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  مقدمه

عدالت ترميمي خواهد » restorative justice«سال عنوان  موضوع بحث ما در اين نيم
هاي آن را بررسي   و سعي خواهيم كرد مباني عدالت ترميمي و مظاهر يا جلوهبود

مظاهر عدالت ترميمي چيست؟ جايگاه عدالت ترميمي نسبت به عدالت . نماييم
كيفري موجود چيست؟ رابطة اين دو با هم چيست؟ تفاوتهايشان در چيست؟ چرا 

به جاي جايگزين شدن حال  در امروزه در جرمشناسي و علوم جنايي عدالت ترميمي
پديد آمده  چرا امروزه يك نوع رجعت به گذشته ؟باشد عدالت سنتي و متعارف مي

توانيم از آنها تحت عنوان  است؟ عدالت ترميمي مترادفهايي دارد كه ما مي
restorative justiceيا مترادف نسبتاً نزديكي دارد تحت عنوان .  ياد بكنيم
Negotiative justiceح ديگري دارد تحت عنوان  يا اصطالNeighbouring 

justiceفرانسويها به آن . باشد  كه به فارسي، بهترين ترجمه، عدالت محلي مي
Justice de proximite´ گويند ميهمجوار  يا عدالت.  

 rehabilitative و retributive justice طبيعتاً اين عدالت ترميمي درمقابل

justiceا بخواهيم در يك نگاه كلي تاريخي تحوالت  يعني اگر م.گيرد  جاي مي
توانيم بگوئيم ابتدا دادگستري عمومي  دادگستري و عدالت كيفري را بيان كنيم مي

)public justice (عمل مجرمانه  ويعني وخامت جرم. بوده است هيبراساس سزاد 
ند گوي  به اين مي.شد بنابراين مرتكب جرم لحاظ نمي.  بوده استمعيار واكنش جامعه

retributive justice اين نوع . ترجمه كرد) كه جنبه منفي دارد( كه به معناي سزادهي
  .باشد قضاوتهاي اخالقي در آن نهفته مي. عدالت ترميمي بار اخالقي دارد

 اخالق، دين و حقوق ديني رابطة با به عبارت ديگر بين اين عدالت كيفري سزاده 
  . بسيار تنگاتنگي وجود دارد

  قوق كيفري در بستر دين و حقوق ديني و اخالق ديني متولد شده است اصوالً ح
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كرده است  كرده حقوق كيفري هم ممنوع مي مدتها آنچه را كه دين ممنوع مي
منطبق بود اما با ) موضوعه( لذا مدتها دايرة حقوق ديني با حقوق كيفري ،وبالعكس

وجود آمد كه اخالق راجع تحوالت صنعتي و اجتماعي طبيعتاً ارزشهايي در جامعه به 
بسياري از مسائلي كه در اخالق و دين محكوم است . به آن حكم خاصي نداشت

 پس نكته . براي تعقيب و سركوب نداردجايگاهيامروزه در حقوق كيفري موضوعه 
دار مجرم » retributive justice«كه كنيم اينست  مهم كه بطور مفصل بحث مي

فرض بر ) متعارف( زيرا در عدالت كيفري ، استاست، جرم محور است، عمل محور
اينست كه عمل مجرمانه عملي است از نظر اخالقي مذموم و لذا مرتكب آن بايد به 
ميزان همان بدي اخالقي كه ايجاد كرده است با واكنش بدي به نام مجازات روبرو 

م يعني مجازات به اصطالح يك عمل بدي است ولي براي عمل بدي به نام جر. شود
در اينجا انگيزه .  مطرح است»retributation «به اين جهت كه در عدالت سزادهندهو 

  . جرم و اوضاع و احوال ناظر به جرم مطرح نيست و صحبت از مجازاتهاي ثابت است
بكاريا مدعي مجازاتهاي ثابت است اما در مرحلة بعد ما از مفهوم اخالقي عدالت، 

گيريم و با يك  ناي حقوق كيفري بوده فاصله مياي كه مبدأ و مب از مفهوم اخالقي
اينجا در  بوده moralآنجا كه شويم و آن نگرش  نگرش باليني ـ پزشكي روبرو مي

clinicalعدالت بازپرورانه .  است(rehabilitative justice) ناظر به شخص مرتكب 
لد شود و اين درست زماني است كه ما تو  لذا در اين مقطع مجرم مطرح مي.است

. پس دوره اول دورة اخالقي ـ فلسفي است. ايم جرمشناسي را پشت سر گذاشته
شود و نگرشها هنور  اي است كه حقوق از بستر اخالق و فلسفه متولد مي دوره

ستي است، دورة ي دورة پوزيتيو،اين دوره، دورة تولد جرمشناسي است. اخالقي است
چون مرتكب جرم انسانست طبيعتاً و ) scientism(گرايي در علوم انساني است  علم

واكنش جامعه نسبت به جرم تابعي است از شخصيت مرتكب، انگيزه او، اوضاع و 
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احوال ناظر به جرم و به اين ترتيب در مرحله دوم ما با نگرش كلينيكي يا باليني 
  .  مرحلة سوم با رشد و شكوفايي جرمشناسي همراه است.سروكار داريم

 عمر .بسيار جوان استكيفري  كه برخالف حقوق اي است جرمشناسي رشته
 سال است و 100 عمر جرمشناسي كمتر از . سال است4000حدود حقوق كيفري 

بينيم كه در مطالعات جرمشناسي  مي)  كيفريدورة علمي حقوق(بنابراين در اين دوره 
) هديد بزه(عليه   ديگر جرم يعني مجنيمحورهاي علوم جنايي در كنار مجرم،  و رشته
انه هم مجرم رتوانيم بگوئيم در جرمشناسي بازپرو  به اين ترتيب مي.شود مطرح مي
ديده محور   در اين مقطع است كه ما عدالت كيفري را بزه.ديده شود هم بزه مطرح مي

تحت تأثير اين دوره با تحوالت شكلي و ماهوي روبرو كيفري  حقوق ،دانيم مي
 بديهي است .شود عليه متحول مي ا مجنيهت احقاق حقوق شاكي يجشود كه در  مي

اين نوع دوم عدالت بازپرورانه كه جنبة قانوني و جنبة عقيدتي دارد منجر به عدالت 
  . شود  ميترميمي

  .ما دو درس داريم به نامهاي تاريخ حقوق كيفري و تاريخ تحوالت كيفري
 ،تگيري و تحول حقوق كيفري اس  مطالعة فرايند شكل:تاريخ حقوق كيفري
كيفري توانيم بگوئيم حقوق  از يك منظر مي.  كيفري استمطالعة فرايند تولد حقوق

 بنا به اكتشافات كارشناسان، اولين قانون بشري در . سال عمر دارد4000حدود 
 سال قبل از 2000است كه مربوط به » اورنمو«النهرين كشف شده و آن قانون  بين

النهرين   سال پيش در بين4000دهد كه بشر   مياين قانون نامه يا كد نشان. ميالد است
 اين مقررات بيشتر ناشي از .در روابط بين افراد و روابط بين خود يك مقرراتي داشتند

عرف و آداب و رسوم بوده كه تبديل به يك قاعده شده است يا نظر سلطان و پادشاه 
ا يك روية يا ناشي از يك روية قضايي ي. بود كه به يك قاعده تبديل شده است
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توانيم  يا مي» كد«گفتند   كه به آن مي1دادرسي بوده و به يك قاعده تبديل شده است
را بررسي كيفري گيري حقوق  پس وقتي ما اين فرايند شكل. »قانون نامه«بگوئيم 
بينيم كه عمدتاً محور واكنش جامعه بر جرم، خود عمل   سال مي4000كنيم در  مي

جازات تابعي است از وخامت جرم و تبعات جرم اما مجرمانه است و بيشتر شدت م
مدرن يا حقوق كيفري در درس تاريخ تحوالت كيفري ما تاريخ تحوالت حقوق 

موضوعه عبارتست از قوانين و كيفري حقوق . كنيم موضوعه را بررسي ميكيفري 
بندي و  د به صورت تخصصي دسته ُكهايي به نام مجموعهمقرراتي كه در قالب 

 به طوريكه از يك سو مقررات آئين دادرسي داريم و از سوي ،ي شده استبند طبقه
قانون آئين دادرسي كيفري . قانون مجازات اسالمي داريم. ديگر مقررات ماهوي داريم

 در اين چهار هزار سال ما .مدرن حدود دو قرن استكيفري تاريخ حقوق . داريم
به اين دليل كه در . ايم يده تخصصي رس وبه اين شكل مدرن، مدوناست كه سال 200
ـ در كد حمورابي، در كنار مقررات كيفري، مقررات بازرگاني هم » وماورن«قانون 
جايي براي داليل و ادله و آئين . مقررات كشاورزي، ازدواج نكاح هم هست. هست

موضوعه و مدرن آن كيفري دادرسي به شكل امروزي هم وجود ندارد اما حقوق 
ست كه براساس سازمان تشكيالت قضايي روش دادرسي، قوانين و مقرراتي ا

بندي شده است و حقوق  مجازات، اصول عمومي حاكم بر مجازات و جرايم طبقه
كيفري مواد راجع به حقوق در قانون مجازات اسالمي . اختصاصي داردكيفري 

تا  1مبناي حقوق كيفري عمومي از ماده . كنيم  به بعد پيدا مي62اختصاصي را از ماده 
نامه سازمان زندانها به اضافه اجراي احكام در  حقوق زندانها در آئين. باشد  مي62ماده 

 سال اخير 200اين قسمت بحث ما مربوط به . قانون آئين دادرسي كيفري آمده است
شروع  ميالدي 1800توانيم بگوئيم از سالهاي   سال اخير كه درواقع مي200آن . است

____________________________________________________________________________  
النهرين، ترجمه دكتر نجفي ابرندآبادي و حسين  تاريخ حقوقي كيفري بين: ك. در اين خصوص ر-1

  .1383بادامچي، انتشارات سمت،چاپ اول، 
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و نيز ) آقامحمدخان(ه قاجاريه در ايران حاكم بوده درست زماني است ك( شود مي
  .انقالب كردند) ها لوئي (پادشاهانحكومت زماني كه در فرانسه عليه 

 سال 200 در . سال اخير است200بينيم مربوط به  در تاريخ تحوالت كيفري مي
ه كنيد عمدتاً ناظر ب  را بررسي مي1304اخير طبيعتاً وقتي شما قانون مجازات عمومي 

  .  نيست…ت مخففه و ا كيفي، تعليق،خبري از آزادي مشروطو عمل مجرمانه است 
  .تعليق و آزادي مشروط بعدها به صورت ماده واحده به قوانين ما افزوده شد

 اين مسائل جديد مطرح نبود چون ما قانون 1304 در قانون مجازات عمومي سال 
 ناپلئون كد) 1925( سال پيش 100  يعني وقتيكه. را ترجمه كرديم1810ناپلئون ) كد(

 سال عقب بوديم در اين 115 ما  و سال عمر كرده بود100را گرفتيم كد ناپلئون 
 تاريخ 1876سال . آيد به نام جرمشناسي اي به وجود مي  رشته1880فاصله در سال 

 مي هاي وابسته انتشار كتاب لومبروزو است كه به آن منشور جرمشناسي و رشته
كند   ايجاد مي…به جرم و مجازات و نسبت ول جديدي را در رويكرد  تحگويند و
هستيم كه تابحال اخالقي كيفري ما شاهد ورود مفاهيم و مضامين علمي به حقوق لذا 

هاي مختلف علوم انساني در دو قرن اخير بتدريج  رشتهضمن اينكه . فلسفي بوده است
  . از دل فلسفه بيرون آمده است

   محور را درنظر داشته باشيدوددر ديدگاه باليني 
  ـ مجرم 1
  ديده ـ بزه2

ـ ديدگاه باليني صرف به 1ديده بدانيد كه دو ديدگاه مطرح شده است  درمورد بزه
از نظر رواني دچار اختالل و گرفتاري ، و ديده از جرم خسارت ديده اين معنا كه بزه

 خود را نشان شده است و لذا همچون مجرم كه با ارتكاب جرم وجود مشكالت در
ديده هم به نوبة خود نياز به اصالح و درمان و  داده و نياز به اصالح و درمان دارد بزه

كه به او تجاوز  شود كسي عليه با گرفتن خسارت اصالح و درمان نمي  مجني.شفا دارد
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كه مالش به سرقت رفته است با استرداد مال تشفي خاطر   كسي،به عنف شده است
بينيم ديدگاه باليني كه  درماني دارد و لذا مي ياز به گفتار درماني، روانن. كند پيدا نمي
ديده هم  يا بازپروري مجرم است شامل بازپروري بزه» rehabilitation«شامل 
  . شود مي

. ديده هم داريم كلينيك بزهو  كلينيك مجرم ،در جرمشناسي در كنار كلينيك جرم
. ده يا جسته و گريخته مطرح شده استدر كشور ما اين بحث شايد هنور مطرح نش

آور نياز  آميز و شوكه بار، خشونت ديدگاني داريم كه به لحاظ تحمل جرايم خشونت بزه
ديدة  ديده جرايم جنسي، زنان بزه  مثالً صغار بزه،هاي درماني ـ اصالحي دارند به برنامه

گاه شوهر را خورند ممكن است داد زناني كه از شوهرهايشان كتك مي جرايم جنسي ـ
 آيا كسيكه قرباني  اعث تشفي خاطر زن نيست ـاما  ب سال حبس محكوم بكند 5به 

شود؟  دار سالم مي تجاوز به عنف قرار گرفته است با رؤيت مرتكب جرم در چوبه
ديده  پس ما در بحث باليني درمورد بزه. خير ولي نياز به مرمت عاطفي ـ رواني دارد

  : بنيمتوانيم دو نوع خسارت ب مي
  ) material damages(ـ خسارت مادي 1
   عاطفي ـدرد و رنج" و از همه مهمتر) moral damages(ـ خسارت معنوي 2
 به اين ترتيب در عدالت بازپرورانه ما .»suferingsٍemotional/ mental  «"رواني

ده دي ديده اما درمورد بزه ديدگاه باليني را داريم كه هم شامل بزهكار است هم بزه
يك نقش داشته باشد، خود در وقوع جرم مقصر باشد و ممكن است در وقوع جرم 
  ماده3 به عنوان مثال بند .دانيم ديده را به عنوان عامل جرم مي لذا در اين قسمت ما بزه

 دقيقاً ناظر به جايي است كه در اثر گفتار و رفتار  قانون مجازات اسالمي22
دهد  قوع پيوسته است و لذا قانون به دادگاه اجازه ميعليه، جرم به و آميز مجني تحريك

مثالً در سرقت حدي علت اينكه مجازات . درمورد مجازات جرم تخفيف بدهد
باخته احتياط الزم را كرده و مال را در حرز گذاشته و  سنگين است اينست كه مال
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 .استرغم اين مال به سرقت رفته است و لذا مجازات شديد  قصوري نكرده ولي علي
بنابراين ويژگي همة اينها اينست كه در اين مدلهاي عدالت عمومي ما شاهد يك نوع 

عدالتي كه يعني چه؟ يعني » imposed criminal justice«عدالت تحميلي هستيم 
 يعني قاضي اظهارات متهم و شاكي ، استvertical ، عمودي است،يك سويه است
 اين .گويند  اين، عدالت از باال به پايين مي به كهگيرد كند و تصميم مي را استماع مي
 است اما imposedاش در قالب همين  ريشه) سزادهندة و بازپرورانه(دو نوع عدالت 

 سالي است كه در ادبيات جرمشناسي و حقوق 20در سالهاي اخير يعني حدود 
 horizontal criminal اصطالح (vertical justice) عموديكيفري به جاي عدالت 

justice Negotionative justice ،restotative justice ،communitarian 

justice) ي افقي يعني رعدالت كيف. شود مطرح مي)  يا افقيعدالت كيفري جامعوي
ديده، بزهكار  چه؟ يعني اهرم عدالت كيفري از باال به پايين نيست بلكه از آنجا كه بزه

د اين سه با هم يا خارج از نظام كيفري و جامعه در رديف همديگر قرار دارن) متهم(
هيئت حاكمه آن را نظم و نسق (كنند  يا با نظارت نظام كيفري اختالفشان را حل مي

  ).دهد ولي ابزار كار دست خودشان است مي
غير كه ون بس وجود دارد ممكن است ن خ مثالً در بين مردم خوزستان آئي

 صورت ضمني قبول كرده است يا فرض قانوني باشد ولي دادگستري ما هم تقريباً به
كنيد در لرستان يك سلسلة آداب و رسوم و عرفهاي شبه قضايي وجود دارد كه دولت 

 horizontal criminalگوئيم  هم آنرا به طور ضمني پذيرفته است كه به اين مي

justice.در جرايم ديوي ما به . كنند  يعني اين سه تا با هم قضيه را حل و فصل مي
 ة در قصاص بر اساس حقوق اسالم و روي.توانيم از عدالت افقي صحبت كنيم يحق م

از آن طرف اما دار برود  عملي بارها ديده شده است كه قاتل نزديك است باالي چوبه
 وجود دارد  جديبحثي) نماينده جامعه( محل روحانيبين اولياي دم و اولياي قاتل و 

يا شود  ميشود و قصاص تبديل به ديه  مييك دفعه طناب دار برداشته و در نتيجه 
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، در  دراينجا عدالت قضايي نظارت دارد. اين يك نوع عدالت افقي است.كنند عفو مي
در كشورهاي ديگر، قتل . باشد اين عدالت ترميمي با نظارت و كنترل قضايي ميواقع 

ا، جرايم ديوي و حتي قصاص قابل گذشت  مغيرقابل گذشت است ولي در كشور
دو اما در مورد سوال شما در مورد شوراي حل اختالف بايد گفت كه اين شورا  .است

ـ رسيدگي به 2 ـ حل و فصل دعاوي و سازش دادن طرفين جرم1:وظيفه دارد
 روز حبس 91 هزار تومان و حداكثر مجازاتشان 50جرايمي كه حداقل مجازاتشان 

ل اختالف در شوراي ح) سفيدي است  يكي كار قضايي و يكي كار ريش(است 
تحميلي نيست . دهند قسمت دوم صالحيتشان درواقع يك نوع عدالت افقي انجام مي

زيرا اگر بدنبال اقدام داوران شوراي حل اختالف كه سه نفرند طرفين سازش نكردند 
 ي چه فرقحال بايد ديد. كنند شود به تحميلي و حكم صادر مي اينبار عدالت تبديل مي
كنند و  ل از رجوع به دادگاه ميان خودشان حل و فصل ميبين زماني كه طرفين قب

؟ تنها تفاوتي كه دارد اينست كه در وجود داردكنند  رجوع مي دادگاهبه زماني كه 
به نتيجه برسيدند به هرگاه و كنند  حقوق ابتداييشان را اعمال ميآنان قسمت اول 
  . كنند  رجوع مينماينده دولت

 اجتماعي نماينده مردم است ولي نماينده دولت درهرحال قاضي براساس قرارداد
حق تعقيب كيفري از حقوق مرتبط با نظم عمومي و  چون حق مجازات كردن ،است
 ، جزو حقوق حاكميت ملي است كه غيرقابل تفويض به بخش خصوصي است،است

تعيين سياست اقتصادي كشور غيرقابل واگذاري به بخش و همانطور كه ضرب سكه 
ر محاكمه كيفري، امر مجازات كيفري هم به نام دولت و بدون حب خصوصي است ام

كسي محكوم به قتل : مثال. و بغض شخصي گروهي توسط قاضي انجام ميگيرد
  چون به ولي اين قتل مشروع استمي دهد انجام  راشود و مجري حكم، قتل مي

تها به اين تفاو. ام عنوان نماينده دولت است ولي اگر من بكشم قتل انجام داده
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امر قضا بويژه امور كيفري ارتباط زيرا گردد  حاكميت عمومي و نظم دولتها برمي
  .تنگاتنگ با حاكميت ملي دارد

 يعني طرفداران عدالت ترميمي اعتقاد ، پس شكل جديد عدالت، مدعي است
دارند كه ما در اين شكل جديد عدالت، تمام اين مضامين و مفاهيم را جمع كرديم و 

كنيم با اين تفاوت كه به جاي عدالت يكسوية دولتي، به جاي استبداد  تضمين مي
گيريم و به اين  قضايي، از خود طرفين جرم وجامعة محلي ذينفع در جرم كمك مي

 ،بينيم كه عدالت ترميمي يكي از مظاهر طرفداران الغاء نظام كيفري است  ترتيب مي
كند تا عدم  يشتري را ايجاد مييعني كساني كه معتقدند وجود نظام كيفري مشكالت ب

 يعني .وجودش و بهتر است جامعه با رجوع به عدالت ترميمي به گذشته رجعت بكند
گرفته باشند و ) شاكي(قبل از اينكه دولتها حق تعقيب كيفري را از بخش خصوصي 

از آن خود كرده باشند بنابراين در عدالت ترميمي يك نوع رجعت به گذشته است 
 وآيا مضامين حقوق بشر تحمل رجعت به گذشته را ع پيچيدة امروزيولي آيا جوام

شود؟ آيا درعدالت ترميمي اركان   متهم رعايت ميدارد؟ آيا در عدالت ترميمي حقوق
رعايت ميشود؟ آيا در عدالت ) fair trial(و عناصر دادرسي منصفانه يا عادالنه 

الشعاع  عيفتر را تحتترميمي بدون نظارت قضايي، به نوعي طرف قويتر، طرف ض
ديده چه  كند؟ حقوق بزه دهد؟ و او را مجبور به صلح و سازش نمي خود قرار نمي

ميشود؟ اگر شاكي به حريم درنظر گرفته شده راضي نشد چه بايد كرد؟ اصل تناسب 
شود؟ در دادرسي كيفري سنتي و متعارف، اصلي داريم به نام  جرم و مجازات چه مي

آيا در ) ن خسارت ناشي از جرم و شدت و وخامت مجازاتتناسب بي(اصل تناسب 
ميم رعايت خواهد شد؟ رديده و ت عدالت ترميمي اين اصل بين خسارت وارده به بزه

شود؟ تضمينات مربوط به جرايم  گروهي وارد نمي آيا اينجا حب و بغض شخصي ـ
ايم عليه شود؟ جرايمي داريم كه آثارش فراتر از يك محله است مثل جر شديد چه مي

 آيا ؟تواند به اين جرايم جواب بدهد بشريت در اينصورت آيا عدالت ترميمي مي
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 ؟تواند جاي اين تناسب را بگيرد؟ درمورد جرايم شديد چه بكنيم جبران خسارت مي
  . اينها بحثهايي است كه در جلسات آينده خواهيم گفت

ن الابتداء مطرح معدالت ترميمي عمدتاً در كشورهاي داراي نظام حقوقي كاچرا 
شد و چرا در ديگر كشورها مطرح نشد؟ اركان عدالت ترميمي چيست؟ آيا عدالت 
ترميمي يك نظريه اجماعي دارد يا ما با يك تكثر مفهومي روبرو هستيم؟ مظاهر 
  عدالت ترميمي چيست؟ آيا ميانجيگري شفاعت است؟ مفهوم ميانجيگري چيست؟ 

وارد آنرا ام حقوقي چيست؟ و چگونه بازتاب عدالت ترميمي در يكي دو نظ
اند؟ آيا عدالت ترميمي ازطريق دكترين و علماي جرمشناسي  قوانين خود كرده

ه شد و سپس به حموردقبول علماي حقوق قرار گرفت و سپس تبديل به يك الي
مجلس رفت و تبديل به قانون شد يا اينكه خير عدالت ترميمي ابتدا به صورت 

نايت جامعه مدني و دستگاه قضايي قرار گرفته است و با تجربي و علمي مورد ع
هاي عملي و  ابتكار عملي مردم و برخي قضات، قانونگذار سرانجام از اين تجربه

  ه شد و سپس حقضايي الهام گرفت و عمل و تجربه تبديل به يك الي
شناسي و حقوق به اين   تبديل به قانون شد و سرانجام علماي جرم رفت وبه مجلس

اين سؤال خيلي مهم است بنابراين . پردازي بدهند ر افتادند كه به اين مفهوم نظريهفك
  به عبارت ديگر آيا عدالت ترميمي حاصل نگرش دكترين بوده است يا خير؟

حاصل تجربه و عمل در بوتة آزمايش بوده است كه دكترين درنهايت سعي كرده 
ده است به آن، چهارچوب و است به آن چهارچوب نظري بدهد و قانونگذار سعي كر

كنيم به آن جواب بدهيم  قانوني بدهد و باالخره سؤال ديگري كه سعي ميشكل 
عدالت ترميمي نسبت به عدالت كيفري سنتي و وضع اينستكه آيا عدالت ترميمي و م
اي از افراطيون  آنطور كه عده(آيا عدالت ترميمي بايد . كالسيك چگونه بايد باشد

دادرسي   عدالت كيفري متعارف و سنتي را بگيرد و به يكباره، آئينجاي) عقيده دارند
 رعايت تضمينات حقوق بشري و تشكيالت پيچيدة قضايي به عدالت ترميمي ،كيفري
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خالصه شود و عدالت ترميمي بشود عدالت كيفري مدرن و جديد و امروزي يا خير 
شود و چنانچه طرفين عدالت ترميمي به موازات عدالت كيفري سنتي به اجرا گذاشته 

 جامعه مدني درخصوص حل و فصل اختالف با توسل به عدالت ترميمي  وجرم
عدالت (نتوانست رضايت طرفين را جلب و تأمين بكند نهادي به نام دستگاه قضايي 

پس عدالت كيفري در اين حالت، آخرين . به اين اختالف رسيدگي كند) كيفري سنتي
ي زماني كه اين عدالت شكست بخورد يا راه حل دوم ماند برا ملجأ و مرجع باقي مي

هاي عدالت ترميمي مثل ميانجيگري در چهارچوب  هاينكه مظاهر عدالت ترميمي، جلو
. آئين دادرسي كيفري موجود جذب شود و همراه عدالت كيفري سنتي اعمال بشود

بشود به دادسرا يا متوسل و بشود قرار داده حل جديد دراختيار قاضي،  يعني يك راه
عدالت ترميمي يا به تعقيب كيفري سنتي و متعارف و سوال ديگر كه مطرح ميشود و 
سعي خواهيم كرد به آن جواب بدهيم اينستكه آيا عدالت ترميمي، تضمينات حقوقي 

ديده و شاكي را به همراه خود دارد يا  و قضايي متهم، تضمينات حقوقي و قضايي بزه
با تضمينهاي حقوقي بشري جمع كنيم؟ حقوق دفاعي خير؟ چگونه عدالت ترميمي را 

) اي بودن رسيدگي ماهوي متهم، علني بودن محاكمه، ترافعي بودن دادرسي، دو درجه
شود؟ به عبارت ديگر از نظر حقوقي، از  در عدالت ترميمي چه مياين موارد تكليف 

شكلي نظر اصول شكل دادرسي، عدالت ترميمي چه محاسن و چه معايبي دارد؟ چه 
  دارد؟ 

و اينكه چگونه قانونگذاران و حقوقدانان كشورهاي مختلف اين مشكل را حل 
كنيم به اين سؤال  اند و سرانجام سعي مي چگونه توجيه كرده) اند تعديل كرده(اند  كرده

جواب بدهيم كه آيا در شرائط فعلي مضامين و مظاهر عدالت ترميمي در حقوق 
ا، كداميك از  موجود دارد كداميك از تأسيسات حقوقيكيفري ايران وجود دارد و اگر 

اي از عدالت ترميمي محسوب  تواند جلوه روشهاي مردمي حل و فصل اختالفات مي
هاي فقهي قابل جمع است؟ جايگاهش  شود و تا چه اندازه با مباحث فقهي و دغدغه
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هاي قبل  سال پيش يا سال1400در اسالم چيست؟ آيا در منابع اسالمي كه مربوط به 
ست فقهاي اسالمي به طور ناخودآگاه يا دانسته به مضامين عدالت ترميمي به معناي ا

  اند يا خير؟  امروزي اشاره داشته
اي از  تواند به زبان امروزي، جلوه كدام تأسيسات فقهي در شريعت اسالم مي

پس بحث ما هم جرمشناسي و هم حقوقي و هم . عدالت ترميمي محسوب بشود
  . فقهي است

  هاي علوم جنايي شاخه

هاي علوم جنايي تجربي  جرمشناسي به تعبيري كه جلسة قبل گفتيم يكي از رشته
يعني علومي . هاي علوم جنايي تجربي و تحليلي ـ تفسيري است است يكي از رشته

 ،افتد پردازند آنطور كه در دنياي واقع جرم اتفاق مي كه به تحليل جرم و كيفر مي
گوئيم علوم جنايي   به همين جهت مي.شود ي واقع كيفر اعمال ميآنطور كه در دنيا

لوم جنايي تجربي تحليلي ـ تفسيري جرم را آنطور كه در دنياي عمل وجود  عتجربي
در كنار علوم . كند شناسي مي علتدارد نه آنطور كه در قانون تعريف شده است 

تم بايد يادآوري كنم جنايي تجربي تحليلي ـ تفسيري، همانطور كه در جلسة قبل گف
كه ما علوم جنايي اثباتي داريم و علوم جنايي تجربي اثباتي يا به تعبير آشناتر علوم 

 علوم جرميابي يا اثباتي همچون پزشكي قانوني .جنايي جرميابي يا علوم جرميابي
اما به تعبير ديگر به زعم . شناسي قانوني و غيره نگاري، اسلحه پليس علمي، انگشت

  : شود از استادان، علوم جنايي به سه شاخه تقسيم ميعده اي 
  ـ علوم جنايي يا كيفري1
  ـ علوم جرمشناسي2
گانه اخير كه جديد است  بندي سه  در طبقه.علوم جرميابي يا علوم اثباتي جرم ـ3

شود كه  هاي جنايي مي شامل آن دسته از رشته) اول شاخة(علوم جنايي يا كيفري 
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يعني مبنا و منبع آنها از يكسو قانون است از يك . ايي دارندحقوقي ـ قض صرفاً جنبه
 آئين كيفريگوئيم علوم جنايي يا كيفري مثل حقوق  به آن مي. سو روية قضايي است

د از علومي كه جرم و به تبع آن ن عبارتيشناخت  علوم جرمم شاخه دو.دادرسي كيفري
و براي بررسي كارآيي كيفر را در واقعيت و دنياي واقع براي علت شناسي جرم 
كنند و باالخره، شاخه سوم  مجازات و تاثيرش بر پيشگيري از تكرار جرم بررسي مي

در اين تعبير عبارتند از علوم اثباتي جرم كه معموالً به عنوان علوم معين آئين دادرسي 
كيفري در مراحل مختلف كشف جرم، تعقيب جرم و اثبات مجرميت به كمك دادگاه 

بندي  بندي كه گفتم يك طبقه آيند در كنار اين دو دسته طبقه ايي ميضابطين قضو 
ها انجام  بندي جديد را كانادايي جديدي از علوم جنايي انجام گرفته كه اين طبقه

  . اند داده
بنديهايي كه االن در  اين طبقه. تر است بندي نوع دوم كه االن گفتم قديمي طبقه

بندي اول كامالً مشهود است كه  در دو طبقه. دست داريد بيشتر در اروپا مطرح است
رويكرد ما به جرم بيشتر حقوقي است ما بيشتر جرم را به عنوان واقعيت حقوقي 

 يعني تحصيالت و مبناي فكري .ديديم اينجا ما با حقوقدان جرمشناس روبرو هستيم
شود حقوقدان  لذا مي. شخص حقوقي است ولي تخصص شخص جرمشناسي است

بيشتر . بندي اول كه گفته شد از اين زاويه انجام شده است ين دو طبقها. جرمشناس
اند اين  اند و جرمشناسي خوانده حقوقدانان و آنهايي كه تحصيالت حقوقي داشته

  . اند بندي را انجام داده طبقه
جرمشناسي در . بندي سوم كه حاصل فكر استادان آمريكاي شمالي است طبقه

لذا آنها از . شناسي ـ روانشناسي همراه است ويكرد جامعهآمريكاي شمالي بيشتر با ر
بندي جديد معتقدند كه  دورند در طبقهه بتقنيني هاي حقوقي و هنجاري و  دغدغه

اي از علوم جرمشناختي يا علوم جنايي تجربي تحليلي ـ تفسيري  جرمشناسي شاخه
  : باشد  مي  شاخة عمده4نيست بلكه جرمشناسي شامل 
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  ي حقوقيـ جامعه شناس1
  ـ كيفرشناسي2
  ـ علت شناسي جنايي3
  ديده شناسي  ـ بزه4

در اين نگرش كه ويژه آمريكاي شمالي و كانادا هست قلمرو مطالعة جرمشناسي 
  :عبارتند از
  ـ جرم1
  رافنحا ـ2
   (marginality)اي بودن يا حاشيه حاشيه گرايي ،نشيني حاشيه ـ3

ن يگيري و تكو  يكسو چگونگي شكلبندي جديد درواقع از به اين ترتيب در طبقه
شود و از سوي ديگر آثاري كه پس از وقوع جرم به  جرم در دنياي عمل بررسي مي

 چيست؟ اگر تعبير قانوني را  اينها اما جرم از ديدگاه.شود ب ميتديده متر مجرم و بزه
و ) شهري(و مقررات مدني ) مقررات اخالقي( قانون اخالقي ضبگيريم هرگونه نق

رگونه مقررات و قواعد اجتماعي كه با قانون مجازات بشود جرم ناميده هنقض 
شناس و روانشناس هستند جرم   ازنظر جرمشناسان آمريكايي كه بيشتر جامعه.شود مي

عبارتست از نقض شديد قواعد اخالقي و مدني كه وجدان عمومي جامعه آنرا محكوم 
ان جرم يك تعريف حقوقي دارد و سرانجام از نظر اين جرمشناس) تعبير ديگر(بكند 
جرم، فعل يا ترك فعلي است كه درجهت مخالف از ): تعريف حقوقي متعارف(

كند و در چهارچوب فرايند خاص و  روشهاي اساسي جامعه ارتكاب پيدا مي
اي به نام مراجع قانونگذاري به عنوان يك مفهوم حقوقي، يك واقعيت حقوقي  رسمي

.  منظر اينها همان انحراف استزپس جرم ا. شود داراي ضمانت اجراي قانوني مي
نشيني است اما فرقش اينست كه در چهارچوب فرايند قانونگذاري از  همان حاشيه

اي كيفري يا مجازات ريكسو عنوان جرم گرفته از سوي ديگر صاحب ضمانت اج
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ه جرم، هر عمل كشناسان هم جرم تعريفي دارد و آن اينست  از نظر جامعه. شده است
 آن عمل ضدارزشي يا ضداجتماعي جرم است كه طباشد و فق دارزش اجتماعي ميض

شود  گيرد مي جامعه را به واكنش وادارد كه اين واكنش گاه جنبه رسمي به خود مي
شود دفاع مشروع يا  يا مي) انحراف(گيرد  و گاه جنبة جامعوي به خود مي) جرم(
 كه اين عمل ضداخالقي، وم زماني استد حالت .شود دفاع شخصي از خود مي

را برنينگيزد، الاقل واكنش مردم و افراد قضائي ضدارزشي اگر واكنش قانون و جامعه 
 به عبارت ديگر همواره بين انتظارات عمومي و مردم، با .انگيزد عادي را برمي

هماهنگي انتظارات دولتي و رسمي درخصوص و نسبت به يك عمل يا ترك عمل 
شناسان مشهور قرن بيستم،  از جملة جرمشناسان و جامعهساترلند . وجود ندارد
 1924را بكار برد كه در عصر خودش در آمريكا در سال » بزهكار يقه سفيد«اصطالح 

انقالبي ايجاد كرد؛ مثالً رئيس جمهور با ظاهري زيبا ممكن است مرتكب جرمي 
وي ) گري استلباس آبي در آنجا لباس كار(هستند ها   بزهكار نوعي، يقه آبي.بشود

 پس ساترلند در ادبيات .هم هست) افراد بانفوذ(سفيدها  گفت بزهكاري كار يقه
ل جرمشناسي وكتاب مشهورش اص. اي را بازي كرده است جرمشناسي نقش عمده

از نظر ساترلند، جرم يعني نقض قواعد و . از دور كيم استمتاثر ساترلند بسيار . است
از نظر دوركيم، جرم يك عمل آسيبي ،  جامعهمقررات جاري و در دست عمل در يك

و بيمارگونه نيست يك عمل نابهنجار نيست بلكه جرم يك واقعة اجتماعي بهنجار و 
است زيرا جرم در همة اعصار و در همة جوامع ديده شده و ديده ) normal(عادي 
ب  دليلش آنست كه به موج.بنابراين جرم در زمان و مكان وجود داشته است. شود مي

هاي اوايل قرن بيستم در  ها و ستونهاي گلي و سنگي كه در حفاري سنگ نوشته
 سال پيش داراي 4100النهرين، در جنوب ايران، در عراق كشف شده است در  بين

ها قومي وجود داشته  قبل از حمورابي قبل از هيتي. تمدن حقوقي و كيفري بوده است
بيني كرده بوده  ر آن الواح مجازات پيشمور كه براي قاتلين و سارقين دنبه نام اور
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آنچه كه . دهد كه جامعه بشري همواره با جرم روبرو بوده است پس نشان مي. است
در زمان و مكان تغيير پيدا كرده است از يكسو مصاديق جرم بوده است و از سوي 

 بدين ترتيب آقاي دوركيم از اين عموميت .ديگر واكنش جوامع به آن جرم بوده است
 و رسالت اجتماعي دگيرد كه جرم حتماً يك كاربر  در زمان و مكان نتيجه مي رمج
رغم شداد و غالظ كيفري  اي از انسانها علي اگر جرم عموميت دارد و عده. دارد

شوند به اين خاطر است كه حتماً جامعه از ارتكاب ميزان معيني از  مرتكب جرم مي
شناسي جنايي بحث  اين فوايد درجامعهاي دارد كه  يك فايده. شود جرم منتفع مي

شناسي با نامش آشنا خواهيد شد  ديده  اما جرمشناس ديگري كه در بحث بزه. شود مي
نيا  آقاي الن برگر روانشناس كانادايي است كه در بعضي از كتابها مثل كتب مرحوم كي

جرم يك عمل ضداخالقي و :  او گفته است، بكار رفته استگرالن برنظريات 
جتماعي شديد است كه معموالً جامعه با به حركت درآوردن فرايند قانونگذاري ضدا

دهد و آنرا همراه با ضمانت  به آن عمل يا ترك عمل وصف مجرمانه و عنوان جرم مي
 ازنظر الن برگر جرم در قانون به يك شكل .دهد اجرايي بنام كيفر موردتعقيب قرار مي

  اما در دنياي عمل ارتكاب جرم) criminalisationانگاري يا  جرم(شود  وضع مي
شناختي، روانشناختي، زيستي،  اي است كه در آن عوامل جامعه ناشي از فرايند پيچيده

كنيد كه ويژگي تعريف جرم  پس بدين ترتيب مالحظه مي. عوامل سياسي نقش دارند
 در  جرميعني اينكهاز منظر جرمشناسي در اينست كه به عوامل جرم، توجه شده است 

 چرا ؟آيد  جرم در عمل چطوري به وجود مي؟آيد دنياي عمل از كجا به وجود مي
 20 چرا آقاي ب در ؟شود  سال عمر يكدفعه مرتكب جرم مي50آقاي الف بعد از 

 برخالف ؟شود بعد ديگر تا آخر عمر آدم درستي است سالگي مرتكب جرم مي
بسا بين من   وجود ندارد چهبرداشت عوام وعدة زيادي بين مجرم و غيرمجرم تفاوتي

االصول آدمهاي درست و سالمي هستيم يك مجرم مخفي  القاعده و علي و شما كه علي
متفاوت است درست  بنابراين ادعاي اينكه بزهكار از غير بزهكار،. وجود داشته باشد
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نيست آقاي آلن برگر و جرمشناسان ديگر معتقدند كه ما بايد ببينيم اين فرايند پيچيدة 
رتكاب جرم، فرايند تكوين جرم چيست؟ آيا ريشه در عوامل شخصي دارد؟ ريشه در ا

شناسي صحبت  جرمدر عوامل اجتماعي دارد؟ ريشه در عوامل سياسي دارد؟ امروزه 
هاي سياسي، ماهيت نظام اقتصادي جامعه كه  ماهيت رژيم در كه از اينست

امعه براي سالمت و رفاه آن ريزان آن ج االصول در ذهن سياستگذاران و برنامه علي
به اين كه بسا عوامل جرم وجود داشته باشد  مردم تنظيم و تصويب شده است چه

شايد اين رژيم سياسي خاص، اين برنامة اقتصادي . گوئيم جرمشناسي كالن مي
د رابطه فقر و ردر جرمشناسي خ.  به جرم دامن بزند خاص، اين قانون خاص ـ
د را با اعمالش بررسي فررابطه مستمري فرد، درآمد مالي . كنيم بزهكاري را بررسي مي

  .كنيم مي
كنيد كه  پس مالحظه مي. گيريم اما بحث ما در علل كالن است د را ميرل خلع

شناسي  شناسي خيلي نزديك شد آنجا در تعريف جامعه تعريف اخير با تعريف جامعه
در . »ارزشي استجرم، فعل يا ترك فعلي است كه ضداجتماعي، ضد«: گوئيد مي

 در جرمشناسي بدنبال علل آن هستيم پس منتهاگويد  جرمشناسي هم، همين را مي
شناسي  ل يا انحصار علتوپنووماي است از علوم انساني كه  جرمشناسي تنها رشته

شناسي اجتماعي  رود، آسيب شناسي هرگز دنبال علت جرم نمي  جامعه،جرم را دارد
اي است كه بدنبال  شناسي تنها رشته د اما جرمرو بدنبال علل عمومي آسيب مي

. ستاست چگونگي گذار از انديشة مجرمانه به عمل مجرمانه اچگونگي تكوين جرم 
؟ چون گفتيم كه در تعريف جرمشناسان آمريكايي و كانادايي در 1راف چيستحاما ان

اسي كه شن  براي استاد جامعه.(deviance)كنند  كنار جرم، انحراف را هم مطالعه مي
اصالً . ا استاد روانشناسي، اصوالً مسائل حقوقي مطرح نيستي كند جرمشناسي كار مي
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شناسي حقوق  جدا كرده و گفته، جرمشناسي خودش يك علم كالني است كه جامعه
گيرد و  ديده شناسي را درنظر مي گيرد، بزه شناسي را درنظر مي گيرد، علت را درنظر مي

شما نيز حقوقدان . دان جرمشناس انجام داده استبندي نوع دوم را حقوق طبقه
جرمشناس هستيد زيرا اطالعات حقوقي هم داريد لذا چون ما حقوقي هستيم جرم را 

 پس تفاوت سه تا .كنيد بندي مي گيريد و طبقه چون قانون گفته است درنظر مي
 اين دليل اول اينكه. له فكري و در رويكرد ما به جرم داردنحبندي ريشه در  طبقه
دليل دوم . ي با شكست روبرو شدركه كيفر و نظام كيف ست ااينبه بندي معتقد  طبقه

ها و حفاريهاي باستانشناسان نشان داد كه بشر آنگاه كه براي نخستين  اينست كه نوشته
تهديد به (كرد ايجاد بار داراي تمدن و انديشة حقوقي و كيفري شد كيفر را 

گويد  نامة حمورابي نمي ها يا قانون تيينامة ه ر قانونيا درنمو در قانون او.)مجازات
رسد  گويد هركس خوك متعلق به معبد را بربايد به قتل مي سرقت چيست؟ مي

در . يا در شريعت موسي شديدترين مجازاتها وجود دارد) تهديد به مجازات است(
كيفري به شريعت اسالم مجازاتهاي حدي خيلي شديدند اما اين مجازاتها در اين نظام 

بشر براي اينكه به اين سوال جواب دهد كه . اين شكل موفق نشد جرم را مهار كند
شوند دنبال پژوهش  اي مرتكب جرم مي رغم شداد و غالظ مجازات باز عده چرا علي

سان  و تحقيق شد و اين مرحله مصادف شد با تولد علوم انساني از دل فلسفه و بدين
 …شناسي، روانشناسي، تاريخ و   انساني مثل انسانهاي مختلف علوم با تولد رشته

اي به اين فكر افتادند كه جرم را در دنياي عمل بررسي كنند ببينند اين چه پديدة  عده
به اين . شود انساني ـ اجتماعي است كه با اين مجازات شديد مثل اعدام هم مهار نمي

ر من از نظر تقدم بايد  بنابراين به نظ.ترتيب بود كه علوم تجربي به وجود آمدند
 وجود داشته است و علوم علوم تجربيقبل از ) شريعت(بگوئيم كه علوم حقوقي 

اند و اينها االن با هم در يك تعامل مثبت  به كمك آن آمده) اثباتي يا تحققي(تجربي 
)interaction ( دهند در يك ميان كنش مثبت همديگر را تحت تأثير قرار ميو.  
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  :اتبازدارندگي مجاز

دهد بلكه قطعيت و حتميت   نمي1جواب) severity of punishment( مجازات 
 يعني هر فعلي و ترك فعلي .دهد  جواب مي(certainty of punishment)مجازات 

 اگر بپذيريم كه .شود  يعني طرف بداند كه عملش پاسخ داده مي،بايد جواب داده شود
داند كه  دارد آن سارق و تجاوزگر ميجنبة بازدارنده  صرف وجود مجازات در قانون

االصول  علي» جهل به قانون رافع مسئوليت نيست« بنابراصل .اعدام در انتظارش است
رغم شداد و غالظ، باز مرتكب  اي علي ها بترسند اما واقعيت اينست كه عده بايد خيلي
م را  پس به نظر من حتميت مهم است و لذا در انگلستان مجازات اعدا.شوند جرم مي

 سال به طور آزمايشي مجازات اعدام 5به مدت (براساس مطالعات ميداني لغو كردند 
 سال مشمول اين 5 سال بيالن بزهكاري جرايمي كه در آن 5را لغو كردند بعد از 

مجازات بوده را با نرخ همين جرايم قبل از لغو اعدام مقايسه كردند و ديدند تغييري 
  )ندلغو كرداست لذا آن را نكرده 

.  لغو شدند و حبس را جايگزين اعدام كردندهمينطوربدني در انگلستان مجازات 
يعني از راه راست خارج ) Deviance(حال بايد ببينيم انحراف چيست؟ انحراف 

 لذا واژة ،روند شناسي بكار مي مداري ـ اما اين دو تا بيشتر در جامعه روي، كج شدن كج
گيري و  ي، فاصلهزيرانحراف يعني هنجارگ. همان انحراف استدانشكده آشنا در 

نوايي با  م جامعه ـ انحراف يعني عدم هلگريز از هنجارها و ارزشهاي موردقبو
همين جا يك وجه اشتراكي با جرم . هنجارها و قواعد موردقبول اكثريت جامعه

