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چكيده

عدالت توافقي یا قراردادي1 ، نظریه اي نوین در علوم جنائي و یكي از رویكردهاي جدید سياس��ت جنایي2 اس��ت، كه عقيده به تعامل قاضي )و 
سایركارگزاران عدالت كيفري( با متهم در فرایند رسيدگي به جرم دارد، بر اساس این نظریه، گفتگو و توافق با متهم در رسيدگي به اتهام، تعيين 
مجازات و اجراي حكم یكي از راه هاي مؤثر كش��ف جرم و پيش گيري از آن، اصالح مجرم، و جبران خس��ارت زیان دیده اس��ت كه در تمامي 
حوزه هاي علوم جنایي از جمله دانش جرم یابي3 و پزش��كي قانوني كاربرد دارد. در این مقاله ابتدا مفهوم و اهداف عدالت توافقي بيان مي ش��ود، 
سپس ضمن تعریف سياست جنایي و اقسام و ویژگي هاي آن، كاركرد عدالت توافقي در این حوزه و چگونگي تاثير قرارداد با متهمين و محكومين 
در پيش گيري از جرم و مبارزه با آن به ویژه در حوزه حقوق جزا با بيان مصادیق قانوني آن، بررسي مي شود. شایان ذكر است كه هدف از عدالت 
توافقي نرمش كيفري نسبت به جنایت كاران و مداراي با مجرمين خطرناک و حرفه اي نيست، بلكه این نظریه در جستجوي راه هاي جدید براي 
كش��ف جرم و اصالح بزه كار با اس��تفاده از حداكثر ظرفيت اجتماعي است.  بنابراین اجراي آن با مالحظاتي همراه است كه نيازمند طراحي مدل 
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ــت او به  برخورد با پدیده مجرمانه و تالش براي اصالح بزه کار و بازگش
ــت هاي تأمین امنیت و حفظ ارزش هاي  جامعه به عنوان یكي از سیاس
ــت، نظریات مختلفي در  ــن وظایف حكومتهاس ــه یكي از مهم تری جامع
زمینه مبارزه با جرم و پیش گیري از آن مطرح شده که عدالت توافقي 
یا قراردادي یكي از آن هاست، بر اساس این نظریه، یكي از راه هاي موثر 
ــارکت او براي کشف جرم،  پیش گیري جرم و اصالح بزه کار، جلب مش
ــي از آن و جلب رضایت بزه دیده است. از این رو  ــارت ناش جبران خس
ــت که  ــت قراردادي نظریه اي جدید در حوزه ي عدالت کیفري اس عدال
ــارزه با جرم را درتوافق با متهم یا بزه کار در قالب تعامل، گفتگو  راه مب
ــراردادي نظریه اي  ــتجو مي کند، در واقع، عدالت ق ــرارداد با او جس و ق
مبتني بر جرم شناسي تعامل گرا4 به شمار مي آید که جایگاه مهمي در 
ــت جنایي کشورها دارد، نام گذاري آن به عدالت توافقي به لحاظ  سیاس

1. contractual justice
2. criminal policy
3. criminalistics
4. interactionist criminology

ضرورت توافق با متهم براي تحقق آن است، این توافق در قالب قرارداد 
ــي پیدا مي کند، به همین دلیل آن را عدالت قراردادي نیز مي توان  تجل
ــي در دهه اخیر  ــي نظریه عدالت ترمیم ــن نظریه را که در پ ــد. ای نامی
مطرح شده است بي تردید مي توان یكي از نظریات نوین و تاثیرگذار در 
ــمار آورد. تحقیقاتي که در این زمینه مطرح  حوزه عدالت کیفري به ش
ــیار اندک اند، که از جمله مي توان به کتاب توافقي شدن  شده است بس
آیین دادرسي کیفري اثر دکتر امیر حسین نیاز پور و پایان نامه عدالت 
ــي اثر الهام رودگر نام برد5. کارگزاران اصلي عدالت کیفري اعم از  توافق
ــرا و دادگاه نباید از نقش این  ــكي قانوني و قضات دادس ضابطین، پزش
ــاس  نظریه در مبارزه علیه جرم و اصالح بزه کار غفلت کنند، بر این اس
ــالح وي، کارکرد  ــزه کار در مبارزه با جرم و اص ــارکت ب براي جلب مش
عدالت قراردادي در سطح عمومي اعم از قضایي و غیر قضایي )سیاست 
ــي، قضایي و یا بالیني در  ــود که  برخورد پلیس ــي مي ش جنایي( بررس

ــت، با اين حال تنها به جلوه هايي  ــده اس 5. هر چند اثر اخير با همين عنوان تدوين ش
ــت.براي  ــتر ناظر به مباحث عدالت ترميمي اس ــت توافقي مي پردازد وبيش از عدال
اطاع بيشتر رجوع کنيد به رساله دکتري با عنوان" تحليل مباني و کار کرد حقوق 
ــتان "دانشگاه آزاد اسامي واحد تهران مرکزي،  کيفري قراردادي در ايران و انگلس

تاريخ دفاع93/6/3.اثر نگارنده.
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ــیري  ــي6 )جرم یابي( و علوم جنایي تفس ــاي علوم جنایي اثبات حوزه ه
)جرم شناسي کاربردي( بخشي از آن است. 

