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 .1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی شیروان
 .2فارغالتحصیل دورۀ کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
 .3دانشجوی دورۀ دکترای حقوق جزا وجرمشناسی دانشگاه علوم قضایی
(تاریخ دریافت -1393/10/1 :تاریخ تصویب)1395/3/10 :

چکیده
سیاست جنایی مشارکتی که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهاا ججتااا ی و ریردویتای در یرجیناف کی ار
جست ،به دو گونۀ کنشی (پیشگیرجنه یا یعال) و وجکنشی (پاسخگو یا من عل) قابال تقسای جسات .هاف جصايی
سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا جوییه ،پیشگیر جز جرتکاب جرم یاا کااهش ا جز یریار یرهنا سااز در
ریتارها ججتاا ی جست که به ا پیشگیر ججتاا ی نیز گ ته میشود و بیانگر نقش مردم در کاهش جرتکااب
جرم جست .هف سیاست جنایی مشارکتی وجکنشی یا ثانویه ،دخایت دجدا مردم و نهادها ریردویتی در یرجینف
کی ر  ،پس جز وقوع جرم جست .در جین رویکرد ،دیگر نهاد فجیت کی ر  ،تنها مرجع پاسخگویی و حل جخاتف
نیست ،بيکه جز ظرییت نهادها مردمی و جامعو نیز در جین زمینه جستافجد مایشاود .باا مشاارکت ماردم در
یرجینف کی ر  ،شاهف جحترجم به جرجدۀ مردم خوجهی بود که نتیجۀ ا جیزجیش ج تااد اومی باه دساتگاه افجیت
کی ر و کاهش جرتکاب جرم جست .در جین نوشتار ،هف جصايی بررسای نقاش ماردم و نهادهاا ججتااا ی در
مرحيۀ تعقیب کی ر جست که در سه گ تار شروع به تعقیب کی ر  ،حلویصل جخاتف و ججارج قرجردجدهاا
کی ر (با محوریت قانوا یین دجدرسی کی ر جفیف مصوب  )92/12/4مورد بحث قرجر میگیرد.

کلیدواژگان
جایگزینها تعقیب کی ر  ،مشارکت مردم ،میانجیگر کی ر  ،پیشگیر ججتاا ی ،قانوا یین دجدرسی
کی ر .1392
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مقدمه
یرجینف دجدرسی کی ر دجرج پنج مرحيه کشف جرم ،تعقیب ،تحقیر ،رسیفگی و ججرج حک جست
که متوییاا اها به ترتیب ضابطین دجدگستر  ،دجدستاا ،باازپر ،،قاضای صافور حکا و ججارج
جحکام میباشنف .تعقیب و پیگرد متهاین و ناقضین هنجارها ججتاا ی به نوجا دومین مرحياه جز
یرجینف کی ر به هفه دجدستاا میباشف که به نااینفگی جز یر جامعه ،تکيیف تعقیب متهاین رج
دجرد .دجدستاا به نوجا متویی جستقرجر نظ در جامعه ،بعف جز شناساایی متهااین توساا ضاابطین
دجدگستر یا شکایت شاکی خصوصی ،پیگیر و رسیفگی به پرونفه رج بار هافه مایگیارد و حار
صر نظر کردا و سازش با مته رج نفجرد و بایستی بعف جز تکایل تحقیقات ،پرونفه رج بارج صافور
حک به دجدگاه جرسال ناایف .جین نهاد دجرج نقشی حیاتی جست ،چوا در ضاان تعقیاب متهااین و
دیاع جز حقوق جامعه ،نبایف حقوق و زجد ها یرد رج نادیفه بگیرد و به جصطفح نبایف زجد هاا
یرد رج قربانی منایع جاعی ناایف (گاستوا جست انی و ،1377 ،...ج ،1ص .)165تعقیب کی ر جز یا ساو باا
حقوق و زجد ها جیرجد و جز سو دیگر با نظ و جمنیت اومی مرتبا جست .جقفجم به ا ،حقاوق و
زجد ها رج به مخایره میجنفجزد و ترك ا ،نظ و جمنیت اومی رج مختل میساازد .هااین جافجل
میاا دو جرزش ججتاا ی در تجيی و ظهور تعقیب کی ر جست که میتوجنف ارج با دشاوجر موججاه
ساخته و جیرجدجت جساسی رج بر ا وجرد کنف (میر  ،1390 ،ص  .)21جگر دویتها به نام دجدرسی کی ر باا
ج اال قفرت و جستبفجد ،مخای اا خود رج دره کوبنف ،دیگر نه جز کرجمت جنسانی نشانی خوجهف مانف و
نه جز جقفجمات سیاسی دمکرجتی (جمیف  ،1382 ،ص  .)117مرحيه تعقیب کی ر به نوجا گرجنیگاه تقابل
منایع جامعه و منایع یرد دجرج حساسیت ویژهج جست که جتخاذ رویکرد سختگیرجنه و جامعهمحور
یا مته محور و جنعطا پذیر به ضایع شفا حقوق یرد یا جامعه منتهی میشود.
بسیار جز حقوقفجناا برجسته معتقفنف که نظام فجیت کی ر سانتی جز جهاات دیگار نیاز در
معرض جنتقاد جست؛ جز قبیل یساد و فم سافمت جرکاا مختيف جین نظاام ،افم دسترسای کاایی و
برجبر هاه به ا ،دخایت مرججع سیاسی در ججرج یا فم ججرج افجیت کی ار  ،ناکاارجیی ا نظاام،
فم حاایت شایسته جز بزهدیفگاا و گروهها سیبپذیر در مقابل بازه ،و باه یاور کيای ظرییات
محفود جین نظام برج پاسخگویی به نیازها و ضرورتها ناشی جز وقوع بزه و ججرج افجیت در جماور
کی ر  .بر جین جسا ،،فجیت کی ر سنتی که درك و یه  ،شناخت و تأییف و ججارج بایرقیاب و
مطير ا توسا دویت صورت میپذیرد با چایشها افهج روبهروست کاه ضارورت تافش بارج
گذجر جز بحرجا مشرو یت تا بحرجا افم کارجیی جین نظام رج ججتنابناپذیر ناوده جست .زیرج با وجاود
هاه تحوالت نظر و ايی در ججرج فجیت کی ر سنتی کاه موجاب ظهاور و ججارج جیگوهاا
سرکوبگر ،سزجدهنفه و بازپرورجنه شفه جست ،نه تنها مشکفت و معضفت ناظر باه ججارج افجیت در
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جمور کی ر پابرجاست ،بيکه پرسشها جفیف و ایقی رج در جین خصوص مطرح مایکناف کاه یاا
میتوجا نقش و جایگاه یعيی دویت در ججرج فجیت کی ر رج با نقاش و جایگااه ساایر ساهامفجرجا
فجیت در جمور کی ر معاوضه کرد؟
جین رویکرد با درك جفیف جز فجیت در جمور کی ر  ،در جستجو ا جست که ضان جرجئاه
تبیینی دیگر جز نقش و جایگاه سهامفجرجا فجیت کی ر  ،به جحیا حقوق جز دست ریته بزهدیافه
و جیجاد ساختار مشاارکت پذیر و دجرج ظرییت گ تگو برج شناخت فجیت و ججارج ا جقافجم
ناایف (رفمی ،1393 ،صص .)1-3
در وجقع پس جز جینکه بزهدیفه ،جامعه و بزهکار ،در خفل جین یرجینف به ترجضی رسیفنف ،بزهکاار
یرصت و مجال مناسبی مییابف که شایوههاا ریتاار صاحی ججتااا ی و ساازگار باا ججتاااع رج
بیاموزد .جین جصل در وجقع به دنبال باز ججتاا ی کردا بزهکار جست ،کاه هاارجه باا جیجااد جحساا،
پشیاانی و شرمنفگی تحقر مییابف و بزهکار رج بهیور یعال و مویّف وجرد صحنه ججتااا ی مایکناف.
جین رویکرد وجکنش يیه بزهکار رج در مرجحل جبتفجیی رسیفگیها کی ر تارجی دجده جسات .جیان
جصل به دنبال جین جست که وجکنش يیه بزهکار  ،وجکنشی جنسانی و به دور جز دیفگاهها خشونت-
گرج باشف و با یریین جرم ،موججهه جحترجمجنگیز شود .در وجقع کيیف تحقار جیان رویکارد سیاسات
جنایی مشارکتی جست تا ج ضا ججتااع در برخورد با پفیفه مجرمانه ،در خافل برناماههاایی چاوا
گ توگوها گروهها خانوجدگی ،میانجیگر کی ر باین بازهدیافه و بزهکاار ،مصاایحه ،محایال
تعیین حک و مجازجت ،سهای مه در تعیین سرنوشت خود دجشته باشانف .در خافل جیان برناماه،
فوه بر مقامات رسای فجیت کی ر  ،بزهکارجا و بزهدیفگاا ،خانوجدهها و وجبستگاا نهاا ،شاهود و
مطيعین و دوستاا ،هاسایگاا ،نهادها و نااینفگاا جامعه مفنی به صحنه تصای گیر و مشاارکت
یرجخوجنفه میشونف ( باسی ،1382 ،صص .)103-104
در دوره معاصر رشف روزجیزوا پفیفه مجرمانه ،هارجه با ظهور جشکال و حج ها نوین و متناوع
بزه و بزهکار  ،بحرجا ناتوجنی و ناکار مف و فم مویقیت نظام فجیت کی ر در بهکارگیر صار
ضاانت ججرج کی ر در زمینه پیشگیر جز وقوع جرم و مقابيه با بزهکار و جصفح بزهکارجا ،یزوم
جیزجیش و تقویت ايکرد برنامهها سیاست جنایی و سایر وجمال جقتصااد  ،ججتااا ی ،سیاسای و
جرمشناختی با ث جيب توجه به وجقعیت مشارکت جامعه مفنی در برنامهها سیاست جنایی شافه
جست و گرجیش جفیف جز سیاست جنایی بر پایه مشارکت هر چه وسایعتار و یعاال جرکااا جامعاه
مفنی ج جز بزهکار ،بزهدیفه و به ویژه مردم در مرجحل مختياف تافوین و ججارج سیاسات جناایی،
خصوصاً در مرحيه ججرج ا یعنی ،مرحيه پیشگیر جز وقوع جرم و مرحيه وجکانش باه پفیافه
مجرمانه در دیفگاهها و موزهها کی ر رج مطرح ناوده جست که جز ا به نوجا «سیاست جناایی
مشارکتی» نام برده میشود (رستای ،1386 ،ص .)139
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جین پژوهش در پی ا جست تا با بررسی کاستیها و یزوم تعریاف و بردجشات جفیاف جز سیاسات
جنایی مشارکتی به پاسخ برخی پرسشها در جین زمینه بپردجزد:
م هوم سیاست جنایی مشارکتی و دجمنه ا چیسات؟ در کافجم دساته جز جارجی جمکااا مشاارکت
نهادها ریردویتی با مقام دجدستانی در تعقیب مجرمین وجود دجرد؟ نحاوه جیان مشاارکت باه چاه
ترتیب خوجهف بود؟ یوجیف و ثار جین گونه مشاارکت چیسات؟ نقاش سیاسات جناایی مشاارکتی در
قرجردجدها کی ر کفجم جست؟

