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Abstract 
After the system based on correction and 
treatment and the failure of the prison 
project, the second generation of 
punishment came into being, which was 
introduced as the restorative justice system, 
but in recent years, the third generation of 
punishment called participatory justice was 
discussed and accepted in legal circles and 
doctrine. However, with the clarification of 
the policy of restorative and participatory 
justice, the tendency towards it has 
increased even more and it has become 
more and more successful. The Islamic 
Penal Code also comes under various 
headings, such as alternatives to 
imprisonment and semi-liberty. Because 
the involvement of victims and offenders 
in criminal matters will be a kind of 
participation in punishment and 
participation in the rehabilitation of the 
offender and the return of the third side of 
the criminal justice system to society, in a 
general expression when the legislator 
from the title and word “can” It means that 
it wants to expand participation, which is 
more prominent in the new law on 
reducing the punishment of imprisonment. 
This research has been compiled in a 
descriptive and analytical manner, so that it 
can be considered. 
Keywords: Participatory Justice, third 
Generation, Criminal Justice, Criminal 
Justice, Around Litigation.  

  چکیده
نسل ، اصالح و درمان و شکست پروژه زندانبر  مبتنیبعد از نظام 

به عرصه وجود گذاشت که به نظام عدالت دوم از مجازات پا 
نه چندان دور نسل سوم هاي  اما در سال، ترمیمی معروف شد

مجازات به نام عدالت مشارکتی در محافل حقوقی و دکترین 
سیاست شدن  ولی با روشن. بحث و مورد پذیرش قرار گرفت

عدالت ترمیمی و مشارکتی گوي سرعت تمایل به سمت آن هم 
دادرسی  آیینقبال قرار گرفته است و در قانون بیشتر و مورد ا
در چند ماده بحث میانجیگري و حل فصل  1392کیفري مصوب 

دعاوي آمده است و این نگاه حتی در قانون مجازات اسالمی 
توان  می نیز تحت عناوین مختلفی آمده است که 1392مصوب 

. به مجازات جایگزین حبس و نظام نیمه آزادي اشاره نمود
در امر جزایی نوعی  کاران بزهو  دیدگان بزهدادن  دخالت چراکه

و  کار بزهمشارکت در مجازات و مشارکت در بازپروي فرد 
. بازگرداندن ضلع سوم نظام عدالت کیفري به جامعه خواهد بود

» می تواند«از عنوان و لفظ  گذار قانوندر یک بیان کلی وقتی 
دادن  ترشکند یعنی مشارکت را در حال گس می استفاده

خواهد که این امر در قانون کاهش مجازات حبس به نوعی  می
 توصیفی ـ تحلیلیاین پژوهش به روش . شده استتر  پرنگ

  .گردآوري شده است
عدالت ، نسل سوم، عدالت مشارکتی: واژگان کلیدي

  . اطراف دعوا، عدالت کیفري، ترمیمی
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  :ارجاع
، و حقوق اطراف دعوا یفرينسل سوم نظام عدالت ک، ینظام عدالت مشارکت، یانجیگیريم)، 1401؛ (سید محمد، صالحی؛ صادق، فتیلی

 . 10شماره ، تمدن حقوقی
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  مقدمه
اي به قدمت تاریخ جوامع انسانی  سابقه، شوند می اعمال مجازات بر افرادي که ناقض هنجارهاي جامعه

تبعیت و پیروي از قوانین و مقررات و سو  یک از، زیستقابل  الزمه حیات یک نظام اجتماعیچراکه ، دارد
در جوامع مختلف اشکال ، اناین قوانین و مقررات در گذر زم. مجازات قانون شکنان است، دیگر ازسوي

همواره با ، البته در این مسیر. دستخوش تغییر بوده است، گوناگونی داشته و در مقاطع زمانی مختلف
  .نیز مواجه بوده استهایی  چالش

هاي اجرا ضمانتاین است که توسل بیش از حد به ، اساسی در بحث قوانینهاي  امروزه یکی از چالش
و بر عملکرد دستگاه قضا ها  زیاد به دولتهاي  تحمیل هزینه، افرادهاي  زاديآشدن  باعث محدود، کیفري

نظام کیفري را در قالب  نشینی عقبغالباً راهبردهاي  گذار قانون، حل راهیک  عنوان به. شده است
 عنوان بهدر این میان کیفرزدایی . است ی کردهبین پیشکیفرزدایی و قضازدایی ، جرم زداییهاي  سیاست
مورد ، نظام کیفري نشینی عقبهاي  بیش از سایر سیاست، اهبرد اساسی در سیاست جنایی کشورهایک ر

زیرا با حفظ مجرمانه براي رفتاري که تنها واکنش کیفري از آن زدوده ؛ قرار داشته است شناسان نظر جرم
یفري فواید هاي مختلف ک نظریه. داردها  کمتري به سایر سیاستهاي  محظورات و محدودیت، شده است

در حال حاضر تیغ بران کسانی که از مجازات ، اما اند شمرده و مضرات فراوانی را براي این مجازات بر
کسانی که ، کند شده و دیگر بران نیست کنند می زنند و دور زمان به آن افتخار می سالب آزادي دم



  177  دعوا اطراف حقوق و يفریک عدالت نظام سوم ، نسلیمشارکت عدالت ، نظاميریگیانجیم  

 

ت زمان جوامع رفته رفته به این نظر با گذش. کردند می را منزويها  آن مخالفین مجازات زندان را تخطئه و
پیر و فرتوت ها  آن که طرح زندان و سلب آزادي افراد دیگر جواب گو نیست و اسب ترك تازاند  رسیده

  .شده و دیگر پروژه زندان شکسته خورده است
حرکت به سمت عدالت ترمیمی و مشارکتی و نیز زندان زدایی روش نوینی است که جوامع بشري 

اگر روزي مکاتبی همچون مکتب تحققی اند.  ژه اصالح و درمان به سمت آن گرایش پیدا کردهبعد از پرو
دانستند حال  می دانستند و جامعه را در پرورش مجرم مقصر می کاران بزهارتکاب جرم را خارج از اراده 

ه را از بزه و که مجازات سالب آزادي به هزار و یک دلیل جامعاند  به این درك و فهم رسیده شناسان جرم
نهادهاي مدرن کیفري که است  دالیلهمین شاید ، کند نمی تأمیني محافظت و نظم و امنیت او را کار بزه

و  بکاهدخانواده او و جامعه ، تا با اعمال نهادهاي نوین از مضرات مجازات زندان براي فرد کنند میتالش 
  .با کمترین تلفات اصالح و به جامعه برگرداند دون اثرات منفی یا حداقلبا نرمش در مجازات مجرمین را ب

