگاه کنشگران کیفردهنده مقبول است خود می تواند ریشه در تفکر از این حیث که در قالب 

مشروعیت بخشی سیاستگذاری جنایی نیز داشته باشد. اما الزم به ذکر است که نمی توان وجود یکی را الزمه ی وجود 

م سیاستگذار مشروع سر برآورده باشد. دیگری دانست؛ از این حیث می توان کیفری غیرمقبول را تصور نمود که از یک نظا

اعتقادی است، اما نگاه مبتنی بر مقبولیت نگاهی -مضافا اینکه نگاه مشروعیت به نظام عدالت کیفری یک نگاه ارزشی

                                                           
زمه عمومی مردم، تشكیل و تداوم حكومت و كارآمدی آن است؛ اما، هرگز نباید تصور كرد كه این رابطه دو سویه بوده و ال یكی از كاركردهای مقبولیت.  4

هایی نظیر اعمال ت با استفاده از مكانیزمولیهایی كه علیرغم مقبتشكیل و تداوم هر حكومتی به معنی مقبولیت آن حكومت است؛ زیرا، چه بسا حكومت

های یاد شده هایی تا جایی است كه آن مكانیزمقوه قهریه، زور و فشار، ایجاد گردیده و تداوم داشته باشند. نكته مهم اینجاست كه تداوم چنین حكومت

ال را در پیش گرفته و نابود آن حكومت به سرعت راه انحطاط و زو بتوانند كارایی و تأثیر خود را داشته باشند؛ اما زمانی كه فاقد چنین تأثیری بشوند،

 (۱۰۷، ص ۱۳۸۳، عالم، عبدالرحمنبیشتر ر.ک  ی.)برای مطالعه هایی دلیل بر مقبولیت مردمی نیستخواهد شد. بنابراین تداوم چنین حكومت
5 Legitimacy 
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عقلی تقویت گردد. به عنوان مثال، یک قاضی رسیدگی کننده در عین پذیرش -فردگرا بوده و می تواند از محاسبات علمی

عدالت کیفری ایران، اما نسبت به اِعمال کیفر جایگزین نسبت به شخص واجد صالحیت اجتناب می کند  مشروعیت نظام

 .6و آن را در آن شرایط مقبول نمی داند

د مشاهده می گرد یفری ایران مصادیقی رادر حقوق ک بیان داشت که می تواناز منظر توجه به این مفهوم از مقبولیت کیفر 

رده خود حاکی مُعدم مقبولیت از سوی مردم یا کنشگران قضایی، مُرده متولد می شود؛ این قانون  که یک قانون، به دلیل

املی مانند فشارها ندارد و عورا ی اجرایی نمودن آن دم پیش بینی بسترهای الزم اراده از آن است که قانونگذار به دلیل ع

مامی تساخته اند. همه ی این مالحظات به نگرش تصویب اجباری آن را فراهم  موجبات یا فرصت های بین المللی،

 رار می دهد.قو عملکرد آنان را تحت تأثیر  بخشدهت می ه کیفرهای نوظهور یا ارفاق آمیز جکنشگران قضایی در توسل ب

اخالقی که توجیهات در حالیو توجیه مداخله ی کیفری نیز ارتباط پیدا می کند.  7مقبولیت کیفر به نحوی با توجیه کیفر

ی ای از توجیه مداخلهاند، گونههای نقض یا تهدید شده توسط بزهکاران شکل گرفته در قالب ارزش ۸ی کیفریمداخله

کیفری در قالب دالیلی که به کنشگران نقش های مختلف نظام عدالت کیفری مربوط است، شکل می گیرد. هنگامی که 

ی دعوا هنگامی که پلیس و دادستان متهمان را دستگیر و علیه آنها اقامههای کیفری را خلق می کند،  گذار محدودیتقانون

می کنند، هنگامی که قضات متهمان را محکوم می کنند و مجازاتی را به آنان تحمیل می کنند و هنگامی که مأمورین اجرای 

ی مشارکت و سهم شان در پروژه به توجیهی برای زی این کنشگران نیااحکام مجازات را بر فرد مجرم اعمال می کنند، همه

که چگونه چارچوب سازمانی نظام عدالت کیفری بر دالیل مرتبط با  است...کیدی أاین برداشت ت .انگاری دارند کلی جرم

. از این حیث این دو مفهوم به شکل بسیار پیچیده (۵3، ص 1392)محمودی جانکی و روستایی؛ توجیه آن تأثیر می گذارد

مداخله ی کیفر از سوی کنشگران فرآیند کیفردهی نظام عدالت کیفری به نتیجه ی  9ند، گاهی توجیهای در هم تنیده ا

 مقبولیت کیفری منتهی می گردد و گاهی مقبولیت در تمام مراحل توجیه حضور یافته و فرآیند توجیه را سرعت می بخشد.

چرا مجازات مطرح می گردد که نظریه هایی چون  الزم به ذکر این نکته است که توجیه مجازات در مقام پاسخ به سوالِ

یزدیان  برای مطالعه ی بیشتر ر.کتعلیم اخالقی جان هامپتون و نیز نظریه جبران ناامنی اجتماع را درپی مطرح می سازد.)

را بنا به عالوه اینکه توجیه کیفر با مقبولیت کیفر نیز همین ارتباط تنگاتنگ را دارد؛ زی .(1۵3-14۵، صص 1391جعفری، 

به اعتقادی، توجیه کیفر یا مجازات نگرشی آینده مداراست نسبت به اهداف اساسی مجازات و در عین حال توجه به 

 (.226؛ ص 13۸7موراوتز، ویژگی های بزهکار )

 

                                                           
 
7 Justification of punishment   

اشته و به نظر می رسد هر یک از این دو نقش ر با هم پیوند ددر توجیه كیف« گراییفایده»و « گراییمكافات» ی چونهایآموزه. الزم به ذكر است كه  ۸

ن خصوص ر.ک قابل مالحظه ای در جهت گیری مقبولیت مدار كیفری كنشگران قضایی در تعیین كیفر ایفا می كند. برای مطالعه ی بیشتر در ای

 (۷5-9۸، صص ۱۳94)رستمی و تقی پور، 
گرایی گرایی است. وظیفهگرایی و وظیفهتوجیه كیفر در فلسفة اخالق معاصر تحت سیطره و نفوذ دو جریان دیرپا در ساحت اخالق هنجاری، یعنی غایت.  9

ظر به غایت ندارد. توجیه م هنجاری نشان، داوری كرده و در صدور احكاهای احتمالینگرد و درستی و نادرستی اَعمال را فارغ از پیامدبه نفس عمل می

گرایی بر نتیجه استوار ایتگیرد. در مقابل، غكیفر در این سُنت بر پایة تقدم حق بر خیر، ایدة استحقاق و با نگاه به گذشته و عنصر مكافات صورت می

رتّب تن و قُبح اَعمال به فایده مگرایش با تقلیل حُسانش فایدهگرایی در خوكند.غایتهای تكلیفی را با عنایت به پیامد رفتار آدمی تجویز میاست و گزاره

 (۱۳۱، ص ۱۳95. برای مطالعه ی بیشتر ر.ک )رستمی، بر آنها در توجیه مجازات نظر به آینده دارد
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 رویکردهای موثر بر جهت گیری مقبولیت کیفریب( 