 .1تحلیل مفهوم و جایگاه سیاست جنایی مشارکتی
هربرت پاکر معتقف جست در زمینه یرجینف کی ر دو مفل بر حسب نظام سیاسای یاا دویات و مجياس
حاک در ی کشور با یکفیگر رقابت و گاه در موجرد هازیستی میکننف :مفل کنترل جارم یاا مافل
کی ر و مفل کرجمتمفجر یا مفل دجدرسی ادالنه .هف جوییه در مفل کنتارل جارم افجیت کی ار ،
حاایت جز حقوق شهرونفجا قانواگرج با سرکوب ریتار مجرمانه با هف جویویت دجدا به جرتقاا کاای و
کی ی جمنیت جشخاص و جموجل ناا و تأمین جمنیت در گرو تشفیف سختگیر و سرکوب کی ر جست.
در مقابل ،مفل فجیت یا کرجمتمحور ،قضات کی ر رج دجورجا بییریی میدجنف کاه باه جخاتف هاا
مردم با ه جز ی سو و مردم با دویت جز سو دیگر رسیفگی میکننف .جین مفل به حاایات جز حقاوق
متهااا و به یور خاص جویویت دجدا به تضاین حقوق یر ها جرم یعنی برجبار سافحهاا تأکیاف
میکنف که محصول ا جمنیت پایفجر و مشروع در پرتو پیشگیر ادالنه و بازپرور ادالناه بزهکاارجا
جست ،در حایی که جمنیت حاصل جز مفل کنترل جرم منوط به جستارجر سختگیار کی ار و ج ااال
بی وق ه سیاست تعقیب متهااا و در نهایت تغذیاه و تقویات مافجوم زرجدخاناه کی ار بارج کااهش
تهفیفها جنایی جست( .نج ی جبرنف باد  ،1391 ،ص 17-18؛ قپانچی و دجنش نار  :1391 ،ص .)169
جصطفح سیاست جنایی برج جویین بار در سال  1803توسا یوئرباخ در معنا مضیر ا یعنی
سیاست کی ر به کار ریت که بر تفجبیر کی ر و سرکوبگر برج پیشگیر جز جارم تأکیاف دجشات.
سیاست جنایی ،رشته مطایعاتی جست که بر حسب دجدهها و یایتاههاا یيسا ی و ياای ،جز جاياه
یایتهها جرمشناسی و با توجه به جوضاع تاریخی ،سعی در تفوین و جیجااد ماوزههاا سارکوبگر و
پیشگیرجنه دجرد که در ال نسبت به بزهکار قابل ج اال باشاف .سیاسات جناایی در یا تعریاف
خفصه و م یف به« :مجاو ه شیوههایی که هیأت ججتااع با توسل باه اهاا پاساخهاا باه پفیافه
مجرمانه رج سازماا میبخشف» تعریف شفه جست (دیاا ،مارتی ،1381 ،ص .)59
سیاست جنایی در معنا موسع و کيی ا ،شامل مطایعه جقفجمها و تفجبیر متنو ی جست که دویات و
جامعه مفنی جختصاصاً بارج سارکوبی پفیافه مجرماناه ،پیشاگیر جز ا ،حاایات جز بازهدیافگاا
مستقی و ریر مستقی بزهکار ؛ در نظر گریته و در قایب یینها و روشها مختياف ،باه ناوجا
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پاسخ به وضعیتها پیش جنایی یا ماقبل بزهکار  ،جرجی جرتکابی و نیز ترمی ثار زیاابار جرم جز
جايه پیشگیر جز تکرجر جرم ج اال میکننف (نج ی جبرناف باد  ،1390 ،ص  .)40در جین معنا موسع ،تنها
به جقفجمات کی ر بسنفه نایشود و تافجبیر ججتااا ی ،یرهنگای ،جقتصااد و ...نیاز بارج کنتارل
بزهکار در نظر گریته میشود .یذج ت کر سیاست جنایی ،تافجبیر جسات کاه در مقابياه باا جارم و
جنحرج توسا دویت و جامعه جتخاذ میشود ( ظی زجده جردبیيی ،1390 ،ص .)119
سیاست جنایی به جنوجع تقنینی ،قضایی ،ججرجیی و مشارکتی تقسای شافه کاه در زیار تعری ای
کوتاه جز هر کفجم جرجئه و سپس سیاست جنایی مشارکتی وجکنشی که موضاوع جیان نوشاتار جسات رج
توضی میدهی  .سیاست جنایی تقنینی بارت جست جز چارهجنفیشی قانواگاذجر در ماورد جارم .باا
توجه به وجبستگی سیاست جنایی به نظام سیاسی هر کشور ،حایتها مختي ی به خاود مایگیارد.
سیاست جنایی تقنینی ،سيیقه قانواگذجرجا مختيف و جنتخابها ناا در جنوجع جرجی و مجازجتهاا
و به یور کيی نحوه مقابيه با پفیفه مجرمانه و دجدرسی جرجی جست .سیاست جنایی قضاایی ،شاامل
سیاست جنایی میشود که در تصای ها و رویهها دجدگاهها دجدگستر منعکس جسات .گ تاااا
تقنینی سیاست جنایی به یور کامل مورد تأییف قوه قضاییه نیست و به صورتها مختي ی درك و
پذیریته میشود که سیاست جناایی قضاایی رج شاکل مایدهاف (الزرژ ،1390 ،ص  132و  .)134سیاسات
جنایی ججرجیی ،سیاستی جست که جز سو قوه مجریه به نوجا رکن ججرجیی کشاور بارج تطبیار و
ججرج سیاستها جنایی جتخاذ شفه جز سو قوه مقننه در پیش گریته میشود .یذج سیاسات قاوه
مجریه در زمینه کنترل جرم که ناظر بر چگاونگی ججارج قاوجنین موجاود جسات ،سیاسات جناایی
ججرجیی رج تشکیل میدهف.
دیرزمانی نیست که گرجیش جفیف جز سیاست جنایی بر پایه مشارکت هر چه وسیعتار و یعاال
جرکاا جامعه مفنی به ویژه مردم در ججرج سیاست جنایی شکل گریته جست که بارت جز «سیاست
جنایی مشارکتی» میباشف .جین رجهبرد سیاست جنایی ،بیانگر مشارکت مردم و نهادها ریررساای
و ریردویتی چه در جمر پیشگیر جز جرم و چه در وجکنش نسابت باه جارجی و جنحرجیاات ججتااا ی
جست و هف مه ا ،تضاین حر جمنیت جامعه با ترکیب هوشاانفجنه پیشاگیر و پاساخدهای و
بازپذیر ججتاا ی بزهکارجا جست .در وجقع تأمین جمنیت به نوجا نتیجه مبارزه با پفیافه مجرماناه،
خود هف افهج جست که با مشارکت مردم تحقار ماییاباف (جاشایف  ،1390 ،ص  .)24در سیاسات
جنایی مشارکتی ،ما با گذر جز پاسخها سرکوبگر صر به پاسخها توسعهمحور ،توجه هازماا باه
«پیشگیر » در کنار مجازجت« ،پاسخها جاامعو » در کناار مجاازجتهاا رساای و پاساخهاا
ریرکی ر و سرجنجام جیجاد و ترویج سازوکارها ریرکی ر بفوا توسل به یرجینفها قضایی جست
(هااا :ص  .)276دویتی بودا سیاست جنایی مفزمه با کی ر و شفیف بودا پاسخهاا نظاام افجیت
کی ر و ججتاا ی بودا سیاست جنایی مفزمه با ریرکی ار و نارم باودا جیان پاساخهاا دجرد .در

292

دوره  ،2شماره  4و  ،5بهار و تابستان 1394

رویکرد مشارکتی ،جامعه مفنی جز یریر نقشها مختي ی که در سیاست جنایی بر هافه دجرد ،در
پاسخ به نقض هنجارها مفجخيه میناایف (حسینی ،1381 ،ص .)109-10
شرکت دجدا جامعه مفنی به خصوص مردم در جین پروسه ،صر نظر جز نشاا دجدا کارجیی مردم
در جین رصه ،خود به جین معناست که پیشگیر و حتی تأمین جمنیت به جیان گاروه جز جامعاه نیاز
برمی گردد .به بارت دیگر برج تحقر ی سیاست جنایی وجحف در سط کفا ،نه تنهاا مشاارکت
ییف گستردهج جز کنشگرجا جین رصه رج نیاز دجرد ،بيکه نو ی هااهنگی و جنسجام در بین تااامی
جرکاا یوقجیذکر رج می یيبف .بنابرجین سیاست جنایی مشارکتی یعنی ی سیاست جناایی هاارجه باا
مشارکت جامعه مفنی که در چارچوب ا جهرمها و نهادها دیگر در کنار پيیس و دساتگاه قضاائی
پاسخ به پفیفه مجرمانه رج ساماا میبخشف .جین هاکار و مشارکت ضامن ج تباار بخشایفا یارح
تنظی شفه قوج مقننه و مجریه در زمینه سیاست جنایی ،یا هااا شرکت دجدا مردم در مقابيه باا
پفیفه مجرمانه جست.
مشارکت مردم در جمور اومی جز نجایی ضرورت دجرد که با ث شنایی ماردم باا جمکاناات و
محفودیت ها موجود در نظام پیرجموا اها می شود .مشارک ت تجربه شهرونف رج یعال و مترقی
ساخته و شهرونفجا رج نسبت به نظ فقهمنف مای کناف و با اث جیازجیش گااهی جیشااا دربااره
وظایف دویت ،مردم ،محفوده ها و محفودیت هاا حقاوق دیگارجا مای شاود (قبااد  ،1381 ،ص .)38
مشارکت مردم به گونه ها مختيف در جدجره جماور جز جهایتای وجال ب رخاوردجر جسات .جماروزه بارج
برنامه ریزجا تکیه بر جیگوها توساعه دروا زج و خودیاار ،جمار ضارور جسات ،زیارج جگار جیگاو
مفیریت مشارکتی ججرج شود ،جیرجد جامعه خفقیت و تفش خود رج به کار می گیرنف تاا هار کافجم
نظر جصفحی برج جیجاد جمنیت ججتاا ی بفهنف .در وجقع میتوجا گ ت که ی نوع جرتبااط دوساویه –
تعاميی -به وجود می یف که در ا دیگر ،یرجینف مفیریت و تصای به صورت جز «باال به پایین» نیسات،
بيکه جز «پایین به باال» نیز خوجهف بود (جاشیف  ،پیشین :ص  )95و برج کنترل جرم جز ظرییتهاا جامعاه
در جصفح مجرماا ریرخطرناك و جصفحپذیر بر جست اده حفجقيی جز کی ر تأکیف میشود .یکی جز جهافج
جصيی کی رها ججتااع محور هاچناا که جز نام ا پیفجست ججرج کی ر در بستر جامعه میباشف .جین
جمر بر دو نصر ج تااد و مشارکت ججتاا ی مبتنی میباشف (زینایی :1387 ،ص .)35
هف مه سیاست جنایی مشارکتی ،تضاین حار جم نیات جامعاه باا ترکیاب هوشاانفجنه
پیشگیر و پاسخدهی – مجازجت -و بازپذیر ججتاا ی بزهکارجا جست .در وجقع تأمین جمنیات
به نوجا نتیجه مبارزه با پفیفه مجرمانه ،خود هف افه ج جست که با مشارکت مردم تحقر
می یابف و جز نجا که پیشگیر و جمنیت دو مقویه ت کی ناپذیرنف ،جز جیان رو سیاسات جناایی
مشارکتی بر ا جست که جین دو گام رج با توسل به خود مردم تأمین ناایف (الزرژ ،پیشین ،ص .)129
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سیاست جنایی مشارکتی خود به دو نوع کنشی یا پیشگیرجنه و وجکنشی و پاسخگو تقسای
می شود .در نوع جول ا ،قبل جز جینکه جرمی جت اق بی تف دخایت مردم و ن هادها جامعو قابل
مشاهفه جست و جز ظرییت ها ا برج جيوگیر جز جرتکاب جرم جست اده مای شاود .در جارم-
شناسی به ا پیشگیر ججتاا ی گ ته می شود که بهترین و پایفجرترین نوع پیشگیر جز جرم
می باشف .در نوع دوم ا که موضوع بحث حاضر می باشف ،بعف جز جرتکاب جرم در حف ماکن ،جز
قابيیت ها و توجنایی ها جامعه مفنی برج حال جختفیاات جساتافجد مای شاود و جختفیای کاه
برخاسته جز بطن جامعه جست ،برج رسیفگی نیز به هاانجا جرجاع دجده می شود.

