مجله پزشكي قانوني ایران  /دوره  ،21شماره  ،2تابستان 139-145 ، 94

مروری

کارکردعدالت توافقي در سياست جنايي
دكتر هوشنگ شامبياتي*  -علي پرويني

**

*استاديار دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسالمي ـ تهران ـ ايران
**دكتراي حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي ـ تهران ـ ايران

چکيده
عدالت توافقي يا قراردادي ، 1نظريهاي نوين در علوم جنائي و يکي از رويکردهاي جديد سياس��ت جنايي 2اس��ت ،که عقيده به تعامل قاضي (و
سايرکارگزاران عدالت کيفري) با متهم در فرايند رسيدگي به جرم دارد ،بر اساس اين نظريه ،گفتگو و توافق با متهم در رسيدگي به اتهام ،تعيين
مجازات و اجراي حکم يکي از راههاي مؤثر کش��ف جرم و پيشگيري از آن ،اصالح مجرم ،و جبران خس��ارت زيانديده اس��ت که در تمامي
حوزههاي علوم جنايي از جمله دانش جرم يابي 3و پزش��کي قانوني کاربرد دارد .در اين مقاله ابتدا مفهوم و اهداف عدالت توافقي بيان مي ش��ود،
سپس ضمن تعريف سياست جنايي و اقسام و ويژگيهاي آن ،کارکرد عدالت توافقي در اين حوزه و چگونگي تاثير قرارداد با متهمين و محکومين
در پيشگيري از جرم و مبارزه با آن به ويژه در حوزه حقوق جزا با بيان مصاديق قانوني آن ،بررسي ميشود .شايان ذکر است که هدف از عدالت
توافقي نرمش کيفري نسبت به جنايتکاران و مداراي با مجرمين خطرناک و حرفهاي نيست ،بلکه اين نظريه در جستجوي راه هاي جديد براي
کش��ف جرم و اصالح بزه کار با اس��تفاده از حداکثر ظرفيت اجتماعي است .بنابراين اجراي آن با مالحظاتي همراه است که نيازمند طراحي مدل
اجرايي و پيشبيني ساز و کارهاي الزم ميباشد.
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برخورد با پديده مجرمانه و تالش براي اصالح بزه کار و بازگش��ت او به
جامعه به عنوان يکي از سياس��تهاي تأمين امنيت و حفظ ارزشهاي
جامع��ه يکي از مهمتري��ن وظايف حکومتهاس��ت ،نظريات مختلفي در
زمينه مبارزه با جرم و پيش گيري از آن مطرح شده که عدالت توافقي
يا قراردادي يکي از آنهاست ،بر اساس اين نظريه ،يکي از راههاي موثر
پيش گيري جرم و اصالح بزه کار ،جلب مش��ارکت او براي کشف جرم،
جبران خس��ارت ناش��ي از آن و جلب رضايت بزه ديده است .از اين رو
عدال��ت قراردادي نظريهاي جديد در حوزهي عدالت کيفري اس��ت که
راه مب��ارزه با جرم را درتوافق با متهم يا بزه کار در قالب تعامل ،گفتگو
و ق��رارداد با او جس��تجو ميکند ،در واقع ،عدالت ق��راردادي نظريهاي
مبتني بر جرم شناسي تعامل گرا 4به شمار ميآيد که جايگاه مهمي در
سياس��ت جنايي کشورها دارد ،نامگذاري آن به عدالت توافقي به لحاظ
1. contractual justice
2. criminal policy
3. criminalistics
4. interactionist criminology

