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 متن كامل سخنراني دكتر نجفي ابرندآبادي در همايش ملي پژوهش در نظام عدالت كيفري

 

 

 : فريدر آمدي بر پژوهش در نظام عدالت كي

 و چالش ها هافرصت

 

 درآمد

يک ربع قرن  لت جنايي، حدودواژه ی عدالت كيفری يا عدا -1

مبتني بر كتاب های   ، از طريق منابع ترجمه ای و تأليفيپيش

اين اصطالح، ابتدا در . 1خارجي ، وارد واژگان علوم جنايي ما شد

. في انگليس و توسط محققين انگليسي بكار برده شددر منابع حقوقي و فلس( سال پيش 21حدود )ميالدی  1291دهه ی 

 -به عنوان موضوع كيفر -عدالت كيفری با عدالت جنايي، با هم مترادف هستند و بسته به اينكه بيشتر به كيفر يا به جرم 

مثل (  حقوق نوشته) در اين ميان، كشورهای مبتني بر سيستم رومي ژرمني . اهميت داده شود، استعمال آنها متفاوت است

  .فرانسه و آلمان به جای اصطالح عدالت كيفری، از اصطالح سياست جنايي استفاده مي كنند

ل از طرفي معاد(. سيستم عدالت كيفری) عدالت كيفری همواره با واژه ی سيستم همراه است و عموماً گفته مي شود 

 .9سامانه عدالت كيفری يا دستگاه عدالت كيفری: از اين رو در زبان فارسي گفته مي شود. فارسي واژه سيستم، سامانه است

وقتي صحبت از نظام و سيستم به ميان مي آيد، بايد بپذيريم كه عدالت كيفری از زير مجموعه ها و زيرنهادهايي تشكيل  

 .شده كه در كنار يكديگر، رسالت تأمين امنيت را به عهده دارند

مبتني بر  اوالً :عدالت كيفری گذشته از سيستماتيک بودن. يفری استالبته اين يک برداشت شكلي از مفهوم عدالت ك -9

يا همان فرايند  منظور از پروسه قضايي كيفری. ندبرمينام  پروسه قضايي كيفری از آن به عنوان بعضاًيک فرايند است كه 

كنش گراني  مي گيرد؛ ثانياً را در بر   و مرحله پساكيفری  كه از دستگيری تا اجرای مجازات  مراحل مختلفي است كيفری،

اين كنش گران هر يک در  كه پليس، دادستان، بازپرس، قاضي دادگاه، زندانبان و مددكار اجتماعي: كه عبارتند از دارد
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عدالت كيفری دركنار كنش گران، دارای نهادها و فرايندهای رسيدگي،  ثالثاً ؛مراحل بعد از وقوع جرم نقش مختلفي دارند

يعني مبتني است بر اصولي كه برمبنای آن، نهادها و كنشگران عدالت . لسله قواعد، مقررات و اصول استمبتني بر يک س

كيفری يا پروسه ی قضايي كيفری، در چارچوب مفاهيمي همچون دادرسي عادالنه با متهم و رفتار كرامت مدار با بزه ديده، 

 .با هم كار مي كنند

و اركاني كه بيان آن گذشت، در حقيقت برقراری تعادل در دو رسالت خود در قبال  بنابراين، هنر عدالت كيفری، با اجزا 

در برابر ( جاني، مالي، اخالقي)از يک سو تضمين عادالنه حق شهروندان در برخورداری از امنيت فراگير :شهروندان است

گران و نهاد های عدالت مجرمان و از سوی ديگر تضمين واقعي حقوق انساني و دفاعي شهروندان در مقابل كنش 

 (.قضايي-امنيت حقوقي)كيفری

رويه های پليسي و قضايي و نهادهايي است كه به ياری يكديگر، در  قواعد، اصول،ۀ بدين ترتيب عدالت كيفری مجموع

های اصلي اين نظام شامل حقوق وآيين دادرسي كيفری، تشكيالت قضايي و چرخ .جهت مبارزه با جرم اقدام مي كنند