 .2نقش سیاست جنایی مشارکتی با محوریت مردم در مشارکت در تعقیب کیفری
در جدجمه به صورت جفجگانه نقش مردم که ناود جز سیاست جناایی مشاارکتی وجکنشای و بعاف جز
جرتکاب جرم جست ،در مرحيه تعقیب کی ر (با محوریت قانوا یین دجدرسی کی ر جفیف مصاوب
کایسیوا قضایی و حقوقی مجيس در تاریخ  92/12/4که در تااریخ  92/12/21باه تأییاف شاورج
محترم نگهباا رسیفه جست) مورد بررسی قرجر میگیرد.

 .1.2مرحله شروع فرایند تعقیب کیفری
مطابر حقوق کی ر جیرجا جرجی جز ی منظر به سه دسته قابل تقسی می باشانف .دساته جول
جرجی ریر قابل گذشت مطير بوده که گذشت یا فم گذشت شاکی خصوصی در ا بایتاأثیر
جست و تقاضا رسیفگی توسا شخص خاصی نیز برج پیگیر جرم الزم نیست و مقام قضایی
به محض جیفع مکيف به رسیفگی می باشف .در جین دسته جز جرجی گذشاته گرجیای و سازجدهی
حاک می باشف چوا جز قابيیت سرزنش بیشتر نسابت باه بقیاه جارجی در جامعاه برخاوردجر
می باشنف و نای توجا جز کنار ا با تسام گذشت ،هااننف حفود کاه باه جاز ماوجرد جسات نایی
جنبه حر جیيهی ا رایب می باشف .دسته دوم جرجی قابل گذشت مطير باوده کاه تعقیاب یاا
جدجمه رسیفگی منوط به جرجده بزه دیفه می باشف ،هااننف صفور چ بفمحل ،توهین ااد کاه
بعف جز گذشت شاکی خصوصی رسیفگی موقو می شود (م  6ق . .د .ك)  .جین نوع نگاه به بزهدیفه
در یرجینف کی ر متأثر جز یایته ها فجیت ترمیای و بزهدیفه شناسای حااایتی مای باشاف کاه
بزه دیفه رج شایسته کرجمت و جحترجم دجنسته و سعی می کنف که با حاایت ها معناو  ،مااد ،
کی ر و  ...جز بزه دیفگی مجفد و جيوگیر ناایف .دسته سوم جز جرجی  ،حاایتی بیناابین دو
مورد یوق جیذکر ر ج دجرنف و شروع رسیفگی کی ر منوط به جرجده شاکی خصوصی جست ویای در
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جدجمه و توقف رسیفگی و نقشی نفجرد و مقام قضایی حسب ماورد ماکان جسات رسایفگی رج
جدجمه دهف یا متوقف ناایف ماننف سرقت تعزیر .
برجسا ،قانوا یین دجدرسی کی ر  1392موجرد جهات قانونی شروع به تعقیب کی ر به
شرح زیر جست :جیف -شکایت شاکی یا مف ی خصوصی ب -ج فم و جخبار ضاابطاا دجدگساتر ،
مقامات رسای یا جشخاص موثر و مطائن پ -وقوع جرم مشهود در برجبر دجدستاا یا باازپر،
ت -جظهار و جقرجر مته ث -جیفع دجدستاا جز وقوع جرم به یرق قانونی دیگر (ماده  .)64در جدجمه
ماده  65بیاا میدجرد « :هرگاه کسی ج فم کنف که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور جز
جرجی ریرقابل گذشت باشف ،جین جظهارجت برج شروع به تعقیب کایی جست ،هر چناف قارجئن و
جمارجت دیگر برج تعقیب موجود نباشف؛ جما جگر ج فم کننفه شاهف قضیه نبوده ،به صر ج فم
نایتوجا شروع به تعقیب کرد ،مگر نکه دییيی بر صحت جد ا وجود دجشته باشف».

 .2. 2تحلیل و بررسی ماده  66قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392
ماده  66قانوا ئین دجدرسی کی ر مصوب  1392درباره سیاست جنایی مشارکتی موجرد رج
بیاا دجشته جست که تا به حال در نظام قضایی جیرجا تو جهی شایسته باه ا نشافه جسات و در
وجقع شایف برج نخستین بار در مرحيه ج فم جرم و بعف شروع به تعقیب جرم جایگااه ویاژهج
برج نهادها ججتاا ی حتی ریردویتی تعریف و تعیین ناوده جست .یذج جز جیان رو در بحاث جز
سیاست جنایی مشارکتی بحث و تجزیه و تحيیل ماده یوق جیذکر جها یت بسیار دجرد.
جیبته نبایف یرجموش کرد که با جین وجود ،جما ه چناا وظی ه تعقیب کی ر تااماً بر هافه
دجدسرج و به یور خاص دجدستاا جست و سازماا ها مذکور در وجقاع ناو ی نقاش شااکی و یاا
ج فم کننفه جرم رج جی ا میکننف.
بایف خایرنشاا ناود که جین ماده در سال  1394با جصفحاتی روبه رو گردیف .مااده ماذکور
پس جز جصفحات سال  1394مقرر دجشته جست« :سازمااها مردم نهاد که جساسنامه ا ها در
زمینه حاایت جز جی ال و نوجوجناا ،زناا ،جشخاص بیااار و دجرج نااتوجنی جساای یاا ذهنای،
محیا زیست ،منابع یبیعی ،میرجث یرهنگی ،بهفجشت اومی و حاا یت جز حقاوق شاهرونف
جست ،می توجننف نسبت به جرجی جرتکابی در زمینه ها یوق ج فم جرم کننف و در تاام مرجحال
دجدرسی شرکت نااینف».
یکی جز نو ور ها قانوا جفیاف ئاین دجدرسای کی ار (مصاوب  1392و جیبتاه پاس جز
جصفحات  ،) 1394تفوین هاین ماده می باشف که دخایت سازمااها ماردم نهااد رج در یرجیناف
کی ر صرجحتاً به رسایت شناخته جسات و جرجده اهاا رج در تصاای گیار در زمیناهج کاه
جساسنامه ا ها به تصویب رسیفه جست ،دخیل می دجنف .حاایت قانوا گذجر در جین مااده شاامل
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دو موضوع مه می باشف :دسته جول جنبه بزهدیفه شناسی دجرد و جیرجد سایبپا ذیر و نااتوجا رج
شامل می شود که مورد بزهدیفگی وجقع می شونف .دییل جصيی توجه به جین موضوع ،جيوگیر جز
تکرجر بزه دیفگی جین جیرجد جز یریر حاایت ها نظام فجیت کی ر جز جاياه حاایات کی ار
می باشف که خوشبختانه در جین ماده مورد توجه قرجر گریته جست .موضوع دیگار کاه در جیان
ماده مورد توجه وجقع شفه جست ،مربوط به جرجیای جست که موضاوع ا هاا نقشای حیااتی در
زنفگی جنساا دجرد و بفوا ا ها ،زنفگی جنساا مخایره میز می باشف .با توجه به جهایتی که جین
موجرد جز جايه محیا زیست ،بهفجشت و ...در زنفگی روزمره دجرناف ،نقاش و جایگااه اهاا در
ح قوق کی ر بسیار ضعیف بوده جست .معاوالً در قوجنین یعيای جزجیای ،تارکاز نظاام قضاایی
بیشتر بر جرجی خیابانی و مختص یبقه ضعیف جامعاه جسات و در جرجیاای کاه سایبهاا
جساسی و یرهنگی و جبرجا ناپذیر به بفنه نظام وجرد می کننف ،چنفجا توجه نای شود .شایف یکی
جز دالیل جصيی ا ،مربوط به مرتکبین جین جرجی  ،جز جايه جز یبقاه یرجدسات جامعاه و دجرج
ن وذ بودا باشف که توجه مقنن رج در جین زمینه جيب نایناایف.
به هر حال نچه در جین ماده شایسته توجه جست و موضوع بحث در جین نوشتار مایباشاف،
جین جست که قانوا گذجر در زمینه موضو ات بسایار مها و حیاا تی در جامعاه ،گاامی جساسای
بردجشته و خأل قانونی که در حال حاضر وجود دجرد رج پر کرده جست.

