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 چكیده
 یقآن تنها از طر یحکم به مجازات و اجرا یرانا یاسالم یجمهور یقانون اساس 159و  03مطابق اصول 
است، جرائم  یدادگستر یزن یاتبه تظلمات و شکا یدگیرس یو مرجع رسم بوده یرپذدادگاه امکان

را بر  یفهوظ ینا یصورت کلاست که قانونگذار به ین. پرسش ایستحکم مستثنا ن یناز ا یزن یخانوادگ
 یتاهمخُرد و کم»در جرائم  تواندیم یدر تحقق عدالت عمل یناتوان یانهاده است  ییهعهده قوه قضا

 یصورت اسنادپژوهش به ینکند؟ روش مورد استفاده در ا یهرا توج یصهخص ینعدول از ا ،«یخانوادگ
شده استبا توجه به  ینوشتار نخست سع یناست. در ا یلیتحل-یفیو نوع پژوهش توص یاکتابخانه -

با توجه به سابقه  «یتاهمخرد و کم»جرائم  یتماه ی،عاد ینو قوان یرانا یاسالم یجمهور یقانون اساس
عدول  یججرائم، به آثار و نتا ینا یتماه ییشود و آنگاه پس از شناسا یینتب یموجود در مقررات حقوق

 توانیپژوهش حاضر م یجشود. براساس نتا هپرداخت یبه جرائم خرد خانوادگ یدگیدر رس ییهاز قوه قضا
در  یرقضاییع غمراج یتصالح یینتع یگام نخست برا «یتاهمخرد و کم»جرائم  یستیچ یینگفت که تب

از جرائم خُرد و ضوابط  یمشخص یفتعر یو اسناد باالدست یندر قوان یکنجرائم است؛ ل ینبه ا یدگیرس
در کنار قوه  یرقضاییغ ییوجود نهادها رسدینظر مبه ینا ربجرائم ارائه نشده است. افزون ینا یصتشخ
 یراندارد، ز یقانون اساس 159و  03ل با اصو یمنافات یت،اهمبه جرائم خرد و کم یدگیجهت رس ییهقضا

از  یناش هاییبقوه و کاهش آس ینتحقق اهداف ا یهستند و در راستا ییهنهادها مکمل قوه قضا ینا
 اند.در حوزه خانواده گام برداشته یژهوبه یفریک یهاتراکم پرونده

جرائم خُرد، جرائم  ،یقانون اساس 159اصل  ی،قانون اساس 03اصل  ی،اسناد باالدست: کلیدیواژگان
 .یفریک گرییانجیم یی،قضازدا ی،خانوادگ
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 مقدمه
دارد  انسانین نهاد جامعه، اهمیت بسزایی در زندگی فردی و اجتماعی ترمهم عنوانبهخانواده 

های قانونی برخوردار است. یتحمامبانی فکری و اخالقی جوامع مختلف، از  تناسببهو 
ی واکنش اجتماعی مناسب است. نیبشیپ بهخانوادگی ملزم  جرائمبا نیز برای مقابله  قانونگذار

یی سازوکاری در جهت محدود ساختن صالحیت دستگاه قضایی به نفع سایر نهادهای قضازدا
دیگر دولتی و جامعه مدنی است،  هاینظام بهتوزیع و تقسیم دعاوی کیفری و یی قضایرغ
نحو که کند؛ بدینیمضایی و اطاله دادرسی جلوگیری ای که از ورود افراد به دستگاه قگونهبه

( و جهت رسیدگی به 90: 1081کند )رایجیان اصلی، پرونده را از دستگاه قضایی منحرف می
از سایر مراجع مانند شوراهای حل اختالف، واحدهای مشاوره، نهادهای صلح و سازش  جرائم

 گیرد.یم.. بهره .و
های موجود در مندی از دیدگاهر این نکته مهم است که بهرهضرورت انجام این پژوهش دائرمدا

اند، کمک مؤثری در بهبود شناسی که خارج کردن متهم از فرایند قضایی را پیشنهاد کردهجرم
ویژه جرائم خانوادگی و تحقق بیشتر عدالت با حفظ کیان خانواده و نیز مدیریت جرائم به

کند. جرائم خاص خانواده در دستگاه قضایی ایفا می های کیفری مربوط بهکاهش تراکم پرونده
به همین سبب موضوع اصلی این پژوهش، بررسی جایگاه رسیدگی به جرائم خانوادگی در 

قانون اساسی بر مرجعیت  159و  03رغم تصریح اصول خارج از نهاد دادگستری علی
هش در پی دادگستری در رسیدگی به تظلم و شکایات است. به دیگر سخن، این پژو

خانوادگی نه کلیه  1پاسخگویی به پرسش چگونگی تحقق عدالت در رسیدگی به جرائم خرد
با عنایت به ابالغ جرائم از طریق رسیدگی به این جرائم در خارج از دادگستری است. 

های کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری همزمان با اجرای قوانین برنامه ششم سیاست
های توسعه کشور، بررسی موضوع واجد نوآوری و ضرورت بوده ائمی برنامهتوسعه و احکام د

و پرداختن به آن گام مؤثری در جهت تحقق اصل دهم قانون اساسی است که تاکنون با این 
 -اینگاه پژوهشی صورت نگرفته است. در این پژوهش روش گردآوری اطالعات کتابخانه

ب با توجه به موضوع و اهداف تحقیق، روش مطال لیوتحلهیتجز. در مقام استاسنادی 
تحلیلی برگزیده شده است. با این توضیح که نخست اطالعات توصیفی مرتبط با  –توصیفی 

دست آید، سپس با تحلیل ماهیت جرائم خرد ارائه شده است تا تصویری روشن از مسئله به
این موضوع تحلیل و نتایج موجود در خصوص  هاچالشتالش شده است تا  هحاصلاطالعات 

رو این مقاله در سه قسمت اصلی ارائه شده است. در قسمت نخست ازاین و ارزیابی شود.
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جایگاه مراجع غیرقضایی در قوانین و مقررات تبیین شده است؛ در قسمت دوم با توجه به 
و در  دهقوانین موجود ماهیت جرائم خرد ضمن تطبیق با جرائم خاص خانوادگی بررسی ش

م این نوشتار به نتایج عدول از قوه قضاییه در رسیدگی به جرائم خُرد خانوادگی با قسمت دو
گیری در قانون اساسی پرداخته شده است. در انتها نیز ضمن نتیجه 159و  03تأکیدی بر اصول 