ضرورت توافق با متهم براي تحقق آن است ،اين توافق در قالب قرارداد
تجل��ي پيدا ميکند ،به همين دليل آن را عدالت قراردادي نيز ميتوان
نامي��د .اي��ن نظريه را که در پ��ي نظريه عدالت ترميم��ي در دهه اخير
مطرح شده است بيترديد ميتوان يکي از نظريات نوين و تاثيرگذار در
حوزه عدالت کيفري به ش��مار آورد .تحقيقاتي که در اين زمينه مطرح
شده است بس��يار اندکاند ،که از جمله ميتوان به کتاب توافقي شدن
آيين دادرسي کيفري اثر دکتر امير حسين نياز پور و پايان نامه عدالت
توافق��ي اثر الهام رودگر نام برد .5کارگزاران اصلي عدالت کيفري اعم از
ضابطين ،پزش��کي قانوني و قضات دادس��را و دادگاه نبايد از نقش اين
نظريه در مبارزه عليه جرم و اصالح بزه کار غفلت کنند ،بر اين اس��اس
براي جلب مش��ارکت ب��زهکار در مبارزه با جرم و اص�لاح وي ،کارکرد
عدالت قراردادي در سطح عمومي اعم از قضايي و غير قضايي (سياست
جنايي) بررس��ي ميش��ود که برخورد پليس��ي ،قضايي و يا باليني در
 .5هر چند اثر اخير با همين عنوان تدوين ش��ده اس��ت ،با اين حال تنها به جلوه هايي
از عدال��ت توافقي مي پردازد وبيش��تر ناظر به مباحث عدالت ترميمي اس��ت.براي
اطالع بيشتر رجوع کنيد به رساله دکتري با عنوان" تحليل مباني و کار کرد حقوق
کيفري قراردادي در ايران و انگلس��تان "دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي،
تاريخ دفاع.93/6/3اثر نگارنده.
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حوزهه��اي علوم جنايي اثبات��ي( 6جرم يابي) و علوم جنايي تفس��يري
(جرمشناسي کاربردي) بخشي از آن است.
تعريف و اهداف عدالت توافقي
عدالت توافقي شاخهاي از حقوق کيفري است که با ايجاد ساز و کارهايي
در فرايند رسيدگي به جرم از قبيل به کارگيري قواعد حقوق خصوصي
راه را براي گفتگوي قاضي (يا ساير مسئولين) با متهم ،بزهکار يا محکوم
براي دس��تيابي به هدف مشترک (که همان پاسخدهي مناسب به جرم
است) هموار ميکند .در واقع اين رشته با ساختارشکني در حوزه حقوق
عمومي و پيوند آن با حقوق خصوصي زمينه «سازش بر سر جرم» را در
مراحل مختلف رس��يدگي به جرم فراهم ميکند .بنابراين ،ويژگيهاي
اين رش��ته عبارت اس��ت از :الف) کيفري بودن :اين رشته در چارچوب
حقوق کيفري اس��ت ،و اصول و قواعد کلي حقوق کيفري از قبيل اصل
قانون��ي بودن جرايم و مجازات در رس��يدگي قضائي ،اصل مس��ئوليت
کيفري بزهکار و ضرورت پاس��خگويي او ،اصل ضرورت جبران خسارت
بزه ديده و توجه به خواستههاي او و اصل دادرسي عادالنه و منصفانه در
آن جاري است .ب) قراردادي بودن :اين شاخه حقوقي در عين کيفري
بودن ،قراردادي نيز هس��ت ،يعني در تعامل قاض��ي با متهم /بزهکار از
قواعد عمومي قراردادها بهره ميگيرد و بخش��ي از آن قواعد را با توجه
به اقتضاي رس��يدگي قضائي و بر مبناي توافق طرفين ،به کار ميبندد.
ق��راردادي بودن حقوق کيفري تا ح��دود زيادي خصلت آمره بودن اين
رش��ته حقوقي را تعديل مي کند .پ) ساختارشکني :ميان حقوق جزا و
ن که،
حقوق خصوص��ي از جهات متعدد اختالف وجود دارد ،از جمله آ 
مقررات حقوق خصوصي ناظر به حوزه روابط شخصي است ولي ضوابط
حقوق جزا در حوزهي حقوق عمومي جاري ميش��ود ،در اين رشته ،با
تلفيق حقوق جزا و حقوق خصوصي س��اختار شکني ميشود ،زيرا ساز
و کارهايي که اين رش��ته به کار ميگيرد ،عبارت اس��ت از بهرهگيري از
پارهاي قواعد عمومي قراردادها با رعايت اصول کلي حقوق کيفري؛ اين
تکنيک در واقع عنصر اصلي و هستهي مرکزي حقوق کيفري قراردادي
را تش��کيل ميدهد و با کاربس��ت آن و پيوند ميان حقوق خصوصي و
حقوق عمومي ،امکان تعامل بيش��تر با بزهکار فراهم ميش��ود ،زيرا در
اين روش از يک س��و قاضي به جاي آنکه از موضعي آمرانه و فرادستي
در برابر متهم قرار گيرد ،با رويکردي انس��اني رو به روي او ميايس��تد