 .3.2نقش جامعه مدنی در کشف و اعالم جرم
بر جسا ،ماده  ، 66نقش متاایز و مت اوتی برج مشارکت سازمانها ریردویتی تهیه و تافجرك
دیفه شفه جست .جز ی سو نای توجا جین ساازمانها رج ج افم کننافه صار باه شااار ورد زیارج
ج فم کننفه جرم با ج فم مرجتب جرم به مقامات ذیصفح ،تکيی ش پایاا می پذیرد و در یر یناف
دجدرسی کی ر دجرج حر ج ترجض یا سایر حقوق پیشبینی شفه برج شاکی نیست .حال نکه
بر جسا ،ماده باال ،جیزوا بر ج فم جرم ،حقوقی برج سازمان ها ریردویتی پیشبینی شفه جست
که در وجقع جین حقوق متعير به شاکی جست .حقوق نامبرده ،دو ماورد جسات کاه تاا جنافجزهج
دربردجرنفه حقوق شاکی جست ( رفمحسن کوشکی ،1392 ،ص.)74
در تبصره  2ماده یوق جیذکر نیز چنین مفه جست « :ضابطاا دجدگساتر و مقاماات قضاائی
مکي نف بزهدیفگ اا جرجی موضوع جین ماده رج جز کا سازمااهاا ماردم نهااد مربویاه ،گااه
کننف».
جز جین تبصره نیز چنین برمی یف که نقش جیان نهادهاا ججتااا ی و ریاز دویتای و جیبتاه
ریرقضائی در زمینه ج فم جرم و حتی تعقیب جرم تا بفجا حف جساسی و تعیینکننافه در نظار
گریته شفه جست که حتی جگر جرمی جز جرجی موضوع جین ماده که هاگی جزو جرجی باا ثاار
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ججتاا ی (به ویژه نسبت به بخش سیب پذیر جامعه) و ه چنین موجرد خاص (جمور بهفجشتی و
سفمت و )...به شاار می رونف ،بفوا جیفع نهادها و سازماا ها ماذکور در مااده یاوق صاورت
بگیرنف و توسا حتی نهادها قضائی (جز جايه ضابطاا دجدگساتر ) کشاف گردناف ،بااز بایاف
بفین نهادها در جین زمینه جیفع رسانی صورت گیرد و جین نهادها رج نیاز در تعقیاب و تحقیار
کی ر امفا جرتکاب جین جرجی سهی و شری کرد .جیبته نبایف یرجموش کرد که با وجود جین
ماده ،جما ه چناا وظی ه تعقیب کی ر تاام اً بر هفه دجدسرج و به یور خاص دجدستاا جست و
سازمااها مذکور د ر وجقع نو ی نقش شاکی و یا ج فم کننفه جرم رج جی ا میکننف.
در وجقع به نظر میرسف که سازمااها مزبور جز حیث شکایت در زمره شکات خصوصی و جز
حیث مطایبه ضرر و زیاا به نوجا مف ی خصوصی ،ویو با وجاود هویات نهاا باه ناوجا یا
شخصیت حقوقی ریردویتی محسوب میگردنف .در جدجمه جین ماده در تبصره  3مقرر شفه جست
که « :جسامی سازمااها مردمنهاد که می توجننف در ججرج جین ماده جقفجم کنناف ،در ساه ماهاه
جبتفج هر سال توسا وزیر دجدگستر با هاکار وزجرت کشور تهیه و به تصویب رئایس قاوه
قضائیه میرسف».
جسامی جین گونه سازماا ها مردم نهاد که می توجننف در ججرج جین ماده جقفجم کننف ،مطاابر
تبصره یوقجیذکر در  3ماه جبتفج هر سال جز سو وزیر دجدگستر  ،با هاکار وزیر کشور تهیه
می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسف .جین سازماا ها می توجننف شاامل ساازماا هاایی
باشنف که جساسنامه نها درباره حاایت جز جشخاص و موجرد زیر جست:
 .1جی ال ونوجوجناا  .2زناا  .3جشخاص بیاار و ناتوجا جسای و ذهنی  .4محیا زیسات  .5مناابع
یبیعی  .6میرجث یرهنگی  .7بهفجشت اومی  .8حقوق شهرونف
در حقیقت هر ی جز سازمااها مردمنهاد یوقجیذکر میتوجننف در زمینه یعاییت مربوط به خود
(که در جساسنامه نها مشخص شفه) به هر یریر که متوجه وقاوع جرمای شاونف ،جارم جرتکاابی رج
ج فم کرده و به فوه ،هااننف مشتکی نه در دجدرسی نیز شرکت کننف .جز نجا که برخای جیارجد باه
دییل ناتوجنیهایی که دجرنف ،هاوجره در هر ججتاا ی مورد حاایت خااص قانونگاذجر هساتنف ،تبصاره
ی ماده  66مقرر کرده جست که در صورتی که جرم وجقعشفه دجرج بزهدیافه خااص باشاف ،کساب
رضایت و برج جقفجم مطابر جین ماده ضرور جست.
یبیعی جست که جین رضایت در موجرد که بزهدیفه محجور (ی ل ،مجنوا ،س یه) باشف ،جز ویی
یا سرپرست قانونی جو بایف جخذ شود .جما گاهی جرم رج خود سرپرست قانونی مرتکب میشاود کاه در
جین صورت ،گریتن ججازه جز مرتکب جرم ،کار بیهوده خوجهف بود .به هاین دییال ،در تبصاره یا
ماده  66پیش بینی شفه که در جین حایت ،سازمااها یوقجیذکر بایف رضایت رج جز قیّ جت ااقی جخاذ
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کننف و چوا معاوالً سرپرستی محجورجا زیر نظر دجدستانی جنجام میشود ،دجدستاا نیز رضایت قیّ
جت اقی رج بایف تاییف کرده باشف تا جمکاا جقفجم برج سازماا موردنظر یرجه شود.
تبصره ی ماده  66پس جز تغییر جزئی در سال  1394جشاعار مایدجرد« :در صاورتی کاه جارم
وجقعشفه دجرج بزه دیفه خاص باشف ،کسب رضایت و جهت جقفجم مطابر جین ماده ضارور جسات.
چنانچه بزهدیفه ی ل ،مجنوا و یا در جرجی مایی س یه باشف ،رضایت ویی ،قی یا سرپرست قاانونی
جو جخذ میشود .جگر ویی ،قی یا سرپرست قانونی ،خود مرتکب جرم شفه باشف ،سازمااهاا ماذکور
با جخذ رضایت قیّ جت اقی یا تاییف دجدستاا ،جقفجمات الزم رج جنجام میدهنف».
ه چنین نکته جایب توجه دیگر در جین مورد ا جست که :با وجود جینکه در جین ماده گ ته شفه
جست در زمینهها مذکور در ماده ،سازمااها مردمنهاد مایتوجنناف ج افم جارم کنناف و در تااام
مرجحل دجدرسی شرکت کننف جما کياه شرکت به معنا حضور ییزیکی نیست و جیبته قطعاً میتوجننف
دخایت هایی رج ه دجشته باشنف .الزمه شرکتکردا جین جست که دجرج حر و حقاوقی باشانف ویای
افً نتوجننف ج ترجض کننف و حضور نها بتوجنف به نحو مؤثر باشف.
به هر ترتیب جز جین جهت در د او بسیار که بازهدیافه یارد محجاور و یاا دجرج ضاعف و
مشکيی جساانی یا روحی و روجنی جست و یا به یور کيی جمکاا یرح شکایت و سپس پیگیر ا رج
نفجرد ،به موجب جین ماده برخی نهادها حاایتی مرتبا با جیشاا میتوجننف به نااینافگی جز جیشااا
جقفجم به ج فم جرم نااینف .جیبته هااا یور که بیاا شف جگر خود جین سازمااها نوجا شاکی رج پیفج
کننف ،در وجقع ج فم جرم جیشاا تبفیل به شکایت میشود.
جیبته به موجب تبصره  4جفیف جضایه شفه به جین مااده باه موجاب قاانوا جصافح قاانوا ئاین
دجدرسی کی ر مصوب « :1394ججرج جین ماده با ر ایات جصال ( )165قاانوا جساسای جسات و در
جرجی منایی ت سازمااها مردم نهاد موضوع جین ماده مایتوجنناف باا ر ایات مااده ( )102جیان
قانوا و تبصرهها ا تنها ج فم جرم ناوده و دالیل خود رج به مرججاع قضاایی جرجئاه دهناف و حار
شرکت در جيسات رج نفجرنف».
که در وجقع تبصره باال بهنو ی جست ناء برج ماده  66محسوب میگردد.
فوه بر جین در نظام حقوقی جیرجا ،یکی جز مقررجت قانونی که به جایگاه سازمانها ریردویتی در
پیشگاه مرججع قضایی پردجخته جست یاینناماه ججرجیای تأسایس و یعاییات ساازمانها ریردویتای
مصوب  1384هیئت وزیرجا جست .بنا بر مااده  16یاینناماه ماورد جشااره «ساازماا حار دجرد در
موضوع یعاییتها خود و برج حاایت جز منایع اومی ،يیه جشخاص حقیقی و حقاوقی در مرججاع
قضایی جقامه د وج ناایف».
بر جسا ،جین ماده ،سازمانها ریردویتی مجاز خوجهنف بود که بر جسا ،موضوع یعاییت خاود
در مرججع قضایی نسبت به جقامه د وج مبادرت کننف .برج ناونه ،مطابر جین ماده ،چنانچه سازماا
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ریردویتی ج در زمینه محیا زیست یعاییت کنف ،می توجناف باه مناسابت جرجیاای کاه در حاوزه
محیا زیست رخ می دهف و در رجستا منایع اومی نسبت به جقامه د وج در مرججع قضایی جقفجم
کنف .با جین وصف ،قایب و شیوه پیشبینی شفه چنین حقی محال تأمال جسات ،چارج کاه ج تباار
یین نامه در نظام حقوقی به جنفجزه قوجنین ااد نیسات و قضاات جیزجمای باه پاذیرش و ججارج
ییننامه ها رج نفجرنف زیرج بر جسا ،جصل یکصفوه تادم قانوا جساسی« ،قضات دجدگاهها مکيفجنف جز
ججرج تصویبنامهها و ییننامه ها دویتی که مخایف با قوجنین و مقاررجت جسافمی یاا خاارج جز
حفود جختیارجت قوه مجریه جست خوددجر کننف و هر کس می توجنف جبطال جین گونه مقررجت رج جز
دیوجا فجیت جدجر تقاضا کنف».
بنابرجین ،جین ماده تضاین مناسبی برج مشارکت ساازمانها ریردویتای در یر یناف کی ار
نیست (رفمحسن کوشکی ،1392 ،ص.)74

 .4.2فیصله دادن به اختالفات کیفری
فم مویقیت نظام کی ر در پیشگیر جز بزهکار و یزوم خروج جز بحارجا ناشای جز افم حصاول
تعادل حقوقی در روجبا ججتاا ی ،جنفیشانفجا حقوق رج به یکر جتخاذ سیاساتهاا « افم مفجخياه
حقوق کی ر » یا «جیغاگرجیی کی ر » و یا در شکل تعفیلشافه ا« ،محفودسااز مفجخياه ا در
یرجینف کی ر » جنفجخته جست (ر ار  ،1386 ،ص  .)136رویکرد جویی که نگاه بفبینانه باه حقاوق کی ار
دجرد به یور کيی خوجهاا برچیفه شفا نظام کی ر و جانشینی ا با روشها سنتی و ججتااا ی
جست و بایف یبر جین مو زه جز ورود یرد به یرجینف کی ر رسای و دویتی جيوگیر ناود .جیان ناوع
نگاه جیرجیی و بفبینانه قابيیت ججرجیی در جامعه رج نفجرد؛ چوا تعقیاب کی ار بزهکاارجا جز ج ااال
حاکایتی دویتها محسوب میشود و وجگذجر ا به نهادها جامعو یا صر نظر کردا جز تعقیب
با ث به ه خوردا نظ اومی در جامعه میشود.
مفجخيه حفجقيی نظام فجیت کی ر بفین معناست که نظام کی ر بایف رویکارد حافجقيی باه
حقوق کی ر دجشته باشف .جهایت ا نیز جز جین جهت جست که جین رویکرد رجهکاار بنیاادین بارج
پیشگیر جز جرمزجیی نظام فجیت کی ر جست که در پرتو گرجیشها ناوین جارمشناسای یعنای
جرمشناسیها وجکنش ججتاا ی به نوجا ی رویکارد جساسای در سیاسات جناایی مطارح شافه
جست .جین گرجیشها ،بزهکار رج محصول ايکرد فجیت کی ر در سطوح مختيف مایدجنناف و باه
هاین دییل جز جنفیشه تحفیف دجمنه مفجخيه نظام کی ر پیرو میکننف (محاف  :1390 ،ص  .)114جیان
رویکرد بیانگر جین جست که ضاانت ججرج کی ر بایف هنگامی برگزیفه شود که روش دیگر بارج
کنترل ججتاا ی (جز نوع ریر کی ر ) با هااا تأثیر و کارجیی ضاانت ججرج کی ار وجاود نفجشاته
باشف .یعنی تا نجا که ضرور جست بایف جرمجنگار (مفجخياه کی ار ) کنای (هاااا :ص  .)29-30باه
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گ ته روکسین ،حقوق کی ر تنها وسیيه مناسب برج حاایت جز جرزشهاا و مناایع موجاه نیسات؛
حقوق کی ر تنها زمانی به کار گریته میشود که دیگر رجهها ماننف جقامه د و مفنی ،رجهحالهاا
جدجر و ضاانت ججرجها ریر کی ر کارجیی نفجشته باشف .جز هااین رو مجاازجت « ،خارین رجهحال
سیاست ججتاا ی» نامیفه می شود ،کارکرد مجاازجت صاری ًا حاایات یر ای و جاانبی و ناه حاایات
گسترده و هاه جانبه جز منایع ،مصای و جرزشهاست (نوبهار :1390 ،ص .)94
جز رجهها کاهش جست اده جز نظام کی ر سنتی ،جستافجد جز ظرییتها جامعه در ییصايه دجدا
به جختفیات کی ر جست که در وهيه جول بایف موضوع کی ر بایاف جهات رسایفگی باه نهادهاا
جامعو جرجاع شود و جگر جین جمر با مویقیت صورت پذیرد ،رسیفگی متوقف میشود و در ریار جیان
صورت ،بر جسا ،رویکرد سنتی نظام رسای کی ر و بار جساا ،سیسات ججباار تعقیاب و نظاام
سزجدهی ،رسیفگی صورت می گیرد .یکی جز جايه جین رجهکارها ،میانجیگر کی ر میباشف که در
جدجمه به یور مختصر شرح دجده میشود و جایگاه در حقوق جیرجا بررسی میشود .الزم به ذکر جسات
که در مرحيه تعقیب کی ر  ،جایگزینها دیگر نیز برج پیگرد کی ر وجود دجرد که در قياارو
سیاست جنایی تقنینی بعضی کشورها جز جايه یرجنسه و قاانوا جفیاف یاین دجدرسای کی ار 92
جیرجا و جصفحات سال  1394ا وجرد شفه و شامل مصایحه کی ر  ،تعيیر تعقیاب ،بایگاانی کاردا
پرونفه ،تعویر تعقیب میباشف .به دییل جینکه جین رجهبردها ،خروج موضو ی جز بحث دجرناف و نقاش
جامعه مفنی در اها ک رن میباشف و بیشتر ،توجیر کی ار باین دجدساتاا و ماته هساتنف ،در
جینجا ذکر نایشونف و در گ تار بعف موجد قانونی مربویه ذکر میشود.