قانون  13قالب چند پیشنهاد مواردی در جهت تحقق سیاست قضازدایی با تأکید بر اصل 
 خرد خانوادگی با توجه به واقعیات جامعه ایران بیان خواهد شد. اساسی در خصوص جرائم

 . جایگاه مراجع غیرقضایی در قوانین و مقررات ایران1
ی است. تشکیل دادگسترمرجع رسمی تظلمات و شکایات »قانون اساسی  159طبق اصل 

نون قا 03وفق اصل  نیهمچن«. منوط به حکم قانون است هاآنها و تعیین صالحیت دادگاه
پذیر اساسی حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون امکان

 13جا که خانواده براساس اصل نیستند. لیکن ازآن مستثنا. جرائم خانوادگی نیز از این حکم است
ی پاسداری قوانین و مقررات باید در راستا هیکلقانون مزبور، واحد بنیادین جامعه اسالمی بوده و 

شود، ارتکاب  میتنظاز قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی 
جرائم خانواده از یک سو در ارتباط با نظام قضایی است و از سوی دیگر، ورود دستگاه قضایی 

با چالش  ویژه جرائم خرد، اهداف و کارکردهای این نهاد رادر مقابله با برخی از این جرائم به
های کلی ابالغی مقام معظم رهبری سازد. با توجه به همین چالش، در سیاستجدی مواجه می

در حوزه خانواده، برنامه ششم توسعه و نیز حوزه قضایی بر لزوم قضازدایی از برخی جرائم 
های ویژه جرائم خانوادگی تأکید شده است؛ بنابراین بررسی قوانین موجود و سیاستبه

شده در خصوص اهمیت مراجع غیرقضایی در رسیدگی به جرائم خانوادگی بیانگر نیاز تدوین
 .استاهمیت قوه قضاییه به مراجع غیرقضایی در رسیدگی به جرائم خرد و کم

جا که خانواده واحد بنیادین ازآن»قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است:  13در اصل 
های مربوط باید در جهت آسان کردن ریزیمقررات و برنامهجامعه اسالمی است همه قوانین و 

تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق 
 استبر این اساس، از نظر حقوقی، مراقبت و حمایت از خانواده تکلیفی قانونی «. باشد یاسالم

ن یکی از حقوق بنیادین افراد جامعه، با دقت نظر فراوان عنواکه در قوانین و اسناد باالدستی به
 نماید. ملحوظ شده است و این پرداختن به موضوع را دارای اهمیتی دوچندان می

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  189با تصویب ماده 
ر جهت تحقق قضازدایی برداشته شد و اجرایی آن گامی مهم د نامهنییآو  1079ایران در سال 

 ی از دعاوی از جمله دعاوی خانوادگی به شوراهای حل اختالف واگذار شد.اپارهرسیدگی به 
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ی قضازدایی از جمله هاجلوه 1092ایران در قانون آیین دادرسی کیفری  قانونگذارهمچنین 
قواعد و مقررات  0این قانون 1ی که ماده اگونهبهقرار داده،  توجه موردرا 2گری کیفریمیانجی

ی و صلح میان طرفین را بخشی از تعریف و عناصر آیین دادرسی کیفری گریانجیمحاکم بر 
 دانسته است.

قرار  قانونگذارحقوق کیفری خانواده مورد توجه  حوزهویژه در این مهم در قوانین موضوعه به
و 4قانون برنامه ششم توسعه 113و  011گرفته است. همچنین در اسناد باالدستی از جمله ماده 

ها و همچنین اسناد و و سایر مقررات مرتبط در این برنامه 5قانون احکام دائمی 08ماده 
روشنی قابل اصطیاد ها، بهشده برای رسیدن به اهداف مقرر در این برنامهاندازهای تدوینچشم

نیز در جهت تحقق  1434در  انداز جمهوری اسالمی ایراندر طراحی و تنظیم سند چشماست. 
ی توصیف اجامعهایرانی  جامعهی به نهاد خانواده شده و اژهیوو اصول اساسی توجه  هاآرمان

ی برابر، هافرصتبرخوردار از سالمت، رفاه، امنیت قضایی، تأمین اجتماعی، »شده است که 
از محیط  مندبهرهض و توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعی

 باشد.« زیست مطلوب
برخوردار از  جامعهایرانی در این سند بیان شده است،  جامعهیی که برای هایژگیاز جمله و

 ازباید این موضوع را مدنظر داشت که قضازدایی  نکهینهاد مستحکم خانواده است. ضمن ا
سند مزبور صراحتاً به  ت.جرائم خانوادگی تأثیر شایانی استحکام خانواده خواهد داش

ده است؛ کراشاره ن در خصوص رسیدگی به جرائم خانوادگیهای غیررسمی روش کارگیریبه
د که شوفاد میتاما به لحاظ محوریت قرار دادن این نهاد و تأکید بر استحکام آن این نتیجه مس

از جمله این  کار برده شود کهید بهاطور همگانی بهرگونه اقدامی برای حفظ خانواده به
 سیاست قضازدایی است.  یریکارگاقدامات به

های کلی قضایی کشور بر استفاده از روش سیاست 17و  9تأکید مقام معظم رهبری در بندهای 
وفصل دعاوی و گسترش دادن نظام معاضدت توجه به این سیاست داوری و حکمیت در حل

 192و  82و مواد  1092سالمی مصوب کند. در مواد مختلف قانون مجازات ارا دوچندان می
های ورود مراجع غیرقضایی در رسیدگی به قانون آیین دادرسی کیفری نیز به برخی از جلوه

 جرائم توجه شده است. 
های زنان در نظام ولیتئر در فصل پنجم منشور حقوق و مسوذکو قوانین مبر اسناد عالوه

(، ذیل مواد ناظر 1080ب فرهنگی در سال )مصوب شورای عالی انقال 3جمهوری اسالمی ایران
آموزش اعضای خانواده در جهت حل منطقی  بر حمایت قضایی از خانواده و زنان، به
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حق مراجعه به برخورداری از و مراجع قضایی و  هاسازمانمشکالت خود قبل از مراجعه به 
لح و سازش در قضایی در نزد محاکم دادگستری در جهت حفظ اسرار، ایجاد صشبه نهادهای

 وفصل اختالفات تأکید شده است.خانواده و تسهیل در حل
( مصوباتی با توجه به مبانی 7/4/1084)مصوب  7در منشور شورای فرهنگی اجتماعی زنان

وضع شده « های تحکیم و تعالی آناهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست»دینی با عنوان 
از تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیری حمایت »که یکی از محورهای این اهداف 

 .است« از تزلزل و فروپاشی آن
، در سند مهندسی کشور نیز اقداماتی از مانند تقویت و حمایت از ذکرشدهبر موارد افزون

ای و مددکاری اجتماعی در سطح جامعه با رویکرد پیشگیری و خدمات راهنمایی و مشاوره
قرار  مدنظری اسالمی هاآموزهت روانی و سالمت معنوی مبتنی بر کاهش جرم و توسعه بهداش

ی در اعمدهتوانند نقش ای مذکور، مشاوران میداده شده است که در راستای اقدامات مشاوره
 سوق دادن افراد در مراجعه به نهادهایی غیرقضایی قبل از توسل به مراجع قضایی ایفا کنند.

