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ساز و کارهای مناسب جهت توازنبخشی بین حقوق بزهدیده و
متهم و جلوهبخشی به مفهوم دادرسی عادالنه
چکیده
مفاهیم بزه ،بزهدیده و م تهم از ابتددا وود د ب ده بدع د ود وود د دا دتع
است .فهایند رسیدگد بع ومل مجهما ع از بدو پیدایش این هادها تاکن ن بدا فدهاز
و یبها بسیار روبعرو ب ده است کدع از سد مقاادان قاد هد بدع دوران
مختلف تاسیم ده است .رویکهد ت ازنبخ د را مدت ان یکد از مفداهیم د ین
وارد ده بع واژگان قا ق کیفه دا ست .این رویکهد با ارائع سداز و کارهداید
در وهت ایجاد ت ازن بین قا ق بزهدیده و متهم و وبهان پیامدها ا د از ودم
وو د ت ازن بدین ایدن دو ون ده در فهایندد رسدیدگد کیفده بدع د بدا روایدت
ودالت در دادرسد و ول ه بخ د بع مفه م دادرسد وادال ع است.
بزهدیده و متهم -ودا از این کع این دو ون ه قاضه در فهایند رسیدگد
کیفه هستند -بع ون ان اوضا اوتماع یز باید مد ظه ههار داده د د .امدهوزه
دیگه هدف از قا ق وزا اوها صهف مجازاتها سنگین یست؛ بلکع هدف
از مجازات و بع ط ر کلدد فهایندد رسدیدگد کیفده اقاداق قاد ق بدزهدیدده و
بازپهور و اصالح بزهکاران و بازگ ت آ ان بع متن اوتماع است کع این امه وز
با ارائع سازوکارها غیده از مجدازات میسده یسدت .بدع همدین وهدت دنا ت و
1.M_rayejian@yahoo.com
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استفاده از سازوکارها ت ازنبخ د بع قا ق بزهدیده و متهم امده ضدهور و
مهم بع ظه مدرسد کع در این پژوهش مد ظه ههار داده ده است.
با ت وع بع م ارد ذکه ده ،این ماالع در دو مبقث بع بهرسدد تقد الت دادرسدد
کیفه تا رسیدگد بع رویکهد ت ازنبخ دد و ارائدع سدازوکارها مناسدب بدها
رسیدن بع ت ازنبخ د بین قا ق بزهدیده و متهم پهدا

تع است.

واژگان كلیدی :بزهدیده ،متهم ،مصالحه کیفری ،توازنبخشی ،فرایند کیفری.
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مقدمه
حقوق جزا و فرایند رسیدگی به جرائم در نهادهای عدالت کیفری از بدو پیدایش
دستخوش تغییرات و تأثیرات اندیشه های کیفری قرار داشته است .در ابتدا ،متفکران و
نظریهپردازان تنها به اجرای مجازات و به زعم آنها اجرای عدالت صرف توجه داشتند؛
زیرا مجرم را فردی ضداجتماع و غیرقابل بازگشت -که نیازمند تأدیبی سخت و به دور
نگه داشتن از متن اجتماع است -تصور میکردند .به تدریج اندیشههای نوین حقوق
کیفری حقوقی را برای متهمان در نظر گرفتند و به نوعی جایگاه متهم را در فرایند
رسیدگی کیفر ی ارتقا بخشیدند .حقوقی مانند :دسترسی به وکیل ،حق سکوت متهم و...
از زمره این حقوق محسوب میشود .امّا این پایان کار نبود و حقوقدانان متوجه شدند
که این بار حقوق بزهدیده در معرض تضییع قرار گرفته است؛ چون برخی از حقوق متهم
با حقوق بزهدیدگان در تعارض قرار میگیرد .از طرف دیگر ،نبود توازن بین نهادهای
عدالت کیفری بزه دیده ،متهم و اجتماع (به عنوان سه بازیگر اصلی فرایند رسیدگی)
موجب به وجود آمدن پیامدهای ناخوشایندی میشد که برخی از آنان عبارت بودند از:
ایجاد فساد در دستگاههای قضایی ،تضییع حقوق بزهدیده و متهم ،تلقی تفکر عدم
عدالت یا فقدان عدالت در دستگاه قضائی و. ...