از ، شود می از محکومیت کیفري است که نهاد مجازات توجیه که اند بر این عقیده 1مکتب فایده گرا
هاي آن است مجازات وسیله و ابزاري است براي نیل به غایت  نظر رویکرد ابزارنگر که یکی از زیرشاخه

این دیدگاه اگر ابزار مجازات بتواند دسترسی به  براساس. نظر استمطلوب و دستیابی به اهدافی که مد
مصداق شرح عمل ، پذیرش است و مجازات همانند جرمقابل  سازد پذیر امکاناهداف مورد نظر را 

تنها و تنها اهداف تعیین شده است و ها  خط قرمز تمام تصمیم گیري، در این غایت محور. غیراخالقی است
به تبع آنچه  آینده با. صور و مطلوب این نوع نگاه مبتنی است بر رویکرد آینده نگردیگر متهاي  دغدغه

نبایست در ، دل نگرانی واقعی است و غیر از آن، عملکرد فعلی قرار است در ظرف زمانی پیشرو تحقق یابد
  ).2، 1390، آشوري و خدادادي( داشته باشد تأثیرها  تصمیم گیري

هرچند . آینده زمان الیتناهی و نامحدود است که درحالیمام شده است جرمی که در گذشته واقع و ت
 تأثیرقرار داده است اما جرایم در آینده امکان  تأثیررا تحت  دیده بزهمستقیم  طور بهدر گذشته واقع شده و 
کاهش جرم در آینده مطلوب نهایی و عوامل . اندیشیداي  لذا باید براي آن چاره. بر هر شخص را دارند

در حقیقت حمایت اجتماعی و کنترل جرم اقتضا دارد که با همین موارد ، استها  آن براياي  کننده توجیه
و مسیرهاي هستند که به مجازات جنبه علمی و ها  راهکردن  چرا جوامع بشري به دنبال باز. برخورد شود

ازات و سایر تخفیفات و تعلیق و تعویق مج، نظام آزادي مشروط االیام قدیماز اینکه  ،مشارکتی دهند

                                                      
1- Utilitarian 
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آیا به ، و جامعه در کجاي مجازات قرار دارد دیده بزهرا در مقابل مجرم نشان دهند پس جایگاه ها  نرمش
کسی که نظم و هنجارهاي آن را مورد خدشه قرار داده را به کردن  دنبال این هستیم که جامعه مجازات

هم که  دیده بزهز مجازات یک امر انتزاعی است و رضایت جامعه ا، این طور نیست؟ بوته فراموشی بسپارد
و نوعی جبران شود  می هم رضایت او جلب، باید در اجراي برخی مجازات به نحوي مشارکت داده شود

  .خسارت خواهد شد
به ، از علت و عوامل بزه آن نظر صرفممکن است فراموش شود فرد بزهکار است که اینجا  این که در

شود نسبت به آن موضع هجومی بگیرد و  می آن از جامعه باعثشدن  شود و رانده می نوعی از جامعه رانده
جامعه را مقصر بشمارد و در صدد انتقام بر خواهد آمد و ، در زندگی به آن دچار شودیی هر اتفاق یا نارسا

در این ، بزهکار در جامعه امري محکوم و خطري مضاعف استکردن  رها. به ضد آن تبدیل خواهد شد
با ، کار بزهفرد هاي  ویژگی مقطع زمانی با ورود عدالت ترمیمی و مشارکتی به موضوع ضمن بررسی

آگاهی از درجه خطرناکی و قدرت سازگاري و هماهنگی او با ضوابط و معیارهاي اجتماعی به ارائه 
نوعی به  دیده بزهاو از مجازات و جلب نظر و رضایت کردن  ضروري پرداخته و هدف دورهاي  درمان

  شود. می بزهکار را بازاجتماعی کرده و از آلودگی مجدد و تکرار جرم جلوگیري

  دادرسی کیفري آییناصل حق اطالع و آگاهی از حقوق در قانون  - 1
اجرایی است که بتوان این هاي  حرکت به سمت عدالت در جوامع بشري در تمام قرون بستگی به ضمانت

ولی در عمل نتوان از آن بهره برد ، ر حقی براي کسی قائل شویمعدالت را به موقع اجرا گذاشته و اگ
اصل برائت براي متهمان تا قبل از صدور بودن  حقوقی مانند جاري. کاري بس بیهوده انجام شده است

طرفی  بی تیرعا، وجود قاعده انصاف در رسیدگی، حق دادرسی عادالنه، ت قطعی پروندهیحکم محکوم
ارجاع امر به میانجیگري ، مان رسیدگی و تحقیق تا صدور راي و اجراي حکمقضات در کلیه مراحل از ز

تا » که بازوان اجرایی مقام قضایی هستند«ن و کارشناسان دادگستري یبرخی امور به ضابط و نیز ارجاع
حقی که در برخی از مراجع انتظامی تا حد ، دگی به پرونده و برخورداري متهم از حق سکوتیهنگام رس

ل در دعاوي تا آزادي مشروط و نظام نیمه یو حق انتخاب وک نشده شناختهزیادي رعایت و به رسمیت نسبتاً 
نداشته باشد هیچ یی اجرا ضمانتاگر ، که براي افراد در قانون در نظر گرفته شدههایی  آزادي و تمامی حق

هاي  قوانین یکی از شاخصه حق اطالع ازایم.  حقوقی را هم ضایع کردهحتماً حقی را به اجرا در نیاورده و 
اینکه  ،گیرد می مختلفی انجامهاي  حقوقی در قالب پیشرفت جوامع مدنی است که به روش یافتگی توسعه
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حق محاکمه عادالنه و سایر ، حق داشتن وکیل، اطراف دعوا از چه حقوقی در قبال هم برخوردار هستند
  .حقوقی که در قوانین در نظر گرفته شده است

عدالت کیفري مشارکتی است که در قانون ، بتوان گفت که نسل سوم عدالت جرئتشاید به  حال بااین
این نوع نگاه چراکه . از قوانین قبلی آمده استتر  به نوعی برجسته 1392دادرسی کیفري مصوب  آیین

اطراف دعوا ممکن است باعث کردن  رها. دعوا در امور کیفري خواهد شدهاي  طرفکردن  باعث درگیر
سازي  ایمن 2مشارکتی یا ترمیمیهاي  روز برخی مشکالت در آینده شود و یا جذب این افراد به این نظامب

بدون مشارکت اطراف  3مانند نظام نیمه آزاديهایی  نظام تأسیسچراکه . جامعه را در بر خواهد داشت
مشارکتی و ترمیمی ي ها حق اطالع و آگاهی این نوع نظام. نخواهد بود پذیر امکاندعوا در مقام اجرا 

وظیفه حاکمیت است تا جامعه با اطالع از این حقوق زمینه مشارکت را فراهم آورد و این مطلوبیت یک 
  .نظام عدالت محور است
لذا اگر هم عموم مردم از آخرین ، و ابزار کار وکال آگاهی از آخرین قوانین استها  یکی از خصیصه