و از س��وي ديگ��ر متهم نيز به جاي قرار گرفتن در موضع فرودس��ت و
پايين ،در جايگاهي مناسب و با حفظ کرامت انساني در برابر قاضي قرار
ميگيرد و به او براي دس��تيابي به هدفي واال کمک ميکند .اين تعامل
در تمامي مراحل رس��يدگي به جرم (اعم از مراحل قبل از کش��ف جرم
تا زمان کش��ف جرم و مرحله تحقيق ،تعقيب و دادرسي متهم و فرايند
راهبرد وجود دارد .و اين ارتباط انس��اني
اج��راي حکم) به عن��وان يک ُ
تنها مربوط به قاضي و متهم نيس��ت ،بلکه تمامي کارگزاران کيفري از
 .6عل��وم جنايي اثباتي مربوط به علوم محاکمه کيفري )(science of trial criminal
است که در واقع همان علوم جرم يابي) (criminalisticsاست وشامل علوم محض
از قبيل سم شناسي ،زيست شناسي ،باکتري شناسي ،فيزيک و ...مي شود.
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جمله پليس و پزش��کي قانوني ني��ز در برابر متهم چنين تکليفي دارند.
ه��ر چند اي��ن نظريه به صورت م��د ّون و به عنوان ي��ک مکتب مطرح
نش��ده است اما جلوه هايي از آن را در تمامي حوزه هاي حقوق کيفري
مش��اهده مي کنيم .مث ً
ال در حوزه حقوق داخلي نمونه بارزآن ،معامله
اتهام درحقوق انگليس و برخي ديگر از کش��ورها است .در ايران نيز ،در
قانون مجازات اس�لامي و قانون آيين دادرسي کيفري جلوههايي ازاين
رويکرد را ميتوان مش��اهده نمود مث ً
ال در جرايم تعزيري درجه هفت و
هشت ،امکان توافق قاضي با متهم و بايگاني نمودن پرونده وجود دارد و
اين زماني است که متهم توصيههاي قاضي را ميپذيرد (ماده  80آيين
دادرس��ي کيفري مصوب )1392و حتي در اين جرايم ،قاضي ميتواند
متهم را با وجود ش��رايطي از جمله جلب رضايت ش��اکي و جبران ضرر
و زيان ،از مجازات معاف کند و اين زماني اس��ت که دادگاه تش��خيص
دهد که بدون مجازات نيز مرتکب جرم اصالح ميشود (ماده  39قانون
مجازات اس�لامي مصوب )1392بديهي اس��ت که در اين موارد قاضي
پس از مذاکره و توافق با متهم ،تصميم مقتضي را اتخاذ ميکند و چون
اين تصميم با پش��توانه قرارداد همراه اس��ت ،ضمانت اجراي الزم را نيز
دارد .نمونه بارز اين رويکرد را ميتوان در مجازاتهاي جايگزين حبس
مشاهده نمود؛ به موجب ماده 84قانون مجازات اسالمي مصوب 1392
صدور حکم ب��ه مجازات خدمات عمومي راي��گان تنها با رضايت متهم
امکان پذير است ،رضايت متهم پس از گفت و گوي قاضي يا نماينده او
با متهم کسب و نتيجه آن صورت جلسه ميشود .علت چنين رويکردي
ناکارآمدي نظام کيفري سنتي در برخورد با جرم و اصالح بزهکار است،
زي��را مقابل��ه با جرم ،عمليات��ي فني و تخصصي اس��ت و زماني مفيد و
اثربخ��ش خواهد بود که با بس��يج هم��ه امکانات و اس��تفاده از تمامي
ظرفيتها همراه باشد ،نقش متهم در اين ميان ،نقشي ممتاز و بي بديل
است ،پژوهشهايي که در جست جوي يافتن نقش موثر براي متهم در
فرايند رس��يدگي به جرم هستند ،بايد مورد توجه قرار گيرند ،و تحقيق
در اين زمينه بايد گس��ترش يابد .اهداف عدالت توافقي به نحو اختصار
عبارتند از :استفاده از نهادهاي جديد حقوقي (مانند ميانجيگري )....در
برخورد با جرائم و اصالح بزهکاران با توجه به ناکارآمدي حقوق کيفري
س��نتي؛ جامعه پذيري بزهکار بدون استفاده از مجازات حبس (کاهش
جمعيت کيفري)؛ بازتواني بزه ديده و جبران خسارتهاي ناشي از جرم
و از مي��ان بردن خصوم��ت او و بزهکار؛ و کاه��ش هزينههاي اقتصادي
برخورد با جرم؛ چابک س��ازي سيستم قضائي و پرهيز از اطاله دادرسي
ناشي از کثرت پروندهها.
کارکرد عدالت توافقي درحوزه سياست جنايي
جرم به عنوان يک پديده اجتماعي تهديد براي کل جامعه است .به ويژه
7
با فرايند جهاني ش��دن و تس��هيل ارتباطات مجرمين در سطح جهان
پديده جرم تهديدي براي جامعه جهاني است ،بنابراين واکنش به جرم
نبايد تنها بر دوش پليس و دستگاه قضايي گزارده شود ،بلکه کل جامعه
 .7بنگريد به Albrow/1990