تعریف و اهداف عدالت توافقي
عدالت توافقي شاخه اي از حقوق کیفري است که با ایجاد ساز و کارهایي 
در فرایند رسیدگي به جرم از قبیل به کارگیري قواعد حقوق خصوصي 
راه را براي گفتگوي قاضي )یا سایر مسئولین( با متهم، بزه کار یا محكوم 
ــتیابي به هدف مشترک )که همان پاسخ دهي مناسب به جرم  براي دس
است( هموار مي کند. در واقع این رشته با ساختارشكني در حوزه حقوق 
عمومي و پیوند آن با حقوق خصوصي زمینه »سازش بر سر جرم« را در 
ــیدگي به جرم فراهم مي کند. بنابراین، ویژگي هاي  مراحل مختلف رس
ــت از: الف( کیفري بودن: این رشته در چارچوب  ــته عبارت اس این رش
ــت، و اصول و قواعد کلي حقوق کیفري از قبیل اصل  حقوق کیفري اس
ــئولیت  ــیدگي قضائي، اصل مس ــي بودن جرایم و مجازات در رس قانون
ــخ گویي او، اصل ضرورت جبران خسارت  کیفري بزه کار و ضرورت پاس
بزه دیده و توجه به خواسته هاي او و اصل دادرسي عادالنه و منصفانه در 
آن جاري است. ب( قراردادي بودن: این شاخه حقوقي در عین کیفري 
ــي با متهم/ بزه کار از  ــت، یعني در تعامل قاض بودن، قراردادي نیز هس
ــي از آن قواعد را با توجه  قواعد عمومي قراردادها بهره مي گیرد و بخش
ــیدگي قضائي و بر مبناي توافق طرفین، به کار مي بندد.  به اقتضاي رس
ــدود زیادي خصلت آمره بودن این  ــراردادي بودن حقوق کیفري تا ح ق
ــته حقوقي را تعدیل مي کند. پ( ساختارشكني: میان حقوق جزا و  رش
ــي از جهات متعدد اختالف وجود دارد، از جمله آن  که،  حقوق خصوص
مقررات حقوق خصوصي ناظر به حوزه روابط شخصي است ولي ضوابط 
ــود، در این رشته، با  حقوق جزا در حوزه ي حقوق عمومي جاري مي ش
ــاختار شكني مي شود، زیرا ساز  تلفیق حقوق جزا و حقوق خصوصي س
ــت از بهره گیري از  ــته به کار مي گیرد، عبارت اس و کارهایي که این رش
پاره اي قواعد عمومي قراردادها با رعایت اصول کلي حقوق کیفري؛ این 
تكنیك در واقع عنصر اصلي و هسته ي مرکزي حقوق کیفري قراردادي 
ــت آن و پیوند میان حقوق خصوصي و  ــكیل مي دهد و با کاربس را تش
ــود، زیرا در  ــتر با بزه کار فراهم مي ش حقوق عمومي، امكان تعامل بیش
ــو قاضي به جاي آن که از موضعي آمرانه و فرادستي  این روش از یك س
ــتد  ــاني رو به روي او مي ایس در برابر متهم قرار گیرد، با رویكردي انس
ــت و  ــر متهم نیز به جاي قرار گرفتن در موضع فرودس ــوي دیگ و از س
پایین، در جایگاهي مناسب و با حفظ کرامت انساني در برابر قاضي قرار 
ــتیابي به هدفي واال کمك مي کند. این تعامل  مي گیرد و به او براي دس
ــف جرم  ــیدگي به جرم )اعم از مراحل قبل از کش در تمامي مراحل رس
ــف جرم و مرحله تحقیق، تعقیب و دادرسي متهم و فرایند  تا زمان کش
ــاني  ــوان یك راهُبرد وجود دارد. و این ارتباط انس ــراي حكم( به عن اج
ــت، بلكه تمامي کارگزاران کیفري از  تنها مربوط به قاضي و متهم نیس

 (science of trial criminal) ــوم جنايي اثباتي مربوط به علوم محاکمه کيفري 6. عل
است که در واقع  همان علوم جرم يابي(criminalistics) است وشامل علوم محض 

از قبيل سم شناسي، زيست شناسي، باکتري شناسي، فيزيک و... مي شود.