جرائم خانوادگی در مراجع  ازحدشیرد نوین به لحاظ تراکم بواقع قانونگذار با این رویک در
تا با ایجاد است  وفصل جرائم مزبور، به قوه قضاییه اجازه داده کیفری و ناکامی آن در حل

مردمی، دادگستری را از وضع موجود  یهاشوراهای حل اختالف و گشودن باب مشارکت
  دنبال دارد، نجات دهد.راجع کیفری را بهها که انسداد تدریجی میعنی افزایش حجم پرونده

 . ماهیت شناسی جرائم خرد و تطبیق با جرائم خانوادگی2
اهمیت ارائه نشده است، در قوانین موضوعه جمهوری اسالمی ایران، تعریفی از جرائم خرد و کم

رائم . اگرچه تعیین معیار برای تشخیص جشودینمای که چنین عنوانی در قوانین دیده گونهبه
(، برای 259: 1084ی است )نجفی ابرندآبادی، ادهیچیپخرد در حقوق کیفری ایران موضوع 

 ی این جرائم وجود ندارد.هایژگیوتشخیص و تعیین جرائم خرد راهی جز توسل به معیارها و 
ی که دارای مجازات حبس جرائم»در غالب فرهنگ لغات حقوقی، جرم خرد عبارت است از  

(. همچنین شیوع این 55]الف[:  1084یا جزای نقدی اندک هستند )نوروزی،  کمتر از یک سال
ویژه در کلیه افراد جامعه در خالل زندگی روزمره خود به باًیتقرای است که گونهجرائم به

(. بر همین مبنا برخی 21: 1078هستند )جوانمرد،  روروبهبا این قبیل جرائم  شهرهاکالن
؛ اندگرفتهر برای تشخیص جرائم خرد در حقوق کیفری ایران درنظر نویسندگان حقوق دو معیا

و یا  مدتکوتاه، جرائم خرد آن گروه از جرائم هستند که دارای مجازات حبس آنکهنخست 
نظم عمومی زندگی در  حوزهدر  شتریب، جرائم خرد آنکهاند؛ دیگر جزای نقدی با مبالغ اندک

 (.100: 1088)نوروزی و جوانمرد،  ردیگیمد توجه قرار مور شهرهاکالندر  خصوصشهرها و به
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 روروبهی اجتماعی هاواکنشبا  معموالًشناسی، جرائم خرد رفتارهایی هستند که از دیدگاه جرم
ها را مستحق حدی نیست که مردم، مرتکبان آنها به، زیرا قبح اجتماعی آنشوندیم

اشی از این جرائم نیز چندان سنگین نیست، اما عالوه خسارات نی کیفری بدانند. بههامجازات
سازد، حجم باالی آماری و کثرت تعداد ارتکاب آنچه اهمیت این گروه از جرائم را روشن می

ها مجازات کیفری قانونگذار بر مبنای ضرورت و به دالیل متعدد برای آن ساننیبدهاست، آن
شناسی، شناسی و زیستشناسی، جامعهن(. از نظر روا230]ب[: 1084کند )نوروزی، تعیین می

نظر به تأثیر هنگفت جرائم خرد در ظهور جرائم مهم، این جرائم جایگاه خاصی را به خود 
فرهنگی در جامعه را قانونی و بیبی دهند، زیرا شیوع این جرائم زمینه و مقدمهاختصاص می

به این جرائم باعث ظهور ای که پرداختن گونه(، به17: 1078سازد )آخوندی، فراهم می
توسط نومحافظه کاران  9با جلوه عملی تسامح صفر 8های شکستهتمهیدی تحت عنوان پنجره

 (.255: 1084، زادهلیاسماعآمریکا شد )کاشفی 
از دیدگاه حقوق کیفری ماهوی، قواعد مربوط به تشدید مجازات در اثر تکرار و تعدد در مورد 

ها شدید و خشن نیست. این جرائم د ندارد. مجازات آنبعضی از مجازات جرائم خرد وجو
کثیرالوقوع هستند و با زندگی روزمره افراد ارتباط مستقیم دارند. مقررات تکرار جرم در مورد 

. معاونت در این جرائم مجازت ندارد؛ آثار تبعی ندارند؛ درخواست استرداد شودینمها رعایت آن
شود؛ در مورد این جرائم اجرا می هامجازات؛ قاعده جمع جرائم پذیرفته نیست گونهنیابرای 

و اکثر این جرائم جنبه مادی دارند؛ مدت مرر زمان  شودینمعنصر معنوی در این جرائم لحاظ 
. از دیدگاه حقوق کیفری شکلی نیز رسیدگی به این استدر این جرائم کمتر از سایر جرائم 

. تحقیقات مقدماتی برخی از جرائم خرد دگیریمنجام بدون تشریفات و با سرعت ا معموالًجرائم 
و در برخی موارد )جرائم خالفی( جرائم خرد نیاز  ردیگیمتوسط پلیس یا مدیر دفتر دادگاه انجام 

ی ندارند و حکم صادره دنظرخواهیتجدبه تحقیقات مقدماتی ندارند. جرائم خرد در برخی موارد 
بر این جرائم خرد واجد تمام عناصر و شرایط یک (. افزون14: 1078قطعی است )آخوندی، 

 (.51: 1081جرم هستند، البته عنصر معنوی در غالب این جرائم منتفی است )باهری، 
توان با معیارها و شایان ذکر است که جرائم حدود، قصاص و دیات در حوزه خانواده را نمی 

 بسنده شده است. مشخصات جرائم خرد منطبق ساخت و به جرائم تعزیری خانوادگی
اند )اسدی، طورکلی، برخی جرائم علیه خانواده را به دو دسته عام و خاص تقسیم کردهبه