دكتر هوشنگ شامبياتي و همکار

بايد نس��بت به آن واکنش نشان دهد هر چند کارگزاران عدالت کيفري
مهمترين نقش را در مبازره عليه جرم دارند و در خط مقدم اين کارزار
هس��تند اما عملک��رد آنها زماني موفقيت آميز خواه��د بود که تمامي
عناصر و ارکان جامعه اعم از س��ازمانها و نهادهاي دولتي ،سازمانهاي
مردم نهاد ،افراد و گروهها و اقشار مختلف در اين پيکار به ميدان بيايند
"سياس��ت جنايي" در واقع به دنبال بس��يج همه نيروها و امکانات براي
پيشگي��ري و مقابله با جرم اس��ت که مورد توجه کش��ورهاي مختلف
ق��رار گرفته اس��ت ،صرف نظر از اين که اصطالح "سياس��ت جنايي" از
چه تاريخي وارد ادبيات جهان و ايران ش��د .8براي روش��ن ش��دن ابعاد
موضوع و بررس��ي کارکرد "عدالت توافقي" در حوزه سياس��ت جنايي،
ابتدا تعريف سياست جنايي ،ويژگيها و اقسام آن بيان ميشود و سپس
نقش و کارکرد "تعامل با متهم" در سياست جنايي اسالم و مکتب دفاع
اجتماعي بررسي خواهد شد.
تعريف و ويژگيهاي سياست جنايي
تعاريف فراواني از سياس��ت جنايي شده است ،با برداشت از اين تعاريف
ميتوان گفت سياست جنايي عبارت است از "کاربست هوشمندانه تمام
ساز و کارها براي کنترل پديده مجرمانه و زيان زدايي از آن" .عناصر اين
تعريف عبارتاند از-1 :کاربست هوشمندانه که مستلزم سياستگذاري
جامع و برنامهريزي علمي مبتني بر الگوي اجرايي مناس��ب و مش��تمل
بر شناخت مساله و محيط پيرامون آن و مالحظهي اقتضائات و الزامات
برخورد با جرم ميباش��د -2 .س��از و کارها و تمامي تدابير و ابزارهايي
ک��ه براي برخورد با پديده مجرمانه مورد اس��تفاده ق��رار ميگيرد ،اعم
از کيفري ،اداري ،انضباطي ،دولتي ،مدني ،پس��يني ،پيش��يني ،مادي،
معنوي و عمومي يا اختصاصي (ويژهي يک جرم خاص) .زيرا کل جامعه
در واکنش به پديده مجرمانه وارد عمل ميشود و تالش ميکند تا جرم
را مديري��ت کند-3 .9کنترل پديده مجرمانه که هدف اصلي اس��ت ،به
جاي پيشگيري و مقابله ،از تعبير کنترل اس��تفاده ش��د ،زيرا از ميان
بردن جرم در جامعه امري محال اس��ت ،بنابراين تنها ميتوان آن را در
س��طح قابل قبول مهار کرد -4 .خسارت زدايي و از بين بردن زيانهاي
ناش��ي از جرم اس��ت که اين زيانها ممکن اس��ت به بزه ديده ،جامعه
و يا حتي بزه کار و بس��تگان او وارد ش��ود اين زيانه��ا اعم از مادي و
معنوي اس��ت .بنابراين ويژگيهاي عمومي سياست جنايي عبارتند از:
 )1ظرفيت دوگانه کنترل جرم توس��ط کل جامعه و جبران خسارت به
وس��يله بزهکار و با کمک جامعه  )2تنوع بخش��ي به واکنش ها و پاسخ
هاي به جرم 10و استفاده از انواع مختلف ضمانت اجراهاي موثر اعم از
 .8اين اصطالح در کشورهاي غربي براي نخستين بار توسط حقوقدانان آلماني از جمله
فوئر باخ( )1803وکالنيش��رد وارد ادبيات حقوق کيفري شد و در ايران قدمتي 70
س��اله دارد واولين بار توسط ش��ادروان استاد متين دفتري در سال )1935(1314
با عنوان سياست جزايي به کار رفت .رجوع کنيد به (ابرندآبادي23/1382/تا)38
 .9بنگريد بهBelova&…/Vol.140/2009 :
 .10رجوع کنيد به دلماس مارتي /س��خنراني با عنوان از حقوق جزا تا سياس��ت جنايي
در دانشگاه مفيد باترجمه دکتر علي حسين نجفي ابرندآبادي منتشرشده در مجله
همان دانشگاه سال 1386ص179به بعد