. ه استمطرح شد، دیدگاه های متفاوتی نسبت به فلسفه و اهداف کیفر مکاتب حقوق کیفریبه فراخور نگرش حاکم بر 

. است های متفاوتی خصوص می توان سه رویکرد کلی را مطرح نمود که هر کدام در درون خود، دارای گرایشاین در 

بر این است که کیفر و  نگرایانه و یا به تعبیری سودانگارانه تکیه می کنند و تأکید آنا گروهی بر باور نتیجه گرایانه، غایت

رمان )بازپروری(، است که دارای یک فایده در آینده باشد. در درون این رویکرد، اصالح و د پذیرشاعمال آن، زمانی قابل 

بر کیفر توجه می  این است که بر فایدۀ مترتببازدارندگی و ناتوان سازی و... وجود دارند. البته قدر مشترک همه آنها، 

 حسن ذاتی می دارایر را اعمال کیفو  وظیفه گرایی است، وجود دارد، رویکرد مطرح دیگر که محور آنها کنند. در مقابل

باید ضرورت هستند و  نگر باشند یا نباشند، دارای داند. به عبارت دیگر، کیفرها فارغ از اینکه دارای فایده و آثار آینده

کرد نیز مالک خطای گذشته مرتکب جرم است. در درون این رویو مورد عمل واقع شوند. یعنی در اعمال کیفر معیار 

رم، تصحیح یا اصالح توجیه های متفاوتی، مانند الغا یا محو جرم، الزام اخالقی )توجیه متافیزیکی کیفر(، تهذیب معنوی مج

الش کرده است، تکه  خورد. اما در برابر این دو رویکرد، رویکرد سومی قابل طرح است امتیاز ناعادالنه و... به چشم می

در  شته باشد.به صورت حداکثری نکات مثبت هر دو رویکرد نتیجه گرا و سزاگرا را در خود دا با تلفیق این دو رویکرد

 ادامه با نگرش به مقبولیت کیفر، رویکردهای سه گانه تشریح می گردند.

 10رویکرد نتیجه گرایانه-1

 ، نگرشی آیندهبر نتایج و سودآوری کیفر کیفر بر این باور است که، با تأکید فرآیند مقبولیترویکرد نتیجه گرایی در توجیه 

باید  معتقد است کهاصالت فایده  مبنای نظریه ی. این رویکرد بر را بر جهت گیری مقبولیت حاکم نمایدنگر و غایت گرا 

حقوقی نیز ارزش حقوق و رفتار  و از زیان و خسارت بگریزند. از نظرتالش کرد حداکثر فایده و سود  تحقق در راستای

نظران این رویکرد از نظر فلسفی و ابتدا در فلسفه اخالق، گردد. یکی از صاحب انسان بر اساس سودمند بودن آن تعیین می

گرایی و سودجویی استوار شده است. این رویکرد یا  بر یک اصل کلی به نام منفعت« بنتام»فلسفه  11است.« ژرمی بنتام»

ین باور است که میزان و معیار رفتار و عملکرد انسان، یعنی رفتار نیک و بد، رنج، خوشی و لذت است، لذا نظریه، بر ا

باید عملی را اتخاذ نمود که خوشی و لذت حاصل از آن بیشتر، بادوام تر و مؤثرتر و گروه و جماعت بیشتری را شامل 

آن است که رنج و آلمی از آن برآید و فایده و لذتی را برای شود. رفتار شر و عملی که باید از آن دوری جست، عبارت از 

یگانه فلسفه اخالق در جهان سودگرایی بوده، در نتیجه، رفتاری از نظر اخالقی « بنتام»انسان به دنبال نداشته باشد. در نگاه 

یک عبارت  گسترش دهد. در درست و صواب است که در هر وضعیت و شرایطی، لذت و سعادت کلی را در حد اعلی

                                                           
10. Utilitarianism 

درآورد. وی معتقد بود  ه بود را تحت فرمول ریاضیمطرح شد« سزار بكاریا»كه قبل از ایشان توسط « فایده اجتماعی»بنتام در نوشته های خود نظریه . ۱۱

اطنی كه انسان فردی است خودخواه كه همیشه درصدد جلب منفعت است، كسی كه مرتكب جرم می شود نیز هدفش جلب منفعت یا جلب رضایت ب

نماید و یا اینكه از ارتكاب  و مجازات را نیز تحمل است، اما در ارتكاب جرم در مقابل دو امر تنها قرار دارد. یا به خاطر جلب منفعت جرم را مرتكب شده

مجازات بیش از منافع  جرم صرف نظر نموده و خود را در معرض تحمل مجازات قرار ندهد. در قبال چنین موقعیتی بنتام معتقد بود كه باید حتماً عذاب

د بود كیفر، عملی است كه در مورد فایده اجتماعی مجازاتها نیز معتق احتمالی حاصل از جرم باشد تا ترس از مجازات، مجرم را از ارتكاب جرم بازدارد.

مسک شد كه سود و نفع برای مجرم موجب درد و عذاب و برای دولت موجب هزینه گزاف نگهداری و اداره زندانها است؛ بنابراین زمانی باید به كیفر مت

 (۱۸9، ص۱می، جآن بیشتر از مضرات آن باشد. )مرتضی محسنی، دوره حقوق جزای عمو
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 به همین دلیل، میزان این سود و لذت هرقدر بیشتر باشد، بهتر و توجیه .مختصر و کوتاه، لذت، یعنی نبودن درد و رنج 

  12.پذیرتر است

در عین حال از  شده است، اماگرچه آثار مفیدی در قوانین کیفری بسیاری از کشورها داشته و موجب اصالح و تغییر آنها 

 د قرار گرفته است.جهانی مورد انتقا

ه تحصیل فایده باوالً، جزم اندیشی و یک جانبه نگری، نظام عدالت کیفری را به اهداف خود نمی رساند. زیرا صرف توجه 

را از  و حقوق کیفریو سود حاصل از اجرای کیفر از رهگذر تئوریهای غایت گرا موجب استفاده ابزاری ایشان شده 

 جتماعیا پدیده های سایر مانند است، ضروری است، اجتماعی ۀمانند جرم یک پدیداخالقی تهی می کند. اگر کیفر ه

 . (، ص1391حبیب زاده، محمد جعفر، )انعطاف باشد قابلیت دارای

شدت نسبی و سیال  هبثانیاً، نادیده گرفتن استحقاق مجرم و تکیه بر آثار و نتایج مطلوب در اعمال کیفر، عدالت کیفری را 

ترین  ختساین به نوبه خود می تواند بسیار خطرناک و قابل سوءاستفاده باشد و مجرم را در معرض و خواهد کرد و 

د و این مسابقه تا های لذت گرایانه مجرم تشدید نمو کیفرها قرار دهد. تا چه حدی می توان کیفر را برای غلبه بر انگیزه

 سودجویانه زه هایانگی با جرایم آیا همۀگردد که  ی مطرح میتواند ادامه پیدا کند؟ عالوه بر اینکه این سؤال جد کجا می

حتمالی در نظر ظار خود را با شدت کیفر اانت مورد نفع میزان دقیق محاسبه یک با مجرم شویم مدعی که می یابد ارتکاب

تر از منافع مورد بگیرد و پس از آن، تنها به خاطر دستیابی به منافع بیشتر مرتکب جرم شود و در فرضی که شدت کیفر بیش

گیرد و مجرم  می های غیر مادی صورت انتظارش بود، از ارتکاب جرم امتناع کند؟ بدون تردید تعدادی از جرایم با انگیزه

هایی  گیزهداند که هیچ گونه منفعت مادی به دست نخواهد آورد، ولی در عین حال تحت تأثیر اهداف و ان از قبل می

سروشاهی، خدانش پژوه و در چنین مواردی مرتکب، توجهی به کیفر جرم ارتکابی ندارد. )شود و چه بسا  مرتکب جرم می

1390 :20۸ ) 

 13رویکرد مکافات گرایانه-2

. این اندیشه و تفکر از ابتدا قرار داردکیفر  جهت دهی به فرآیند مقبولیترویکرد سزاگرایانه در ردیف اولین نظریه ها در 

ی، درباره چرایی کیفر، اولین پاسخی که به ذهن انسان خطور می کند، این است که هرکس همراه بشر بوده است. به عبارت

جالب است که این تفکر، به رغم سابقه ی طوالنی خود، هنوز در میان  مرتکب جرمی شود، مستحق تنبیه و کیفر است.