گوييم  گريزي ـ در انحراف مي  جرم هم به يك تعبيري يعني قانون.شود مالحظه مي
اند  وجه مشتركنقطه  اين دو تا در يك .گريزي گويند قانون  در جرم مي،رگريزيهنجا
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و آن اينكه جرم و انحراف هر دو حاكي از رفتارهايي است كه درنهايت، گريز از 
آن دسته از هنجارهاي قانوني هم كه ما داريم . هنجارهاي عمومي را مدنظر دارد
جرم هر دو عبارتند از رفتارهايي كه  پس انحراف و .درنهايت هنجارهاي اجتماعيند

قبول اكثريت جامعه  حاكي از دور شدن و پشت كردن به هنجارهايي است كه مورد
ه دارند و آن اينست كه جرم همراه با ضمانت اجراي داست اما تنها يك تفاوت عم

داراي پاسخ كيفري و پاسخهاي حقوقي از نوع ديگر . ت استارسمي به نام مجاز
داراي پاسخ اخالقي است و درهرحال . حراف داراي پاسخ جامعوي استاست، اما ان
 ، و سرزنش و اخطار خويشان و اقوام و دوستان و جامعه را بدنبال داردمذمت

تواند از  ضمانت اجراي رسمي ندارد اما از آنجا كه انحراف و رفتارهاي منحرفانه مي
ريكاي شمالي، رفتارهاي مظاهر و عالئم بزهكاري در آينده باشد در جرمشناسي آم

 مثل فرار از ،گيرد مطالعه قرار مي نيز در جرمشناسي مورد) حالت خطرناك(منحرفانه 
 عضويت در گروههاي غيرمعمول،  ، آموزان خانه ـ خشونت در مدرسه، بيقراري دانش

مصرف مواد مخدر در كشورهايي كه مصرف مواد مخدر جرم نيست، مصرف بيش از 
اينها رفتارها و . ر كشورهايي كه مصرف الكل جرم نيستحد مشروبات الكي د

از و حالتهايي هستند كه گرچه در قانون جرم نيستند اما حكايت از انحراف دارد 
ترتيب در جرمشناسي براي متوقف كردن  ميانگين هنجارهاي جامعه دور است و بدين

د و اال قاعدتاً گير توجه قرار مي فرايند تبديل انحراف به جرم، انحرافات هم مورد
شناسي  هاي علوم اجتماعي و در درس جامعه مداري در دانشكده مظاهر انحراف و كج
شود اما در كشورهاي  شناسي اجتماعي، تدريس و تحقيق مي انحراف و آسيب
مثل كانادا و همينطور انگليس، انحراف هم در ) انگلوساكسون(آمريكاي شمالي 

  شود  جرمشناسي مطالعه مي
ت بهداشت رما كار سازمان بهزيستي كه يك نهادي است وابسته به وزادر كشور 

.  پرداختن به انحرافات اجتماعي است،و يك نهاد غيرقضايي و غيرپليسي است
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سرپرست، افراد   افراد بي،دختران فراري، پسران فراري، دختران و زنان خياباني
ما اخيرا ولگردي جرم كه در قانون است درست (سرپناه اينها منحرفند، ولگردي  بي

تكدي يك نوع )  يك نوع انحراف استفي حد ذاتهتلقي شده است اما ولگردي 
 توزيع مواد مخدر  واي براي ارتكاب جرم مثل سرقت  چون زمينه،انحراف است

لذا در يك مفهوم موسع جرمشناسي اين قبيل حالتها هم اگرچه جرمي . باشد مي
البته انحراف تعبير ديگري هم . گيرند  قرار مينيستند به عنوان انحراف موردمطالعه

دارد و آن اينست كه در بعضي از تشكلهاي مجرمانه در بعضي از سازمانهاي جنايي 
يافته، از آنجا كه اين سازمانهاي جنايي از يك ساختار و سلسله مراتب و يك  سازمان

هاي قانوني يك نوع مديريت متمركز برخوردار هستند و به تقليد از سازمانها و تشكل
نوع قانوننامه يك كد اخالقي ـ رفتاري نانوشته، يك نوع مقررات نانوشته بين خود 

اخالقي كد اند چنانچه يكي از اعضاي آن باند يا آن سازمان مجرمانه از آن  برقرار كرده
ي كند از منظر آن قانون نانوشته منحرف تلقي خطـ رفتاري كه مجرمانه هم هست ت

پس انحراف يك . شود وان منحرف نسبت به آن باند جنايي تنبيه ميشود و به عن مي
مفهومي است كه در مكانهاي مختلف معاني مختلف دارد اما در بحث ما انحراف 

 طبيعتاً ،قبول اكثريت هستند كه موردجامعه يعني عدول از ارزشها و اخالق متوسط 
روبرو ) societal= جامعه مدني = جامعوي (در انحراف ما با پاسخهاي غيررسمي 

اجتماعي در تعبير سياست جنايي . فرق دارد) social(با اجتماعي جامعوي هستيم 
 پس .جامعه مدني استمردم و يعني از يكسو دولت و مظاهر دولت و از سوي ديگر 

 ،مدرسه باشديا  ناشي از خانواده ، پاسخ ممكن است ناشي از جامعه باشدsocialدر 
 جامعه مدني يعني مردم مدنظر ،societalپاسخ اما در . باشديا از نهادهاي دولتي 

 مثل انجمن حمايت از قربانيان خشونت، انجمن مبارزه با اعتياد، انجمن NGO .است
اما جرم با پاسخ دولتي مورد نظر است ) حمايت از محيط زيست، تشكلهاي مذهبي

اي از شدت  مرحلهآيد كه انحراف هم وقتي به   ولي پيش مي،شود روبرو مي) رسمي(
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پس بين برخي از انحرافات و اعمال منحرفانه و جرايم . شود رسيد تبديل به جرم مي
شمسي جرم 1375ولگردي و تكدي تا سال : مثال. واقعاً مرزها خيلي نفوذپذير است
 اعتياد در مقطعي قبل از انقالب .انگاري شد  جرم1375نبود، انحراف بود ولي در سال 

اما بعد از انقالب ) شد  سال توزيع مي60وپن به افراد باالي با ك(جرم نبود، 
  : سه تا مفهوم وجود دارددر اين زمينه . انگاري شد جرم

و  )criminalisation # decriminalisation (ييزدا انگاري و جرم جرم
  ).,legalization(،  قانونمندسازي

نونمند شدن انجام يك در قا. چه فرقي بين آزادسازي و قانونمندسازي وجود دارد
 ، تنها حدود و ثغور است وعمل تحت شرايطي قابل قبول است يعني قانونمند شده

يك بلكه دارد مثالً در روسپيگري قانونمند شدن يعني نه اينكه دولت اينرا قبول دارد 
با  كه يك مفهوم اخالقي است )Legitimation (ع بكندوشرم .حل است راه

legalization مشروعيت بخشيدن يك .  فرق دارديك مفهوم حقوقي است كه بيشتر
.  يك عمل ممكن است نامشروع باشد.حقوقي نيستو مفهوم فراتر از قانون است 

آن عمل را الجرم براي حل معضلي كه در جامعه است قانونمند ) دولت(ولي جامعه 
دواج موقت يا  اين از.كند يه ازدواج موقت را دائر ميمدر اسالم، فقه امامثالً كند  مي

و كرده بسا در آن عصر وجود داشته بعد فقه شيعه اينرا قانونمند  رابطه جنسي چه
اي بدنيا آمد تكليفش روشن شود يا تكليف   كه اگر بچه.ه استتحت ضوابطي آورد

 در اسالم هم .اش روشن شود اين به معناي اين نيست كه لزوماً مشروع است مهريه
بلكه شوند  ست و مسلمين تشويق به ازدواج موقت نميازدواج متعه حالت اضطرار ا

حل  درمورد مصرف مواد مخدر سه راه. حل است براي رفع آن بحران و مشكل يك راه
  : در حال حاضر در دنيا وجود دارد

  ) انگاري جرم(ـ جرم انگاشتن مصرف مواد مخدر 1
  ) زدائي جرم(خارج كردن مواد مخدر كيفري ـ از عداد حقوق 2
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اين نه به كه  Legalization كردن يك عمل مند ونمند سازي يا ضابطهـ قان3
و نظارت بر آن است، كنترل آن  بلكه به معناي محدوديت ،ستسازي ني اباحهمعناي 

   .استعمل يا پديده 
. اين سه تا منحصراً كيفريندكه مثل اعدام ـ شالق ـ حبس كيفري كيفر حقوق 

جريمه نام نهاديم در حقوق اداري اينرا اگر  ،جريمه منحصراً مجازات كيفري نيست
زدايي در  پس جرم. شود محسوب مياداري ـ انضباطي ـ انتظامي  تخلف اداري يا جرم

  . خارج كردنكيفري يك معنا يعني از عداد و شمول حقوق 
  . و شخصي كردن و فردي كردن مجازات وجود داردبودن چه فرقي بين شخصي 

  ـ فردي كردن مجازات 1
  خصي كردن مجازات ـ ش2
  يكيفرـ شخصي بودن مجازات و مسئوليت 3

فردي كردن يعني برقراري يا حفظ اصل تناسب بين جرم و مجازات، متناسب 
اين . باشد  ميIndividualisationكردن پاسخ به جرم ارتكابي كه معادل التين آن 

ففه و  سال پيش در قالب كيفيات مخ170  ـ80ديدگاه در مكتب نئوكالسيك حدود 
اي  عده. ابل مكتب كالسيك كه طرفدار آزادي مطلق بود مطالعه شدقمشدده يعني درم

 انجام يك عمل نه هگفتند در شرايطي يك انسان ممكن است تقريبا مجبور بشود ب
كند  در يك شرايطي يك كاري را مييعني ) االراده مسلوب(سلب شود او اينكه آزادي 

شوند   در شرايطي افراد مجبور به ارتكاب جرم مي.آزادي اراده مطلق وجود نداردكه 
زماني است كه .  حقوق كيفريي كالسيك است اما شخصي كردن مربوط به دورة

ها بحث بود كه آيا بين  دهه) اشخاص حقيقي(است  دفرمسئوليت كيفري متوجه 
 اما  تفاوتي وجود دارد يا خير؟مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي

هة اخير بسياري از كشورهاي اروپايي و غربي مسئوليت كيفري اشخاص در سه د
ديگر از بحث يعني اند  ند و وارد قانون كردها ه اعتبار كرد،اند  را فرض كردهيحقوق
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 يعني آن عنصر معنوي درمورد اشخاص حقوقي كه از ،دكترين خارج شده است
اند و براي  ض كردهرا فرشود  تشخيص ميها براي هدف مشترك  اي از اراده عده

لذا با اين تعريف و . اند درنظر گرفتهو مجازات اشخاص حقوقي مسئوليت كيفري 
تغيير نگرش در مسئوليت و پيدايش مقولة جديدي به نام مسئوليت كيفري اشخاص 

هست اين اصل ديگر كيفري جديدي در حقوق ) category(حقوقي كه يك مقوله 
ند بنابر پيشنهاد جرمشناسان و تأكيدشان بحث  لذا آمد.موضوعيتش را از دست داد

  . شخصي كردن مجازات را آوردند كه شامل اشخاص حقوقي هم بشود
(personalization)اي به نام مسئوليت كيفري   در حقوق ايران تأسيس يا مقوله

  مثالً در بسياري،اشخاص حقوقي نداريم اما به صورت موردي در جاي جاي قوانين
يه اد بهداشتي و تغذويي، بهداشتي، قانون تعزيرات حكومتي، قانون م دارواز قوانين

ي يك تأسيس مستقلي در ل و.بيني شده است براي اشخص حقوقي مسئوليت پيش
 حاال . مقنن ما هنوز راجع به اين موضوع تصميم نگرفته است.حقوق ما وجود ندارد

ني ـ قضايي قنيد؟ تشو ردي كردن در چه مراحلي اجرا ميفشخصي كردن يا بايد ديد 
  .  اجراييـ 

  : قضايي و اجرايي- شخصي كردن مجازات در مراحل مختلف تقنيني
شخصي كردن يا فردي كردن قضايي مجازات چگونه اتفاق مي افتد؟ به اين 

  . شود  شخصيت هم تشكيل مي  اجرايي شخص پروندة صورت كه در كنار پروندة
بيني  پيشصراحت شخصيت با  ندةحال آيا در قوانين و مقررات ما تشكيل پرو

اجراي كردن نامه سازمان زندانها به منظور فردي  شده است يا نه؟ كجا؟ بلي در آئين
.  تكليف شده استها كيفر سالب آزادي تشكيل پرونده شخصيت به سازمان زندان

تواند اينكار را بكند  يك مورد ديگر هم داريم كه قانونگذار به قاضي گفته است كه مي
  .)كد.آ. ق222ماده (ن درمورد اطفال است و آ
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حاال در مواردي تشكيل پروندة شخصيت به طور ضمني به قاضي توصيه شده 
ا وجدان كه دوست دارد حكم عادالنه صادر بكند بطور ضمني بايد يك بقاضي . است
 3بند . (شخصيتي تشكيل بدهد و اطالعات فراحقوقي راجع به متهم پيدا كند پروندة
يا به عبارت كيفري هاي جرمشناسي است در حقوق  اينها كاربرد يافته) 22ه  ماد5يا 

گويد  در سوال دكتري كه مي(ديگر قرائت جرمشناختي از مواد قانون مجازات است 
  ). قرائت جرمشناختي خود را از اين ماده بنويسد بايد اينطور بگوييد

ت فراحقوقي راجع  دقيقاً يعني تشكيل پرونده شخصيت يعني كسب اطالعا3بند 
ديده و  شايد تنها موردي كه قانونگذار به رابطة بين بزه. عليه به مجرم، راجع به مجني

اين خودش از تعليمات . اينجاستعنايت داشته بزهكار براي صدور حكم 
 هم بايستي به نوعي پرونده شخصيت 5شناسي علمي است، درمورد بند  ديده بزه

 براي بعضي قرارهاي .م درمورد قرارها هم بگوئيمتواني  حتي ما مي،تشكيل بدهيم
در قانون .  توجه شود به سابقه متهم و نيزشخصيت متهماست به تأميني هم گفته 

 قرار .بطور ضمني صحبت از فردي كردن قرارهاي تاميني است) 134ماده  (ك.د.آ
 اين نياز به پروندة شخصيت دارد قاضي بايد در. متناسب با شخصيت متهم باشد

 اطالعات كسب كند و …جريان رسيدگي از طريق مدير مدرسه ـ كارفرما ـ مادرش
 اين مجازات صادر 3ر بند بگويند بنا اينطور نيست و ميرويه  در ايران .رأي صادر كند

كه . ا.م. ق728ماده طبق . كند  استدالل نمي كند و دادگاه تجديدنظر هم تأييد مي،شد
باز هم بايد راجع به شخصيت مجرم برد قاضي  ينام م» خصوصيات جرم و مجرم«از 

موارد ديگر و  قانون اقدامات تأميني است 1 مورد ديگر ماده .اطالعاتي كسب بكند
اينها مواردي است كه به طور ضمني نياز به . باشد تعليق مجازات و آزادي مشروط مي

 يا فردي كردن. يك پرونده شخصيت دارد و جزء فردي كردن قضايي مجازات است
نامه اجراي  نامه سازمان زندانها در آئين شخصي كردن اجرايي مجازات در آئين

نامه اجراي محكوميتهاي مالي،  در آئين.  مورد توجه بوده استمحكوميتهاي مالي
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تواند عالوه بر  قاضي اجراي احكام هم مي. تواند تقاضاي تقسيط بكند عليه مي محكوم
كند؟ به شركت يا  اين تقسيط را چطور عمل مي. سيط شركت بكندققاضي دادگاه در ت

اي 96بيند ا  را مي4 فيش حقوق،بيند ايش را ميه ي بده،زند ادارة طرف زنگ مي
گويد  ناع وجدان حاصل كرد ميق اگر ا،كند  اطالعاتي كسب مي،بيند اش را مي خانواده

مالي هاي  پرداخت كند كه اين امر در قانون نحوه اجراي محكوميتقسطي به صورت 
.  اجراست  اينها مواردي است كه به عنوان فردي كردن در مرحلة.بالصراحه آمده است

افتد؟ زماني كه قانونگذار با ذكر  يني چطور اتفاق منحال فردي كردن در مرحلة تقي
كند كه با رويت و احراز اين شرايط، اين مجازات  شرايط صريح به قاضي تكليف مي

 مخيرآنگاه كه قانونگذار قاضي را و تقنيني فردي كردن  يا چنين كاري را انجام بدهد
 مثالً در قانون تشديد كالهبرداري و .قضاييفردي كردن گوئيم  كند به اين مي مي

 قانونگذار مواردي را آورده و گفته درصورت جمع اين 1367اء سال شتراختالس و ا
قاضي ديگر . قانونيگوئيم فردي كردن  به اين مي كه شود شرايط مجازات اينقدر مي
 اين فردي كردن يا شخصي »تواند مي«گويد   اما وقتي مي،در اينجا اختيار خاصي ندارد

 اين بحثهايي است كه درواقع از اوايل قرن بيستم يعني از حدود .كردن قضايي است
چه فرقي بين شخصي بودن و شخصي . شروع شدا مكتب تحققي بيك قرن پيش 

رمي جشخصي بودن مجازات يعني كسيكه مرتكب كردن مجازات وجود دارد؟ 
 البته در كيفر حبس به طور .شود خود متحمل تبعات و تالي فاسدش بشود مي

شوند ولي همه مجازاتها اينطور   محكوم، خانوادة زنداني متأثر مي غيرمستقيم، خانوادة
م خواهيشود در تاريخ حقوق كيفري   اما مجازات مستقيم به آنها وارد نمي،نيست
شدند يا حتي حيوانات مسئول تلقي مي  كه بعضاً خانوادة فرد مسئول تلقي ميديديد 

رفته و شاخه درخت به چشمش  د اگر طرف راه ميي يعني فرض كن،شدند يا اشياء 
 بنابراين، اين دو تا اصل ،كردند شده شاخه درخت را تنبيه مي خورده و كور مي مي
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تعديل در ميزان مجازات و عني درواقع جرم متفاوت است آن ناظر به مجازات است ي
  مربوط به اصل مسئوليت است يكي اين و است 
اي   بحث مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي از زماني مطرح شد كه يك مقوله*

 شخص حقوقي اما.  بوجود آمددر حقوق تجارت تحت عنوان اشخاص حقوقي
ول هدف يا عبارتست از جمع ارادة چند شخص حقيقي حشخص حقوقي كيست؟ 

  : اشخاص حقوقي دو نوعند.اهداف مشترك
  ـ عمومي مثل شهرداريها ـ شركتهاي دولتي 1
  ـ خصوصي مثل شركتها2

 اينها هر دو از نظر كيفري مسئول نيستند مثالً در حقوق فرانسه در باب  طبيعتاً
كيفري اشخاص حقوق عمومي، آن دسته از اشخاص حقوقي عمومي داراي مسئوليت 

 پس آن دسته از ،داراي وظيفة اعمال تصدي هستند نه اعمال حاكميتهستند كه 
برايند چون مكنند از مسئوليت كيفري  اشخاص حقوقي عمومي كه اعمال حاكميت مي

كند   ميگرياما شهرداري كه كار تصديبازخواست نمود شود وزارت خارجه را  نمي
شهر  وز كه در پاركآم شهردار را بابت آن چند دختر دانش (.شود محكومش كرد مي

  ).به عنوان شهرداريبلكه غرق شدند محاكمه كردند نه به عنوان شخص 
 در بحث اشخاص حقوقي مسئوليت كيفري شخص حقوقي مانع از مسئوليت *

  . اينها قابل جمعندو شود  كيفري شخص حقيقي نمي
كه . اي جرمشناسي باليني است  و پروندة شخصيت از آوردهنبحث شخصي كرد

در جرمشناسي باليني محور اصلي . هاي كاربردي جرمشناسي است ز شاخهيكي ا
محور و . مجرم و درمان آن هستيم» حالت خطرناك«مجرم است ولي در مجرم دنبال 

حالت خطرناك از منظر ما . است» حالت خطرناك«يگاه جرمشناسي باليني نگرا
اي است كه   بالقوهاز نظر جرمشناسان آن حاالتو  آن جرم ارتكابي است نانادحقوق

دهد ولي در حقوق   فرد را در آستانه ارتكاب جرم قرار ميكه هرنهان و مرئي است 
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حالت خطرناك آن حالتي است كه به منصة ظهور و مجرمانه درآمده باشد كيفري 
 پس بحث امروز ما به بحث .چرا؟ به خاطر اصل قانوني بودن جرم و مجازات

جلسة پيش گفتم كه برحسب اينكه ديدگاه ما .  داردارتباط مستقيمجرمشناسي باليني 
بندي  شناسانه يا روانشناسانه ما علوم جنايي را متفاوت طبقه حقوقي باشد يا جامعه

شناسان و   جامعه.بندي جلسة قبل براساس ديدگاه حقوقي بود طبقه. كنيم مي
  :كنند به را تقسيم ميعلوم جنايي  روانشناسان

  كيفريشناسي  ـ جامعه1 
  ـ كيفرشناسي2 
  شناسي جنايي  علتـ 3 
  شناسي  ديده ـ بزه4 
   جرم شناسي– 5

 كه در درس ، كه جامعه شناسي كيفري شاخه اي از آن استشناسي حقوقي جامعه
شناسانه  شود عبارتست از مطالعه جامعه شناسي جنايي هم از آن صحبت مي جامعه
جامعه شناسي حقوق  ( نكاح  تأسيس حقوق طالق ـ: حقوقي مثال) تاسيسات(نهادها 
شناسي حقوقي بحث ما راجع است به چگونگي ظهور نكاح قبل از  در جامعه. )مدني

 رابطة بين يك زن و مرد چگونه ،اينكه به عنوان يك مفهوم قانوني حقوقي دربيايد
آيا نكاح از ديرباز وجود داشته؟  البته كه روابط جنسي زن و مرد وجود است، بوده 

به شكلي كه االن هست از ) نكاح(سمش چه بوده است؟ ريشه ازدواج داشته ولي ا
 در جرمشناسي ويژه افرادي است ياقدامات تأمين: مثالاست؟ چه زماني بوجود آمده 
 چه در آستانه ارتكاب جرم ، چه مرتكب جرم شده باشند،كه حالت خطرناك دارند

، كيفرياست ولي آيا حقوق  ل چه اصالً ظاهر مجرمانه نداشته باشند قابل اعما،باشند
كيفري اقدامات تأميني را با اين قرائت استفاده كرده و واردحقوق كرده يا خير حقوق 

به اقتضاي اصول حاكم برخودش اقدامات تأميني را براي آن حالت خطرناكي پذيرفته 
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شناسي حقوق هم بطور كلي  در بحث جامعه. است كه تبديل به جرم شده باشد
ما ) ج ش ح كيفري. ج ش ح كار. تجارتح ش . قوق خصوصي جشناسي ح جامعه(

چگونه  سوگند، ،بدنبال اين هستيم كه چگونه يك تأسيس حقوقي بوجود آمده است
، قسامه در عصر  استبه وجود آمده يا قسامه كه در طول تاريخ وجود داشته

 آيا قبل از حمورابي هم بوده ولي چگونه انسانها به قسامه رسيدند وو حمورابي 
اي است كه در جامعه وجود دارد پس در  قانون هست همان قسامهدر قسامه كه 
را كه تبديل به تأسيسات ) يا جامعوي(ما نهادهاي اجتماعي شناسي حقوقي  جامعه

  . كنيم شوند بررسي مي حقوقي مي
خواهيم ببينيم   مي،بال شناسايي تحوالت يك تأسيس هستيمنده ولي در تاريخ ما ب

 ولي بحث ما اينست .ر سوگند چه زماني به عنوان ادله كيفري وارد حقوق شداولين با
 قانونشان قبل از هيتيها كه مثالً سوگند را پذيرفتند و وارد و كه قبل از حمورابي 

ببينيم كه سوگند در جامعه چه نقشي داشته، ) به عنوان اخباري يا هنجاري(كردند 
تواند حتي نهادهاي  قوقي هم ميحشناسي  جامعه بوده است پس هكاركردش چ

شناسي   كار كرد ديگر جامعه.حقوقي كه االن جنبة تارخي پيدا كرده را مطالعه بكند
قانون منع بحث در : مثال حقوق عبارتست از بررسي كارآمدي تأسيسات حقوقي

 با استفاده از هاي اينست كه كارآمدي اين قانون درمقابل استفاده از تجهيزات ماهواره
 تا چه اندازه انتظارات نويسندگان قانون با وضع اين ،اره تا چه اندازه بوده استماهو

منظور اينست كه آيا اجرا شده . استقانون در ارتباط با موضوع قانون برآورده شده 
و ) 1346سال ( از خانواده وضع شد حمايتقبل از انقالب قانون : يا نه مثال

تصويب قانون بحث اين از  سال 2بعد از يد، گردتجديدفراش موكول به اجازه دادگاه 
آيا قضات شخصاً . استون كارآمد بوده يعني موفق شده نبود كه تا چه اندازه اين قا

مخاطبين قانون در خصوص  ثانياً .به اين قانون اعتقاد دارند و مانعي براي اجرا نيستند
ي منجر به دروني تا چه اندازه اين محدوديت قانون) كنند كساني كه تجديدفراش مي(
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شود و مادامي كه ممنوعيتهاي قانوني در افراد دروني  شدن اين ممنوعيت در افراد مي
مؤثر واقع  بنابراين قانون حمايت از خانواده مدتها .شود قانون كارآمد نخواهد بود

  . كارآمدي نداشتنشد، و 
پس در جامعه شناسي حقوق، بحث اينست كه چرا قانونگذار در يك مقطعي 

چرا در فالن مقطع ) انگاري جرم(گيرد فالن فعل يا ترك فعل را جرم بداند   ميمتصمي
دارد و حالت سوم چرا ممنوعيت را از  عنوان مجرمانه را از اين عمل ترك عملي برمي

   1.كند دارد ولي كامالً آنرا از عداد جرايم خارج نمي يك عمل يا ترك عمل برمي
 درست البته. اند زدايي را مترادفاً بكار برده جرمو اي از مولفين كيفرزدايي  عده

كند ولي چون كيفرزدايي منجر به برداشتن كيفر از يك جرم  است كه عنوانش فرق مي
اي   پس اين دو تا را عده.شود شود عمالً آن جرم از عداد حقوقي كيفري خارج مي مي

اي اروپا كه ارتي مترادف بكار برده است اما در گزارش شورماس ممثل خانم دل
زدايي به معناي سلب يا برداشتن وصف مجرمانه از  مرج. اند ترجمه شد، تفكيك كرده

  : كيفرزدايي در آن گزارش در سه معنا آمده است.جرم است
  زدايي مرـ مترادف با ج1 
ـ حذف يا زدودن يا برداشتن پاسخهاي كيفري براي جرم و جايگزين كردن 2 

و مردم = جامعه مدني (وي يا واكنشهاي جامعوي آنها با پاسخهاي اداري، جامع
  )نهادهاي سازمان يافته مردمي

  ـ تعديل مجازات 3 
با ) به جز استثنائات موجود(حقوق كيفري امروزه بطور كلي در دنيا : حالت دوم

مجازاتهاي بدني داراي منوپول يا انحصار مجازات سالب و حذف مجازات اعدام 
ديگر كيفر سالب آزادي تنها مجازاتي است كه خاص  به عبارت .)حبس(آزادي است 

____________________________________________________________________________  
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 اما ساير ،ست و در هيچ رشتة ديگري اال حقوق كيفري وجود ندارد احقوق كيفري
كه هاي ديگر حقوق گرفته شده است  مجازاتهاي موجود در حقوق كيفري از رشته

ذاتاً كيفري نيستند مثل جريمه، محروميت از حقوق اجتماعي، محروميت از حقوق 
اينها مجازاتهايي است كه در حقوق . شهروندي، محروميت از حقوق دولتي و رسمي

گوئيم كيفرزدايي يعني كنار  پس وقتي مي. در مجازاتهاي انضباطي وجود داردو اداري 
اي هو توسل به آن پاسخ) مجازاتهاي في حد ذاته كيفري(گذاشتن كيفرهاي كيفري 

يل كنيم به مثالً جريمه قسطي ـ مصادره، غيركيفري، مرادمان اينست كه حبس را تبد
  ضبط  

كه ماده )  مثال22ًمادة (يعني مجازات تخفيف داده بشود، مجازات : در حالت سوم
 ـ مثالً شالق را تبديل 22كند م   به نظر من يك نوع كيفرزدايي است، تبديل هم مي22
  . كند به جريمه نقدي مي

توي ادبيات .  اجماع وجود ندارد اًزدايي و كيفرزدايي مخصوص پس راجع به جرم
در .  چيزهاي ديگري گفته استلبينيد مثال مارك آنس مختلف، مطالب مختلف مي

گزارش شوراي اروپا همان چيزي آمده كه من گفتم حاال در كنار اين يك سازوكار 
  ديگري وجود دارد كه شباهتهايي دارد و آن قضازدايي است اينها به هم مربوط است 

  زدايي ـ جرم1
  ـ كيفرزدايي2
ش حثتراق كه بفـ قضازدايي اينها يك وجوه اشتراكي با هم دارند و يك وجوه ا3 

   .مفصل است قضازدايي در مرحلة رسيدگي است
شود   اين مي49پاسخ جامعوي به جرم مثالً نقش خانواده در جرايم اطفال، م 
جاي كانون اصالح   سياست جنايي مشاركتي يعني در مرحلة اجراي مجازات خانواده

درمورد بعضي از اطفال كه خانواده ندارند . گيرد گيرد جاي دولت را مي و تربيت را مي
آن ) دولتي(دهند  يا خانواده نيز بيمار است طفل را به كانون اصالح و تربيت مي
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تاي اينها در محدود كردن  و همة اينها، ويژگي هرسه(كند  جامعوي را قاضي تعيين مي
له نظام كيفري و حقوق كيفريست همه اينها توصيه به پرهيز از حقوق دامنة مداخ
كنند اينها ريشه در جرمشناسي واكنش اجتماعي دارند كه منتقد حقوق  كيفري مي

-Non)شود به نام نظريه منع مداخله  كيفريست همه اينها در يك نظريه خالصه مي

intervention theory)د كه دستگاه قضايي و اي از جرمشناسان معتقدن  چون عده
افراد را به جرم . زند حقوق كيفري با مداخلة خودش در جرايم به جرايم دامن مي

المقدور  حجابي، نظر من اينست كه حتي مثالً دربارة مبارزه با بي. كند مأنوس و آشنا مي
پس اين سه تا . نندنزحجابي دامن  مداخله نكنند و به بي.. .و  گشت ،نيروي انتظامي

هاي جرمشناسي واكنش اجتماعي دارند و هدف اينست كه  ه در نظريريشه
اطفال (و بويژه درخصوص بزهكاران صغير سبك المقدور الاقل براي جرايم  حتي
بيني  هاي اجتماعي غيركيفري پيش واكنش. بيني كنيم ما مراجع غيرقضايي پيش) بزهكار

رايم صغار را از كيفري المقدور ج بكنيم، پاسخهاي جامعوي را درنظر بگيريم، حتي
  . كردن و آلوده كردن به دستگاه قضايي يا مجازات حقوق كيفري دور بكنيم

شناسي جنايي  اما جامعه. سوم مجازات ذاتاً  كيفري استمنظور از كيفري در نوع 
 پس .)تاثير محيط( بدنبال علل اجتماعي جرم است .جرم استشناسي  علت
شناسي كيفري،  از جرمشناسي و حال آنكه جامعهايست  نايي يك رشتهجشناسي  جامعه
 حقوقي يشناس شناسي حقوقي، غرض از طرح بحث جامعه اي است از جامعه رشته

انگاريهاي جديد در  جرم(اين بود كه بگوئيم بحث ايجاد جرايم جديد در قانون 
از آنجا كه دامنة جرمشناسي را توسعه يا حذف جرايم و قانونمند سازي ) قانون
دهد به جرمشناسي مربوط است زيرا هرچه جرايم بيشتري وجود  د يا كاهش ميده مي
  . شود و بالعكس  باشد كار جرمشناس بيشتر ميهداشت
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 هرچه سياهة جرايم در .شود هرچه جرايم بيشتر بشود كار جرمشناس بيشتر مي
شوند و بنابراين كار  قانون كم بشود الجرم از نظر رياضي تعداد مجرمين كمتر مي

  . كند جرمشناس و دامنة اقدماتش تغيير پيدا مي
 يكي از ايرادهايي كه جرمشناسان واكنش اجتماعي نسبت به جرمشناسي *

ها و  ها و يافته گيرند اينست كه جرمشناسيهاي كالسيك، نظريه مي) سنتي(كالسيك 
س كه بيانگر و منعك) اند بنا كرده(اند  تعليمات خودشان را براساس آمار درست كرده

درصدي از جرايم به عنوان رقم سياه از اين آمار زيرا  كنندة همة جرايم نبوده است 
  . خارج است

 پس رقم .توانيم به همة مجرمين تسري بدهيم هاي خود را مي چطور ما نظريه
 مثالً در جرايم جنسي معموالً .شناسي كالسيك است خاكستري يكي از ايرادهاي جرم

 جرايم نهاني و جرايم . قتل معموالً رقم سياه پايين است در جرم.رقم سياه، باالست
شود كه نه خود  رقم سياه، شامل جرايمي مياست آشكار بحث عمده در جرمشناسي 

شود كه كشف  شود و رقم خاكستري شامل جرايمي مي و نه مرتكبان آن كشف نمي
  . مانند شوند ولي مرتكبين آن ناشناس باقي مي مي

ي واكنش اجتماعي چيست و فرقش با جرمشناسي ساده منظور از جرمشناسيها
 *چيست؟ در جرمشناسي بطور كلي ما بدنبال علت و علل جرم هستيم ) بدون قيد(

شود و طبيعتاً  شناسي جنايي مطرح مي رقم سياه در آمار جنايي و آمار جنايي در جامعه
عي مطرح بزهكاري واقو ) قضايي(بزهكاري قانوني ) پليسي(بحث بزهكاري ظاهري 

  . ي بزهكاري ظاهري يا پليسي استا رقم سياه شامل بزهكاري واقعي منه.شود مي
اجتماعي  شناسان واكنش ايرادي كه جرم.  در جرمشناسي به دنبال علل جرم هستيم

كنندة بزهكاري  گيرند اينست كه آمار جنايي منعكس به جرمشناسان كالسيك مي
 درنهايت .رقم سياه+  بزهكاري ظاهري  بزهكاري واقعي عبارتست از،واقعي نيست

  .ايراد بزرگ اين جرمشناسان اينست كه آمار قابل اعتماد نيست
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  : شود توانيم بگوئيم جرمشناسي به دو مرحلة كلي تقسيم مي در يك ديدي كلي مي
  شناسي ـ مرحلة علت1
  ـ مرحلة واكنش اجتماعي 2 

فرايند (يل انديشه به عمل شود در مطالعة فرايند تبد  عمدتاً خالصه مي1مرحله 
صحبت از فرايند ) در اين دوره(در اين مقطع ) فعليت بخشيدن به انديشة مجرمانه

 .گويند باشد يا به فارسي پروسه هم مي  ميprocess فرايند معادل واژه انگليسي .است
 سدر پروسه فرايند عبارتست از يك سلسله وقايع كه داراي يك نقطه آغاز، سپ

 در اين مرحله، فرايند ارتكاب جرم يعني مطالعة ،ة انتها يا پاياني هستندجريان و نقط
كند   مجرمانه در ذهن فرد خطور مي اين موضوع كه چگونه در نقطة الف انديشة

تبديل به جرم » ب«و چگونه در نقطة ) جريان(شود  اين انديشه پخته مي) آغاز(
 .از، يك جريان و يك پايان دارد پس هر فرآيندي، يك نقطه آغ.)نقطة پايان(شود  مي

) پويا(ـ در فرايند رويكرد ما ديناميك 2ـ عنصر زمان بسيار مهم است 1در فرايند 
ي جرم هستيم و بدنبال سناش در اين دوره از جرمشناسي چون در مقام، علت. است

جستجو بكنيم اين هستيم كه علت جرم را در خود فرد يا در محيط پيرامون فرد 
كنيم  برداري مي  از زندگي فرد موردنظر و از مقاطع مختلف زندگي او عكسطبيعتاً ما

بغل هم كنار  اين فيلمها و عكسها را ،كنيم يا بهتر است بگوئيم فيلمبرداري مي
 اين فرايند ارتكاب جرم را .شود فرايند ارتكاب جرم نزد آقاي الف مياين  .چينيم مي

درچهارچوب ) شناسي باليني استبحث جرم(كنيم  در پرونده شخصيت ترسيم مي
اندكي كمتر ( دهة پيش 4كه معموالً تا حدود ) شناسي جرم علت(شناسي جنايي  علت
شناسي حاكم بوده است محور مطالعة جرمشناس  در مطالعات جرم)  دهة پيش4از 

اي در  رويكرد تازه)  به بعد1960اواخر ( به بعد 1960 از سالهاي .استشخص بوده 
توانيم به آن بگوئيم يك نوع گسست معرفت  شود كه ما مي ح ميجرمشناسي مطر

 يك انقالبي در ،افتد يك نوع انقطاع اپيستمولوژيك اتفاق ميكه در واقع شناختي، 
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شود اگر ما  هاي ما در جرمشناسي جابجا مي  يعني فرضيه.آيد جرمشناسي به وجود مي
كرديم و  و محيط كار ميروي فرد )  سال پيش40( ميالدي 1965 و 1960تا سالهاي 

زندان جملگي همچون سدي مقابل و اعتقاد داشتيم كه دستگاه قضايي، پليس 
 عليه بزهكاري هلح به اين عدالت كيفري به مقابلمسبزهكاران هستند و بنابراين جامعه 

تواند   نهاد عدالت كيفري به عنوان نهادي كه مي به به اين طرف65رود از سالهاي  مي
گويند انقالب يا انقطاع   به اين مي.جرم را ايجاد بكند نگاه كرديمو  بزند به جرم دامن

 نسبت به جرم و 65يعني ديد ما از سالهاي . )اپيستومولوژيك(شناختي  معرفت
همچون يك و  سال پيش مجازات را مثبت و خوب 40 اگر تا .مجازات دگرگون شد
قيقات جرمشناسان، مجازات زير دانستيم از اين تاريخ به بعد در تح مدافع جامعه مي
 .كند زند، جرم را ايجاد مي  مجازات نهادي است كه به جرم دامن مي.سوال رفت
توانيم بگوئيم در مرحلة دوم تحوالت جرمشناسي ما به جاي شروع از  بنابراين مي

و پروسه يا فرايند قانونگذاري را بررسي برده تر  مان را عقب زمان انديشه، مطالعه
شود موضوع   اين مي، چگونه جرم استفاده از تجهيزات ماهواره به وجود آمد.كنيم مي

انگاري هر رفتار جديد  جرم( چون وضع هرنوع جرم در قانون .مطالعات جرمشناس
 مادام كه يك ،زند اتوماتيك به پيدايش و ظهور يك تعداد مجرم دامن مي) در قانون

اش هم كه مجرم باشد به وجود  مصداقفعل يا ترك فعلي در قانون جرم نباشد طبيعتا 
زند و جرايم جديدي را در قانون به   وقتي قانونگذار دست به جرم انگاري مي.آيد نمي

 حال سؤال .شوند شوند و مجرم مي اي مرتكب آن عمل مي آورد الجرم عده وجود مي
ت اي عمل خوبي بوده اس اينست كه آيا جرم تلقي كردن استفاده از تجهيزات ماهواره

يا نه خود اين جرم انگاري و ايجاد جرم ) انگاري متناسب با شرايط جامعه بوده جرم(
 خود .به ارتكاب جرايم ديگري دامن زده استو زا بوده   مشكلهجديد في حد ذات

تالي فاسدش نسبت به زمان اباحه خيلي بيشتر  لياين مقابله كيفري با پديدة ماهواره تا
 جديد بعد از دورة جديد ما  درخصوص چگونگي و عاتبنابراين در مطال. بوده است
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 چرا اين جرم به وجود آمد و نگاه ما به وضع .كنيم انگاري صحبت مي چرايي جرم
توانيم  شناسي مي  را از نظر جرم295 ماده 2تبصره : جرايم يك نگاه انتقادي است مثال

اين بوده كه بدنبال   اين ماده طبيعتاً از نظر قانونگذار و از نظر شارع.بررسي كنيم
تواند به افرادي اين اختيار   اما ديديم كه وضع اين ماده مي…انسانها با اخالق باشند و
 حمايت اين ماده خود را محق بدانند در اينكه ديگري تحتو اجازه را بدهد كه افراد 

ينكه ان نيست از بين ببرند و حال امبه عنوان اينكه مسلو الدم بودن  را به عنوان مهدور
احراز مهدورالدم بودن، به عنوان يك جرم و تعيين مجازات بايد طي تشريفاتي توسط 

 پس اين ماده از نظر .دادگستري صورت بگيرد و عدالت، عمومي و دولتي اجرا بشود
  . …ا.م. ق630جرمشناسي قابل بررسي است يا ماده 

ازات معاف از مج «…م عمومي مفادش اين بوده كه. ق179قبل از انقالب ماده 
  تفاوت اين دو ماده از نظر جرمشناسي در چيست؟ » است

 يعني اين قتل درمورد اين مرد و همسرش . يعني فعل مادي مفقود است179در ماده 
كننده مجازات است ولي قتل را تجويز  كه به اين حالت بوده است از علل معاف

اينست كه اجازه » تواند مي« تالي فاسد اين .»تواند مي« گفته 630درم اما  ،نكرده است
 اين درواقع نقش .با مرد اجنبي استزن احراز كند كه و كه نگاه كند مرد داده به 

 يعني تشخيص بدهد كه اين خانم و .بعد احراز مجرميت بكند. قاضي را بايد ايفا كند
بعد تصميم بگيرد كه آيا خودش است آن آقا مكره نبوده و داوطلبانه اين كار را كرده 

  . ينها را بكشد يا برود به دادگستري شكايت كندا
خواهد از   تصور بكنيد مردي مي.بارها مورد سوءاستفاده قرار بگيرد» تواند مي«اين 

گويد  كند و مي سازي مي  يك صحنه،شر همسرش راحت بشود يا با هم اختالف دارند
 630ولي م  ،آيد هرچند عموميت ندارد  از اين موارد پيش مي.با مرد اجنبي بود

عدالت به نوعي انديشه و عمل  630پس ماده . شودتواند تبديل به همسركشي  مي
 و ي حبغرض و ب بايد عدالت عمومي و دولتي بيما . دهد  را ارتقاء ميخصوصي
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 اين قبيل مواد در جامعه امروزي ايراني تاب عمل و اجرا .بغض را تشويق بكنيم
 ولي ،رفته بوديم و آنها از ايتاليا گرفته بودند را از فرانسويها گ179 ماده ما.ندارد

 ،ايم اند ولي ما حفظ كرده  سال است كه اين ماده را حذف كرده40فرانسويها حدود 
ه  اين ماده آورد1375در سال و اي در قانون نبود   چنين ماده1362تعزيرات قانون در 
  . شد

 نيست فرضيه هاي جرمشناس، فرد و محيط پس در جرمشناسيهاي جديد فرضيه
به و  عملكرد پليس ، عملكرد دستگاه قضايي،جرمشناس از فرد و محيط به قانونگذار

و اين خود، يك انقالب بزرگي را در حقوق كيفري منتقل شده است عملكرد زندان 
كنيد، اگر صحبت از   امروزه صحبت از جرمزدايي ميمااگر شاست ايجاد كرده 
ها و سازوكارها  كنيد جملة اين مكانيزم فرزدايي ميكنيد اگر صحبت از كي قضازدايي مي

 تمام اين ديدگاههاي انتقادي نسبت .ريشه در جرمشناسيهاي واكنش اجتماعي دارند
بحث تورم كيفري، . به نظام كيفري ريشه در جرمشناسيهاي واكنش اجتماعي دارد

وابط پليس اش با جرم، ر ين تشريفات دادرسي و رابطهنواقتورم جمعيت كيفري، تورم 
با مردم، رفتار پليس و جرمزدايي جملگي با اين ديدگاههاي منتقدانه نسبت به نظام 

ـ نظريه 1. جرمشناسي واكنش اجتماعي چهار شاخه دارد. ارتباط دارندكيفري 
   (labeling theory)برچسب زني 

)interactionism perspective (گرايي مترادف ديگر  دورنمايي تعامل
در اين نظريه كنش بين فرد هست با محيط : مثال) كنش متقابل. (باشد يزني م برچسب
حال اگر ) پليس ـ قاضي ـ خانواده ـ ناظم مدرسه ـ مسئول حراست دانشگاه(خودش 

در قالب روابط ) كنش متقابل بين فرد و نهادهاي عدالت كيفري(در اين تعامل 
برخورد كنند و اين اي با يك جوان  غيرحرفهبه صورت نامطلوب، ) واكنشهاي(

و با توجه به اينكه در ديدگاه » من برتر«باتوجه به آن نظر (برخورد تداوم داشته باشد 
 در بحث ما در )انسان آينة تمام نماي قضاوتهاي ديگران نسبت به خود است» فرويد«



       ١٥٤٥ )۱عدالت ترميمي(شناسي  جرم

    

نفي و مبا قضاوتها و نگرشهاي  با پدر و مادر و. اين تعامل فرد با ناظم مدرسه
كند  گيرد و اتخاذ مي ي جامعه و اطرافيان روبرو هست رفتاري را در پيش ميا غيرحرفه

 به عبارت ديگر رفتار ما تا اندازة ،اند و آنها توقع دارند كه ديگران به او اطالق كرده
مثالًً . (اند زيادي، رفتاري است كه ديگران از ما انتظار دارند و به ما اطالق كرده

   .)آموزان  بوده دانشدرمورد باهوش بودن و بيهوش
دومين نظريه مشهور به جرمشناسيهاي واكنش اجتماعي، جرمشناسي انتقادي يا 

باشد كه بعضا به جرمشناسي انقالبي، جرمشناسي جديد يا جرمشناسي  راديكال مي
 180جرمشناسي راديكال معتقد است كل نظام كيفري بايد .  استبنيادگرا ترجمه شده

 است در اين بحث قانونگذاري و نگرش نسبت به جرم درجه دگرگون بشود معتقد
روح جرم   بايد اين تعريف فني و بي.ابتدا در سطح كالن جامعه بايد تجديدنظر بشود

كنار » جرم فعل يا ترك فعلي است كه داراي مجازات باشد«در قوانين فعلي يعني 
  يك تعريف ارزشي، يك تعريف مفهومي،گذاشته شود و يك تعريف معنادار