ــز در برابر متهم چنین تكلیفي دارند.  ــكي قانوني نی جمله پلیس و پزش
ــك مكتب مطرح  ــدّون و به عنوان ی ــن نظریه به صورت م ــر چند ای ه
ــده است اما جلوه هایي از آن را در تمامي حوزه هاي حقوق کیفري  نش
ــاهده مي کنیم.  مثاًل در حوزه حقوق داخلي نمونه بارزآن، معامله  مش
ــورها است. در ایران نیز، در  اتهام درحقوق انگلیس و برخي دیگر از کش
ــالمي و قانون آیین دادرسي کیفري جلوه هایي ازاین  قانون مجازات اس
ــاهده نمود مثاًل در جرایم تعزیري درجه هفت و  رویكرد را مي توان مش
هشت، امكان توافق قاضي با متهم و بایگاني نمودن پرونده وجود دارد و 
این زماني است که متهم توصیه هاي قاضي را مي پذیرد )ماده 80 آیین 
ــي کیفري مصوب1392( و حتي در این جرایم، قاضي مي تواند  دادرس
ــاکي و جبران ضرر  ــرایطي از جمله جلب رضایت ش متهم را با وجود ش
ــخیص  ــت که دادگاه تش و زیان، از مجازات معاف کند و این زماني اس
دهد که بدون مجازات نیز مرتكب جرم اصالح مي شود )ماده 39 قانون 
ــت که در این موارد قاضي  ــالمي مصوب1392( بدیهي اس مجازات اس
پس از مذاکره و توافق با متهم، تصمیم مقتضي را اتخاذ مي کند و چون 
ــت، ضمانت اجراي الزم را نیز  ــتوانه قرارداد همراه اس این تصمیم با پش
دارد. نمونه بارز این رویكرد را مي توان در مجازات هاي جایگزین حبس 
مشاهده نمود؛ به موجب ماده84 قانون مجازات اسالمي مصوب 1392 
ــگان تنها با رضایت متهم  ــه مجازات خدمات عمومي رای صدور حكم ب
امكان پذیر است، رضایت متهم پس از گفت و گوي قاضي یا نماینده او 
با متهم کسب و نتیجه آن صورت جلسه مي شود. علت چنین رویكردي 
ناکارآمدي نظام کیفري سنتي در برخورد با جرم و اصالح بزه کار است، 
ــت و زماني مفید و  ــي فني و تخصصي اس ــه با جرم، عملیات ــرا مقابل زی
ــتفاده از تمامي  ــه امكانات و اس ــیج هم ــش خواهد بود که با بس اثربخ
ظرفیت ها همراه باشد، نقش متهم در این میان، نقشي ممتاز و بي بدیل 
است، پژوهش هایي که در جست جوي یافتن نقش موثر براي متهم در 
ــیدگي به جرم هستند، باید مورد توجه قرار گیرند، و تحقیق  فرایند رس
ــترش یابد. اهداف عدالت توافقي به نحو اختصار  در این زمینه باید گس
عبارتند از: استفاده از نهادهاي جدید حقوقي )مانند میانجي گري....( در 
برخورد با جرائم و اصالح بزه کاران با توجه به ناکارآمدي حقوق کیفري 
ــنتي؛ جامعه پذیري بزه کار بدون استفاده از مجازات حبس )کاهش  س
جمعیت کیفري(؛ بازتواني بزه دیده و جبران خسارت هاي ناشي از جرم 
ــش هزینه هاي اقتصادي  ــت او و بزه کار؛ و کاه ــان بردن خصوم و از می
ــازي سیستم قضائي و پرهیز از اطاله دادرسي  برخورد با جرم؛ چابك س

ناشي از کثرت پرونده ها.

کارکرد عدالت توافقي درحوزه سیاست جنایي
جرم به عنوان یك پدیده اجتماعي تهدید براي کل جامعه است. به ویژه 
ــهیل ارتباطات مجرمین در سطح جهان7  ــدن و تس با فرایند جهاني ش
پدیده جرم تهدیدي براي جامعه جهاني است، بنابراین واکنش به جرم 
نباید تنها بر دوش پلیس و دستگاه قضایي گزارده شود، بلكه کل جامعه 

 Albrow/1990  7. بنگريد به

كاركردعدالت توافقي در سياست جنایي 
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ــبت به آن واکنش نشان دهد هر چند کارگزاران عدالت کیفري  باید نس
مهم ترین نقش را در مبازره علیه جرم دارند و در خط مقدم این کارزار 
ــد بود که تمامي  ــرد آن ها زماني موفقیت آمیز خواه ــتند اما عملك هس
ــازمان ها و نهادهاي دولتي، سازمان هاي  عناصر و ارکان جامعه اعم از س
مردم نهاد، افراد و گروه ها و اقشار مختلف در این پیكار به میدان بیایند 
ــیج همه نیروها و امكانات براي  ــت جنایي" در واقع به دنبال بس "سیاس
ــورهاي مختلف  ــت که مورد توجه کش ــري و مقابله با جرم اس پیش گی
ــت جنایي" از  ــت، صرف نظر از این که اصطالح "سیاس ــرار گرفته اس ق
ــدن ابعاد  ــن ش ــد8. براي روش چه تاریخي وارد ادبیات جهان و ایران ش
ــت جنایي،  ــي کارکرد "عدالت توافقي" در حوزه سیاس موضوع و بررس
ابتدا تعریف سیاست جنایي، ویژگي ها و اقسام آن بیان مي شود و سپس 
نقش و کارکرد "تعامل با متهم" در سیاست جنایي اسالم و مكتب دفاع 

اجتماعي بررسي خواهد شد.