علت رد سزاگرایانه در توجیه منطق اصلی رویککنشگران حقوق کیفری از جمله کشور ما تجلی خاص خود را دارا است. 

را در که به دنبال آن مسئولیت اخالقی مرتکب  تلقی می گردد پدیده نامطلوبیکیفر، تکیه بر خود جرم است که پذیرش 

گردد و لذا به این نظریه،  . در رویکرد سزاگرایانه بر موضوع خطایی که مرتکب، در گذشته انجام داده، تأکید میپی دارد

کیفر به عنوان  با منطق همین رویکرد، معنا و اهداف مختلفی پیدا می کند: ا یا گذشته نگر نیز گفته می شود.گردیدگاه واپس

 کیفر برای الغا یا خنثی کردن جرم پیشیناست؛  کیفر به عنوان تاوان یا جبران جرم ارتکابی؛ است یک سرزنش اخالقی

 اعالمجامعه مهمی را به پیام  استکیفر، ابزاری مورد استفاده قرار می گیرد؛ کیفر برای تهذیب معنوی مجرم بکار می رود؛ 

می کند. در غالب همین تفکرات است که سطح مقبولیت کیفر و شیوه ی آن تعیین می گردد. به عنوان مثال برخی از 

                                                           
اینكه به منبع و ریشه این  البته باید بر این مطلب توجه كرد كه بنتام سودمندی و لذت گرایی را محور و مركز ثقل اندیشه خود ترسیم می نماید، بدون. ۱2

 ی از كجا ناشی می شود.این لذت گرایو  كند كه ریشه و منشا لذت چه بوده لذت و خوشی نیم نگاهی داشته باشد. از این رو، در فلسفه بنتام فرقی نمی

13 .Retribution. 
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وضوع مخالفت برخی بخشنامه هایی که با منطق حبس زدایی و استفاده از جایگزین های صادر می شوند، ممکن است م

 از کنشگران قرار گیرند و به موجب آنها، مدتی شخص محکوم در حبس نگهداشته شود.

 

  14رویکرد ترکیبی-3

تئوری دو سطحی به نظریه  است. مدنظر، ترکیبی از رویکردهای سزادهی، فایده گرایی رویکرد ترکبیی یا دو گانهدر 

 متفاوت مرحله دو دارای اما است، فایده گرایی ۀبر پای 1۵«راولز»نظریه  شود. به نظر میرسد مربوط می« هارت»و « راولز»

گردد،  ه میتوجی فایده گرایانه نگاه پایه بر مقررات، از ایمجموعه عنوان به کیفر اجرای و نهادها نخست، مرحله در. است

 رغم به دیدگاه این. است توجیه ۀیشود، سزادهی مبنا و پا اما در مرحله دوم، در مورد مقرراتی که رفتارها را شامل می

هربرت ». (Wood 2002:304) .است قدرتمندی و مستحکم نظریه همچنان فایده گرایانه، رویکرد کلی موفقیت عدم

 ن تفاوت قائل می شود. از دیدگاه ایشان وضع کیفر فقط بر پایه اهداف فایدهآنیز بین وضع کیفر و مصادیق  16«هارت

دیدن  اما موارد و مصادیق شخصی کیفر، زمانی قابل توجیه است که فرد مورد نظر برای کیفر گرایانه قابل توجیه است،

( از دیدگاه ایشان در پاسخ به دو سؤال مهم مسئولیت )یعنی چه کسی باید  ,54:1998Wilson( 17دارای استحقاق باشد.

گردد و مالحظات  قسمت اول بر می گرایانه به کیفر ببیند و به چه مقدار و میزان باید باشد؟( معتقد است، رویکرد فایده

مربوط به سزادهی و اجرای عدالت برای محدود کردن کیفر تنها به فردی که استحقاق کیفر را دارد. همچنین به میزانی که 

هایی این مطلب مهم وجود  رسد در چنین دیدگاه به نظر می.  (Wood, OP.Cit: 305)منطبق با مسئولیت وی باشد. 

دارد که در یک نظام عادالنه کیفر، دالیلی به نسبت مفیدی برای کیفر دادن مقصر که در عین حال متناسب با شدت جرم 

همچنین در یک نظام کیفری دو یا چند گانه نیز می توان این ترکیب نظری و رویکردی را ارتکابی وی باشد، وجود دارد. 

موجب آن میان مراحل مختلف قضایی و یا سطح مختلف کنشگران قضایی شیوه ی تجلی آن را  قابل دفاع دانست و به

 متفاوت یافت.

 

 مقبولیت کیفر از منظر کنشگران قضایی مراحل پیش دادرسیج( 

ترین مراحل ترین و حساسشامل کشف و تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی، مهم یا دادرسی مراحل پیش از محاکمه

ریزی شده و سرنوشت قضایی متهم تقریباً اساس پرونده کیفری در این مراحل پی زیراشوند، دادرسی کیفری محسوب می

های یق از متهم و مقامبنابراین جایگاه مرحله ی تعقیب و تحق .(1، ص 1390مهمان نواز، )خورددر این مراحل رقم می

ی کیفردهی در قالب تحقیقات مرتبط با آن در دادرسی کیفری انکارناپذیر است و از این حیث، کنشگران این مرحله

                                                           
( یا كثرت گرا، Pluralistیست )( می توان مفاهیمی مانند پلورالDualistاند. در كنار واژه دو آلیست )را به كار برده« دوآلیستی»برخی در اینجا تعبیر . ۱4

( را  (Middle of the roadو میانه راه  (Intermediate)وسط یا واسطه (، حدSynthetic(، تركیبی )Hybrid(، دورگه یا دوگانه )Mixedآمیزه )

 است.  نیز مطرح كرد. البته معروف این است كه مراد از بحث در موضوع فلسفه كیفرها، نظریات مركب از فلسفه سزادهی و فایده گرایی

۱5 . Johe Rawls. 
۱6. H.L.A. Hart. (Herbert Lionel Adolphus Hart) 

 .59۱-۱5۸ل از: یزدیان جعفری، چرایی و چگونگی مجازات، صص به نق. ۱۷
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مقدماتی و تأثیر نگرش های مبتنی بر مقبولیت و پذیرش کیفر می تواند به شکلی ویژه این مرحله را تحت تأثیر قرار دهد. 