اما در کشور ما به علت نبود سیستم قضایی ، گردد نمی ی پیداتغییرات اطالع نداشته باشند مشکل خاص
مشکالت ، گیرد و عدم اطالع از قوانین می توسط مردم صورتعمدتاً پیگیري پروندهاي ، وکاللتی

پس اطالع از قوانین و امتیازاتی که . شود می کند که نهایتا منجر به اطاله دادرسی می فراوانی را ایجاد
هاي  کاهش نزاع، روابط در جامعهشدن  بهتر، ها کاهش هزینه، وجب گسترش عدالتاطراف دعوا دارند م

  .مدنی و باال رفتن سطح تحمل و پذیرش اجتماعی خواهد شد
حل آن از طریق ، دعاوي وفصل حلبراي جذب افراد در ها  با جمع شرایط یکی از بهترین راه

با  کاران بزهمعموالً . شود می ارهاي جامعهاست که باعث بر هم زدن هنج کار بزهافراد دادن  مشارکت
بر جامعه نقشی در ترمیم و تعدیل آن ندارند و فقط متحمل مجازات خواهند شد که ها  تحمیل برخی هزینه

البته این بیان نافی خساراتی که بزهکار و ، یک امر عادي است کاران بزهاین مجازات براي برخی از 
کردن  بزهکاران به مجازات و تحمیلکردن  وارد، اما شوند نیست می حملخانواده او از قبل این مجازات مت

این که  آنان را باال خواهد بردپذیري  و بعد به خانواده آنان به نوعی مسئولیتها  آن بهها  بخشی از این هزینه
عدالت ورود به نظام هاي  یکی از دروازه حال بااین. شود می باعث تقویت نظام عدالت کیفريدادن  دخالت

                                                      
2- Participatory or restorative 
3- Semi-liberty system 
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، مثل مجازات جایگزین حبس کار بزهمشارکتی امر میانجیگري و نیز اجراي برخی مجازات با قبول توسط 
  .امکان اجرا وجود نخواهد داشتها  آن آزادي مشروط و نیمه آزادي است که بدون رضایت

  سیاست جنایی مشارکتی - 2
. کیفري رسیدگی فرایند در لتیغیردو نهادهاي و مدنی جامعه مشارکت یعنی مشارکتی جنایی سیاست

اینکه  هم و رسیدگی سرعت نظر از هم نماید شایانی کمک رسیدگی روند به تواند می مردم مشارکت
 وقوع از پیشگیري همچنین و مسئولین با همکاري ودهی  گزارش به تواند می زمینه این درسازي  فرهنگ
 و پیشگیري هوشمندي ترکیب با هجامع امنیت تضمین مشارکتی جنایی سیاست. نماید کمک جرم
 با مبارزه نتیجه عنوان به امنیت واقع در. است بزهکاران اجتماعی بازپذیرسازي و مجازات بهدهی  پاسخ
 و پیشگیريازآنجاکه  لذا، یابد می تحقق مردم مشارکت با که است اي عمده هدف خود مجرمانه پدیده
 گفت توان می، اند کرده درك را آن جنایی انذارگ سیاست همه که ناپذیرند تفکیک مقوله دو امنیت
 براي. نماید تأمین مردم خود به توسل با را گام دو این که است آن بر مشارکتی جنایی سیاست که

 امضاء محلی و دولتی نهادهاي میان که امنیت محلی قراردادهاي تهیه به اقدام کشورها برخی، نمونه
 جنایی سیاست اهداف تحقق ازاي  نمونه محلی قراردادهاي کشورها این در واقع در واند  نموده شود می

 از حمایت کیفري میانجیگري، گسترده ابعاد در مشارکتی پیشگیريهاي  همؤلف که است مشارکتی
 جنایی سیاست مهم هدف ترتیب این به. است مختلف سطح در اجتماعی امنیت گسترش و دیده بزه

 رسمی و، دولتیهاي  يگذار سیاست مکانی و زمانی جواري هم با تواند می امنیت تأمین یعنی مشارکتی
 اجتماعی بازپذیرسازي نیز و بزهکاري 4»کیفري سرکوب و پیشگیري« رهگذر از یعنی جامعوي
  ).26، 1390، جمشیدي( بیابد را خود واقعی جایگاه بزهکاران

 1399ري مصوب هاي عدالت ترمیمی در قانون کاهش مجازات حبس تعزی یکی دیگر از شاخص
 5»11«در این راستا ماده  است. توجه به سوابق بزهکار، ها مجازاتکردن  است که تضمینات اصل فردي
ضمن گسترش دامنه ، با اعمال این سیاست کیفري، گذشتقابل  جرایمقانون مذکور در مقام احصاء 

                                                      
4- Prevention and criminal repression 

» هاي بازدارنده اتتعزیرات و مجاز«) کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 665) و (661)، (657)، (656و سرقت موضوع مواد (: «.. 11ماده  - 5
  »از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفري باشد... به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش 2/3/1375مصوب
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. اکنش متفاوتی نشان داده استبین مجرمین با سابقه و بدون سابقه تمایز قائل شده و و، گذشتقابل  جرایم
  .گامی به سمت عدالت کیفري است، این شیوه از سیاست تقنینی

 ساختن آشنا ضمن، مختلف هاي فرهنگ با جامعه یک مردم میان افکار و آرا تبادل و مشارکت ایجاد
 گذرد می جامعه محیط در آنچه در برابر تفاوتی بی احساس تولد و گیري شکل و یکدیگر با مختلف اقشار

 شامل آن از سازنده ناشی پیامدهايکه  شود می سبب را همبستگی و وفاق نوعی و نموده جلوگیري
 اجتماعی- فرهنگی سالمت و اخالقی امنیت، توسعه روند تسهیل، مجرمانه پدیده کاهش و امنیت افزایش

 یا مستقیم طور به جراییا نهادهاي بر همگانی نظارت افزایش و انفعال از جلوگیري، جوانان میان در ویژه به
  .دهد می قرار تأثیر تحت را اجتماعی حیاتهاي  عرصه سایر غیر آن و
 شاهد مرور به و است نمانده بهره بی مشارکتی جنایی سیاست عرصه به مربوط تحوالت از ما کشور

 کهم ای بوده کشور در دیگري نهادهاي و مردمی نهادهاي قالب در مشارکتی جنایی سیاست از نوعی رشد
پنج  برنامه در راستا همین در. است بوده کشور جنایی سیاست عرصه در گذار قانون رویکرد تغییر نشانگر