 .3نقش جامعه مدنی در میانجیگری کیفری
میانجیگر کی ر  ،تبيور جز فجیت ترمیای جست که درصفد خارجساز فجیت کی ر به بیروا
جز نظام رسای دجدگستر جست و هف ا ،جست اده جز ظرییتها نهادها ریررسای و مردمی در
رسیفگی به جرجی و جختفیات خرد و سب جست تا فوه بر جینکه جز بار دجدگساتر کاساته شاود،
یریین با رجمش و ییب خایر بیشتر برج حل جختف گرد ه جاع شونف .در جین یرجیناف ،بعاف
جز گ تگو و وجسطهگر میانجی ،تصایای بر جسا ،جوضاع و جحوجل پرونفه جتخااذ مایشاود کاه ها
خسارجت وجرده به بزهدیفه جبرجا شفه و ه مجرم جز جامعه یرد نایشود.
میانجیگر کی ر بر سه قس جست -1 :میانجیگر کی ر جامعو  :جین ناوع میاانجیگار  ،باه
جبتکار خود جامعه مفنی و مردم جست .در وجقع ،جامعاه مافنی باا بهارهگیار جز جمکاناات و ظرییاتهاا
موجود در ر و یرهن امه حقوقی – قضایی محيی و ميی در مقام حل و یصل جختف ها و تعارضاات
ناشی جز جرم جرتکابی برمی یف .در جین میانجیگر  ،مقام قضایی دخایات نفجشاته و جدجره جیان یرجیناف ،باه
یور مستقی با مشارکت نااینفگاا جامعه مفنی صورت مایگیارد .میاانجیگار جاامعو در رجساتا
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بهبود بخشیفا به ظرییتها و توجناییها نهادها جامعو و بومی به منظور پاسخگویی به خوجستههاا و
نیازها بزهدیفگاا و جصفح و بازپذیر ججتاا ی بزهکارجا صورت میگیرد -2 .میانجی گر جاامعو –
دویتی :جین شکل جز میانجیگر دجرج خصوصیات هااا میانجیگر جاامعو جسات ویای در ا ،مقاام
قضایی نظارت دجرد .جین نوع جز میانجیگر در بستر جامعه صورت میپاذیرد و جز ظرییاتهاا نهادهاا
مردمی برج حل جختف کا گریته میشود ،منتها هارجه باا نظاارت مقاام قضاایی جسات و و بار ا
نظارت دجرد تا به دور جز جانبدجر صورت پذیرد -3 .میانجیگر قضایی پيیسی یا دویتی در دروا نظاام
فجیت کی ر صورت میگیرد و موضوع برج یصل به جامعه مفنی دجده نایشود ،بيکه شاخص میاانجی،
جز جشخاص حقیقی یا حقوقی متعير به نهادها رسای و دویتی جست (نج ی جبرنف باد  :1382 ،صص  15و .)16
میانجیگر که ضو جز جامعه مفنی جست در قایب یرجینف میانجیگر سعی میکنف که :بزهکار
و بزه دیفه رج در جرتباط با ه قرجر دهف ،زمینه دیفجر و گ تگو ،مذجکره و یرح مطایبات و خوجستهها
متقابل اها رج یرجه کنف ،دیفگاهها و مشکفت اها رج به زباا دیگر برج اهاا باازگو نااوده و
تسيی روحی پیفج کننف ،خسارجت ماد و ای ی و روجنی بزهدیفه ترمی شاود و تکااییف و تعهافجت
بزهکار نسبت به بزه دیفه ،جامعه و خود جو در ینفه مشخص شود و میزجا مسئوییتها یریین در
وقوع جرم تعیین گردد (هااا ،ص .)14-15