حله ی پیش دادرسی با اجزای مختلفی که دارد؛ از اصول متفاوتی با مراحل دیگر دادرسی آنچه مشخص است اینکه مر

( به طور خاص و 9۵-۸7، صص 139۵کیفری برخوردار است و رعایت ویژگی هایی که بر تحقیقات مقدماتی)خالقی، 

 ( بر این وجه تمایز افزوده است.1390تعقیب به طور کلی وجود دارد)میری، 

له و مولفه های حاکم بر آن از قبیل امنیت گرایی، سرعت تعقیب و تحقیق باعث شده است که نگرش اهمیت این مرح

)برای مطالعه ی بیشتر در خصوص مفهوم دادستان و کنشگران این مرحله نیز متفاوت باشد. مدعی العموم بودن دادستان

نگرش حاکم بر تصمیمات وی را در اختیارات صالحدیدی و ( 172-17۵، صص 139۵جایگاه وی ر.ک کم و خرمالی، 

جهت حفظ حقوق حقه ی عامه تقویت می کند. بر همین اساس در تمام جزئیات کیفردهی مرتبط نیز انتظار بر این است 

. در ادامه به جهات مختلفی که به نوعی مقبولیت 1۸که مقبولیت کیفر از نظر این مقام جهتی امنیتی و فرا فردی به خود بگیرد

قام تعقیب و تحقیق تغییر یا با اصالحاتی مواجه می سازد اشاره می گردد، اما قبل از آن الزم به اشاره است که را در نظر م

مُراد از کیفر در این مرحله چیست؟ با اندکی دقت می توان دریافت منظور از کیفر به معنای مجازات نیست، بلک تصمیم 

منظور تصمیمی است که مقام قضایی در این مرحله نسبت به شخص  قضایی برخاسته از رفتارکیفری است. به تعبیر بهتر

متهم صادر می کند و به موجب این تصمیم تحدید حقوق و آزادی های وی محقق می گردد؛ بنابراین عموما طیفِ مشمول 

 این تصمیمات را می توانند در قالب قرار متجلی یافت.

ا آنچه در مرحله ی پیش دادرسی می تواند تأثیر قابل توجهی بر مقبولیت در ابتد با حقوق متهم: تعاملمقبولیت کیفر در  -1

در برابر اتهاماتی است که به حق یا من غیر حق به وی نسبت  19تضمین حقوق متهم کیفر داشته باشد حقوق متهم است.

ه و تأثیر قابل مسائل اساسی در فرآیند کیفری که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی بود جملهاز شودداده می

. با توجه به اهمیت حقوق متهم در اجرای دادرسی عادالنه و تحقق عدالت 20در تأمین امنیت قضایی جامعه داردتوجهی 

ای اندیشیده و المللی مربوطه، پیرامون تضمین این حقوق، تدابیر ویژههای حقوق بشر و سایر اسناد بینقضایی، اعالمیه

( در قالب تأکید حداکثری بر 1394)اصالحی و اجرایی 1392قانون آیین دادرسی کیفری  د.انتمهیدات خاصی اتخاذ نموده

( به پیش بینی 113-114، صص1393ساقیان، حقوق متهم به شکلی انسان مدار و در راستای تحقق یک دادرسی عادالنه)

با  اخیرالذکرون قانبه عنوان مثال  نهادهای ارفاق آمیزی مبادرت نموده است که سابق بر آن در قوانین دیگر کمرنگ بود.

 امکان حضور وکیل متهم را نه تنها نزد بازپرس، بلکه هنگام تحت نظرقرارگرفتن نزد ضابطان نیز ه،پیروی از حقوق فرانس

(. همانطور که مشخص است حقوق ر ر.ک همان برای مطالعه ی بیشتر در رابطه دیگر مصادیق حقوق متهم)پذیرفته است

ست که در قالب آن مسیر مقبولیت اقدام کیفری هموار یا دشوار می شود. اینکه در قانون حقوق متهم تصریح متهم بستری ا

گردد ولی از سوی کنشگران قضایی این مراحله مورد عمل واقع نشود، پذیرش اقدامات این کنشگران از سوی متهمان و 

قامات قضایی، این رویکرد تقنینی را مورد قبول بداند، وابستگان آن را تحت تأثیر قرار می دهد. بر همین اساس، اگر م

                                                           
ق.آ.د.ک، برخی  ۳4۰بدیهی است كه مقبولیت كیفر در مرحله ی تحقیقات از سوی دادگاه نیز مشمول همین بحث است، زیرا بنا به تصریح ماده .  ۱۸

 تحیقات از سوی محاكم صورت می گیرد.
 «حق آزادی و حق دفاع»باشد: نوع حق میمتهم در هر یک از مراحل فوق واجد دو .  ۱9
غلب كشورها به ویژه اقوانین داخلی . در رابطه با رویكرد پذیرشِ ماقبل از سیاستگذاری جنایی نسبت به حقوق متهم می توان چنین بیان داشت كه  2۰

های خاصی در پیش گرفته و مقررات ر این راستا سیاستالمللی دقوانین مربوط به آیین دادرسی كیفری نیز به دنبال الزامات حقوق بشری و تعهدات بین

المللی، از این قاعده مستثنی نبوده و به تبعیت از الزامات حقوق بشری اند. كشور ایران نیز به عنوان جزئی از جامعه بینای تنظیم و تدوین كردهویژه

ول به امروز، قوانین و مقررات خاصی را در جهت تضمین حقوق متهم در قالب اصهای شریعت اسالم، از همان آغاز قانونگذاری تا المللی و نیز آموزهبین

 بینی كرده است. كلی قانون اساسی و قوانین آیین دادرسی كیفری و سایر قوانین عادی پیش
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عملِ به آن می تواند مقبولیت از سوی مردم را درپی داشته باشد؛ و اال فال. در نتیجه محاسبه و سنجش مقام قضایی در 

به مقبولیت اعمال انتخاب تعامل یا تقابل با حقوق متهم، نه تنها نشان از مقبولیت کیفر از سوی وی است بلکه عالوه بر آن، 

از دیدگاه متهمان نیز جهت می دهد؛ در راستای این مقبولیت متهم می تواند سنجش ها و افکار مشروعیت را در نظر 

 گرفته و بر اساس آنها اقدام به تحلیل عملکرد مقام قضایی بنماید.

 اقداماتی و ها شیوه مجموعۀ 21«عمومی دعوای تعقیب های جایگزین» :مقبولیت کیفر در اعمال جایگزین های تعقیب -2

مسیر  در عمومی دعوای پیگیری جای به تعقیب مقام عنوان به دادستان تا است شده بینی پیش  گذار قانون توسط که است

برای مطالعه ی بیشتر )استفاده کند آن از دیده و رعایت حقوق جامعه بزه حقوق تضمین ،فرد کردن بازاجتماعی و اصالح

( 1394)اصالحی و اجرایی  1392در قانون آیین دادرسی کیفری  .(13۸9با جایگزین های تعقیب ر.ک کوشکی، در رابطه 

میانجی گری ترک تعقیب، بایگانی کردن پرونده، تعلیق تعقیب و  مصادیق مهمی چوندر قالب جایگزین های تعقیب، 

( جایگزین تعقیب برعهده ی 1392 ؛و نوریانجمشیدی در تمام این نهادها تشخیص تناسب) کیفری پیش بینی شده است.