جرم فعل يا ترك «كنند به جاي تعريف كالسيك بگوئيم  پيشنهاد مي. جايگزين شود
فعلي است كه اساسيترين ارزشها و حقوق انسانها را كه از نظر سياسي كسب شده و 

  . روح نيست اين تعريف معنا دارد بي» داراي جايگاه خاصي است نقض بكند
كليه  ر ما اين تعريف را بياوريمطرفداران جرمشناسي راديكال اعتقاد دارند كه اگ

اعماليكه عليه حقوق مدني و سياسي و اجتماعي انسانها هست در اين تعريف 
توانيم   بنابراين اگر اين تعريف را قبول بكنيم ما جرايم مسئولين را هم مي.گنجد مي

تعقيب  تحت عنوان تبعيض نژادي، تبعيض جنسي، جنگ افروزي  وزير اين عنوان
توانيم آقاي ريگان، آقاي بوش را به  ر اين تعريف در قانون باشد ما ميگ امثالً. كنيم

المللي در دادگاههاي خودشان تعقيب بكنيم منتها ايرادي  افروز و ياغي بين عنوان جنگ
كه اين تعريف دارد اين هست كه اين راديكاليزم ممكن است به يك راديكاليزم باز 

لذا پيشنهاد شده است كه در حقوق . ودمنجر شقويتر و يك تعريف باز از جرم 
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 زيرا اگر .كيفري در نهايت جرم بايد داراي يك تعريف ضمني باشد اگرچه احتمالي
تري اين تعريف را قديمي  تعريف جرم را ما باز بگيريم ممكن است افراد افراطي

بدانند و يك تعريف ديگري بدهند و لذا اين سيكل تعريف و تعريف متقابل حقوق 
ها فايده و اثر اين جرمشناسي چه بوده است؟ از آثار مثبت ت من، را متزلزل بكندكيفري

  زني در حقوق چيست؟ مطالعات برچسب
الزم به ذكر است كه نظريه برچسب زني در سيستم  ( ـ كاهش اختيارات پليس1 

  )هايي بوجود آمد كه پليس داراي اختيارات وسيعي بود 
 .گوئيم اركان دادرسي عادالنه به اينها ميكه تان دار كردن اقدامات دادس ـ ضابطه2 

حقوق كيفري را دربرگرفته و در خودش مستغرق اكنون  حقوق بشر كه ياين دادرس
 .اند كند بخشي از آن بخاطر انتقادهايي كه جرمشناسهاي واكنش اجتماعي كرده مي
 متحول اغراق ديدگاههاي انتقادي جرمشناسيهاي واكنش اجتماعي حقوق كيفري را بي

  . كرده است
  آثار مثبت جرمشناسي راديكاليسم چيست؟ 

بيني جرايم چون جنايات عليه بشريت در حقوق داخلي كشورها نه در  ـ پيش1
  المللي  اسناد بين

   *منع مداخله توصيه همة اين چهارتاست نظريه حداقلي حقوق كيفري *
بعد و شود  غاز ميبا عنوان جنايات عليه بشريت آدر حقوق فرانسه اولين كتاب 

بيني جنايات عليه بشريت در حقوق داخلي   پس خود پيش.جرايم عليه اشخاص
اي  الملي بوده ولي گسترش در حقوق داخلي تا اندازه اگرچه تحت تأثير اسناد بين
تواند به عنوان مرتكب   يعني يك رئيس جمهور مي.تحت نگرش راديكاليزم بوده

اين ايرادي بوده است كه راديكالها به حقوق جنايت عليه بشريت تعقيب بشود و 
كند  ه ميمگفتند حقوق كيفري خودنگر است و آفتابه دزد را محاك  گرفتند و مييكيفر

كند و  كسيكه رانت خواري مي. بايد رقم سياه و يقه سفيدها را گرفتدر صورتي كه 
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 مجرمين و  بنابراين چرخشي در نوع نگرش به.كند بايد آنرا بررسي كنيم اختالس مي
  .تعريف جرايم به وجود آمده است

 اين ).organizational theory( ـ جرمشناسي سازماني يا مهندسي جرمشناسي3
يعني مطالعه نهادهاي (شناسي كيفري قابل بحث است  جرمشناسي كه بيشتر درجامعه

بر درواقع مطالعات خود را ) شناسي مختلف حقوق كيفري از نظر جامعه
اي كه  اش با نتيجه  جرم و مقايسهرادي، انساني، فكري راجع به مهاگذاري م سرمايه

خواهد ببيند  مي. كند متمركز ميبرونداد اقدامات عدالت كيفري در مهار جرم هست 
 هزار قاضي 5نظر بر اينست كه دادگستري : كه در اينجا اين برونداد چقدر است مثال

 هزار قاضي اضافه شود 5گر اين شود اينست كه ا حال سوالي كه مطرح مي. كم دارد
كنيم منجر به  گذاري كه ما مي  آيا اين سرمايه.كند برونداد دستگاه قضايي بهبود پيدا مي

  شود بهبود دستگاه قضايي از نظر كنترل جرم مي
عددي ـ رقمي و گذاري با برونداد و مطالعه هست يا فقط ذهني  آيا اين سرمايه

 پس مشكل در .سال آينده باز هم كم نخواهد بود 4 هزار نيرو در 5 آيا جذب .است
.  مشكل ممكن است در قوانين باشد،كمبود قاضي نيست مشكل در جاي ديگر است

مشكل در آئين دادرسي باشد و باالخره مشكل در انسانهايي به نام قاضي باشد و لذا 
سازمان در جرمشناسي سازماني ما سازمان و تشكيالت قضايي ـ پليسي، زندانها و نيز 

 .كنيم قضايي را از نظر كارائيشان در مهار جرم بررسي مي پيرا و تشكيالت نهادهاي
 بنابراين در .سازمانهاي پيراقضايي مثل كانون وكال، كانون كارشناسان، پزشكي قانوني

بيشتر هدف شناسي كيفري  اي است از جامعه جرمشناسي سازماني كه درواقع شعبه
هار جرم و مقايسه نتايج اين مادهاي مختلف كيفري در يالن و عملكرد نهبمطالعة 

گذاري  آيا سرمايه(باشد  ميگذاري امر كه برايشان صورت گرفته است  نهادها با سرمايه
انجام تبعات اين  اش قابل قبول هست يا نه و سر انساني، پولي، زماني، نتيجه

  جرمشناسي در حقوق كيفري چه بوده است؟ 

  مباحثي در علوم جنايي ١٥٤٨

  

  مثال
  موازي ـ حذف نهادهاي 1
بيني برآورد بيالن و نتايج هر قانون كيفري بعد از مدتي كه از اجرايش  ـ پيش2
 امروزه در قوانين كيفري مثالً فرانسه و غرب وقتي كه يك تأسيس جديدي .گذشت

اي دارد كه آن ماده سازمان  آورندهميشه در آخرش ماده را با قانون به وجود مي
 10كند كه اين سازمان مربوط مكلف است   ميمخاطب اين قانون مأموريعني مجري، 
ارزيابي كننده سنجشي يا  سال پس از اجراي اين قانون دست به يك مطالعة 6سال يا 

(evaluative research)، مطالعه سنجشي بزند و نقاط قوت و ضعف اجراي اين 
ن خودش قانون را ببيند و براي اصالح يا ابقاي آن قانون، قانونگذار را از طريق سازما

هاي واكنش اجتماعي  هاي مهم جرمشناسي اين به نظر من از آورده. و دولت مطلع كند
است كه جنبه قانوني هاي سنجشي  پژوهش همين يبه طور كلي و جرمشناسي سازمان

 سال شما 10دارد يعني خود قانونگذار به وزارتخانه مربوط تكليف كرده كه طرف 
گيريهاي قانون مشخص  آن جهت. ن چي بوده استبررسي كنيد ببينيد نتايج اين قانو

به صورت  (1373قانون منع استفاده از ماهواره سال تصويب  مثالً در كشور ما .است
 سال كه منقضي شد بيائيد نتايجش را 5يعني قانونگذار گفته )  سال بود5آزمايشي 
 ماهواره با  خواست قانونگذار اين نبود كه از طريق ممنوعيت استفاده از.بررسي كنيد

 سال خوبست كه از طريق 5 حاال بعد از .تهاجم فرهنگي مبارزه كنيم يا مهار كنيم
صدا و سيما ببينيم كه اين قانون تا چه اندازه و واحدهاي مربوط، وزارت ارشاد 

 سال 5اهداف قانونگذار را محقق كرده و اگر نكرده چرا؟ چكار بكنيم ـ بياييم بعد از 
اين  حكمت اينكه قانونگذار گفته آزمايشي به صورت ضمني يم كناتوماتيك تجديدش

 سال در عين آرامش مطالعه بكنيد و ببينيد مشكل كجاست و ما 5گفته راس است كه 
  . مهم استنكرديم بنابراين مطالعات سنجشي و تحقيق كننده امروزه دربرآوردمطالعه 
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اند يا براي  يي بودهدستگاه قضاكمك بيالن بگيريم با آرامش بگوئيم بنابراين، 
يي كه به شوراي حل اختالف  چند درصد پرونده. اند دستگاه قضايي بار درست كرده

شود و چند درصد ظاهراً فصل خصومت  رود واقعاً حل و فصل خصومت مي مي
به عنوان دعواي جديد مطرح ) دادگاه( ديگري در جاي ديگري  شود و باز به شكل مي
در دانشكده در آخر ترم يك پرسشنامه به (كنند  نشكده مي مثل كاري كه در دا.شود مي

كنند و مشكالت اساتيد را به آنها  دهند و راجع به اساتيد نظرخواهي مي دانشجويان مي
 .)كنند كند يا از كس ديگري به جاي وي دعوت به همكاري و تدريس مي گوشزد مي

ير اين عنوان بگنجانيم  چهارمين جرمشناسي واكنش اجتماعي كه با تسامح بايد آنرا ز
  .شناسي است ديده بزه

از و اي است جديد  توانيم بگوئيم يك رشته شناسي درواقع از جهتي مي ديده بزه
اگر ما مرحله . اي است كه با تولد بشر اجتماعي معاصر مصادف بود جهتي يك رشته

م خواهيد شناسي را بخواهيم بررسي كني ديده از غيرعلمي يا فلسفي و اخالقي بزهفيا 
 هابيل به وسيلة قابيل به  ديد كه در آثار جرمشناسان همواره به عنوان نمونه از قتل

البته در گويند  سخن ميعليه در وقوع جرم  عنوان شروع توجه به نقش مجني
گوئيم اولين جرمي كه انسان مرتكب  آوريم  و مي جرمشناسي هم ما همين مثال را مي

 مصري تبار هم خواهيد ديد كه ياح، جرمشناس كاناداي در كتاب عزت فت.شد قتل بود
هاي ايراني، قتل سهراب به  يا در اسطورهاشاره كرده است به قتل هابيل توسط قابيل 

كشد؟ اين يك بحث مفصلي است در  ر را ميسدست رستم چرا؟ چرا پدر پ
ار  را مورد توجه قرعليه نقش مجنيبه نوعي اي ايراني، به عبارت ديگر ه اسطوره
 .اي است از جرمشناسي ديده شناسي با مثالي كه آورده شد شاخه طبيعتاً بزه. اند داده
 زير عنوان واكنشهاي اجتماعي چرا اين بحث را ممكن است سوال شود كه حال 

ديده در فرايند و  اش چيست؟ در پاسخ بايد گفت كه شاكي يا بزه آورديد؟ فلسفه
 بعضاً تخفيف 728  يا ماده.م. ق22 مثال درم .رسيدگي كيفري وظايف و نقشهايي دارد
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عليه يا شاكي  اي بستگي به توجهي كه بزهكار، به مجني يا تبديل مجازات تا اندازه
بنابراين مجني عليه يا شاكي تا . اعطاي تعليق يا آزادي مشروطهمچنين كنند دارد  مي
اش  واستهاي در ميزان مجازات نقش دارد از سوي ديگر مجني عليه و خ اندازه
به عنوان مثال . تواند موثر باشد در مرحلة اجراي مجازات هم مي) رضايت و گذشتش(

بعد از قطعي شدن حكم ) در جرايم عمومي(بيني شده كه اگر   پيشك.د.آ. ق277درم 
و در مرحلة اجراي حكم، شاكي از شكايتش صرفنظر و گذشت بكند محكوم عليه 

يا عليه  كنيم كه نقش مجني  پس مالحظه مي.بكندتواند از دادگاه تقاضاي تخفيف  مي
در جرايم قابل . شاكي در جرايمي كه داراي حيثيت عمومي هستند هم مهم است

در اين ماده هم در جرايمي كه داراي حيثيت خصوصي .  را داريم195گذشت ماده 
گيرد تواند تصميم ب ست كه ميا او ،هستند طبيعتاً نظر شاكي بسيار نظر با اهميتي است

 .كند كند و قاضي هم از آنها حمايت مي روي مي به صلح برود و متهم هم دنباله
توانيم بگوئيم كه  هايي كه در قانون هست مي بنابراين با مثالهايي كه آورديم و مثال

 مثالً در باب .در ميزان مجازات و نحوة اجراي مجازات نقش دارد) عليه مجني(شاكي 
ز شروط اعطاي تعليق يا آزادي مشروط، جلب رضايت تعليق، يا آزادي مشروط، ا

پس باتوجه به اينكه در مرحلة تعيين مجازات، در مرحله اجراي . عليه است ينمج
الشعاع  مجازات، خواسته و ديدگاه شاكي، ميزان و چگونگي اجراي مجازات را تحت

 يشناسي را هم زيرمجموعة جرمشناسيهاي واكنش اجتماع ديده  بزهدهد يقرار م
  . اند آورده

ديده در وقوع جرم است چرا شما  نقش بزهبررسي شناسي معموالً  ديد بزه: سوال
  ديده در ميزان مجازات و نحوة اجراي آن را بررسي كرديد؟  نقش بزه
جهت   در وادامة جرمشناسياول آن شاخة . شناسي دو شاخه دارد ديده بزه
اما شاخة دومش مربوط . است عليه در وقوع جرم  نقش مجني و بررسيشناسي علت

بزه توان گفت كه   بنابراين مي.به سياست جنايي است كه االن به آن اشاره كرديم
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اي سرنوشت مجازات و سرنوشت بزهكار را   درواقع از آنجا كه تا اندازهشناسي ديده
اي در اصالح و بازپروري مجرم و تنبه او  تا اندازهو تحت تأثير خودش قرار مي دهد 

 شناسيهاي واكنش اجتماعي زيرعنوان جرمآن را كند  گيري او نقش ايفا مي تو عبر
يمي هم اين ادعا صادق ماما خواهيم ديد كه در بحثهاي مربوط به عدالت تر. اند آورده
 در بحثهاي عدالت ترميمي خواهيم ديد كه درواقع محور اين عدالت و اين ،است

منافع . ديده محور است عليه يا بزه مجنيو به عبارتي عليه است  تفكر حقوق مجني
 طبيعتاً در بحثي كه داشته و .گيرد ديده قرار مي الشعاع ديدگاههاي بزه مجرم تحت

شناسي  ديده كنيم درواقع راجع به بزه داريم و راجع به آن طبيعتاً مفصل صحبت مي
  . است

  د؟ زني و نهاد اعادة حيثيت وجود دار اي بين نظريه برچسب چه رابطه: سوال
زني قانوني و  نگانهاد اعادة حيثيت تا اندازة زيادي درواقع در جهت مقابله با 

ولي يك نكته وجود دارد و آن اينكه اعادة حيثيت يك بحث .  پيشينه قانوني استءسو
گيرد از مزايا و حقوق   حيثيت قرار مي  طبيعتاً محكومي كه مشمول اعادة.حقوقي است

و شود  مند مي  از حقوق شهروندي دوباره بهره،شود يمند م اجتماعيش دوباره بهره
شود اما واقعيت اينست كه مجازاتهاي كيفري اصطالحاً در  تبديل به فرد عادي مي
يعني كسي كه حتي ) اي انهممجازاتهاي ك(هستند اي  انهمجامعه داراي واكنشهاي ك
جرم و بابت يك (شمول اعاده حيثيت هم شده م و  رفتهبراي سه ماه به زندان

ترديد بر روي او سنگيني  ولي همواره اين گذشته زندان و زندان رفتنش بي) ديگري
لذا در جواب سوال بايد گفت كه آنچه كه در . رحمي است  جامعه قاضي بي،كند مي

 آن ،زني مطرح است آن نگرش و قضاوت جامعه و محيط پيرامون فرد است برچسب
كه بين نهاد و من برتر » من«دهد آن   ميرا تحت تأثير قرار» من«قضاوتي است كه 

منتقل و گيرد  پيام بيرون را ميو هست مثل يك انتقال دهنده و يك خط هادي است 
كند كه آن پيام درواقع   شود رفتاري را پيشه مياگر آن پيام براي شخصي تكرار.كند مي
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رنهايت آيا از ي آن مجرم اما دق حيثيت يعني تطهير حقو  بنابراين اعادة.هستآن منتظر 
دهند يا نه؟ آيا به او كار  شود يا نه؟ آيا به او زن مي نظر اجتماعي فرد تطهير مي

زني درواقع  لذا در برچسب. اش پاك شده باشد ي اگر قانوناً سابقهتدهند يا نه؟ ح مي
 فظقضاوت منفي جامعه و اطرافيان هست كه كماكان آثار خودش را روي فرد ح

  ) د زنداني، سارق يا عناوين ديگربه عنوان فر(كند  مي
آورند؟ درواقع  ديده شناسي علمي را زير عنوان واكنش اجتماعي مي چرا بزه: سوال

ديده در  شناسي به طور كلي قبل از اينكه تقسيم بشود به اين جهت كه بزه ديده بزه
زير اين آن را ميزان مجازات موقع مجازات و اجراي مجازات نقش دارد با تساهل 

شناسي زير اين عنوان  ديده اال بزه پذيريم و را مي با تساهل ايناند و مانند  آوردهوان عن
 ،»The other side of crime«ديده را در ادبيات انگليسي به  گنجد اصالً بزه نمي
»rever side of crime «اند تشبيه كرده .  

ر درواقع د.  استگيديد يك رويش بزهكاري و يك روي ديگرش بزهيعني 
شود چه از جهت حمايت چه  شناس اين روي ديگر جرم لحاظ مي ديده مطالعات بزه

شناسي درواقع از يك جهت عمده ادامه  ديده  بنابراين بزه.شناسي از جهت علت
ديده در   بزه است كهشود اين جرمشناسي است ـ حاال سوالي كه مطرح مي

به محيط يا كنيم به عنوان  يگيرد كجا ما آن را مطالعه م جرمشناسي در كجا قرار مي
سيبل      در بحث جرمشناسي اين . گيرد عنوان خود فرد اين سيبل جرم كجا قرار مي

 فرض كنيد طرف .دهد وال ما قبل جرم را تشكيل ميح، اصطالحاً اوضاع و ا)آماج ( 
كوچه درون ست و اين خودرو ال بفرضاً خودرو سي. خواهد مرتكب جرم شود مي

 نگهبان و شب گرد هم ،اين كوچه تاريك است و رهگذر كم است. ت اسقرار گرفته
گوئيم اوضاع و احوال ماقبل جرم  بست است به اين مي كوچه هم بن. ندارد

(precriminal situation)همة ركن و شود  ديده يك ركن مي  كه سيبل با قرباني بزه
ور و مرور هم  اين خودرو اينجا پارك است و روشنايي كوچه كامل نيست عب.نيست
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بدترين (ضمناً خودرو مجهز به دزدگير هم نيست . بست است  چون كوچه بن،نيست
بست  اي كه بن بيند بعضي از خودروها دركوچه شود و مي سارق ماشين رد مي) حالت

نيست و رفت و آمد زياد است پارك شده است و بعضي از خودروها دزدگير دارند، 
ها پليس رفت و آمد   كافي است و در بعضي از كوچهو در بعضي از خيابانها روشنايي

 جرم همعادل. اوضاع و احوال ماقبل جرم مناسب حالش نيست.  الفياق براي آ.دارد
كند و اين خودرو تبديل  گردد و كوچه مذكور را پيدا مي ميلذا بر عليهش است 

ال و شرايط  اين اوضاع و احو.افتد شود به سيبل واقعي او و اينجا جرم اتفاق مي مي
 در .كند  وقوع جرم سرقت را فراهم مي يت سيبل زمينةع و موق(situation)وضعي 

به عنوان ركني از اوضاع و احوال ماقبل ) سيبل جرم(ديده  گوئيم بزه اينجاست كه مي
مثال . است داشته و ارتكاب جرم را تسهيل كرده رجرم در وقوع جرم، نقش كاتاليزو

 :عليه آميز مجني راجع به رفتار و كردار تحريك. …م اسالمي. ق22 ماده 3بند : ديگر
عليه زمينة وقوع جرم را  يناين مج. كند  ارباب رجوع بدرفتاري مياكارمند بداخالق ب

خستگي شما، از قبيل براي شما آماده كرده اما اين زمينه ماقبل جرم اركان ديگري 
دهند تا  به دست هم مياينها دست . كارنيز دارد دشواري انجام  وصف طوالني

شناسي ابتدا در  ديده پس بزه. شود بداخالقي كارمند براي شما تبديل به جرم مي
ديده به   بنابراين اينجا بزه.ديده در وقوع جرم مطرح شد جرمشناسي در قالب نقش بزه

ديده  بطور خالصه بايد گفت كه پدر بزه. گيرد  منفي موردتوجه قرار ميملعنوان عا
» اوجرم و قرباني «وي با عنوان اقع هانس فون هانتيك است كه كتاب شناسي درو
 جالب است كه در اين كتاب روانپزشك آلماني تبار .ديده شناسي است منشور بزه

اين كتاب نخستين كتابي بوده .  استآمريكايي يك فصلش را به قرباني اختصاص داده
سون ل از ايشان بايد از بنيامين مند طبيعتاً بعد،كند شناسي را مطرح مي ديده كه بحث بزه

بود و بعد بايد به شافل و در حال حاضر  ياد كنيم كه يك وكيل رومانيايي يهوداالصل
  . به عزت فتاح اشاره كرد
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گفتيم كه در موج دوم كه يك موج انقالبي و انتقادي نسبت به موج اول در 
 عامل جرم زير جرمشناسي بود و هست واكنشهاي اجتماعي عليه جرم، به عنوان

شناسي، ديدگاههاي متفاوتي يكي پس از ديگري   جرم درسوال رفتند و از طرف ديگر
ند ما راجع نك گاه يكديگر را خنثي ميو  گاه با هم همزيستي دارند  كهبه وجود آمدند

ها و   در پرتو اين نظريه،به نظرية قبلي بحث كرديم و وارد بحث جديدي شديم
يكي عدالت سزا است كه ري دو ديدگاه عمده مطرح شده ها در حقوق كيف ديدگاه

دهنده است كه مفصل صحبت كرديم و ديگري عدالت بازپرورانه كه راجع به اين هم 
 به عنوان مثال .اين دو نوع طرز فكر، نمودهايي در عدالت كيفري دارد. بحث كرديم

ر وخامت و آنگاه كه حقوق كيفري حول جرم و بزه به وجود آمده و بر اساس معيا
براي مجازات عمل . شود  به عبارت ديگر جرم ارتكابي اماره مي.نوع جرم هست

 بنابراين حالت خطرناك .شود شخصيت مجرم در اينجا لحاظ نميدر ضمن  .ارتكابي
 تبديل معيار تعيين مجازاتبه كه با ارتكاب جرم نمود خارجي پيدا كرده است 

 قاضي ،عتقاد داشت كه مجازاتها بايد ثابت باشندكرد و ا ا هم پيشنهاد مييبكار. شود مي
خود در چند و چون مجازات و گوياي قانون و قانونگذار باشد  بايد سخنگو و لب
 در .ابزار انساني براي اجراي مجازات و صدور حكم باشدو در واقع مداخله نكند 

زاده   بكاريا چون اشراف. چاپ شد1764چهارچوب اين انديشه كتاب بكاريا در سال 
تقد نظام كيفري حاكم برايتاليا بود كتاب رسالة منو جزء دولتمردان اما مخالف و 

 نكرد نام خود را روي آن تجرأوي .  كردپجرايم و مجازاتها را با نام مستعار چا
 و روحانيون ء عليه آبا، چون در اين كتاب عليه حقوق شرعي كاتوليكها،بنويسد

ي روحانيون مطالب بسيار شديدي نوشت و آنها كاتوليك مسيحي، عليه عدالت كيفر
ومرج قضايي و خودكامگي  عدالتي و هرج  در رواج بيالبته.  انتقاد گرفتد با بهرا

كردند اين  مدتي فكر مي.  بديهي است كه بكاريا نام خود را روي كتاب نياورديقضاي
لذا كند چاپ است آن را كتاب را يك فرانسوي نوشته و در كشور خود جرأت نكرده 
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اما اولين ترجمه اين كتاب بكاريا كمتر از يكسال .  استآوردهجهت چاپ به ايتاليا 
، فرانسه درحال غليان سياسي و مقدمات 1764در سالهاي . بعد به زبان فرانسه بود

لذا بالفاصله اين كتاب توسط يك كشيش به فرانسه ) 1789انقالب (انقالب است 
 متوجه شدند كه يك فرانسوي اينرا ننوشته و يك يهائتاليايشود بعد ا ميترجمه 
 اين كتاب بكاريا به منشور .گشتندآن دنبال نويسنده  آن زا نوشته است لذا ايتاليايي

، و بر اين اساس بعد از  تبديل شدانقالبيون فرانسه به ويژه در بعد اصالحات قضايي
در اين قانون، ) 1791(انقالب فرانسه، اولين قانون مجازات عمومي خود را نوشتند 

نويسندگان از كتاب بكاريا و نمودارهاي وي تبعيت كردند و مثالً مجازاتهاي ثابت را 
هرچه .  ارتكاب يافت بايد مجازات شود به محض اينكه كه عملندآوردند معتقد بود

شديدتر است بايد مجرم، شديدتر مجازات شود و بنابراين بحث اختيارات عمل 
  . ضايي، امكان مانور دادن به قاضي در اينجا مطرح نبودقضايي، فردي كردن ق

به افكار بنتام ) 1810( سال بعد 20 حدود ، وليمجازاتهاي حداكثر و حداقل نبود
. برگشتندبيني كنند  تفكر بنتام سبب شد كه مجازاتهاي حداقل و حداكثر را پيش(

د كه در اين نئوكالسيك به مجازات مطرح ش همزمان تفكر ديگري به نام رويكرد
   و در همةترويكرد پيشنهاد شد كه انسان آزادي اراده دارد ولي آيا در همه اوقا

مجبور به  هست كه مجرم در آنها  مواقعي آيامكانها، آزادي اراده مطلق است؟ و
  ارتكاب جرم نيست؟ 

بدين ترتيب ديدگاه نئوكالسيك نظريه آزادي مطلق را تعديل كرد و به طور 
لذا ) مخدوش بشود(كه آزادي در شرايطي ممكن است محدود بشود ضمني پذيرفت 

بنابراين به تدريج (هاي كيفيات مخففه مطرح شد  توانيم بگوئيم اولين خاطره مي
  ). عدالت مطلق(نسبت به ديدگاه كانت (عدالت كيفري سزادهنده تعديل شد 

و ديدگاه سنتزي از ديدگاه عدالت مطلق است ي از مكاتب قبلي زنئوكالسيك سنت
 اما مكاتب .اند تفاوتهاي جزئي از يك خانوادهبا ـ اين دو تا ) نتام و بكارياب(كالسيك 
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جزيرة متروك سنبل . ي مثل كانت و افالطون استهايديدگاهبيانگر عدالت مطلق 
 يعني حتي اگر افراد جزيره تصميم بگيرند كه جزيره را ترك .عدالت مطلق است

  . كند كه مجرم، مجازات شود  ترك بكنند عدالت ايجاب ميبكنند و اينها جزيره را هم
رويكرد فلسفي و اقتصادي به يك است كه بنتام مكتب كالسيك ديدگاه بكاريا 

از نظر تقدم زماني اول مكتب عدالت مطلق و بعد كالسيك و بعد . داردجرم 
ر  و اما ظهور اينها در نظامهاي حقوق كيفري، در عرض همديگ…نئوكالسيك و بعد

مثالً مدل حقوق كيفري ايران حقوق اسالم است اما حرف ما مطلق نيست، . بوده است
هايي، فرازهايي از  مدل غالب و حاكم در حقوق ايران، حقوق اسالم است اما ما رگه

بينيم كه در حقوق ما وجود دارد اما  هم مي) يدين حقوق غير(حقوق موضوعه 
ست مطالعه است كه دن كيفرهاي جايگزين در االمثالً  اسالم ندارد قمغايرتي با حقو

  . ممكن است در حقوق اسالم جزئياتش نباشدكه وارد قانون ما بشود 
دادسرا در اسالم : مثال ديگر.  درصد ممكن است از نظامهاي ديگر باشد20پس 
  .  اكنون در حقوق ما وجود داردنداريم ولي

زتاب حقوقي و كيفريشان  اما با،اين مكاتب يكي پس از ديگري به وجود آمدند
 از هايييك نظام حقوقي، فرازدر همزمان يعني  ،ممكن است جنبه عرضي داشته باشد

 مثال در حقوق .بازتابي از مكتب تحققيمان مكتب عدالت مطلق داشته باشيم و همز
ايم از دستاوردهاي انقالب  از حقوق سابق گرفتهكه ما آزادي مشروط و تعليق را 

ايم  ت و چون مغاير با حقوق اسالم نبوده تحت شرايطي آنرا پذيرفتهاسالمي نبوده اس
  ) …تعليق مجازاتهاي شرعي پذيرفته نيست البته (

اما بعد از اين مكاتب كه بيشتر جنبه فلسفي، اخالقي داشتند ما شاهد تولد يك 
از اين . مكتب علمي و رويكرد علمي به جرم هستيم و آن هم مكتب تحققي است

بعد تاكيد روي شخصيت مرتكب است و براي تعيين واكنش عليه مجرم، مرحله به 
اش،  شخصيتش، انگيزه( خود مجرم  توجه ما بهمعيار ماجرم ارتكابي نيست بلكه
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 ،هست و بتدريج هدف از برخورد با مجرم، طرد و خنثي كردن او نيست) حاالتش
 حقوق كيفري قطعي از تاريخ تحوالتم پس در . استtreatmentبتدريج صحبت از 

، در حقوق punishment به جاي اصطالح يدر ادبيات حقوق كيفري و جرمشناس
. بينيم  را مي)اصالح و درمان( treatmentالملل، اصطالح داخلي و نيز در اسناد بين

 اگر در عدالت سزا دهنده، محور جرم .پس ما شاهد محورهاي حقوق كيفري هستيم
در حقوق كيفري نهادهايي .  مرتكب جرم بوده استبوده، در عدالت بازپرورانه محور،
طبيعتاً اصالح يا رفتارهاي اصالحي، اشكال مختلفي . داريم كه منطبق با اصالح است

داشته   جنبة اجتماعي، اصالح ممكن است جنبه رواني داشته باشد.گيرد به خود مي
ت كيفري از اي، آموزشي و فرهنگي داشته باشد و در هرحال عدال  حرفه  جنبه،باشد

در . كند مجازات و به مناسبت اجراي مجازات، به منظور اصالح مجرم استفاده مي
 زندان : استنامه زندانها، زندان اينطور تعريف شده  آئين3جلسات قبل گفتيم كه درم 

مكاني است كه محكومين با حكم و تصميم رسمي مراجع قضايي به منظور اصالح و 
. كند روي اصالح و درمان  اول تأكيد مي.شوند اري ميتربيت و تحمل در آنجا نگهد
ا به عنوان يكي از وظايف قوه قضائيه، . ق156 اصل 5از سوي ديگر قسمت دوم بند 
 treatment of«اصالح مجرمين دقيقاً يعني . كند اصالح مجرمين را تعريف مي

offenders«ود و تحمل ش نامة سازمان زندانها تنظيم مي  در اجراي اين قسمت، آئين
، هدف عمده، treatmentدرهرحال در . كند كيفر را براي اصالح و درمان استفاده مي

اينكه مجازات و كيفر حبس تبديل به صرف مجازات . پيشگيري از تكرار جرم است
نشود و زندان به پاركينگ انسانها تبديل نشود بلكه رويكرد اصالحي درماني، نهادهاي 

 در ديدگاه عدالت سزادهنده، مجازات .كند  دگرگون ميعدالت كيفري سزادهنده را
مكافات دادن است اما در عدالت بازپرورانه  و صرفنظر از نتايجش قبل از هرچيز

 يعني ضمن نگهداري ،زندان يعني سلب آزادي بايد مناسبتي باشد براي اصالح مجرم
پس اجراي  .كند حقق ميممجرم، زندان بايد مجهز به لوازمي باشد كه اصالح را 
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اش اصالح  گيري عمده گيرد كه بيشتر و جهت نامه خاصي قرار مي حبس، موضوع آئين
است نه صرفا نگهداري و پارك كردن انسانها در يك مكان معين براي مدت معين يا 

. شوند پس اين مدلها جنبه طوالني ندارد و بعضاً در همديگر تلفيق مي. براي هميشه
حاكم نده است و در بعضي موارد ديگر جنبه اصالح در بعضي موارد عدالت سزاده

در بعضي موارد عدالت سزادهنده است و در بعضي موارد ديگر جنبة اصالح . شود مي
 با ريشة كلي عدالت كيفري بازپرورانه در مكتب تحققي است ولي مستقيماً . داردغلبه

مكتب . ي استديدگاههاي دفاع اجتماعي نوين و ديدگاههاي دفاع اجتماعي ايتاليائ
داند ولي با مكتب تحققي فرق  دفاع اجتماعي آغاز تولد خود را مكتب تحققي مي

  تا قبل از مكتب تحققي اصالً.ولي اين جنبش را مكتب تحققي به راه انداخت. دارد
.  نگرش اخالقي ـ فلسفي بود. جرم و مجازات معنا نداشت بهعلم و نگرش علمي

ومبروزو جرم را لمس لديد ولي   ـ فلسفي جرم را ميبكاريا صرفاً از ديدگاه اخالقي
شناسان  اگر كتابهاي جرم. مجرم را مقايسه كرد با غيرمجرم.  آزمايش كرد،كرد

ونها، تولد جرمشناسي علمي را با تاريخ انتشار سآمريكائي را ببينيد اينها و انگلوساك
 ايتاليائيها را اگر مطالعه ولي آثار فرانسويها بلژيكيها و) 1764(دانند  بكاريا مصادف مي

  تر است؟   كداميك درست.دانند  مي1876بكنيد تاريخ تولد جرمشناسي را معموالً 
جرمشناسي علمي از زماني شروع شد كه محقق و پژوهشگر از دفتر كارش بيرون  

مقايسه كرد . آنها را مطالعه كردو آمد و به طور ميداني با مجرمين تماس گرفت 
رد از اين مساله يك ديد كلي به دست آورد و اين تز كلي را به همين برداري ك نمونه

 ه سپس اينرا در بوتة آزمايش گذاشت و سپس باتوجه به نتيج،ي دادرمجرمين تس
   .گويند جرمشناسي علمي  به اين مي.تزش را دوباره تحليل كرد

ن را ولي ديدگاه بكاريا كه به نوبه خود ديدگاه مهمي بوده و حقوق كيفري مدر
نام نهاده شد در ) نردمپدر حقوق كيفري (متولد كرد و رهبر انقالب كيفري 

 چون بكاريا بيشتر از ديد .شود گفت نقطة آغاز جرمشناسي هم هست جرمشناسي نمي
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كليات و اصول بلكه  كتابش حقوقي نيست .ددي  ميانساني جرم راو  فلسفي ،اخالقي
 و بخشي ري قديمي و گذشته را نظاموي اولين كسي است كه ديدگاههاي كيف. است

اري، تعريف جرم، گان و اصول كديفيكيشن را راجع به جرم .سيستماتيك كرد
ا .م. ماده اول ق62مجازات، انواع مجازات، اصول حاكم بر مجازات تنظيم كرد ، اين 

چنين تفكري را بكاريا در كتابش آورد و وارد جزئيات فني حقوق كيفري نشد پس 
ا را مبدأ جرمشناسي علمي ناميد زيرا در اينصورت سعدي نيز جرمشناس نبايد بكاري
تئوري تقليد ـ كمال (شناس جنايي است   آثار سعدي مثل يك جامعه1.خواهد بود

م تلفيق شده باشند و چه هاين دو نوع عدالت و تفكر چه در ) همنشين بر من اثر كرد
پيش به اين طرف شديداً به  دهه 4يكي جاي ديگري را بگيرد در هر حال از حدود 

 گاه جنبه ، گاه جنبة اقتصادي، اين ايرادها گاه جنبة كاركردي.اند باد انتقاد گرفته شده
 بدنبال طرح اين ايرادها و انتقادات نسبت به دو نوع .داردسياسي و گاه جنبة علمي 

م عدالت سزادهنده و عدالت بازپرورانه است كه مدلهاي جديدي براي مقابله با جر
شود و االن موضوع بحث نويسندگان و   مي پردازي   تئوريزه و نظريه، پيشنهاد،مطرح

  . دانشمندان و محققين است
ديده  بزه(يك مدل سومي يا راه سوي را مدل به جاي اين دو اكنون 
 thirdway of  justice based on theبه اند كه مشهور است  پيشنهاد كرده)مداري

other side of crime. اي بايد عدالت  قبل از اينكه ما به راه سوم كه به نظر عده
ديگري عدالت   ديگري بايد عدالت استحقاقي و به نظر عدة ترميمي باشد به نظر عدة

 ما راه )actuarial justice(اي باشد  محاسبه - تخمينيسنجشي يا آماري يا عدالت 
تحقاقي دو تا مدلي است اي و اس گيريم ولي عدالت محاسبه سوم را مدل ترميمي مي

اند كه مختصراً به  كه منتقدين عدالت كيفري سنتي و متعارف، پيشنهاد و مطرح كرده
يك اكنون  هدف اينست كه سنجشي يا تخميني در عدالت .آنها اشاره خواهيم كرد
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كنند با اين  مقدار با توجه به صنعت بيمه و تفكر حاكم بر بيمه به مجرمين توجه مي
توجه به نوع بيمه و خطر مالي كه آن  با) شركت بيمه(گر   بيمه، بيمهتوضيح كه در
شونده بدهد، مبلغ بيمه را مشخص  گر دارد و بايد حق بيمه را به بيمه بيمه براي بيمه

 بلكه هدف ، نباشد…گويند در بزهكاري نيز صحبت از درمان و اصالح و  مي.كند مي
و  اين باشد كه قبل از هر چيز، كيفر ما در دادگستري كيفري و دستگاه قضايي بايد

مجازات، منجر به نگهداري، طرد و خنثي شدن مجرم بشود و در اين مدت مهم 
پروري نسبت به جرم چه ز رفتار ما از نظر اصالحي و درماني و با نيست كه نحوة

اند  اي را كه بزهكاران دارند و بالفعل داشته مهم اينست كه اين يك خطر بالقوه. باشد
 از طريق جدا كردن آنها از بقيه مردم اين خطر را از مردم رفع بكنيم . مديريت بكنيمرا

مديريت ( صحبت از مديريت خطر است سنجشي/آماريمنظور در عدالت  و بدين
   )بزهكاري

چيست؟ در عدالت آماري يا ) اي محاسبه(فرق عدالت بازپرورانه با عدالت آماري 
 هدف خنثي كردن و طرد و منزوي كردن ،ستاي هدف اصالح و درمان ني محاسبه

 در مكتب تحققي بيشتر . مادام كه حالت خطرناك دارد فقط كنترل است.مجرم است
ش امنيتي رولي در اينجا بيشتر، نگ) نگرش دارويني(نگرش جبرپنداري وجود داشته 

  . مطرح است، امنيت جامعه مهم است
(law and order) اصالح و درمان بزهكار را طرد بحث ) قانون و نظم( اين شعار

مفهوم ( دفاع از كل جامعه در مقابل اقليت مجرم، مهم است .گذارد ميو كنار كند  مي
 بنابراين فرق .ها اينطورند يراستجناح از نظر سياسي ) دفاع اجتماعي درمعناي اولش

كنيم   زندان را تبديل مي،كنيم اش اينست كه در نظرية بازپروري ما كلي هزينه مي عمده
ولي در  آوريم به درمانگاه، كارشناس مي آوريم روانپزشك و مددكار اجتماعي مي

مجرمين را در يك جا . كنيم  ما هزينه براي مجرم نميسنجشيالت دديدگاه ع
بر .كنيم كنيم مادام كه بالقوه داراي خطر ارتكاب هستند اينها را خنثي مي نگهداري مي
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اي آمريكا يك ميليون و هفتصد هزار زنداني وجود  در زندانهاكنون اين ديدگاه اساس
 ميليون و 5جمعيتي حدود لذا  .به اين گروه بايد تعليق مراقبتي را اضافه كردكه دارند 

 در محيط ، يعني در اختيار دستگاه قضائيند،مشمول زندانها هستندنفر پانصد هزار 
ض اينكه مرتكب به محو بازند ولي در عين حال، رژيم حبس بر آنها حاكم است 

 حقوق بشر ضآمريكا همواره از كشورهاي ناقبنابراين رود  تخلف بشوند در زندان مي
  . ي براي اطفال وجود داردت اعدام حمثالً. است

 تا به امروز در ادبيات جرمشناسي 1880دفاع اجتماعي مفهومي است كه از سال 
 را براي اولين بار  در مكتب تحققي كه اين اصطالح(social defense)مطرح است 

 مراد از دفاع اجتماعي، دفاع از جامعه درمقابل بزهكاران بود به .گاروفالو بكار برد
الشعاع  منافع كل، منافع فرد را بايد تحت(قيمت دور كردن و طرد كردن بزهكاران 

 به اين طرف به لحاظ اينكه در 1950قرار بدهد اما بعد از جنگ دوم جهاني از سالهاي
ال شد اصطالح دفاع پايمنگ دوم و اول جهاني حقوق بشر قوياً در اروپا دوران ج
 دفاع ، به موجب تعبير حقوق بشر.دادندو حقوق بشري  جديد ا تفسيراجتماعي ر

اجتماعي يعني دفاع از كل جامعه، از جمله دفاع از خود مجرمين، هدف اينست كه ما 
  آنها راقي بكنيم بلكه بايد به نوعيتل مجرمين را نبايد به عنوان عناصري از دست رفته

در .  سال دگرگون شد100ترتيب مفهوم دفاع اجتماعي در طول   بدين.اصالح بكنيم
ك جرم را مهار كنيم اگر الزم است به هر مقدار، س بايد ريسنجشيمكتب عدالت 

مديريت (سلب بكنيم و مجرمين را حبس بكنيم و آن بالقوگي مجرميت آنها را طرد 
  ) خطر
ت يعني رجعت به مجازات سنتام هتفكر بدالت استحقاقي، يك مقدار رجعت به ع

بحث اصالح مجرمين . است، رجعت به جرم ارتكابي و خطراتي كه ايجاد كرده است
اي كه بنام جرم  مسأله سزا دادنست برابر با بدي. در قانون مجازات ديگر مطرح نيست

 200ا فاصله حدوداً ب يعني .ه است عدالت سزادهنده يعني رجعت ب.ايجاد كرده است
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به اين  ،)كارند محافظه(اي حقوقدانان كه معموالً راستي هم هستند  سال، االن دسته
 چون اينها معتقدند كه مجازات در .اند دو مرتبه مجازات را احيا كنند رسيدهنتيجه كه 

 و ينبايد حالت دارويو ، مجازات، مجازات است ه استپرتو جرمشناسي تضعيف شد
. صالبتشانرا برگردانيم.  حيثيت بكنيم  بيائيم براي مجازاتها اعادةلذا.درماني بگيرد

اند و كانادائييها و استراليائيها بيشتر  آمريكائيها االن بيشتر به سمت عدالت آماري رفته
هايي از عدالت بازپروري است   در فرانسه هنوز رگه.اند عدالت استحقاقي را برگزيده

 ولي در همين فرانسه در سالهاي اخير ، وقايع اجتماعي نوع دوم هستندهنوز طرفدار
  .وجود دارديك نوع ديدگاههاي عدالت استحقاقي 

شدگان در عدالت ترميمي  بذو.  عدالت ترميمي خودش يك آلترناتيواست*
 جاي  عدالت كيفري سنتي را بگيرد و سعي  كالًمعتقدند كه عدالت ترميمي بايد

 به همين جهت است كه راجع ،يشان قابل تعميم به همة جرايم باشدكنند تئوريها مي
اي در عدالت  به عدالت ترميمي هنوز يك مفهوم جامع و مانع وجود ندارد ولي عده

 و معتقدند كه بهتر است ما سعي كنيم عدالت سنتي را حفظ كنيم ترند بين ترميمي واقع
ايش را  خشيم، جنبة سازش و مذاكرهعد ترميمي به آن بببو ليكن اينرا ترميمي بكنيم 

 اول و نحلة فكري (maximalist)نه خواه ي بيشدومة فكري ل به نح.پررنگتر بكنيم
(purist)خواهان  ناب

 اينها معتقدند كه مفاهيم و ديدگاههاي دستگاه .گويند  مي1
  ) بازپرورانه(عدالت كيفري را بيشتر ترميمي بكنيم تا تنبيهي 

دليلش اينست كه در ادبيات .  شده استيمي انتخاباينكه چرا عدالت ترم
بسيار راجع به اين مطالب زيادي ) آمريكايي و كانادايي و استراليائي(انگلوساكسون 

كنند درجهت رجعت به   صدها سايت اينترنتي دارند و تبليغ مي.اند نوشتهموضوع 

____________________________________________________________________________  
در ژان، پرادل، تاريخ ) پيشگفتار(» عدالت ترميمي«.)ح.ع(نجفي ابرندآبادي : ك. در اين خصوص ر-1

مجله تخصصي . 1381 پاييز» سمت«نجفي ابرندآبادي، چاپ اول . ح.هاي كيفري، ترجمه ع انديشه
 .10 و 9دانشگاه رضوي شماره 
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در جرايم سبك آيد كه الاقل  مدلهاي سنتي حل و فصل اختالف و بنابراين به نظر مي
 ما به لذا. و متوسط يك اجماع وجود دارد كه ما از عدالت ترميمي استفاده بكنيم

  .خاطر گستردگي و نو بودن ادبيات عدالت ترميمي اين نوع عدالت را انتخاب كرديم

  ايرادات عدالت كيفري سنتي

 ولي د كه اين نوع عدالت بازپرورانه مدرن استنطرفداران عدالت بازپرورانه معتقد
افتاده  طرفداران ديدگاههاي ترميمي اين دو عدالت را كالسيك و قديمي و عقب