به همین دلیل متفکران حقوق کیفری به فکر راهحلهای دیگری در جهت تحقق
عدالت و دادرسی عادالنه افتادند که نتیجه این تفکرات رویکرد نوینی به نام رویکرد
توازنبخشی است .براساس این رویکرد ،متهم و بزهدیده در فرایند دادرسی باید دارای
توازن نسبی با یکدیگر باشند که در این فرایند توازنبخشی باید هم به حقوق بزهدیده
توجه شود و هم به حقوق متهم( .رایجیان اصلی.)88 :1121 ،
البته توازن 1به معنای برابری مطلق نیست؛ بلکه به معنای تعادل بین حقوق
بزهدیده و متهم است( .رایجیان اصلی)18 :1121 ،؛ به این معنا که اگر نهادهای عدالت
کیفری برای هر کدام از بزهدیده یا متهم شرایط خاصی را در نظر میگیرند ،بایستی
 -1توازن در لغت به معنای همسنگ شدن آمده است .به نظر
میرسد در حقوق ایران در خصوص این اصطالح ،تعریف جامع و
شاملی از سوی اساتید مطرح نگردیده است و برداشتها متفاوت
ٍ میتوان مفاد این اصطالح را چنین بیان کرد:
میباشد .علیایحال
«رویکردی مشتمل بر نهادینهسازی تعادل بین حقوق بزهدیده و
متهم و نه به معنای برابری مطلق حقوق این دو».

 /14فصلنامه علمی ،پژوهشی فقه و تاریخ تمدّن  سال دوازدهم  شماره چهل و هشتم  تابستان 1135

برای طرف مقابل نیز شرایطی را در جهت دادرسی عادالنه در نظر بگیرند .در این
رویکرد توجه به اصول منصفانه و دغدغههای مطالبات بزهدیده و متهم بسیار اهمیت
دارد؛ به گونهای که حقوق هیچکدام از این دو عنصر در فرایند دادرسی کیفری مورد
تضییع قرار نگیرد .از این رو ،سیاستگذاریها باید به گونهای باشد که میان حقهای
متهم -نظیر حق دسترسی به پرونده حق داشتن وکیل و -)Garner, Bryan, 9992( ...و
حقهای بزهدیده -مانند جبران خسارت و حق محفوظ ماندن هویت وی و -...در هر
چهار سطح سیاست جنایی (قانونگذاری ،قضایی ،اجرایی و مشارکتی) همواره تعادل
برقرار باشد( .رایجیان اصلی.)51 :1129 ،
برای برقراری توازن میتوان راهکارهای دیگری خارج از محدوده حقوق جزا که
مب تنی بر مجازات نباشد ،استفاده کرد .این امر نیازمند ارائه سازوکارهای واقعی و عملی
در جهت نیل به اهداف این رویکرد و اجرای عدالت بهگونهای است که حقوق متهم،
بزهدیده و اجتماع مد نظر قرار گرفته باشد.
به همین جهت متفکران راهکارهای نسبتاً زیادی را برای این رویکرد ارائه کردهاند که
از جمله آنها میتوان به راهکارهای مبتنی بر نظریات عدالت ترمیمی (از جمله مصالحه
کیفری ،میانجیگری و )...اشاره کرد.