مقام قضایی است؛ و از این حیث می توان دریافت که میزان مقبولیت کیفر از ناحیه ی وی صدور یا عدم صدور این 

نهادهای اصالح مدار را تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل است که با توجه به تأثیرپذیری مقبولیت کیفر از خاستگاه 

کنشگران قضایی، می توان سلیقه گرایی در تعیین جایگزین های تعقیب را نتیجه ی عملی تشخیص تناسب تعقیب ذهنی 

. از طرفی نیز حاکمیت رویکرد امنیت گرا بر مرحله ی تعقیب متهمان باعث می 22یا عدم تعقیب و جایگزین ها دانست

م مند به مقبولیت کیفر باشد. چنانچه عدم وجود شود که تأکید حداکثری بر تعقیب از جمله آثار عدم جهت دهی نظا

سازوکارهای نظام مند را به عنوان ایرادی به جایگزین های تعقیب مورد اشاره قرار داد می توان دریافت که رویکرد ناقص 

نده تقنینی نیز خود به عاملی در جهت پر رنگ شدن عدم مقبولیت کیفری تبدیل خواهد شد. به عنوان مثال وقتی بار پرو

های موضوع رسیدگی در شوراهای حل اختالف با تورم مواجه باشد و در عین حال موسسه های خصوصی در این راستا 

(، از میانجی 1394ق.آ.دک را نیز تعیین ننموده است)حسانی،  ۸3مشخص نشده اند و مقنن اشخاص خاص مقرر در ماده 

 ولیت اجرایی کیفر را به حداقل ترین میزان خود می رساند. گری کیفری چیزی جز نام آن باقی نمی ماند؛ امری که مقب

: بُعد مهم دیگری که در مرحله ی پیش دادرسی تأمین کیفری و نظارت قضایی هایتأثیر مقبولیت کیفر بر تعیین قرار -3

با تحدید حقوق  جلوه ی بسیار پر رنگی از منظر جایگاه مقبولیت کیفر دارد تعیین قرارهای تأمین کیفری است. این قرارها

صادر می  23و آزادی های افراد و پس از تفهیم اتهام چنانچه دالیل کافی حاکی از انتساب آن اتهام به متهم باشد

ق.ا.د.ک تشخیص تناسب تأمین از مهمترین معیار عملیِ صدور آن  2۵0(. به تصریح ماده 17، ص 1394گردند)مصدق، 

رویکردی امنیت گرا داشته و در صدد حفظ متهم و ادله ی موجود هستند.  است؛ که معیارهای الزم در تشخیص آن عموما

قرار شدیدترین قراری که چالش های فراوانی را از حیث مقبولیت کیفر و مقبولیت عملکرد قضایی ایجاد می نماید  

 .وارد استثنائی باشدو صرفا در مموارد صدور آن باید محدود بوده و قاعدتا مغایر اصل برائت  است؛ زیرا بازداشت موقت

 هایی را پیش متهمان، نوآوری نیز در این چارچوب و با هدف جلوگیری از بازداشت 1392قانون آیین دادرسی کیفری 

                                                           
21 . Les alternatives à la poursuite. 

مقبولیت كیفر دز  با مقبولیت كیفر مطرح می گردد؛ بدین تعبیر كه آیایكی از مباحث مهم در قالب رابطه ی میان تشخیص تناسب تعقیب كیفری .  22

یرد اما حداقل می موثر است یا خیر؟ هرچند این امر خود می تواند موضوع تحقیق مجزایی قرار گ نتیجه ی اقتضاگرایی و مصلحت سنجی مقام تعقیب

در میان مردم و  وجود فرهنگ سازی مرتبط با جایگزین های تعقیب؛ خواه ابهام قوانین، عدم تعیین سازوكارهای مشخص، عدم توان اشاره داشت كه

  د.خواه در میان كنشگران و غیره در قالب یک چارچوب موثردر مقبولیت كیفری، به نوع تشخیص تناسب تعقیب كیفری نیز جهت می ده
 ق.آ.د.ک 2۱۷همچنین ر.ک به ماده .  2۳
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از میان رفته است و نه تنها بازپرس در هیچ تا حدودی  بینی کرده است. در وهله نخست، قرار بازداشت موقت اجباری

نیست، بلکه به منظور رعایت آزادی و امنیت اشخاص و احترام به اصل برائت،  بازداشت موقتموردی ملزم به صدور قرار 

موقت جایز نیست مگر قرار بازداشت »که  دارد یدر این باره مقرر م 237ر داده است. ماده قانونگذار، را بر آزادی متهم قرا

بازداشت موقت در کنار توجیهات «. ... متهم داللت کند بهدرمورد جرائم زیر که دالیل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام 

و دالیل حقوقی مقتضی صدور، به دلیل نقش پیشگیرانه و امنیت مداری که بر این قرار حاکم است از میزان مقبولیت یا 

ن است قائل می شود نیز تبعیت می کند. آنچه شنیده می شود ایتوجیهی که مقام قضایی برای تشخیص تناسب این قرار 

که برخی شعبات رسیدگی کننده به شکلی حداکثری به قرار بازداشت موقت متوسل می شوند این درحالی است که برخی 

از شعبات صالح به تحقیق به شطور حذاقلی به این قرار متوسل می گردند. عالوه بر این نیز می توان عملکرد دادستان بر 

را از حیث مقبولیت کیفری سنجید و از این حیث نظر داد که، تا چه  24رهتأیید یا عدم تأیید قرار بازداشت موقت صاد

اندازه تفکر به تشخیص تناسب از یک سو و نگاه سخت گیرانه ی وی باعث توسل یا عدم توسل به این نهاد می شود. 

مر دارد که مقام تحقیق حتی ترتیب شدت میان قرارهای تأمین کیفریِ کمتر از بازداشت موقت نیز اثرپذیری فراوانی از این ا

تا چه اندازه آن قرار را به عنوان یک قرار متناسب تشخیص داده و در جهت جلوگیری از فرار متهم یا محو ادله ی احتمالی 

 . 2۵تشخیص مبتنی بر تساهل یا سخت گیری داشته باشد

ر قالب مقبولیت دقرار نظارت قضایی یکی دیگر از مهمترین موارد مرتبط در قالب قرارها، تصمیم به تعیین یا عدم تعیین 

ر کنار قرارهای د تواند ی، مقام قضایی مق.آ.د.ک 247ماده و بر اساس قرارهای نظارت قضایی برای نخستین بار کیفر است.

قانون،  . در این، در صورت صالحدید به صدور قرار نظارت قضایی اقدام کند217مورد اشاره در ماده  هگانهتأمین کیفری د

 فرعی واست، تدبیری تکمیلی  قضایی برخالف حقوق فرانسه که نهادی مستقل و جانشینی برای بازداشت موقت نظارت

 ت و هشت()اصوال( و در مواردی مستقل)استثنائا و در جرائم تعزیری درجه هفدر کنار سایر قرارهای تأمین کیفری 

نند یا کرده اند کچه اندازه از این قرار استقبال می  (. اینکه در حال حاضر رویه ی قضایی تا10۸، ص 1392)ایرانی، است

ستلزم ممشخص نیست ولی در پرتو مقبولیت کیفر می توان بیان داشت که نگرش مقام های قضایی به سمت این نهاد، 

م ر اجرایی نظافرهنگ سازی است و غالبا انتظار بر این است که به دلیل عدم وجود آیین نامه ای مشخص و نیز ساز و کا

 از سوی دادگاه تقلمند در ارتباط با این قرار، این قرار تنها به موارد تکمیلی بودن منحصر گردد و هیچ گاه به شکلی مس

ر میان مقام های موضوع صدور قرار نگیرد. شاید بتوان این چنین نیز نظر داد که مقبولیت کیفری برخاسته از این قرار د

حرومیت نیز مرار، قراری مبتنی بر محرومیت از برخی از حقوق اجتماعی بوده و قضایی موجود بوده باشد، چراکه این ق

 پاسخی تکمیلی و عموما نظارت مداری است که به موجب آن متهم بیشتر در دسترس باقی خواهد ماند.