تعریف و ویژگي هاي سیاست جنایي
ــت جنایي شده است، با برداشت از این تعاریف  تعاریف فراواني از سیاس
مي توان گفت سیاست جنایي عبارت است از "کاربست هوشمندانه تمام 
ساز و کارها براي کنترل پدیده مجرمانه و زیان زدایي از آن". عناصر این 
تعریف عبارت اند از: 1-کاربست هوشمندانه که مستلزم سیاست گذاري 
ــتمل  ــب و مش جامع و برنامه ریزي علمي مبتني بر الگوي اجرایي مناس
بر شناخت مساله و محیط پیرامون آن و مالحظه ي اقتضائات و الزامات 
ــاز و کارها و تمامي تدابیر و ابزارهایي  ــد. 2- س برخورد با جرم مي باش
ــرار مي گیرد، اعم  ــتفاده ق ــه براي برخورد با پدیده مجرمانه مورد اس ک
ــیني، مادي،  ــیني، پیش از کیفري، اداري، انضباطي، دولتي، مدني، پس
معنوي و عمومي یا اختصاصي )ویژه ي یك جرم خاص(. زیرا کل جامعه 
در واکنش به پدیده مجرمانه وارد عمل مي شود و تالش مي کند تا جرم 
ــت، به  ــت کند9. 3-کنترل پدیده مجرمانه که هدف اصلي اس را مدیری
ــد، زیرا از میان  ــتفاده ش جاي پیش گیري و مقابله، از تعبیر کنترل اس
ــت، بنابراین تنها مي توان آن را در  بردن جرم در جامعه امري محال اس
ــطح قابل قبول مهار کرد. 4- خسارت زدایي و از بین بردن زیان هاي  س
ــت به بزه دیده، جامعه  ــت که این زیان ها ممكن اس ــي از جرم  اس ناش
ــا اعم از مادي و  ــود این زیان ه ــتگان او وارد ش و یا حتي بزه کار و بس
ــت. بنابراین ویژگي هاي عمومي سیاست جنایي عبارتند از:  معنوي اس
ــط کل جامعه و جبران خسارت به  1( ظرفیت دوگانه کنترل جرم توس
ــي به واکنش ها و پاسخ  ــیله بزه کار و با کمك جامعه 2( تنوع بخش وس
هاي به جرم10  و استفاده از انواع مختلف ضمانت اجراهاي موثر اعم از 

8. اين اصطاح در کشورهاي غربي براي نخستين بار توسط حقوق دانان آلماني از جمله 
ــرد وارد ادبيات حقوق کيفري شد و در ايران قدمتي 70  فوئر باخ)1803( وکانيش
ــادروان استاد متين دفتري در سال 1314)1935(  ــاله دارد واولين بار توسط ش س
با عنوان سياست جزايي به کار رفت. رجوع کنيد به )ابرندآبادي/23/1382تا38( 

Belova&…/Vol.140/2009 :9. بنگريد به
ــت جنايي  ــخنراني با عنوان از حقوق جزا تا سياس 10. رجوع کنيد به دلماس مارتي /س
در دانشگاه مفيد باترجمه دکتر علي حسين نجفي ابرندآبادي منتشرشده در مجله 

همان دانشگاه سال 1386ص179به بعد

ــت اجراي اداري، تنبیهي، ترمیمي و انضباطي. 3( راهُبردي بودن  ضمان
سیاست کنترل جرم با بهره مندي از مدیریت استراتژیك به عنوان هنر 
ــش طراحي، اجرا و ارزیابي تصمیمات مختلف در برنامه ریزي بلند  و دان
ــعه سیستم هاي اطالعاتي براي  مدت با تكیه و تمرکز بر تحقیق و توس

موفقیت سازمان )نظام قضایي(11.