هدف این مقاله بررسی دقیق راهکارها و ارائه سازوکارهای مبتنی بر نظام عدالت
کیفری ایران در جهت توازنبخشی به حقوق بزهدیده و متهم در فرایند دادرسی کیفری
است و در دو مبحث با عناوین تحوالت دادرسی کیفری تا رسیدن به رویکرد
توازنبخشی و سازوکارهای مناسب برای توازنبخشی به حقوق بزهدیده و متهم در
فرایند کیفری به این امر پرداخته شده است .با توجه به مطالب فوق در این مقاله به
سؤاالت ذیل پاسخ خواهیم داد:
 -1مناسبترین سازوکارهای ایجاد توازن میان حقوق بزهدیده و متهم کدامند؟
 -9پیامدهای ناشی از نبود توازن میان حقوق بزهدیده و متهم کدامند؟
 -1آیا میتوان از تمامی راهکارهایی که اندیشمندان حقوق کیفری درخصوص
توازنبخشی در شرایط فعلی نظام حقوق کیفری ایران مطرح کردهاند بهره جست؟
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 -1تحوالت دادرسی كيفري تا رسيدن به رویكرد توازنبخشی
نظام کیفری از بدو پیدایش در فرایند رسیدگی به اتهامات و جرائم متهماان تااکنون
دچار تحوالت نسبتاً زیادی شده است .دورانهایی که در آنهاا هایچ گوناه تاوجهی باه
حقوق متهم و حتی بزهدیده نمیشد یا در صورت توجاه ،گارایش باه یکای از دو عنصار
بزهدیده یا متهم در آن ها مشهود بوده است .این تحوالت تا دوران امروزی نیز ادامه پیادا
کرده است؛ به گونه ای که متفکران و نظریه پردازان حقاوق کیفاری باه تادریج باه ایان
نتیجه رسیدند که برقراری عدالت در فرایند رسیدگی کیفری مستلزم توجه باه حقاوق و
وظایف هر دوی این عناصر یعنی بزهدیده و متهم و عنصر سومی به نام اجتماع است .باه
همین منظور در این مبحث در سه گفتار به بررسی تحوالت نظامهای دادرسای کیفاری
در زمینه توجه به رویکرد توازنبخشی از ابتدا تاکنون و هامچناین پیامادهایی ناشای از
عدم توجه به رویکرد توازنبخشی در فرایند کیفری خواهم پرداخت.
 1-1تحوالت جزاگرایی از انتقام خصوصی تا دادرسی كيفري
مفهوم جرم و مجازات از کهن ترین مفاهیم عجین شده با پیادایش انساان اسات باه
گونه ای که براساس روایات تاریخی اولین جرائم در دوران به وجود آمدن اولین انسانهاا
در روی کره زمین (در قضیه قتل هابیل به دست قابیل) اتفاق افتااده اسات و نخساتین
مجازات را نیز قابیل به تبع آن متحمل شده است .در دورانهای اولیه پیدایش انسانهاا
و پیدایش زندگی اجتماعی مفهوم جرم و مجازات با مفهوم انتقام خصوصی یکسان شاده
بود؛ بهگونه ای که قبایال مختلاف باا باد شامردن اعماال مختلاف باه ناوعی اقادام باه
جرمانگاری کرده و خود نیز اقدام به مجازات میکردند؛ به طوری که گاه به دلیال اتفااق
یک جارم کوچاک جنا هاای زیاادی باین قبایال مختلاف و بارای ساالیان متماادی
درمیگرفت .در این دورانها مفهوم جرم و مجازات باه معناای حقاوقی آن عماالً وجاود
خارجی نداشت و مجازات مجرم بسته به قدرت شخص بزه دیده و اطرافیاان او شادت و
ضعف پیدا میکرد .به تدریج با به هم پیوستن قبایل مختلف و ایجاد کشاورها پادشااهان
و صاحب منصبان برای جلوگیری از ایجاد هرج و مرج و برقراری نظم در قلمرو حکمرانی
خود اقدام به وضع قوانین و مقررات مربوط به جرائم و مجازاتهاا کردناد و اجارای ایان
قوانین را نیز به نمایندگان خود محول میکردند که با عناوین متعدد به مناطق مختلاف
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فرستاده میشدند.