 

                                                           
ف است حداكثر ظرف قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مكل، ۱۳92قانون آیین دادرسی كیفری  24۰اده به موجب م.  24

ختالف با دادگاه صالح اطور كتبی به بازپرس اعالم كند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل  بیست و چهار ساعت نظر خود را به

 .شود كند، بازداشت میا صدور رأی دادگاه در این مورد كه حداكثر از ده روز تجاوز نمیاست و متهم ت
طرح نمود كه چنانچه حتی عالوه بر این می توان از حیث میزان مقبولیت كیفر یا پاسخ كیفری در مرحله ی تعیین قرارهای تأمین این نكته را م.  25

ضایی مكلف به قبول قق.آ.د.ک مقام  22۰ی قرار وثیقه باشد، به موجب ماده متقاضجای قرار كفالت ی قراری شدیدتر باشد، مثال به متهم متقاضشخص 

قام قضایی دانست؟ آن است؛ حال این سوال مطرح می شود كه آیا تكلیف بار شده بر مقام قضایی را می توان نوعی عدم جایگاه بخشی به مقبولیت م

ن نكته الزم است كه ، اما ذكر ای-ه طور مفصل بدان پرداخته شده استبكه در رساله -صل و جامع استاگرچه پاسخ به این سوال مستلزم تحقیقی مف

ا از مقام قضایی سلب گاهی سیاستگذار جنایی یا قانونگذار كیفری به طور كلی، در راستای نگرش مبتنی بر شدت كیفری، امكان سنجی برخی رویه ها ر

 ت كیفری تقنینی بر مقبولیت كیفری قضایی اولویت می یابد.نموده است و از این حیث نوعی مقبولی
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 کنشگران قضایی مراحل دادرسیمقبولیت کیفر از منظر ( د

از میان کیفرهای  که به موجب آن، 26حکم است صدوراز جمله مهمترین مراحل کیفر دهی قضایی، مرحله ی دادرسی و 

عموما دارای حداقل و حداکثر یا برخوردار از چند نوع کیفر، نوع و میزانی تعیین می شود. از این حیث که مراحل 

اعم( دسته بندی می شوند، می توان در ادامه به این دو مرحله کیفردهنده در دو مرجع بدوی و تجدیدنظر خواه)به معنای 

 ی تعیین کیفر توجه و در قالب آنها به اجزای مرتبط با مقبولیت کیفر پرداخت.

ین دارای متجلی ترمی توان بدوی را  تعیین کیفر از سوی محاکمقبولیت کیفر در مراجع بدوی تعیین کننده ی کیفر؛ م-1

ه اهداف برخاسته هتمام به مقوله ی مقبولیت دانست. در این مرحله، مراجع بدوی عالوه بر نگرش بجایگاه توجیه نگری و ا

-227؛ صص 13۸7برای مطاالعه ی بیشتر در خصوص توجیه مجازات در بستر فلسفه ی حقوق ر.ک موراوتز، از کیفر)

نکته ی مهمی که . متناسب را برمی گزینند (، به ویژگی های بزهکار و نیز با نگرشی آینده مدار به آثار مجازات کیفر22۸

بدو تمایل  باید در مراجع قضایی و نگرش مبتنی بر مقبولیت آنان رعایت گردد این است که وجود وضعیت خنثی گونه و

 به کیفری کردن محض و غیرکیفری کردن در قضات ضروری است؛ بدین بیان که اگرچه دیدگاههای چون عقیده ی

داکثری و نیز به حاعی سازی کیفر بیان می شوند اما این به معنای تأکید بر کاربرد کیفری به شکلی دورکیم مبنی بر اجتم

 (.91؛ ص 139۵شکلی حداقلی نیست)گارلند، 

ایت اصول مراجع بدوی تعیین کننده ی کیفر را می توان مراجعی دانست که در قالب صالحیت های ذاتی مشخص و با رع

ای کیفری هستند. با همین تبیین، دادگاههصالح  یت محلی جهت رسیدگی به جرم ارتکابیکیفری صالحیت از جمله صالح

تعدد و نیز دادگاه میک و دو، دادگاه انقالب، دادگاه اطفال و نوجوانان و کیفری یک ویژه ی نوجوانان، دادگاه های نظامی 

وان مورد شوراهای حل اختالف را می ت های ویژه ی روحانیت در کنار مراجع شبه قضایی از قبیل تعزیرات حکومتی و

آنها تعیین می  اشاره قرار داد. بدیهی است که نگرش کیفری حاکم بر هر یک از این محاکم و نوع یا میزان کیفری که در

کام صادره در گردد از یکدیگر قابل تمییز و متفاوت است. بدیهی است که احکام سنگینِ صادره در محاکم انقالب با اح

 های کیفری دو قابل مقایسه نیست.  دادگاه 

سنجش  ،از جمله دیگر مولفه های موثر بر کیفردهیمرتبط با اعتراض از کیفر تعیینی:  مقبولیت کیفر در مراجع عالی-2

است. اینکه برخی از احکام موضوع نقض یا تغییر در میزان مجازات قرار می  مقبولیت کیفر از منظر قضات مراجع عالی

وابستگی  گیرند، فارغ از بسترهای حقوقی پیش بینی شده، می تواند به دلیل مهمی چون نگرش قضات این مراجع باشد.

لسه ی تجدیدنظر احکام صادره به نگرش قضات این مراجع از آنجا تقویت می گردد که به لحاظ قانونی و عملی، ج

نده صورت می گیرد و از این حیث شخص معموال بدون حضور طرفین پرو خواهی از آرای مورد نظر طبق اصول کیفری

قاضی، در غیر مواردی که ضرورت بداند، رأسا در مقام تعیین کیفر متناسب اقدام می کند. در این اقدام نیز آنچه تأثیر قابل 

، میزان میزان تمایل یا عدم تمایل وی به سمت رویکرد مبتنی بر تخفیف یا تشدیدمالحظه ای بر جهت دهی وی دارد 

                                                           
تون و مدارک اسالمی، تعیین با توجه به م» الزم به ذكر است كه اجتهاد مقام قضایی بر مقبولیت كیفر و جهت دهی آن تأثیر می گذارد. بنا به اعتقادی  26

ینش واكنش گی عملكرد قاضی و نیز تعیین حدود اختیارات وی در گزواكنش تعزیری به صالحدید حاكم موكول شده است. بی تردید تبیین چگون

سالم تبیین كرد. اتعزیری، از موضوعات مهمی محسوب می شود كه در پرتو آن می توان جایگاه مجازات های محدودكنندة آزادی را در سیاست كیفری 