میزان  افزایش، قضایی حوزه در حکومت تصدي کاهش ضرورت همچون مواردي به قضایی ساله توسعه
 ،غیرضروريهاي  محدودیت عدم و فردي هاي آزادي و حقوق به توجه، شهروندان مشارکت
 که گردیده ویژه توجه قضایی شبه نهادهاي از استفاده، ارتکابی جرم نوع با جرم به پاسخ سازي متناسب
 کرد مشاهده 1392 مصوب کیفري دادرسی آیین در قانون توان می ملموس صورتی را به آن نتایج

بودن  ولتید در را سابق قانون رویکرد 1392 مصوب يفریک یدادرس آیین قانون). 93، 1390، جمشیدي(
 جریان در را جامعوي نهادهاي و شهرونداندادن  مشارکت و کرد متحول کیفري دادرسی فرایند

هاي  آموزه قراردادنبا مورد توجه  نیز مواردي در عالوه به. است پذیرفته حدودي تا کیفري هاي دادرسی
و نهادهاي مردم نهاد را  کیفري مداخله شهروندانهاي  در رسیدگی دیده بزهعدالت ترمیمی و افزایش سهم 

  .در امر دادرسی کیفري فراهم نموده است
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  دیده بزه نقش و مشارکتی جنایی سیاست - 2- 1
، 8»15«، 7»14«مواد  و گذشتقابل  جرایم خصوص در 1392مصوب  کیفري دادرسی آیین قانون 6»12« ماده
، کیفري فرایند در دیده زیان رکتیمشا نقش مورد مذکور در قانون 13»20«و  12»19«، 11»18«، 10»17«، 9»16«

 بند در ویژه به مشهود جرم مصادیق تعیین در. است داده گسترش تسهیل و بازسازي ضمن را وي مشارکت
  .هستیم کیفري فرایند در دیده بزه مشارکتی توسعه شاهد، دیده بزه واژه ذکر نیز و 45 ماده 14»ب«

                                                      
  شود.  تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می: 12ماده  - 6
  .  کند مطالبه را جرم از یناش الحصول ممکن منافع و يمعنو و يمادهاي  انیز و ضرر تمام برانج تواند می یشاک: 14 ماده - 7
 و ادلـه  تمـام  مصدق رونوشت ای ریتصو تواند می جرم از دهید انیگرفت، ز قرار بیتعق تحت متهم که آن از پس: 15 ماده - 8

 انیـ ز و ضرر ، دادخواستیدادرس  ختم  اعالم از  قبل تا و کند میتسل بیتعق مرجع به پرونده به وستیپ جهت را خود مدارك
  . است یمدن یدادرس نییآ فاتیتشر تیرعا آن، مستلزم به یدگیرس و انیز و ضرر مطالبه. کند دادگاه میتسل را خود

 يفـر یک دادگـاه  در طـرح قابـل   مـذکور  يشـود، دعـوا   اقامـه  یحقـوق  دادگاه در ابتدا انیز و ضرر يدعوا هرگاه: 16 ماده - 9
 زیـ ن يفـر یک جنبـه  واجـد  موضوع که شود ، متوجهیحقوق دادگاه در يدعو اقامه از پس یخصوص یمدع که آن ست، مگرین

 ابتـدا  انیـ ز و ضرر يدعوا چنانچه، اما کند مراجعه يفریک دادگاه ، بهيدعو استرداد با تواند یم صورت نیا در که است بوده
 بـا  توانـد  مـی  یخصوص یشود، مدع مواجه تأخیر با یقانون جهات از یتجه به يفریک حکم صدور و مطرح يفریک دادگاه در

 را یدادرسـ  نـه یهز قـبالً  یخصوصـ  یمـدع  چنانچـه . کنـد  مراجعـه  یحقوق دادگاه به انیز و ضرر مطالبه ي، برايدعو استرداد
  .  ستین آن مجدد پرداخت به يازین باشد پرداخته

 و ادلـه  طبـق  زیـ ن یخصوصـ  یمـدع  انیـ ز و ضـرر  خصـوص  ، دريفریک يرأ صدور ضمن است مکلف دادگاه: 17 ماده - 10
 نیـ ا در کـه  باشـد  شـتر یب قـات یتحق مسـتلزم  انیـ ز و ضـرر  بـه  یدگیرسـ  که آن کند، مگر صادر یمقتض يرأ موجود مدارك

  .  دینمایم یدگیرس انیز و ضرر يدعوا به آن از پس و صادر را يفریک يرأ صورت، دادگاه
 انیـ ز و ضـرر  ایـ  یحقـوق  امـر  به که یدادگاه يباشد، برا یحقوق امر تیماه در مؤثر يفریک یقطع يرأ هرگاه: 18 ماده - 11
  . است االتباع کند، الزم می یدگیرس
 آن مشخصـات  و زانیم است کند، مکلف یم صادر مال متیق ای و ن، مثلیع رد به حکم که يموارد در دادگاه: 19 ماده - 12
  . کند مشخص مقررات مطابق راهریک  تیولئمس ه، حدودیعل محکوم تعدد صورت در و دیق را

 جهـات  از یجهتـ  بـه  يفـر یک امـر  بیـ تعق هرگاه. ستین یخصوص يدعوا سقوط موجب یعموم يدعوا سقوط: 20 ماده - 13
 يدعـوا  کـه  اسـت، درصـورتی   مکلـف  يفریک شود، دادگاه برائت حکم ای بیتعق منع قرار صدور به یمنته ای موقوف یقانون

  .  دینما يرأ صدور و یدگیرس به باشد، مبادرت شده طرحم دادگاه آن در یخصوص
 ایـ  جـرم  وقـوع  نیاند، ح بوده جرم وقوع ناظر که شتریب ای نفر دو ای دهید بزه -ب: است مشهود ریز موارد در جرم: 45 ماده - 14

  .  کنند یمعرف مرتکب عنوان به را ینیمع آن، شخص از پس بالفاصله
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  متهم نقش و مشارکتی جنایی سیاست - 2- 2
 و مشارکتی جنایی سیاست به توجه راستاي در 1392مصوب  کیفري دادرسی آیین قانون در رگذا قانون

 15»81« ماده موجب به. است شده قائل اي گسترده نقش نیز وي براي بزهکار بازپذیري و اصالح همچنین
 تصمیم این با متهم که درصورتی و یابد می تحقق متهم مشارکت با تنها تعقیب تعلیق مذکور نهاد قانون
 صدور خصوص در مذکور قانون 16»247« ماده در. کرد استفاده تعقیب تعلیق قرار توان از نمی نباشد موافق
 راستاي فوق الذکر در قانون 17»217« ماده در همچنین و است پررنگ بسیار متهم نقش قضایی نظارت قرار

 متهم شخصیت و وضعیت با تأمین قرار تناسب متهم نقش توسعه به محکومیت از پیش حبسکردن  محدود
 به گذار قانون کیفري تأمین قرارهاي بحث در 217 ماده 18یک تبصره در حتی بینیم می لذا. است ضروري