عدالت (ند نيزگ ميبربايد كنار بروند و درمقابلش راه سوم را معتقدند دانند و  مي
  ) ترميمي
  ـ اولين دسته از انتقادات مطرح شده انتقادات كاركردي است 1
 (رت بود از ايجاد بازدارندگي عدالت سزادهنده عبا كاركرد يا رسالت. الف

deterrence (استاين هدف با سزادهي محقق نشده. از طريق ارعاب و عبرت  .
 رغم شداد و غالظ كيفري به بزهكاري و جرايم مشمول مجازاتهاي شديد منحني يعل

   . درجهت صعودي استبزهكاري آنان
 مبارزه با كاركرد عدالت بازپرورانه، اصالح و درمان مجرمين هست يعني. ب

اما واقعيت ) عد باليني بخشيدن به نهاد زندانب(تكرار جرم از طريق باليني كردن زندان 
الاقل ( درصد 60دهد كه حدود  اينست كه مطالعات مختلف درهمه جاي دنيا نشان مي

به عدالت كيفري و يا حتي زندان ) كنند  زندان عبور ميه ازاكثريت كساني ك
و  فقط محل تحمل مجازات ،بخش نبوده است  زندان رهايي اقامت در.گردند بازمي

روند و  اي حتي جلوتر مي عده. اي كه براي اصالح مصرف شده است بودجههدر دادن 
گويند عدالت بازپرورانه به هيچ وجه موثر نبوده و كارايي نداشته و اصطالح و  مي
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 ,nothing works)برند   را بكار مي(nothing works)1جمله مشهور انگليسي 

nothing moves) به اين ايراد عدالت كيفري بازپرورانه بايد جنبة بدآموزيها و 
اي از بيماريها و بدآموزيهاي اجتماعي  پاره. گسترش بيماريهاي مسري واعتياد را افزود

بيماري ايدز، بيماري (رود  از درون زندان با ترخيص زندانيان به جامعه آزاد مي
بازي، بدآموزي، مسائل   ورق، قماربازي، اعتياد، مصرف مواد،پاتيت ه،مقاربتي واگيردار

پس زندان قوياً زيرسؤال رفته و به همين جهت است كه طرفداران اصالح و ) جنسي
درمان به منظور نجات زندان، نجات عدالت كيفري اصالحي و بازپرورانه، پيشنهاد 

 يا 1م و اعمال بكنييبين كردند كه ما به جاي حبس، كيفرهاي جايگزين را پيش
اش براي رفع ايرادي كه عليه حبس  اليحه) در ايران(كيفرهاي بديل حبس كه امروزه 

پس به طور خالصه نه در جهت ارعاب و .  تهيه شده استمطرح شده است
اش را انجام نداده و  بازدارندگي و نه در جهت بازپروري، عدالت كيفري رسالت سنتي

ضايي قاي مادي، انساني، و ه ، هزينه براست، هزينهاز طرف ديگر، عدالت كيفري
 هزار زنداني در 600ـ700بيكاري هزينه كردن % 25 در كشور ما با .برد ا ميرزيادي 

بنابراين اداره . شوند و يك هزينه بزرگي است خارج مينيز سال كه وارد زندان و 
بديهي است . ر استبردا  براي دولت هزينهمجرمين بدون اينكه اين هزينه نتيجه بدهد

نوع تاثيري دارد ولي در حد هزينه و امكاناتي كه به آن و يك اين ايراد مطلق نيست 
يي و كارآمدي مورد آتوانيم بگوئيم كه عدالت كيفري، كار شود مي اختصاص داده مي
  . انتظار را نداشته است

____________________________________________________________________________  
1

 Question and در مقالهاي تحت عنوان 1974 را مارتيسن آمريكايي در nothing works تئوري -  

answer about prison Reform : what work به مقاله مباني . ك.براي مطالعه بيشتر ر(   بيان نمود
  .273 ص ، 33-34 شماره ، مجله تحقيقات حقوقي،ي دكتر علي صفار،نظري پيشگيري از جرم

، جايگزين حبس يا مجازات بينابين، نشر )محمد(دكتر آشوري . ك. در اين خصوص ر-2
  1382گرايش،
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دجة جامعه، مؤديان مالياتي، كساني كه بونگرش  .ـ ايراد دوم اقتصادي است2
 نفتي كه از سهم ما استخراج ،دهيم كنند و مالياتي كه من و شما مي دولت را تأمين مي

گذاري در جهت عمران و آباداني  رود و بايد مصرف سرمايه شود و به فروش مي مي
گذاري دولت براي پرداختن به مجرمين و نگهداري آنها  جامعه بشود نسبت به سرمايه

اگر مؤديان مالياتي و جامعه و مردم، . منفي استخيلي نگرش همراه باترديد و 
سازد، ادوات پزشكي وارد بپذيرند كه دولت با پول ماليات، با پول مردم، بيمارستان  مي

العالج را به خارج اعزام بكند، به همان اندازه، صرف و هزينه از  كند حتي بيمار صعب
معه با دشواري اينرا جا. اقتصاد كشور براي مجرمين، همراه با شك و ترديد است

سبب شده است كه در بعضي از كشورها، ) ديدگاه اقتصادي(اين ديدگاه . پذيرد مي
جويي در  ندانها مشمول سياست خصوصي سازي قرار بگيرند، دولت براي صرفهز

 در آمريكا، .خش خصوصي را به كمك بطلبدب) بودجة عدالت كيفري(بودجه زندانها 
 بنابراين مسائل اقتصادي مربوط .ديريت زندانهاستبخش خصوصي كالني، به فكر م

سازي عدالت  كه صحبت از خصوصياست به عدالت كيفري تا بدانجا جلو رفته 
شايد تشويق و ترغيب دولتمردان، تشويق و ترغيب جامعه . شود  صحبت ميكيفري

 بديهي .جويي باشد مدني در شركت و مشاركت در عدالت كيفري هم به منظور صرفه
كند و شركت  جامعه مدني به صورت افتخاري و داوطلبانه حل و فصل مياست 
 اي كه عدالت كيفري سنتي براي جامعه دارد  پس مسأله اقتصادي و هزينه.كند مي

 سنگيني  ترديد بر دوش جامعه بيباشد  بدون اينكه داده نتايج مورد توجه را داشته
   .كند مي

 كار …كه زنداني در شهرداري و سازي زندانها اين نيست  منظور از خصوصي
هاي زندان مشاركت  معني نيست كه زنداني را در برآورد بعضي از هزينه كند و بدين

 .شود  چون مجازات طبقاتي مي، زيرا اين خالف جنبة عمومي مجازات است،بدهند
سازي به اين معناست كه مثالً دولت رستورانها را به بخش خصوصي  خصوصي
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هايي مثل شكستن  دهند و هزينه بلغي براي اداره آن رستوران ميسپارد و سالي م مي
البته ممكن است اين مفهوم به ضرر زنداني باشد ولي . يوان به عهدة پيمانكار استل

كنند و ضمناً شركتهاي مختلفي در زندانباني  باز چون دولت بازرس دارد و كنترل مي
پس . يات كار را بهبود ببخشدتواند كيف  اين رقابت مي،كند متخصصند و رقابت مي

سازي يك دليل عمدة اقتصادي براي عدالت كيفري سنتي داشته است  بخش خصوص
اي عدالت كيفري بود كه درواقع ه هاي دادگستري و هزينه و آن درجهت كاهش هزينه

  . پسندد مؤديان مالياتي و مردم آنرا نمي
  سازي تفكر عمده در خصوصي

 در فرانسه، ادارة تأسيسات .اند ها انتخاب كردهسازي كه فرانسوي تفكر خصوصي
زندان، ادارة رستوران زندان، ادارة كارگاههاي زندان، به عهدة بخش خصوصي است 

دولتي (ولي مديريت زندان، مديريت مجازات به عهدة سازمان زندانهاي فرانسه است 
صوصي والاقل در بعضي از ايالتها زندان صددرصد خ% 100ولي در آمريكا ) است
و هم ) البته بازرس ايالتي، رفت و آمد دارد(هم مديرانش بخش خصوصيند . است

دهند برخالف ايران كه امنيت   در فرانسه، امنيت زندان را به افراد خاصي مي.رستوران
بهتر است ما مدرسة عالي زندانباني البته . دهند  مي زندان را به سرباز نيروي انتظامي

  . داشته باشيم
اي جرمشناسي واكنش اجتماعي تلقي  شناسي يكي از شاخه ديده كه بزهعلت اين

اي در تعيين نوع و ميزان  تا اندازه) شاكي(ديده  به اين جهت است كه بزهاست شده 
كند و واكنش  دهي مي و گهگاه درخصوص نحوة اجراي مجازات هم جهتمجازات 

 يا شاكي  ديده  اين بود كه بزهكند و سرانجام دليل سومي كه گفتيم اجتماعي را متأُثر مي
رسيم به  در اصالح و درمان مجرم نقش عمده را دارد و اينجاست كه يك مقدار مي

الواقع حل و فصل  و براي عدالت سنتي و متعارف فيرسيم  ميمبحث عدالت ترميمي 
شود اما رفع خصومت  احتماالً بزهكار هم اصالح ميهدف است و اختالف و دعوي 



       ١٥٦٧ )۱عدالت ترميمي(شناسي  جرم

    

 به همين جهت ،شود نمي ايجاد كدورت بين دو طرف و جامعه محليو رفع تنش و 
   .كنيم شناسي را زيرعنوان جرمشناسي واكنش اجتماعي مطالعه مي ديده است كه ما بزه

در خصوص اين ايرادها بايد اشاره شود به اينكه عدالت : ـ ايرادهاي سياسي3
 با حاكميت ملي كيفري برخالف عدالت مدني يا عدالت حقوقي، رابطة تنگاتنگ

دولتها دارد و به عبارت ديگر مقررات كيفري با نظم عمومي عجين هستند به همين 
جهت است كه حق تعقيب كيفري، حق محاكمه كردن و سرانجام حق مجازات كردن 

شود و دولت از اين طريق اعمال حاكميت  از جمله وظايف انحصاري دولت تلقي مي
گري نيست بلكه اعمال حاكميت است  ري تصدي بنابراين امر قضايي كيف،كند مي

دولت و كارگزاران دولتي، ...همانطور كه در سياست خارجي در سياست اقتصادي و 
كنند و  گيريهاي عمدة اين سياست را مشخص مي كنند و جهت سياستگذاري مي

كنند در عدالت  از بخش خصوصي استفاده مي) احتماالً(درخصوص موارد فرعي 
گذاري، به عهده دولت است و دولت بخاطر عدالت كيفري   سياستكيفري هم اين
پذير بشود به  ار عمومي و دربرابر افكار جهاني آسيبفك كه دربرابر اهم ممكن است

و در دهند  انجام مياين داليل، دولتها معموالً مسأله قضايي كيفري را با وسواس 
المللي مثالً در ميثاق   اسناد بين در.دهند و آنرا زيرنظر دارند انحصار خودشان قرار مي

 درصد از مواد اين ميثاق رنگ 35كنيد كه حدود  حقوق مدني و سياسي مالحظه مي
الملل،  حقوق كيفري بين ديده ـ دربارة  دربارة اطفال بزهكار ـ اطفال بزه.كيفري دارد

ماده يا  نحوة اجراي كيفرها جملگي، يك  دربارة كيفرها و درباره آئين دادرسي، دربارة
 بنابراين دولتها براي حفظ .ه استد اختصاص داده شدرموا مواد به اين يك بند از

جنبة عمومي و غيرشخصي عدالت كيفري ناچارند كه خود حق تعقيب را حفظ كنند 
 البته عدم رعايت موازين حقوق بشري و بويژه عدم .و آن را صرفاً دولتي نگهدارند
 ضشود كه آن دولت به عنوان ناق  سبب مي(fair trial)رعايت اصول دادرسي عادالنه 
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 در قوانين كيفري ما چند اصل داريم 1.المللي محروم باشد حقوق بشر از امتيازات بين
 به .شوند ولتي كه در امر عدالت كيفري اختالل ايجاد بكنند مجازات ميدكه عوامل 

 بنابراين .ستا شكنجه و آزار مظنون و متهم و محكوم ممنوع ا.  ق38موجب اصل 
 كيفري دولتها و سپس عوامل دولتي را در  عدم رعايت موازين حقوق بشري در مقولة

الي كه االن در جامعة ما زنده است همين قتل ث م.دهد معرض حقوق كيفري قرار مي
در افكار عمومي ) نه دستگاه قضايي ايران( به هر حال دولت ايران .خانم كاظمي است

 پس يكي از نقاط .ت زير فشار و اتهام استخلملل سا داخلي و همچنين بين
داخلي روزانه صدها رأي مدني و محاكم  در .، عدالت كيفري استدولتهاپذير آسيب

افكار عمومي حساس نيست اما . شود شود و هيچكس مطلع نمي تجاري صادر مي
 زيرا تابعان ، چون موضوع افكار عمومي انسان هست.مسائل كيفري خريدار دارد

 (objects)آن موضوعات وهاي حقوق كيفري  هژ سو.ل نيستنداوموق كيفري احق
گير   بنابراين، قوانين نسبت به حقوق كيفري بسيار حساس و سخت. هستندها انسان

هستند اما سوال اينست كه آيا دولتي بودن حقوق كيفري به قوت خودش باقيست؟ 
سي و علمي آيا دولتها كماكان آن هاي سيا آيا در پرتو تحوالت چند دهه اخير در زمينه

در ) چون و چرا آن حاكميت ملي مطلق و بي(كنند   را قرائت مي19حاكميت ملي قرن 
 رژيمهاي . بستگي داردبه ماهيت نظام سياسي كشورهااين امر : پاسخ بايد گفت كه

 و  يعني از به اسناد.اقتدارگرا و اقتدارگراي فراگير، نوعا اين ديدگاه را هنوز دارند
المللي  شوند و بنابراين تن به تعهدات بين المللي ملحق نمي كنوانسيونهاي بين

دانند مثل كرة شمالي كه  ميالمللي  بيناي از جامعه  افتهبدهند و خود را تافته جدا  نمي
 داريم كه ماهيت ياما درمقابل رژيمهاي.  استالمللي هم صرفنظر كرده از امتيازات بين
 با مردم خودشان دادوستد بكنند ثبات ، كه با دنيا دادوستد بكنندطلبد سياسي آنها مي

____________________________________________________________________________  
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 به عنوان مثال، انگلستان برخالف فرانسه كه ،را در داخل كشور خودشان تثبيت بكنند
 سال طول كشيد تا 200 و ندهزاران نفر كشته شد(انقالب كرد تا به دموكراسي برسد 

و ساالر بوده  من همواره دولتي مرددولت انگلستا) ساالري فعلي رسيد مبه صورت مرد
 بنابراين ماهيت رژيم سلطنتي .كند شاه حكومت نمياست كرده  شاه فقط سلطنت مي

ساالري و حضور مردم داشته باشد  كند اگر اعتقاد به مردم  فرقي نمي نباشدباشد يا
  جامعه مدني را بپذيرد و قبول بكندي يا تأسيس حقوقديعني به تعبير امروزيها نها

)NGOكند  اي تعديل مي در اينجاست كه حاكميت ملي خود را تا اندازه)  را بپذيرد
يعني در اموري، اختيارات سنتي خود را در امر اعمال حاكميت با نظارت دولت به 

توانيم بگوئيم كه  كند حاال باتوجه به اين مي جامعه مدني و درواقع مردم، تفويض مي
الواقع پذيرش و قبول وجود  ه عدالت ترميمي فييكي از داليل سياسي روي آوردن ب

جامعه مدني است بدين معنا كه جامعه مدني هم داراي تكليف است و هم داراي 
 اين مهم است كه دولتها بپذيرند جامعه مدني مردم عادي و الية سازمان .حقوقي است

 گي داردولي آنچه كه اينجا تاز.  ها هم تكاليفي دربرابر دولت دارندNGOاش  تهفيا
چه (جامعه مدني .  هم داراي حقوقي نسبت به دولت باشداين است كه جامعه مدني 

نسبت به حكومت و دولت ادعا ) يافته وش، چه به صورت سازمانجبه صورت خود
به طور كلي (خوشبختانه باتوجه به توسعة سياسي . داشته باشد و حقوقي داشته باشد

 به هر شكل ،ردمساالري يا دموكراسيو پيشرفت اصالحات به سمت م) در دنيا
وجود حقوقي جامعه ) نظامهاي سياسي دنيا(كنيم كه بيش از پيش دولتها  مالحظه مي
شوند و لذا جامعه مدني را در  پذيرند و لذا براي آن حقوقي را قائل مي مدني را مي

  . ادارة كشور حتي در امور مربوط به اعمال حاكميت دخالت و مشاركت مي دهند
) سياست مشاركتي (Partenership policy سياست كلي است كه االن به يك

 با  حكومتهااين يك بحثي است كه جنبة سياسي دارد چرا؟ چون. مشهور است
با (مشاركت دادن مستقيم مردم در ادارة امور حكومت و با شفاف سازي حكومت 
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ا و عمر استمرار خودشان ر) ها و سياستگذاريهاي حكومت شفاف كردن برنامه
 سال است انقالب كرده و ديگر هرگز انقالب 200 فرانسه .كنند خودشان را بيمه مي

 شاخ و برگها .اگر اصالحاتي هم بشود درعين اثبات جمهوري است.  استنشده
 در دادن مردم بنابراين در مشاركت . خود باقي استقوتتنه به ولي شود  اصالح مي

يكي از اين موارد، . كند  خود را بيمه ميامور كشور، درواقع دولت رژيم سياسي
مشاركت مردم است در امر كيفري و امر قضايي كيفري كه درواقع نمودش در بحث 

  .  همان عدالت ترميمي استما تحت شرايطي
خواهيم ديد كه برخالف حقوق مدني و آئين دادرسي مدني، مشاركت مردم در 

تحت شرايطي ) در اجراي مجازاتچه در امر تعقيب چه در محاكمه چه (امر كيفري 
در كنار . است زيرا حقوق كيفري كماكان با نظم عمومي و حاكميت دولتها ارتباط دارد

 وجود المللي  يا جامعة مدني بينNGOSجامعه مدني كه امريست داخلي امروزه 
اغراق سياستگذاريهاي سازمان ملل متحد و سازمانهاي  المللي بي  جامعة مدني بين.دارد
 NGO يكي از .دهند ميالشعاع خودشان قرار  اي مثل اتحاديه اروپا را تحت قهمنط
باشد كه با مواد   مي(green party)المللي كه خيلي فعال است گروه سبز  بين
كنند و اين   مي مبارزهاي نظامي فعاليتهاي هستهو اي و آلودگي درياها  هسته

 دولتها نيز براي حفظ اعتبار شود كه المللي سبب مي حضور فعال جامعه مدني بين
المللي   از امتيازات جامعه جهاني تحت تأُثير جامعه مدني بينمندي المللي و بهره بين

مللي نوعي البي يا نوعي گروه فشار لا به عبارت ديگر جامعه مدني بينقرار گيرند 
هايي بر دولتها فشار مي آورد و آنها را به سمت خاصي سوق  است كه در زمينه

كنيم كه پديدة نيمه دوم قرن بيستم جامعه  پس از نظر سياسي مالحظه مي. دهد مي
ست كه در كشور ما چند سالي است ا NGOSمدني و اهميت جامعه مدني و حضور 

 NGOكه باب شده و حضور دارد و ديديم كه خانم عبادي به خاطر تأسيس و ادارة 
اي كه به او  خشي از جايزه يك ب. جايزه گرفت… زنان و، حمايت از كودكاندر جهت
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 هايي بود كه دولت و مجلس را در امر NGOاختصاص داده شد به خاطر فعاليت در 
و سبب  دادند  زير فشار قرار مي…قانونگذاري، اصالحات در قبال اطفال، زنان 

 قانون راما مرهون جامعه مدني و در همين يك سال اخير د.شوند پيشبرد قوانين مي
جامعه سوي  دقيقاً از 81ايت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر  قانون حم.هستيم
مجلس يك نمايندگان  ، مجلس به آمد و رفتيعني با.  پيشنهاد شد هاNGOمدني و 

   .دشتبديل قانون به  دادند و به مجلسطرح درست كردند و
باشد كه   قانون اساسي مي38ا قانون اصالح اصل يقانون ديگر قانون منع شكنجه 

 به هرحال اين قانون هم طرح .ه االن در مجمع تشخيص مصلحت نظام استالبت
، به اين ترتيب  استاش در جامعه تشكيل يافته نمايندگان مجلس بوده و ريشه

هايي از حضور جامعه مدني در امر  كنيد كه دركشور ما هم جلوه مالحظه مي
دم در سياست جنايي توانيم به اين بگوئيم مشاركت مر ميكه  است دقانونگذاري مشهو

  . تقنيني
 نمايندگان مجلس منتخب مردمند ولي اينها مشاركتي نيست  درست است كهيعني

ولي وقتي انجمن حمايت از كودكان هستند،  حاكميت ءچون نمايندگان مجلس ما جز
 ،كند  تبليغ مي،آورد  فشار مي،دهد ميطرح دهد،  و زنان كه غيردولتي هست قانون مي

گوئيم جامعه مدني در امر   اينجا مي.شود  ميرد و منجر به قانونگذا سمينار مي
 از طريق طرح به مجلس رفت، و دولت دخالت ، يعنيقانونگذاري مشاركت كرد

توانيم اشاره  بكند اما دليل ديگر كه ميآن را تهيه اليحه نبود كه مثالً رئيس قوه . نكرد
 به باشد داليل علمي را عمدتاً لمي ميداليل ع. بكنيم و شايد با آنها تداخل داشته باشد

يا جرمشناسيهاي انتقادي از يكسو و جنبش فعاالن حقوق زن، جنبش كوشندگان 
داليل علمي . دهند  ميمنيستها از سوي ديگر نسبتف حقوق زن يا (Activists)فعاالن 

درواقع مربوط است به جابجايي دوربين جرمشناس در هنگام مطالعة جرم در سه 
  . ه اخيرچهار ده
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قرار دهيم ي ر نظام كيفءتوانيم در رأسش طرفداران الغا جرمشناسي انتقادي را مي
از اين جهت كه حقوق . كه معتقدند حذف حقوق كيفري خيلي بهتر از حفظش است

 براي مردم، براي خانواده ها و مجرم دارد و ي زياديزا كيفري تبعات صنفي و جرم
اني زيادي را به دنبال دارد و به جاي آن پيشنهاد  اجتماعي و هزينة زم ضمناً هزينة

كنند كه ما برگرديم به روشهاي سنتي و عرضي معمول در گذشته براي حل و  مي
در كتاب تاريخ انديشه هاي كيفري در قسمت آخر در داستان مربوط . فصل اختالفات
مثال ي  نظام كيفرء طرفداران الغا.كند  دانشجو در يك اتاق اشاره مي5به زندگي 

 دانشجو 4 .شكند كند و تلويزيون مي يك دانشجويي بشقابي را پرت ميزنند كه  مي
  . نشينند و فكر مي كنند كه براي آن دانشجو چه تصميمي بگيرند پيش هم مي

گويد اين  مي(گويد   يكي مي يا نه؟ا از او عذرخواهي كندتبه ناظم اطالع بدهند 
 تايي بنشينيم و با هم مشورت كنيم و از او 5از متخلف بخواهيم بيايد ) راه خوبست

حل  بپرسيم چرا اينكار را كرده، مشكل چي بوده، و بنشينيم كدخدامنشي دنبال راه
توانيم احتماالً تصميم بگيريم كه اين تلويزيون را درست  بگرديم و از اين طريق مي

توانيم اينرا  گيرد كه ما مي از اين نتيجه مي. هم ضمناً مشكلش را حل كنيمو كند 
  . ابگونه است ولي استدالل يك اروپايي استر اين خيلي س.تسري بدهيم به كل جامعه

كه در جهت لغو ) لستمنلوك هو(يك استاد هلندي است كه قبالً كشيش بوده 
هاي اجتماعي و حيثيتي كه براي مردم دارد روشهايي  هزينهبه خاطر نظام كيفري 
رم را نو روشهاي كرده  اضافهو رسوم قضايي ي را به عرف و آداب مدرواقع مرد

   . را انتخاب كرده كه اين مثالش استNon violent justice) رم رانعدالت (
به عنوان مكتبي مطرح هستند در تحوالت محتواي نظام اكنون فمينيستها كه 

   در ايجاد جرايم جديد، در تشديد مجازاتهاي جرايم عليه زنان نقش عمده،كيفري
رسالتش پايان نبايد كنند كه عدالت كيفري با صرف مجازات كردن  پيشنهاد ميدارند، 

تاواني است كه مرتكب بايد بپردازد اين و اي   مجازات درواقع بدهي،شودبيافته تلقي 
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شود؟ مثال زني كه مورد تجاوز  ديده چه مي خورد اما تكليف بزه به دردكل جامعه مي
 ، كتك و ضرب و شتم همسرش قرار گرفتهبه عنف قرار گرفته يا زني كه موضوع

 اين ،زني كه به اجبار باردار شده، زني كه شوهرش به زور بچه را گرفته و فرار كرده
 عدالت كيفري بايد .شود زن با مجازات كردن شوهرش يا مرتكب جرم راضي نمي

اثرو كارش را بعد از اعمال مجازات مرتكب ادامه بدهد يعني بايد درجهت تشفي و 
كار بكند و اينجاست كه بنابراين عدالت كيفري سنتي و  ديده كين خاطر زن بزهتس

د و معتقدند عدالت كيفري فقط مجازات كننده است و به نبر متعارف را زير سوال مي
شوند و فرد شاكي به حال خود رها  محضي كه مجازات كرد درهاي عدالت بسته مي

بتهاي بعد از مجازات و بعد از خروج از شود و حال اينكه در بعضي از جرايم مراق مي
نامه سازمان زندانها، ما مراكزي به  دستگاه قضايي تازه بايد شروع شود كه البته در آئين

كه خاص بزهكاران است ولي راجع به داريم از خروج بعد نام مراكز مراقبت 
  . بيني نشده است ديدگان هيچ تمهيداتي پيش بزه
را نقد ) سزادهنده و بازپرورانه(ينكه ما عدالت سنتي را ينها داليلي بودند براي اا
 باتوجه به اين ايرادات يك گروهي پيشنهاد كردند كه ما به سمت عدالت .كنيم

ديده محور،   بزهبستريدر عدالت ترميمي توانيم به حق بگوئيم   پس مي.ترميمي بيائيم
سيدن به يك مفهوم  ليكن امروزه عدالت ترميمي به منظور دستيابي و ر،متولد شد

جامع و يك تئوري جامع كه بتواند جايگزين مدلهاي سنتي عدالت كيفري بشود 
ديده، عالوه بر  هاي بزهكاري را عالوه بر مالحظات بزه تالش كرده است كه كليه جنبه

هاي بزهكاري را هم در معادالت خودش وارد  ديده ساير جنبه حقوق و منافع بزه
متولد شد اما در ) ديده شناسي بزه(ديده محور  در بستري بزه پس عدالت ترميمي .بكند

بستر عمومي عدالت، بارور شد زيرا داعية رقابت با عدالت كيفري متعارف و سنتي را 
 در اينصورت بايد چكار بكند؟ در اينصورت بايد در تئوري و مدل خودش ،دارد

بحث . جه بكند يا شاكي به بحث سرنوشت بزهكار تو ديده عالوه بر حقوق بزه
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ديده به آنها تعلق دارند را نيز لحاظ بكند و  خساراتي كه جامعه محلي كه بزهكار و بزه
 پس عدالت ترميمي عالوه .را هم لحاظ بكند) كل جامعه(منافع عموم : باالخره چهارم

 بايد اين سه ركن ديگر را هم وارد محاسبات خودش بكند و به همين  ديده بر بزه
 راجع به .روزه راجع به عدالت ترميمي يك اجماع وجود نداردجهت است كه ام

restorative justiceيك تعريف اجماعي وجود ندارد و رويكردها متفاوت است . 
 بزهكار را در ،دانند ديده محور مي هنوز كساني هستند كه عدالت ترميمي را ذاتاً بزه

 مظلومين ي وديده، شاك گويند عصر، عصر بزه دهند و مي اولويت دوم، سوم قرار مي
  . است
اولين (خانواده، محله، محيط كار، كافرما، محيط دوستان :  جامعه محلي مثل*

  ). شود دار مي محيطي كه بعد از ارتكاب جرم، ملتهب و جريحه
 تنبيه و اگر بزهكار، است محور بزهكار و كل جامعه،در عدالت كيفري سزا دهنده
 و در عدالت بازپرورانه، بزهكار مهم است و يك كند ميبشود كل جامعه تشفي پيدا 

 ولي طرفداران عدالت ترميمي، مدعي هستند كه در تئوري ،عهمجاهم مقدار 
  . توانند اين چهار ركن را تضمين بكنند پردازيهاي جديدشان مي

) تصالحي(مجازات بدهي فرد به كل جامعه است اما در ديدگاه عدالت ترميمي 
) كنند همه احساس ناامني مي(شود  فتد، ابتدا محيط ملتهب ميوقتي جرمي اتفاق مي ا

جامعه و  communityدر عدالت ترميمي آن . كند ميپيدا و بعد به كل جامعه تسري 
  .مهم استمحلي 

  شكال عدالت ترميميا

يعني خود قاضي يا كالنتري به صورت : ـ درون سيستمي قضايي و پليسي1
  . كنند ايفا ميابتكاري و خودجوش نقش ميانجي را 

قوه قضائيه از طريق قانونگذار اعمال : ـ عدالت ترميمي تفويضي و انتقالي2
 مثل شوراي حل .كند به افراد حقيقي يا حقوقي واگذار ميهمراه با نظارت عدالت را 
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اختالف در كنار هر شوراي اختالف يك مشاور وجود دارد كه قاضي است و درواقع 
  . كند نظارت مي
هاي انصاف  خانهمانند جامعوي و مردمي كه دولت هيچ نظارتي ندارد ـ كامالً 3

هاي مردمي مثل عشاير يا در عمل شوراهاي شهر در برخي از  قبل از انقالب، آئين
نظر نهاد تأئيد و ها در دادگستري منوط است به   امكان قبول برخي از شكايت.شهرها
    گري ميانجي

س اقامه شكايت موكول پ. دپذير ميرا كايت دادسرا يا دادگاه شدر صورت تاييد، 
آن نهاد بايد بگويد كه اينها آمدند و درنهايت شكست . به نظر آن نهاد جامعوي است
  . كند كند و دادگاه رسيدگي مي خوردند حكم را امضاء مي

كنيد عدالت ترميمي اشكال مختلفي دارد و مداخلة حكومت،  پس مالحظه مي
شناسي،  ديده بزههم به بحث ارائه اين داليل گريزي حاال بعد از . متفاوت است

عليه تقريبا در هيچ كجاي قانون در  ديده يا مجني ديدة كيست؟ اصوالً بزه بزه. زنيم مي
ديده تحت عنوان   معموالً از بزه.هيچ كدام از نظامهاي كيفري تعريف نشده است

يا مدعي خصوصي كسي  شاكي 9ك ما به موجب ماده .د. مثالً در آ،شود شاكي ياد مي
 .شود چوب جرمي صاحب حق ميرشود يا در چها است كه از وقوع جرمي متضرر مي

يك تعريف فني بدست داده، حاال در اجراي بلكه ديده را تعريف نكرده  بزهبنابراين 
  ديده كيست؟  اين تعريف بزه

كه از وقوع جرم ) حقيقي يا حقوقي(ديده شخصي است  به موجب اين ماده بزه
  ديدة ند هم بزهاتو  لذا شاكي مي، يا بطور غيرمستقيم، متضرر و زيان ديده است ستقيماًم

اقامة و دارند قرار ديده  تواند اولياء و كساني كه تحت تكفل بزه واقعي باشد و هم مي
توانيم بگوئيم كه اگر ما اين مقررات را بررسي كنيم   بنابراين ميباشددعوي بكنند 

ديده در مقررات تا  كنيم كه حقوق بزه  مالحظه مي،بررسي بكنيمقوانين باستان را 
ديده  به عبارت ديگر در متون اولية حقوق كيفري بزه. استاي مدنظر قرار گرفته  اندازه
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اي به  اشارهو مستحق حمايت تعريف شده و   مظلومبه عنوان زيان ديده، شخصي
وران باستان را بررسي سهم او در وقوع جرم نشده است، حتي ما وقتي مقررات د

كنيم كه مثالً در عصر حمورابي  مالحظه مي) در درس تاريخ حقوق كيفري(كنيم  مي
 قبل از ميالد درمواردي الاقل دو مورد چنانچه بزهكار و مرتكب جرم سال170حدود 

المال و خزانه  حاكم شرع ـ بيت(فراري باشد يا ناتوان باشد يا ناشناخته باشد دولت 
ف به پرداخت خسارت يا دادن اموال مسروقه به مال باخته و منجي عليه مكل) عمومي
كنيم كه در تاريخ حقوق كيفري مواردي بوده است كه  پس مالحظه مي. استشده 

بر ديده را خود دولت بدون اينكه قصوري كرده باشد  مسئوليت جبران خسارت بزه
بحث ا .كه در قانون م مواردي .و اين نيست مگر حمايت از شهروندانعهده گرفته 

   :آمده است عبارت است ازديه پرداخت جبران خسارت اولياء دم يا 
را مورد ديه كه به عنوان مثال در اين چند  244ماده ، و تبصره 312، 313  موادـ1
  مبنايش چيست؟ با اينكه قصوري نكرده است بايد پرداخت كند؟ المال  بيت

اي كه مستحق  يم كه اشاره دارد به مال باختهدر قانوننامه حمورابي دو تا ماده دار
خسارت زدايي از طرف دولت است و مقتولي كه خانواده او بايد توسط دولت مورد 

 230ماده طبق  .حمايت قرار بگيرند و ديه مقتول را دولت به اولياء دم بپردازد
 استاگر سارق دستگير نشد شخصي كه اموال او سرقت رفته : حمورابينامه  قانون

 و حاكمي كه در قلمرو او شهربايد در مقابل خدا شرح اموال مسروقه خود را بدهد و 
را ) خانواده(سرقت ارتكاب يافته است مكلف است عوض اموال مسروقه آن فرد 

به اين امر جنبة قدسي بدهد است خواسته ) درمقابل خدا(است  گفته اما اينكه. بدهد
 دوم اينكه اينجا حاكم شرع .گويد نمي متعهد بشود كه دروغ ،)مشروعيت بدهد(

  . شود جانشين سارق مي
 و شهردر اينصورت   اگر در همين سرقت، صاحب خانه كشته شد24م طبق 
 نفس ه گرم نقره كه دي500حدود يعني بايد به خانواده او يك مينا نقره آن حاكم 
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است ما شده كه وارد قانون وجود داشته هم چند مورد ) 7قرن (در اسالم . بدهداست 
  . شود  پرداخت ميحال سوال اينست كه براساس چه مبنايي اين خسارت

  فقط در سه جرم كالهبرداري،(اي از جرايم عليه اموال  پرداخت خسارت پاره
 پرداخت خسارت ناشي از جرايم عليه ، تا سقف معيني))سرقت، خيانت در امانت

در مواردي كه بزهكار  اشخاص بدون سقف زماني توسط دولت و نهادهاي عمومي
بيني  در حقوق فرانسه و اغلب نظامهاي كيفري غرب پيشناشناخته و فراري است 

   .)خسارت زدايي عمومي دولتي(شده است 
دعوي  ديده اقامة دهد و بعد دولت به جاي بزه در اين مورد دولت خسارت را مي

 در ،د و يا فرار كند مورد ديگر جايي است كه ماشين تصادف كرده و بيمه نباش.كند مي
 بيمه شخص 11م . (پردازد ديده را مي اينصورت صندوقي در بيمه مركزي خسارت بزه

 جرايم و آن دردهد  مورد ديگري جايي است كه دولت خسارت را مي ).ثالث
اي اشخاص  كه سوء قصد عليه حكومت است و در اين وسط عده است تروريستي
  . شود متضرر مي انتظاميبه افرادي مثل نيروي ) حقيقي(عادي 
در (شود  تعيين ميبراي آن اي كه هر سال در مجلس بودجه  نامه طبق آئينكه 

 فرايند جبران خسارت قربانيان جرايم تروريستي و .)وزارت كشور يك رديفي دارد
 يعني شوراي تأمين شهرستان كه جرم در آن ،سوءقصد، قضايي نيست، اداري است

مثالً . پرداخت خسارت يك سقفي دارد. كند كند و پرداخت مي اتفاق افتاده، بررسي مي
 مرجع تجديدنظر نسبت به . هزار تومان بود700تا تا دو سال قبل در مورد اموال 

 در فرانسه هم در جرايم .تصميمات شوراي تأمين، شوراي عالي امنيت كشور است
  . دهد تروريستي دولت خسارت مي

كه دولت با  وارد از طرف دولت چيستحال فلسفه جبران خسارت در اين م
  در فقه، چيست؟ فلسفه آن شود  اينكه مقصر نبوده جانشين مي

  .دولت يكي از وظايفش مديريت امنيت است
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از موارد اعمال حاكميت  برقراري نظم عمومي و مديريت و توليت امنيت عمومي 
 حقوق اي از نويسندگان براي توجيه اين تأسيس جديد در  پس عده.دولت است
اند كه  بر اين عقيده) فراري استو يا مقصر، ناشناخته يا زماني كه مرتكب (موضوعه 

 ولي در ،دهد ديده دولت خسارت را مي براي جلوگيري از گرفتار شدن شخص بزه
 بايد يك ،كليه قراردادهاي بيمه اموال و اشخاصدر حقوق فرانسه جالب اينست كه 

كه اسم آن، صندوق ملي جبران خسارت قربانيان درصد مبلغ قرارداد به يك صندوقي 
  . جرايم است فرستاده شود

و آن صندوق هم در اجراي تصميم . دهند مي» مردم«پس اين پول را درواقع 
الحساب تا   اين پول را علي.كند  ميقضايي خارج از تشريفات طوالني رسيدگي

آيد بلكه از   نمياز ماليات عمومي اين پول دهند ميآن شخص دادگاه به رسيدگي 
  . آيد قراردادهاي بيمه مي

 مردم بخشي از حقوق .بين دولت و مردم قراردادي دوجانبه وجود دارددر واقع 
اند و دولت هم در اين قرارداد، پذيرفته كه از جملة وظايفش  خودشان را به دولت داده
يا، كانادا،  در زمينة حمايت از بزهديدگان، زالندنو، استرال.تأمين امنيت ملي است

 اولين صندوق حمايت از بزهديدگان را 1967 زالندنو در سال .انگلستان پيشتازند
  ايجاد كرد 
ديده به عنوان مظلوم، شخص مستحق  ها، از بزه  اين بحث در همة: بندي جمع

حمايت، به عنوان شخصي كه صرفنظر از نقشي كه در وقوع جرم داشته است بايد به 
در آثار جرمشناسان مالحظه . سخن به ميان آمدرا گرفت او كمك كرد و دست او 

گاروفالو از اعضاي مكتب تحققي در آثار خودشان به ترتيب و كنيم كه فري  مي
اند كه در پاسخ به جرم  شناسي جنايي و جرمشناسي به اين نكته اشاره كرده درجامعه

 مجازات  ديگر، به عبارتديده نيز بايد لحاظ شود مصالح و منافع بزه) بزهكاري(
اما اين فاز اول يا . ديده هم داشته باشد  خسارت زدايي از شاكي و بزهةمقداري جنب
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 فاز دوم .باشد  ميشناسي در ادبيات حقوقي يا قوانين كيفري ديده مرحلة اول بزه
 يعني .اي از جرمشناسي است شناسي به عنوان شاخه ديده مرحلة بزه) مرحله دوم(

ا رابراين مستحق نوعي مجازات و مستحق نوعي ضمانت اجديده و بن مطالعة بزه
  .باشد مي

ديده، نگرش ترحم و  ، حمايت از بزه استبازگشت به دوره اول: مرحله سوم
  كرد طي شناسي سه مرحله  ديده پس به طور خالصه بزه. حمايتي نسبت به شاكي

ه مرتبه مرحلة اول حمايتي، مرحله دوم تعيين سهم او در ارتكاب جرم و باالخر
  . نگرش حمايتي

ديده يك تفاوت عمده  در اين نگرش حمايتي و نگرش جرمشناختي نسبت به بزه
ديده،  ديده، عالوه بر بزه وجود دارد و آن اينكه در نگرش حمايتي نسبت به بزه

 بنابراين اگر شخصي به قتل .گيرند بزهديدگان غيرمستقيم نيز مورد حمايت قرار مي
اقامه ) بزهديدة غيرمستقيم(توانند به عنوان شاكي   او ميرسيد فرزندان و همسر

 قربانيان ، مستقيم شناسي حمايتي، عالوه بر بزهديدة ديده پس در بزه. شكايت بكنند
شناسي جرمشناختي يا  ديده  اما در بزه،غيرمستقيم نيز موردتوجه ما هستند

م به او وارد شده يعني شناسي علمي فقط كسي كه جر ديده شناسي اوليه يا بزه ديده بزه
  . 1گيرد ديده به معني واقعي كلمه موضوع مطالعات قرار مي بزه

قبل از اينكه تعاريفي كه راجع به عدالت ترميمي شده است را ارائه بدهيم به 
. دهيم  انجام مياي بين عدالت ترميمي و عدالت كالسيك عنوان مقدمه يك مقايسه

   :رتست ازعبا) متعارف يا سنتي(عدالت كالسيك 
  ـ عدالت سزادهنده 1
  ـ عدالت بازپرورانه 2

____________________________________________________________________________  
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 حقوق .يك مدل كامالً دولتي استيعني مدل عدالت كيفري كالسيك است، 
 با حاكميت ، زيرا با نظم عمومي ارتباط دارد،كيفري و عدالت كيفري ذاتاً دولتي است

وق و انواع ديگر هاي ديگر حق  بنابراين، در مقايسه با رشته.دولتها ارتباط داردو ملي 
در كند   عمل ميبه صورت خودكفاو عدالت، عدالت كيفري همچون يك ظرف بسته 

هاي خود  وازهدر هاي جرمشناسي عدالت كيفري اندكي هاي اخير تحت تأُثير يافته دهه
اما اين است، باز كرده  نهادهاي ديگر جامعوي و دولتيو را بر روي مشاركت مردم 

 كيفري درمقايسه با حقوق مدني يا حقوق اداري يا حقوق هاي عدالت وازهگشايش در
پس عدالت كيفري، عدالتي است دولتي اما در با تأخير صورت گرفته است تجارت 

  :عدالت ترميمي سعي بر اينست كه
  .ناظر باشديا گر  كند نظاره ـ دولت، يا مداخله نكند يا اگر مداخله مي1
كزي به وجود آمد و در تحوالت ـ عدالت كيفري با ظهور دولت و قدرت مر2

درمقابل، عدالت ترميمي درواقع تعبير . اي نوين است پديدهتاريخ حقوق كيفري 
 يك نوع  در واقع جديدي است از شيوه معمول دادرسي و حل و فصل اختالفات و

  .  خاصبا تشريفات و تحت شرايطياست رجعت به گذشته 
كنيم،  ق كيفري كه ما مطالعه ميـ در عدالت كيفري متعارف و سنتي يعني حقو3

 مجازات را .جرم، فعل يا ترك فعلي است كه براي آن مجازات تعيين شده باشد
  .  نظم عمومي است،كند پس طرف ما در جرم دولت است دولت تعيين مي

 طرف مجرم ،زند جرم، فعل يا ترك فعل است كه به منافع كل جامعه لطمه مي
تعداد جرايم قابل گذشت درمقايسه . شود ه مطرح ميديد  بعد شاكي يا بزه،دولت است

  . با جرائم عمومي بسيار كم است
بنابراين در عدالت كيفري سنتي و متعارف يا كالسيك جرم عبارتست از رفتاري 

كند و حال اينكه در  كه عليه هنجارهاي عمومي و قوانين دولتي ارتكاب پيدا مي
و ديده  رم، رفتاريست عليه منافع بزه ج.كند عدالت ترميمي تعريف جرم تغيير مي
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 به عبارت .و وابستگان او هستندء اوليا) ديده بزه (،طرف مقابل جرم شاكي. عليه مجني
علقه . استديده و بزهكار را به هم زده  ديگر جرم رفتاري است كه رابطه بين بزه

، بديهي  استدهد از هم گسيخته ديده و بزهكار را به هم ربط مي اجتماعي را كه بزه
ديده را بايد به  ديده، بزه گوئيم بزه وقتي مي) نكتة خيلي مهم(است در عدالت ترميمي 
  : دو نوع تقسيم بكنيم

  ـ بزهديدة مستقيم 1
  . ديده ثانويه ـ بزه2

هاي   يا جامعه محلي يا شبكه »community«در عدالت ترميمي، بزهديدة ثانويه 
 بنابراين همينجا اگر بخواهيم . هستند همسايگي و دوستي– خانوادگي –اجتماعي 

توانيم بگوئيم در عدالت كيفري كالسيك ما از  اركان اين دو عدالت را بيان بكنيم مي
 اما در عدالت ،يكسو دولت را داريم بعد بزهكار و در پرتو دولت، شاكي را داريم

آيد  ديده مي بعد دولت در ساية بزه) شاكي(ديده را داريم  ترميمي ما به جاي دولت، بزه
 ).community(  بزهكار را داريم و بزهديدة ثانويه،و درمقابل) عكس حالت قبل(

نماينده و دولت است  society  قرار دارد، نمايندة societyجامعه محلي درمقابل 
communityعدالت ترميمي را به عدالت محلي هم تعبير . باشد ، اهالي محل مي

وسيله خود مردم  و رود ، عدالت به نزد مردم مياند چون در عدالت ترميمي كرده
  : پس در اركان عدالت ترميمي سه چيز وجود دارد، شود اعمال مي
  ديده  ـ بزه1
  ـ بزهكار 2
  ـ جامعه محلي 3

اما بعداً خواهيم گفت طرفداران مفهوم موسع عدالت ترميمي، طرفداران اين نوع 
اتيو يا جايگزين عدالت كيفري عدالت مدعي هستند كه بايد عدالت ترميمي آلترن

  كالسيك بشود و براي اينكه شايستگي اين جايگزيني را داشته باشد 
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جرايم شديد در تعريف عدالت ترميمي، : بايد بتواند به جرايم شديد هم بپردازد
آثارش به بقيه جامعه هم تسري پيدا  communityجرايمي هستند كه عالوه بر 

توانيم احياناً دولت را هم به عنوان  هستند كه ما ميكند و در اين صورت معتقد  مي
  وارد معادلة عدالت ترميمي بكنيم ) دادستان يا دادگاه را(ركن چهارم 
شود كه جرم يك عمل تروريستي  چهارم در شرايطي وارد عمل مياين ركن 