 .های مختلف پليس استواحد

عدالت كيفری از وظايف حاكميتي دولتها و غيرقابل تنفيذ به بخش خصوصي و به عبارت ديگرعدالت كيفری ذاتاً دولتي 

. است، اگرچه در سالهای اخير در بعضي از كشورها به داليل مختلفي صحبت از خصوصي سازی عدالت كيفری مطرح است

رانه از عدالت كيفری داشته اند، اما با اين حال همچنان عدالت كيفری يک امر حاكميتي در واقع اين دولتها قرائت تصدی گ

 .است

حق  -ب  ؛ ...حق مردم برامنيت فراگير جاني، مالي ، اخالقي و -الف: عدالت كيفری در نهايت متضمن دو حق است - 

 . (امنيت حقوقي) مردم برداشتن تأمين در برابر عوامل دولتي، قضايي و پليسي 

طبيعتاً احقاق اين دو حق، يعني برقراری تعادل بين تضمين حق مردم برامنيت جاني و مالي از يک سو و تضمين حقوق و 

از اين رو در قوانين اساسي كشورها، برتضمين  .آزاديهای فردی در برابر عوامل حكومتي از سوی ديگر چندان ساده نيست

ني و خودكامه عواملي تأكيد شده است كه به نام تأمين امنيت ، آنان را دستگير، حق امنيت مردم در برابر مداخالت غيرقانو

  .تعقيب يا محاكمه مي كنند

گفتني است . پس مي توان گفت عدالت كيفری ضامن و نگهبان حقوق و آزادی های فردی و امنيت جاني و مالي افراد است

انا تحقق دو حق ذكر شده در باال مي باشد از يک سلسله كه عدالت كيفری برای به انجام رساندن وظايف خود، كه هم

 .امكانات به عنوان ورودی برخوردار است و نتيجه و خروجي آن امنيت خواهدبود

  عبارتند از؛ اجزای تشكيل دهنده عدالت كيفری و اهميت پژوهش در اين حوزه

 :قانونگذاري كيفري -يكم 

 9مطابق با بند . قننه انجام مي شود، اما كليد آن در قوه قضاييه زده مي شوددر قوه م اساساً اگرچه قانونگذاری كيفری -4

لذا به حق مي .   از وظايف رياست قوه قضاييه است ،اسالمي ايران، تهيه لوايح متناسبقانون اساسي جمهوری  151اصل 



  
 

حال اگر اين . لت كيفری مي باشدتوان گفت رييس قوه قضاييه و به طور كلي، قوه قضاييه معمار قانونگذاری در حوزه عدا

يعني تهيه لوايح كيفي، منجر به تصويب قوانين با كيفيت . لوايح با كيفيت باشند، آثار مثبت آن متوجه شهروندان خواهد شد

 .اين همان چيزی است كه امروزه به اصل كيفي بودن قوانين كيفری شهرت يافته است. شود مي

و مجازات در ادبيات جديد كيفری كم كم كنار گذاشته شده و اصل كيفي بودن قوانين توضيح اينكه اصل قانوني بودن جرم 

است، حقوق و آزاديهای فردی را  اين اصل بدين معناست كه چون قانون كيفری جرم انگار. كيفری جايگزين آن شده است

ق اين كيفيت مي توان به موارد زير از مصادي. كند و فرد را مجازات مي كند، لذا بايد قانون كيفری كيفي باشد محدود مي

 :اشاره كرد

 صريح و منجز بودن قوانين كيفری وعدم وجود ابهام در آنها،-1

 ،درج آثاری كه قانون كيفری برای فرد به دنبال دارد-9

ع، در واق. بنابر اصل كيفي بودن قوانين كيفری، مجازاتهای تبعي به شكلي كه قبالً در قوانين وجود داشت، منتفي است

 .بنابراين اصل، افراد بايد بدانند درصورت ارتكاب جرم معين، چه سرنوشت كيفری در انتظار آنهاست

بدين . اين دسترسي هم دسترسي فيزيكي را در برمي گيرد، هم درك قانون را شامل مي شود: در دسترس بودن قانون - 