 19»442« ماده کیفري فرایند در مشارکت و مصادیق دیگر از. است کرده توجه نیز متهم خواست و اراده
 حق اسقاط با تجدیدنظرخواهی مهلت از پیش تا که است داده را حق این متهم بهکه  است مذکور قانون

 مرجع تکلیف تخفیف اعطاي صورت این در. کند مجازات تخفیف تقاضاي خود تجدیدنظرخواهی

                                                      
ها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجـود نداشـته،    شش، هفت و هشت که مجازات آن در جرائم تعزیري درجه :81ماده  - 15

دیـده، ترتیـب پرداخـت آن در مـدت مشخصـی داده       گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بـزه 
قت متهم و در صـورت ضـرورت   تواند پس از أخذ مواف شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفري باشد، دادستان می

صورت، دادستان متهم را حسب مـورد، مکلـف    با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وي را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این
  : ... کند به اجراي برخی از دستورهاي زیر می

نظارت قضایی را که شامل یک یـا   تواند متناسب با جرم ارتکابی، عالوه بر صدور قرار تأمین، قرار بازپرس می: 247ماده  - 16
  : ...  چند مورد از دستورهاي زیر است، براي مدت معین صادر کند

شدن او و تضمین حقوق بزه دیـده   به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وي، جلوگیري از فرار یا مخفی: 217ماده  - 17
الزم، در صورت وجـود دالیـل کـافی، یکـی از قرارهـاي       براي جبران ضرر و زیان وي، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق

  : ...  کند تأمین زیر را صادر می
در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام بـه حضـور بـا تعیـین وجـه التـزام       : 1تبصره  - 18

  شود.   ت) و (ث) قرار کفالت صادر میصادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهاي مندرج در بندهاي (ب)، (پ)، (
کــه دادســتان از حکــم صــادره درخواســت تجدیــدنظر نکــرده باشــد،   هــاي تعزیــري درصــورتی در تمــام محکومیــت: 442مــاده  - 19

تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی بـا رجـوع بـه دادگـاه صـادرکننده حکـم، حـق تجدیـدنظرخواهی خـود را           علیه می محکوم
العـاده بـا    صـورت، دادگـاه در وقـت فـوق     خواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضـاي تخفیـف مجـازات کنـد. در ایـن     اسقاط یا در

  کند. این حکم دادگاه قطعی است.   حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می
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 یک ازاینکه  به مشروط است سپرده دادگاه قاضی نظر به گذار قانون را آن میزان هرچند، است قضایی
  ).14، 1396، فرهمند( نباشد بیشتر شده تعیین مجازات چهارم

  دعواي وفصل حلدر استفاده از میانجیگري در  کار بزهحق  - 2- 3
توافق  براساس، کیفري فرایندي سه جانبه است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند، میانجیگري کیفري

به منظور ، با حضور شخص ثالث به نام میانجیگر یا میانجی 21»بزهکار« و متهم 20»دیده بزه« قبلی شاکی
 23»ث«و  22»الف« هايبنددر . شود می آغاز، و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرمها  ختالفا وفصل حل

  .تعریف شده استمیانجیگري  1394مصوب  نامه میانجیگري در امور کیفري آیین 1ماده 
ه باشد که به این منظور طبق قوانین و مؤسسو یا شخص میانجی ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی 

 است. ات به تشخیص مقام قضاییمؤسسیا سایر ، شود می تأسیسات غیرتجاري مؤسسمقررات حاکم بر 
را براي  دیده بزهمیانجیگري مشارکت و مداخله داشته و وساطت میان بزهکار و  فرایندشخص میانجی در 

هاي  مردمی و سازمانهاي  مشارکت انجمن طورکلی به. گیرد می حصول سازش و توافق بر عهده
هاي  در واقع شیوه. کیفري شکل گرفته است فراینداست که در هایی  از جدیدترین پدیده یکی، غیردولتی

داوري و ، اختالفات در خارج از نظام کیفري و توسط مراجع اجتماعی مانند میانجیگري وفصل حلسنتی 
صلح و سازش که به صورت عرفی و غیررسمی در بسیاري از جوامع بشري متداول بوده است با پیدایش 

دوباره مطرح و نوسازي شده است و » عدالت ترمیمی« ویژه بهو  25»قضازدایی«و  24»کیفرزدایی«هاي  اندیشه
در واقع سیاست حل فصل دعاوي به . مختلفی در سراسر دنیا در حال اجرا و گسترش استهاي  با شیوه

                                                      
20- Victim 
21- Delinquent 

علـل،   خصـوص  در مناسب يفضا در گریانجیم تیریمد با متهم و  دهید  بزه آن یط هک است ي؛ فراینديگر یانجیم: الف - 22
 صـورت  در و نمـوده  وگـو  گفت متهم و  دهید  بزه به نسبت آن از یناش خسارات جبرانهاي  راه زین و یانتساب جرم جینتا و آثار

  شود.  می نییتع نیطرف حقوق و سازش، تعهدات حصول
و مـتهم و در    دیـده  جموعه اقداماتی است کـه طـی آن بـا مـدیریت میـانجیگر و بـا حضـور بـزه         ث: فرایند میانجیگري؛ م - 23

ها و نیز حسب مـورد   صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضاي خانواده، دوستان یا همکاران آن
اخـتالف کیفـري بـا یکـدیگر بـه      وفصـل   ربط رسمی، عمومی و یا مـردم نهـاد، بـراي حـل     اعضاي جامعه محلی، نهادهاي ذي

  شود.    اي را تنظیم و براي مقام قضایی مربوط ارسال می نامه وگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقت گفت
24- Punishment 
25- Irony 
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ایش به سمت آن است که گرها  روش سنتی چیزي شبیه استفاده از پزشکی سنتی در درمان برخی بیماري
در کشور ما خصوصا مناطق جنوبی و در  حال بااین، به خود گرفتهتري  تازههاي  روز به روز بیشتر و جلوه
در میان قوم لر بحث میانجیگیري » خون بست«در قوم عرب و » فصل«ی به نام آیینمیان اقوام عرب و لر در 

 جرایمري از دعاوي سخت چند ساله حتی بسیا دهنده ختم آییناین چراکه ، داراي قدمت تاریخی است
میانجیگري را در دعاوي که یک طرف ، البته از دیدگاه برخی منتقدان امر میانجیگري، قتل نیز شده است

دانند و یادآورکننده ضامن  می بعدي جرایم ساز زمینهآن جوانان باشند مفید ندانسته و باعث تجري و 
  .جریره در قوانین مجازات اسالمی است