دهند، اما مختص (؛ جرائم عام، جرائمی است که اغلب در محیط خانواده رخ می25: 1093
اری، آزشوند، مانند کودکها محقق میطور عموم در کلیه حوزهحوزه خانواده نیستند؛ بلکه به
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، نیجنسقطقتل در فراش، قذف فرزند توسط پدر یا جد پدری، سرقت زوجین از یکدیگر، 
خشونت خانگی و غیر ذلک. جرائم خاص، جرائمی است که تنها در حوزه خانواده رخ 

را  1075تعزیرات( مصوب )قانون مجازات اسالمی  347تا  342دهند. قانونگذار ایران مواد می
و تکالیف خانوادگی اختصاص داد. همچنین قانون حمایت خانواده به جرائم علیه حقوق 

ی کرد و در فصل هفتم ذیل عنوان آورجمعمباحث کیفری مربوط به خانواده را  1091مصوب 
یا  شوهردارمقررات کیفری گنجاند؛ لیکن متعرض برخی جرائم از جمله جرائم ازدواج با زن 

تعزیرات( )قانون مجازات اسالمی  347و  344، 340در عده و فریب در نکاح، موضوع مواد 
 نشده است. 1075مصوب 

تفحص در برخی قوانین کیفری از جمله قوانین مربوط به حقوق خانواده نظیر قانون حمایت 
 دهدیمبخش تعزیرات نشان  1073و قانون مجازات اسالمی مصوب  1091خانواده مصوب 

ها متفاوت است، ادگی با سایر آندر خصوص برخی جرائم خانو قانونگذارکه واکنش 
ی را در مورد این جرائم برگزیده است. البته این واقعیت ترعیسرو  ترآسان نهیگزای که گونهبه

را نباید فراموش کرد که در حوزه جرائم خاص خانوادگی بعضی از این جرائم از قبیل جرم 
و ورود آسیب جسمانی به  ه،تحقق مواقع شرط بهسال(  10)ازدواج با دختر زیر سن نکاح 

توان ند، نمیااز جرائم مهم و پیچیده نکهیایا در عده، نظر به  شوهردارو ازدواج با زن  کودک
 کار بست.ها بهمنطبق با جرائم خرد دانست و سیاست قضازدایی را در مورد آن

توان جرائم می با توجه به معیارهایی مانند حبس کمتر از یک سال و جزای نقدی اندک، ساننیبد
که مستلزم حبس کمتر از یک سال   8و  7عبارت دیگر جرائم درجه خرد خانوادگی را تبیین کرد. به

توانند منطبق با معیارهای مذکور برای تعیین جرائم خُرد قرار گیرند. بر و جزای نقدی هستند، می
واهی سالمت یا تقلب از جرائم انکار یا ادعای زوجیت، ترک نفقه زوجه، عدم ارائه گاین اساس 

سوی پزشک در آن، ثبت غیرقانونی ازدواج یا طالق بدون مجوز قانونی از سوی سردفتر، عدم ثبت 
واقعه ازدواج، طالق و رجوع، عدم رعایت مقررات مربوط به حضانت و مالقات طفل و عدم 

 شمار آیند. توانند منطبق با معیارهای جرائم خرد بهمی استرداد طفل
بر جرائم عالوه 1092قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  82دیگر مطابق با ماده  از طرف

مذکور که منطبق با معیارهای جرائم خرد هستند، در جرائم ازدواج با دختر زیر سن نکاح 
بدون مواقعه، فریب در نکاح، مباشرت در ازدواج با زن شوهردار یا در عده، ربودن طفل تازه 

فل یا افراد نیازمند حمایت )والدین و معلوالن(، که دارای حبس ، رها کردن طمتولدشده
دیده یا مدعی متهم و موافقت بزه درخواستهستند، به  3تعزیری و جزای نقدی درجه 

توان برای تحصیل گذشت یا جبران خسارت ناشی از جرم به متهم مهلت داد یا خصوصی می
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گری ارجاع رای حل اختالف یا میانجیسازش با موافقت طرفین موضوع را به شو برای حصول
توان ی اعم از خرد و کالن را در صورتی میخانوادگجرائم  هیکلکرد. البته باید متذکر شد که 

به مراجع غیرقضایی ارجاع کرد که مستلزم تجری افراد و تکرار جرم نباشد یا از حد 
قضایی  چرخهدر خانوادگی خارج نشود. در غیر این صورت ضرورت تشکیل پرونده درون

قانون اساسی در  03با اصل  مطابقو حسب موضوع جرم و  شودیمتبیین  159طبق اصل 
 شود.دادگاه صالح به جرم رسیدگی می

. نتایج عدول از قوه قضاییه در رسیدگی به جرائم خُرد خانوادگی با تأکید 3
 قانون اساسی 151و  33بر اصول 

 . استحکام بنیان خانواده3-1
های قضایی در روابط خانوادگی، آنچه بیش از کاهش ی ناشی از تراکم پروندههانهیهزدر سنجش 

ی که اجهینتی اقتصادی برای دولت و جامعه مطرح است، پیشگیری از تزلزل خانواده است؛ هانهیهز
. ورود نظامی سرکوبگر و قهرآمیز به ستینی قابل ترمیم و جبران انهیهزاگر حادث شود، با هیچ 

تواند صحت ارتباط را مختل کند و ط اعضای خانواده که باید بر پایه محبت و احترام باشد، میرواب
به عناد بیشتر و فروپاشی آن بینجامد. این نوع تأثیر در جرائم مرتبط با خانواده، از آن جهت که 

ر زمینه د هادولتکند. تعهدات هدف اولیه، استحکام روابط اعضای آن است، نمود بیشتری پیدا می
المللی عرفی و قراردادی حقوق بشر در سه محور حفظ و صیانت از خانواده مطابق با قواعد بین

احترام به خانواده، حمایت از آن و موفقیت در اجرا قابل ارزیابی است. در توضیح این سه محور 
رمستقیم تعهد به احترام، عبارت است از خودداری از مداخله مستقیم یا غی»گفته شده است که 

ویژه حقوق دولت در خانواده، تعهد به حمایت، عبارت است از جلوگیری از مداخله حقوق بشر به
در کانون خانواده، «. خانواده؛ تعهد به اجرا؛ یعنی تعهد به اتخاذ و اجرای تدابیر تقنینی و قضایی

جرائم خانوادگی از کند که در دیده و بزهکار ایجاب میضرورت تحکیم خانواده و ارتباط بعدی بزه
موجب  تنهانهعمل آید. حضور آنان در این مراجع ورود افراد در دستگاه عدالت کیفری جلوگیری به

، بلکه آنان را از حمایت ناقصی که پیش شودینمدیده جبران خسارت و ترمیم صدمات وارده به بزه
 تنهانهعبارتی این مراجع ازد؛ بهسنیز محروم می اندداشتهدیدگی از جانب خانواده و جامعه از بزه