اقسام سیاست جنایي
ــیم بندي کرد که  ــات مختلف مي توان تقس ــت جنایي را از جه سیاس
ــاس این که سیاست جنایي  ــیم از نظر مبنا: بر اس عبارت اند از: 1( تقس
ــت یا خیر سیاست جنایي را به  ــائل فكري و عقیدتي اس مبتني بر مس
ــورها تهیه، تدوین و اجراي  ــته تقسیم مي کنند. در پاره اي کش دو دس
سیاست جنایي، مانند سایر سیاست گذاري ها، مبتني است بر تعلیمات 
ــورهاي  ــي آن ها )مانند کش ــوژي حاکم بر نظام سیاس ــول ایدئول و اص
ــت جنایي را اصطالحاً  ــابق( چنین سیاس ــرق س ــتي بلوک ش کمونیس
ــورها دیگر،  ــت جنایي عقیدتي یا ایدئولوژیك" مي نامند. در کش "سیاس
ــگیري از آن مبتني است بر  ــازماندهي امر مبارزه با بزه کاري و پیش س
ــناختي پیرامون  نتایج پژوهش ها و داده هاي حاصل از مطالعات جرم ش
ــورهاي اروپاي غربي یا کانادا(  بزه کار و بزه دیده؟ )مانند بعضي از کش
چنین سیاست جنایي را اصطالحاً سیاست جنایي سنجیده یا "سیاست 
ــناختي" مي نامند12. بر این اساس سیاست جنایي ایران  جنایي جرم ش
ــت جنایي عقیدتي نامید که همان سیاست جنایي  را باید از نوع سیاس
اسالمي است، اما این به معناي نفي مطالعات جرم شناختي در سیاست 
ــالم مبتني بر علم و دانش است و  ــالمي نیست، زیرا دین اس جنایي اس
ــت. 2(  ــده اس ــالم بر دانش اندوزي تاکید نش در هیچ مذهبي مانند اس
ــت جنایي گاهي در سطح کالن  ــطح اقدام: سیاس ــیم بر اساس س تقس
ــطح  ــطح خرد. که این دو س ــي قرار مي گیرد و گاهي در س مورد بررس
کالن و خرد از دو جهت حائز اهمیت است: اول( از جهت جغرافیایي و 
مكاني: از این جهت، کالن عبارت است از سیاست جنایي جهاني و بین 
المللي که محدوده جغرافیایي آن قلمرو جهاني است و همه کشورها را 
در بر مي گیرد. و خرد عبارت است از سیاست جنایي یك کشور خاص. 
ــت از سیاست جنایي عمومي  دوم( از جهت موضوعي: کالن عبارت اس
ــت از سیاست جنایي  )بدون توجه به یك جرم خاص( و خرد عبارت اس
درقلمرو یك جرم خاص مانند مواد مخدر و یا گران فروشي13 که آن را 
ــت جنایي تخصصي نیز مي توان گفت. 3( تقسیم از نظر مراحل:  سیاس
ــت جنایي ناظر به سیاست، تدابیر و ساز و کارهاي ناظر به  گاهي سیاس
قبل از وقوع پدیده مجرمانه است )اقدامات پیشیني( که آن را سیاست 
ــي پیش گیري مي گویند14 و گاهي مربوط به اقدامات و تدابیر پس  جنای
ــت جنایي  ــیني( که آن را سیاس ــد )اقدامات پس از ارتكاب جرم مي باش
ــت جنایي عمدتاً  ــیم از نظر کارگزاران: سیاس ــیني گویند. 4( تقس پس
11. David/2013/p12

12. نجفي ابرندآبادي/570/1373
13. براي اطاع بيشتر رجوع کنيد به )پرويني/1377/ص1تا20( 

14. اين قسم خود بر اساس انواع پيش گيري به اقسامي از قبيل سياست جنايي پيش 
گيري رشد مدار و سياست جنايي پيش گيري موقعيت مدار تقسيم مي شود.

دكتر هوشنگ شامبياتي و همکار
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توسط قانون گذاران تدوین مي شود )سیاست جنایي تقنیني( وگاهي نیز 
ــط قضات و عملكرد آن ها شكل مي گیرد )سیاست جنایي قضایي(  توس
ــتند، بحث  مردم و نهادها نیز در برخورد با پدیده مجرمانه بي تاثیر نیس
ــت جنایي مشارکتي را شكل  پیرامون نوع و کیفیت حضور آن ها سیاس
ــت جنایي  مي دهد. در این مقاله کارکرد عدالت توافقي در حوزه سیاس

اسالمي و مكتب دفاع اجتماعي بررسي مي شود.

کارکرد عدالت توافقي در سیاست جنایي اسالمي
ــر، براي کنترل و  ــعادت بش ــالم به عنوان مكتب الهام بخش س دین اس
ــد جامعه است تدابیر کالن،  مهار پدیده مجرمانه که مهم ترین آفت رش
ــي مبتني بر ارزش ها را  ــت جنای ــي را پیش بیني کرده و سیاس و جامع
ــكل داده است. از نظر ساختاري سیاست جنایي اسالم با هیچ یك از  ش
ــازگاري ندارد15. در اسالم براي پیش گیري  الگوها و مدل هاي موجود س
ــاز و کارهاي کنترل دروني  ــطح فردي به س ــه با جرم هم در س و مقابل
ــطح جامعه به ابزارهاي اجتماعي از قبیل  ــده است و هم در س توجه ش
ــده است  امر به معروف و نهي از منكر و مجازات هاي حكومتي تكیه ش
ــد نحوه برخورد  ــا حق الناس باش ــوع جرم که حق اهلل ی ــاس ن و بر اس
ــت  ــاختار و محتواي سیاس ــا بزه کار متفاوت خواهد بود. با مطالعه س ب
ــالم16 ویژگي هاي آن عبارت اند از خدامحوري، ارزش گرایي،  جنایي اس
مسئولیت پذیري، رشدمداري، حق محوري و توجه به بزه دیده. با توجه 
ــت جنایي اسالم  به این ویژگي ها، کارکردهاي عدالت توافقي در سیاس
ــزه کار( کارکرد تعادلي  ــارت اند از:کارکرد تربیتي )اصالح و تربیت ب عب
ــي )حفظ  ــوازن میان حقوق بزه دیده، جامعه و بزه کار( کارکرد ارزش )ت
ارزش هاي اخالقي و کرامت انساني( و کارکرد بزه پوشي )پرهیز از اشاعه 
ــي در جلوگیري  ــه کارکرد اخیر نقش مهم ــاه و جرم در جامعه( ک گن
ــف جرایم  ــیاري از موارد، عدم کش ــكني دارد، زیرا در بس ــار ش از هنج
ــود  ــتن آنها،خود تدبیري موثر در این راه تلقي مي ش و مخفي نگه داش

)صادقي/9/1381(. 