می توان گفت از همین دوران دادرسی کیفری به معنای واقعی خاود شاکل گرفات و
تبدیل به نظام مبتنی بر قانون و مشخص گردید؛ امّا این نظاام از بادو پیادایش تااکنون
دچار تحوالت و تغییرات زیادی در جوامع مختلف گردیده است .اولین دوران در دادرسی
کیفری را دوران اتهامی می نامناد .در ایان دوره شاخص شااه تصامیمگیرناده جارائم و
مجازات ها بود و بر همین اساس قوانین مختلف جزائی وضع میشد کاه در ایان قاوانین
حقوق بزهدیده و متهم هیچ گونه نقش و جایگاهی نداشت .صرف شک باه ارتکااب جارم
توسط یک فرد موجب اتهام به وی می شد و عماالً باا توجاه باه روشاهای اثباات در آن
دوران فرد مجرم تلقی می شد و بدون داشتن هیچ حق دفاعیات به مجازات میرساید .از
طرف دیگر ،بزه دیدگان نیز عمالً به سبب این نوع برخورد با جرائم هیچ ساودی از طارح
شکایت و رسیدگی عایدشان نمایشاد و باه ناوعی در معارض بازهدیادگی ثاانوی قارار
میگرفتند (آشوری.)96 :1185 ،
از جمله روشهای اثبات جرم یا بیگناهی افراد در این دوران روش اوردالی 1باود کاه
در آن متهمان با قرار گرفتن در آزمایش های الهی از قبیال انداختاه شادن در آتاش و...
مورد سنجش و آزمایش پاکی یا گناهکار بودن قرار میگرفتند؛ لیکن از حقاوق بازهدیاده
کاسته میشد؛ ولی هیچکدام از جبران خسارت مادی و معنوی دیگری به آن نمیرساید.
(باقری و همکاران ،تیر )68 :1188

دومین دوره از دوران تحوالت دادرسی کیفاری دوره تفتیشای ناام دارد کاه در ایان
دوره بزهدیده نقش فعالتری را در فرایند رسیدگی نسابت باه دوره قبال ایفاا مایکارد،
بهطوریکه به تدریج نیازمندیهای بزهدیده تا حدی مورد توجه قرار میگرفت؛ اما هناوز
خبری از ایفای نقش متهمان نبود .در این دوران نیز مجازاتهای سخت و بازجوییهاای
وحشتناک و بدون رعایت حقوق انسانی برای گرفتن اعتراف از متهمان اجرا مایشاد .در
نهایت ،نظریات مرتبط با آن به تدریج نقش بزهدیاده را باه عناوان یاک عنصار نیازمناد
حمایت در فرایند رسیدگی کیفری در نظر گرفت( .پرادل)112 :1181 ،
 -1شیوه آزمایش این بود که متهمان را به وسیله
آتش مورد آزمایش قرار میدادند تا مشخص شود که
مجرم بودهاند یا خیر.
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 2-1عدم توان و توازن در پرتو مكاتب و نظریات جدید كيفري
مکتب کالسیک اولین مکتبی بود که باه صاورت علمای باه بررسای روناد دادرسای
کیفری پرداخت .روسو و بکاریا که از بنیانگذاران این مکتب هستند با تعدیل مجازاتها
و عنوان کردن نفی اجتماعی مجازاتها به تدریج قدم در راه رعایات حقاوق متهماان در
فرایند رسیدگی نهادند.
در مکتب نئوکالسیک مسئولیت اخالقی مجرمین و تطبیق مجازات با مسئولیت
اخالقی مورد نظر قرار گرفت و ضابطه ابراز مسئولیت اخالقی را بهرهمند بودن مجرم از
توانایی جسمی ،عملی و اختیار و اراده وی در زمان ارتکاب جرم قرار داده بود.