د ن طرفداران عدالت ترميمي معتقد.دهد الشعاع قرار مي جامعه را تحتو است ) كلي(
توانيم رويكرد ترميمي داشته باشيم پس به  درخصوص جرايم شديد هم ما ميكه 

  توان گفت عدالت ترميمي يك نوع عدالت كيفري محلي است  عنوان تفاوت سوم، مي
ـ چون عدالت ترميمي محلي است بنابراين ما شاهد يك نوع عدالت مشاركتي 4
سازمانهاي ( NGOورت  جامعه مدني، چه به ص،در عدالت ترميميبنابراين  ،هستيم

ديده،   زيرا بزه.كند نقش عمده را ايفا مي) مردمي(چه به صورت كلي ) شكل گرفته
  . اند  مدني بزهكار هر دو عضو جامعه

بنابراين گردهمايي اين سه . به طريق اول جامعه محلي هم جز جامعه مدني است
 هم باعث اي قتلهاي زنجيره. ركن در حل و فصل اختالف، نقش عمده اي دارد

  . شود دولت در عدالت ترميمي داخل بشود مي
بزهكار . گر است ديده و شاكي نظاره  در مدل عدالت كيفري كالسيك، بزه-
  ) ديده حقوقي داده شده است البته در سالهاي اخير يك مقدار به بزه(گر است  نظاره

 .گيرند يم مي يعني برايشان تصم.كنند  شركت مي ديده و بزهكار، منفعالنه يعني بزه
بزهكار هم در با  است .زند ديده در سايه او حرف مي وقتي دادستان شاكي است بزه

شود به صورت  برخورد ميو عمودي ه يعدالت كيفري كالسيك به صورت يكسو
عمودي، حالت توافقي و گفتگويي ندارد و حال آنكه در عدالت ترميمي، عكس 

  . است



       ١٥٨٣ )۱عدالت ترميمي(شناسي  جرم

    

جامعه محل به اتفاق  دعوت به يك  بزهكار و ،در عدالت ترميمي، شاكي
شوند و نتيجه آن شركتشان در حل و فصل اختالف بسيار مهم  مشاركت فعال مي

گر است حتي بعضاً دولت  دولت فقط نظاره) عدالت ترسيمي( در اين حالت .است
   .كند مداخله نمي

 68يا در كشور خودمان، در قانون تشكيل شوراهاي اسالمي شهر و روستا، ماده 
 فقط در حيطه ايجاد مذاكره براي صلح و سازش و حل و فصل اختالفات. ند حب

دهد كه درواقع   اين نشان ميوظايف شوراي اسالمي روستا ذكر شده است و
به عهده خود اعضاي شوراي روستا ) سبك(د رت روستايي در سطح خااختالف
  .باشد مي

منتخب مردمند و مقام چون اعضاء شوراي اسالمي است، اين كامالً عدالت مردمي 
 اما در مواردي در عدالت ترميمي، مقام قضايي ، اشراف نداردبر آنهاقضايي هم 
يكي از كه دانيد   مثالً در شوراي حل اختالف ميكند، و نظارت ميحضور دارد، 

صلح و سازش است اختالف و وظايف اين شوراها، ايجاد مذاكره براي حل و فصل 
 هزار 500ن شوراها، رسيدگي به جرايمي است كه تا يك وظيفه و رسالت ديگر اي
گذاريم چون   اين را كنار مي، روز هم حبس دارند91تومان مجازات و جريمه و تا 

كند اما در مذاكره و صلح و سازش گفته شده است كه يك مشاور  كار قضايي مي
  . ناظر است. گر است يي، نظارهكند اين مشاور قضا اين شورا را كمك ميبه ي ايقض

 در شوراهاي اسالمي روستا دولت وجود .پس دولت در اينجا حضور كنترلي دارد
شوراها جزء اركان حكومت و . جزء بخش عمومي هستو ندارد نهاد، كامالً جامعوي 

  . دنكاري به دولت ندارو ومي هستند اما دولت نيستند، منصوب نيستند مبخش ع
اركت است و از مواردي است كه دستگاه كيفري درهاي  هيئت منصفه، مش*

كند بلكه نظر  هيئت منصفه حكم صادر نمياست خودش را به روي مردم باز كرده 
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 هيئت ،كند درنهايت قاضي است كه حكم را به نام حكومت انشاء ميو دهد  مي
  . ندك كند، آن هم عدالت يكسويه برقرار مي منصفه زمينة صلح و سازش را فراهم نمي

   در عدالت ترميمي، بنابراين يك نوع گفتگو و ديالوگ بين بزهكار و بزهديدة
آيد و بايد بوجود بيايد و ما شاهد يك نوع فرآيند گفتگو و  اوليه و ثانويه به وجود مي

 اما در حالت كيفري كالسيك، زمينه گفتگو و مذاكره .هستيم (Negotiation)مذاكره 
دادرسي مدني در داوري حقيقتاً زمينة گفتگو  الً در آئينوجود ندارد و حال آنكه مث

  . وجود دارد
  : عدالت كيفري ترميمي درواقع دو ديدگاه مطرح شده استدر ـ 
پيدا شدن يك (اي دانستند كه با وقوع جرم   عدالت ترميمي را فرايند پروسه)الف

ل و فصل آغاز ميشود سپس با مذاكره و گفتگو به منظور ح) ديده بزهكار و بزه
 پاياني به صورت  كند و سپس در نقطة اختالف و آثار ناشي از آن جرم جريان پيدا مي

اي كه بايد به جرم بدهند،  ديده، راجع به پاسخ ترميمي  بزه و بزهكار،گروهي و جمعي
  . گيرند تصميم مي

اي از عدالت  اين يك نوع طرز تلقي. پس يك نوع مذاكره و تصميم جمعي است
البته بعد براي اينكه بزهكار تعهداتي را قبول كند و بتواند آن تعهداتش . ت استرميمي

كه بتواند به موقع آن كند  كمك ميرا انجام بدهد احتماالً آن جامعه محلي به بزهكار 
 نسبت به شاكي انجام بدهد زيرا هدف در  و نيزتعهداتش را نسبت به جامعه محلي

   .عه برگردداين قسمت اينست كه بزهكار هم به جام
عدالت ترميمي به مفهوم در يعني بزهكار بايستي با جامعه دوباره يكپارچه شود 

موسع، هدف اينست كه عالوه بر ترميم آالم و مرضهاي مادي و صدمات معنوي 
ديده و بازگرداندن صلح و آرامش به جامعه محلي، بزهكار هم از اين فرايند منتفع  بزه
 يك نوع ندامت در او حاصل بشود و درنهايت با ، به تقصيرش آگاه بشود،بشود

با و ديده خودش را به جامعه بازگرداند  با انجام دادن خواسته بزهو پرداخت خسارت 
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ديده با او آشتي كند پس يك فرايند است   بزه، جامعه با او آشتي كند،جامعه آشتي كند
  ه مدار است ديد  در مفهوم مضيق عدالت ترميمي، عدالت ترميمي فقط بزهاما

نظر از نوع مواجهه و رويارويي  يعني صرف.  نگرش دوم نتيجه محوري است)ب
ديده و بزهكار و جامعه محلي، مهم اينست كه صدمات و خسارات ناشي از جرم  بزه

نتيجه مهم  ديده است حل و فصل و رفع بشود كه كدورت و تنش بين بزهكار و بزه
  شود؟  اين دو نگرش چه مي حال، تفاوت .فرايند مهم نيستو است 

 كه كند  شيوة اجراي عدالت ترميمي معنا پيدا ميبااين » فرايند مدار«در نگرش 
 جنبة ،اي داشته باشد جنبة مذاكرهحتماً بايد شيوه اجرا و اعمال عدالت ترميمي حتماً 

پاسخ و ضمانت اجرايي كه تعيين نيز گروهي باشد و و جمعي و گفتگو داشته باشد 
 لذا در عدالت ترميمي فرايند مدار ما سه ،اين پروسه مهم است. جمعي باشدشود  مي
  . چهار شيوه بيشتر نداريميا 

  كننده  ـ جلسات درمانبخش و اصالح1
  ـ جلسات گروهي خانوادگي 2

 نكته ديگر اينست .اي دارند اي و محفلي و حلقه ها، حالت جلسه در هر حال شيوه
 اما در نگرش نتيجه مدار ،ي بر اصل داوطلبانه بودن باشدها بايد مبتن آيي كه اين گردهم

گر خيلي نقش  گري، ميانجي درواقع در ميانجي. كند معموالً ميانجيگري را مطرح مي
فعاليتش بيشتر در واقع كند طرفين را به هم نزديك بكند  دارد، حضور دارد، سعي مي

  .به نتيجه برسد)  تسهيل كنندهبرنده ـ پيش(گر   ميانجي متوجه نتيجه است كه با مداخله
صرفنظر از مورد  در هر دو ، اما به طور كليپس درنتيجه محوري نتيجه مهم است

  : روشها، نتيجه اينست
  ـ جبران خسارت يا ترميم خسارت شاكي 1
يعني مسئول . استـ آگاه و مطلع كردن بزهكار نسبت به عملي كه انجام داده 2

   .كردن وي و فعال و آگاه كردن وي
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لذا است ـ ترميم اختاللي كه در روابط محلي به دنبال ارتكاب جرم ايجاد شده 3
اي  برخي از نويسندگان معادل عدالت ترميمي به عنوان مترادف، عدالت رابطه

   (relation based justice)اند  ، عدالت ارتباطي به كار برده)مدار رابطه(
كنند ولي  د خود مردم انتخاب ميگر را اگر خارج از دستگاه قضايي باش  ميانجي

گر را در  گري قضايي شده باشد و در قانون وارد شده باشد ميانجي در زمانيكه ميانجي
 در مرحلة اجراي مجازات، قاضي مسئول اجراي .كند مرحلة دادسرا دادستان تعيين مي
ال و  اليحه قانون تشكيل دادگاههاي اطف15ماده . دهد مجازاتها اين كار را انجام مي

حكم نسبت به  محاكمه و اجراي  ر مرحله تعقيب،گري را د نوجوانان نهاد ميانجي
اگر اين قانون تصويب شود اولين باري است كه نهاد . بيني كرده است صغير پيش
المللي وجود دارد  در اسناد بينو گري به شكل رسمي كه االن در حقوق غربي  ميانجي

  . شود وارد حقوق ما هم مي
در خواهان بايد گفت كه  يشينهبخواهان و  مورد تفاوت ديدگاههاي ناباما در 

خواهان معتقدند كه بايد به تدريج عدالت ترميمي را آنطور تئوريزه  خواهي، ناب ناب
  . را بگيرد) عدالت كيفري كالسيك(كرد كه روزي جاي دستگاه قضايي ) عملياتي(

دالت كيفري كالسيك را به تدريج خواهان، معتقدند كه ما بايد سعي كنيم، ع بيشينه
ضمانت اجراها، جنبة . نگرش ترميمي را بر آن حاكم بكنيمو به آن بعد ترميمي بدهيم 

  . پذيري پيدا كند ترميمي پيدا كند، قاضي بشود قاضي صلح و فرايند دادرسي، انعطاف
شاكي و متهم نقش فعالتر و مؤثرتري را ايفا كنند و بنابراين عدالت كيفري 

ـ 2. ـ امر داوطلبي وجود نداشت1اما اگر بشود عدالت ترميمي تبديل به سيك كال
جرم ارتكابي بسيار شديد بود و بنابراين منافع كل جامعه ديگر به صورت موردي 

در اينصورت عدالت كيفري كالسيك بتواند آن ضمانت اجراي نبود قابل ترميم 
تر هستند ولي  بينانه اهان، واقعخو پيشينهتوان گفت  ميپس . قهرآميز را اعمال بكند
عدالت كيفري يكسويه حالت توافقي بدهيم، اين ديدگاه، به معتقدند كه ما بايستي 
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يا رويكرد اصالحي ـ درماني به  rehabilitation aproachتقريباً ديدگاه طرفداران 
 يعني طرفداران اصالح و درمان مجرم يا مجرم محوري، عدالت .مجرمين بوده است

ي را به تدريج به سمت و سوي مجرم سوق دادند ولي منكر مجازات نشدند كيفر
 .تشبيه كردندبه دارو  براي اصالح مجرم مجازات را ،گفتند مجازات بايد مناسب باشد

كرد كه مجازات را داشته باشيم اما به آن  نمونه بارز مكتبي كه از اين تز دفاع مي
كه باشد  اش مي تماعي گرايش فرانسوي مكتب دفاع اج،اصالحي درماني بدهيم جنبة
  . طرفدار لغو نظام كيفري بود اين مكتب گرايش ايتالياييالبته 

تشبيه كرد كه به طرفداران دفاع اجتماعي خواهان را  نه توان بيشينه تقريباً همينجا مي
سعي كنيم به آن جنبة ترميمي بدهيم و در و معتقدند آن چهارچوب را حفظ بكنيم 

رود از جنبة كالسيك عدالت  آثار نامطلوب جرم، فراتر از جامعه محلي ميمواردي كه 
جرايم در معتقدند عدالت ترميمي را و ترند  بينانه خواهان واقع بيشينه. استفاده بكنيم

سبك، جاري و ساري بكنيم ولي براي حالتهاي اضطراري عدالت كالسيك را حفظ 
ا در عمل و مقررات در بزهكاري هاي عملي عدالت ترميمي ر  اولين جلوه.بكنيم

 منتها ،آيند  در جرايم صغار شروع كردند و حاال به جرايم بزرگساالن مي.صغار ديديم
  . از نوع خالف

 به ، به خاطر عمل ضد اخالقي كه فرد مرتكب شده استعدالت كيفري كالسيك
ما اصالح مجرم با مكافات است ادر نهايت دنبال تحميل رنج و عذاب و مكافات و 

  .ترميم خسارت استاعمال مجازات نيست بلكه در عدالت ترميمي، هدف 
كند ولي منجر به   يك بعد را ترميم مي،شود اعمال مجازات موجب ترميم نمي

 مطلب ديگر در اين مورد اينكه در عدالت كيفري كالسيك .شود ترميم نهايي نمي
اين بدهكاريش را به . شود بزهكار با ارتكاب جرم به جامعه يعني دولت بدهكار مي

كند و  جامعه با تحمل مجازاتي كه يكسويه نسبت به او تعيين شده است تصفيه مي
 اما در عدالت ترميمي ارتكاب جرم براي بزهكار، بدهي نسبت به ،شود مكافات مي

  مباحثي در علوم جنايي ١٥٨٨

  

 رواني نسبت به بزهديدة اوليه و  يك سلسله تعهدات اخالقي ـ. كند دولت ايجاد نمي
كند كه براي تصفية اين نوع تعهدات، بايد با شاكي و  ايجاد ميبعد جامعه محلي 

 عدالت ترميمي يك مدل .رضايت آنها را جلب بكندو جامعه محلي مذاكره بكند 
اما مدل كالسيك عدالت كيفري جنبة يكسويي و تحميلي . اجماعي عدالت هست

  . دارد
ما در عدالت  ا،عدالت كيفري كالسيك از باال به پايين و جنبه عمودي دارد

جامعه محلي به دنبال راه حل يا پاسخ ترميمي و ديده، بزهكار  ترميمي از آنجا كه بزه
همه در و نسبت به اختالف ناشي از جرم هستند شيوة اجراي عدالت جنبة افقي دارد 

تواند داشته باشد اينست   ديگري كه عدالت ترميمي مي  طبيعتاً ويژگي.عداد هم هستند
عدالت ترميمي  در .هايش هم بايستي بعد ترميمي داشته باشدكه ضمانت اجرا

 »sanction« از  آنگذارند و به جاي صحبت از كيفر نيست كيفر را كنار مي
و بايد جنبة ترميمي داشته باشد  (sanction)  اين ضمانت اجرا.كنند استفاده مي

ساده  رخواهيعذتواند يك  جنبه قهرآميز نداشته باشد جنبه ترميمي ضمانت اجرا مي
ديده   استرداد مال به بزه و ياديده باشد يك مرمت ساده مال تخريب شدة بزهيا 
گويند به جاي   طرفداران عدالت ترميمي مي.باشد) شاكي(
»peine/punishment«  بگوئيم»penal sanction« )اين كه ) ضمانت اجرا

تواند استرداد  مي اين ترميمضمانت اجرا، درواقع بايستي جنبة ترميم داشته باشد 
  . يا عفو و بخشش باشدو المنفعه   پرداخت پول يا خدمات عامال عذرخواهي يام

هايي از عدالت ترميمي ببينيم كه  رگهنيز توانيم در نظام كيفري خودمان   ما مي
ايم مثل ديات يا   چون از فقه گرفته،جنبه ديني دارد كه نوآوري نيستبرخي از آن 

   ـ 1تبديل به ديه بشود كه قعقصاص در هرمو
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Deferred senteces  نه تعليقي(يا احكام تعويقي (  
در اين مورد قاضي اوال مجرميت را احراز . وجود دارداين نهاد در حقوق فرانسه 

كند و انشاي حكم را به تعويق  كند ليكن از انشاي حكم به سه شرط خودداري مي مي
  :  اين سه شرط عبارتند از.اندازد مي
) قاضي تشخيص بدهد كه بزهكار متنبه شده است. (هكار متنبه شده باشدـ بز1

است آمده به دادگاه همينكه يعني پذيري مجدد او تأمين شده است  يعني آن جامعه
  .  استمتنبه شده
توانيم يك نوع عدالت  ميدر اين حالت . رضايت بدهد) شاكي(ديده  ـ بزه2

ايت بدهد بايد خسارتش را بگيرد پس بخواهد رضاگر چون . ترميمي را تصور كنيم
  . يك نوع گفتگو و مذاكره با حضور و مداخلة قاضي قابل تصور است

 يعني ،ـ جامعه محلي هم اختاللي كه در نظمش ايجاد شده است ترميم بشود3
برعكس بلكه شود  قاضي متوجه شود كه با آزاد كردن بزهكار جامعه ملتهب نمي

قاضي به مثالً  :گاه ساده است تعويق صدور حكم .شود جامعه محلي هم راضي مي
 اگر مرتكب جرم نشدي اين حكمت كان لم يكنمهلت داريد گويد سه سال  متهم مي

حالت ديگر زماني است كه قاضي براي متهم در دوران . شود  است پرونده بسته ميو
  يكي از اين وظايف پرداختن به شاكي، كمك به،كند تعويق وظايفي را تعيين مي

كند و او را به   اگر اين تكاليف را انجام نداد قاضي حكم را  انشاء مي،باشد شاكي مي
گويند يك نوع ضمانت اجراي   به اين مي.كند همان مجرميتي كه داشته محكوم مي

در حقوق ما در كجا . چون مستلزم يك نوع مذاكره و گفتگو و توافق است. ترميمي
  شود قرائت ترميمي داشت باشيم؟  مي

  كدام كيفر مستلزم مذاكره و گفتگو و مداخله است؟ 

  مباحثي در علوم جنايي ١٥٩٠

  

 شاكي ي است كه زمانو آن ما عدالت ترميمي وكالتي غير مستقيم نيابتي هم داريم 
و يا را ببيند و لذا از طريق ويدئو ) بزهكار(ديده اصالً مايل نيست كه متهم  يا بزه
   .كند نگاري با وي مذاكره مي نامه

تواند نشان دهد كه مفهوم عدالت ترميمي  رميمي ميتعاريف راجع به عدالت ت
  .است (plural)هنوز متكثر 

  ع عدالت ترميميسمفهوم مضيق و مو

  :عدالت ترميمي براساس كلياتي گفته شد ابتدا قبل از هر چيز ريشه در
ديده  شناسي طرفدار اقدام به نفع بزه ديده بزه(ديده شناسي حمايتي دارد  ـ بزه1

  ) دهدي حمايت از بزه
و بويژه جنبشهاي طرفدار حقوق زنان ) طرفدار حقوق زن(ـ جنبشهاي فمينيستي 2
ديده، زنان قرباني خشونتهاي خانوادگي بطوريكه در كشورهاي   زنان خشونت ديده، بزه

وجود دارد زنان كتك خورده حمايت از هاي  (NGO)غربي مثالً انگلستان انجمنها 
 اگر زني .دارندرا  به دعوي به عنوان شاكي كه به عنوان يك نهاد مدني حق ورود

 اين انجمنها …كتك خورده و شكايت نكند به جهت دوست داشتن شوهرش و
  توانند به عنوان شاكي در جهت ارتقاي حقوق زن شكايت كنند  مي

 را  همسايه در فرانسه، صداي آزار بچهچنانچه  .مورد ديگر، كودك آزادي است
عليه پدر شكايت و آيد  طرفدار حقوق كودك مي NGOشنود و پليس را خبر دهد ب
  . كند مي

   :ديده پررنگ كردن و فعال كردن نقش شاكي و بزه

ديده،  مداري، ارتقاء حقوق بزه ديده بنابراين در عدالت ترميمي در وهلة اول بيشتر بزه
در بعضي از عدالت ترميمي ابتدا، صورت تجربي و  ،ديده مطرح شد ارتقاء نقش بزه

استراليا به ابتكار خود مردم و  كانادا، زالندنو ،ها، بعضي از شهرهاي آمريكا محله
يد و از بيا كه بعداً قانونگذار …شود موجب ميگفتگو نوع  اين .معمول و مرسوم شد
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مدني استفاده كند پس عدالت ترميمي و ابتكارات جامعوي و هاي عملي  اين تجربه
 ،هايي كه بوده بيشتر از مشاهده تجربيو نيست ساخته و پرداخته قانونگذار و دكترين 

  .استبه دست آمده 
در گام . استپس عدالت ترميمي هم يك نوع ابتكارات عملي و تجربي بوده 

ديده و  ا بازسازي روحي و معنوي و مادي بزهب) رويكرد ترميمي(دوم، عدالت ترميمي 
تسري  ،جامعه محليي يعنجامعه محلي، كم كم انديشه ترميم را به بزهديدة ثانويه 

 به طوريكه در مفهوم موسع، ،پردازي كردند آمدند اين را تئوريزه و نظريهدادند و 
خواهان  اند و ناب عدالت ترميمي را درمقابل عدالت كيفري كالسيك االن قرار داده

معتقدند كه اين عدالت ترميمي روزي جانشين آن شيوه كالسيك برخورد با جرم 
  .  بحث به مفهوم موسع خواهيم پرداخت ما در ادامة.بشود

  بندي  جمع

رويكرد، است نسبت به جرم و تعريف جرم، طرز بعنوان پارادايم ـ عدالت ترميمي 1
   .طرز فكر جديدي استجامعة محلي و نيز ديده، از بزهكار،  تلقي از بزه

نه صد (يا با نظارت دولت ) جامعوي(ـ عدالت ترميمي، عدالتي است غيردولتي 2
  )  صد دولتيدر

با ترميم آالم، خسارات و صدمات وارد از طرفي ـ عدالت ترميمي در نهايت 3
مسئول از طرف ديگر با ديده، و  به وابستگان بزهو  جامعه محلي ،ديده شده به بزه

كردن بزهكار، متنبه و نادم كردن بزهكار به دنبال برقراري صلح و آرامش و احياء 
 بنابراين اصطالح عدالت تصالحي را هم بحث .هاي محلي است روابط و علقه

اند كه اين را ترجمه  حي بيشتر چه چيزي را لحاظ كردهلاما در عدالت تصا. كنيم مي
پس ترميم . آيد اند؟ سازش را ولي سازش با رفع خسارات و ترميم به وجود مي كرده

ح قبل چون ما عدالت تصالحي هم داريم، عدالت تصالحي، دادگاههاي صل. بهتر است
كردند و دقيقاً  اي سبك رسيدگي مي از انقالب است كه به جرايم خالفي و جنحه

  مباحثي در علوم جنايي ١٥٩٢

  

اين صالحيتي كه براي . استشان ايجاد مذاكره براي صلح و سازش بوده  وظيفه
  . اند اند دقيقاً از دادگاه صلح سابق گرفته بيني كرده شوراي حل اختالف پيش

گوئيم   اينرا مي،صلح سابق گرفته شده استدقيقاً از دادگاه نيز ك .د.آ. ق195ماده 
   (justice of the peace)عدالت تصالحي صلح دادگاههاي 

 با مجازات .ـ مراد عدالت كيفري كالسيك تصفيه بدهي بزهكار به جامعه است4
و مجازات مداري است، اساس مجازات، متمدن ) شاكي(ديده  خسارت بزهتوجه به 

است ولي در عدالت ترميمي، بحث انتقام جويي نيست كردن انتقام جويي اوليه بوده 
رفع اختالف و تنش و كدورت و ترميم و بازسازي و احياي صلح از بين بلكه هدف 

  .  است…رفته و درواقع روابط مختل شده افراد 
اند به كميسيون پيشگيري از جرم و عدالت كيفري  ها داده كاناداييكه اي را  قطعنامه

  . است1985شبيه قطعنامه  رميمي،براي اجراي عدالت ت

  تعاريف عدالت ترميمي

مقدمه راجع به عدالت ترميمي و اركان آن و مقايسه آن با عدالت كيفري تا اينجا يك 
 رسيديم به تعاريفي كه براي عدالت ترميمي شده است يكي دو تا  وكالسيك را گفتيم

مي، تعريف بسيار راجع به عدالت ترمي. كنيم بيان ميتعريف را من باب نمونه 
 تعريف ،يك تعريفي از آقاي توني مارشال وجود دارد كه اينمشهوري وجود دارد
 هم دراين تعريف تجديدنظر شده 1999سال كه در باشد  مي 1996مربوط است به 

 طرفهاي  فرآيندي است كه طي آن همة«: ي به موجب اين تعريف، عدالت ترميم.است
جمعي  شوند تا به صورت دسته ور هم جمع ميذينفع يا ذيحق در يك جرم خاص د

نيازهاي آن و در پرتو مذاكره و گفتگو دربارة نحوة رفتار با عواقب جرم، و استلزامات 
  :  تحليل اين تعريف و بررسي آن».در آينده تصميم بگيرند
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ت غفرايند معادل ل» فرايندي است« گفته .اولين ركن اين تعريف، فرايند است
 يك سلسله امور، يك ، فرايند عبارتست از يك سلسله وقايع.است processانگليسي 

داراي نقطة باروري و جريان هست . سلسله تفكر كه داراي نقطه تولد و ظهور هست
فرايند يك ويژگي ديگري دارد و آن . و داراي نقطة تكامل و اختتام و پايان است

قطع قابل برش و در هر فرايند الاقل سه م) ديناميك است(اينست كه پوياست 
  :عبارتند ازسه مقطع اساسي . برداري است عكس
  ـ نقطه آغاز 1
  ـ جريان 2
 بدين ترتيب عدالت ترميمي يك فرايند .ـ نتيجه يا پايان يا نقطة تكامل فرايند3
كالسيك و كنيم كه عدالت كيفري سنتي   همينجا مقايسه مي، يك جريان است،است

شامل دستگيري مظنون، تحقيقات اوليه، صدور هم يك فرايند است كه اين فرايند 
 امر مختومه و ،اتهام، صدور كيفر خواست، رسيدگي ماهوي، تجديدنظر، ديوان كشور

 سرانجام مرحلة اجراي حكم و اگر كيفر زندان بود مرحلة بعد از خروج از زندان
 او نياز  مرحلة مراقبت بعد از خروج، يعني تا سه ماه بعد از خروج زنداني اگر.شود مي

سازمان زندانها با كمك كميته ) …نيازهاي مادي، خانوادگي، مسكن و(داشته باشد 
امداد امام، با كمك انجمن حمايت از زندانيان و نهادهاي خيريه مردمي اين ترخيص 

 اين فرايند عدالت سنتي .كنند شده و آزاد شده را در جامعه نگهداري و حمايت مي
پس عدالت كيفري سنتي به اجراي . گويند مي post careمرحله آخر را . است

ركن دوم اين تعريف گفته . مرحله بعدش را هم توجه دارد. كند مجازات بسنده نمي
 .باشد مي Stake holderذيحق معادل انگليسي يا سهم   ذي.است همة طرفهاي ذيحق

holder بودن ادار يعني داشتن و stake  يعني سهم داشتن، نفع داشتن پسstake 

holder اينجا يك شباهتي هم با تعاريف شاكي دارد. شود ذينفع ـ ذيحق مي  
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ك كه شاكي شخصي است كه يا از جرم متضرر شده باشد يا .د.آ. ق3طبق ماده 
ديده  شاكي يا بزه. ديده است سهم، شاكي يا بزه پس اولين ذي. صاحب حقي شده باشد

  چه فرقي دارد؟ 
 مثالً در قتل عمد، اولياي دم شاكي هستند .تشاكي لزوماً قرباني جرم نشده اس

ديده كه اولين كسي است كه از  اما دركنار شاكي و بزه.  مقتول استدولي بزهديدة خو
  .است) مرتكب(سهم ديگر با خود بزهكار  جرم متضرر شده ذي

  جامعه محلي

) كل جامعه(فرق دارد  societyكه با است   communityطرف سوم جامعه محلي يا 
هم ) شبكه اجتماعي( social networkرا  community بعضي از كتابها معادل در

يعني چه؟ واقعه  familial networkشبكه خانوادگي  شبكه اجتماعي يا .اند آورده
. كند محلي يعني چه؟ و چرا به عنوان طرف جرم در فرايند عدالت ترميمي شركت مي

ديده ديگر يا قرباني ديگر هم  يك بزهديده،  توضيح اينكه جرم، در كنار شاكي و بزه
اطرافيان، دوستان، همسايگان برحسب اينكه جرم كجا اتفاق : عبارتند ازدارد و آن 
آرامش و نظم و شوند  ميداري   همكاران هم با وقوع جرم، جريحه.افتاده باشد
 پس جامعه محلي برحسب محل .)شود مكدر مي(رود  از بين مي) محلشان(شان  جامعه
گروه توان  مي اين جامعه محلي را . جرم، برحسب نوع جرم، متفاوت استوقوع
  اجتماعي نيز ناميد  گروه  يامحلي

هاي  انوادهو از خ همسايگان ،اما بعضي از جرايم، آثارش از محل وقوع جرم
و  در آن صورت اين جرم داراي آثار اجتماعي است رود، فراتر ميديده  بزهكار و بزه

لذا از از دولت و جامعه مدني تحت تأثير خودش قرار داده است كل جامعه را اعم 
و نماينده دولت، قاضي يعني  به نام دادستان شود مي يك طرف چهارم پيدا اين پس

 طرفها :بندي مي توان گفت در مقام جمع پس .كند پليس كه در اين فرايند شركت مي
شاكي و (ديده  اكي يا بزهش: كنندگان در فرايند عدالت ترميمي عبارتند از يا شركت
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، بزهكار و جامعه محلي يا گروه محلي كه برحسب مورد متفاوت )»هردو«ديده  بزه
نماينده دولت، نمايندة حاكميت، قاضي، (است و در موارد جرايم بسيار شديد دولت 

  ) دادستان
كنندگان در فرايند   بنابراين شركت.است» جرم خاص«ركن ديگر اين تعريف 

) غيرمستقيم(كه است  آن، خسارت شديدي  ومي، در يك نقطه مشتركندعدالت ترمي
دنبال مسأله جرم و خسارتش و  لذا همه دغدغة جرم را دارند ،اند كه از جرم ديده

يعني در كنار هم و در .  ركن سوم در اين تعريف دور هم جمع شدن هست.هستند
سه و محفل، هيچ يك از  در اين جل وعداد و رديف هم قرار گرفتن در اين گردهمايي

شان،  همه دغدغه. لذا عدالت ترميمي، جنبه افقي دارد. طرفها، باالتر از ديگري نيست
 كاركرد در عدالت ترميميپس دور هم جمع شدن . جرم و حل معضل جرم هست

 مأخوذ به حيا ،)روبروي هم قرار گرفتن(يعني چشم در چشم هم انداختن و آن دارد 
ترميم شدن، همة اينها در آن و  شدن، ، متنبه شدن شدن، متعهد شدن، خجل

   .آيد گردهمايي بوجود مي
اينست كه در بعضي است در دور هم جمع شدن فراموش شده كه نكته ديگري 

 نسبت )شخص ثالثي(از اين جلسات برحسب نياز، چه بسا شخصي به عنوان ميانجي 
كند و  كننده حضور پيدا ميبه اين سه شركت كننده در عدالت ترميمي، به نام تسهيل 
حل مرضي  راه به )سه ركن(بدون اينكه اظهار نظري بكند در رسيدن اين سه عضو 

كنندگان را به زبان ديگر برايشان  كند مطالب شركت الطرفين و اجماعي، كمكهايي مي
بزهكار را نسبت به . كند كند آنها را نسبت به عواقب تصميمشان مطلع مي بازگو مي

تسهيالتي كه ممكن است به دنبال دستيابي به يك . كند ر آينده مطلع ميداتش دهتع
ديده يا جامعة محلي در سطح جامعه  ماعي براي بزهكار يا بزهتپاسخ ترميمي اج

 در سطح نهادهاي عمومي به وجود بيايد را براي آنها  ومحلي، در سطح دولت
 زيرا .رايشان روشن بكندكند دورنماي تصميم شان را ب گويد و درهرحال، سعي مي مي
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و كنندة گفتگو نفع شخصي در اين فرايند ندارد  برنده يا تسهيل ا پيشيميانجي 
و از سوي ديگر از آنجا كه شركت اين سه ) از يكسو(طرف است  االصول بي علي
در فرايند عدالت ترميمي، داوطلبانه است و از روي اجبار نيست ) سه عنصر(ركن 

  . شود حل مرضي الطرفين و اجماعي خيلي زياد مي امكان دستيابي به راه
مدياتور اگر در قالب فرايند . كنند را معموالً منصوب مييا ميانجي  1مدياتور

ممكن است شخص ثالثي را از . قضايي باشد ممكن خود دادستان يا قاضي باشد
 ادهم رد و 2 در اليحه قانون تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان.جامعه محلي انتخاب كند

شخص (تواند خود قاضي يا شوراي حل اختالف   آمده است كه ميانجي مي15
 پس سه نوع ميانجي .)شخص حقيقي(يا يك شخص معتمد محل باشد ) حقوقي
شخصيت (ميانجي حقوقي ) قضايي ـ پليسي(ميانجي دولتي . توانيم داشته باشيم مي

 بايد منصوب حتماًشخصي ميانجي  .)شخص حقيقي(و ميانجي حقيقي ) حقوقي
ها  گر در كشورهاي غربي براي ميانجي. او را بپذيرند) سه ركن(اين سه نفر و بشود 
  .  يعني يك حرفه است،گذارند هاي آموزشي مي دوره

 مثل داور كه قضات در دعاوي ،وساطت كردن و به هم رساندن، يك حرفه است
اري شباهت دارد به داور بنابراين ميانجي مقد. دهند مدني معموالً به آنها ارجاع مي
مسائل حقوقي ـ در برنده كيفري و داور  گر كيفري يا پيش ولي يك تفاوت بين ميانجي

حكم داور ضمانت اجرا دارد و در اجراي احكام وجود دارد و آن اينكه مدني 
 اما ،آن هم يك نوع عدالت عمودي استكه شود  دادگستري ـ به اجرا گذاشته مي

 كيفري اينست كه ديدگاههاي اينها را به هم نزديك كند نقش ميانجي در مسائل
چنانچه يك تصميم جمعي گرفتند مراتب را امضاء كند و تاييد بكند و مراتب 

____________________________________________________________________________  
1- mediateur 
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پس ميانجي . به دادستان اعالم بكنديا گري خود را به شخص قاضي  موفقيت ميانجي
  . گير نيست تصميم

 دادگستري است ميانجي  ياورو ميانجي معين ،گيرد ميانجي جاي قاضي را نمي
  . كند هاي دادگستري كار مي درجهت تراكم زدايي از پرونده

ميانجي نهاد مشاركت جامعه مدني با دستگاه . كند ميانجي به قضازدايي كمك مي
ميانجي در سه مرحله تشكيل دادگاههاي اطفال  اليحه 15 به موجب م .قضايي است

 تقاضاي طرفين يا بنا به ابتكار خود رئيس دادسرا، دادگاه و مرحله اجراي حكم بنا به
  . تواند مبحث ميانجي را به ميان بكشد دادگاه يا قاضي زندان مي

   اجراي مجازاتگري در مرحله ميانجي

  كند؟  چه هدفي را دنبال مي) تحمل حبس(گري در مرحلة اجراي مجازات  ميانجي
ريق وكال اقدام ديده از ط  عدالت كيفري سنتي بزهكار و بزههاي در رسيدگي

 اگر در اين مرحله .ممكن است با همديگر حرف رد و بدل نكنندو كنند  مي
در مرحلة اجراي مجازات رويارويي يا ه آميز نبود يا انجام نشد گري موفقيت ميانجي

اش  عليه با كمك يك ميانجي يا شخص ثالثي با خانواده له و محكوم مواجهة محكوم
   . كدورت از بين برود وبا هم آشتي كنندشود كه اوال اين دو  سبب مي

كه در ) بافت جامعه محلي(دوماً رابطه يا روابط بين اين دو و روابط جامعه محلي 
  .  ترميم بشودبوداثر وقوع جرم به دو دسته تقسيم شده 

حل يا  كننده در فرايند كيفري، به دنبال يافتن راهكار، راه همة طرفهاي شركت
 اين پاسخ ترميمي ناظر به همة .)restorative response(پاسخ ترميمي هستند 

 در عدالت ترميمي، پاسخ .ديده  ناظر به بزهطنه فقو كننده است  طرفهاي شركت
 نكته . استترميمي، براي جبران و جرح و تعديل آالم همه از محله خود بزهكار 

راجع به صورت جمعي يعني  ،گيري جمعي است در اين تعريف تصميماينكه ديگر 
پس اين ) collectively -به طور جمعي و گروهي(گيرند  به راهكار، تصميم مي
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 كنند و درنهايت، تجملگي بايد در آن تصميم گيري مشارك. عدالت يكسويه نيست
به ناچار، به فرايند و رضايت كامل ندهند، اين فرايند ترميمي شكست خورده اگر 

. نهايي، فرايند عدالت كيفري ستني استكنند آلترناتيو عدالت كيفري ستني رجوع مي
  . پس تصميم و پاسخ بايد اجماعي كسب شود

نكته ديگر در اين تعريف، اينست كه گفته است درخصوص نحوة رفتار، با آثار 
گويد عواقب و آثار   طبيعتاً وقتي مي.جرم در زمان حاضر و استلزامات جرم در آينده

قوع جرم، آنچه كه مهم است رفع خسارات بعد از ويعني اينكه جرم در زمان حاضر 
منظور ، اما استلزامات آيندة چيست؟  استهاي جامعة محلي ديده و رفع خواسته بزه

پيشگيري از ، اينست كه به علل ارتكاب آن عمل بپردازيم تا ديگر جرم مرتكب نشود
  . ببينيم علل و ارتكاب جرم در او چه بوده استو تكرار جرم بكنيم 
 ازطريق نمايندة گردد،هاي اصالحي براي بزهكار تنظيم  م است برنامهاگر كه الز

در جريان فرايند ترميمي ) متخلف(و سرانجام اگر بزهكار به وي كمك كنيم دولت 
ديده تقبل كرد براي  انجام تعهداتي را نسبت به جامعه محلي نسبت به شاكي و بزه

كنيم تا اين ن حال خود رها اجراي مفيد اين تعهدات به او كمك بكنيم، او را به
اي را درست كنيم كه بزهكار دوباره براي  پشتيبانيبلكه تعهداتش را انجام بدهد و 

 به كسي جديد خسارت وارد  وانجام اين تعهدات، مرتكب خالف جديدي نشود
آنچه كه در آينده ما بايد انجام بدهيم تا كالً  يعني  پس استلزامات جرم در آينده.نكند

 طبيعتاً در استلزامات آينده، يك بحث عاطفي هم . از بين برود…رت و اين خسا
 به اذيت و آزار و ن در جرايمي مثل تجاوز به عنف و جرايم مقرو،وجود دارد
 رفع عالوه بر خسارت مادياست كه ممكن است هم خسارت معنوي  خشونت،
ن صحبت  كمتر از آ اما يك خسارت اساسي كه ما در حقوق كيفري فعالً .بشود
  . باشد مي»  emotional harms«كنيم  مي
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مجني عليه چنين  اختالالت عاطفي، ضررها و صدمات عاطفي ـ رواني براي رفع
 براي رفع  يعني بعد از فرايند هم چه خود بزهكار ـ چه .نياز به زمان داريمجرائمي 

نند كه اين ديده بايد به او كمك ك نهادهاي مدني، چه خانوادة بزهكار، خانوادة بزه
پيامدها و آثار آن تكانة رواني ـ آن شوك رواني و ضربه رواني را هضم بكند و پشت 

 سر بگذارد 

  ايرانهاي عدالت ترميمي در  ريشه

اند ولي روحش را از ما  عدالت ترميمي را آمريكائيها و كانادائيها تئوريزه كرده
 اياالت و عشايراسكان به  قانوني تحت عنوان قانون مربوط 1337 در سال .اند گرفته

 مربوط به واگذاري حل و فصل كهيك ماده واحده با چند تبصره . وضع شد
به روش كدخدامنشي با نظارت، دستگاه شان اختالفات اين عشاير و اياالت به خود

 هيئتي مركب از سه تن با عضويت دو قاضي و يك فرد بر اين اساس. بودقضايي 
 در سال .درك راساس آداب و رسوم مشكل را حل ميمعتمد ايل و عشاير تشكيل و ب

وضع شده  شوراري حل اختالف 81در سال و ) شوراي داوري( خانه انصاف 1346
هاي زيادي از عدالت ترميمي دارد از نظر فقهي هم   پس فرهنگ خود ما جلوه.است

  .وجود داردقصاص و ديات مثل ظرفيتهاي عدالت ترميمي در فقه ما 
ز كالنتريها تهران و شهرستانها، واحدي را به نام واحد ارشاد و االن در بعضي ا

هيئتي از افراد پليس اند كه  مستقر كردهمددكاري در قسمت معاونت اجتماعي 
صح  طرفين را اگر آنجا كنند، در كالنتري رابررسي ميهايي غيرمهم و سبك  پرونده
  . شود و موفقيت آميز بود پرونده بايگاني مياند  داده
شود كه جرم  توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات زماني پروسه آغاز ميبا

و البته ممكن است در يك محله اختالفي در آستانه جرم باشد . اتفاق افتاده باشد
 پس عدالت ترميمي ،اند هيئتي آنها را آشتي بدهند ولي اينها هنوز مرتكب جرم نشده

  مباحثي در علوم جنايي ١٦٠٠

  

افتاده باشد و بعد طرفين جرم به نوعي، زماني قابل اعمال است كه يك جرمي اتفاق 
  . عنوان بزهكار شاكي يا متهم يا محكوم را به يدك بكشند

هاي  به همة جنبهبوده و  تعريف توني مارشال تعريف جامعي به طور كلي،پس 
  .عدالت ترميمي توجه كرده است

  ويژگيهاي ميانجي

 ياور قاضي وناسي ديده ش اي است، دوره روانشناسي، جامعه ـ ميانجي معموالً حرفه1
  است 
مثل (اگر داوطلبانه باشد .  بكندمطالبهالزحمه  ـ ممكن است داوطلبانه يا حق2
يك انگيزه شخصي دارد و معموالً دادستانها در حقوق فرانسه، ميانجي را از ) فرانسه

كنند كه  ديده هستند انتخاب مي سازمانهاي غيردولتي محلي كه طرفدار حقوق بزه
گري  يا اينكه انجمنهايي هستند كه خدمات ميانجي. قبالً تأييد شده باشدصالحيتش 
در امريكا كه جرمشناسي (ها    ممكن است ميانجي.گيرند كنند و ما بازاء مي ارائه مي

 دراما ميانجي . طرف است  پس ميانجي بي.جرمشناسها باشند) مثل حقوق شغل است
  . خود قاضي باشدممكن استدرون سيستمي 

  گري ل ميانجياشكا

 يعني خود مردم به صورت خود جوش هيئتي .ا مدنييگري كامالً جامعوي  ـ ميانجي1
گري  ميانجيكنند، در  اقدام مي براي رفع اختالفات سبك اهالي محله كرده ورا درست 
 صدردرصد، خارج از دولت انجام ، پس دولت، مطلع از اختالف نيستزجامعوي هنو

  . شود مي
گري واگذار نشده يا تعويض  دولتي يا درون سيستمي يا ميانجيگري  ـ ميانجي2
قاضي در جرايم قابل گذشت سعي در ايجاد  : گفتهكه.م.د.آ. ق195 مثالً م .نشده
  و ميانجي دولتيدر اينجا. كند  گفتگو به منظور صلح و سازش طرفين مي ومذاكره
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ميانجي با ارجاع پرونده ا مأمور يياور كالنتريها آنگاه كه افسر يا در  .قضايي است
  است درون سيستمي وكند ميانجي عامل دولت  گري مي شروع به ميانجي

. كنند يعني مردم و دولت، با هم همكاري مي. گري مشاركتي ـ ميانجي3
 نظارت دولت مي تواند به دو .باشد گري جامعوي همراه با نظارت دولت مي ميانجي

 يك حالت ديگر شواري اسالمي  ايرانحقوق در .شكل باشد يا قضايي باشد يا پليسي
 در قانون تعيين وظايف شهردايها و شهرداران و تشكيل شوراهاي .شهر و روستاست

در است تا اسالمي شهر و روستا، به شوراهاي اسالمي روستاها اختيار داده شده 
ضمناً يك نوع شوراي (اختالفات و موارد حكميت بين مردم و روستا مداخله بكنند 

 اين شوراهاي )اند اي انصاف گرفته  اختالف محلي هم هستند اين را دقيقاً از خانهحل
گري سه   پس ميانجي.اي انصاف قبل از انقالب اند به خانه اسالمي روستا را تشبيه كرده

   :شكل دارد
  گري كامالً غيردولتي  ـ ميانجي1
  گري كامالً دولتي  ـ ميانجي2
  گري مشاركتي  ـ ميانجي3

قانون تشكيل دادگاههاي اطفال و بزهكاران اليحه  15گري موضوع ماده  ميانجي
گري را به شخص بيرون از   زمانيكه قاضي امر ميانجي.نوجوانان از نوع مشاركتي است

  اما اگر خودش انجام بدهد دولتيشود  ميمشاركتيگري  ميانجيدستگاه قضايي بدهد 
 در بعضي از .عوي وجود داردگري صددرصد جام در حقوق آلمان ميانجي. شود مي

كند كه طرفين به مرجع  جرايم، دادسرا يا دادگاه زماني شكايت را قبول مي
گري را احراز كرده  گري محلي رجوع كرده باشند و آنجا شكست ميانجي ميانجي
يعني خود مي فرستد آنجا به پذيرد واال اول  در آن صورت دعوي را مي. باشد