کارکردعدالت توافقي در سیاست جنایي دفاع اجتماعي
ــط مرحوم  ــت که توس ــت جنایي دفاعي اجتماعي اصطالحي اس سیاس
ــت جنایي را در دورنماي دفاع  ــل به کار رفته است او سیاس مارک آنس
ــي )علم جرم( و  ــطه بین جرم شناس ــي آن، مانند یك علم واس اجتماع
ــي موضوعه( مي داند که داراي دو  ــوق کیفري )علم بیان نظام قانون حق
ــت اول دانش مشاهده واکنش اجتماعي علیه بزه کاري و دوم  جنبه اس
ــتراتژي پیش گیري )آنسل/54.55/1375(  هنر تدارک و تمهید یك اس
ــت جنایي عبارت است است از  ــاس مهم ترین رسالت سیاس بر این اس
ــازماندهي  دفاع اجتماعي، یعني تدابیر مقابله با جرم باید به گونه اي س
ــازي آن در برابر جرم  ــاع از جامعه و مصون س ــه برآیند آن دف ــود ک ش

ــا87(  مارتي/84/1381ت ــاس  )دلم ــه  ب ــد  کن ــوع  رج ــتر  بيش ــاع  اط ــراي  ب  .15
و)حسيني/45/1383تا77( 

16. براي اطاع بيشتر در زمينه مطالعه ساختار ومحتواي سياست جنايي اسام رجوع 
کنيد به )حسيني/1383/ص80به بعد( 

ــا و تدابیر کلیدي  ــت توافقي به عنوان یكي از ابزاره ــد. نظریه عدال باش
تحقق سیاست هاي مكتب دفاع اجتماعي مي تواند ایفاء نقش کند، زیرا 
ــي کیفري زمینه اصالح متهم  با ایفاء نقش براي متهم در فرایند دادرس
ــط وي فراهم  ــارات بزه دیده توس ــئولیت پذیري او و جبران خس و مس
ــود. کارکردهاي عدالت توافقي در این مكتب )که با اسالم از این  مي ش
ــترک است( عبارتند از 1(کارکرد مسئولیت پذیري و خسارت  جهت مش
ــئولیت پذیري بزهكار که مكتب دفاع  زدایي: درعدالت توافقي حس مس
ــود، زیرا وي درگفت و گو با  ــت تقویت مي ش اجتماعي معتقد به آن اس
قاضي و بزه دیده متوجه آثار زیانبار جرم ارتكابي مي شود و به این نكته 
ــود را بپذیرد و در صدد جبران  ــئولیت اعمال خ پي مي برد که باید مس
ــارت ناشي از آن برآید. 2(کارکرد حمایتي و بازپذیري اجتماعي: با  خس
مسئولیت پذیري بزه کار و انجام تعهدات توسط او، حمایت از جامعه که 
ــت محقق مي شود، زیرا جامعه با  هدف اصلي مكتب دفاع اجتماعي اس
ــذب بزه کار و اصالح او در واقع یك عنصر ضد اجتماعي را به نیروي  ج
ــازي جامعه در  مدافع جامعه تبدیل مي کند، تاثیر این کارکرد، مقاوم س
ــپرهاي دفاعي جامعه  ــت، بزه کاراني که اکنون به س برابر بزه کاران اس
ــه دامان اجتماع باز  ــد عدالت توافقي متهم ب ــده اند. در فرآین تبدیل ش
ــرب و ناهنجار و متخلف به یك عنصر بهنجار،  ــردد و از عنصر مخ مي گ
ــري اجتماعي در یك  ــود. باز پذی ــئولیت پذیر تبدیل مي ش فعال و مس
ــره و تعامل مثبت قاضي و  ــود که ابتداي آن، مذاک ــد انجام مي ش فراین
ــت، و اگر این مذاکره موفقیت آمیز باشد، باز اجتماعي کردن  متهم اس
ــارکتي  ــز نتیجه بخش خواهد بود. 3( کارکرد اصالحي: با مش متهم نی
ــارت متهم و جامعه  ــه بزه کار پس از قرارداد با قاضي در جبران خس ک
ــد، در واقع متهم  و بهبود وضعیت پیش آمده مي کند، محقق خواهد ش
ــخصیت اخالقي، اجتماعي و شغلي  ــارکت، جنبه ها و ابعاد ش با این مش
ــد و اصالح  ــن به معناي تربیت، رش ــد و ای ــود را نیز بهبود مي بخش خ
ــتیابي به  ــرام آمیز به منظور دس ــه از طریق مذاکره ي احت ــت، ک او اس
ــردن مجازات ها: در  ــاني ک ــود. 4(کارکرد انس ــق با او حاصل مي ش تواف
ــي و ترهیبي به مجازات هاي تنبیهي  عدالت توافقي مجازات هاي ترذیل
ــاي خود را به  ــازات حبس عمدتا ج ــود و مج ــي تبدیل مي ش و ترمیم
ــرایط گام مهمي در جهت  ــي مي دهند، با این ش ــاي اجتماع مجازات ه
ــود. 5( کارکرد مشارکت جوئي:  انساني کردن مجازات ها برداشته مي ش
ــت جامعه با  ــارکتي تضمین حق امنی ــت جنایي مش هدف مهم سیاس
ترکیب هوشمندانه ي پیش گیري، مجازات و بازپذیرسازي اجتماعي بزه 
ــت )جمشیدي/24/1390(. فعال سازي نقش متهم در فرآیند  کاران اس
ــتمرار آن در  ــیدگي به اتهام وي در مرحله تحقیقات مقدماتي و اس رس
ــتاي سیاست جنایي مشارکتي  ــي و اجراي حكم در راس مرحله دادرس
ــارکت جوئي متهم و بزه کار موجب ارتقاء  امنیت  خواهد بود و این مش