 .معنا كه درك قوانين كيفری برای مردم سهل و آسان باشد

به عنوان مثال در اليحه قانون مجازات اسالمي جديد، حبس  :گذاری بر اساس ميزان امكانات عدالت كيفریقانون -4

خانگي پيش بيني شده است كه از نقاط عطف اين اليحه محسوب مي شود؛ اما آيا قوه قضاييه به عنوان تهيه كننده اين 

د دارای مسكن مي باشند يا خير؟ يا مثالً آيا اليحه بررسي كرده كساني كه ممكن است به حبس خانگي محكوم شون

آيا امكانات قضايي ما ايجاب مي   دادگاهها و ضابطين ما توانايي رسيدگي به جرايم جديدالتأسيس را دارند؟ به عبارت ديگر

 د يا مجازات جديدی پيش بيني شود؟كند كه جرايم ايجاد شو

ر اين بخش اين است كه تكليف سازمان مخاطب قانون بعد از سؤال اساسي د: شيتعيين تكليف برای قوانين آزماي -5

انقضاء مدت آزمايشي قانون چيست؟ مثالً قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره ای، بخش عمده ای از قانون مجازات 

از انقضاء اين تر نيست بعد آيا به. اسالمي فعلي، قانون جديد مجازات اسالمي و قانون آيين دادرسي كيفری آزمايشي هستند

كارنامه ی اجرای آزمايشي آن را بررسي و سپس آن را به مجلس قانونگذاری ارائه كرد تا براساس اين كارنامه و ، مدت

 ارزيابي، متن جديدی به عنوان قانون تهيه شود يا قانون اصالح يا ابقاء شود؟

تكليف آنها پس از سپری شدن مدت اجرای  متأسفانه در كشور ما روال معمول در مورد قوانين آزمايشي، عدم تعيين

  .آزمايشي است

در تمامي موارد پنجگانه ی باال كه به عنوان مصداق كيفيت قانون ذكر شد، پژوهش نقش بسزايي در حل مشكالت موجود 

 .دارد

 :كنشگران و نهادهاي عدالت كيفري: دوم
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نهادهايي تشكيل يافته كه تعامل و كار هماهنگ آنها  ريزكيفری از يكسری همانطور كه در آغاز بحث گفته شد، عدالت  -5

برآورده شدن حق امنيت جاني و مالي شهروندان و حق  ،ق اهداف دستگاه عدالت كيفری يعنييكديگر، منجر به تحق با

 ر كيفيتبي ترديد كيفيت عدالت كيفری مشتمل ب .برای شهروندان مي شود( امنيت حقوقي )تأمين دربرابر عوامل حكومتي 

اين نهادها در . ، منوط است به كيفيت نهادها و كنشگراني كه در خدمت عدالت كيفری هستندتعقيب، تحقيقات و محاكمه

پسا كيفری، كه  ۀمرحل دادسرا، دادگاهها ، نهادهای اجرا كننده مجازات مثل زندانها و نهادهای ضابطين، :كشور ما عبارتند از

پليس، )عدالت كيفری  كُنشگرانِ نهادها و نيز ميان اين كيفيت تعاملنوع و  .دمي كننپس از مجازات را مديريت ۀ مرحل

مالي و امنيت  -در تأمين امنيتِ جاني عدالت كيفری كار و عملكردِ نظام بر كيفيت ...(دادستان، بازپرس، قاضي دادگاه و

  .گذاردميقضاييِ افراد و جامعه تأثير -حقوقي

 :فرآيند كيفري: سوم 

در واقع . اجرای مجازات و مرحله پساكيفری است محاكمه، تعقيب، تحقيقات، از فرآيند، مراحل مختلف دستگيری،منظور  -6

ضابطين، ) از طرفي اين كنشگران انسان هستند . اين نهادهای عدالت كيفری هستند كه فرايند آن را محقق مي سازند

مثالً استنباط و قرائت يک  .نونند و به آن روح و جهت مي دهنددر نهايت انسانها هستند كه مجری قا  بنابراين..( قضات و 