آن ضوابط، مجازات  و میزان تعزیر را اجتهاد كند و شاید گاهی حسب كه قاضی موظف است با توجه به ضوابط و معیارهای خاصی، جنسبه نظر می رسد 

ودكنندة آزادی محدودكنندة آزادی را موثرترین و مناسب ترین واكنش تشخیص دهد و لذا اجتهاد قاضی ، از ضرورت به كارگیری مجازات های محد

 (2۸9، ص ۱۳95صادقی و ریاحی، «.)مهیا نشده استحكایت دارد؛ اما در سیاست كیفری كشور ما، هنوز لوازم و شرایط آن كامال 
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اطالعات حقوقی وی از مبانی سیاستگذاری جنایی و رویکرد تقنینی، میزان توجه کامل به ادله ی موجود در پرونده های 

ر پرتو تجدیدنظر خواهی، این عموما قطور موضوع تجدیدنظر خواهی و غیره می باشند. بنابراین، در حین نگارش رأی د

مولفه ها به قلم قاضی مربوطه جهت می دهد و آنچه میان ذهن و قلم وی نقش تعیین کننده ای دارد چیزی نیست جز 

 اذعان، مقبولیت و پذیرش آن کیفری که در حال نگارش آن است. 

 

 ( مقبولیت کیفر از منظر کنشگران قضایی مراحل اجرای احکام کیفریه

 یانیشا تیاز اهم باشدی میفریعدالت ک نظام کنشگران مراحل قبل زحماتتمام  نتیجه یکه  کیفریاحکام  یرامرحله اج

تحوالتی که اخیرا در این مرحله رخ داده است، ویژگی قضاوتی بودن  است. برخوردار ایدن یفریک یهاستمیس شتریدر ب

که در پرتو این ویژگی، اختیارات صالحدیدی قضات اجرای (؛ بدیهی است 139۵آن را پر رنگ تر ساخته است)پاشازاده، 

ها با وضعیت مجرم و سازی اجرای مجازاتاهداف مهمی از جمله تناسبدر راستای  27احکام و دیگر اشخاص ذیصالح

. 2۸است افزایش یافته همچنین اوضاع و احوال ارتکاب جرم و در نتیجه نیل به حداکثر بازدهی از مجرای اعمال مجازات

ه موازات این امر، جایگاه مقبولیت کیفر و نوع نگرش این مقامات قضایی در تعیین و یا بازنگری در مجازات های تعیین ب

شده تأثیر قابل توحهی دارا است. در قالب سنجش میزان تأثیر مقبولیت کیفر در عملکرد قضایی کنشگران اجرای احکام 

لب وظایف مبتنی بر تخفیف، تشدید و نیز وظایف نظارت مدار در اجرای کیفری، می توان تصمیمات مورد نظر را در سه قا

 احکام کیفری خالصه و تبیین نمود.

به موجب قانون : کنشگران اجرای احکام کیفری و تشدید تخفیف درخواست مبتنی بر مقبولیت کیفر در قالب وظایف-1

، تعویق صدور ق.م.ا( 46)ماده اجرای مجازات مجازات اسالمی، تقاضای نهادهای جایگزین حکم اصلی از قبیل تعلیق

و نیز کاهش مدت جایگزین های حبس مانند خدمات عمومی  ق.م.ا( ۵۸)ماده ، آزادی مشروطق.م.ا( 40)ماده حکم

. به موجب این امر، این مقام چنانچه 29برعهده ی قاضی اجرای احکام قرار داده شده است ق.م.ا( ۸0و  77)مواد رایگان

ارائه ی این تقاضا اقدام ننماید، شخص ت این پاسخ های مبتنی بر تخفیف در پذیرش یا عدم مقبولی در راستای عدم

مجال  از طرفی نیز عدم وجود محکوم علیه از این امکان تقنینی محروم شده و قربانی تفکر کنشگران مربوطه شده است.

ای آنان دامن می زند. در نقطه ی مقابل تقاضای تقنین جهت اعتراض از این محرومیت، خود به مقبولیت کیفری سلیقه گر

به عنوان مثال  تحت تأثیر این تفکر و نوع مقبولیت سنجی وی قرار گیرد.پاسخ های شدید کیفری نیز خود می تواند 

                                                           
مأمور اجراء و  ،یاعمددكار اجتم ،یفریاحكام ك یاجرا یبه تعداد الزم قاض یفریاحكام ك یمعاونت اجرا: »۱۳92آ.د.ک قانون  4۸5ماده  . بر اساس 2۷

ای از وظایف ضابطان قضایی در اصطالح قضایی فردی است كه پارهدر این ارتباط الزم به توضیح است، مددكار اجتماعی  «.دارد اریدر اخت یمأمور مراقبت

اجراء  ریاست كه به دستور مد یشخصنیز  أمور اجراء( مضاف بر آن، م۱۱26 ص :۱۳92دهند. )كارخیران را به نمایندگی از مراجع قضایی انجام می

از اجرای حكم را  ( مأمور مراقبتی نیز رسالت مراقبت و حراست۱9 ص: ۱۳۸۳. )بهرامی كردن مدلول حكم دادگاه را بر عهده دارد یمباشرت در عمل

كنشگران مرحله اجرای احكام كیفری را قاضی اجرای احكام،  این ترتیب و عالوه بر دادستان، دیگر به چه تبیین شده است، به عهده دارد.مطابق با آن

 دهند.مددكار اجتماعی، مأمور اجرا و مراقبتی تشكیل می
اسخ تعیینی و در قالب پاز حیث مقبولیت كیفری و تأثیر بر نوع بازدارندگی خاص و سرانجام پیشگیری از تكرار جرم  اهداف دیگری چون بر آنمضاف .  2۸

 قابل بحث است.نمودن مرحله اجرای مجازات قضایی
قانون آیین دادرسی  4۸9اده م« ت»این مهم كه در بند شود؛ جلوه دیگری از اختیارات قاضی اجرای احكام به اعطای مرخصی به زندانیان مربوط می.  29

مصرّح قانونی منعكس  كیفری قید شده است، استقالل قاضی اجرای احكام را در اتخاذ تصمیم در قبال اعطای مرخصی به زندانیان را البته طبق شرایط

ها نامه اجرایی سازمان زندانون آیین دادرسی كیفری و البته آیینقان 52۰ایط قانونی مورد بحث در ماده نماید. در این خصوص حائز اهمیت است، شرمی

 مورد ذكر قرار گرفته است. ۱۳۸9اصالحی 
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ق.م.ا پیش بینی شده است از تفکر مقام اجرای احکام بسیار الهام  24پیشنهاد افزایش مدت مجازات تکمیلی که در ماده 

که با توجه به اینکه در غالب موارد مبتنی بر تخفیف و گیرد. حال با توجه به این مالحظات می توان عنوان نمود  می

تشدید، مقام اجرا کننده ی احکام کیفری یک پیشنهاد دهنده است، از همین رو نقش قضات صادرکننده ی حکم قطعی 

  تعدیل آن نقش به سزایی داشته باشد.می تواند در جهت دهی نظام مند به وظایف آنان و در اصل 

وظایف نظارت مدار را می توان به آن نظارت مدار کنشگران اجرای احکام کیفری:  وظایفمقبولیت کیفر در قالب  -2

دسته از مواردی اطالق نمود که فارغ از نگرش مبتنی بر تخفیف و تشدید در آنها، حُسن اجرای احکام کیفری منوط به 

ها در امور راجع به زندانیان را به نظارت بر عملیات اجرایی آرای کیفری و همچنین زندان؛ اوال اینکه رعایت آنهاست.