  . نجا پذيرفته استقانونگذار اين موضوع را آ
  . ميده اين تعريف به اندازه كافي مفصل بود و بيشتر از اين توضيح نمي
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 او يك استراليايي متخصص . ارائه شده است1زهرتعريف ديگري از آقاي هوارد
 از پيشگامان عدالت ترميمي و از نظريه پردازان آن در مفهوم  وعدالت ترميمي است

  .  استي كالسيكموسع به عنوان بديل عدالت كيفر
  كه به موجب آن ، از نظر عدالت ترميمي است  ارائه كرده 90وي تعريفي در سال 

ـ جرم عبارتست از رفتاري كه به مردم و روابط بين مردم صدمه و لطمه وارد 1
كرده است و به همين جهت بعد از وقوع جرم، نوعي تعهدات و تكاليف متقابل بين 

تالش دالت ترميمي براي انجام تعهدات و تكاليف شود كه ع اطراف جرم ايجاد مي
و جامعه محلي را به منظور دستيابي ) بزهكار( عدالت ترميمي همكاري شاكي .كند مي

 سازش به منظور بازگرداندن صلح و امنيت گذشته در و ايجادبه يك پاسخ ترميمي 
 ترميمي  هم آقاي هواردزهر از عدالتي تعريف ديگر.كند ميفراهم آن جامعه محلي 

 تكميل تعريف قبلي است از نظر او عدالت ترميمي  در واقع كه1990 در سال .دهد مي
حرمتي و  بر اين انديشه و تفكر استوار است كه رفتار مجرمانه قبل از هر چيز بي

 وقوع جرم يك رابطة .تجاوز به حقوق يك شهروند توسط شهروند ديگر است
ديده كه دولت در آن سهم و حقي و نقشي  هكند بين بزهكار و بز طرفيني ايجاد مي

 در عدالت ترميمي، .شودو نه دولت ديده است كه با وقوع جرم متضرر مي بزه. ندارد
و ديده  كند كه خسارت بزه زماني بزهكار بدهي خود را بابت جرم به جامعه تسليم مي

، تحمل زر هواردبنابراين از نظر. خسارات جامعه محلي را جبران و رفع كرده باشد
شود كه بزهكار با ترميم خسارتها و صدمات  مجازات توسط بزهكار زماني محقق مي

پس كيفر نبايد ) نظرش را تأمين بكند(ديده، جامعه محلي را هم ارضاء بكند  بزه
كيفر بايد براي ترميم روابط . اي براي تحميل رنج و عذاب و مكافات باشد وسيله

____________________________________________________________________________  
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 پس دولت در تعريف آقاي .ير در جرم باشد درگبراي آشتي دو نفرو مختل شده 
  . ر هيچ نقشي در عدالت ترميمي نداردهزهوارد

  آثار عدالت ترميمي

 قبل از ؟حال باتوجه به اين تعريف و مقدمه عدالت ترميمي چه آثار مثبتي دارد
و پرداختن به آثار مثبت يا فوايد يا رسالتها بايد گفت كه عدالت ترميمي يك تأسيس 

رصد ابداعي نيست عدالت ترميمي، از عدالت كيفري سنتي و متعارف مفهوم صدد
  . استشده الهام گرفته 
اي معتقدند كه عدالت ترميمي، مدل يا راه سوم در مبارزه با جرم است اين  عده

   .مدل يا راه سوم نسبت به عدالت سزادهنده و عدالت اصالحي است
ها و   تلفيقي از بعضي از جنبهاي از جرمشناسان معتقدند كه عدالت ترميمي، عده

 رسالتهاي دو مدل سنتي عدالت يعني عدالت سزادهنده و عدالت كيفري بازپرورانه
 يك مدل صددرصد ابداعي پس ،كند  ايندو را به هم وصل مييعدالت ترميم. باشد مي

هاي دو مدل سنتي عدالت به  تركيب بعضي از جنبهو  تلفيق زبلكه ا. و اختراعي نيست
   چيست؟  عدالت ترميمي با اين توضيح ببينيم كه كاركردهاي.مده استوجود آ
اما ) عملي كه داراي قبح است(عدالت ترميمي عمل مجرمانه را قبول دارد  -1

عمل مجرمانه يا جرم را بسيار وسيعتر از آنچه كه در عدالت سنتي موسوم است 
  law به آن  قانون دولتي است كهض در عدالت كيفري سنتي جرم نق.بيند مي

breaking اين هنجار به هنجار رسمي و )هنجارشكني، هنجارگريزي( .گويند مي 
 در عدالت ترميمي، جرم عبارتست از صدمه يك شهروند به  وليگردد دولتي برمي

   گروهها يا جوامع محلي  ورود لطمهشهروند ديگري و
درگير و در عدالت ترميمي نسبت به عدالت كيفري سنتي طرفهاي بيشتري ـ 2
 به اين معنا كه اگر در عدالت كيفري سنتي، نقشهاي اساسي ،شوند سهم و ذينفع مي ذي

شود در عدالت ترميمي عالوه بر  توسط دادستان و قاضي و متهم و وكيلش ايفا مي
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ديده و گروهها و  دولت، شاكي و بزه) جرايم شديد(متهم يا بزهكار و درمواقعي 
 شاكي ،شاكي ديگر منفعل نيست. شوند تر مي الجوامع محلي نيز داراي نقش فع

 تأمين خواسته شاكي دستاورد عدالت ترميمي براي ،كند اش را مطرح مي خواسته
   در عدالت كيفري سنتي درواقع ميزان توفيق اين عدالت را .محلي استجامعة 
  .كنند ميـ از طريق برآورد ميزان و مقدار مجازاتي كه تعمير شده برآورد 1
در پس ) مبارزه با تكرار جرم(طريق ميزان يا نرخ توفيق در اصالح مجرمين ـ از 2

اي  وسيلهو مجازات براي تنبيه و مكافات دادن . هر دو مجازات، نقش اساسي را دارد
 اما در عدالت ترميمي برآورد موفقيت عدالت و كيفر از .براي اصالح و درمان مجرم

عليه و بعد جامعه محلي و بعد،   مجنيطريق تخمين و برآورد درجة ترميم خسارات
  . شود پذيري بزهكار انجام مي گيري و مسئوليت ميزان تنبه و عبرت

گانه اهميت  ـ در عدالت ترميمي ايفاء نقش توسط بازيگران و كنشگران سه3
و بنابراين اهميت اين سه خيلي بيشتر از اهميت و )  يا كنشگرactor(زيادي دارد 
به .ستنيعدالت ترميمي، دولت محور نيست جامعه محور  درپس . استنقش دولت 

  . گويند همين جهت به عدالت ترميمي گهگاه، عدالت محلي هم مي

Community justice  /community policing ، اينها اصطالحاتي است كه
  . استزدايي و اعاده سرنوشت دعوي و اختالف به خود مردم انديشه دولتبيانگر 

ي آن را ترميمي ضمن استفاده از الگوهاي نظام كيفري موجودبنابراين، عدالت 
اصطالحات و ادبياتش را . كند هايش را عوض مي آئين دادرسي يا شيوه. دكن عوض مي
 پس در عدالت .كند كند و مدل جديدي را به نام ترميمي درست مي عوض مي

ديگر . شود مياصطالحات و زبان دگرگون . شود ترميمي، اصطالحات هم عوض مي
 البته بايد گفت كه عدالت ترميمي با يك .زبان كيفري و حقوقي به آن شكل نيست

   به آن خواهيم پرداختايرادهايي هم مواجه شده است كه 
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  هاي حقوقي وارد به عدالت ترميميدايرا

 و ادرسيديين شود مسائل آ اي كه مطرح مي طبيعتاً در بحث عدالت ترميمي نكته
بد نيست گريزي به مسائل آئين . يژه متهم و شاكي استرعايت تضمينات حقوقي و

دادرسي كيفري و اهميت آن و رابطة حقوق كيفري با حاكميت ملي دولتها و غيرقابل 
حكومتها دو سلسله . زده شودتفويض بودن امر قضا به بخش خصوصي و به شاكي 

  . دهند اعمال انجام مي
 به .ل تفويض به ديگري استگري كه طبيعتاً اين اعمال قاب  اعمال تصدي -1

عنوان مثال هواپيمايي، حمل و نقل، حمل و نقل زميني، حمل و نقل دريايي، حمل و 
نقل هوايي يا امر نگهداري شهر، شهرداريها، نظافت شهر، عمران و آبادي شهر و 

توانند با بخش  گري دولتها مي  اين قبيل اعمال را به عنوان تصدي.مسائلي از اين قبيل
 :  اعمال مربوط به حاكميت-2.  قرارداد ببندند و اصطالحاً كنتراكت بدهندخصوصي

 اصطالحاً به آن اعمال حاكميت دولتها را  National soverintyحاكميت ملي يا 
شود كه دليل وجودي دولت را    اعمال حاكميت دولتها شامل اعمالي مي.گويند مي

استقالل خود را به ه و ت و سلطدولت با انجام آن اعمال، حاكمي. تشكيل مي دهد
دهد و براساس اعمال مربوط به  المللي نشان مي جامعه داخلي و به جامعة بين

و  حيات دولتها با آنها عجين است .شوند المللي شناخته مي حاكميت در جامعة بين
و از اين كند  مللي براساس آنها دولتها را قضاوت ميلا جامعة داخلي و جامعة بين

دولت را طرفدار حقوق بشر، يك دولت را ناقص حقوق بشر، ديكتاتوري يك طريق 
   .كند ساالر معرفي مي مردمو يا 

شود و دولتها قوياً بابت انجام   كه به اعمال حاكميت مربوط مييهاي يكي از جلوه
گيرند امر  بين قضاوت جهانيان و مردم متبوع خود قرار مي  زير ذره،آن عمل و وظيفه
  . امر قضاوت كيفري استقضا و بويژه 
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 كشف جرم، تعريف مجازات، تعيين ،انگاري در قانون جرم،تعقيب كيفري 
ن اعمال حاكميت هاي بارز و بي مجازات، صدور حكم و اجراي مجازات از جلوه

بزهديدگان، سكان و سرنوشت و  ها كيا به عبارت ديگر دولتها به جاي ش.دولتهاست
ازاي اين اختيارات كسب شده از مردم متعهد گيرند و در  دعوا را به دست مي

اي را تنظيم و ترتيب بدهند و  شوند كه يك دادرسي و قضاوت عادالنه و منصفانه مي
 عادالنه حكومتي و دولتي به حقوق يمردم مطمئن باشند كه در پرتو آن دادرس

 ،مجرم، مجازات خود را عادالنه و بحق تلقي خواهد كردو خودشان خواهند رسيد 
يرا  اطرافيان جرم، در هر حال اين امكان را دارند كه مطالب خودشان را اعالم بكنند ز

 به همين جهت است كه امروزه .و بدين ترتيب، حقي از كسي، ضايع نخواهد شد
دهد كه  نگاهي به اسناد حقوقي بشري، نگاهي به قانون اساسي كشورها نشان مي

 نظام ، مفاد قانون اساسي كشورها، بابيشتر از يك سوم از مفاد اسناد حقوق بشري
  . رابطة تنگاتنگ داردحقوق متهمو با حقوق بزهكار  و نيز كيفري آن كشور

نظم عمومي متولي  ولي  دارد تنگاتنگ با نظم عمومي بنابراين عدالت كيفري رابطة
لوازم تأمين نظم عمومي، امر عدالت و امر قضا و طبيعتاً . ها دولت است متولي نظامو 
كنند يا در خدمت عدالت  هادها و سازمانهايي است كه حول عدالت كيفري كار مين

 تنگاتنگ با  نظام كيفري رابطة. شوند قرار دارند يا براي اجراي عدالت بكار گرفته مي
  . استاستقرار امنيتو  زيرا تحقق نظم عمومي برابر با تحقق ،نظم عمومي دارد

 لذا دولتها در ، باز از وظايف دولت استامنيت عمومي، تأمين و پاسداري از آن
 كيفر گذاري، تعقيب جرم، ،انگاري كنند وظيفه جرم آن قسمت كه اعمال حاكميت مي

  . محاكمه جرم و اجراي مجازات را در اختيار دارند و اين وظيفه انحصاري است
 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران گفته است، مجازات به موجب 36اصل 
 اين اصل از اصل قانوني بودن مجازات و .ا به حكم دادگاه صالحه بايد باشدقانون و بن

دادگاه صالح يعني مرجع قضايي كه در . ناشي شده است اصل قضايي بودن مجازات
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 در پرتو اين اصل است كه .شود، بايستي اجراي عدالت بكند بيني مي دادگستري پيش
 حل اختالف و دادگاه ويژه اي معتقدند سازمان تعزيرات حكومتي، شوراي عده

 امر قضا چرا كهمرجع صالحه باشند چون مرجع قضايي نيستند توانند  نميروحانيت 
  . شود در آن انجام نمي

 براساس ديدگاهي كه االن بر .در انجام امر قضا، قاضي بايد مجتهد يا ماذون باشد
مجتهد قضات . قوه قضائيه حاكم است قضات دادگستري، عمدتاً قضات ماذونند

توانند قاضي  به طريق اولي دادرسان سازمان تعزيرات حكومتي نمي. بينشان كم است
تواند كار قضاوت به معناي   به طريق اولي شوراي حل اختالف از اين منظر نمي.باشند

 به هر حال صرفنظر از اين ايرادها كه قابل بحث .دادگستري و قوة قضائيه را بكند
ق كيفري ارتباط تنگاتنگ با دولتها و اعمال حاكميت  كه حقوشود مياست مالحظه 

  . دارد
تصويب اسناد حقوق بشري بيش با از طرف ديگر حقوق كيفري در پنج دهة اخير 

 بطوريكه دولتها در اجراي ،مأنوس و همراه شده است از پيش با مفاهيم حقوق بشر،
يب كيفري، امر توانند امر قضا، امر تعق المللي حقوق بشري خود نمي تعهدات بين

محاكمه كيفري و اعمال مجازات را آنطور كه خود مايل هستند صد در صد اجرا 
اد حقوق بشر دولتها را در مظان اتهام نقض حقوق بشر و ف زيرا عدم اجراي م،بكنند

دهد و آن دولت ناقص،  المللي قرار مي المللي و درنهايت محكويمت بين تقبيح بين
لذا از دو زاوية داخلي . شود گيرد و تحريم مي نيا قرار مييك دولت منزوي و تنها درد

المللي در مقولة عدالت كيفري و حقوق كيفري، دولتها  و از زاوية بين) نظم عمومي(
   .اي روبرو هستند با محدوديتهاي دو جانبه

به همين علت است كه حقوق كيفري درمقايسه با حقوق مدني درمقايسه با 
با تامل بر روي جامعه مدني و و  را به كندي يا طمأنينه حقوق تجارت، درهاي خود

 حقوق مدني سالهاست كه در جريان دادرسي از .مشاركت مردم عادي باز كرده است
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 داور يك فرد عادي است دادرسي مدني ـ حقوقي سالهاست كه .كند داور استفاده مي
   .كند از كارشناسان مختلف و تخصصهاي مختلف استفاده مي

ر در حكم رأي قاضي است و اجراي احكام دادگستري رأي داوري را به نظر داو
يك تاسيس و نهادي است كه براي دانشجويان حقوق داوري گذارد پس  اجرا مي

يك ) برنده پيش( اما درمقابل مسالة ميانجيگر ،خصوصي بسيار مأنوس و آشناست
 عدالت كيفري  اين تأمل و ترديد. استكمتريا بحثي است كه عمرش حدود دو دهه 

در استقبال از مشاركت مردم و كمك گرفتن از توانايي قضايي مردم عادي دقيقاً به 
به خاطر ارتباط اين رشته با حاكميت دولتها و خاطر حقوق بشري بودن اين رشته 

 از جمله تحت تأثير جرمشناسي، تحت  درقبل بيان شد طبيعتاً به داليلي كه.بوده است
يي و مجرمانه كه دستگاه قضايي را با تورم و تراكم پرونده روبرو تاثير واقعيتهاي قضا

 .بايد بپردازدهزينه سنگيني كرده است دولت بابت امر قضا و مبارزه با بزهكاري 
دولتها تحت شرايطي، مشاركت مردم را در امر كيفري هم به نوعي با طمأنينه 

 مشاركت و مداخلة جامعة نمونه بارز اين. اند  استقبال كرده88 و از 8ان پذيرفته
 بطوريكه عدالت دانستتوان در عدالت ترميمي  در امر قضا را مي) مردم عادي(مدني 

تبديل گر بيطرف  به يك نظارهرا ) قاضي و پليس(ترميمي در جرايم سبك دولت 
جرم، درست نقطه سپارد  ميو سكان دعوي پرونده كيفري را درواقع به طرفين كند  مي

 دو ديدگاه درخصوص اجراي عدالت ترميمي . استفري كالسيك،مقابل عدالت كي
   1.وجود دارد
. ا هستند(purist)اي كه طرفدار رويكرد حداكثري يا رويكرد نابخواه  عده

ها و  افراطيون معتقدند كه حقوق كيفري بايد از بقايا و آثار كالسيكش پاك شود و رگه
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 اصطالحات عوض بشود، مجازات ،هاي عدالت ترميمي در آن قالب، قرار بگيرد جلوه
  .قرار دهيم ضمانت اجرا برداشته وجاي آنرا 

كه آثارش  جرايمي هستند گويند از يكسو خواهان مي خواهان يا حداقل  اما بيشينه
  . رود فراتر از جامعه محلي مي
طرف  و عليه است جرايمي داريم كه اصطالحاً بدون مجنيو از سوي ديگر 
  . رف مذاكره يك ارزش اعتباري استط. مذاكره وجود ندارد

داوطلبانه بودن وجود نداشته باشد حالت حتي در دعاوي سبك، ممكن است آن 
 لذا خوبست كه چهارچوب .يكي از طرفين جرم، مخالف گفتگو و مذاكره باشدو 

معذلك طرفداران حقوق بشر و طرفداران اصل دادرسي . عدالت كيفري را حفظ كنيم
ند كه حتي درمورد جرايم سبك و حتي زماني كه هردو طرف جرم عادالنه اعتقاد دار

 البينيا طرفين جرم هرتعداد كه باشند، داوطلبانه به گفتگو و مذاكره براي اصالح ذات 
 رعايت هرسي عادالندملحق شدند و رضايت دارند اين امكان هست كه آن اصول دا

ي و تضمينات قضايي از نظر تضمينات حقوقدر عدالت ترميمي نشود و بنابراين 
براي شاكي از سوي ديگر و موجود در آئين دادرسي كيفري، براي متهم از يكسو 

  ايع بشود ضاين اصول در عمل مخدوش و و در نتيجه نداشته باشيم معادل 
 دادرسي عادالنه يا دادرسي منصفانه يا ؟ببينيم دادرس عادالنه چيستحال بايد 

كه براي دولت ما الزم زير  اسناد حقوق بشر محاكمه منصفانه مفهومي است كه در
  1.آمده استاالتباع هستند 

   1948ـ اعالميه جهاني حقوق بشر 1
   1966المللي حقوق مدني و سياسي  بين  ميثاق)الف(ـ ميثاقين 2

  ) 1966المللي حقوق اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي   ميثاق بين،و ب
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كنوانسيون از قبيل ق بشري دارند و از جمله كنوانسيونهاي ديگري كه جنبة حقو
المللي عليه مواد مخدر و مواد  ، كنوانسيون بين1989المللي حقوق كودك  بين

  . 1978روانگردان 
  پس اصول دادرسي منصفانه چيست؟ اركانش چيست؟ 
 از سوي ديگر شامل دادرسي ،دادرسي عادالنه از يكسو شامل حقوق دفاعي متهم

حقوق دفاعي متهم درواقع . شود افعي بودن دادرسي ميي و از طرف ديگر شامل ترنعل
ي سالح وجود داشته باشد يعني شاكي و متهم و دادستان هم ابركند كه بر ايجاب مي

از شانس و امكانات و فرصتها و قواعد برابر براي طرح و شكايت، قرائت كيفر 
حها، يعني  پس برابري سال.خواست و دفاع درمقابل دادستان و شاكي برخوردار باشند

شاكي و دادستان از يكسو، متهم و وكيلش از سوي ديگر از امكان برابر براي شركت 
 ركن ديگر دادرسي منصفانه حق استفاده از .در يك دادرسي ترافعي برخوردار باشند

وكيل و مشاور در جريان دادرسي از بدو وقوع، دستگيري مظنون تا طبيعتا مرحله 
دادرسي عادالنه و اجراي اصول دادرسي عادالنه محاكمه و صدور حكم است پس 

مستلزم آنست كه حكومت و دولت اين امكان را فراهم بكند كه طرفين جرم و 
   1. باشدهدادرسي همراه با مشاركت فراهم بشود و جنبة ترافعي داشت

االصول چنين شمايي وجود دارد كه البته  در عدالت كيفري كالسيك علي
 حال با توجه به .ست بعضي از اين موارد را عمالً اجرا نكنددادرسي ما ممكن ا آئين
 عدالت ترميمي چه ايرادي دارد؟ اولين ايرادي كه به ذهن ،هاي دادرسي عادالنه ويژگي

شود اينست كه جلسات حل و فصل اختالف ناشي از ارتكاب جرم، علني  متبادر مي
 و يك طرفي به عنوان  به جز طرفين جرم، احتماالً اعضاء خانواده دو طرف.نيست
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كل (ميانجي يا ناظر كه از طرف دولت يا دستگاه قضايي يا پليس است كس ديگري 
  .  پس علني نيست.در جريان گفتگو و مذاكره حضور ندارد) جامعه

آن جنبة اطالعي و جنبه بازدارندگي كه معموالً محاكمات كيفري دارد در اينجا از 
التها علني بودن جلسات رسيدگي اتفاقاً تقويت  يكي از كاركردها و رس.رود بين مي
 قرائت شرح محاكمه، رويت عكس متهم، رؤيت ،بازدارندگي عدالت كيفري است جنبة

اي از حاكميت ملي   رؤيت شاكي در هنگام دفاع، درواقع جلوه،متهم همراه با دستبند
دولت . باشد در صحنه مي عرض اندام آن دولت مبني بر حضور قويو نيز آن دولت 

نشان دادن . كند از طريق برگزاري جلسات محاكمه به نوعي اعمال حاكميت مي
امر قضا وجود كه در محاكمه كسي در تلويزيون، يك نوع نمايش اقتدار دولت بود 

دارد پس يك فايدة علني بودن محاكمه آن بعد بروني و ظاهري حاكميت ملي 
شفاف گيرد  استبداد قضايي را مياما يك فايده ديگر هم دارند كه جلوي . دولتهاست

خود طرفداران تشكيل (خود مسئولين شهردار تهران  محاكمه  دروقتي .كند مي
مشاهده كردند كه  ،به عيب اين قانون پي برده بودند) دادگاههاي عمومي و انقالب

كند به عيب كار پي  هم در مقام قاضي نقش ايفا ميو هم درمقام دادستان يك نفر 
در جلب اعتماد مردم و كند  ميجلوگيري  علني بودن از استبداد قضايي پس. برند مي

فساد و بودن  غيرعلني )آورد هركاري شفاف باشد مشروعيت مي(به امر قضا 
يعني » بنابراين جنبة علني بودن«.آورد غيرعلني استبداد قضايي مي. آورد  مييديكتاتور

  .ت مردم در امر عدالتكشفاف سازي يعني مشار
او درمقابل آن تشكيالت  ،آيد  ميك نفر متهم درمقابل تشكيالت قضاييچون ي

كمكي   لذا، اين شفاف سازي امر قضا،.قضايي و امكاناتي كه قاضي دارد هيچ است
 جلسات رسيدگي اعم از نپس اولين ايراد عدم علني بود. استبه حقوق متهم 

ـ و ساير اشكال )شياندي هم(، كنفرانسينگ )جلسه يا حلقه (circle ،گري ميانجي
  .باشد ميعدالت ترميمي 

  مباحثي در علوم جنايي ١٦١٢

  

ـ يكي از اركان عدالت كيفري كالسيك، رعايت تناسب ميان جرم ارتكابي و 2
مجازات يا بين مجرم و مجازات است كه اين اصل تناسب را طبيعتاً قاضي باتوجه به 

ند و ك بيني كرده در حكم صادر مي مفاد قانون و اختياراتي كه قانونگذار براي او پيش
چنانچه طرفين عليه اين تناسب، عليه حقانيت اين حكم اعتراضي داشته باشند امكان 
تقاضاي تجديدنظر و رسيدگي ماهوي دوم برايشان موجود است و از اين طريق 

 در عدالت ترميمي، اين اصل مخدوش .عدالتي را اصالح بكنند توانند درواقع آن بي مي
ك راه حل، به يك پاسخ، به يك ضمانت اجرا  زيرا درست است كه طرفين به ي،است
اي كه  پاسخ ترميميو  ارسند اما اين به آن معنا نيست كه اين ضمانت اجر مي

  . الطرفين و توافقي است عادالنه باشد مرضي
چه بسا شاكي به . چه بسا در اثر استيصال و گرفتاري متهم به آن رضايت بدهد

حل  ي و معنوي و خانوادگي به آن راهخاطر استيصال به خاطر ناراحتيهاي روان
  . ترتيب، تناسب مخدوش بشود رضايت بدهد و بدين

اي بودن رسيدگي  ـ در عدالت كيفري سنتي، در رسيدگي عادالنه، دو درجه3
خواهي، استيناف خواهي، يا به تعبير قانونگذار ما،  پس پژوهش. استماهوي، اصل 

،  ميمي، وقتي طرفين با يك راه حليتجديدنظر خواهي، اصل است اما در عدالت تر
حول يك راه حلي رضايت دادند و آن صلحنامه يا توافقنامه را امضاء كردند پرونده 

  . توانند نسبت به تصميم قبليشان تجديدنظر بكنند طرفين ديگر نمي. مختومه است
  . ـ در عدالت كيفري كالسيك و سنتي، از نظر دادرسي ما يك نفر شاكي داريم4
رود و با اقامة  پس شاكي يا مدعي خود به دادگاه مي) »9ماده « شاكي ،ديده بزه(

 ،شود خواند و دادرسي شروع مي ميشكايت شخص يا اشخاص ديگري را به محاكمه 
تا صدور حكم ) دادستان و دادگاه(قاضي مكلف است  .وقتي دادرسي شروع شد

 اوليه و در تحقيقات طرفين با شركت در تحقيقات. مناسب پرونده را دنبال بكند
 اما در ،كنند ماهوي و دادگاه درواقع از دستورات و تصميمات مرجع قضايي تبعيت مي
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 به صورت داوطلبانه به امر سازش و  طرفين جرمكه عدالت ترميمي، فرض بر اينست
 اما آيا اين داوطلبانه بودن به ويژه از ناحية متهم، ،آورند البين روي مي اصالح ذات
 آيا از روي ، آيا واقعاً داوطلبانه بودن گهگاه مخدوش نيست؟ادق استهمواره ص

تر چنانچه امر  دهد و از همه مهم  نمي…اجبار مظنون يا متهم تن به گفتگو و 
دادرسي عدالت ترميمي با شكست مواجه شد به عنوان مثال ميانجيگري با شكست 

در مرجع قضايي ادامه مواجه شد و به ناچار پرونده جريان سنتي معمول خودش را 
 رضايت دادن متهم به فرآيند ،آيا تن دادن و رضايت دادن متهم به ميانجيگري داد

داوري منفي  ترميمي و گفتگو براي او در مرحلة رسيدگي ماهوي نزد قاضي اين پيش
 توسل و رجوع به عدالت ،كند كه متهم با قبول ذهنيت منفي را ايجاد نمي پيشو 

 لذا اين پيشداوري منفي ضربه ؟رميت خود را پذيرفته است محيترميمي به نوع
   .خواهد بودبه اصل برائت سنگيني 

ست فرايند گفتگو و صلح و ك درصورت ش،پس درصورت شكست ميانجيگري
 يك نوع پيشداوري منفي براي مراحل ،سازش براي متهم، يك نوع سوءپيشينه نانوشته

به صورت نانوشته در اذهان آنها و ت اين غيرقابل حذف اسكه شود  بعدي ايجاد مي
  . ماند باقي مي

شدن گسترده است يعني  Net wideningيا مفهوم  conceptايراد آخر، درواقع 
 مثالً ميانجيگري در مرحله دادسرا يكي از آلترناتيونهاي تعقيب كيفري .شبكه كيفري

ي صادر است دادستان، به جاي صدور ادعانامه يا كيفر خواست، قرار ميانجيگر
 ،اما هدف صدور قرار ميانجيگري اينست كه از بار دستگاه قضايي كاسته شود. كند مي

كه زدايي محقق بشود، پرونده از مسير خارج بشود و به يك مسير ديگري  قضايي
  .دارد هدايت شودجنبه مشاركتي 

بديهي است اگر امر ميانجيگري كه با مشاركت يك فرد صالح از جامعه مدني 
گر، مراتب توافق و سازش دو طرف را تأييد  آميز بود و ميانجي شود موفقيت يانجام م
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 دادستان از تعقيب عمومي و كيفر خواست درخصوص ،كرد و به دادستان اعالم كرد
 اما اگر پس از چند جلسه ،شود پرونده مختومه ميو دعوي عمومي صرفنظر 
و فرايند ميانجيگري با    شدن فضاي صلح و سازش به ايجادميانجيگري ميانجيگر موفق 

شكست مواجه شد و مراتب شكست به اطالع دادستان رسيد دادستان پس از وقفة 
اندازد و پرونده با صدور  ميانجيگري مجدداً فرايند كيفري سنتي را به جريان مي

  .فرستد  ميصدور كيفر خواست به دادگاه براي رسيدگي ماهوييا ادعانامه 
شبكه يا . گويند  گسترده شدن صافي يا شبكه كيفري ميبه اين واقعه و جريان،

فيلتر سنتي عدالت كيفري در تحقيقات اوليه، صدور كيفر خواست و رسيدگي دادگاه 
 .1اين رسيدگي وقفه ايجاد شددر اما با امر ميانجيگري شد،  خالصه ميو صدور حكم 

ر جرم و يك شخص ديگري به نام ميانجيگر هم به دادستان اضافه شد و در ام
 شامل فرد  اكنون اين صافي شبكه كيفري قبالً فقط دادستان بود.اختالف مداخله كرد

   .ه استديگري از جامعه مدني هم شد
هاي عدالت ترميمي در جريان رسيدگي،  بنابراين در عدالت ترميمي هرگاه جلوه

داً در جريان تعقيب، در جريان محاكمه با شكست روبرو شد و به ناچار طرفين مجد
  واند جديدي شده به عدالت كيفري سنتي روي آورند اوالً طرفين جرم متحمل هزينة

اي هم در امر رسيدگي سنتي ايجاد  يك وقفه دوماً اند وقت بيشتري را صرف كرده
هم عدالت افقي و هم (ذهنيت، پيشداوري هم ايجاد شده است  يك پيشاست شده 

  ). شوند عدالت عمودي را متحمل مي

____________________________________________________________________________  
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 ديگري هم دارد و آن شامل فاصله انداختن بين زمان وقوع جرم و زمان  اين مساله تالي فاسد-  
جازات ديگر تداعي كننده جرم ارتكابي نباشد لذا اجراي مجازات مي شود يعني باعث مي شود م

نه تنها عدالت ترميمي به نتيجه نرسيده است بلكه باعث شده عدالت كيفري سنتي هم نتواند به 
  .يكي از ععده ترين اهداف خود برسد
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 مورد جرايم در اينست كه Net wideningق انگلستان يكي از مصاديق در حقو
يك ضمانت اجراي بدون محاكمه (تواند به آنها اخطار بدهد   پليس مي،سبك هم
تواند به دادگاه بفرستد يعني صغير دوباره  آميز نبود مي و وقتيكه موفقيت) است

  .  استيعني به شبكه قضايي، پليس هم اضافه شده. شود محاكمه مي
 كيفر جايگزيني كه االن به كيفر اصلي تبديل شده است كيفر  در موردنمونه ديگر،
  . المنفعه است يا كيفر خدمات عمومي خدمات عام

معادل (كيفر خدمات عمومي دو حالت دارد يا يك بديل يا جايگزين حبس است 
   ).است community servicesانگليسي كيفر خدمات عمومي 

هاي پارك، بريدن چمنها،  ي شهرداري، كار در پاركها، رنگ زدن نردهمثالً كار برا
 در چنين حالتي، قاضي، كيفر حبس را كنار .كار كردن در بيمارستان، خانه سالمندان

كند ولي حتماً بايستي رضايت اوليه  گذارد و كيفر خدمات عمومي را انتخاب مي مي
توافقي با متهم دارد  لي نيست و جنبةاز جمله مجازاتهايي كه تحمي. متهم را جلب بكند
تر است چون اين خدمات را  خدمات عمومي درست(المنفعه است  همين خدمات عام

  ) تواند براي بخش خصوصي انجام دهد نمي
 ولي از آنجا كه متهم به انجام ،اما حالت دوم خدمات عمومي، كيفر اصلي است
حال كند،  رجوع ميه كيفر حبس كار بايد رضايت بدهد، چنانچه رضايت نداد قاضي ب

چنانچه محكوم كه خود ) آيد  مي پيش Net wideningاينجا بحث (در مرحلة اجرا 
 چند ساعت به جوانهاي محله كالس فوتبال  يا هفته،پذيرفته است به مدت چند ماه

 قصور كرد بابت قصور خود ،بگذارد در انجام آن كيفر كه يك تكليف اجتماعي است
 حبس .كند راي خدمات عمومي، قاضي او را محكوم به حبس ميدر تحمل و اج

صادره مجازات جرم اوليه نيست بلكه ضمانت اجراي عدم انجام خدمات عمومي 
 لذا در موارديكه محكومين به انجام خدمات عمومي مرتكب قصور در خدمات .است
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يب شبكه كه افتد به اين ترت به جريان مي) سازوكار سنتي(بشوند دو مرتبه حبس سنتي 
  . گردد شد به خدمات عمومي دو مرتبه برمي بايد خالصه مي

گردد به  اگر در حبس بوده حاال رفته در جامعه آزاد، شكست خورده باز برمي
   Net wideningشود   اين مي،زندان
 ،هاي حقوق كيفري پسامدرن  است  دوراني شدن حقوق كيفري، يكي از ويژگي*

به خاطر عدم انجام تكاليفي است بلكه ارتكاب جرم نيست يعني كيفر افراد به خاطر 
به حبس  عدم انجام كيفر خدمات عمومي .بيني كرده است كه قاضي برايشان پيش

در حقوق خودمان، در شعبه حل اختالف، اگر . خورد  يعني دور مي،شود منجر مي
  .گردد پرونده  به دادگستري برميشودشكايت تجديدنظر 

شده است اينست كه عدالت ترميمي وارد ه عدالت ترميمي آخرين ايرادي كه ب
. كند هاي اقتدار حاكميت را كه نظام كيفري باشد تضعيف مي بتدريج، يكي از جلوه

   جنبة بازدارنده و يادآورندة،انگاري  صرف جرم،نظام كيفري، صرف وجود مجازاتها
يفري كه خصيصة ذاتاً  حال اگر ما مجازاتها و اصوالً نظام ك،ارزشها و قوانين دارد

دولتي دارد را به نفع شاكي و متهم و جامعه محلي تعديل و تغيير بدهيم از جنبة 
. ايم نظام كيفري را تضعيف كردهو ايم  بازدارندگي و صالحيت نظام كيفري كاسته

 صرف ،زيرا نظام كيفري، صرف وجودش. رود بنابراين اصل نظام كيفري زير سوال مي
مالحظة جلسات محاكمه، يك كاركرد  و رگذاري در قانونكيفو انگاري  جرم

نظام كيفري يادآور . بازدارندگي و انصراف آوري، نزد بزهكاران بالقوه و جامعه دارد
 نظام كيفري كه پليس، يكي از اجزاي آن هست و بازوي ،اقتدار داخلي دولتهاست

كه اران بالقوه است مسلح آنست يادآور اقتدار داخلي دولت درمقابل بزهكاران و بزهك
 توافقي و سازشي و   زيرا به عدالت جنبة.برد عدالت ترميمي اين خصيصه را از بين مي

نظام كيفر را در حد نظام حقوقي يا مدني تنزل مي بخشد و اين و دهد  اصالحي مي
 در كنترل جرم از طريق ،تنزل درنهايت ممكن است در پيشگيري عام از بزهكاري
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 پس دليل آخر يك دليل .اد به مجازات تضعيف بشود و از ميان برودتهديد بالقوة افر
هاي پيشگيرانة نظام كيفري كه با عدالت  جامع و كلي بود و ناظر بود به تضعيف جنبه

  . رود ميبين ترميمي تضعيف و از 
نشده و به بعضي ديگر جواب نداده شده به بعضي از اين ايرادها جواب داده 

افعي بودن گفته شده است كه براي رفع ايراد فقدان جنبة  مثالً درمورد تر.است
ترافعي، در عدالت ترميمي خوبست كه وكيل متهم و وكيل شاكي حضور داشته باشد 

 كه اند  پاسخ داده يا در مورد ايراد ديگر،كه مالحظات حقوقي را هم يادآوري بكنند
هاي عدالت  لوه بلكه جوجود نداردو صددرصد  pureاالن عدالت ترميمي به شكل 

  . شود ترميمي در قالب عدالت سنتي االن اعمال مي
بنابراين آن نظارت عاليه كماكان به عهده دولت است، بنابراين هرگاه عدالت 

اعمال بشود اين ايرادها صادق است اما از آنجا كه  pureترميمي به شكل خالص و 
ي عدالت كيفري متعارف و خواهان در نظامها بيشتر رويكرد حداقلي يا رويكرد پيشينه

كالسيك اعمال شده و بنابراين عدالت كيفري كالسيك جنبه ترميمي بعضاً به خود 
هاي عدالت ترميمي تحت نظارت مقام قضايي با كنترل و نظارت عاليه  گرفته جلوه

 لذا مقام قضايي به عنوان مقام بيطرف مراقب است كه اين ،شود مقام قضايي اعمال مي
 درخصوص ايراد آخر يعني تضعيف .ين اشكاالت محقق نشودايرادها يا ا

بازدارندة نظام كيفري بايد گفت كه عمالً جرائمي مشمول عدالت ترميمي قرار  جنبة
هايي كه حداكثر سه سال حبس  جنحهيعني هاي سبكند،  اند كه از نوع جنحه گرفته
   .هاي نزديك به خالف  خالفهاي نزديك به جنحه و جنحه،دارند

اند و اگر هم مفاهيم عدالت ترميمي  گرفتهنجنايات جز عدالت ترميمي، قرار پس 
اند صرفاً براي رفع كدورت و برقراري آشتي  نسبت به جرائم شديد هم اعمال شده

عدالت كيفري كار خودش را انجام داده است عدالت . بين شاكي و متهم بوده است
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نه به عنوان است يان پيدا كرده ترميمي در جرايم شديد به موازات عدالت سنتي جر
  .بديل يا جايگزين آن

جنايتي مثل قتل همزمان با تشريفات قضايي دادرسي سنتي و در فرض كنيد : مثال
 پليس محل، بين خانوادة  يامتعارف، به ابتكار خود قاضي، به ابتكار مددكار اجتماعي

ر تعديل خصومت و جلساتي به منظو) دوستان قاتل(قاتل  مقتول و قاتل يا خانوادة
هاي  ترميم آن علقه. شود تنشي كه در آن جامعه محلي ايجاد شده است برگزار مي

اين . شود  مختل شده مانع از ادامة مسير قضايي نمي و روابط اجتماعياجتماعي
  . محلي دارد  التهاب جامعة عدالت ترميمي در اينجا كاركرد تعديل كنندة
لت كيفري سنتي را نگرفته است مگر در پس عدالت ترميمي صددرصد جاي عدا

مدلهاي صدردصد جامعوي يا مدلهاي رسيدگي كه بين بعضي از اقوام، عشاير، 
طوايف بزرگ به صورت خودجوش از ديرباز حاكم بوده است ولي دولت، آنرا به 

 البته در ايالت متحدة امريكا، اقوام اقليت بومي ،مثل اسكيموهااست رسميت نشناخته 
 دان نواع سرخپوستاني كه هنوز در امريكا به شيوه زندگي سنتيشان باقي ماندهرا مثل ا

و سيستم قضايي ) اند اسكان داده(اند  در مناطقي تحت عنوان كلوني مستقر كرده
دادگاههاي ( court of tribunal justiceآمريكا يك دادگاههاي خاصي را به نام 

آمريكا دركنار . رسد دادگاه مي 280درست كرده كه تعداد آن به ) اي قضايي قبيله
 دادگاههاي اًرسم دادگاهاي ايالتي، در كنار دادگاههاي فدرال براي اقليتهاي بومي

حقوق ايران، در قانون تشكيل در . استبيني كرده  پيشدر آن كلونيها اي  قضايي قبيله
 48 در ماده 1375شهرداريها و شوراهاي اسالمي روستا، بخش و شهرستان مصوب 

يكي از وظايف شوراهاي اسالمي روستا، عبارتست از حل و فصل اختالفات روستا و 
حكميت بين طرفين اختالف و حال آنكه اين وظيفه را قانونگذار براي شوراهاي 

چون باتوجه به شوراهاي داوري قبل از است بيني نكرده  اسالمي بخش و شهر پيش
 ايراني و باتوجه به روش انقالب و باتوجه به قدمت تمدن ايراني و فرهنگ
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درفرهنگ ايراني و به خصوص در روستاها حاكم است اين كدخدامنشانه كه 
ها   ولي در بخش،وظيفه را براي شوراها مقرر كرده است قانونگذار فقط در روستاها 

 مردم ،و شهرها مقرر نكرده است ليكن در عمل در برخي از شوراهاي اسالمي شهر
اي اختالف كيفري سبك خود به شوراهاي اسالمي محل به صورت خودجوش بر

 شوراي اسالمي شهر در برخي از شهرها عمالً نقش شوراهاي .كنند شهر مراجعه مي
هاي بزرگ و جنايات، امر به مرجع   جنحه، ولي در جرايم.كند داوري را ايفا مي

رود و مرجع قضايي است كه خود يا به كمك مراجع جامعوي مفاهيم  قضايي مي
 باتوجه به آمار پيمايش در ميانجيگري كيفي مشاهده .كند لت ترميمي را اجرا ميعدا
ها  شود و كمتر پرونده ها در مرحله ميانجيگري حل و فصل مي شود كه اكثر پرونده مي

 تحقيقي راجع به شوراي حل اختالف و قضازدايي در. روند هستند كه به دادگاه مي
در است و   تعريف شدهد دايره مشاوره و مددكاريانجام گرفته است در كالنتريها، نها

هاي سبك قضايي ابتدا قبل از تشكيل پرونده و بازجويي، طرفين به دايرة  پرونده
اين دايره درواقع نقش ميانجيگري را انجام . شوند مشاوره و مددكاري رهنمون مي

 لح نشدالبين يا سازش و ص  اگر اين مددكار و مشاور موفق به اصالح ذات،دهد مي
ارسال پرونده به دادسرا را وي نيز دهد و  مراتب شكست فرايند را به افسر گزارش مي

 پرونده به 1096 جمعاً 82 تا ارديبهشت 81كند، از نظر كميت از فروردين  دنبال مي
% 20است ها با ارجاع به دايره منجر به سازش شده  پرونده% 68كالنتري آمده كه 
طرفين براي ادامه پيگيري ديگر مراجعه  از موارد در برخي .تحت پيگيري است

 65هم اكنون در است مرجع قضايي فرستاده شده   درصد به 12اند و صرفاً  نكرده
 كالنتري در شهرستانها دايره مشاوره و مددكاري ايجاد شده 36كالنتري تهران و 

ال شد كه ها ارس  پرونده به اين دايره10701 جمعاً 81سال در سه ماهه آخر . است
مربوط به جرايم (باموفقيت منجر به صلح شده است )  پرونده678(معادل % 4/62
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كه بعداً به از عدالت ترميمي وجود دارد هايي  جلوهما پس در كشور ) سبك بوده است
  . آن خواهيم پرداخت

اي كه به عنوان ايراد در عدالت ترميمي و آن آئين حل و فصلش مطرح  يك نكته
 .استمربوط قدان تفكيك بين مقام تعقيب كننده و مقام رسيدگي كننده شده است به ف

پرونده رسيدگي به قبل از دادگاه  مراجع قضايي سنتي موجود طبيعتاً دادسرادر 
بنابراين دادگاه وقتش شود،  ميآماده براي دادگاه  به عبارت ديگر پرونده .كند مي

و انقالب اين اصل شود حكومت قانون دادگاههاي عمومي  صرف ماهيت مي
دار و نقض شده بود اما دو مرتبه با احيا دادسرا كه در ايران هنوز كامل نيست  خدشه

در عدالت است اين تفكيك مقام تعقيب و مقام قضايي ماهوي به اصطالح احيا شده 
شود به اين معنا كه از آنجا كه بحث ما حل و فصل  ترميمي اين تفكيك رعايت نمي

يق گفتگو و سازش و عدالت ماليم لذا اين تفكيك وجود ندارد اختالف است از طر
 مطلب ديگري كه .اين عدم تقكيك ممكن است به حقوق طرفين لطمه بزندكه البته 

كند  بايد به آن اشاره كرد اينست كه درواقع عدالت ترميمي روي هم رفته، توصيه مي
 برابر كرد و تفكيك كه نسبت به بزهكاران بايد در چهارچوب گفتگو و سازش رفتار

بين بزهكاران نيست و حال آنكه در عدالت كيفري سنتي بحث فردي كردن و 
 ،شود شخصي كردن و موردي كردن تعقيب و قرار تعقيب و حكم كيفري مطرح مي

برحسب ميزان مجرميت ميزان خطرناكي يا ميزان وخامت جرم ارتكابي، طبيعتاً رفتار 
اين ترتيب، اين اصل حقوقي به وت است و قضايي نسبت به متهم و مجرم متفا

 بحث ديگري كه اينست كه در .شود كيفري در بحث عدالت ترميمي رعايت نمي
اي بودن  باب احتياط و بموجب اسناد حقوق بشري، دو درجهاز عدالت كيفري سنتي 
هاي  و لحاظ كلية جنبهاز يكسو اجتناب از اشتباه قضايي به جهت رسيدگي ماهوي 

يك اصل است ولي در بعدي موردتوجه و عنايت قرار ميگيرد   در مرحلةپرونده كه
در بحث عدالت ترميمي چنانچه طرفين نسبت به يك راهكار يا پاسخ رضايت عدالت 
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صحبت از دادند و تعهد دادند طبيعتاً بايد آنرا اجرا بكنند در عدالت ترميمي 
الطرفيني است  مرضيرسيدگي .  چون رسيدگي ترافعي نيست،مطرح نيستتجديدنظر 