قاضي يا يک ضابط از قانون چيست ؟ آنچه به آن رويه ی قضايي يا پليسي گفته مي شود، پاسخ گويای همين پرسش 

ا نشان مي دهند و اينجاست كه تأثير نهادها و اين انسانها و در نهايت رويه ها با تأثير بر فرايند كيفری نقش خود ر. است

نوع عدالت كيفری را از  دو پليسي، محققين و قضاييۀ باتوجه به نقش روي. خص مي شودكنشگران عدالت كيفری برآن مش

 :هم تفكيک كرده اند

 

 : دل كيفري يا مدل كنترل جرممُ -1

ي كردن و ناتوان كردن مجرمين است برای تأمين در اين مدل، دغدغه عدالت كيفری، تعقيب و سركوب مجرمين، خنث

در اين مدل گفته مي شود كه اگر . لذا تأمين امنيت از راه سختگيری، شعار اصلي اين مدل از عدالت كيفری است. امنيت

هدف اوليه نظام عدالت كيفری در مدل كنترل جرم،  .برای تأمين امنيت، چند فرد بيگناه هم محكوم شوند اشكال ندارد

در اين مدل، هدف اصلي . ركوب رفتار مجرمانه، با اولويت دادن به ارتقایِ كمي و كيفي امنيت اشخاص و اموال آنان استس

بدين . نظام عدالت كيفری، مبارزه سريع و قاطع عليه مجرمان، حتي به بهای محكوم كردن احتمالي افراد بيگناه است

 .طان عام و خاص و در نهايت تشديد سختگيری و سركوب كيفری استترتيب، تامين امنيت در گرو تقويت اختيارات ضاب

 

 : عادالنهمحور يا مدل دادرسي  (كرامت) مدل عدالت -9
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در اين باره گفته مي شود اجرای عدالت آری اما نه .در اين مدل، محور اصلي رعايت عدالت و انصاف در اجرای قانون است

مدل . ای عدالت چند متهم و مجرم هم از چنگال عدالت بگريزند، اشكالي نداردبنابراين اگر در راستای اجر. به هر قيمتي

های مردم باهم، از يكسو و مردم با طرفي مي داند كه به اختالفمحور، قضات كيفری را داوران بيعدالت يا مدل كرامت

ر جريان دادرسي، يعني برابری اين مدل اولويت را به تضمين حقوق طرفهای جرم د. كننددولت، از سوی ديگر رسيدگي مي

طرفي در مراحل پليسي و دهد و مي پذيرد كه رعايت بيمي( ديدهمدار با بزهدادرسي عادالنه و رفتار كرامت)سالح ها 

به .  قضايي و نيز عادالنه بودن نظام كيفری ممكن است به قيمت تبرئه يا فرار چند مجرم از پنجه عدالت و كيفر تمام شود

  بزهكاران عادالنۀو نيز بازپروری  6عادالنهد كه محصول مدل اخير، امنيت پايدار و مشروع در پرتو پيشگيری رسنظر مي

است؛ حال آن كه امنيت حاصل از مدل كنترل جرم در واقع منوط به استمرارِ سختگيری كيفری در مفهوم موسع آن و 

قضايي و تدابير پيشگيرانۀ وضعي برای كاهش  -تاً پليسيهای عمدتقويت مداوم زرادخانه كيفری و اميد بستن به اقدام

جدال مُدل "شود، بدين ترتيب، آنچه امروزه بيش از پيش در سطح سياست جنايي مشاهده مي. تهديدهایِ جنايي است

 .1است "مدارمحور با مُدل امنيتآزادی

  حال پرسش اينجاست كه چه كنيم كه اين دو مدل با هم تلفيق شوند؟

يعني افتراقي : برای تلفيق اين دو مدل قائل به تفكيک شده اند ،ني و قضايي فعلي در كشورهای دنياه های تقنيدر روي

رايم جهاني در مورد مجرمين خطرناك، مجرمين تروريستي، مجرمين اقتصادی ج ،و متفاوت كردن عدالت كيفری 2كردن