 .1.3تحلیل و بررسی ماده  82قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392
جین ماده چنین مقرر دجشته جست« :در جرجئ تعزیر درجه شش ،ه ت و هشت کاه مجاازجت نهاا
قابل تعيیر جست ،مقام قضائی میتوجنف به درخوجست مته و موجیقت بزهدیفه یا ماف ی خصوصای و
با أخذ تأمین متناسب ،حفجک ر دو ماه مهيت به مته بفهف تا برج تحصیل گذشت شاکی یا جبرجا
خسارت ناشی جز جرم جقفجم کنف .ه چنین مقام قضائی میتوجنف برج حصول ساازش باین یاریین،
موضوع رج با توجیر ناا به شورج حل جختف یا شخص یا مؤسسهج برج میانجیگر جرجاع دهاف.
مفت میانجیگر بیش جز سه ماه نیست .مهيتها مذکور در جین ماده در صورت جقتضاء یقا بارج
یکبار و به میزجا مذکور قابل تافیف جست .جگر شاکی گذشت کنف و موضوع جز جارجئ قابال گذشات
باشف ،تعقیب موقو میشود .در سایر موجرد ،جگر شاکی گذشت کنف یا خسارت جو جبرجا شاود و یاا
رججع به پردجخت ا توجیر حاصل شود و مته یاقف ساابقه محکومیات ماؤثر کی ار باشاف ،مقاام
قضائی میتوجنف پس جز أخذ موجیقت مته  ،تعقیب و رج جز شش ماه تا دو سال معيار کناف .در جیان
صورت ،مقام قضائی مته رج با ر ایت تبصرهها ماده  81جین قانوا حسب مورد ،مکيف باه ججارج
برخی دستورها موضوع ماده مذکور میکنف .ه چنین در صورت فم ججرج تعهفجت مورد توجیار
جز سو مته بفوا ذر موجه ،بنا به درخوجست شاکی یا مف ی خصوصی ،قارجر تعيیار تعقیاب رج
یغو و تعقیب رج جدجمه میدهف».
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بر جسا ،جین ماده نقش مهای برج میاانجیگر کی ار توساا جشاخاص حقیقای و حقاوقی
ریرقضائی تعیین کرده جست .میانجیگر کی ر  ،یرجینف سهجانبه یا سهیریهج جسات کاه یاارز جز
تشری ات معاول در یرجینف کی ر  ،بر جسا ،توجیر قبيی شااکی – بازهدیافه و ماته – بزهکاار باا
حضور شخص ثای ی به نام میانجیگر یا میانجی ،به منظور حل و یصل جختف ها و مسایل ناشای جز
جرتکاب جرم راز می شود .نقش میانجی تسهیل تبادل بین یریین ،تعیین حفود مسأیه و کا باه
بحث و گ تگو جست .و بایف جز قضاوتها جخفقی یا تحایل رجهحلهایی در نازجع خاوددجر کناف.
نچه که وججف جهایت جست تفجرك جمکاا گ تگو و صحبت کردا برج یریین در ماورد جحساساات،
مشکفت و ریتارهایی که در مقابل مرتکب جحسا ،میکننف ،میباشف و جز جین یریر به جیف اات و
درك وضعیت متقابيشاا نایل میگردنف .جین جمر یقا در صورتی جست کاه دو یار قاادر باه بیااا
وجض جحسا ،حايه و دیاع باشنف و جینکه بتوجننف خسارت وجرده رج تعیین کنناف و در صافد یاایتن
توجیر باشنف (هرز ،1382 ،ص .)91
میتوجا گ ت که میاانجیگار کی ار در مااده  82تبياور یایتاه جسات .باا توجاه باه جقساام
میانجیگر که در یوق بیاا شف در جین ماده ،دو قس جول ا قابل مشااهفه جسات .در قساات جول
جین ماده که دجدا مهيت به مته برج جخذ رضایت شاکی رج پیشبینی کرده ،بافوا جینکاه شاخص
میانجی م فً نهاد دویتی رج ذکر کرده باشف و هاچنین حر نظارت نیز برج مقام قضایی بیاا نشافه
جست ،میانجیگر پیشبینی شفه جز نوع جامعو و ریردویتی جست .در جیان ناوع جز میاانجیگار
کی ر  ،حل و یصل جختف به نهادها مردمی و جامعو سپرده میشود و جختفیای کاه جز بطان
جامعه برخاسته جست ،دوباره به هااا جا برج ییصايه دجدا اودت دجده مایشاود .تقنینای شافا
میانجی گر کی ر جامعو  ،جیهام گریته شفه جز سیاست جنایی مشارکتی وجکنشی جست که بعف جز
وقوع جرم ،مردم در یرجینف کی ر مشارکت دجده میشونف و حل موضاوع ماورد جخاتف باه اهاا
سپرده می شود .جگر جین جمر با مویقیت صورت پذیرد ،رسیفگی به پرونفه کی ار متوقاف مایشاود
وگرنه یبر روجل قبيی در نظام کی ر سنتی رسیفگی میشود .در قسات دوم جین مااده مافه...« :
مقام قضایی میتوجنف برج حصول سازش بی ن یریین ،موضاوع رج باا توجیار نااا باه شاورج حال
جختف یا شخص یا مؤسسهج برج میانجیگر جرجاع دهف ،»...میتوجا گ ت میانجیگار جز ناوع
جامعو  -دویتی جست که حل جختف در جامعه صورت گریته ویی در جین یرجینف ،مقام قضایی نیاز
حر نظارت دجرد که بعف جز جتاام سازش ،جگر یبر شرجیا قانونی باشف ،ارج تأییف و تصای مقتضای
جتخاذ میناایف.
با مفجخيه مردم در یرجینف کی ر  ،جایگاه دجدسرج جز حایت ت تیشی باودا خاارج شافه و بیشاتر
جنبه جتهامی به خود میگیرد؛ چوا دیگر دجدسرج مکيف نیست بر جسا ،رویکرد حفجک ر و ججبار
تعقیب ،هاه جرجی رج جهت رسیفگی و صفور حک به دجدگاه جرسال ناایف ،بيکه با جیزجیش جختیارجت
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دجدستااها ،نه جز نوع زیاا بار ا ،بيکه در رجستا ججرجیی شفا جقتضا تعقیب کی ار  ،جختیاارجتی
که در گذشته صریاً جز ا دجدگاهها بوده جست ،در برخی موجرد (جرجی خارد) باه دجدساتااهاا تعيار
میگیرد .دجدستاا با وجسطهگر بین مته و بزهدیفه یا جرجاع جمر به میانجیگر  ،سعی در متوقاف
ناودا پرونفه در دجدسرج میکنف که نشانگر یاصيهگیر مرحياه پایشدجدرسای جز قوج اف خشا و
بیروح نظام دجدرسی ت تیشی دجرد ( شور  336 ،1386 ،تا .)345
جیبته نبایف جین نکته رج نیز جز نظر دور دجشت که :شایف با تأميی بیشتر در متن ماده  ،82باه نظار
برسف که در صفر جین ماده با وجود نکه در باب میانجیگر ساخن باه میااا مافه و مافتی بارج
رسیفگی به ا و ریع خصومت تعیین شفه جست ،جما در وجقاع بیشاتر باه ناو ی تعویار در تعقیاب
کی ر به شاار میرود .در وجقع به نظر می رسف جیان مااده گاامی بسایار مها و جساسای در مسایر
حرکت به سات قضاء خصوصی در نظام قضائی جاهور جسافمی جیارجا بردجشاته جسات .جینکاه در
بحث میانجیگر و جیجاد سازش میاا شاکی و متشاکی جایگاهی قانونی و دجرج جثر بارج جشاخاص
بفوا درجه قضائی و یا جزو تشکیفت قضائی و دجدگستر در نظر گریتاه شافه جسات خاود گاامی
بسیار حیاتی و مه در زمینه مشارکت نهادها و جشخاص خوشنام و دجرج ج تبار در زمینه رسایفگی
به جرجی به شاار میرود.
بحث قضاء خصوصای کاه در برخای کشاورها (باه ویاژه بریتانیاا) جیبتاه باه صاورت محافود و
کنترلشفه مسبوق به سابقه جست ( ،)Eddey, 1987, 142با جین ماده جز قاانوا ئاین دجدرسای کی ار
جفیف به صورت بسیار محفود و جیبته دجرج جثر پذیریته شفه جست .جیبته در بحث میاانجیگر در
وجقع قضاوت به معنا خاص و دقیر خودش صورت نایگیرد و بیشتر شباهت باه دجور دجرد و یاا
حتی در درجهج کاتر جز ا چیز شبیه به کارشناسی و نو ی معاضفت به شاار میرود و جماا باه
هر حال باز ه به نظر می رسف گامی در جهت تعریف و قانونی کردا قضاء خصوصی باشف .با توجاه
به حج باال د او و پرونفه ها مطروحاه در دجدگساتر (کاه بسایار جز نهاا د ااو خارد و
کوچ جست و شایف نیاز به یی رونف و مسیر یوالنی و خساتهکننافه دجدرسای یعيای رج نفجشاته
باشنف) و ه چنین هزینهها سنگینی کاه دجدرسای و تشاکیفت ا بار بیاتجیااال و کشاور وجرد
می ورد (حتی کسانی که هیچ جرتبایی با د وج مطروحه در دجدگاه نفجرنف و حتی کسانی که شاایف
در تاام یول زنفگانی خود حتی ی بار ه در دجدگاهی یار د اوجیی قارجر ناایگیرناف) وجاود
تشکیفت قضائی خصوصی به صورت کنترلشفه رج ضرور به نظر میرسف.
در وجقع میانجیگر کی ر (چه به موجب جین ماده در بحث گذشت شاکی و تحصایل رضاایت
و ) و چه حتی در بخش دیگر جز مسیر دجدرسی کی ر جمر جست که میتوجناف تاا حاف زیااد
کا به تسهیل یی رونف دجدرسی کی ر و ه چنین کاهش د او مطروحه ناایف.
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فوه بر جین در میانجیگر کی ر به موجب جین ماده نقشی بسایار مها بارج جامعاه در حال و
یصل د او کی ر در نظر گریته شفه جست و به وجقع با گریز به نحاوه رسایفگی باه شاکایات و
د او در گذشته و دجدگاهها صي سابر ،قانونگذجر ت ت جیرجد جامعه رج چه به صورت یارد و
چه به صورت جاعی د وت به حل و یصل شکایات ناوده جست.
جیبته تا پیش جز تصویب جین ماده و سایر ماوجد کاه جیااده قاانونی باودا میاانجیگر در جماور
کی ر میکننف ه برخی نهادها ججتاا ی و خیریه و برخی بخشهاا دجدگساتر باه ویاژه در
جرجی با مجازجت سنگین جز جايه قتل جقفجم به میانجیگیر و تفش برج تحصایل رضاایت شااکی
صورت میدجدنف و جیبته منع قانونی برج چنین جقفجماتی در گذشته وجاود نفجشات و جماا باا قاانونی
جنگاشتن جین جمر و ه چنین گسترش دجمنه جشخاصی که جمکاا دست یازیافا باه جیان جمار رج پیافج
میکننف جین جمر تسهیل بیشتر یایته جست .مه تر جز هاه جینکه حتی به موجاب جیان مااده مقاام
قضائی ه به نو ی تشویر به تعیین میانجی برج شکایات شفه جسات و بافین ترتیاب شاروع جمار
میانجیگیر منوط به جقفجم جریار و جیرجد و مؤسسات نگردیفه جست بيکه خود دستگاه قضاء جیان جمار
رج شروع میناایف.

 .2.3نظارت بر اجرای قراردادهای کیفری و تحلیل نقش سیاست جنایی مشارکتی در آن
تا جینجا نقش مردم و نهادها جامعو در یرجینف شروع تعقیب کی ر و ییصيه دجدا باه جختفیاات
مورد بررسی قرجر گریت .در جین قسات قصف بر جین جست که نقاش اهاا در یارض خاتااه یاایتن
یرجینف کی ر و توجیر مقام قضایی و مته در مورد نحوه تعقیب کی ر ماورد بررسای قارجر گیارد.
مطابر سیست جقتضا تعقیب کی ر  ،رسیفگی به پرونفه زمانی به یور دجئ متوقف مایشاود کاه
مته به تعهفجت خویش ،بر جسا ،قرجردجد که با دجدستاا منعقف ناوده جست ،ال ناایف؛ در ریار
جین صورت رسیفگی مجفد صورت می گیارد و دجدساتاا پرونافه رج باا صافور کی رخوجسات جهات
رسیفگی به دجدگاه جرسال میناایف.
جمروزه نقش دجدسرج تغییر کرده جست و جختیارجت ا جیازجیش یایتاه و مقاام تعقیاب در جنتخااب
شیوه ها رسیفگی خود ،بیشتر به نوجا مرجعی قضایی تا جی اگر نقش سنتی خود در ج فم جتهاام
شناخته میشود (بوریکاا و سیاوا ،1389 ،ص  .)40قرجردجد شفا حقوق کی ر رجهبرد جفیاف سیاسات
جنایی جست که به موجب ا مقام قضایی و بزهکار در خصوص تعیین سرنوشت د اوج کی ار باا
یکفیگر توجیر میکننف .بر پایه جی ن رجهبارد ،موجیقات بزهکاار باا پیشانهاد مقاام قضاایی در زمیناه
چگونگی پاسخدهی به پفیفه مجرمانه ،مبنا تصای گیر قارجر مایگیارد ،باه گوناهج کاه نباود
موجیقت و جمکاا جست اده جز شیوهها جین رجهبرد برج مقام قضایی رج منت ی میسازد .بافینسااا
در پرتو جین رجهبرد ،مقام قضایی و بزهکار میتوجننف در مرحيهها مختيف یرجینف کی ر با هاکار
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یکفیگر نسبت به تعیین سرنوشت د وج کی ر تصای گیر نااینف (نیازپور ،1390 ،ص  .)56منظاور جز
قرجردجد کی ر  ،نو ی توجیر کی ر جست که بین مقام قضایی و ماته  /بزهکاار منعقاف مایشاود و
مطابر ا مقام قضایی جز پیگرد مجرم صر نظر میناایف و مته /مجرم نیز متعهف به جنجام جیعال یاا
ترك جیعایی می شود که در قرجردجد قیف شفه جست .نتیجه توجیقات بین مقام قضایی و مرتکاب جارم،
وجرد کردا «جانشینها کی ر » در یرجینف دجدرسی کی ر جست که حسب مورد در هر مرحياهج
جز دجدرسی یرق میکنف .در مرحيه تعقیب ،دجدستاا که مقام تعقیب محسوب میشود ،میتوجناف بار
جسا ،مصايحتگرجیای کی ار و در نظار گاریتن من عات ساهامدجرجا افجیت کی ار و جامعاه،
«جایگزینها تعقیب کی ر » رج ج اال ناایف 1که جز جايه جین بفیلهاا مایتاوجا «میاانجیگار
کی ر »« ،مصایحه کی ر »« ،تعيیر تعقیب»« ،بایگانی کردا پرونافه» و «تعویار تعقیاب» رج ناام
برد .در مرحيه تحقیر مقفماتی که کنشگر ا بازپر ،میباشف میتوجنف بر جسا ،خصوصیات جارم
جرتکابی ،روحیات مته  ،جدیاه جرتکااب جارم و  ...یکای جز قرجرهاا تاأمین کی ار رج صاادر ناایاف.
شفیفترین جین قرجرها ،قرجر بازدجشت موقت میباشف که بایف در موجرد جسات نایی و ضارور باه کاار
گریته شود و تا جاییکه جمکاا دجرد بایف جز قرجرها جایگزین بازدجشت موقت جسات اده شاود کاه در
قانوا یین دجدرسی کی ر  78چهار مورد بیاا شفه جست (م  )132ویی در قاانوا یاین دجدرسای
کی ر  ،92قانواگذجر با وقو به مضرجت بازدجشت موقت ،موجرد جایگزینهاا بازدجشات موقات رج
جیزجیش دجده که جز مه ترین ا میتوجا «قارجر نظاارت قضاایی» (م  )217رج ناام بارد .2در مرحياه
دجدرسی نیز کاه صافور حکا جز جاياه حابس صاورت مایگیارد ،جاایگزینهاایی وجاود دجرد تاا
حبسزدجیی صورت پذیرد .در قانوا مجازجت جسفمی  70جایگزینها سنتی م ال زجد مشاروط،
تعيیاار ججاارج مجااازجت وجااود دجشاات ویاای در قااانوا مجااازجت جساافمی  92در مااوجد  64تااا 87
جایگزینها نوینی رج برج حبس جز جايه «جزج نقف روزجنه»« ،خفمات امجیان عه»« ،حبس با
نظارت جیکترونی » ،پیشبینای نااوده جسات کاه بعاف جز مفحظاه پرونافه و شایساتگی مجارم در
برخوردجر جز جین جریاقات ،مقام قضایی حسب مورد یکی جز جینها رج ج اال میناایف.