مکتب تحققی ،با نشانه گرفتن ژنتیک انسانی و عنوان کردن مباحث ژنتیکی در وقوع
جرائم ،به نوعی گامی به عقب در جهت حمایات از حقاوق متهماان برداشات .براسااس
عقاید این مکتب ،جرم براساس علل جسمانی و اجتماعی به وجود آمده و عملی حیاوانی
بوده که نشانهای از طغیان و بازگشات غریازه حیاوانی انساان اسات .ایان مکتاب بارای
شناخت بزهکاران از طریق چهره آنان اقدام میکرد و بزهکاران را به چند دسته ماادرزاد،
بهعادت ،اتفاقی و هیجانی تقسیم میکرد که بارای آناان اقادامات تاأمینی و تربیتای در
جهت دور نگه داشتن آنان از متن اجتماع الزامی بود( .اردبیلی)25 :1181 ،
نظریات جدید مبتنی بر رعایت حقوق بزه دیده و متهم و برقراری توازن و عدالت بین
این دو و همچنین نقش اجتماع به عنوان عنصر سوم در وقوع بزه است .با ظهور اندیشاه
عدالت ترمیمی و نظریات مبتنای بار آن گاامهاای اساسای و بزرگای باه سامت تحقاق
بخشیدن به اهداف نظام عدالت کیفری برداشاته شاد .میاانجیگاری ،کااهش قرارهاای
بازداشت موقت و همچنین جبران خسارت بزهدیده توسط دولت را میتوان از مهمتارین
دستاوردهای حقوق کیفری در جهت دستیابی باه رویکارد تاوازنبخشای باین حقاوق
بزهدیده و متهم در فرایند رسیدگی دانست که در فصول بعد به طور مفصل به بیاان هار
کدام خواهیم پرداخت.
در نظام عدالت کیفری ایران هم اکنون شاهد آنیم که نظام دادرسی کیفری ایران در
حمایت از بزهدیده و متهم دچار افراط و تفریط شده است؛ لذا مناسب است کاه حمایات
از بزه دیده و متهم در هر مورد با توجه به اوضاع و احوال موجود در پرونده (از قبیل ناوع
جرم ،شخصیت متهم ،بزهدیده و میزان خسارت وارد بر بزهدیده) به صورت متعاادل و باا
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پشتوانه قانونی الزم صورت گیرد.
 3-1پيامدهاي ناشی از عدم توجه به رویكرد توازنبخشی در فرایند كيفري
با توجه به نظریات نوین حقوق کیفری و همچنین مباحث حقوق بشری توازنبخشی
در حال حاضر در سطح جهانی مطرح است .توجه به رویکرد توازنبخشی امری ضاروری
و حیاتی است و عدم توجه به رویکرد توازن بخشی در فرایند رسیدگی کیفاری در حاال
حاضر می تواند آثار سوء و زیان بار بسیاری را در پی داشاته باشاد .از یاک طارف ،افاراد
بیگناهی که به خاطر بازداشت های موقات غیرضاروری زنادگیشاان مختال شاده و از
فعالیت های روزانه خود بازمانده و در چشم اجتماع نیز به عنوان مجرم به آنها نگریساته
می شود ،با جرائم و نحوه ارتکاب آناان آشانا و تبادیل باه مجرماانی حرفاهای و افارادی
جامعهگریز میشوند.
از طرف دیگر ،چه بسا بزهدیدگانی که با ناامیدی از اجرای عدالت در دستگاه قضاایی
اقدام به انتخاب راههایی غیرقضایی و نافرجام برای رسیدن به حقوق حقه خود میکنناد.
چه بسیار بزه دیدگانی که با وجود اقدام باه پیگیاری مشاکالت خاود از طریاق دساتگاه
قضایی و حتی داشتن حکم مبنای بار جباران خساارت از جباران خساارت واقعای بااز
میمانند.
با توجه به این موارد می توان مشکالت ناشی از عدم رعایت توازن در فرایند رسیدگی
کیفری را در موارد ذیل خالصه کرد:
 -1تفکر عدم عدالت یا فقدان عدالت در دستگاه نظام عدالت کیفری و منتهی شادن
به انتقام خصوصی :در صورتی که توازن بین بزهدیده و ماتهم در مسایر فرایناد کیفاری
رعایت نگردد و افراد خصوصاً بزه دیادگان ایان ذهنیات را داشاته باشاند کاه در فرایناد
رسیدگی کیفری شاهد عدالت نیستند و ممکن است به حقوق خود دسات پیادا نکنناد،
اقدام به گرفتن انتقام به صورت خصوصی میکنند .این افراد ،با انجام اعمالی که به ضارر
خود و همچنین متهم است ،گاه حتی مرتکب جرایمی میشوند به مراتب بادتر از آنچاه
که خود ،بزهدیده آن هستند .به طور مثال ،میتوان در جراید کثیراالنتشار یاا محلای باه
طور روزانه مشاهده کرد که افرادی اقدام به ارتکاب جرائمی نظیر اسیدپاشای ،حملاه باا
سالحهای سرد ،تخریب ،قتل و  ...میکنند .در واقع این افراد به نوعی بزهدیده یک جارم
قبلی از سوی فردی که بزهدیده جرم جدید است واقع شدهاند.