لحاظ اهمیت مقوله اجراء در فرآیند جزایی را شاید بتوان مهمترین رسالت قاضی اجرای احکام انگاشت. این مهم که در 

فقدان سازوکار نظام است.  ملزم نشدهاجرایی مناسب  هیداتتم لزوم وجود به پیش بینی شده ق.آ.د.ک 4۸9ماده « الف»بند 

مند در تقویت استقالل در تصمیم گیری ها، باعث می شود که سلیقه گرایی اجرایی از سوی آنها جلوه ی متفاوتی را برای 

احکام کیفری  ؛ یکی دیگر از موارد مبتنی بر تقویت نظارت بر اجرایثانیا اینکه مقبولیت کیفری موردنظر فراهم نماید.

، یدوران بارداردر موارد  اخیرالذکر،قانون  ۵02و  ۵01اد وم به موجب . 30رعایت موارد استثنائی تعویق صدور حکم است

بودن محکوم به شالق در ایام  استحاضه ای ضیح طفل، در حالت یطفل به سن دو سالگ دنیحداکثر تا رس مانیپس از زا

. بدیهی افتدیم قیاحکام به تعو یاجرا یو دستور قاض صیبه تشخ محکوم علیه یروان ایو  یجسم یماریب اجرا و نیز

است که تعیین دامنه ی تعویق و مواردی که دارای حداقل و حداکثر است می تواند جهت گیری مقام قضایی را به سمت 

 عدم تعیین تعویق جهت دهد.

قانون آیین دادرسی  ۵02قسمت اخیر ماده  بپذیرد درلیت مدار کیفر تأثیر بومصداق دیگری که می تواند از سنجش مق

چه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام چنان»...  چنین تصریح شده است 1392 کیفری

بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات علیه و مانعکیفری پس از احراز بیماری محکوم

، فراز مذکوروفق ...«. کند ال میکننده رأی قطعی ارسگرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرمناسب دیگر با درنظر

باشند و البته امیدی به بهبودی ایشان نیز یعنی افرادی که دچار بیماری می ،قانونگذار در راستای حمایت از محکومان ویژه

حال دامنه تبدیل می تواند از نوع تفکر قضات اجرای نیست، امکان تبدیل مجازات را به نحو مصرّح اجازه داده است. 

یکی دیگر از الهام بگیرد و دامنه ی نوع کیفر پیشنهادی می تواند بسته به هر حوزه ی قضایی تفاوت داشته باشد. احکام 

مجازات رفتار هایی که قانونگذار ایران نسبت به قاضی اجرای احکام ترسیم نموده ناظر بر مواردی است که مأموریت

  .31جه اصالح مجازات مورد حکم الزم گرددب قانون الحق تخفیف یابد و در نتیای به موجمجرمانه

                                                           
ای از موارد مصرّح، تعویق اجرای رأی را نیز مورد حكم قرار داده است. قانونگذار در پاره نباشد لیككه اصل بر عدم توقف اجرای احكام كیفری میبا این.  ۳۰

اء نموده است. )جوانمرد ورت اجتناب از ایستایی غیرقانونی عملیات اجرایی بدان حدّی بوده كه مقنّن جهات تعویق عملیات اجرایی را احصبه واقع، ضر

۱۳۸۳ :4۰۳) 
احكام مؤظف ی اجرای اگر مجازات جرمی به موجب قانون الحق تخفیف یابد قاض»قانون مجازات اسالمی:  ۱۰ماده « ب»در این ارتباط و برحسب بند .  ۳۱

 «.است قبل از شروع به اجرا و یا در حین اجرا از دادگاه صادركننده حكم قطعی، اصالح آن را طبق قانون جدید تقاضا نماید
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 نتیجه گیری

به مفهومی نسبی اطالق می گردد که در پرتو آن مراجع  مقبولیت کیفر با تلفیق مالحظات جامعه شناختی و کیفرشناختی،

طرح  سازند. کیفرده با تعریفی که هر کدام از مقبولیت و پذیرش کیفر دارند فرآیند کیفردهی را با قوانین کیفری منطبق می

اصوال  مالحظاتی چون مقبولیت کیفر به این منطق بازمی گردد که اصوال کیفر به دلیل محدودیت هایی که ایجاد می کند

تفکر مبتنی بر مقبولیت  (، از همین رو دخالت حداقلی کیفری منوط به وجود4۵3، ص 13۸۵کاتوزیان، بد ارزیابی می شود)

بستری برای در زمینه های مشابه می انجامد  یکسانبه موجب مقبولیت کیفر، منطقی واحد که به تقویت عملکرد  است.

نظام مند سازی برداشت تقنینی مقام های قضایی فراهم می آورد که در پرتو آن، انچه حاصل می گردد نقض حداقلی 

نچه مشخص می شود این ل فرایند مدار مقبولیت کیفر، آحلیحقوق متهمان، بزه دیدگان و جامعه به طور کلی باشد. با ت

در هر یک از مراحل مختلف قضایی با توجیهی متفاوت اعمال می گردد. در مراحل  اقدام قضاییاست که میزان  مقبولیت 

پیش دادرسی مقبولیت کیفری آهنگی امنیت مدار به خود گرفته و اگرچه قانون آیین دادرسی کیفری در راستای همسو 

تحوالت نوین برامده است، اما رویکرد عملی به سمت تعیین پاسخ های کیفری ای برامده است که عموما از نگرش نمودن 

قضایی و -کمرنگ تر رخ می نماید و قالب حقوقیدر مرحله ی دادرسی نگرش امنیت مدار،  امنیت مدار الهام می گیرد.

با این وجود میزان تأثیر مقبولیت کیفری در دامنه های حداقل و  آنچه در قوانین پیش بینی شده است بدان جهت می دهد.

حداکثر میزان مجازات قانونی، در تشریفات غیرحضوری مراجع تجدیدنظر و به طور کلی در زمان انشاء حکم بسیار خود 

دهد رویکرد نمایی می کند. در قالب مرحله ی اجرای احکام کیفری نیز آنچه قالب کلی مقبولیت کیفری را تشکیل می 

بوده و هر  مدیریت مدارمدیریتیِ مرتبط با اجرای احکام کیفری است. در این قالب نوع نگرش کنشگران اجرای حکم 

در موارد پیشنهادی از سوی قضات ن را داشته باشد باعث تأثیر مقبولیت کیفری خواهد بود و آنچه این منطق اقتضای آ

                                                           

 تان،کیفری؛ بررسی تطبیقی در نظام عدالت کیفری ایران و انگلسآیین دادرسی کیفری؛ تعقیب میری، سید رضا، 
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ه ، پایان نامکیفریدادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و الیحه جدید قانون آیین دادرسی 

 ۱۳9۰كارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، 
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و در مواردی که منطق قضاوتی شدن به حد اعالی ان پذیرفته شده است  اجرای احکام دامنه ی مقبولیت کیفری اندک

 تأثیر مقبولیت کیفری نیز دو چندان خواهد بود.

 

 پی نوشت ها