راهبردي بودن
ضمان��ت اجراي اداري ،تنبيهي ،ترميمي و انضباطيُ )3 .
سياست کنترل جرم با بهره مندي از مديريت استراتژيک به عنوان هنر
و دان��ش طراحي ،اجرا و ارزيابي تصميمات مختلف در برنامهريزي بلند
مدت با تکيه و تمرکز بر تحقيق و توس��عه سيستمهاي اطالعاتي براي
موفقيت سازمان (نظام قضايي).11
اقسام سياست جنايي
سياس��ت جنايي را از جه��ات مختلف ميتوان تقس��يم بندي کرد که
عبارتاند از )1 :تقس��يم از نظر مبنا :بر اس��اس اين که سياست جنايي
مبتني بر مس��ائل فکري و عقيدتي اس��ت يا خير سياست جنايي را به
دو دس��ته تقسيم مي کنند .در پارهاي کش��ورها تهيه ،تدوين و اجراي
سياست جنايي ،مانند ساير سياستگذاريها ،مبتني است بر تعليمات
و اص��ول ايدئول��وژي حاکم بر نظام سياس��ي آنها (مانند کش��ورهاي
کمونيس��تي بلوک ش��رق س��ابق) چنين سياس��ت جنايي را اصطالحاً
"سياس��ت جنايي عقيدتي يا ايدئولوژيک" مينامند .در کش��ورها ديگر،
س��ازماندهي امر مبارزه با بزه کاري و پيش��گيري از آن مبتني است بر
نتايج پژوهشها و دادههاي حاصل از مطالعات جرم ش��ناختي پيرامون
بزه کار و بزه ديده؟ (مانند بعضي از کش��ورهاي اروپاي غربي يا کانادا)
چنين سياست جنايي را اصطالحاً سياست جنايي سنجيده يا "سياست
جنايي جرم ش��ناختي" مينامند .12بر اين اساس سياست جنايي ايران
را بايد از نوع سياس��ت جنايي عقيدتي ناميد که همان سياست جنايي
اسالمي است ،اما اين به معناي نفي مطالعات جرم شناختي در سياست
جنايي اس�لامي نيست ،زيرا دين اس�لام مبتني بر علم و دانش است و
در هيچ مذهبي مانند اس�لام بر دانش اندوزي تاکيد نش��ده اس��ت)2 .
تقس��يم بر اساس س��طح اقدام :سياس��ت جنايي گاهي در سطح کالن
مورد بررس��ي قرار ميگيرد و گاهي در س��طح خرد .که اين دو س��طح
کالن و خرد از دو جهت حائز اهميت است :اول) از جهت جغرافيايي و
مکاني :از اين جهت ،کالن عبارت است از سياست جنايي جهاني و بين
المللي که محدوده جغرافيايي آن قلمرو جهاني است و همه کشورها را
در بر ميگيرد .و خرد عبارت است از سياست جنايي يک کشور خاص.
دوم) از جهت موضوعي :کالن عبارت اس��ت از سياست جنايي عمومي
(بدون توجه به يک جرم خاص) و خرد عبارت اس��ت از سياست جنايي
درقلمرو يک جرم خاص مانند مواد مخدر و يا گران فروشي 13که آن را
سياس��ت جنايي تخصصي نيز ميتوان گفت )3 .تقسيم از نظر مراحل:
گاهي سياس��ت جنايي ناظر به سياست ،تدابير و ساز و کارهاي ناظر به
قبل از وقوع پديده مجرمانه است (اقدامات پيشيني) که آن را سياست
جناي��ي پيشگيري ميگويند 14و گاهي مربوط به اقدامات و تدابير پس
از ارتکاب جرم ميباش��د (اقدامات پس��يني) که آن را سياس��ت جنايي
پس��يني گويند )4 .تقس��يم از نظر کارگزاران :سياس��ت جنايي عمدتاً
11. David/2013/p12