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 -9تضییع حقوق بازه دیاده باه سابب عادم جباران خساارت واقعای بازهدیاده :در
پروندههای کیفری موارد زیادی به چشم میخاورد کاه باا وجاود صادور رنی مبنای بار
پرداخت خسارت ،فرد متهم (بزه کار) توانایی پرداخت خساارات وارده را نداشاته و یاا باا
انجام اعمالی دادگاه را به این عدم توانایی قانع کرده است .در صورتی که به بزهکار بارای
پرداخت خسارت (به دالیل فرار یا عدم توانایی مالی و  )...دسترسی وجود نداشته باشاد،
اگر دولت از فرد بزه دیده حمایت کافی نکند و اقدامی برای پرداخت خساارت وی انجاام
ندهد ،بزهدیده به نوعی دوباره بزهدیده (بزهدیده ثانوی) فرایند کیفری میشاود؛ زیارا باا
وجود اینکه از وقت و هزینه خود اقدام به شکایت کرده و پیگیری کرده اسات ،در عمال
به نتیجه دلخواه نرسیده است.
 -1عد م رعایت حقوق ماتهم باا اساتفاده ناصاحیح از ابزارهاای کیفاری؛ مثال قارار
بازداشت موقت غیرضروری :متهم ،در بعضی موارد ،بزهکارِ واقعیِ جرم نیست ،بلکاه تنهاا
برچسب اتهام به وی زده شده است .در چنین مواردی عالوه بر تألماات روحای و روانای
ناشی از بازداشات موقات ،در اجتمااع باه عناوان فاردی غیراجتمااعی و مجارم باه وی
نگریسته میشود .این امر میتواند زمینه آشانایی وی را باا نحاوا ارتکااب ساایر جارائم
فراهم کند و از وی فردی بزهکار بالقوه بسازد.
 -1وقوع بی عدالتی از لحاظ ماهوی و تبعیضی :محور عدالت توازن است و بایاد باین
طرفین دعوی و هم چنین میان طرفین دعوی و مقام تعقیب ،عادالت رعایات گاردد .در
غیر این صورت ،عدم رعایت عدالت و طرفداری یک جانباه مقاام تعقیاب از یاک عنصار
دعوی -به علل مختلف مادی ،عاطفی و روانی -موجاب گساترش تبعای و هامچناین
تغییر ماهیت دعوی میشود ،به صورتی که گاه حتی جای بازهدیاده و ماتهم در فرایناد
رسیدگی تغییر میکند و این نمادی از تبعی و بیعدالتی است.
 -5ایجاد فساد در دستگاه های قضایی :با عدم توجه به ساازوکارهای تاوازنبخشای و
رعایت آن ها در فرایند رسیدگی کیفری ،به تدریج در خود نهادهای عدالت کیفری فسااد
و بیعدالتی ایجاد خواهد شد؛ بدین صورت که افراد قدرتمند با ارائه پیشنهادهای خود و
با استفاده از ضعف های نهادهای عدالت کیفری در راستای عدم اجرای تاوازن و عادالت،
به گسترش بی عدالتی در سطوح نهادهای عدالت کیفری اقدام میکنند .ایان امار حتای
اگر در اوایل به صورت خرد اتفاق بیفتد ،در آیندهای نزدیاک گساترش پیادا مایکناد و
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مانند یک ویروس تمام نهادهای عدالت کیفری را دربرخواهد گرفت.