در جرایم «چنین آمد است ، 1392مصوب  دادرسی کیفري آیینقانون  82بخش دوم از ماده ر د
به دادستان اجازه داده تا موضوع ، تعلیق استقابل  ها آن هفت و هشت که مجازات، تعزیري درجه شش

شخص یا ، به میانجیگري شوراي حل اختالف، را با موافقت وي و درخواست متهم دیده بزهشکایت 
که براي میانجیگري ایجاد شده است ارجاع نماید تا طی سه ماه براي حصول سازش میان طرفین اي  همؤسس

... گذشتقابل  در جرایم... «: همان قانون نیز 192به موجب قسمتی از مفاد ماده  عالوه به. »اقدام کند
 ».جیگري کندسعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع به میان، بازپرس مکلف است در صورت امکان

ارجاع تحقیق از شاکی و متهم را ابتدا به صورت انفرادي انجام دهد و در صورت امکان  گذار قانوناینکه 
سعی در ایجاد صلح و سازش کند و ارجامع امر را به میانجی تجویز کند به شکلی براي اطراف دعوا 

این رویکرد به ، کیفري جلوگیري نمودهو ثبت در سجل  کار بزهکند تا از ایجاد بزه براي  می فرصتی ایجاد
ضرري که به کردن  به نحوه شایسته از شدت مجازات کاسته و براي جبرانچراکه ، است کار بزهنفع 
خواهد بود و به دیگر سخن باعث  کار بزهجلوه دیگري از توسل به میانجیگري براي ، آمده است دیده بزه

  ).138، 1396، فرهمند( عفو او از مجازات خواهد شد
در رابطه با امکان ارجاع موضوع به منظور  1392مصوب دادرسی کیفري  آیینقانون  82مقررات ماده 

 گذار قانونهفت و هشت مبین تمایل ، در جرایم تعزیري درجه شش دیده بزهحصول سازش میان بزهکار و 
سیاست جنایی  ضمن توجه بهچراکه . به میانجیگري کیفري جامعه توام با نظارت مقام قضایی است

مشارکتی که توام با جلب همکاري شهروندان و نهادهاي جامعه مدنی براي قضازدایی و پرهیز از استفاده 
عدالت کیفري را اي  ازعدالت ترمیمی است که تا اندازهاي  جلوه؛ انه به جرم استگر سرکوبهاي  از پاسخ

. کند می حقوق مدنی را کمرنگبه عدالت مدنی نزدیک کرده و مرزهاي سنتی بین حقوق کیفري و 
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کیفري همواره توام با جلب هاي  میانجیگري در جریان دادرسی فرایندباید توجه داشت که  حال بااین
در واقع بدون . مشارکت افراد دخیل در موضوع کیفري و سایر شهروندان و نهادهاي جامعه مدنی است

میانجیگري و ترمیم خسارات و آالم امکان حصول سازش از طریق ، مشارکت و همکاري این اشخاص
مستلزم موافقت  82میانجیگري به موجب مقررات صدر ماده  فرایندزیرا ؛ وجود ندارد دیده بزهوارد بر 

و مشارکت او در جریان میانجیگري است و از طرفی دیگر امکان ارجاع امر به میانجیگري بدون  دیده بزه
در غیر این ، در میانجیگري پایه اصلی است دیده زهبمشارکت چراکه . درخواست متهم وجود ندارد

  .رسد می شود و نه سیاست عدالت مشارکتی به منثه ظهور می صورت نه امر میانجیگري محقق
از  کار بزهایجاد کرده همچون سایر حقوق مورد مطالبه فرد  گذار قانوناین حق از حقوقی است که 

در چراکه . حقوقی خواهد بودهاي  ل و سایر معاضدتنظام عدالت کیفري است و همچون حق داشتن وکی
بازپرس مکلف است در صورت امکان «آمده که  صراحت بهدادرسی کیفري  آیینقانون  192انتهاي ماده 

همین  26»63«این تکلیف یادآور ماده » سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگري نماید
است که در صورت تخلف به مجازات مقرر در قانون محکوم قانون در خصوص ضابطان دادگستري 

حال صراحت ماده مبنی بر تکلیف بازپرس به ارجاع امر به میانجی است و در صورت تخلف ، خواهند شد
به این حق براي  گذار قانوناحتمام . ممکن است به یکی از مجازات سیزده گانه قضایی محکوم گردد

 کار بزهچراکه خواهد بود  کار بزهدعوا بیشتر به نفع  وفصل حلاست بلکه  دهدی بزهدعوا نه به نفع  وفصل حل
جبران ضرر و زیان «در این امر با ضرر مضاعف مواجه شده اوال مجازاتی که در انتظار او است و ثانیا 

  .این احتمال است مورد عفو شاکی یا تراضی به کمتر هم بشودکه  27»دیده بزهوارده به فرد 
به  هااجرا ضمانتدر اعمال کیفر و دیگر ، 28»سیستم عدالت کیفري رسمی« که درحالی ترتیب بدین
و تحمیلی عمل کرده و بزهکار قبل و بعد از محکومیت هیچ نقشی در تعیین سرنوشت  طرفه یکصورت 

، حق انتخابی براي وي متصور نیست، خویش نداشته و از ابتدا تا انتهاي ورود به چرخه نظام عدالت کیفري
شود و در هر  می میانجیگري فرایندمجرم آگاهانه و با علم و اختیار وارد ، میانجیگري کیفري فرایندر د

کرده و به سیستم دادرسی رسمی  نظر صرف فرایندتواند از مشارکت خویش در این  می نیزاي  مرحله
                                                      

ــاده  - 26 ــواد ( : 63م ــررات م ــف از مق )، 53)، (52)، (51)، (49)، (42)، (41)، (40)، (39)، (38)، (37)، (35)، (34)، (30تخل
  ) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.  141) و (59)، (55(

27- Compensation for damages to the victim 
28- Formal criminal justice system 
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به ، فري رسمیمجرم از یک نقش آفرین منفعل در دستگاه عدالت کی، يفرایندپس در چنین . رجوع کند
 از خود بروز فرایندشود و با مشارکتی که در این  می یک نقش آفرین فعال در میانجیگري کیفري تبدیل

 ایفا کننده داوطلبانه نقشی تعیین، عدالت ترمیمی فراینددارد در  دهد و بر مبناي امکاناتی که در اختیار می
دادرسی کیفري به نقش  آیین قانون 29»82« هنیز در تصویب مقررات ماد گذار قانوندر واقع . کند می

توجه نبوده و اعمال دستاوردهاي عدالت  بی کیفريهاي  میانجیگري فرایندغیرقابل انکار جامعه مدنی در 
کاهش مجازات در چراکه . ترمیمی را توام با اعمال سیاست جنایی مشارکتی مورد پذیرش قرار داده است