اجتماعي خواهد شد.

کارکرد عدالت توافقي در پزشكي قانوني
ــاز و کارها براي  ــي ابزار و س ــت جنایي از تمام ــا که در سیاس از آن ج

كاركردعدالت توافقي در سياست جنایي 
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پیش گیري و مقابله با جرم استفاده مي شود، پزشكي قانوني را مي توان 
ــمار آورد، بنا بر این تمامي مطالبي  به عنوان یكي از این ابزار مهم به ش
که به صورت کلي در خصوص کارکرد عدالت توافقي در سیاست جنایي 
ــد، در مورد پزشكي قانوني نیز جاري است؛ زیرا پزشكي قانوني  بیان ش
ــاز به تعامل  ــي نی ــخیص و اظهار نظرکارشناس در اکثر موارد براي تش
ــن متهم،  ــخیص س ــم دارد، برخي از این موارد عبارتند از: تش ــا مته ب
ــكیل پرونده شخصیت متهم،  ــكي براي تش تهیه پروفایل هاي الزم پزش
ــي براي تعیین وضعیت رواني متهم حین ارتكاب  تست هاي روان شناس
ــولیت مرتكب یا  ــخیص میزان مس جرم، تعیین زمان و علت مرگ، تش
مرتكبین جرم و... در تمامي این موارد اگر پزشك بتواند با بهره گیري از 
آموزه هاي عدالت توافقي، تعاملي سازنده با متهم داشته باشد، به نحوي 
که اعتماد او جلب شود و احساس کند که پزشك خیر خواه اوست؛ در 
ــتري به سواالت پزشك پاسخ مي دهد  این صورت متهم با صداقت بیش
و از هیچ گونه همكاري دریغ نخواهد کرد. نتیجه این تعامل چیزي جز 

کشف حقیقت و اجراي عدالت نیست. 

نتيجه

ــت که برخورد سنتي و قهر آمیز با جرم و  ــري نشان داده اس تجربه بش
تنبیه مجرم راه به جایي نمي برد و مجازات شدید بزه کار بدون توجه به 
ــخصیت او محكوم به شكست است، به همین دلیل نظریات جدیدي  ش

ــه عدالت کیفري  ــد ک ــرم و اصالح مجرم مطرح ش ــارزه با ج ــراي مب ب
ــت، در اکثر این نظریات عقیده بر آن است که  قراردادي یكي از آن هاس
نظام قضایي به تنهایي نمي تواند از عهده مبارزه با جرم برآید و باید این 
امر با مشارکت کلیه عوامل و عناصر مهم اجتماعي صورت گیرد و کلیه 
ساز و کارهاي اجتماعي براي پاسخ به پدیده مجرمانه بسیج شوند. این 
نظریه همان مكتبي است که در فارسي سیاست جنایي نامیده مي شود، 
سیاست جنایي رویكردها، شاخه ها و ابعاد مختلفي دارد، عدالت توافقي 
ــب آن، زماني  ــت که به موج ــت جنایي اس ــاخه اي از سیاس در واقع ش
ــالح واقعي مجرم امیدوار  ــگیري و مقابله با جرم و اص ــوان به پیش مي ت
ــف جرم و موافقت  ــارکت متهم در کش بود که این اقدامات همراه با مش
ــتن آثار و پیامدهاي جرم مي باشد.  ــارکت در از میان برداش او براي مش
زیرا او به عنوان عامل اصلي وقوع جرم از همه عوامل براي مبارزه با آن 
ــترین نقش را در این زمینه مي تواند داشته باشد.  سزاوارتر است و بیش
ــیدگي به جرم به  ــطوح و مراحل مختلف رس ــارکت در کلیه س این مش
ــت. آثار و نتایج مفید این نظریه  ویژه تحقیقات مقدماتي امكان پذیر اس
در کشف جرم، اصالح مجرم و جبران خسارات وارد شده به بزه دیده و 
ــت. زیرا بزه کار که عنصر  ترمیم صدمات اجتماعي کامال قابل تصور اس
ــت در این حالت به یكي از  ــكني و ناامني اجتماعي اس اصلي هنجارش
ــت نظم به جامعه تبدیل  ــل مهم مبارزه با جرم و بازگش ــر و عوام عناص
ــود. پزشكي قانوني در اجراي این نظریه با تكیه بر دانش پزشكي  مي ش
ــي قضایي، روان شناسي جنایي و روان شناسي بالیني(  )مانند روان شناس

نقش ممتازي خواهد داشت.