 .1برج جیف ات تکایيی جز جایگزین ها تعقیب کی ر رجوع شود باه :شاور  ،محااف ،جاایگزین هاا زنافجا یاا
مجازجت ها بینابین ،نشر گرجیش1382 ،؛ کوشکی ،رفمحسن ،جایگزینها تعقیب د وج ااومی در نظاام دجدرسای
کی ر جیرجا و یرجنسه ،یصينامه پژوهش حقوق ،سال دوجزده  ،شااره .1389 ،29
 .2برج جیف ات بیشتر در جین زمینه مرججعه شود به :جیهی منش ،محافرضا ،قرجر بازدجشت موقت و جاایگزین هاا ا
در حقوق جیرجا و یرجنسه ،جنتشارجت مجف ،چاپ جول1389 ،و هاچنین نیازپور ،جمیرحسن ،تاوجیقی شافا یاین دجدرسای
کی ر  ،نشر میزجا ،چاپ جول ،1390 ،صص  212تا .223
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 .4بررسی و تحلیل نقش سیاست جنایی مشارکتی در قراردادهای کیفری
حال پس جز معریی ججاایی وضعیت قرجردجدها کی ار در حقاوق جیارجا ،باه نقاش ماردم مطاابر
قوجنین مربویه در مرحيه ججرجیی شفا جین قرجردجدها در بطن جامعاه مایپاردجزی و جینکاه ماردم و
نهادها جامعو در جین مرحيه ه دجرج نقشهایی یعال میباشنف یاا جینکاه نقاش اهاا پررنا
نایباشف .مطابر قوجنین یعيی کی ر جیرجا در جین مرحيه جز دجدرسی برج ماردم ناایتاوجا نقشای
قائل شف ،چوا رویکرد رایب سرکوبگر میباشف و پاسخها ججتاا ی چنفجا جایگااهی نافجرد .در
مصوبات جفیف کی ر جیرجا ،مقررجت نسبتاً مناسبی تفوین شفه جست که وجکنشها ججتاا ی کاه
توسا دستگاه فجیت کی ر ج اال میشونف ،در بستر جامعه به ججرج در می ینف که ه ن ع جامعاه
و ه ن ع سایر کنشگرجا پرونفه در ا میباشف.
قانونگذجر در ماده  81قانوا  .د .ك 92 .بعف جز جینکه شرجیا ج اال تعيیر تعقیب رج بیاا نااوده
جست ،مقرر دجشته جست که ...« :مقاام قضاایی ،ماته رج حساب ماورد مکياف باه ججارج برخای جز
دستورها زیر میکنف ... :خوددجر جز جشتغال به کار یا حریه معین – خوددجر جز ریات و ماف باه
محل یا مکاا معین – جنجام کار در جیام یا ساا ات معاین در مؤسساات ااومی یاا اامجیان عاه –
شرکت در کف،ها یا جيسات موزشی ،یرهنگی و حریهج و.»...
بفین ترتیب قانونگذجر پا نهادها ججتاا ی رج نیز به بحث نحوه جصفح مته (و بيکه مجرم) جز
یریر یعاییتها سازنفه ججتاا ی به میاا کشیفه جست .هااا یور که جز جیان مااده و ساایر ماوجد
قانوا ئین دجدرسی کی ر مصوب  92بردجشت میشود ،در وجقع جین جامعه و مؤسسات و نهادهاا
ججتاا ی و اومی هستنف که مشارکت در جصفح و تربیات و یاا حتای باه نحاو مجاازجت مجارم
مینااینف و بفین ترتیب نقشی مه در رونف کی ر مجرم پیفج میکننف .در نتیجه قانونگذجر فوه بار
کشف و تعقیب جارم حتای باا جتخااذ سیاسات جناایی مشاارکتی جز نهادهاا ریرقضاائی و حتای
ریردویتی برج تکایل رونف رسیفگی به جرجی جست اده میکنف و پس جز ر ایت مقاررجت ماذکور در
قانوا با حصول شرجیا و ضوجبطی خاص ،جز جین نهادها و مؤسسات کا میگیرد .و باز ه الزم باه
تکرجر جست که:
ه چناا وظی ه تعقیب کی ار تاامااً بار هافه دجدسارج و باه یاور خااص دجدساتاا جسات و
سازمااها مذکور در وجقع نو ی نقش شاکی و یا ج فمکننفه جرم رج جی ا میکننف و یا نهایتااً جینکاه
به ویژه در تعقیب کی ر بیشتر با جین نهاد هاکار مینااینف و مستقفً جمکاا تعقیب رج نفجرنف.
فوه بر جین در قانوا مجازجت جسفمی نیز ،جایگزینها حبس بارت جز دوره مرجقبت ،خافمات
اومی رجیگاا ،جزج نقف  ،جزج نقف روزجنه و محرومیت جز حقوق ججتاا ی دجنسته شافه جسات
که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخ یف با مفحظه نوع جرم و کی یت جرتکااب ا ،ثاار
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ناشی جز جرم ،سن ،مهارت ،وضعیت ،شخصیت و سابقه مجرم ،وضاعیت بازهدیافه و ساایر جوضااع و
جحوجل تعیین و ججرج میشود (م .)64

 .5تحلیل موانع تقنین و اجرای سیاست جنایی مشارکتی
جما با وجود تعریف سیاست جنایی مشاارکتی در حقاوق بسایار کشاورها و جز جاياه جیارجا در رجه
تقنین و تعیین مصادیر و نحوه ججرج جین سیاست جنایی مشکفت و موجنعی نیز به چش میخورد.
در مرحيه تقنین سیاست جنایی مشارکتی ماکن جست چه در هنگاا تفوین قانوا و چه حتی پیش
جز ا در هنگام نیازسنجی برج وضع قانونی جفیاف جیارجدجت ،جشاکاالت و ماوجنعی ظااهر گاردد .در
مرحيه وضع قوجنین شایف جین سؤجل مطرح شود که جصفً بایف جوالً کفجم دساته جز جارجی رج دجخال در
دجمنه ايکرد سیاست جنایی مشارکتی ناود و ثانیاً جینکه کفجم بخشها جامعه رج در جین سیاست
دخایت دجد .یبیعی جست که شناسایی جرجی یوقجیذکر با وجود جینکاه در وهياه جول جمار چنافجا
صعب و پیچیفه به نظر نایرسف جما با جین حال در مرحيه بیاا مصادیر نها مشکفتی رخ مایدهاف
کاا جینکه در برخی قوجنین موضو ه یعيی نیز جین نکته به چش می یف.
به نوجا م ال در ماده  66قانوا ئین دجدرسی کی ر جفیف (و جصفحیه ساال  1394ا) کاه
شرح و تحيیل کامل پیشتر مف ،نقش و جایگاه خاصی برج ساازمااهاا ریردویتای و ماردمنهااد
تعریف کرده جست و در وجقع سیاست جنایی مشارکتی رج افً به رسایت شناخته جست ،جما باه هار
حال با جینکه جین ماده و برخی موجد مشابه ا ،گامی جساسی برج ریع خأل قانونی به شاار مایرود و
نقش نهادها مفنی و جامعو رج در یرجینف شروع به تعقیب کی ر پذیریته جست ،جماا بااز ها باه
نظر میرسف ماده مذکور خایی جز جشکال نباشف و ه چنین جبهاماتی رج در خود دجشته باشف .جز جاياه
جینکه به نظر میرسف جین جمکاا وجود دجشت که دجمنه جرجی موضوع ماده گستردهتر در نظر گریتاه
میشف و برخی دیگر جز جرجیای که میتوجا در کشف ،تعقیب و یا تحقیر نها جز نهادهاایی باه جاز
نهادها قضائی کا گریت و نها رج در جین جمور سهی و شری گردجنیف ه در جین ماده گنجانافه
میشفنف .جرجیای نسبتاً سب که در نها هف جصيی قانونگذجر جز مجاازجت مارتکبین نهاا در وجقاع
صر مجازجت و زجر مجرم نیست بيکه در وجقع مجازجت به نیت جصفح بزهکار ج اال میگردد .به هر
حال بهتر ا بود که دجمنه جین گونه جرجی بیشتر جز جین میبود.
فوه بر جین نکته مه در جینجا ا جست که شایف خود جین سازمااهاا ها باا توجاه باه جبهاام
قوجنین موجود حقیقتاً نفجننف که چه یور بایف جین مشارکت شکل بگیرد .در وجقع جینکه بایف باهویاژه
در مرحيه مجازجت چه جقفجماتی صورت دهنف و جصفً چه نوع مجازجتی رج در نظر بگیرنف باا توجاه باه
جبهام قوجنین موجود جا سؤجل و تأمل بسیار دجرد.
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ه چنین جز یر دیگر در مرحيه ججرج سیاست جنایی مشاارکتی ها بااز جیارجدجت و ماوجنعی
ماکن جست پفیفجر گردد .شایف بزرگترین جشکال موجود در جین زمینه فم تعیین ضااانت ججارج
دقیر در جین زمینه باشف .جز نجا که جین نهادها ریردویتی هستنف و در وجقع دویت به یحاا سيسايه
مرجتب نقشی در تصایاات و جقفجمات نها نفجرد جین جمکاا وجاود دجرد کاه جز یریای جیان نهادهاا جز
جنجام وظی ه خود در قبال مجرم خارج شونف و به جو به شکل ی نیرو کار رجیگاا بنگرناف و حتای
جز و بهرهکشی کننف و شایف نو ی جست اار در حر و روج دجرنف .ه چنین جز ساو دیگار ماکان
جست میاا جین نهادها با شخص مجرم نو ی تباانی صاورت گیارد و مجارم تنهاا باه شاکل صاور
متحال مجازجت شود و جما با پردجخت وجه یا به یریقی دیگر جز مجازجت به نحو بگریزد .ه چناین
در مرحيه تعقیب و تحقیر کی ر که جین نهادها با دجدستاا مشارکت و هاکار میکنناف ،ماکان
جست جز فجیت و جنصا خارج شفه و برج تأمین و نیل به جهاف و مقاصاف و جرارجض خاویش و در
رجستا مصای خود به برخی جشخاص جیرجد جتهام وجهی نااینف و دساتکا بارج خفشاهدجر کاردا
حی یت و برو جیارجد و هااین یاور جز میافجا باه در کاردا رقباا خاود جز جیان جمکااا قاانونی
سوءجست اده نااینف .در هر صورت ج تااد جگرچه در جین مرحيه جز سیاست مشارکتی مبنا ايکارد
جست جما به هر حال نبایف جز جمکاا یساد و سوءجست اده جین نهادها بهسادگی بور کرد.
به هر حال به نظر میرسف قوجنین موجود تضاین محک و قابال ج تناایی در جیان زمیناه جرجئاه
نکردهجنف و روجست و بایسته میناایف که قانونگذجر در جین زمینه جقفجم به جصفح و یا تتای و تکایال
قوجنین موجود در زمینه سیاست جنایی مشارکتی ناایف.