 -2سازوكارهای مناسب برای توازنبخشی به حقوق بزهدیده و متهم در فرایند
كیفری
رویکرد توازن بخشی به عنوان یک هدف نیازمند سازوکارهایی برای دستیابی به
اهداف خود است .البته نبایستی مبنا و مفهوم این رویکرد را با مفهوم تساوی اشتباه
گرفت؛ زیرا مطابق مفهوم تساوی ،هر امتیاز به یکی از طرفین یا سلب امتیاز از یکی از
طرفین باید عیناً به طرف مقابل نیز تعلق گیرد .در حالی که مطابق مفهوم توازنبخشی،
حقوقی که به بزهدیده و متهم اعطا میشود و همچنین نحوه نگاه دستاندرکاران
نهادهای عدالت کیفری به این دو عنصر در شرایط برابر قرار دارد .برای برقراری این
توازن حقوقدانان راهکارهایی را ارائه کردهاند .این سازوکارها عبارتند از :کاهش قرارهای
بازداشت احتیاطی ،جبران دولتی خسارت (غرامت) و مصالحه کیفری که به ترتیب در
سه گفتار به بررسی این سازوکارها خواهیم پرداخت.
 1-2كاهش قرارهاي بازداشت احتياطی جهت برقراري توازن نسبی بين حقوق
بزهدیده و متهم
اصوالً بازداشت و زندانی کردن افراد خالف اصل برائت و آزادی شهروندان است؛ لذا
بایستی نظام عدالت کیفری به سویی پیش رود که از قرارهای ناق اصل برائت -نظیر
بازداشت موقت -استفاده کمتری شود .از طرف دیگر ،با استفاده از قرارهای منتهی به
بازداشت ،به نوعی امکان دفاع متهم از خود و جمعآوری ادله به نفع او را کاهش
میدهیم .خود بازداشت نیز موجب نوعی برچسبزنی و مجرمانگاری فرد در اجتماع
میشود؛ در حالی که از بسیاری از متهمان در فرایند کیفری رفع اتهام شده و فرد
بیگناه شناخته میشود.
با توجه به مطالب فوق استفاده از نهاد بازداشت موقت در برخی از موارد امری
ضروری به نظر می رسد؛ زیرا با وجود خالف اصل برائت بودن ،در خصوص برخی
متهمان ،با توجه به حالت خطرناک آنان و یا عدم امکان دسترسی ثانوی بعد از طی
مراحل اولیه تحقیق و همچنین در خصوص برخی از جرائم با توجه به ماهیت جرم
ارتکابی و هم چنین نوع و میزان مجازات آنان ،استفاده از این نهاد در جهت جلوگیری از
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فرار متهمان ضرورت پیدا میکند .بدین منظور در راستای خاتمه دادن به وضعیت
نابهنجار ناشی از یکی شدن محل متهمان بازداشت موقت از محکومین اصلی و در جهت
کاهش جمعیت زندانیان ،بهتر است سازوکارهایی اندیشیده شود که به شرح ذیل به
توضیح برخی از آنان خواهیم پرداخت:
 -1استثنا قلمداد کردن قرار بازداشت موقت جز در موارد محدود و اساتفاده از ساایر
قرارهای تأمین مصرح در قانون که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال  29ذیال
ماده  918به صراحت تبیین گردیده است .نباید از خاطر ببریم که نهاد بازداشات موقات
شر ضرروی است؛ لیکن باید در جاای منطقای ماورد اساتفاده قارار گیارد و از آن ساوء
استفاده نشود.
موارد بازداشت نتیجه ای جز افزایش تعداد زندانیان در بر نخواهاد داشات .از ایان رو
برای این کار از همان ابتدای تعقیب و تحقیق اقدام کنیم.
 -9با توجه به استثنا بودن قرار بازداشات موقات در قاانون آیاین دادرسای کیفاری
مصوب سال  29و با توجه به نص صریح ماده  918قانون مبنی بر وجود دالیل ،قاراین و
امارات مبنی بر اتهام به متهم ،ضرورت ایجاب میکند قضات محاکم و دادسارا در صادور
قرار بازداشت موقت در وهله اول جانب احتیاط را رعایات نمایناد و در ثاانی در صاورت
اقدام به صدور این قرار مستند دالیل خود را بیاورند .علیایُ حالٍ اصال برائات و رعایات
حقوق شهروندی ایجاب میکند ندامتگاه مجرمین از متهمان تحت تعقیب کاه بازداشات
شدهاند تفکیک گردد.