جهت دیدگی زنان به، بلکه پیامدهایی چون افزایش آمار بزهندکنینماستحکام خانواده را تضمین 
دنبال عدم همخوانی با ماهیت حقوق کیفری خانواده )تکمیلی بودن نه آمره بودن( و کودکان را به

فاق، حضور زن در دستگاه عدالت کیفری رای مثال در جرم ترک انب(، 98: 1093دارند )اسدی، 
، با نشان دادن ردیگیممورد شماتت عرف قرار  نکهیابر مورد پسند عرف نیست و چنین زنی افزون
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کند. از سوی برقراری روابط عاطفی با او را تضعیف می نهیزمی خود نسبت به شوهر، اعتمادیب
ر دعاوی کیفری بیشتر است و مراجع قضایی ی خانواده ددگیپاشازهمدیگر، با توجه به اینکه خطر 

مرتکبان از انواع  وآمدرفت، مکانی برای دکنیمجرائم از خرد و کالن رسیدگی  هیکلکیفری که به 
 توانند استحکام خانواده را تهدید کنند. مراجع مزبور همواره می  رونیازاجرائم هستند، 

 های روانی کودکان. کاهش آسیب3-2
های غیررسمی تشریفات رسمی محاکمه در جرائم خانوادگی به سمت روش تغییر مسیر از

 ,Lundman) (255ی ارتقا و بهبود رفاه کودکان و تأمین منافع عالیه آنان هاجنبهدیگر، یکی از 

. کودکان در شودیم، زیرا موجب اجتناب از تأثیر منفی رسیدگی و دادرسی کیفری است :5002
یی آنان با دستگاه روروبهرجات بیشتری از حمایت هستند، زیرا جرائم خانوادگی نیازمند د

عریض و طویل قضایی، ممکن است آثار نامطلوبی را در روحیه آنان بر جای بگذارد و روند 
اصالح و تربیت آنان را به تعویق اندازد. قضازدایی و سیاست دور کردن اطفال از روند جریان 

های خاص اصالح دکان با دستگاه قضایی، اهداف و روشپرهیز از تماس کو واسطهبهدادرسی، 
ی هاستمیسسبب امروزه تمامی نیبد. آوردیدرمای مطلوب به اجرا گونهو تربیت و درمان را به

ند، تمهیداتی را اتخاذ کنند که تا حد امکان کودک مواجهه با ادادرسی نوین نوجوانان برآن
های غیررسمی یفات رسمی محاکمه به سمت روشتغییر مسیر از تشر دادگاه و قاضی نشود.

، زیرا موجب اجتناب از استی ارتقای پیشرفت و بهبود رفاه کودکان هاجنبهدیگر، یکی از 
ی به دور زنبرچسبو کودک از  شودیمتأثیر منفی رسیدگی و دادرسی کیفری بر کودکان 

که از بازداشت و حبس  شودیمی فراهم انهیزم. همچنین (189: 1083فر، فروغی) ماندیم
 (.49: 1089والدین و سرپرستان کودک پرهیز شود )ابراهیمی ورکیانی، 

دیده دیده مستقیم جرم هستند و گاهی بزهدر جرائم خاص خانوادگی، کودکان گاهی بزه
ی مانند ازدواج با دختر زیر سن جرائم. با این توضیح که در رندیگیمجرم قرار  میرمستقیغ

و جرائم مربوط به عدم رعایت مقررات مربوط به حضانت و  متولدشدهدن طفل تازه نکاح، ربو
ی مانند انکار یا جرائمو در  استدیده اصلی کودک مالقات طفل و عدم استرداد طفل، بزه

عبارتی بهادعای زوجیت و فریب در ازدواج که اغلب منتهی به طالق و محکومیت والدین یا 
فرعی باید آماج  دهیدبزه عنوانبه؛ کودکان گردندیموالدین  خوردن برچسب مجرمانه بر

های روانی و معنوی را متحمل شوند و از سوی دیگر از حمایت عاطفی اعضای خانواده آسیب
برای کودکان جهت پاسخ به جرائم  زابیآسترتیب عدم مواجهه با مراجع محروم گردند. بدین

 (.92: 1093باشد )اسدی،  موردنظر شتریبایتی باید یک اصل مطلوب و حم عنوانبهخانوادگی، 

 هاپرونده. کاهش آمار 3-3
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مشکالتی که در حال حاضر گریبانگیر نظام قضایی موجود  نیترمهمبا توجه به اینکه یکی از 
های های کیفری در دادگستری است، اتخاذ تدابیری که از وارد شدن پرونده، تراکم پروندهاست

. سازوکارهای قضازدایی استعمل آورد، ضروری م دادگستری جلوگیری بهاهمیت به محاککم
به دستگاه عدالت کیفری جلوگیری کرده یا  هاپروندهتوانند از ورود که یا از همان ابتدا می

ی هاراهپرونده را در مرحله تعقیب و دادرسی از محدوده نظام کیفری خارج سازند، یکی از 
زاده های موجود کاسته شده است )موسیرو از آمار پروندهازاین کاستن از بار دعاوی هستند؛

ترتیب دستگاه عدالت کیفری به جرائم واجد اهمیت بیشتر رسیدگی (. بدین9: 1093مرکیه، 
خواهد کرد و در نتیجه از حجم دعاوی در دستگاه قضایی کاسته شده و بستر افزایش کیفیت 

 شود.فراهم می هایدگیرس

 ر مالی دولت. کاهش با3-4
ویژه اقتصادی( های مصالحه بیرون از دادگاه، برای نظام عدالت کیفری سود )بهاستفاده از روش

ی هنگفتی را صرف هانهیهزبسیاری دارد، زیرا در غیر این صورت نظام کیفری ناچار است 
الحه نظارت و نگهداری مجرمان برای اصالح و بازسازی آنان کند. امروزه تئوری مذاکره و مص

چه در عالم اقتصاد و چه در عالم  هانهیزموسیله در تمامی  نیترنهیهزکمخارج از دادگاه، 
. استفاده از مصادیق قضازدایی از جمله شوراهای حل استسیاست و چه در امور خانوادگی 

آید و سرمایه  وجودبهشود که تعامل مثبتی بین هزینه و اعتبار قوه قضاییه اختالف موجب می
کار گرفته شود ی ساختاری آموزش، اصالح قانون و بهبود فرایند کار، بههاحوزهه قضاییه در قو

 (.12: 1088؛ ورزلی، 52: 1097)امینی، 
ها با با ساماندهی و اجرای درست  سازوکارهای قضازدایی که بخش عمده آن دیتردیب

، ردیگیمحقوقی( صورت و مراکز علمی )معاضدت  هادانشگاهن حقوقی، فعاالمشارکت مردم، 
ادعا کرد با  توانیمو از دیگر سو  ابدییمی دولت و دستگاه قضایی کاهش هانهیهز سو کاز ی

افزایش هزینه و  گسترش مراکز قضایی، استخدام قضات و ... در توسعه این سازوکارها، به 
ر این چون در ب(. افزون117: 1097)مقدادی،  افتی ستد توانیمی تریعلمنتایج بهتر و 

، از اعمال فشارهای مادی بر استمراجع غیرقضایی هدف مصالحه و سازش و رفع اختالف 
یی از بار دادگستری کاسته شده جوصرفهضمن  شودیمدستگاه قضایی جلوگیری شده و سبب 

 و به سایر نهادها واگذار شود.