 .12نجفي ابرندآبادي570/1373/
 .13براي اطالع بيشتر رجوع کنيد به (پرويني/1377/ص1تا)20
 .14اين 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.
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کارکردعدالت توافقي در سياست جنايي

توسط قانونگذاران تدوين ميشود (سياست جنايي تقنيني) وگاهي نيز
توس��ط قضات و عملکرد آنها شکل ميگيرد (سياست جنايي قضايي)
مردم و نهادها نيز در برخورد با پديده مجرمانه بيتاثير نيس��تند ،بحث
پيرامون نوع و کيفيت حضور آنها سياس��ت جنايي مشارکتي را شکل
ميدهد .در اين مقاله کارکرد عدالت توافقي در حوزه سياس��ت جنايي
اسالمي و مکتب دفاع اجتماعي بررسي ميشود.
کارکرد عدالت توافقي در سياست جنايي اسالمي
دين اس�لام به عنوان مکتب الهام بخش س��عادت بش��ر ،براي کنترل و
مهار پديده مجرمانه که مهمترين آفت رش��د جامعه است تدابير کالن،
و جامع��ي را پيش بيني کرده و سياس��ت جناي��ي مبتني بر ارزشها را
ش��کل داده است .از نظر ساختاري سياست جنايي اسالم با هيچ يک از
الگوها و مدلهاي موجود س��ازگاري ندارد .15در اسالم براي پيشگيري
و مقابل��ه با جرم هم در س��طح فردي به س��از و کارهاي کنترل دروني
توجه ش��ده است و هم در س��طح جامعه به ابزارهاي اجتماعي از قبيل
امر به معروف و نهي از منکر و مجازاتهاي حکومتي تکيه ش��ده است
و بر اس��اس ن��وع جرم که حق اهلل ي��ا حق الناس باش��د نحوه برخورد
ب��ا بزه کار متفاوت خواهد بود .با مطالعه س��اختار و محتواي سياس��ت
جنايي اس�لام 16ويژگيهاي آن عبارتاند از خدامحوري ،ارزش گرايي،
مسئوليت پذيري ،رشدمداري ،حق محوري و توجه به بزه ديده .با توجه
به اين ويژگيها ،کارکردهاي عدالت توافقي در سياس��ت جنايي اسالم
عب��ارت اند از:کارکرد تربيتي (اصالح و تربيت ب��زهکار) کارکرد تعادلي
(ت��وازن ميان حقوق بزه ديده ،جامعه و بزهکار) کارکرد ارزش��ي (حفظ
ارزشهاي اخالقي و کرامت انساني) و کارکرد بزهپوشي (پرهيز از اشاعه
گن��اه و جرم در جامعه) ک��ه کارکرد اخير نقش مهم��ي در جلوگيري
از هنج��ار ش��کني دارد ،زيرا در بس��ياري از موارد ،عدم کش��ف جرايم
و مخفي نگه داش��تن آنها،خود تدبيري موثر در اين راه تلقي ميش��ود
(صادقي.)9/1381/
کارکردعدالت توافقي در سياست جنايي دفاع اجتماعي
سياس��ت جنايي دفاعي اجتماعي اصطالحي اس��ت که توس��ط مرحوم
مارک آنس��ل به کار رفته است او سياس��ت جنايي را در دورنماي دفاع
اجتماع��ي آن ،مانند يک علم واس��طه بين جرمشناس��ي (علم جرم) و
حق��وق کيفري (علم بيان نظام قانون��ي موضوعه) ميداند که داراي دو
جنبه اس��ت اول دانش مشاهده واکنش اجتماعي عليه بزه کاري و دوم
هنر تدارک و تمهيد يک اس��تراتژي پيشگيري (آنسل)54.55/1375/
بر اين اس��اس مهمترين رسالت سياس��ت جنايي عبارت است است از
دفاع اجتماعي ،يعني تدابير مقابله با جرم بايد به گونهاي س��ازماندهي
ش��ود ک��ه برآيند آن دف��اع از جامعه و مصون س��ازي آن در برابر جرم
 .15ب��راي اط�لاع بيش��تر رج��وع کن��د ب��ه (دلم��اس مارتي84/1381/ت��ا)87
و(حسيني45/1383/تا)77
 .16براي اطالع بيشتر در زمينه مطالعه ساختار ومحتواي سياست جنايي اسالم رجوع