به مراجع قضایی کاهش و اطاله ها  ورود پرونده، معنوي خواهد شد مادي وهاي  نهایت باعث کاهش هزینه
از عدم نفع  آنکه به این موضوع نگاه کنیم نفع اي  دادرسی به حداقل خواهد رسید در نهایت از هر گوشه

بیشتر است و ارزش توسعه را دارد که نظام عدالت کیفري از نظام اصالح و درمان گام در  مراتب بهآن 
  .می و در نهایت عدالت مشارکتی بگذاردعدالت ترمی

  استفاده از میانجیگري در دیده بزهحق  - 2- 4
غیر از مرجع هایی  در جریان دادرسی دارد استفاده از راه دیده بزهحقوقی که ین تر مهمبدون تردید یکی از 

ن به مادي کمی داشته باشد و هم سرعت در رسیدهاي  دعوا است که هم هزینه وفصل حلقضایی براي 
، ل بزهیتحم. استمطرح بوده  دیدگان بزهامنیت  تأمینمیانجیگري در اصل براي . خواسته مورد نظرش

 را در معرض احساس تهدید و ناامنی مستمر قرار دیدگان بزهه ناخوشایند و هولناکی است که بتجر

                                                      
توانـد بـه    ا قابـل تعلیـق اسـت، مقـام قضـایی مـی      هـ  در جرائم تعزیري درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن: 82ماده  - 29

دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهـد تـا بـراي     درخواست متهم و موافقت بزه
توانـد بـراي حصـول سـازش بـین       تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی مـی 

اي بـراي میـانجیگري ارجـاع دهـد. مـدت       موضوع را با توافق آنـان بـه شـوراي حـل اخـتالف یـا شـخص یـا مؤسسـه         طرفین، 
بار و به میزان مذکور قابـل   مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط براي یکهاي  میانجیگري بیش از سه ماه نیست. مهلت

شـود. در سـایر مـوارد، اگـر      باشد، تعقیب موقوف مـی  تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت
شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر 

 تواند پس از أخـذ موافقـت مـتهم، تعقیـب وي را از شـش مـاه تـا دو سـال معلـق کنـد. در ایـن            کیفري باشد، مقام قضایی می
) این قانون حسـب مـورد، مکلـف بـه اجـراي برخـی دسـتورهاي        81ماده (هاي  ورت، مقام قضایی متهم را با رعایت تبصرهص

کند. همچنین در صورت عدم اجراي تعهدات مـورد توافـق از سـوي مـتهم بـدون عذرموجـه، بنـا بـه          موضوع ماده مذکور می
  دهد.   تعقیب را ادامه میدرخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و 
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و به همین دلیل آورد  می به دنبالها  آن را براي ناپذیري روحی و روانی جبرانهاي  زیان، دهد می
براي اي  ارتباط داشته باشند و از هر وسیله دیده بزهمیانجیگران باید به صورت چهره به چهره یا تلفنی با 

در هر مرحله از  انمیانجیگر، به عقیده برخی. جلوگیري از بزه دیدگی مجدد و مضاعف وي استفاده کنند
ین اقدام منجر به تهدید و تخریب روحی بیشتر اجراي برنامه میانجیگري باید از خود بپرسند که آیا ا

امنیت  تأمینمیانجیگران موظف به ، احساس ناامنی و تهدید کند دیده بزه که درصورتی؟ شود نمی دیده بزه
دادرسی کیفري در فرازي از مراجع رسیدگی به  آیینقانون . باشند می استممکن  ی کهوي از هر طریق

یا خانواده او از مراجع انتظامی  دیده بزهجود خطر جانی براي پرونده خواسته است که در صورت و
 تمایل دارند آنچه در جلسات میانجیگري بیان دیدگان بزهاصوالً . امنیت وي نماید تأمیندرخواست 

باید نسبت به  اندر این صورت میانجیگر. استناد باشدقابل  واسناد معتبر تلقی شده  عنوان بهشود  می
  .مبادله شده در جلسات اقدام نمایندیادداشت اطالعات 

  حق انتخاب میانجی و خصوصیات میانجیگر - 2- 5
چراکه . میانجیگري استمهم یکی از اصول  دیده بزهمیانجی براي میانجیگري براي حق انتخاب احترام به 

به  .گیرد می را فرا دیدگان بزهعدم توانایی و فقدان قدرت  پذیري، احساس آسیب، در نتیجه وقوع جرم
کنترل و مهار زندگی و امور خویش را از  دیدگان بزه، همین دلیل در ابتداي تحمل بزه و تا مدتی چند

به  دیدگان بزهیا بازتوانی  30»تجدید قوا«. دهند و قادر به مدیریت امور خویش به روال سابق نیستند می دست
نقش خود را ، نفس اعتمادبهبرگردانند و با بار دیگر بتوانند اوضاع را به حالت سابق ها  آن ست کها این معنا

الزم به هاي  اطالعات و حمایت ارائهوظیفه مجریان برنامه میانجیگري  پس. در جامعه و خانواده بازیابند
  .و کمک به وي در اتخاذ تصمیمات مفید و مناسب است دیده بزه

بیات متناسب با اهداف و اصول از زبان و اد استفاده، میانجیگريهاي  اجراي برنامه، نکته مهم دیگر
اطراف دعوا در امر قضایی دادن  ورود به امر میانجیگري شرکتچراکه . استو مشارکتی عدالت ترمیمی 

گیرد و گاه از طرق ارجاع امر از مراجع قضایی یا شبه قضایی  می منشی صورت است که یا از طریق بزرگ
. داشته باشنددقت کافی حاکم بر جو روانی تسلط و ادبیات میانجیگران باید در استفاده از زبان و لذا . است

براي . برخی عبارات و کلمات ممکن است موجب ایجاد سوءظن و یا انتظار و امید بیهوده شوندچراکه 
و جو » شما باید«یا بزهکار بگوید  دیده بزهتواند خطاب به  نمی وي، طرفی میانجیگر بی مثال با توجه به نقش

                                                      
30- Renewal 
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 ،قرار داده نآن است که اطالعات الزم در اختیار طرفی گروظیفه میانجی اوري دهد و دیگرتحکمی به این د
یا » بخشش«میانجیگر همچنین باید از استعمال الفاظی همانند . تشویق کند هرا به اتخاذ تصمیم سازندها  آن
ور به اتخاذ را در وضعیت اخالقی و روحی خاصی که مجب دیده بزهري نماید و اخودد» آشتی و توافق«

همچنین میانجیگر نباید با عباراتی همانند همه کارها درست . تصمیم مساعد به حال بزهکار شود قرار ندهد
بهتر است . ایجاد کند دیده بزهرا در اي  العاده رسید و غیره انتظار فوق می تان به حقکامالً شما ، خواهد شد