نتیجهگیری
 .1مفجخيه مردم در یرجینف دجدرسی ،فوه بر پیشگیر جوییه و ثانویه جز جرتکاب جرم ،کا شاایانی
به نظام کی ر در حل و یصل جختفیات کی ر میکنف .یذج در حقوق کی ر جیرجا يیرر جینکاه
با توجه به مبانی یقهی و حقوقی جز جايه قانوا جساسی ،ظرییت مناسبی برج جستافجد جز نهادهاا
مردمی وجود دجرد و به ویژه با تصویب قانوا جفیف یاین دجدرسای کی ار گاامی مها در جهات
مردمی کردا دجدرسی کی ر بردجشاته شافه جسات .جز جاياه قانونگاذجر در مااده  66قاانوا ئاین
دجدرسی کی ر مصاوب ( 1392و جصافحیه ساال  1394ا) دربااره سیاسات جناایی مشاارکتی
موجرد رج بیاا دجشته جست که تا به حال در نظام قضایی جیرجا توجهی شایساته باه ا نشافه باود.
یکی جز نو ور ها قانوا جفیف ئین دجدرسی کی ر (مصوب  ،)1392تفوین هاین ماده میباشاف
که دخایت سازمااها مردمنهاد رج در یرجینف کی ر صرجحتاً به رسایت شناخته جسات .بار جساا،
ماده  66نایتوجا جین سازمانها رج ج فمکننفه صر به شاار ورد و جیزوا بار ج افم جارم ،حقاوقی
برج سازمانها ریردویتی پیشبینی شفه که در وجقع جین حقوق متعير باه شااکی جسات .در وجقاع
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سازمااها مزبور جز حیث شکایت در زمره شکات خصوصی و جز حیث زیاا ،مف ی خصوصی ،ویو با
وجود هویت نها به نوجا ی شخصیت حقوقی ریردویتی محسوب میگردنف.
 .2مطابر ماده  82قانوا ئین دجدرسی جفیف نیز نقش مهای برج میانجیگر کی ار توساا
جشخاص حقیقی و حقوقی ریرقضائی تعیین شفه جست .میانجیگر کی ار  ،یرجیناف ساهجانباه یاا
سهیریه ج جست که یارز جز تشری ات معاول در یرجیناف کی ار  ،بار جساا ،توجیار قبيای شااکیـ
بزهدیفه و مته ـ بزهکار با حضور شخص ثای ی به نام میانجیگر یا میانجی ،به منظاور حال و یصال
جختف هاا و مساایل ناشای جز جرتکااب جارم رااز شافه جز ناوع ریردویتای جسات .در جیان ناوع جز
میانجیگر کی ر  ،حل و یصل جختف به نهادها مردمی سپرده میشود و جختفیی که جز بطان
جامعه برخاسته جست ،دوباره به هااا جا برج ییصايه دجدا اودت دجده مایشاود .تقنینای شافا
میانجی گر کی ر جامعو  ،جیهام گریته شفه جز سیاست جنایی مشارکتی وجکنشی جست که بعف جز
وقوع جرم ،مردم در یرجینف کی ر مشارکت دجده میشونف .جین مااده گاامی جساسای در حرکات باه
سو قضاء خصوصی در نظام قضائی جاهور جسفمی جیرجا بردجشته جست.
 .3قانونگذجر در ماده  81قانوا ئین دجدرسی کی ر  92پا نهادها ججتاا ی رج نیز باه بحاث
نحوه جصفح مته (و بيکه مجرم) جز یریر یعاییتها سازنفه ججتاا ی به میاا کشیفه جست .هااا
یور که جز جین ماده و سایر موجد قانوا ئین دجدرسی کی ر مصوب  92بردجشت مایشاود ،در وجقاع
جین جامعه و مؤسسات و نهادها ججتاا ی و اومی هستنف که مشارکت در جصافح و تربیات و یاا
حتی به نحو مجازجت مجرم میناایناف و بافین ترتیاب نقشای مها در روناف کی ار مجارم پیافج
میکننف .فوه بر جین در قانوا مجازجت جسفمی نیز ،جایگزینها حابس باارت جز دوره مرجقبات،
خفمات اومی رجیگاا ،جزج نقف  ،جزج نقف روزجنه و محرومیات جز حقاوق ججتااا ی دجنساته
شفه جست که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخ یف با مفحظه نوع جرم و کی یت جرتکاب
ا ،ثار ناشی جز جرم ،سن ،مهارت ،وضعیت ،شخصیت و سابقه مجارم ،وضاعیت بازهدیافه و ساایر
جوضاع و جحوجل تعیین و ججرج میشود (م .)64

منابع
الف) فارسی
 .1جست انی ،گاستوا؛ یوجسور ،ژرژ؛ بویوك ،برنار ( ،)1377یین دجدرسی کی ر  ،ترجاۀ حسن دجدباا ،چااپ جول ،تهارجا،
جنتشارجت دجنشگاه فمه یبایبایی.
 .2جمیف  ،جيیل (« ،)1382دجدرسی کی ر و حقوق بشر» ،مجيۀ مجيس و پژوهش ،سال ده  ،ش .38
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 .3شور  ،محاف (« ،)1386تحول جایگاه دجدسرج و ترجیعی شفا جمر تعقیب» ،در :گروهی جز مؤی اا ،تأمفتی در حقاوق
تطبیقی ،به مناسبت نکودجشت دکتر سیف حسین ص ایی ( ،)2چاپ جول ،تهرجا ،جنتشارجت ساات و مؤسساۀ حقاوق
تطبیقی دجنشکفۀ حقوق و يوم سیاسی دجنشگاه تهرجا.
 .4بوریکاا ،ژجك و مار سیاوا ،ا مار ( ،)1389یین دجدرسی کی ر  ،ترجاۀ با ،تفین ،تهرجا ،خرسنف .
 .5جاشیف  ،يیرضا ( ،)1390سیاست جنایی مشارکتی ،چاپ جول ،تهرجا ،میزجا ،تهرجا.
 .6حسینی ،سیف محاف (« ،)1381مرججع ججتاا ی پاسخدهی به پفیافۀ مجرماناه در سیاسات جناایی جسافم» ،مجياۀ
دجنشکفۀ حقوق و يوم سیاسی ،شااره .58
 .7دیاا ،مارتی ،میر ( ،)1381نظامها بزرگ سیاست جنایی ،جيف نخست ،چاپ جول ،ترجاۀ يای حساین نج ای
جبرنف باد  ،تهرجا ،میزجا.
 .8رستای ،ویی (« ،)1386مشارکت مردم در یرجینف کی ار (بررسای سیاسات جناایی کشاورها رربای)» ،یصاينامۀ
حقوق ،مجيۀ دجنشکفۀ حقوق و يوم سیاسی ،سال  ،37شااره .2
 .9زینایی ،جمیر حازه (« ،)1387سرمایۀ ججتاا ی :بستر برج ج اال کی رها ججتااعمحور در جیرجا» ،مجياۀ حقاوقی
دجدگستر  ،ش .64
 .10شاس ،بفججهلل ( ،)1385یاین دجدرسای مافنی ،چاپ چهاارده  ،جنتشارجت درجك.
 .11صا ایی ،سیف حساین؛ قاسااا زجده سایف مرتضای ( ،)1391حقاااوق مااافنی جشاااخاص و محجاورین ،ویرجسات
چهارم ،چاپ هجفه  ،سات.
 .12باسی ،مصط ی ( « ،)1382فجیت ترمیای ،دیفگاه نوین فجیت کی ر » ،مجيۀ پژوهش حقوق اومی ،شااره .9
 .13ظی زجده جردبیيی ،یائزه؛ حسابی ،سارج ( « ،)1390سیاست جنایی و تطور م هومی ا» ،یصينامۀ تعاایی حقاوق،
شااره .15
 .14ر ار  ،محاف ( « ،)1386وجمل توجیهکننفه جرمزدجیی» ،مجيۀ حقوقی فجیت رج ،شااره .8
 .15رفمی ،حسین ( ،)1393فجیت ترمیای ،چاپ پنج  ،تهرجا ،سات.
 .16قباد  ،يیرضا (« ،)1381ضرورت مشارکت مردم در رصاههاا یرهنا » ،جز مجاو اه مقااالت دویات ،ماردم و
هاگرجیی ،جيف جول ،تهرجا ،نشر ا.
 .17قپانچی ،حسام؛ دجنش نار  ،حایف (« ،)1391جیگوها دوگانه یرجینف کی ار کنتارل جارم و دجدرسای منصا انه»،
مجيۀ موزهها حقوق کی ر  ،دجنشگاه يوم جسفمی رضو  ،شااره .4
 .18کوشااکی ،رفمحساان (« ،)1392سااازمااهااا ریردویتاای :جز جن عااال تااا مشااارکت رو بااه یعااال در تعقیااب
د وج اومی» ،مجيۀ پژوهش حقوق کی ر  ،سال دوم ،شااره چهارم.
 .19الزرژ ،کریستین ( ،)1390در مف بر سیاست جنایی ،ترجاۀ يای حساین نج ای جبرناف باد  ،چااپ دوم ،تهارجا،
میزجا.
 .20محاف  ،جحاف ( ،)1390جرمزجیی نظام فجیت کی ر و رجهها پیشگیر جز ا ،پایاانامۀ کارشناسیجرشف حقاوق
جزج و جرمشناسی ،دجنشگاه یردوسی مشهف.
 .21میر  ،سیف رضا ( ،)1390یین دجدرسی کی ر ؛ تعقیب کی ر (بررسی تطبیقی در نظام افجیت کی ار جیارجا و
جنگيستاا) ،چاپ جول ،تهرجا ،جنتشارجت مجف.
 .22نج ی جبرنف باد  ،يی حسین؛ هاش بیکی ،حایف ( ،)1390دجنشنامۀ جرمشناسی ،چاپ دوم ،تهرجا ،کتابخانۀ گانج
دجنش.
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 .23نج ی جبرنف باد  ،يیحسین (« ،)1391دربارۀ جمنیتشناسی (جز حر بر جمنیات تاا حار بار تاأمین)» ،دیباچاه در:
رضوجنی ،سودجبه ،مفیریت جنساامفجر ریس جرم ،چاپ جول ،تهرجا ،میزجا.
« ،)1390( ---------------------- .24دربارۀ جصطفح سیاست جنایی» ،دیباچه در :الزرژ ،کریساتین ،در ماف بار
سیاست جنایی ،ترجاۀ يی حسین نج ی جبرنف باد  ،چاپ دوم ،میزجا.
« ،)1382( ---------------------- .25میانجیگر کی ار  :جياوهج جز افجیت ترمیاای» ،دیباچاه در :باسای،
مصط ی ،جیرها نوین فجیت ترمیای در میانجیگر کی ر  ،چاپ جول ،جنتشارجت دجنشور.
 .26نوبهار ،رحی (« ،)1390جصل کاربرد کاینۀ حقوق کی ار » ،ماوزههاا حقاوق کی ار  ،دجنشاگاه ياوم جسافمی
رضو  ،دورۀ جفیف ،شااره .1
 .27نیازپور ،جمیرحسن (« ،)1390جز حقوق کی ر تا حقوق کی ر قرجردجد شفه» ،موزهها حقوق کی ر  ،دجنشاگاه
يوم جسفمی رضو  ،دورۀ جفیف ،شااره .1
 .28هرز ،دوت (« ،)1382میانجیگر بین مرتکب و بازهدیافه ،مافل «د وجگ» در کویاونی یاااا» ،ترجااۀ حسان
کاش ی جساا یلزجده ،مجيۀ حقوقی دجدگستر  ،شااره .42

ب) انگلیسی
th
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