 . کاهش جمعیت کیفری زندانیان3-5
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ی کشورهای مختلف دنیا از هاتیاولوزندانیان یکی از  امروزه سیاست کاهش جمعیت کیفری
جمله ایران است. تأثیر زندان در اصالح و بازسازی بزهکاران، اندک و محدود ولی مفاسد، 

ای که کثرت زندانیان گونهی آن بسیار زیاد بوده است؛ بههانهیهزمشکالت، عوارض منفی و 
موجب سقوط آن خواهد بود.  بساچهو نشانه ضعف سیاست و مدیریت نظام سیاسی جامعه 

یکی از آثار و مشکالت مجازات زندان دانسته  هامجازاتتعارض زندان با اصل شخصی بودن 
بر محکوم، بر همسر، خانواده و نزدیکان او نیز تأثیرات سوئی دارد شده است، زیرا زندان افزون

کند، بلکه در بسیاری از و محروم میرا از سرپرستی خانواده و پشتیبانی مالی ا هاآن تنهانهو 
ی هنگفت را هانهیهزو زن و فرزند زندانی باید بار  شودیموارونه  هانهیهزموارد بار تحمل 

توان گفت در برخی موارد زندان، دارویی بدتر از درد است. ترتیب میمتحمل شوند. بدین
یی که با زندانیان صورت گرفته هاهمصاحببر این آثار روانی نامطلوب زندان بر زندانی در افزون

 (.182: 1077این نهاد است )عبدی،  ریناپذجبراناست، مؤید تبعات 
)فاضل هندی،  شودیماز نظر شریعت اسالم نیز زندان از آخرین راهکارهای کیفری محسوب 

؛ حر عاملی، 48: 13ق، ج 1437؛ طوسی، 30: 13ق، ج 1418؛ طباطبایی 544: 13ق، ج 1413
(. مقدمه الزم در عرصه کاهش جمعیت کیفری زندانیان و کاستن معایب 130: 28ج ، 1072

های سازش و ی سیاست قضازدایی، از جمله سیاستهامؤلفهزندان، نهادینه ساختن 
گری در جامعه، با برخورداری از سازوکارهای ساختاری الزم در این زمینه در رابطه با میانجی

که مصادیق قضازدایی در جهت اعمال مجازات و  جاازآنرو ین. ازااستجرائم خرد خانوادگی 
تحمیل کیفر نیستند و سعی در مصالحه و سازش دارند، در صورت موفقیت در این مسیر از 

 هازندانترتیب سبب کاهش جمعیت کیفری و بدین ندکنیمحضور افراد در زندان ممانعت 
 (.03-00: 1، ج1081اس مارتی، ؛ دلم25-24: 15، ش 1089خواهند شد )منصورآبادی، 

 . تعادل میان اصل قضامندی و قضازدایی3-3
به معنای  هامجازاتاصل قضایی بودن  حقوقدانانیا به تعبیر برخی  هامجازاتاصل قضامندی 

قضایی در حکم به مجازات و اجرای آن و ممنوعیت مداخله  دارتیصالحلزوم دخالت مقام 
نونی الزم، از اصول سازگار با موازین فقهی و مورد تأکید و فاقد صالحیت قا خودسرافراد 
(. ضرورت عملی بحث در این باره 31: 1، ج 1081ی دینی است )دلماس مارتی، هاآموزه
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران صالحیت حکم به  159و  03که اصول  روستازآن

قانون مزبور نیز  159ست. ماده مجازات و اجرای آن را در انحصار دادگاه قانونی دانسته ا
. اما وجود مضامین و متون قانونی مبنی داندیممرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری 

بر مداخالت مراجع غیرقضایی و تشویق به مصالحه و سازش در قانون مجازات اسالمی 
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 هامجازاتآن است که اصل قضامندی  گریتداعو قوانین موضوعه دیگر  1092مصوب 
، واگذاری صالحیت رسیدگی به برخی تخلفات و جرائم را به نهادهای اداری و خودیخودبه

ی مزبور، قانونی و هایدگیرسکه کند، البته تا زمانیغیرقضایی خارج از دستگاه قضایی نفی نمی
ی مناسب برای متهم و محکوم باشند. پس شناسایی هانیتضمبرخوردار از اصول، ضوابط و 

با نهادهایی مانند شوراهای حل اختالف منافات  خودیخودبه، هامجازاتدی اصل قضامن
ی خودسرانه در حکم به هامداخلهبر نفی  کهچنانگوهر و ماهیت این اصل هم هرچندندارد، 

مجازات و اجرای آن تأکید دارد، پرهیز از توسعه صالحیت نهادهای غیرقضایی بدون ضابطه را 
تا اصول و  شودیمتالش « قلمرو کیفری»امروزه با شناسایی مفهوم  رونیازاکند. هم توصیه می

ی اداری و مراجع غیر دادگستری هم تعمیم داده شود هایدگیرسقواعد دادرسی عادالنه به 
(. بنابراین این مراجع در 131: 0، ش 1091؛ بابایی و مهدوی، 021: 49، ش 1088)یاوری، 

ندارند،  هاقضاوتمنافاتی با اصل قضامندی  تنهانهصورت برخورداری از ضوابط مشخص، 
بلکه همسو با این اصل هستند، زیرا از یک طرف مایه برقراری نظم و انضباط اجتماعی و 

ی از ریگبهرهباشند، زیرا نظام عدالت کیفری با افزایش اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری می
و به متهم  ندکنیمی انسانی را تبلیغ هازهیانگو  هادگاهیدو سازوکارهای قضازدایی که  هابرنامه