References

1) Parvini, Ali. (2007-2008). Iran's Criminal Policy 
under High-price selling Area, MA Thesis, farabi's 
Pardis of University of Tehran[Persian]

2) Gasaan, Ramon. (1991). Applied Criminology, 
Translated by Mahdi Kay Nia, Motarjem Pub, 1st 
edition[Persian] A. 

4) Gassan, Ramon. (1992). The Crisis of Criminal 
Policies in Western Countries, translated by H 
Najafi Abrand Abadi, Journal of Legal Researches, 
Vol. 10.[Persian]

3) Lajers, Christian. (2003) An Introduction to 
Criminal Policy, A.H. Najafi Abrand Abadi, 
Mizan Pub, 1st edition [Persian]

5) Sadeghi, Mohammad Hadi. (2002). Partnership of 
Criminal and witnesses in Crime covering, Legal 
Journal of Administration of Justice, Vol.39.
[Persian]

6) Najafi Abrand Abadi, Ali Hossein. (1994). the 
Role of Researches and Findings of Criminology 
in Changes of Criminal Law and Criminal Policy,  
Shahid Beheshti's Journal of Legal Researches, 
Vol. 13&14.[Persian]

7) Najafi Abrand Abadi, Ali Hossein. (2003). From 
Criminal Justice (Classic) to restorative Justice, 
Journal of Razavi University, Vol.9 &10.[Persian]

8) Jamshidi, Ali Reza. (2011) Participating Criminal 
Policy, Mizan Pub, 1st edition.[Persian]

9) Mar'ashi, Seyyed Mohammad Hasan. (2000). New  
Opinions to Criminal Rights of Islam, 2nd Vol., 
Mizan Pub, 1st  edition. [Persian]

10) Delmas Martie, May rie. (2010). Great Systems of 
Criminal Policy, translated by A.H. Najafi Abrand 
Abadi, Mizan Pub, 1st edition.[Persian]

11) Hosseini, Mohammad. (2004). Criminal Policy, 

دكتر هوشنگ شامبياتي و همکار



144

مجله پزشكي قانوني ایران / دوره 21، شماره  2،   تابستان 94 

SAMT Pub, 1st edition.[Persian]
12)Albrow, Martin., King, Elizabeth., 1990., 

Globalization., Sage., USA
13)Belova, Eugenia., Gregory, Paul., 2009., Informal 

Social Control and Management of Crime, Vol. 
140, Springer, Jstore, USA

14) Chambliss, william,1975.,toward a Political 
economy of crime. Theory  and Society, Springer., 
vol. 2,No 2.,USA

15) D. Brewer, John., Bill Lockhart., Rodgers,1998., 
Informal social control and crime management in 

Belfast, Wiley Publication, London
16)David, Fred., 2013 Strategic management., 

Prentice Hall., Pearson Publication., New Jersey., 
USA 

17) Garner brayan a, 2004. Black’s law 
Dictionary, West Publishing CO, USA

18)Gest, Ted, crime and Politics,2001.,Oxford 
university Press, New York

19) Hatch, Mary Jo., Cunliffe Ann., 2006, 
Organization Theory. Oxford., New York

كاركردعدالت توافقي در سياست جنایي 



145

مجله پزشكي قانوني ایران / دوره 21، شماره  2،   تابستان 94 

The Function of the Agree mental Justice in Criminal 
Policy

Houshang Shambaiati* - Ali Parvini**†  

* PhD in Criminal Law & Criminology, Assistant Professor of Central Branch of Islamic Azad University, 
Tehran, Iran

**PhD in Criminal Law & Criminology, Central Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran

Abstract:

Agree mental or contractual justice is a novel theory in criminal sciences and one of the new approaches in 
criminal policy which believers in interaction between judge (and other brokers in criminal justice) and accused in 
legal procedure. According to this theory, talking and reaching to an agreement with accused in dealing with crimes, 
determining the punishment and implementing the victim is one of the effective ways of exploring and preventing 
the crimes and criminal amendment and vindication of the victim has application in all of the areas of criminal 
sciences such as the science of criminalities and legal medicine. In this essay first, the concepts and goals of agree 
mental justice will be stated and then besides of defining of criminal policy and its kinds and features, application of 
contractual justice in this area and how the contract with defendants and offenders affects prevention of crime and 
fight against, especially in the area of criminal law with stating it’s different legal examples, will be assessed. It should 
be noted that the goal of agree mental justice is not criminal flexibility against offenders and toleration of dangerous 
and professional offenders, but this theory is seeking new ways of exploring the crimes and reforming the criminal 
with utilization of maximum social potential. Thus, its implementation should be regarded with some issues which 
needs designing of its executive model and anticipation of its required set up. 
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