کنيد به (حسيني/1383/ص80به بعد)
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باش��د .نظريه عدال��ت توافقي به عنوان يکي از ابزاره��ا و تدابير کليدي
تحقق سياستهاي مکتب دفاع اجتماعي ميتواند ايفاء نقش کند ،زيرا
با ايفاء نقش براي متهم در فرايند دادرس��ي کيفري زمينه اصالح متهم
و مس��ئوليتپذيري او و جبران خس��ارات بزه ديده توس��ط وي فراهم
ميش��ود .کارکردهاي عدالت توافقي در اين مکتب (که با اسالم از اين
جهت مش��ترک است) عبارتند از )1کارکرد مسئوليتپذيري و خسارت
زدايي :درعدالت توافقي حس مس��ئوليتپذيري بزهکار که مکتب دفاع
اجتماعي معتقد به آن اس��ت تقويت ميش��ود ،زيرا وي درگفت و گو با
قاضي و بزه ديده متوجه آثار زيانبار جرم ارتکابي ميشود و به اين نکته
پي ميبرد که بايد مس��ئوليت اعمال خ��ود را بپذيرد و در صدد جبران
خس��ارت ناشي از آن برآيد)2 .کارکرد حمايتي و بازپذيري اجتماعي :با
مسئوليتپذيري بزه کار و انجام تعهدات توسط او ،حمايت از جامعه که
هدف اصلي مکتب دفاع اجتماعي اس��ت محقق ميشود ،زيرا جامعه با
ج��ذب بزه کار و اصالح او در واقع يک عنصر ضد اجتماعي را به نيروي
مدافع جامعه تبديل ميکند ،تاثير اين کارکرد ،مقاوم س��ازي جامعه در
برابر بزه کاران اس��ت ،بزه کاراني که اکنون به س��پرهاي دفاعي جامعه
تبديل ش��دهاند .در فرآين��د عدالت توافقي متهم ب��ه دامان اجتماع باز
ميگ��ردد و از عنصر مخ��رب و ناهنجار و متخلف به يک عنصر بهنجار،
فعال و مس��ئوليتپذير تبديل ميش��ود .باز پذي��ري اجتماعي در يک
فراين��د انجام ميش��ود که ابتداي آن ،مذاک��ره و تعامل مثبت قاضي و
متهم اس��ت ،و اگر اين مذاکره موفقيت آميز باشد ،باز اجتماعي کردن
متهم ني��ز نتيجه بخش خواهد بود )3 .کارکرد اصالحي :با مش��ارکتي
ک��ه بزه کار پس از قرارداد با قاضي در جبران خس��ارت متهم و جامعه
و بهبود وضعيت پيش آمده ميکند ،محقق خواهد ش��د ،در واقع متهم
با اين مش��ارکت ،جنبهها و ابعاد ش��خصيت اخالقي ،اجتماعي و شغلي
خ��ود را نيز بهبود ميبخش��د و اي��ن به معناي تربيت ،رش��د و اصالح
او اس��ت ،ک��ه از طريق مذاکرهي احت��رام آميز به منظور دس��تيابي به
تواف��ق با او حاصل ميش��ود)4 .کارکرد انس��اني ک��ردن مجازاتها :در
عدالت توافقي مجازاتهاي ترذيل��ي و ترهيبي به مجازاتهاي تنبيهي
و ترميم��ي تبديل ميش��ود و مج��ازات حبس عمدتا ج��اي خود را به
مجازاته��اي اجتماع��ي ميدهند ،با اين ش��رايط گام مهمي در جهت
انساني کردن مجازاتها برداشته ميش��ود )5 .کارکرد مشارکتجوئي:
هدف مهم سياس��ت جنايي مش��ارکتي تضمين حق امني��ت جامعه با
ترکيب هوشمندانهي پيشگيري ،مجازات و بازپذيرسازي اجتماعي بزه
کاران اس��ت (جمشيدي .)24/1390/فعال سازي نقش متهم در فرآيند
رس��يدگي به اتهام وي در مرحله تحقيقات مقدماتي و اس��تمرار آن در
مرحله دادرس��ي و اجراي حکم در راس��تاي سياست جنايي مشارکتي
خواهد بود و اين مش��ارکت جوئي متهم و بزه کار موجب ارتقاء امنيت
اجتماعي خواهد شد.
کارکرد عدالت توافقي در پزشکي قانوني
از آنج��ا که در سياس��ت جنايي از تمام��ي ابزار و س��از و کارها براي