  . افتد يعني آن حل و فصل اختالف براساس رضايت دو طرف اتفاق مي

  نتايج مثبت عدالت ترميمي

 - 1. شوددر ادامة بحث بايد راجع به فوايد يا نتايج مثبت عدالت ترميمي صحبت 
ديدگاههاي . اصوالً عدالت ترميمي را از بستر عدالت كيفري موجود بوجود آوردند

اي كه نسبت به عدالت كيفري   و ماهوييواقع در پاسخ به ايرادهاي شكلترميمي در
همانطور كه از عنوانش   پس عدالت ترميمي.متعارف مطرح شد بتدريج شكل گرفت

 بحث عدالت اينجا مطرح ،آيد، عدالت را با عدالت كيفري سنتي مشترك دارد مي
ت كيفي سنتي با آئين  رعايت عدالت و اجراي عدالت يا اعمال عدالت در عدال،است

شود و عدم رعايت آن تشريفات  و تشريفات بسيار پيچيده و دقيق و خاصي محقق مي
موجب نقص حكم يا دادرسي است و در هر حال نحوه رسيدگي موضوعيت دارد 

اما در بحث عدالت ترميمي بحث آئين دادرسي و ) در بحث عدالت كيفري سنتي(
نجاست كه از عدالت كيفري سنتي دور اي. شيوةحل و فصل انعطاف پذير است

شود ولي انديشه يا آرمان يا هدف عدالت ترميمي هم در نهايت از يكسو به نوعي  مي
 .ديده است تنبيه ترميمي بزهكار و از سوي ديگر جبران يا ترميم خسارت شاكي يا بزه

در هر حال هدف اينست كه طرفين جرم راضي از رسيدگي يا فرايند دادرسي خارج 
 ، پس مفاهيم و اركان عدالت كيفري سنتي در عدالت ترميمي هم معتبر است.شوندب

 اوالً راجع به جرم، عدالت كيفري .كند اش تغيير مي گيري و نتيجه منتها عنوان يا جهت
دهد كه خيلي  سنتي در اجراي اصل قانوني بودن جرم، تعريفي از جرم بدست مي

 .بيند ل مجرمانه را جامع و وسيعتر مي اما عدالت ترميمي عم،خاص و محدود است
يعني جرم را صرف نقص قانون يا معارضه با دولت و حكومت و كل جامعه تلقي 

 بلكه در كنار بزهكار و شاكي، آن گروه ذينفع، جامعه ذينفع را هم در ،كند نمي
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 نگرش عدالت ترميمي نسبت به عمل مجرمانه .كند كند و درگير مي رسيدگي وارد مي
  . ستجامع ا
را درگير فرايند حل و ) كنشگرهاي بيشتري(ـ عدالت ترميمي طرفهاي بيشتري 2

 به اين ترتيب كه در عدالت كيفي سنتي دولت و بزهكار و يا ،كند فصل اختالف مي
 دادستان به نام جامعه كيفر خواست را قرائت ،گيرد بزهكار درمقابل دولت قرار مي

ديده و  د اما در عدالت ترميمي، شاكي و بزهكن كند و از مجازات مجرم دفاع مي مي
ها و ادعاهاي  جوامع و گروههاي محلي هم حضور دارند و بعضاً اولويت با خواسته

  . آنهاست
ـ عدالت ترميمي برخالف عدالت كيفري برآورد ميزان موفقيت خود در حل و 3

 و فصل اختالف را ميزان ترميم خسارات شاكي و ترميم حاالت و رفتار بزهكار
داند و حال آنكه در عدالت كيفري ميزان توفيق اين  ديده ثانوي يا جامعة مدني مي بزه

 مجازات در حقوق كيفري .كند عدالت در ميزان كيفريست كه به بزهكار تحميل مي
 اما در عدالت ترميمي، ، از اركان عدالت كيفري، كيفر است.سنتي، محوريت دارد

 پس .ي جبران خسارت، بازسازي روابط قطع شدهايست براي ترميم، برا كيفر وسيله
  . دهد مجازات در عدالت ترميمي، محوريتش را از دست مي

ديده  در عدالت ترميمي ابتكار اقامة دعوي، ابتكار تعقيب درواقع در اختيار بزه ـ4
 بنابراين عدالت ترميمي، طرفدار افزايش تعداد جرايم قابل گذشت .يا شاكي است

 كه وقتي شكات به عدالت ترميمي تن دادند يا از تعقيب كيفري است و معتقد است
صرفنظر كردند دولت نبايد پرونده را تعقيب كند يا دولت هم بايستي از مجازاتش 

چيست؟ در اين ماده » تواند دادگاه مي«د ذيل ماده ااير. ا.م. ق727 در م .صرفنظر كند
  صدور و ذيل ماده با هم در تناقض است؟ 

 حاال شاكي ،شود تعقيب بدون شكايت شاكي شروع نمياست گفته ه ماددر صدر 
و حال آنكه در بحث عدالت ترميمي وقتي ذينفع . كند نميرها شروع كرده، دادگاه 
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اصلي شاكي رضايت داد يا صرفنظر كرد دولت هم بايد در جهت تراكم زدايي از 
دادگاه «ينجا گفته اكنار برود اما جويي از هزينه  پرونده دادگستري، درجهت صرفه

  حال تالي فاسدش چيست؟ » تواند مي
كند و واقعاً صالح و مصلحت آن محيط هم اينست كه  آيد و صرفنظر مي كسي مي

. دهد تخفيف نميو كند  مياصرار پرونده زود مختومه شود و فراموش بشود اما قاضي 
ماينده چون قاضي نشود  مييعني جرم قابل گذشت تبديل به جرم غيرقابل گذشت 

از .  بنابراين اين ماده خالف اصول تخفيف و خالف اصول ترميمي است.دولت است
كاره عمل كرده يعني  شد قرائت ترميمي داشت ولي قانونگذار ما نيمه اين ماده مي

حال آنكه در حقوق سابق همين جرايم قابل گذشت با است، خوب اينرا درك نكرده 
  .شد گذشت شاكي پرونده متوقف مي

جرايم عليه ميراث فرهنگي قابل گذشت ه جالب در اين قانون اين است كه نكت
  ! است؟

االصول در جرايمي كه در عدالت   را كنار بگذاريم علي727بنابراين اگر اين ماده 
ديده است و لذا دولت   شاكي يا بزه دستدر شوند درنهايت اهرمها  ترميمي مطرح مي
درواقع دولت آن اختياري را كه تا بحال از جامعه  يعني اينكه. كند هم از او تبعيت مي

به شود دهد خوبست اشاره  گرفته بود در رسيدگي به جرايم به خود مردم پس مي
 ها يا سازمانهاي غيردولتي در اقامة دعوي به عنوان مدعي بدون اينكه NGOنقش 

سه در مثالً در حقوق فران. اقدامي بكندديده يا متضرر مستقيم از جرمي  خود بزه
و كودك آزاري، در جرايم عليه زنان، خشونتهاي خانوادگي، انجمنهاي غيردولتي 
سازمانهايي غيردولتي مثالً انجمن حمايت از زنان كتك خورده، انجمن حمايت از 

و به عنوان شاكي پرونده . توانند به عنوان شاكي اقامه دعوي كنند كودكان آزارديده مي
جالبي است يعني الزم نيست كه حتي اولياي صغير يا ياندازد تأسيس برا به جريان 

 كافيست كه آن جامعه محلي مستقيماً متضرر زنان دعوي را ،آسيب ديده شكايت كند
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اي از متخصصين عدالت ترميمي،  به جريان بيندازد حال باتوجه به اين توضيح عده
يكي از آنها  .اند وايد عدالت ترميمي ديدگاههاي اختصاصي را مطرح كردهفراجع به 

 اعالم كرد كه معموالً در عدالت ترميمي، نقش 1991آقاي هايب است كه در سال 
اش را صرف رسيدگي كيفري  دولت جنبة ثانوي دارد و بنابراين دولت وقت و بودجه

كند كه خود زمينة وقوع   ميي محولنخواهد كرد و امر رسيدگي كيفري را به اشخاص
 زماني عدالت كيفري بايستي عمل .اند رم متضرر شدهاند و از ج جرم را فراهم كرده

ديده در انجام اين تعهد شكست بخورد و  بكند كه بزهكار متعهد به ترميم خسارت بزه
بنابراين در اينجا دولت به عنوان حافظ حقوق بزهديدگان با تضمينات و امكاناتي كه 

الت كيفري درواقع به توانيم بگوئيم كه عد  بنابراين مي.شود دارد وارد رسيدگي مي
 fairد پس از نظر آقاي هايب اين بحث وش صورت آخرين مرحله وارد رسيدگي مي

trial اگر طرفين جرم در ،شود با عدالت ترميمي درواقع صددرصد كنار گذاشته نمي 
عدالت جهت دادرس به توانند  فرايند حل و فصل اختالف خود را متضرر بدانند مي

يكر يكي از مولفيني است كه در اين مورد قلم زده است ب  آقاي.سنتي رجوع بكنند
شاكي و به  آقاي بيكر، تأكيدش در عدالت ترميمي اينست كه اين عدالت .)1994(

در فضايي خارج از  متهم اجازه مي دهد كه در فضايي عاري از خصومت و تنش،
ند، تنشهاي قضايي با يكديگر مالقات بكنند و با آرامش با يكديگر صحبت بكن

صحبتهاي يكديگر را گوش بكنند و با اين گفتگوي مستقيم و رودررو سوءتفاهمات، 
 عدالت كيفري سنتي اين فرصت . را با هم حل و فصل كنند…ها خسارات و گاليه

و گيري عدالت كيفري سنتي ذاتاً درجهت مجازات   جهت.دهد را به طرفين جرم نمي
 وانگهي در .ري سنتي بسيار كم استپذيري عدالت كيف  انعطاف،اجراي قانون است

فضا و جو عدالت كيفري سنتي شاكي و متهم هريك براي رسيدن به مقصودشان 
واقعيتها را از يكديگر و كنند   با يكديگر رقابت مي،دهند درواقع با يكديگر مسابقه مي

ت مدافع به اين نحو، اين رقاب  حضور وكيل.شوند واقعيتها را منكر مي. كنند كتمان مي



       ١٦٢٥ )۱عدالت ترميمي(شناسي  جرم

    

كند و بنابراين، دادرسي كيفري موجود درواقع طرفين را همچون يك  را تشديد مي
دهد و اين درواقع منجر به  طرفين يك دوئل يا كارگزار دو جانبة درمقابل هم قرار مي

  . شود رفع مشكل خصومت مي
آقاي بيكر معتقد است كه از طرف ديگر حضور جامعه محلي يا گروههاي ذينفع 

گيري  شود كه آن افراد هم در اين فرايند تصميم الت ترميمي سبب ميدر فرايند عد
حمايت بكنند و و ديده را در انجام تعهداتشان كمك  كمك بكنند و بزهكار و بزه

بنابراين ميزان تحقق رضايت و خارج شدن از فرايند همراه با رضايت قبلي بيشتر 
اينكه اوالً نرخ ارتكاب كه و آن اين است  لذا اين روش يك فايده دارد ،خواهد شد
اين . دوش ميشود و دوم اينكه بزهكار خود به تعهدات و گفتگوها ملحق  جرم كم مي

الحاق خود جوش بوده، اجباري و قانوني نبوده، همراه با رضايت بوده و به نوعي 
دو سند هم از . جامعه محلي هم يك تعهد اخالقي در رفع مشكل انجام خواهد داد

چندين بخشنامه نيز از در كشور ما نيز . استر اين مورد صادر شده سازمان ملل د
.  استصادر شده ديده رئيس قوه قضائيه درجهت حمايت از زنان و اطفال بزه

اش  در قانون اصالح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب و آئين نامههمچنين 
  . اشاره شده استبه تشكيل واحد معاضدت قضايي و سازش

و  NGOتشويق و ها يا واحدهاي ارشاد و مددكاري در كالنتريها   دايرهتشكيل
و نيز تشكيل شوراهاي حل اختالف از جمله موارد مردم به حل و فصل اختالفات 
پس كشور ما هم ناخودآگاه به سمت مفاهيم و باشد  قابل توجه در اين زمينه مي

   .رود هايي از عدالت ترميمي پيش مي جلوه
يعني عدالت ترميمي از طريق . دنبال قضازدايي هستندولين ما مسئبنابراين 
البته به اين شوراهاي حل اختالف ايرادات جدي وارد . كنند دنبال ميقضازدايي 

  . باشد و با اين كيفيت دوام نخواهد آورد مي
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كنندگان لوايح در دست انجام در قوه قضائيه يك نگرش  نكته ديگر نگرش تهيه
المللي و  خودشان هم ممكن است ندانند ولي چون از اسناد بينته البترميمي است كه 
   مثالً. اند كنند اين نگرشها را در اين لوايح لحاظ كرده تطبيقي استفاده مي

  قانون آئين دادرسي كيفري نويس   پيشـ1
  قانون مجازاتهاي اجتماعي اليحه ـ 2
 اصطالح اً اسم15 و نوجوانان كه در م 1قانون تشكيل دادگاه اطفالاليحه ـ 3

  . ميانجيگري را به كار برده است
پس بطور كلي در كشور ما هم جريان ترميمي كه اتفاقاً منطبق با فرهنگ ماست 

   .  ولي نكته اساسي اين است كه آن را به نحو علمي هدايت كردناخودگاه وجود دارد
در كه باتوجه به اين بايد گفت 1381در مورد قانون حمايت از كودكان آذر  *

 سال فرض بر اينست كه قدرت درك و عقالنيت و شعور كافي 18ديده زير  اطفال بزه
 ،ندارند ممكن است در رضايتشان براي صلح و سازش مرتكب اشتباه بشوندوجود 

 اما درمورد زنان ،بنابراين قانونگذار خواسته است از طفوليت و نوجواني حمايت بكند
بود طرفدار عدالت ترميمي مي توان ترديد  خشونت خانوادگي بيدر ورده خكتك 

درمورد صغار بايد برايشان ولي گيرد  چون زن، بزرگ و بالغ است و تصميمي مي
. داد عمومي  جنبةبه آن اتفاقاً در كودك آزاري و جرايم اطفال بايد . گرفتتصميم 

بيه البته با اصرار شوراي نگهبان تن. چون ممكن است مرتكب جرم پدر يا مادر باشد
 البته فرض بر اينست كه .انگيز است والدين از اين قانون مستثني شد كه خودش بحث

   .كنند ولي واقعيت اين نيست فرزندشان را در حد معقول تنبيه ميوالدين 
 داده  اينست كه تقريباً برگ سفيد به پدر و مادرها81پس ايراد عمده قانون آذر 

دك آزاري نيست؟ در حكم كودك فروشد كو پدر ي كه فرزندش را مي. …است
  . آزاري است

____________________________________________________________________________  
   . براي تصويب تقديم مجلس شد1383در ديماه  اين اليحه -1
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البته بايد گفت آنگاه كه مرتكب جرم صغار هستند، عدالت ترميمي تجويز 
 يعني آن ، چون عدالت ترميمي موجب مسئوليت بخشي به صغير خواهد شد.شود مي

دورة فرايند حل و فصل اختالف براي صغير بزهكار جنبة آموزشي دارد و از تكرار 
عدالت ترميمي اتفاقاً اولين بار در قلمرو بزهكاري اطفال . كند ري ميجرم، جلوگي
  .مطرح شد
در انگليس و كانادا و انجام شده مطالعه براساس  1996در سال  رايتب مآقاي او

يكسو متوجه تاثير عدالت ترميمي بر كاهش احساس ناامني  كه از مطالعات در آمريكا
 عدالت ترميمي بر كاهش جرم و تكرار جرم بزهديدگان و از سوي ديگر متوجه تاثير

دهد كه آن دسته از شكاتي كه مثالً در  نشان مي) پيشگيري از تكرار جرم. ( استبوده
ميانجيگري شركت كردند احساس ناامني كمتري نسبت به شاكياني دارند كه ي  برنامه

شركت  همچنين بزهكاراني كه در فرايند ميانجيگري ،عدالت سنتي را دنبال كردند
ون برايت نتيجه ا بنابراين آقاي .اند بوده درواقع شاهد كاهش نرخ تكرار جرم دكردن
ديده تامين شد درواقع يك نوع احساس عدالت در  خاطر بزه گيرد كه وقتي رضايت مي

شود بزهكار هم  اين احساس عدالت، شامل بزهكار هم ميكه آيد  اينجا به وجود مي
كند و اين احساس عدالت و انصاف  اب جرم مياحساس بازگشت به قبل از ارتك

هاي بزهديدگي را   يكي زمينه،شود كه دو طرف جرم به نوعي ترميم بشوند سبب مي
 توضيح اينكه در . جرم را كنار بگذاردرو ديگري تكرا) فراموش بكند(از دست بدهد 

  و يشناسي يكي از مطالعاتي كه انجام شده است راجع به تكرار بزهديدگ ديده بزه
آن دسته از اشخاصي كه است تكرار قرباني جرم واقع شدن و اين مطالعات نشان داده 

بموجب  اين احساس ناامني .پذيرترند كنند معموالً آسيب با احساس ناامني زندگي مي
تسليم  و بنابراين خود را درمقابل تعرضات شود پذيري رواني بيشتري مي آسيب
فرايند ميانجيگري در اين لذا د نشو پذير مي ر آسيبدهند و بيشت بيشتر واميكنند  مي

  . ديده واقع شدن شده است تكرار بزهجلوگيري از تحقيقات منجر به 
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شود واقعيات و نيت و انگيزه او را متوجه  ديده با بزهكار روبرو مي آنگاه كه بزه
كند و  ديگر بزهكار را فرد هيوال و وحشي و دشمن خودش تلقي نميو شود  مي
  . استتحت شرايطي از انديشه به عمل آمده كه شود بزهكار هم مثل اوست  جه ميمتو

آقاي رايت از زاوية .  آقاي رايت استهم ازازبكرد اشاره نكته ديگر كه بايد به آن 
دهد و از اين زاويه معتقد است كه  ديگري عدالت كيفري سنتي را مدنظر قرار مي

است و بنابراين زن  برچسبي سنتي  عدالت كيفر،عدالت كيفري سنتي جرمزاست
واكنشهاي اجتماعي جانبي و پاسخهاي به جرم ارتكابي درواقع به مجازاتهاي جنبي 

زند كه اين واكنشهاي اجتماعي جانبي درواقع همان مجازاتهاي اجتماعي يا  دامن مي
 لذا اين پيشينة محكوميت بر زندگي اجتماعي بزهكار ،اي هستند مجازاتهاي كمانه

تواند با زمان وي را به سمت كسب هويت مجرم سوق  ني مي كند و بنابراين ميسنگي
هاي جامعه را مبني بر مجرميت او،   آن نهاد شخصيت او، بيشتر آن پيامبنابراين. بدهد

بين نهاد و من برتر، نهاد پيروز بشود و ) رابطه(كندو در تعادل  انحراف او دريافت مي
. تعادل بين نهاد و من برتر برقرار بكندتواند  نميو ، رابط بين ايند)من(عنصر سوم 

حال باتوجه به اين، آقاي رايت معتقد است كه عدالت ترميمي نه فقط جرمزا نيست 
 ارائه مدل رفتاري   يك دورة، يك دورة اخالق است،بلكه يك دورة آموزشي است
ديده   و بزهترتيب رويارويي و مواجة بزهكاري بدين. اخالقي معقول و پسنديده است

در آن چهارچوب ) حرفهايي كه(با حضور يك ناظر و جامعة محلي و گفتگوهايي كه 
مذموم و تقبيح بشود و  شود كه رفتارهاي بد شود درواقع موجب مي رد و بدل مي

تحسين بشود و اين تقبيح و تحسين همزمان از ) تعهدات خوب(رفتارهاي خوب، 
كنندگان در اين فرايند عدالت  ي شركترفتارها، يك الگوي رفتاري مطلوب برا

 پس اين مدل مطلوب رفتاري نه فقط براي بزهكار قابل توجه است .شود ترميمي مي
ديده و اشخاصي كه به عنوان جامعه محلي يا  بلكه براي خود بزه) قابل استفاده است(

 توانيم بگوئيم عدالت ترميمي، عدالت  پس مي.كنند نيز موثر است ذينفع شركت مي
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نبايدهاست، يادآوري اوامر و نواهي ا و يادآوري بايدهو  ها بازخواني ارزشو ترويج 
  .آموزشي دارد  بنابراين جنبة،است

 درمورد عدالت 1997هست كه تعريفي كه در سال  نويسندة ديگر، آقاي بيزمور
يد گو با ايراد نسبت به عدالت كيفري، مطالبي را ميايشان نيز . استداده ارائه ترميمي 

هايي كه  ايده. كند دار مي برچسب و به اين ترتيب كه عدالت كيفري، بزهكار را منزوي
اين منزوي كردن و برچسب زدن منجر به يعني قبالً آقاي رايت هم گفته بود 

زمينه و ميزان الحاق فرد به جامعه را و شود   گريزي در فرد مي زدايي و جامعه اجتماع
فري، از يكسو در مقام احراز مجرميت يا برائت است از  زيرا در عدالت كي.كند كم مي

نوع : سوي ديگر در مقام تعيين و اعمال و اجراي مجازات است و باالخره سوم
ديده   پس بزه.بازپرورانة عدالت كيفري در مقام درمان و اصالح باليني بزهكار است

 بزهكار درواقع در عدالت ترميمي اين افراط در توجه بهاما توجه نيست زياد مورد 
ترتيب  شوند و بدين ديده از توجهات برابر برخودار مي شود و بزهكار و بزه جبران مي

ي بهتري براي ترميم يا اصالح نيازهاي طرفين، معايب و وگالعدالت ترميمي 
اين ) تسهيل كننده(برنده  مشكالت طرفين دارد كه جامعه محلي هم به عنوان پيش

توانيم بگوئيم كه به قول آقاي رايت   پس مي، داردگفتگو و رويارويي مشاركت
دهد و  عدالت ترميمي، مسئوليت پذيري را در بزهكار افزايش مي) كند گيري مي نتيجه(

  . بخشد به اين خاطر بازپروري او را هم ارتقاء مي
شود كه بطور كلي پيشگيري از جرم هم به طور جنبي از  عدالت ترميمي سبب مي

سازي جامعه،   يعني آن سياستهاي اجتماعي سالم،ي بوجود بيايداين فرايند ترميم
الگوسازي رفتاري، آشناسازي شهروندان با معيارهاي مطلوب جامعه در چهارچوب 

يك نوع سياست پيشگيري از بنابراين . شود  تحسين مي وفرايند عدالت ترميمي مطرح
در س آموزش يك كال. كنند براي آن چند نفري كه در آنجا شركت مياست جرم 

  .استپيشگيري اجتماعي از بزهكاري 
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 يعني .كند تقويت مينيز همبستگي اجتماعي را و زمينه مشاركت افراد را فراهم 
همبستگي اعضاي جامعه با يكديگر براي يك هدف واحد كه آن ترميم خسارت 

  . شود  پس بحث همبستگي در اينجا تقويت مي،ناشي از جرم است
شود و مشاركت يعني مشاركت   مشاركت تقويت ميدر كنار همبستگي بحث

از ) حكومتها(شفافيت دولتها كه زمينة توسعه مردمساالري در جامعه مدني با دولت 
كند و سرانجام، عدالت ترميمي درواقع، منجر به  جمله دستگاه قضايي را فراهم مي

ستماتيك زدايي كه در همه موارد به طور سي يعني يك نوع جبس. شود كيفرزدايي مي
به عنوان موارد و  بلكه مجازات را براي مواقع اضطراري ،ما از حبس استفاده نكنيم

  . كند استثنايي استفاده بكنيم و بدين ترتيب مجازات صالبت و كارايي خود را حفظ مي
  

  اصول عدالت ترميمي

  ـ عدالت ترميمي، ترميم محور و به دنبال جبران خسارت است 1
  كند  ميوارد در فرايند رسيدگي ـ افراد بيشتري را 2
كند و دولت، بخشي از وظايف اعمال حاكميت   نقش دولت را كم رنگ ميـ 3

  . كند كلي را به جامعه محول مي
 مطرح هاي مختلف عدالت ترميمي ا شيوهيها  راجع به برنامهاكنون يك بحثي را 

ر اسناد خودش  ميالدي به طور ضمني د1985 سازمان ملل متحد از سالهاي :كنيم مي
و اسناد ) ساز اسناد الزام آور، قاعده(چه در قالب كنوانسيون، چه در قالب قطعنامه 

ارشادي ـ اخالقي همواره صراحتاً يا بطور ضمني، مضامين عدالت ترميمي را ابتدا در 
و سپس در قلمرو كيفري توصيه و ترويج ) حقوق كيفري اطفال(قبال بزهكاري اطفال 

كند، قواعد و مقررات بيجينگ   سندي كه نظر را به خود جلب مي اولين.كرده است
س پكن تنظيم جال به اين اعتبار كه اين پيشنويس در ا1985كه در سال ) پكن(است 

شد و سپس به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم و در آنجا تصويب شد در 
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وعيت سازمان مشهور شد ولي درواقع اين قواعد لباس مشر Beijing rulesعمل به 
. باشد  مربوط ميسيستم عدالت ويژه اطفالبه  اين قواعد .ملل متحد رابه خود پوشيد

پذير در قبال اطفال مرتكب  در اين قطعنامه عمدتاً به اتخاذ يك نوع سياست انعطاف
. نيست restorative justiceولي در اين مقطع سخني از  1است،جرم و اشاره شده 

اساسي عدالت راجع به قربانيان اصول ديگري تحت عنوان  قطعنامة 1985در سال 
 اين قطعنامه دقيقاً اينبار خطابش  2. تصويب شدجرم و قربانيان سوءاستفاده از قدرت

بدون (در اين قطعنامه هم . كليه قربانيان مستقيم جرم و قربانيان غيرمستقيم جرم است
دوق ملي جبران خسارت  ايجاد صن،به سازش، گفتگو)  عدالت ترميميذكر اصطالح
مداري در مسائل  ديده اي است كه مروج بزه  بنابراين، قطعنامهاشاره كرد،قربانيان جرم 

 پس اولين سندي كه عموميت دارد و شامل همه .كيفري و حقوق كيفري است
 سند بعدي كه باز به طور ضمني به مضامين عدالت ترميمي اشاره .شود بزهكاران مي

. است شمسي 1368عني ي ميالدي 1989المللي حقوق كودك  بينكند كنوانسيون  مي
 و بنابراين به ، شمسي به تصويب مجلس ما رسيد1372اين كنوانسيون در سال 

 اما ، قانون مدني در عداد قوانين داخلي، قابل استناد و قابل اجراست9موجب ماده 
ري از جرم و اصالح  ساالنة پيشگي5هاي  كنيم كه كنگره اگر جلوتر بياييم مالحظه مي

ديده اشارة  مجرمين سازمان ملل متحد نيز به مسائل و حقوق و مصالح و منافع بزه
ديده اسناد  ديده و پيشبرد حقوق بزه مستقيم دارد و درجهت ارتقاي حقوق بزه

____________________________________________________________________________  
كيفري اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، انتشارات ، حقوق )مريم(عباسچي :  در اين خصوص رك-1

  .1380مجد، چاپ اول، سال 
 قابل ذكر است كه اصول اساسي عدالت راجع به قربانيان جرم و قربانيان سوء استفاده از قدرت -2

توسط آقاي علي شجاعي، پژوهشگر شوراي عالي توسعه قضايي به زبان فارسي ترجمه شده 
   حقوقي دادگستري46 ترجمه اعالميه امجد -)هردادم(رايجيان اصلي ./ است
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در  1.استهاي زيادي را ارائه داده  المللي و قوانين داخلي رهنمودها و توصيه بين
 در وين پايتخت اتريش برگزار شد 2000 كه در آوريل سال هم و يازدهمداجالس 
اي را تصويب و به  پيشنويس قطعنامه) شناسان كانادايي متخصصين و جرم(كانادائيها 

كميسيون پيشگيري از جرم و عدالت كيفري سازمان ملل متحد تقديم كردند كه اين 
جتماعي سازمان ملل كميسيون به عنوان يكي از كميسيونهاي فني شوراي اقتصادي و ا

و براي طرح در اجالس عمومي كنگره آنرا به اطالع شركت . متحد آن را مطالعه بكند
   .كنندگان در كنگره برسانند
كه  در شوراي اقتصادي، اجتماعي سازمان ملل متحد 2002اين قطعنامه در ژوالي 

عنوان يك به تصويب رسيد و امروزه به باشد  ميگيري اين سازمان  از اركان تصميم
 البته اين قطعنامه جنبة ارشادي و اخالقي و .سند رسمي سازمان ملل قابل استناد است

شناسي اهميت  يعني رشته جرمآور ندارد اما براي درس ما  جنبة الزامو راهنمايي دارد 
   .صحبت شده استاز دو چيز در اين سند، .دارد

  هاي عدالت ترميمي برنامه

   .ميهاي عدالت ترمي ـ برنامه1
 criminal ، است criminal mattersـ نكته دوم در اين قطعنامه اصطالح 2

matters  آنچه كه در  بهتر است2ترجمه كنيم»  يا قلمرو كيفريموضوعات كيفري«را ،
هاي عدالت ترميمي در  پس در اين قطعنامه صحبت از برنامه. حكم كيفري است

نشان يفري با قرائت قطعنامه اين تاكيدش بر موضوعات ك. موضوعات كيفري است
كه نويسندگان اين قطعنامه، تا اندازة زيادي از حقوق مدني، الگوبرداري دهد  مي

____________________________________________________________________________  
سياست جنايي سازمان ملل متحد و گرايش پيشگيري در آن، ) زهرا(عالمي : وص رك در اين خص- 1

شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مركز، سال  نامه كارشناسي ارشد، رشته حقوق جزا و جرم پايان
75-1374.  

  .اند آورده» فريامور كي«يسندگان  بعضي از نو- 2
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اند و اصطالح و مضامين حقوق مدني را در اين قطعنامه درزمينه مسائل كيفري  كرده
هاي عدالت  هاي عدالت ترميمي يا جلوه  اما آنچه كه مهم است برنامه،اند ترويج كرده

از آنها به عنوان نمونه برخي به كه اند  به چند دسته تقسيم كردهباشد كه  ميميمي تر
  : شوداشاره مي
ميانجيگري قديميترين برنامه يا جلوة عدالت ترميمي . ـ يكي ميانجيگري هست1

 mediationكه  است كه وارد حقوق كيفري شده و لباس قانوني به خود گرفته است

  . دگري دو شكل دار يا ميانجي
  . ديده ديده به منظور ترميم خسارت بزه گري بين بزهكار و بزه الف ـ ميانجي
ديده به منظور آشتي و سازش و صلح بين  گري بين بزهكار و بزه ب ـ ميانجي
  . اند ديده، يعني ايندو را از هم تفكيك كرده بزهكار و بزه

ن نشست يا همايا  (confrencing)ك نـ شكل دوم يا برنامة دوم، كنفرانسي2
  .است) انديشي هم(نشستهاي تبادل آراء 

ديده و  يا ميزگردها و يا هيئتهاي بزه (panels)ـ برنامة شكل سوم درواقع، پنلها 3
  . 2بزهكار است

 .ـ شكل ديگر، پيشگيري اجتماعي از جرم، درمقابل پيشگيري كيفري از جرم4
كند در عدالت  م ميگيري از جر پس اگر عدالت كيفر سنتي براساس مجازات، پيش

ترميمي، با تكيه بر اجتماع و تدابير اجتماعي به دنبال پيشگيري از جرم و تكرار جرم 
  . هستيم

____________________________________________________________________________  
 كوچك عدالت ترميمي، ترجمه دكتر حسين غالمي، هوارد زهر، كتاب:  در اين خصوص رك- 2

  .1383انتشارات مجد، چاپ اول، 

  مباحثي در علوم جنايي ١٦٣٤

  

  گري جيميان

داوري معمول از ( درواقع الگوبرداري از داوري است )mediation(ميانجيگري 
 هاي سازش يا ترميم خسارت اين برنامه. معمول بوده است) ديرباز در حقوق مدني

 در اغلب كشورهاي غربي، ابتدا ،ديده قبل از اينكه لباس قانوني به خود بگيرد بزه
يا حقوق نانوشته از ال  كامن در نظامهاي .حاصل ابتكار عمل جامعه مدني بوده است

پذيري اين حقوق، روي هم رفته باالست لذا مراجع قضايي و پليسي  آنجا كه انعطاف
در كتاب دفاع ( به عنوان مثال و يادآوري .كنند ال مياز ابتكار عمل مراجع مدني استقب

ابتكار عمل يك كفاش بود كه درواقع بعداً به يك نهاد قانوني پروباسيون ) اجتماعي
گري هم درواقع حاصل ابتكار عمل و خوشفكري يك مامور تعليق   ميانجي.تبديل شد

 انديشه به ذهنش اينبود كه متولي تعليق   كسي(officer probation)مراقبتي بود 
اعطاي تعليق مراقبتي ، شاكي و محكوم را مكلف بكند براي رسيد كه به قاضي اطفال 

اين شرطي براي به تربيب   بدين.كه درمقابل هم قرار بگيرند و با هم گفتگو بكنند
 اين ميانجيگري براي نخستين بار در . تبديل شديا تعليق مراقبتي probationاعطاي 

 اين . ميالدي مطرح شد1970ايالتي در كانادا، در ابتداي سالهاي يكي از شهرهاي 
ابتكار عمل، از آن يك مامور كارمند زندانها بود كه به قاضي دادگاه رجوع كرد و او را 

 يا تخريب شده بودند ي ويرانگر)وانداليزم(ه مرتكب كمتقاعد كرد كه دو نوجوان را 
برو شوند و با روبرو شدن و مالقات با كند كه با قربانيان خودشان رو را مكلف مي

 اين رويايي . بكنندهرا برآورد) شكات(آنها تالش بكنند تا نظر و خواسته قربانيان 
 بتدريج اين انديشه ابتدا در خود كانادا و .سبب شد قاضي از اين فكر استفاده بكند

جديد سپس در كشورهاي ديگر مثل امريكا، وارد قانون شد و به عنوان يك مقوله 
  . حقوق كيفري موردتوجه قانونگذار و قضات قرار گرفت

عليه، به شكل  مداري و حقوق مجني ديده  هنوز بزه كه سال پيش33به اين مطلب 
پروباسيون متوجه اين ذهنيت مامور در آنجا . گردد  برمي، مطرح نبوده90سالهاي 
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 وارد كرده و كه جرم والنداليزم يك خسارت بيجهتي به بزهديدگانشود  مطلب مي
درهرحال، نفعي بر جبران خسارت  probationرفتن صغير به زندان و استفاده از 

گويد كه ببه قاضي  probationد كه مامور وش ميبنابراين سبب . قربانيان جرم ندارد
مكلف بهتر است اين دو نوجوان را به مذاكره با بزهديدگان و پرداخت خسارت آنها 

مجازات جايگزين توانيد به عنوان  ها جلب شد در آنجا ميو چنانچه رضايت آنكنيد 
   .از چيز ديگري استفاده بكنيد

ابتدا ميانجيگري حاصل ابتكار عمل ساكنان يك محله، مردم يك  در فرانسه هم
 بعد قاضي ،كم موردتوجه پليس قرار گرفت محله يا يك برج مسكوني بود كه بعد كم
 وارد قانون فرانسه 1994از چند سال در سال اجراي احكام به آن توجه كرد و بعد 

 mediereميانجيگري چيست؟ ميانجيگري از اصطالح التين حال بايد ديد كه  .1شد

است و اين تاسيس، ابتدا در آمريكاي شمالي » وسط قرار گرفتن«آيد كه به معناي  مي
 در قوانين يعني كانادا و بعد در آمريكا مطرح شد و بتدريج از آنجا وارد اروپا شد و

 به اين ترتيب كه نهاد .جيگري همان داوري استن الگوي ميا.اروپايي هم وارد شد
شود كه با كمك يك  ديده مي ميانجيگري منجر به مالقات و جمع شدن بزهكار و بزه

گري از آنجا   ميانجي.آيند حل و فصل اختالفاتشان برميم برنده يا ميانجي در مقا پيش
كنند  ه است و معموالً شاكي، متهم و ميانجيگر در آن شركت ميكه يك فرايند سه جانب
استنباطشان را از جرم بيان بكنند و ضمناً از و دهد تا احساساتشان  به طرفين اجازه مي
گري نياز به رضايت قبلي  لذا شركت در ميانجي. بيم نداشته باشندهم بيان مطالبشان 

كنندگان در  م بشود و ضمناً شركتبايد به صورت داوطلبانه و آزاد انجاو دارد 
توانند از ميانجيگري  گري به عنوان متهم و شاكي در هر لحظه، هرمقطع مي ميانجي
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 زيرا ميانجيگري به شكلي كه امروزه وجود ،به نظام كيفري برگردندو عدول بكنند 
   .شود دارد حتماً به دستور دادگاه و با ابتكار عمل قاضي اعمال مي

خواه كه صدر در صد عدالت ترميمي باشد و عدالت كيفري   نابهنوز مدلالبته 
هاي  گري به عنوان يكي از مقوله سنتي را كنار گذاشته باشد نداريم بنابراين ميانجي

 ميانجي هيچگونه تصميمي را به .گيرد حقوق كيفري امروزه مورد استفاده قرار مي
الطرفين را تسهيل  رضيكند بلكه حصول يك راهكار و راه حل م طرفين تحميل نمي

مي كند و طبيعتاً آنچه كه هدف ميانجي است اينست كه مسائل حل و فصل بشود و 
گري به  مراتب صورتجلسه بشود و امضا شود و آن صورتجلسه سازش يا ميانجي

دادگاه يا دادستان براي اقدام قانوني در جهت متوقف كردن تعقيب يا متوقف كردن 
گري در نظامهاي حقوقي با قرائتهاي مختلفي   ميانجي.ارسال بشود جلسة محاكمه

همراه شده است، ميانجيگري در حقوق فرانسه با ميانجيگري در آمريكا متفاوت 
  . گري چهار ركن دارد در امريكا، ميانجي. است
ركن اول يا مرحلة اول، ارجاع پرونده به ميانجي است و قبول ميانجي براي  -1

  . گري انجام ميانجي
  اده سازي طرفين براي امر ميانجيگري ـ آم2
  ) فعل ميانجيگري(ـ جريان ميانجيگري 3
حل و تصميماتي كه طرفين در جريان  ـ پيگيري براي تحقق راهكار و راه4

به عنوان مثال، اگر بزهكار، تعهد داده كه خسارت را جبران . اند ميانجيگري اتخاذ كرده
رم، درواقع آن ميانجيگر بايستي در جهت بكند يا مالي را مسترد بكند در مرحلة چها

طبيعتاً هدف از ارجاع پرونده به ميانجي از يكسو، . تحقق اين تصميم اقدام بكند
 از سوي ديگر جلب مشاركت جامعه مدني كه ،زدايي از كار دادگاههاست تراكم
   .ديده و بزهكار از اعضاي آن هستند در اعمال و اجراي عدالت كيفري بزه
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كه پرونده به ميانجيگر ارجاع شد ميانجيگر ابتدا در مقام شناسايي بعد از اين
كند كه آيا ايندو براي ميانجيگري آماده  ميبرآورد . آيد ديده و بزهكار برمي مقدماتي بزه
  آيا رواناً تحمل رويارويي و مالقات يكديگر را دارند يا نه؟ . هستند يا نه

شود و در اينجا طرفين، ديدگاههاي سازي جريان ميانجيگري آغاز  بعد از آماده
كند كه  پيدا مي كنند و شاكي اين حق را هاي خودشان را بيان مي خودشان را، خواسته
كند تا  بزهكار هم اين موقعيت را پيدا مي. اش را به بزهكار بيان بكند تجربه بزهديدگي
ه وارد كرده عملش را توجيه يا تضمين بكند و به دامنة خساراتي ك. اظهار ندامت بكند
 بدون وحشت از مجازات، آنچه را  واز نزديك بدون اجبار قانونيو است آشنا بشود 

كنند كه  اختالفشان به يك امري توافق .كه عمل كرده و مرتكب شده را قبول بكند
تواند عبارت باشد از عذرخواهي، پرداخت پول، استرداد مال، كمك  كه مياين توافق 

درواقع تمام اينها را در آن صورتجلسه ميانجيگري كه دي جنسي، ترميم مالي غيرنق
پرونده دوباره از طرف ميانجيگر در اين حالت  .كند ميانجي، آنرا تأييد ميو منعكس 

 از اينجا به بعد است كه آن ميانجي كه .شود  فرستاده ميبه آن مرجع ارجاع دهنده
  . ، فعاليت بكنددوره ديده و آموزش ديده است بايد در جهت اجراي تصميمات

درست . توان گفت كه ميانجيگري درواقع يك محمل قضايي است بنابراين مي
است كه ميانجي از مردم عادي است ولي درواقع دادگاه بر عمل ميانجيگري ميانجي 

در حكم حكمي است كه خودش صادر كرده است در واقع اين امر  .گذارد صحه مي
 در داوري .كنيم ميموضوع را با داوري مقايسه اين  در همينجا .و بايستي اجرا بشود

وقتي طرفين با رضايت يا با كمك دادگاه، داوري را تعيين كردند، نظر داور، همچون 
توانند از آن عدول بكنند حال آنكه  نميو االتباع است  نظر قاضي، براي طرفين الزم

ي تصميم گيري  ميانجي درواقع، زمينه را برا،ميانجيگري يك فرايند سه گانه است
 بديهي .كند گاه تصميم خود را به طرفين تحميل نمي هيچكند و  آماده ميطرفين جرم 
 . گري در سه مرحله قابل تصور است است ميانجي
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توانيم بگوئيم كه درخصوص بزرگساالن،  در حقوق فرانسه به عنوان مثال، مي
قابل ) ر مرحله دادسراارجاع پرونده به ميانجي د(گري فقط در مرحلة دادسرا  ميانجي

اين . بيني شده است ك فرانسه پيش.د. قانون آ41ـ1اين موضوع در ماده . تصور است
 هم اصالح شده است 1999، در قانون فرانسه وارد شده و در سال 1994ماده در سال 

تواند امر را به ميانجي ارجاع بكند دادستان است كه  تنها كسي كه مي) 1999ژوئن (
گويد چنانچه دادستان تشخيص   مي41ـ1ماده . دهد ين كار را انجام ميبا شرايطي ا
عليه  گري منجر به تضمين ترميم خسارت وارده به مجني اقدام به ميانجي) 1بدهد كه 

از سوي ديگر به رفع اختالل ايجاد شده ناشي از جرم كمك ) 2) از يك سو(شود  مي
گري به  اع پرونده به ميانجيچنانچه دادستان تشخيص بدهد كه ارج) 3كند و  مي

تواند اقدام به  كند در آن صورت مي كمك مي) مجرم(بازپذيري مرتكب عمل 
گري را تقبل بكند كه در آن  به اين ترتيب كه يا خودش امر ميانجي. گري بكند ميانجي

صورت دادستان، تبديل به يك ميانجي مي شود يا از طريق تشخيص ديگري كه 
يكي از اين امور مربوط است به . گري محول بكند  به ميانجينمايندة اوست امر را

ـ اقدام به 1: گري ولي موردهاي ديگري هم با رعايت شرايط باال وجود دارد ميانجي
ـ هدايت مرتكب جرم 2يادآوري تكاليف ناشي از قانون به مرتكب يا مرتكبين جرم 
اي براي  ك نهاد حرفهبه سمت يك نهاد بهداشتي اجتماعي مثل سازمان بهزيستي يا ي

كند و پرونده را تعقيب  در اين موارد دادستان به همين موارد اكتفا مي. آموزي حرفه
ـ تكليف به متهم نسبت به قانوني كردن شرايط و موقعيت خودش، 3. كند عمومي نمي

مثالً برود پروانه اقامت و يا پروانه كسب بگيرد و به مقرراتي كه نقض كرده است 
ـ از مرتكب بخواهد كه خسارات ناشي از جرم را جبران بكند و سرانجام 4عمل بكند 

با جلب توافق دو طرف يا طرفين جرم مبادرت به انجام مأموريت ) بحث ما (5
بنابراين در حقوق فرانسه، . 1گري بين مرتكب جرم و قرباني جرم بكند ميانجي
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تواند به جاي   ميدادستان براساس اصل مفيد و مناسب تشخيص دادن تعقيب كيفري
در بحث .  مورد را صادر بكند مورد پنجم، ميانجيگري است5تعقيب كيفري اين 

ميانجيگري، ميانجيگر بايد عضوي از اعضاء جامعه يا يك شخصيت حقوقي از 
 يا سازمانهاي غيردولتي باشد كه دادستان، صالحيت آن شخص را NGOنهادهاي 

صورت، پرونده به ميانجيگر ارجاع شود و براي امر ميانجيگري تشخيص بدهد در آن 
اينجاست كه مشاركت . گيرد ميانجي در واقع با اين مأموريت جاي دادستان قرار مي

افتد يعني زماني كه دادستان خودش براي اينكار  جامعه مدني با امر قضايي اتفاق مي
كند و  يميانجيگر طبيعتاً سعي در نزديك كردن ديدگاههاي طرفين م. كند مبادرت نمي

آميز  گري موفقيت كند اما چنانچه ميانجي زمينه را براي رسيدن به يك نتيجه آماده مي
آميز بود در هر دو حال ميانجي مراتب را صورتجلسه و به امضاي  نبود يا موفقيت
كند و آن نزد دادستان اگر رضايت آنها تأمين  رساند سپس خودش امضا مي طرفين مي

كند و پرونده  يب عمومي خود نسبت به مرتكب صرفنظر ميشده بود دادستان از تعق
افتد، يعني دادگاه از رسيدگي به  زدايي اتفاق مي ترتيب امر قضا بدين. شود متوقف مي

حال اگر در اجراي تصميمات اتخاذي در جريان . شود اين پرونده منصرف مي
نجي مراتب را به قصور كرد يا آنرا انجام نداد، ميا) مرتكب جرم(گري متعهد  ميانجي

پس ضامن اجراي . گيرد كند و دادستان تعقيب پرونده را از سر مي دادستان اعالم مي
ميانجيگري تا كسب نتيجه و حصول نتيجه مطلوب و مندرج در صورت مجلس 

باشد، اصطالح ميانجيگري صراحتاً در حقوق موضوعة ايران  كماكان دادستان مي
 ميانجيگري در حقوق ما به نوعي قابل شناسايي وجود ندارد ولي مضامين غيرمستقيم

تواند ميانجيگري قاضي دادگاه براي  ك به نوعي مي.د. آ195به عنوان مثال ماده . است
جرائم قابل گذشت بين شاكي و متهم را براي ما ترسيم بكند بدون اينكه عنوان 