)امینی،  نگرندیمموجودی دارای کرامت، قابلیت، استعداد، شخصیت و منزلت انسانی  عنوانبه
رعایت حقوق متهمان در برخورداری از محاکمه عادالنه  سازنهیزم( و از سوی دیگر، 55: 1097

 و استقرار امنیت قضایی شهروندان هستند.
 گیريیجهنت

 شود:نتایج پژوهش ارائه می عنوانبهشده موارد زیر از مطالب گفته
رسد وجود نهادهایی غیرقضایی در کنار قوه قضاییه جهت رسیدگی به جرائم خرد نظر می. به1

 هییقضاقانون اساسی ندارد، زیرا این نهادها مکمل قوه  159و  03اهمیت منافاتی با اصول و کم
های های ناشی از تراکم پروندهتای تحقق اهداف این قوه و کاهش آسیبهستند و در راس

واگذاری امر رسیدگی قضایی  عبارت دیگراند. بهویژه در حوزه خانواده گام برداشتهکیفری به
 عنوانبهبه معنی نفی قاعده عام و رسمی بودن دادگستری به مرجع غیررسمی و غیردادگستری 

ویژه جرائم خرد در جرائم خرد به ه این معناست که اشخاصبلکه ب ،ستیمرجع تظلمات ن
دیگری که عاری از مشکالت ، مکلف باشند قبل از مراجعه به دادگستری به مرجع خانوادگی

در صورت ناتوانی این مراجع در تحقق عدالت و سپس  مراجعه کنند و ،مراجع کیفری است
 ستری به محاکم قضایی،رسمی بودن دادگ به مرجع عام و خصومت، نظر وفصلحل
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و این همان معنای نسبی مفهوم قضازدایی است، زیرا قضازدایی مطلق در  دکننخواهی تظلم
 .مفهوم تعطیل نهاد دادرسی و دادگستری و مغایر با قانون اساسی است

نیست که با تمامی جرائم برخورد یکسان شود بلکه باید سیاست  گونهنیا. عدالت جزایی 2
شود. بدیهی است که تحقق این امر در  گرفته شیپابطه با جرائم کالن و خرد در افتراقی در ر

 کند. رابطه با جرائم خرد خانوادگی نمود بیشتری پیدا می
. در حوزه جرائم خانواده به لحاظ آثار وارد بر جامعه و افراد، شخصیت مرتکب و پیشینه 0

دیده و یا توافق بار، گذشت بزهبرای اولینخانوادگی، اقتصادی و اجتماعی او و یا ارتکاب جرم 
دیده با ی مناسب، مذاکره دوطرفه بزهکار و بزههاحلراهاو بر مذاکره با بزهکار و دستیابی به 

عبارت دیگر وساطت افراد محلی گری یا بهیکدیگر از رهگذر شوراهای حل اختالف و میانجی
به یکدیگر،  شانیهادگاهیدو  هاواستهخو نزدیک کردن  هاآنبا حضور آشنایان و دوستان 

دیده به وجودآمده با نتیجه منتبه شدن بزهکار و رسیدن بزهی بههااختالفبهترین شیوه حل 
دیده و اعضای دیگر خانواده حفظ امنیت روانی بزه ترمهمی معقول خود و از همه هاخواسته

 .استویژه کودکان در اثر جرم ارتکابی به
قضازدایی در خصوص جرائم خرد خانوادگی با استفاده از راهکارهای  . اعمال سیاست4

تواند به کاهش حجم ی و معاضدت با سابقه فقهی میپوشچشمگری کیفری، گذشت و میانجی
یی، کاهش بار مالی دولت متعاقب عدم طرح دعوا در دادگستری و آمار جنا، کاهش هاپرونده

افزایش ضریب اعتماد عمومی نسبت به  سرانجامی و تعادل میان اصل قضامندی و قضازداینیز 
های روانی کودکان بینجامد و قوه قضاییه و به موازات آن استحکام خانواده و کاهش آسیب

مراجع مزبور با برخورداری از اصول و ضوابط مشخص و با نظارت دستگاه  کهیدرصورت
ام بردارند، دستیابی به آثار مرجع عالی در راستای مصالحه و سازش گ عنوانبهعدالت رسمی 

البته انجام این تکلیف، مقطعی و گذرا نیست، بلکه نیازمند نخواهد بود.  رممکنیغمذکور امری 
ها و ادارات دولتی و حتی ، بلندمدت و پیگیر است و تمامی سازمانجانبههمهی هایزیربرنامه

های خود این ریزیر اقدامات و برنامهنحوی با امور خانواده ارتباط دارند، باید دغیردولتی که به
مهم را درنظر بگیرند و در راستای پاسداری از کیان خانواده و استواری آن گام بردارند. 

مدخل است، همگام هایی که در امور راجع به خانواده ذییکی از ارگان عنوانبهدادگستری نیز 
حفاظت از کیان خانواده را  و هماهنگ با سایر مراجع در اقدامات خود باید پاسداری و

 شود:سرلوحه قرار دهد. بنابراین در این زمینه موارد ذیل پیشنهاد می
، تحقق قضازدایی و طلبدیمجا که هر رویکردی، تشکیالت و ساختار خاص خود را . ازآن1

های قضایی مربوط به جرائم خانوادگی نیازمند تشکیالت و ساختاری است کاهش آمار پرونده
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رو ایجاد شوراهای حل اختالف خانواده یا تخصیص شعبی از کان آن را فراهم کند. ازاینکه ام
شود. شوراهای حل اختالف عمومی جهت رسیدگی به جرائم خرد خانوادگی پیشنهاد می

همچنین در مصادیق توافق بین طرفین دعوای کیفری خانوادگی  نباید از نقش نهاد قضایی 
گری ی تشکیالت میانجینیبشیپروند مصالحه باشد و  کنندهلیتسهتواند غافل ماند؛ قاضی می

تواند به جرائم مرتبط با خانواده در کنار قاضی متخصص می کنندهیدگیرسدر دادسرای 
 مذاکرات اصالحی را با موفقیت مواجه سازد.