دكتر هوشنگ شامبياتي و همکار

پيشگيري و مقابله با جرم استفاده ميشود ،پزشکي قانوني را ميتوان
به عنوان يکي از اين ابزار مهم به ش��مار آورد ،بنا بر اين تمامي مطالبي
که به صورت کلي در خصوص کارکرد عدالت توافقي در سياست جنايي
بيان ش��د ،در مورد پزشکي قانوني نيز جاري است؛ زيرا پزشکي قانوني
در اکثر موارد براي تش��خيص و اظهار نظرکارشناس��ي ني��از به تعامل
ب��ا مته��م دارد ،برخي از اين موارد عبارتند از :تش��خيص س��ن متهم،
تهيه پروفايلهاي الزم پزش��کي براي تش��کيل پرونده شخصيت متهم،
تستهاي روانشناس��ي براي تعيين وضعيت رواني متهم حين ارتکاب
جرم ،تعيين زمان و علت مرگ ،تش��خيص ميزان مس��وليت مرتکب يا
مرتکبين جرم و ...در تمامي اين موارد اگر پزشک بتواند با بهرهگيري از
آموزههاي عدالت توافقي ،تعاملي سازنده با متهم داشته باشد ،به نحوي
که اعتماد او جلب شود و احساس کند که پزشک خير خواه اوست؛ در
اين صورت متهم با صداقت بيش��تري به سواالت پزشک پاسخ ميدهد
و از هيچ گونه همکاري دريغ نخواهد کرد .نتيجه اين تعامل چيزي جز
کشف حقيقت و اجراي عدالت نيست.

نتيجه
تجربه بش��ري نشان داده اس��ت که برخورد سنتي و قهر آميز با جرم و
تنبيه مجرم راه به جايي نميبرد و مجازات شديد بزه کار بدون توجه به
ش��خصيت او محکوم به شکست است ،به همين دليل نظريات جديدي

ب��راي مب��ارزه با ج��رم و اصالح مجرم مطرح ش��د ک��ه عدالت کيفري
قراردادي يکي از آنهاس��ت ،در اکثر اين نظريات عقيده بر آن است که
نظام قضايي به تنهايي نميتواند از عهده مبارزه با جرم برآيد و بايد اين
امر با مشارکت کليه عوامل و عناصر مهم اجتماعي صورت گيرد و کليه
ساز و کارهاي اجتماعي براي پاسخ به پديده مجرمانه بسيج شوند .اين
نظريه همان مکتبي است که در فارسي سياست جنايي ناميده ميشود،
سياست جنايي رويکردها ،شاخهها و ابعاد مختلفي دارد ،عدالت توافقي
در واقع ش��اخهاي از سياس��ت جنايي اس��ت که به موج��ب آن ،زماني
ميت��وان به پيش��گيري و مقابله با جرم و اص�لاح واقعي مجرم اميدوار
بود که اين اقدامات همراه با مش��ارکت متهم در کش��ف جرم و موافقت
او براي مش��ارکت در از ميان برداش��تن آثار و پيامدهاي جرم ميباشد.
زيرا او به عنوان عامل اصلي وقوع جرم از همه عوامل براي مبارزه با آن
سزاوارتر است و بيش��ترين نقش را در اين زمينه ميتواند داشته باشد.
اين مش��ارکت در کليه س��طوح و مراحل مختلف رس��يدگي به جرم به
ويژه تحقيقات مقدماتي امکان پذير اس��ت .آثار و نتايج مفيد اين نظريه
در کشف جرم ،اصالح مجرم و جبران خسارات وارد شده به بزه ديده و
ترميم صدمات اجتماعي کامال قابل تصور اس��ت .زيرا بزه کار که عنصر
اصلي هنجارش��کني و ناامني اجتماعي اس��ت در اين حالت به يکي از
عناص��ر و عوام��ل مهم مبارزه با جرم و بازگش��ت نظم به جامعه تبديل
ميش��ود .پزشکي قانوني در اجراي اين نظريه با تکيه بر دانش پزشکي
(مانند روانشناس��ي قضايي ،روانشناسي جنايي و روانشناسي باليني)
نقش ممتازي خواهد داشت.
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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.
Keywords: Contractual Justice, Criminal Policy, Criminal Sciences, Social Defense.
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