ه قبل از انقالب البين نيز عنواني بوده است ك اصالح ذات) ميانجيگري به كار برده شود
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البين، در واقع  اصالح ذات ) justice of the peace. (دادگاههاي صلح كاربرد داشت
حكايت از اين دارد كه قاضي قبل از شروع به رسيدگي قضايي مكلف است ابتدائاً به 

برنده، سازش آنها را تسهيل بكند البته  عنوان ميانجي به عنوان سازش دهنده و پيش
صطالح ميانجيگري به كار برده نشده است ولي به نظر من ما از ماده درست است كه ا

از سوي ديگر رئيس قوه قضائيه در تاريخ . توانيم اين استنباط را داشته باشيم  مي195
اي بدون ذكر اين اصطالح ميانجيگري مجدداً به اصالح  طي بخشنامه. 16/11/81
كند و قضات  صاص نفس تأكيد ميالبين و سازش دادن طرفين جرم، به ويژه در ق ذات

  .كند دادگاه را به صلح و سازش دادن اولياي دم با متهم دعوت مي
در مواردي كه احكام قصاص نفس تنفيذ «دارد  ايشان در اين بخشنامه بيان مي

گردد نظر اينجانب همواره بر فراهم آوردن موجبات سازش و زمينه انصراف  مي
باشد و به همين دليل هم  ل اخذ ديه يا رايگان مياولياي دم از اجراي قصاص در قبا

نمايم تا مسؤوالن اجرا، سعي الزم  در موقع تننفيذ آراي مذكور به اين نكته تصريح مي
اين بخشنامه در واقع سياست رئيس قوه در جهت (از طرفي . »را به عمل آورند

ت ترميمي قرائت من از اين بخشنامه، يك قرائ.) دهد عدالت ترميمي را نشان مي
ها واحدي به نام صلح و سازش تأسيس  از طرفي اكنون در اغلب دادگستري. است

شده است يا به تدريج تشكيل خواهد شد كه مهمترين وظيفة آن، ايجاد تفاهم و رفع 
رئيس كل دادگستري يا «نمايد  باشد ايشان اضافه مي اختالف و آشتي دادن طرفين مي
هاي منتهي به تنفيذ احكام قصاص به جز  قه پروندهجانشين وي با مداّقه و حفظ ساب

قصاص افراد با سابقه و شرور و در صورتي كه صلح و سازش خالف انتظارات 
ها را با  عمومي و موجب بازتاب و عوارض نامطلوب اجتماعي نگردد آن پرونده

. ارشاد الزم و به منظور ايجاد صلح و سازش به واحد صلح و سازش ارسال كند
 تدابير اتخاذ شده و تدابير مجدانه به عمل آمده در مدت زماني كافي نسبت چنانچه

به انصراف ولي دم از اجراي قصاص مؤثر واقع نشود و از امكان تفاهم و سازش 
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طرفين يأس حادث گردد با قيد مراتب در پرونده، پرونده به دايرة اجراي احكام 
  » .راعات قوانين اجرا گرددشود تا حكم قطعي و تنفيذ شده با م برگردانده مي

المقدور قصاص نفس  پس از زاويه فقه، در امر قتل نظر ايشان اينست كه حتي
  . اجرا نشود

كنندگان اليحه يا قانون تشكيل دادگاه اطفال  اما در گام ديگر و اين بار به نام، تهيه
ه در قوة اند كه اين اليح بيني كرده  نهاد ميانجيگري را پيش15و نوجوانان در ماده 

قضائيه تصويب شده است و براي تقديم به مجلس در پايان شهريور امسال به دولت 
  . كنيم اكنون اين ماده را تفسير مي. ارسال شد) كميسيون لوايح(

دادسرا يا دادگاه حسب مورد براي حل و فصل دعواي جبران خسارت «: 15ماده 
اختالف، مددكاران اجتماعي ناشي از جرم يا سازش طرفين موضوع را به شوراي حل 
پس شوراي حل اختالف » .يا هر شخص صالح ديگري به عنوان ميانجي ارجاع نمايد

تواند به عنوان ميانجي انتخاب و انجام وظيفه كند پس ميانجي در حقوق ما  مي
اشخاص حقيقي (تواند شخص حقوقي هم باشد مورد دوم مدد كاران اجتماعي  مي

) اشخاص حقيقي عضو جامعة مدني(صالح ديگري يا هر شخص ) كارمند دولت
پس در قرائت نويسندگان اين اليحه ميانجيگري هم شامل اشخاص حقوقي . باشد مي
دار مأموريت دولتي  و هم اشخاص حقيقي عهده) نهاد شوراي حل اختالف(شود  مي
تواند  و باالخره اشخاص حقيقي ديگري به عنوان ميانجي مي) مددكاران اجتماعي(
  .1گري ميانجي آورده شده است جاي ميانجي. ام نماينداقد

حال مأموريت ميانجي چيست؛ ميانجي كوشش الزم و جهد كافي به برقراري 
آورد و در هر صورت موفقيت يا شكست در  سازش بين طرفين به عمل مي

گري گزارش اقدامات خود را براي اخذ تصميم در مهلتي كه دادسرا يا دادگاه  ميانجي

____________________________________________________________________________  
 جهت مالحظه اليحه قانون تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان مراجعه كنيد، مجله حقوقي -1

  . و بعد52، صفحه 45دادگستري، شمارة 
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نمايد دادسرا پس از وصول گزارش ميانجي بر سازش طرفين،  كند تسليم مي ميتعيين 
قرار موقوفي تعقيب و در صورت عدم سازش پرونده را براي اخذ تصميم به دادگاه 

گري را دارد  فرستد ولي دادگاه هم هنوز اين شانس و اختيار ارجاع به ميانجي مي
موقوفي تعقيب صادر يا شروع به دادگاه نيز پس از وصول گزارش حسب مورد قرار 

شود اين است كه وقتي پرونده به دادگاه  نمايد و سؤالي كه مطرح مي رسيدگي مي
تواند  دادگاه مي(گر آيا دادگاه بايد قرار صادر بكند  رفت و دادگاه ارجاع داد به ميانجي

  . يا حكم بايد صادر كند) قرار صادر كند
 مخير آيا دادگاه مكلف است آيا لفظ آيا دادگاه مكلف است يا: سؤال ديگر

  جنبه تكليفي دارد؟» نمايد مي«
 و شوراي حل اختالف در 195توانيد به بخشنامه و ماده  در مسائل بزرگساالن مي

  جرائم قابل گذشت مراجعه كنيد 
اقدام به سازش ضمن اجراي حكم نيز جايز : گويد  اليحه اطفال مي15تبصره ماده 

يعني چه؟ يعني مخير است يا مكلف است؟ اينجا تخيير » جايز است«گفته » است
در مقام اجرا . رسد در مورد باال كه اجباري است آگاهانه بوده است به نظر مي. است

گري است؟ تبصره مبهم است زيرا مشخص نيست  چه كسي مأمور ارجاع به ميانجي
 و كار ايراد ديگر اينست كه ساز. گري كند چه كسي بايد ارجاع به ميانجي

  .گري معني نشده است و نياز به آئين نامه دارد ميانجي
 15گري را تبيين نكرده است و لذا ماده  ايراد كلي اين است كه ساز و كار ميانجي

  .نامه دارد نياز به آئين
گري در مرحلة  اي كه مستلزم ساز و كار ميانجي در حقوق موضوعه، تنها ماده

تخفيف چه «واژة . ك است.د.آ. ق277رد ماده اجراست و مضمون تبصره فوق را دا
 هم نياز به ساز و كار 277رسد ماده  كند؟ به نظر مي ساز و كاري را به ذهن متبادر مي

سؤال دكتري، (آيا وظيفه قاضي است كه جلب رضايت بكند يا نه؟ . نامه دارد و آئين
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تواند   مجّلة حقوقي ـ آيا قاضي مي7فرهنگ زندان پذيري يعني چه؟ شماره 
  ).گري بكند يا نه؟ ميانجي

 ـ چون در باب بزهكاري اطفال هستيم و با توجه به اينكه 15اما در تبصره م 
شود  قاضي دادگاه اطفال بعد از صدور حكم فارغ از صغير محكوم و حكم خود نمي

اي از كانون به عمل بياورد و خودش  زيرا از وظايفش اينست كه بازديدهاي دوره
آيد  گيرد لذا به نظر مي جريان تحول شخصيت صغير در كانون قرار ميمستقيماً در 

  . گري كند تواند خودش اقدام به ميانجي قاضي دادگاه اطفال مي
تفسير اين تبصره از لحاظ عدالت ( چيست 15گري در م  فايده ميانجي: سؤال
 رويكرد هاي اين ماده را با  چيست؟ همه فوايد و همه جنبه277، فلسفه ماده )ترميمي

  )استفاده براي عفو( فرد مشمول عفو قرار بگيرد - 1عدالت ترميمي بنويسيد؟ 
تشفي خاطر (ـ اينجا رفع كدورت و خاطرنگران و دلخوري از شاكي است 2

  )بزهديده اهميت دارد كه صورت گرفته است
لذا كوتاه كردن اقامت يك . ـ با توجه به اينكه در صغار اقامت بايد استثنا باشد3
كاهش آثار زيانبار ... با توجه به فرهنگ پذيري از زندان، . ع زندان زدايي استنو

  . مجازات بر اطفال بزهكار ـ ـ ضروري است
ـ الاقل آن علقه اجتماعي كه در اثر جرم در آن اخالل ايجاد شده است با سازش 4

ز آن يابد، حتي اگر قسمتي از كيفر را تحمل كرده باشد با در اجراي حكم ترميم مي
  . بيالن ما ترميم علقة اجتماعي است

گرداند و  البين ايجاد شد نظم محلي را هم تا حدي بر مي ـ وقتي اصالح ذات5
  . گيرد اي را هم مي جلوي مجازات كمانه

ـ پيشگيري از تكرار جرم، اعادة احساس امنيت و مبارزه با احساس ناامني تأمين 6
 ميالدي در انتاريوي كانادا به 1970 در سال ميانجيگري كه ابتدا: بندي جمع. شود مي

 سال است در اغلب كشورها از جمله حقوق 28ابتكار يك مأمور به وجود آمد حدود 
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رسد ميانجيگري با فقه شيعه و تمدن ايراني، سازش و  ما وارد شده است و به نظر مي
  . شويم ميسنخيت كامل دارد، چه از نظر ديني ما همواره به صلح و سازش ـ ـ تشويق 

ها و  كانادائي. نشينان ـ در فرهنگ عامه ما وجود دارد مثالً قانون اسكان كوچ
اند پس  آمريكائيها اين روشهاي كدخدا منشانه خود را از بوميهاي خود اقتباس كرده
  .قرائت ما نبايستي مربوط به سالهاي اخير باشد بلكه كل قانون را بررسي كنيم

آور است و حكم  ري چيست؟ رأي داوري الزامفرق ميانجيگري و داو: سؤال
  . كند دهد و حكم صادر نمي كند ولي ميانجيگري عمل قضايي انجام نمي صادر مي

چرا در مسائل مدني بايد داوري حكم صادر كند و در مسائل كيفري، قاضي؟ 
حتي شوراي حلّ اختالف هم در آن . چون مسائل كيفري مربوط به نظم عمومي است

نبايد به شوراي حل اختالف كار قضايي .  كار قضايي انجام بدهدقسمت نبايد
دادند، شبيه نهاد ميانجيگري در  البين مي بلكه بايد فقط وظيفه اصالح ذات. دادند مي
شاكي اقامه ) جرائم خاص(هاي جرايم قابل گذشت  در آلمان، اگر در پرونده. آلمان

قبالً به مرجع ميانجيگري دعوي بكند قبول شكايت او موكول به اينست كه وي 
اينكه به سه تن كه . رجوع كند و نتيجه آن را همراه شكايتش به دادسرا يا دادگاه بدهد

حتّي در (اي  معلومات قضايي ندارند كار قضايي بدهيم، نقض غرض است االن عده
پس شورايي حل اختالف بايد فقط . كنند مراجعه به شوراي حل اختالف مي) قصاص

  . لبين را داشته باشدا اصالح ذات
گر اصوالً حكم صادر  االتباع و ميانجي علت اينكه حكم داور، قضايي است و الزم

گري چون جرم وجود دارد و عمل خالف نظم  كند اينست كه در ميانجي نمي
چون امر جزايي . اجتماعي است اين دادگاه يا دادسراست كه بايد حكم نهايي را بدهد

رسد شوراي حل اختالف نبايد كار  مين دليل به نظر مينبايد خصوصي بشود، به ه
  . قضايي بكند و فقط بايد وظيفه صلح و سازش را داشته باشد
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اي را زير سؤال برده در حاليكه حضور  شود عدالت ترميمي وكالت حرفه گفته مي
هاي عدالت ترميمي  وكيل براي دفع ايرادهاي حقوقي شوراي حل اختالف در برنامه

  .تاجباري اس
انديشي  شيوه دوم، شيوه كنفرانس يا كنفرانسينگ يا به فارسي بهتر است بگوئيم هم

و همفكري گروهي به منظور يافتن يك پاسخ ترميمي به جرم ارتكابي كه اين را به 
آيد تعداد  در كنفرانس همچنانكه از عنوانش هم برمي. اند نشست هم ترجمه كرده

گري كيفري بيشتر است و عالوه بر  ميانجيكنندگان در اين جلسه نسبت به  شركت
ها  بزهكار و بزهديده، اعضاي خانوادة آنها و احتماالً نمايندگان جامعة محلي، همسايه

پس كنفرانس يا . كنند افراديكه به نوعي در ارتباط با جرم سهمي دارند هم شركت مي
 نهايت هدفش در. شود انديشي به اصطالح فراتر از بزهديده و بزهكار تشكيل مي هم

در . الطرفين است با ميانجيگري مشترك است و آن پيدا كردن يك راه حل مرضي
انديشه يا رويكرد نابخواهان، روشهاي ترميمي موضوعيت دارد، بنابراين روش 
مطلوب ناب خواهان يا طرفداران رويكرد حداكثري همين روش كنفرانسينگ است 

دهد و در  جرم اجازه شركت در جلسة را ميچون به بيشترين تعداد افراد يا سهيم در 
افتد و حال آنكه در  باالترين سطح، ترميم، جبران واحياي رواني و مادي اتفاق مي

ميانجيگري كه بيشتر روش مطلوب بيشينه خواهان يا طرفداران رويكرد حداقلي است 
ن آنها شوند و از قبل دو طرف جرم، خانواده و وابستگا عمدتاً دو طرف جرم ترميم مي

اينجاست كه ما از رويكردهاي نتيجه مدار . كنند به نوعي تسلي و ترميم پيدا مي
خواهان يا طرفداران  و رويكرد فرايند مدار كه رويكرد ناب) رويكرد بيشينه خواهان(

  .كنيم رويكرد حداكثري است صحبت مي
گري و كنفرانسينگ وضعيت به چه  از لحاظ علني بودن جلسات در ميانجي

اند منتها ايرادي كه از نظر حقوقي نسبت به  ت است؟ هر دو تا حدي علنيصور
اند اينست كه اين جلسات علني نيست چون در  روشهاي عدالت ترميمي مطرح كرده
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توانند شركت كنند، دادستان  همه افراد مي) دادگاهها(جلسات عدالت كيفري كالسيك 
و اصل بر علني بودن است، اما به نام جامعه حضور دارد و تماشاچيان نيز هستند 
كنند اينست كه در يك حلقة  ايرادي كه به عدالت ترميمي از نظر حقوقي وارد مي

در حد يك تعداد محدودي از افراد و اشخاص جريان عدالت اتفاق ) اتاق بسته(بسته 
آيا در مرحلة دادسرا . كند دار مي  را خدشهpublicو اين جنبه علني بودن و . افتد مي
اين ايراد  وجود دارد؟ در دادسرا درست است كه روش، اتهامي است ولي در هم 

كند و شاكي  دادسرا، دادستان به نمايندگي از جامعه حضور دارد و از خودش دفاع مي
 systemبنابراين يك نوع . كند هم همينطور، متهم هم از جانب خودش دفاع مي

adverseryني هم است، ولي در روش  يا روش ترافعي وجود دارد و ضمناً عل
المقدور وكيل حضور نداشته باشد چرا؟ حضور وكيل سبب  اند حتي ترميمي گفته

شود كه جو و فضاي عدالت ترميمي تبديل به يك نوع رقابت عدالت كيفري  مي
المقدور در جريان عدالت ترميمي كارشناسان قضايي و حقوقي  اند حتي بشود، لذا گفته

 جلسه مشاوره بكنند ولي در جلسه، مشاهده شده است كه شركت نكند بلكه قبل از
عدالت ترميمي غير رسمي و . كند حضور وكيل جلسه را دو مرتبه رسمي مي

آيد چون زير و بم كار را بلد است  پذير است ولي وقتي يك مقام حقوقي مي انعطاف
و با دادن مشاوره، موكل خودش را كه اينجا يكي از طرفين عدالت ترميمي است 

كند لذا گفته است  داوطلبانه وارد شده است را به يك رقيب و حريف تبديل مي
ترجيحاً در جريان عدالت ترميمي وكيل نبايد بيايد ولي قبل از شروع به رسيدگي 
اشكال ندارد كه مشاوره و گفتگو بكند و از حقوقش مطلع بشود حتي در روش 

، متهم شرط بكند و قراردادي گري گري گفته شده است كه قبل از ميانجي ميانجي
بنويسد مبني بر اينكه كليه اظهارات اينجانب در جريان فرايند ميانجيگري براي امر 
ميانجيگري قابل استفاده است و به عنوان دليل در دادگاه مشروع و پذيرفته نيست اين 

تواند شرط كند كه اگر فردا ميانجيگري شكست خورد يكي از طرفين يا به  را مي
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رغم اين شرط  علي. ي دادستان از اين اظهارات عليه متهم در دادگاه استفاده نكندنوع
كه در ذهنيت قاضي و دادستان . ماند و آن ذهنيت منفي است باز اشكالي ديگر باقي مي

  .گيرد شكل مي
باشد به شرح  گري وارد مي پس ايرادهايي كه به عدالت ترميمي از جمله ميانجي

  : ذيل است
  . رود ئت زير سؤال ميـ اصل برا1
  . شود ـ ترافعي بودن مخدوش مي2
محاكم كه ضامن حقوق طرفين به ويژه متهم است در ) شفافيت(ـ علني بودن 3

  .شود اينجا مخدوش مي
خواه موضوعيت دارد و اين عدالت  بنابراين كنفرانس در عدالت ترميمي ناب

كنفرانس يا . ار استخواه يا آرمانگرا بر چنين ديدگاههايي استو ترميمي ناب
انديشي يا نشست يا جلسه، براي نخستين بار در زالند نو مورد استفاده قرار گرفت  هم

 ميالدي اين تأسيس را از عرف و آداب و رسوم 1989و قانونگذار زالند نو در سال 
قضايي بوميان اين كشور به نام مائوري الهام گرفت و برگزاري جلسات كنفرانس را 

كاري اطفال به صورت يك تأسيس قانوني وارد حقوق كيفري در خصوص بزه
هاي   قانون كودكان، نوجوانان و خانواده1989عنوان قانون زالندنو . زالندنو كرد
انديشي و عمومي بودن اين جلسات  باشد، خود عنوان قانون بيانگر هم وابسته مي

ار به وجود آمد و اين روش در اين قانون براي مقابله ترميمي با بزهكاري صغ. است
انديشه اين بود كه به جاي اينكه دادگاهها، پليس يا واحدهاي دولتي حمايت از اطفال 

گيري بكند  درخصوص متهم صغير و درخصوص شاكي يك متهم صغير تصميم
گيري يعني پيدا كردن يك راه حل كه بيشتر جنبة جبراني داشته باشد به عهدة  تصميم

ريشة اين داستان هم در اينست كه . دوستان گذاشته بشودها و  خانوادة آنها همسايه
دادگستري زالندنو متوجه شده بود كه جوانان متعلق به اقليت بومي مائوري از 
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گيرند و غالباً دادگستري  شوند و عبرت نمي مجازات و دادگستري رسمي مرعوب نمي
به دنبال . درسمي كشور در حل و فصل معضل بزهكاري اين جوانان اقليتي مشكل دار

شناسان و انسانشناسان در خصوص قوم مائوري انجام  اين موضوع و تحقيقاتي كه قوم
دادند متوجه شدند كه در بين اين قوم، يك نوع عدالت سنتي و عرفي وجود دارد كه 
خاص جوانان و نوجوانان است يعني در صورت وقوع اختالف و مشكل در ارتباط با 

ئوري، يك روش خاصي براي حل و فصل آنها دارد، آنها جوانان و نوجوانان، قوم ما
اين روش را وارد حقوق خودشان كردند و از اين طريق تصميم گرفتند كه مشكل 

هاي خودشان حل و فصل بكنند و بدين  بزهكاري اين جوانها را با كمك از شيوه
 حل قضايي ترتيب خود اقليت مائوري هم اظهار رضايت بيشتري نسبت به اين راه

دولتي كرد، چون آنچه كه تابحال جنبة فولكلور و عرف عملي محلي داشت حال 
جنبه رسمي پيدا كرد و از سوي ديگر اين قانون اجازه داد كه قوم مائوري والدين 

با مشاركت والدين طفل در امر عدالت . صغير مائوري در امر قضايي، مشاركت بكند
 معضل و مشكل هم تا اندازة زيادي حل آن. طبيعتاً كارايي اين عدالت دو چندان شد

اين روش بعداً به تدريج . پس كنفرانسيك در ابتدا ويژه مسائل اطفال مطرح شد. شد
از زالندنو به كشور همسايه استراليا انتقال يافت و سپس به انگلستان و ويلز آمد و در 

اياالت در . واقع در آنجا هم در خصوص بزهكاري اطفال مورد استفاده قرار گرفت
اين جلسة كنفرانس جنبة .  اين تأسيس جنبه رسمي گرفت1995متحده آمريكا از سال 

مشاركت اعضاي جامعه مدني كه به نوعي در جرم ذينفع هستند يا به . مشاركتي دارد
) برنده پيش (facilitatorاينها يك . صورت داوطلبانه مايلند مشكل جرم را حل كنند

دانند  اند ولي نمي اي دور جمع شده مثالً عده. كند دايت ميدارند كه جريان مذاكره را ه
اين . كند چه طوري طرح مسأله بكند ولي يك تحصيل كرده شفافتر طرح مسأله مي

كند، راهنمايي  كند بلكه گوش مي كند، موضعگيري نمي برنده كه طرح مسأله مي پيش
دهد، مسائل را  ه مقايسه ميدهد، به آنها نقط كند، به آنها انديشه مي كند، تكرار مي مي
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اينها سبب . كند همه اينها جو را باز مي. آورد كند و از حالت اطالق در مي نسبي مي
كم يك راه حل پيش بيايد در شهرها بعضي از  شود طرفين، مسأله را باز ببينند و كم مي

  . كنند شوراها عمل كنفراسينك مي
هاي كنفرانسينگ كه يك  برنامهراجع به نحوة جريان كنفرانس بايد گفت كه در 

، پليس، مسؤوالن رفاه NGOها، انجمنهاي محلي يا  روش كامالً مشاركتي است خانواده
اجتماعي مثل بهزيستي، احتماالً دادستانها، نمايندة دادستان و طبيعتاً شاكي و متهم در 

  . كنند كنند و صحبت مي اين جلسات شركت مي
آموز و معلم، بين مدير مدرسه  زان يا بين دانشآمو زماني كه در مدرسه بين دانش

آيد اين روشهاي كنفرانسينك در آنجا هم اعمال  آموز اختالفي پيش مي و دانش
كنند در مورد  اين روش كدخدامنشانه را براي پيشگيري از جرم هم اجرا مي. شود مي

فايدة كنفرانسينگ گفته شده است كه حضور افراد متعدد و متنوع در جريان 
حضور . كنفرانسينگ يك نوع احساس مسؤوليت بخشي به بزهكار و بزهديده است

ها و دوستان به  انديشي به معناي توجه مردم، توجه خانواده افراد زيادي در جلسة هم
توانيم بگوئيم كه  سرنوشت اين دو هست، بنابراين در مقام مقايسه باميانجيگري مي

گري كه  تر است تا ميانجي ي دعوي نزديككنفرانسينگ بيشتر به يك حل و فصل مردم
پس اين روش به نظر من از نظر . شود در قالب دو نفر و يك ميانجي انجام مي

طبيعتاً در مورد راهكار اجرايي . مسووليت دهي و مسئوليت بخشي نقش مؤثري دارد
حل و راهكار  اين روشها بايد گفت كه وجود تعداد افراد بيشتر از نظر حصول راه

كنند تا راهكار  چون همه افراد ذينفع و حاضر تالش مي. الطرفين هم مفيد است مرضي
خواهند رضايت بدهند با واقعيت نزديك باشد، در  حلي كه طرفين جرم به آن مي و راه

  . حد و حوصلة طرفين باشد و اصل تناسب هم روي هم رفته رعايت بشود
گيري جلسه در حل  ض و جهتشود ولي چون غر البته بعضاً تشتّت آراء بيشتر مي

و فصل دعوي است نه در حاكم كردن و محكوم كردن، بلكه در جهت ترميم است و 
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حلي كه طرفين  كند به اينكه اين راه طرفين بايدگذشت بكند اين حضور اينها كمك مي
تر از يكسو و با اصل تناسب جرم و مجازات  كنند جنبة عادالنه به آن دست پيدا مي

گرفتيم اين بود كه بين  يكي از ايرادهايي كه به عدالت ترميمي مي. اشدهم نزديكتر ب
چون . گونه تناسبي نيست دهد هيچ تعهدي كه گاه بزهكار در مقابل بزهديده مي

اما يك فايده ديگري . عدالت ترميمي في حد ذاته منعطف است و چهارچوبي ندارد
شود  افراد متعدد سبب ميكه در مورد كنفرانسينگ گفته شده است اينست كه حضور 

ـ 1شود كه  كه متهم احساس شرم بكند، زيرا در كنفرانس زماني اين روش اعمال مي
متهم مجرميت خود را بپذيرد يا الاقل شرط مجرميت خود را انكار نكند، از انكار 
مجرميت خودش صرفنظر بكند و ساكت باشد يا به نوعي مسووليت خودش را 

روند به عبارت ديگر جلسة كنفرانس به منظور  رانس ميبپذيرد، بعد به جلسة كنف
اثبات مجرميت نيست و چنانچه در جريان كنفرانس، بزهكار و متهم معتقد بود كه 

انديشي را متوقف كند و تقاضاي رجوع به  تواند فرايند هم شود مي حقش پايمال مي
ت يا صرفنظر پس قبول مجرمي. دادگاه و رسيدگي به اتهامش را در آنجا مطرح بكند

كردن از انكار مجرميت در جريان كنفرانسينگ، به منظور تسهيل دستيابي به راه حل 
تواند شرط كند كه اقرار او به مجرميت يا قبول  همينجاست كه متهمي مي. است

بنابراين متهمي كه . مسووليت قابل استفاده و استناد در محاكم دادگستري نخواهد بود
كند به طور ضمني يا صريح مجرميت خودش را  كت ميانديشي شر در جريان هم

هدف اينست كه در جريان كنفرانس با نوعي ندامت، شرمساري و پشيماني . پذيرد مي
و خجالت روبرو شود كه اين شرمساري از منظر طرفداران اين روش سازنده و باز 

ه پذير پذيرنده و سازگار كننده فرد با جامعه است، شرم بازپذيرساز يا شرم جامع
دادگاه اينرا به . انديشي اتفاق افتاده است كه جنبة علني ندارد كننده در يك فضاي هم
دهنده و يكپارچه كننده  بخش و نجات اين يك نوع شرم نجات. او تحميل نكرده است

كند اما در  گردد و گناهش را قبول مي فرد با ندامت و پشيماني به جامعه بر مي. است
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 شرمساري به دنبال جريان محاكمه و جلسات محاكمه و داليل دادگاه هم ممكن است
اند كه آن شرمساري حاصل در مرجع قضايي  شاكي و دادستان اتفاق بيفتد اما گفته

 stigmatizationمتهم دچار يك نوع . لكه زننده است. زننده است اتفاقاً برچسب
مجازات مشخص او با يك اتيكت . خورد يعني برچسب مجرمانه به او مي. شود مي
زند همواره در  شود و اين برچسبي كه جامعه از طريق دستگاه قضايي به او مي مي

اين ممكن است با . پيشاني او و در پيشينة زندگي او براي دوستان او وجود دارد
رفتاري كه جامعه نسبت به چنين فردي بعد از ترخيص از مجازات و تحمل مجازات 

  . هويت و جايگاه مجرم در جامعه سوق بدهدكند فرد را به كسب  اتخاذ مي
اما راجع به اركان كنفرانسينگ گفته شده است كه كنفرانس نيز مانند ميانجيگري 

: مرحلة دوم. سازي مرحلة آماده: شود مرحلة اول معموالً از سه مرحله تشكيل مي
جلسات كه ممكن است متعدد باشد و سرانجام مرحلة ) پروسه(انديشي  جريان هم

انديشي است،  انديشي و پيگيري تصميمات اتخاذي در جريان هم د از جلسات، همبع
انديشي همانطور كه در ابتدا گفتيم معموالً دادگاه  اما براي رجوع به شروع جريان هم

برنده، به  اين پيش. كند را تعيين مي) تسهيل كننده(برَنده   يا پيشfacilitatorيك 
ه ممكن است يك مددكار اجتماعي يا يك مربي عنوان نماينده دستگاه قضايي ك

تربيتي يا يك مقام قضايي و يا فردي از جامعه مدني باشد با پرونده آشنا مي شود، 
بعد از ) كنند مثل وكال كه براي قبول پرونده، پرونده را مطالعه مي(خواند  پرونده را مي

شي يا ناظر با طرفين ذينفع اندي كننده هم آشنايي با پرونده معموالً پيش برنده يا تسهيل
هاي آنها را قبل  شود، نيازها و خواسته كند، با آنها آشنا مي جرم مشورت و گفتگو مي

كند كه  شود و خودش را آماده مي كند، با روحياتشان آشنا مي ازجلسة استماع مي
در اينجا پيش برنده با قاضي ارجاع كنندة پرونده هم . جريان كنفرانس را شروع بكند

كند  گذارد و مجهز به اين اطالعات و پرونده جريان كنفرانس را شروع مي لساتي ميج
معموالً در جريان كنفرانس، صغير بزهكار يا بزهكار ابتدا داستان ارتكاب جرم را بيان 
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كند و طبيعتاً چون فضا فضاي رقابت و خصومت و محكوميت ديگري نيست  مي
كند،  سپس بزهديده مطلبش را بيان مي. ويندگ طرفين معموالً مكنونات قلبشان را مي
هايشان در سؤاالت و پرسشها شركت  خانواده. كنند احتماالً اين دو از هم سؤاالتي مي

بزهكار و . كنند كنند و در نهايت اگر الزم شد با هم مالقات خصوصي مي مي
كند،  ت مياش صحب ه اش قبل از اعالم نظر و تعهد راجع به امكاناتش با خانواد خانواده

خواهد بدهد و نيز راجع به ميزان ترميمي كه قرار است به  راجع به تعهداتي كه مي
حاصل اين گفتگوي خصوصي بزهكار را براي . كند بزهديده پيشنهاد بكند صحبت مي

طبيعتاً با ارائه اين پيشنهاد طرفين با هم . كند دادن تعهد و دادن يك راه حل آماده مي
ها و آن فرد پيش برنده به منظور  كنند و طرفين يعني خانواده يراجع به آن  صحبت م

ترتيب جريان مذاكره  كنند و بدين ها كمك مي حصول نتيجه در جرح و تعديل خواسته
كنند و مرحلة آخر يعني  شود، همه امضا مي اي مكتوب و امضا مي در يك صورتجلسه

اينجاست كه آن حمايت . تانديشي، دورة بسيار مهمي اس پيگيري تعهدات دورة هم
انديشي در اين مرحله نيز بايد ادامه داشته باشد،  مشهود و معمول در جريان هم

بزهكار در اين مرحله نبايد به حال خود رها نشود، بنابراين منابع الزم براي انجام 
بديهي است چنانچه تسهيل كننده در جريان . تعهدات بزهكار فراهم بايد شود

 نباشد يا در مرحلة بعد از جريان كنفرانس هم طرفين بويژه بزهكار انديشي موفق هم
شود و جريان  تعهدات خودش را انجام ندهد، پرونده به مرجع قضايي اطفال اعاده مي

يكي از ايرادهاي كه به اين قبيل حالتها وارد . شود رسيدگي در آنجا از نو شروع مي
كست خورده، باز آمده درمرحلة اجرا، بود يعني حالتهايي كه به كنفرانسينگ رفته، ش

اينجا ما با .) احد از طرفين تعهدش را انجام نداده، پرونده به دادگاه برگشته است
يعني ما خواستيم با قضازدايي از . ايم تر شدن شبكه قضايي مواجه شده گسترده

صالحيت و مراحل دستگاه قضايي بكاهيم، فاكتور بگيريم و هزينه و وقت دادگاه را 
كمتر بگيريم ولي در چنين حالتهايي كه گفتيم عليرغم اينكه مقدار زيادي نيرو و هزينه 



       ١٦٥٣ )۱عدالت ترميمي(شناسي  جرم

    

آميز نبوده باز هم پرونده به دادگاه  انديشي كرديم موفقيت و وقت صرف جلسات هم
و بزهديده دو دفعه جريان عدالت را ) بزهكار(يعني متهم . گردد برمي

ي از نوع قضايي، كه به اين كنند، يكي از نوع ترميمي و ديگر تجربه مي
بنابراين يكي از ايرادهاي عدالت ترميمي همين . Net wideningگويند  مي

ايراد ديگري كه دارد اين است كه چون در .  استNet wideningجريان 
جريان كنفرانس يا ميانجيگري طرفين در جهت حصول نتيجه و دستيابي به 

 است كه اينها ديگر به دادگاه بر اصل بر اين. گويند نتيجه هر چه دارند مي
اند مطالب اظهار شده در اينجا غيرقابل   درست است كه شرط كردهگردند البته نمي

استناد در دادگاه است ولي وقتي طرفين از استراتژي يكديگر مطلع شدند، از تاكتيك 
كار . (كنند يكديگر در پرونده مطلع شدند، در دادگاه يك نوع رقابت را شروع مي

وكيل . كيل لزوماً احقاق حق نيست، وكالت يك نوع رقابت با طرف مقابل استو
لزوماً در جهت احقاق حق يار و معين قاضي نيست بلكه بعضاً او درجهت كسب 

) وكالت يك نوع فنّ است) كنند بعضيها شرط به نتيجه مي(نتيجه پرسود موكل است 
ن بحثي است كه طرفين ممكن بنابراين ايرادي كه بر عدالت ترميمي وارد است همي

آن نقطه آسيب پذيرشان را رو كنند، اين يك ايراد ديگري . است دستشان را رو كنند
لذا واقعاً مسأله عدالت ترميمي بايد تالش بشود كه نتيجه بخش باشد واال . است

براي همين . شود بازگشتنش به دستگاه قضايي دوباره داستان ساز و مشكل آفرين مي
اند  بيني كرده  را پيشPlea guiltyيا ) معامله دعوي (Plea bargaining ال در كامن

ما در حقوق .]  تا اتهام دارد يكي را همكاري كند، بقيه را تعقيب نكنند5يعني [
 قانون اصالح 6خودمان اين دو تا تاسيس را نداريم ولي شبيهش را داريم و آن ماده 

 به نظر ديوانعالي كشور اين ماده الزم  كه56ايي از قوانين دادگستري مصوب  پاره
چنانچه دادستان از شكايت پژوهشي يا فرجام «: اين ماده گفته است. االتباع است

عليه هم حق پژوهش خواهي خودش را  خودش صرفنظر بكند و به تبع آن محكوم
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در آن صورت محكوم عليه بابت مجازات ) كنند معامله مي(اسقاط بكند، همزمان 
تخفيف تا يك چهارم تواند  واند تقاضاي تخفيف بكند و دادگاه هم ميت صادره مي

هدف اينجا اينست كه از ) اي است در جرايم جنحه. (بدهد و اين رأي قطعي است
 Pleaحبس قابل تبديل به جزاي نقدي نيست، ولي . ها كاسته بشود تراكم پرونده

bargainingه عاجز از حل  زماني است كه چندين پرونده مطرح است و دادگا
 به موجب رأي وحدت رويه اعتبار اين ماده 22/7/82در تاريخ . مشكل است

  . كماكان تاييد شده است
 بود و يكي هم خدشه وارد شدن به استراتژي Net wideninyپس ايرادها يكي 

  . يا تاكتيك طرفين در دفاع از خود
كنيم  اره ميبه آن اش) روش سوم(اما يك روش ديگري كه در عدالت ترميمي 

هيئت (ترجمه كنيم » هيئت« را Pannel.  استvictim-offender Panelروش 
در مقايسه با روش قبلي بايد گفت كه اين شيوه خاص همه ) بزهكار و بزهديده

تواند باشد و مربوط به جرايم صغار نيست در اين پنلها هدف بيشتر آموزش  جرايم مي
ر خالصه هدف از ايجاد هيئتهاي بزهديده و به طو. به منظور پيشگيري از جرم است

بزهكار، رو در رو كردن و برگزاري زمينة مالقات بزهديدگان و بزهكاراني است كه 
اند بلكه در يك ويژگي مشتركند و آن  شناسند و مقابل هم قرار نگرفته همديگر را نمي

. اند هاند و يك جرم مشترك را مرتكب شد اينست كه از يك جرم مشترك متضرر شده
دهد، ولي ايندو قرباني و مرتكب  يعني يك جرم واحد اينها را به همديگر ارتباط مي

ديده را رو در روي هم قرار دهيم ولي اين  خواهيم بزهكار و بزه مي. يك جرم نيستند
شان  اما همه. اند بزهديده و بزهكار در جاهاي ديگر بزهديده و بزهكار واقع شده

بنابراين نسبت به هم . مند و طرفشان كسان ديگري هستندبزهديده و بزهكار يك جر
اي را كه در حال مستي   نفر راننده30مثالً . خصومت ندارند، پيش ذهنيت ندارند

 نفر كه 30آوريم با  اند مي اند مرتكب ضرب و جرح ديگري شده مرتكب تصادف شده
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با رويارو كردن . كنيم اند روبرو مي در جاي ديگر قرباني رانندگي در حال مستي شده
ايي از آنها به عنوان بزهكار، مستي در حال رانندگي را تجربه  اين دو گروه كه عده

اند را  شان خسارت ناشي از رانندگي در حال مستي را تجربه كرده اند و يك عده كرده
. دهند تا مطالب و مصالح خودشان را بازگو بكنند با هم جمع و به آنها فرصت مي

 اينست كه چون طرفين خصومت مستقيم از هم ندارند، همديگر را ويژگي پنل در
با رؤيت بزهديدگاني كه پايشان ) هاي مست راننده(كنند و لذا آن بزهكاران  تحمل مي
نقص عضو دارند در يك جوي كه زيان يا نفعي برايشان ندارد ...  است و  شكسته
د كه لزوماً در وقوع خسارت شون شوند و بزهديدگان هم با كساني روبرو مي روبرو مي

دهد كه تا يك نوع انصراف از  اين جلسات اجازه مي. اند براي آنها نقشي نداشته
رانندگي در حال مستي به وجود بيايد و هدف اينست كه اين هيئتها بر رانندگاني كه 

ستي كنند تأثير بگذارد و آنها را متأثر بكند، آنها را از م نوعاً در حال مستي رانندگي مي
طبيعتاً در اينجا رويت بزهديده كه تماميت . و رانندگي در حال مستي منصرف بكند

شود كه يك حالت انصراف  اي از دست داده است سبب مي جسمانيش را تا اندازه
  . آوري و ندامت پيش بيايد

يكي از شرايط اعطاي تعليق مراقبتي در بعضي از كشورها به محكومين رانندگي 
  . ركت در هيئتهاي بزهديده و بزهكار استدر حال مستي، ش

اند زيرا اين جلسات به دنبال  اين هيئتها را به فرآيندهاي شفابخش تشبيه كرده
طبيعتاً اين جلسات در . تغيير رفتار بزهكاران و تغيير شيوه زندگي رانندگان است

ني كه خواهند ترك اعتياد بكنند و معتادا كه مي) گروههاي معتاد(خصوص معتادان هم 
اين رودررو كردن، به . توانند مورد استفاده قرار بگيرند اند مي قبالً ترك اعتياد كرده

اينها هيئتهايي مشاركتي . كند بخشد و تشويق مي افراد در آستانه ترك اعتياد نيرو مي
  . است جهت ترك اعتياد كه در واقع اين يك نوع پنل است
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فش پيشگيري اجتماعي از هد. اين روش، يك نوع پيشگيري ترميمي است
هايي كه معموالً در حال مستي  راننده(بزهكاري است از طريق ترميم مرتكبين بالقوه 

هاي  نه راننده) داران يا، كاميونداران تاكسي(اي  اي حرفه مثل راننده) كنند رانندگي مي
هدفش پيشگيري از تكرار جرم و همچنين پيشگيري از ارتكاب جرم براي بار . ذوقي
شود، خود  اصوالً اينجا مستي افشاء مي. چون بزهديدگان هم حضور دارند. ل استاو

پس از اين . شود كه الكل بد است شود، تبليغ مي الكل به عنوان يك امر قبيح افشا مي
روش از طريق ترميم رواني و رفتاري در جهت پيشگيري است و در عين حال آن 

پس در عدالت ترميمي همه روشها براي . شوند حاالت بزهديده هم در واقع ترميم مي
اي از روشها براي پيشگيري از جرم است و علي  حل و فصل دعوي نيست، بلكه پاره

االصول حتي در فرايندهايي كه جنبة قضايي يا حل و فصل اختالف ناشي از جرم 
دارند، طرح بحثهاي مربوط به جرم و شمارش ويژگيهاي جرم و تقبيح جرم در نهايت 

شركت كنندگان در آن جلسه يا در كنفرانس منجر به ارائه يك مدل مطلوب براي 
شود و خود آن مدل مطلوبي كه در آن جلسات طرفين به طور صريح يا  زندگي مي

رسند، جنبة پيشگيرنده دارد، چون خارج از دادگاه در  ضمني در مورد آن به توافق مي
 بنابراين آن مدل مطلوب به شود و عين رضايت طرفين، خوبيها، بديها شمارش مي

پس عدالت ترميمي حتي در آنجايي كه در مقام حل و فصل . شود طرفين القاء مي
اين هيئتها بيشتر در جرايم . كند اختالف هست هم باز يكنوع پيشگيري را دنبال مي

اند و خيلي نتيجه داده و آن  راهنمايي و رانندگي كه همراه با مستي بوده استفاده شده
اند منكر  گان هم چون در مقابل بزهديدگاني غير از قربانيان خودشان قرار گرفتهرانند

اند مثالً ترك اعتياد بكنند  اند و تصميم گرفته اند و واقعيت را پذيرفته آن عملشان نشده
  . و آن پنل هم پذيرفته كه به آنها در جهت ترك اعتياد كمك كند

. تماعي مثل خدمات عمومي استيك نمونه ديگر عدالت توافقي مجازاتهاي اج
در خدمات عمومي متهم بايد رضايت بدهد چرا؟ چون انجام خدمات عمومي مستلزم 
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لذا براي رفع ايراد . كار از سوي متهم است، بنابر قانون كار، كار اجباري ممنوع است
مربوط به حقوق كار و اجتناب از بيگاري گرفتن از متهم و به كار گماردن متهم بدون 

) در قانون جزاي فرانسه آمده است(يت او، بايد حتماً قاضي دادگاه به او بگويد رضا
انجام خدمات عمومي به رضايت او بستگي . تواني رد بكني كه اين مجازات كار را مي

كند به  دارد، چنانچه رضايت داد و گفت از شرايط هم مطلع هستم او را محكوم مي
را مقرر ) حبس(ار كنم مجازات اصلي خواهم ك  روز كاراما اگر گفت نمي100
گوئيم مجازاتهاي آلترناتيو، كه با مجازاتهاي جايگزين فرق  داريم كه به اين مي مي
كند، فرقش اينست كه قاضي در مجازاتهاي جايگزين حبس آن مجازت را به  مي

مثالً در . كند، در قانون راساً جاي حبس آمده است عنوان مجازات اصلي صادر مي
اين جزاي نقدي . شود  روز تبديل به جزاي نقدي مي91ا حبسهاي زير حقوق م

و اصلي است اما يك موقعي، قانونگذار به قاضي . مجازات جايگزين حبس است
اين آلترناتيو است كه قاضي به مناسبت حال و هواي ) يا اين يا آن،(دهد  اجازه مي

. ترناتيو يا بديل استپس خدمات عمومي مجازات آل. گيرد متهم و شرايط تصميم مي
Plea bargainingعدالت كيفري .  ازمصاديق عدالت كيفري اجماعي يا توافقي است

 يا در خدمات عمومي Plea bargainingاالصول يكسويه و تحميلي است اما  علي
  . خواهد اين عدالت جنبه ظريفي دارد و رضايت طرفين را مي
 نوع آشنا كردن بزهكار با نتايج پس مراد ما از هيئتها، پيشگيري از جرم و يك

سدر خصوص اعطاي تعليق مراقبتي شركت در جلسات هيئت . باشد عملش مي
  . تواند يك شرط باشد كه خودش يك جنبة فراگيري دارد بزهديده و بزهكار مي

 ياد بكنيم victim- offender panelتوانيم به عنوان  از روشهايي كه در اينجا مي
 ممكن است خالصه بشود به چهار تا بزهديده چهار تا بزهكار اينست كه اين هيئتها

ممكن است جلسات خيلي خصوصي باشد و طبيعتاً در اين پنلها، هيئتها، يك ناظر يا 
شناسند و  پيش برنده، حضور دارد و حضور بزهديده و بزهكاري كه يكديگر را مي
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لسات خاص اند ممنوع است و طبيعتاً اين ج يك جرم را با هم تجربه كرده
دهند محرمانه است قابل استفاده در  گان و بزهكاران هست اطالعاتي كه مي ديده بزه

جاهاي ديگر نيست و اين يك كاربرد قضايي هم دارد و آن استفاده از تعليق مراقبتي 
و استفاده از آزادي مشروط يا مرخصي از زندان است يكي از شروط اعطاي 

توانند شركت محكوم عليه در اين قبيل جرايم يا  مرخصي، آزادي مشروط و تعليق مي
  . جرم خاصي و شركت مقدماتي در اين جلسات باشد

در ميانجيگري دو نفر كه با هم در يك . ميانجيگري، نهادي است شبيه داوري
شوند دوم، هدف اصلي دستيابي به راه حل است  جرم، تجربه مستقيم دارند حاضر مي

شود ولي وجه مشتركشان اينست كه در هر  م محقق ميو از اين طريق ترميم طرفين ه
  . دو يك پيش برنده يا ناظر وجود دارد