يعني سختگيری و افزايش اختيارات . مي باشد 11جرمروش پيروی شده، روش يا مدل كنترل  . ....شده و بدون مرز و

 .ضابطين، سرعت در تعيين و اجرای مجازات

                                                           
 
، (ت بزرگداشت استاد دکتر محمد آشوریمجموعه مقاال)، علوم جنایی از جرم نجفی ابرندآبادی، علی حسین، پیشگیری عادالنه. به عنوان نمونه رک - 

 .6633انتشارات سمت، چاپ دوم، سال 
3
 .6636های حقوق کیفری، زیر چاپ، سال ابراهیمی، شهرام، بازپروری عادالنه، آموزه. به عنوان نمونه رک - 

 
مدار ریسک جرم، نشر میزان، ، سودابه، سیاست انسانرضوانی(: دیباچه در)نجفی ابرندآبادی، علی حسین، دربارۀ امنیت شناسی، . رکبه عنوان نمونه  - 

 .6636چاپ اول، تابستان 
9

؛ یا 6631پور، اعظم، افتراقی شدن سیاست کیفری در قلمرو بزهکاری اقتصادی، نشر میزان، پاییز مهدوی. به عنوان نمونه، در حوزۀ بزهکاری اقتصادی رک - 

، 6637، سال  71-73هایی دربارۀ هدف آیین دادرسی کیفری، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ حظهگسن، رمون، مال. در حوزۀ آیین دادرسی کیفری، رک

؛ در حوزۀ حقوق 6633عبداللهی، محسن، حقوق کیفری محیط زیست، انتشارات روزنامۀ رسمی، .رک ،یا در حوزۀ حقوق محیط زیست؛ 633ص -637ص

-عالی پور، حسن، حقوق کیفری فن. ؛ در حوزۀ حقوق سایبری، رک6633ت حقوقی، چاپ دوم، عباسی، محمود، حقوق جزای پزشکی، انتشارا. پزشکی، رک

عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، انتشارات . ؛ در حوزۀ حقوق اطفال، رک6631آوری اطالعات، انتشارات خرسندی، چاپ اول، 

 .6633مجد، چاپ دوم، 

نامۀ کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم های حقوق بشر، پایانمدار در پرتو آموزهرضوانی، سودابه، سیاست جنایی ریسک :رک ،به عنوان نمونه -11

 6631شناسی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مرداد 

 6633سال  چاپ اول ،رد، انتشارات میزان،انه در قبال جرایم خُجوانمرد، بهروز، تسامح صفر؛ سیاست کیفری سختگیر

 6633پاک نهاد، امیر، سیاست جنایی ریسک مدار، انتشارات میزان، چاپ اول، سال 



  
 

اما درخصوص ساير جرايم و مجرمين، مثل مجرمين قابل اعتماد يا بدون سابقه ، سياست كيفری مبتني بر سيستم عدالت 

دل و در پيش گرفتن رويكرد افتراقي در مُ طبيعتاً دست يابي به توان ، مهارت و دانش تميز بين اين دو. محور مي باشد

به همين جهت است كه در بسياری از .عدالت كيفری در قبال اين دو دسته از جرايم ، حاصل پژوهش و مطالعه مي باشد

كشورهای دنيا در معيت دستگاه قضايي يک نهاد و سازمان پژوهشي وجود دارد كه جزء ساختار و چارچوب آن دستگاه مي 

  .باشد

 .سيس شودأت های جامعه شناختي عدالت كيفری مركز پژوهشنيز جا دارد در همين راستا،   ر ايراند

 :نتيجه گيري

  :اهم اين لوازم عبارتند از. مطالعه و پژوهش در سيستم عدالت كيفری مستلزم يک سری لوازم مي باشد - 

ظاهری   بزهكاری: ه بزهكاری و اطالعات استمعرف چهار گون 11همانطور كه مي دانيم، آمار جنايي: آمار جنايي -1

و آمار زندانها، يعني ( آمار دادگاهها)قانوني -، بزهكاری قضايي(آمار دادسرا)، بزهكاری ظاهری قضايي(آمار ضابطان)پليسي