بطه با ی پژوهش نشان داد، در اسناد فرادستی سیاست قضازدایی در راهادادهکه گونههمان. 2 
ی هادستگاهشود رو پیشنهاد می. ازایناستاز دعاوی دیگر  ترملموسدعاوی خانوادگی 

و تکالیف قانونی مندرج در اسناد  هانقشاجرایی جدیت الزم و اهتمام کافی را در عمل به 
 های کیفری خانوادگی اتخاذ کنند.فرادستی در جهت قضازدایی و کاهش روند تشکیل پرونده

جرائم  زمرهل اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم و عدم احصای جرائم خانوادگی در دلی. به0
اند، گذشت رقابلیغ جنبهجرم ترک انفاق واجد  جزبهجرائم خانوادگی  هیکل، گذشتقابل

ی ریکارگبهشود قانونگذار با اعطای ماهیت دوگانه به این جرائم، مقدمه پیشنهاد می
 به این جرائم فراهم سازد.سازوکارهای قضازدایی را راجع 

شود . اگرچه استفاده از پتانسیل مردم در شوراهای حل اختالف ضروری است، پیشنهاد می4
 استفاده هادانشگاهقضات، وکال بازنشسته یا اساتید  جمله ازبه قدر لزوم از متخصصان مربوطه 

 شود، همچنین از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه استفاده شود.
شود نظر به  پرهیز از هرگونه تهافت در آرا، با انجام تحقیقاتی معنا و مصادیق پیشنهاد می .5
روشن و سپس از دعاوی خرد کیفری تعریف صریحی در اصالحات « دعاوی خُرد و سبک»

 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گیرد.
بنی بر پاسداری از قداست قانون اساسی و حکم مندرج در آن م 13شود نظر به اصل . پیشنهاد می3

های کیفری و خانواده و استواری روابط خانوادگی با تقدیم لوایح قضایی جهت کاهش پرونده
ویژه جرائم خرد خانوادگی، ارجاع به استفاده از نهادهای غیرقضایی جهت حل اختالفات به

 .گیرد گری و حمایت از نهادهای غیرقضایی در دستور کار دستگاه قضایی قرارمیانجی
مراحل  هیقضایی باید همراه با رعایت حقوق مسلم متهم در کلغیررسیدگی در مراجع  .7

بر نقض اصول بنیادین حقوق اساسی و عدالت کیفری صورت عالوه نیدر غیر ا، باشددادرسی 
؛ خواهد شد با سپردن سرنوشت متهم به مرجع غیرقضایی، موجبات تضییع حقوق متهم فراهم
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ضوابط ناظر بر تضمین رعایت حقوق دفاعی متهم توسط این مراجع و همچنین  بنابراین تدوین
 شود.ها در قوانین کشور پیشنهاد میحدود صالحیت آن

گری در امور کیفری ابالغی در تاریخ میانجی نامهنییآشود بنابر . در پایان پیشنهاد می7
نوادگی، مطابق با شرایط جرائم خا وفصلحلمنظور گری به، مؤسسات ویژه میانجی8/9/94

 مذکور با نظارت قوه قضاییه ایجاد شود. نامهنییآمذکور در فصل چهارم 
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 یادداشت ها
1. Petty offense 

تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات  جرائمدر : »1092قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  82ماده . 2
دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ رخواست متهم و موافقت بزهبه د تواندیمقابل تعلیق است، مقام قضایی  هاآن

مهلت به متهم دهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم  دو ماهتأمین مناسب، حداکثر 
برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل  تواندیماقدام کند. همچنین مقام قضایی 

 «.ی ارجاع دهدگریانجیمی برای امؤسسهشخص یا  اختالف یا

آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف : »1092آیین دادرسی کیفری  1ماده . 3
رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض  نحوه ی، صلح میان طرفین،گریانجیمجرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، 

دیده دادگستری، رعایت حقوق متهم، بزه نیضابطیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و به آراء، اجرای آراء، تع
 «.است شده وضعو جامعه 

و  یو کاهش اطاله دادرس یفیتک یو ارتقا ییتحقق عدالت قضا یدر راستا: »یقانون احکام دائم 110ماده  .4
 یکشور مکلف است در راستا یستیان بهزسازم ی،از وقوع جرائم و دعاو یشگیریها و پپرونده یکاهش ورود

عمل اقدام الزم را به یتمکن مال دافراد فاق یبرا یگانرا یانهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره یمتحک
وفصل مسائل در حل یعو تسر ییبه دستگاه قضا یکاهش مراجعات مردم یدر راستا»قانون:  ینا 113ماده «. آورد
اعتماد، مورد توجه  یجادو ا یداور یقوفصل اختالف از طرحل یشافزا ی،سعه نهاد داورو تو یجادبحث ا ییقضا

 قانون مزبور: 117. ماده «یردقرار گ
با  ییقضا ینقوان یاصالح و رفع خألها یح،مکلف است نسبت به تنق ییهقوه قضا: »یقانون احکام دائم 08ماده  .5

آن به  یلحبس و تبد یتمجرمانه و محکوم ینناواز وقوع جرم و اختالف، کاهش ع یشگیریپ یکردرو
مؤثر و  یرکیفریغ ایکردن ضمانت اجراه یگزینها و جرائم، جامجازات یسازو متناسب یگرد یهامجازات

دولت با  یقو از طر یهرا ته یازمورد ن یحاقدام و لوا یمیو ترم یادار ی،مدن ی،انضباط ی،انتظام یلروزآمد از قب
 «.کند یمتقد یاسالم یبه مجلس شورا 1098/0/25و مقررات کشور مصوب  یحو تنق ینقانون تدو یترعا
از محاکم خاص خانواده در جهت حفظ  یحق برخوردار» زنان:  هاییتمنشور حقوق و مسئول 100بند  .6

 «.وفصل اختالفاتدر حل یلصلح و سازش در خانواده و تسه یجاداسرار، ا
 -2است:  ...  یدهگرد یبتصو یرمحور به شرح ز 7در  یادشدهاهداف »ان: زن یاجتماع-یفرهنگ یمنشور شورا .7

 ...«.آن؛  یاز تزلزل و فروپاش یشگیرینهاد خانواده و پ یو تعال یمتحک یل،از تشک یتحما
8. Broken windows theory 

 گونهیچگرفتن هبار و منسجم، بدون درنظر قانون به روش خشونت یاجرا یتسامح صفر به معنا یابه نظر عده 9
 یدهبنتام است. بنتام عق یژرم گرایییدهفا یهراهبرد تسامح صفر متأثر از نظر (.Dixon, 2330: 221)اغماض است 

( حاصل از کردار ی)رنج و ناراحت یلذت( و بد فع)ن یطور ناخودآگاه، بنابر محاسبه خوببه یهر فرد، حت»داشت: 
 ینخواهد بود، در ا یفرک بردیکه از آن سود م یعمل یجهکه نت یابدرو اگر د کندیرا اراده م یشخود، امور خو
 (.35: 1081)پرادل،  «داردیرا از ارتکاب آن عمل بازم یقدرت و یبا نوع یشهصورت آن اند
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