میانجی باید صبر و هاي  ام و کمال بگوید و طرفهایش را تم حرف دیده بزهدر امر میانجیگري ابتدا 
کنند و به  تأییدهایش را  حرف وگو گفتهایش را بگوید و در مسیر این  حوصله نمایند تا او تمام حرف

سپس وارد ، میان کالم او وارد نشوند و به نوعی به درد دل او خوب گوش داده تا به تشفی خاطر برسد
  .موضوع میانجیگري شوند

براي این منظور . از آغاز برنامه میانجیگري است پیشمالقات میانجیگر با بزهکار ، نکات مهم از دیگر
آغاز  گریانجیم که درصورتی. مالقات نماید دیده بزهابتدا با بزهکار و سپس با  گریانجیمضروري است 

بزهکار مایل به  لیکن، شروع و موافقت وي را جهت مالقات با بزهکار اخذ نماید دیده بزهبرنامه را با 
 حقی که براي او ایجاد شده ضایع، گردد می ایجاد دیده بزهنوعی بزه دیدگی مجدد در ، میانجیگري نباشد

باید توضیح دهد که بزهکار هیچ اجباري به  گریانجیم، با بزهکار گریانجیمدر مالقات  پس، شود می
ممکن است منجر به حصول توافق و  تنها نهاجبار بزهکار به مشارکت . مشارکت در میانجیگري ندارد

در پی داشته باشد و موجب  دیده بزهبراي  آشتی نگردد بلکه حتی ممکن است آثار منفی دیگري را
دهد با  می فرصت و حق دیده بزهي است که به فرایندمیانجیگري . اختالفات طرفین شودشدن  تر عمیق
ر فضایی امن و آرام و با هدف حصول به مالقات کند و د که شرایط را براي او سخت کرده بزهکار

بزهکار در این . خود را تقاضا نمایدهاي  نمودن مستقیم بزهکار جبران زیان گو پاسخآرامش و بهبودي و 
در حال  دیده بزهچراکه را تحریک کند  دیده بزهصحبت کند که احساسات اي  جریان نباید به گونه

  .تو تخلیه نمودن عصبانیت خود اس گشایی عقده

  شهروندان نقش افزایش و مشارکتی جنایی سیاست - 3
 فرار از جلوگیري براي شهروندان مشارکت امکان کیفري دادرسی آیین قانون در جدید رویکرد در

 حضور عدم واسطه به که موردي در لذا، است شده فراهم مشهود جرم در جرم صحنه حفظ و مرتکب
 وجود جرم صحنه زدن بر هم یا متهم براي فرار امکان مجر ارتکاب مکان و زمان در دادگستري ضابطان
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 به و شده ظاهر کیفري عدالت نظام کنشگران از یکی کسوت در توانند می شهروندان ازهریک  باشد داشته
 مادهیک  تبصره( آورد عمل به جرم صحنه از متهم فرار از جلوگیري جهت را الزم اقدام پلیس جاي

در ها  آن ی که رسیدگی بهجرایمعادي به نظام عدالت کیفري آن هم در  در واقع ورود شهروندان 31.)45
 درجهاوال تشخیص چراکه ، صالحیت بازپرس و دادگاه کیفري یک است با کمی ناپختگی همراه است

ثانیا ممکن است . جرم براي مردم عادي امر ناممکن و سخت است و از طرفی نیازمند علم تشخیص است
شخصی هم شود و در نهایت امکان صدمه وارد هاي  گرفته و باعث تسویه حساب مورد سوءاستفاده قرار

حال با جمع شرایط همین که . تصور استقابل  آمدن به شهروندان به علت عدم مهارت در این امور
تواند  می با ورود شهروندان عادي به نظام عدالت کیفري موافقت کرده امري میمون است ولی گذار قانون

  ).144، 1386، رستمی( ظر در این ماده از آسیب به اصل عدالت مشارکتی جلوگیري نمایدبا تجدیدن

  نتیجه
اینکه  هم و رسیدگی سرعت نظر از هم نماید شایانی کمک رسیدگی روند به تواند می مردم مشارکت
 وقوع از پیشگیري همچنین و مسئولین با همکاري ودهی  گزارش به تواند می زمینه این درسازي  فرهنگ
 بهدهی  پاسخ و پیشگیري ترکیب با جامعه امنیت تضمین مشارکتی جنایی سیاست. نماید کمک جرم

 مجرمانه پدیده با مبارزه نتیجه عنوان به امنیت واقع در. است بزهکاران اجتماعی بازپذیرسازي و مجازات
 مقوله دو امنیت و پیشگیريازآنجاکه  لذا یابد می تحقق مردم مشارکت با که است اي عمده هدف خود

 جنایی سیاست که گفت توان می، اند کرده درك را آن جنایی انگذار سیاست همه که ناپذیرند تفکیک
 جنایی سیاست مهم هدف. نماید تأمین مردم خود به توسل با را گام دو این که است آن بر مشارکتی
 و پیشگیري رهگذر از یعنی يجامعو و دولتی يگذار سیاست با تواند می امنیت تأمین یعنی مشارکتی
اطراف دعوا در دادن  مشارکت. منجر شود کاران بزه بازپذیرسازي نیز و بزهکاري کیفري سرکوب

منازعات حقوقی نوعی توسعه بخشی قضایی در میان مردم است و از طرفی باعث تحمیل  وفصل حل
فرد دادن  یانجیگري و اجازه شرکتبا ارجاع امر به مچراکه ، خواهد شد کار بزهکیفري بر دوش هاي  هزینه
ی جرایمدر . است کار بزهقضایی از جامعه بر دوش هاي  در مجازات به نوعی تحمیل بخشی از هزینه کار بزه

                                                      
) این قانون به صورت مشـهود واقـع شـود،    302چنانچه جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (: 1تبصره  - 31

توانند اقدامات الزم را براي جلوگیري از فـرار مرتکـب جـرم     در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري، تمام شهروندان می
  جرم به عمل آورند. و حفظ صحنه 
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و جامعه خواهد بود که باید هزینه دادرسی و نگهداري  دیده بزهگیرد این  می انجام کار بزهکه توسط 
البته این مسئله نافی ضررهاي ، شود نمی گذاشته کار بزهر دوش باي  مجرمان را به دوش کشند و هیچ هزینه

با مجازات چراکه با عدم مجازات نوعی ایجاد دین بر ذمه وي خواهد بود ، مادي و معنوي جرم نیست
 حال بااین. را در مقابل جامعه قرار خواهیم داد و ممکن است در آینده در صدد انتقام بر آید کار بزه، کار بزه

نظام اصالح و درمان به سمت عدالت ترمیمی و از عدالت ترمیمی به عدالت مشارکتی نوعی  حرکت از
  .جهش در تغییر مجازات است
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