آزادی مشروط، مرخصي و بزودی آمار محكومان حبس خانگي و محكومان انجام خدمات  تعداد زندانيان و مشموالن تعليق،

 .عمومي

انتشار دقيق و گشودن . آمار جرايم و مجرمان در واقع مبنا و مصالح اوليه ساختمان هر پژوهشي در حوزه علوم جنايي است 

دفتر های ثبت آمار جرايم، به پژوهش گران اجازه مي دهد تا نوسانات بزهكاری را از نظر كمي برآورد نموده و پس از آن از 

ديدگان از يک سو و استخراج داده ها و اطالعات موجود در پرونده های كيفری از سوی  طريق مصاحبه با مجرمين و بزه

لذا خوب است در حوزه عدالت كيفری . ديگر، پژوهش های خود در حوزه ی مطالعات كمي و كيفي جرم را كامل نمايند

ش در عدالت كيفری بايد انجام داد، اولين كاری كه در حوزه پژوه بدين ترتيب،. باتوجه به آمار جنايي سياست گذاری شود 

 .نشرآمار جنايي و بيرون آوردن آن از حالت طبقه بندی و قراردادن آن در اختيار محققين است

                                                                                                                                                                                           
، (مجموعه مقاالت)های علوم جنایی زهجرم شناسی نو؛ درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی خطرمدار، تا -نجفی ابرندآبادی، علی حسین، کیفرشناسی نو

 6633انتشارات میزان، چاپ اول، سال 

  6633، سال 71غالمی، حسین، سیاست کیفری سلب توان بزهکاری، مجلۀ تحقیقات حقوقی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شمارۀ 

 6633، سال 3 غالمی، حسین، سیاست کیفری سختگیرانه، فصلنامۀ دانش انتظامی، شمارۀ 

، سال 67-61 شمارۀکاشفی اسماعیل زاده، جنبش های بازگشت به کیفر در سیاست جنایی کشورهای غربی، مجلۀ تخصصی دانشگاه علوم اسالمی رضوی، 

6633 

،  ای تسامح صفر و پنجره های شکسته نظریه های کیفری و رویکرد امنیتی جمهوری اسالمی ایران در جرایم سبک با تاکید بر نظریه ه ، جوانمرد، بهروز

 .6631، سال پنجم ، شماره سوم ، بهار  وزارت کشور فصلنامه امنیت

امریکا ،  و ایران کیفری حقوق بر تأکید با صفر راهبرد تسامح پرتو در ردخُ جرایم قبال در سختگیرانه کیفری سیاست بهروز و آقایی نیا ، حسین ، جوانمرد،

 6631 ، سال سیزدهم ، شماره دوم ، تابستان فصلنامه دانش انتظامی

رحمدل، منصور، آمار جنایی و کارکردهای آن، ؛ 6633نژاد، اسماعیل، جرم شناسی، انتشارات فروزش، چاپ اول، تبریز، سال رحیمی. به عنوان نمونه رک -11

 6636، سال 33-33مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ
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يكي از لوازم تحقيق در حوزه عدالت كيفری گشودن بايگاني پرونده ها بر روی پژوهش گران اين : بايگاني پرونده ها -9

حيات قضايي قوانين و مقررات را بررسي و كيفيت آراء و تصميمات عدالت كيفری را  حوزه است تا بتوانند از اين طريق

مثالً اينكه   .يكي از شروط مهم پژوهش در اين حوزه است، لذا همكاری دستگاه قضايي با پژوهش گران .جستجو كنند

تحريک آميز مجني عليه يا انگيزه گفتار و رفتار )قانون مجازات اسالمي در باب تخفيف مجازات  99برداشت قضات از ماده 

 .و موارد ديگر مؤثر خواهد بود نهاد قانونيار گيرد، قطعاً در بهبود اين مورد مطالعه قراين قضيه چيست؟ اگر ( شرافتمندانه 

زيرا با گذشت زمان معيارها در جامعه عوض مي شود و ديگر برمبنای ارزش ها و عرف سال های گذشته نمي توان از قانون 

 .تنباط داشتاس

 