 -1در نظر گرفتن نهادی تحت عنوان نهاد مراقبت ،با امکانات اولیه رفااهی و روشان
کردن تکلیف متهم در اولین و سریع ترین زماان ممکان مقارر در قاانون توساط قاضای
تحقیق؛ چرا که همنشینی با مجرمین در زندان ،خود موجبات انحراف را فاراهم مایآورد
و ممکن است اثرات منفی در جامعه و برای وی داشته باشد.
 -1در نظر گرفتن نهاادی نااظر بار مقاام تحقیاق تحات عناوان قاضای آزادیهاا و
بازداشت ،جهت نظارت بر صدور قرارهای بازداشت صادره از سوی دادسارا کاه هام قارار
صادره نزد وی قابل اعتراض باشد و هم مجوز صادور قارار در دسات ایان قاضای باشاد.
(آشوری)111 :1129 ،

برای تأمین حقوق و آزادیهای متهماان و مناافع جامعاه ،ضارورت دارد کاه مقانن
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اصالحات و تغییرات الزم را در این زمینه اعمال نماید.
 2-2جبران دولتی خسارت (غرامت)
در گفتار قبل به کاهش بازداشتهای موقت که نهادی در جهت برقراری توازن به
سود متهم بود ،پرداختیم .در این گفتار به جبران دولتی خسارت یا اعطای غرامت به
بزهدیدگان از سوی نهادهای دولتی خواهیم پرداخت که این امر در جهت احقاق حقوق
از دست رفته بزهدیده و گامی در جهت رویکرد توازنبخشی خواهد بود.
جبران خسارت بزهدیده امری است که در تمام نظامهای حقوقی به عهده بزهکار (به
عنوان ناق حقوق بزهدیده) و در جهت بازگشت بزهدیده به وضعیت قبل از وقوع بزه
است ،امّا در برخی از مواقع به علل مختلف (از جمله در دسترس نبودن بزهکار ،یا عدم
توانایی مالی بزهکار در جهت جبران خسارت بزهدیده و )...این امر از سوی بزهکار محقق
نمیگردد .در چنین شرایطی بزهدیده عالوه بر آالم ناشی از خود بزه درد و رنج ناشی از
عدم جبران خسارت را نیز متحمل می گردد و به نوعی حتی از فرایند دادرسی نیز به
نتیجه دلخواه نمیرسد.
با توجه به این موارد ،جبران دولتی خسارت یا همان پرداخت غرامت توسط دولت
راهکار مناسبی در جهت احقاق حقوق بزهدیده و نیل به اهداف رویکرد توازنبخشی
است.
برای تأمین منابع مالی جبران خسارت توسط دولت به بزهدیدگان راهکارهایی وجود
دارد که در اینجا به بررسی برخی از آنان خواهیم پرداخت:
 -1بودجه طرحهای پرداخت غرامت را میتوان از ایجاد صندوقهاای ملای پرداخات
غرامت تأمین کرد .)Guide for policy makers; p.15.( .اگار دولات متبوعاه بازهدیاده
نتواند برای آسیب های وارد شده غرامتی به بزهدیده پرداخت کناد ،جباران ایان چناین
آسیبهایی را با راه اندازی ،تقویت و گسترش صاندوقهاای ملای پرداخات غرامات باه
بزهدیدگان تضمین خواهد کرد( .رایجیان اصلی 151 :1129 ،و )151
 -9از طریق دریافت مبالغ ناشی از پرداخت جزای نقدی مصرح در قاوانین مایتاوان
بخشی از بودجه صندوقهاای ملای پرداخات غرامات را تاأمین کاردHandbook on ( .
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 1)Justice for victims; p.12.البته این راهکار باید به نحوی در نظار گرفتاه شاود کاه
هزینه های ناشی از اجرای مجازات در آن گنجانده شود؛ بدین معناا کاه مباالغ ناشای از
جزای نقدی که به خزانه دولت واریز میگاردد صارف اماور اجرائیاه مجاازاتهاا (نظیار
حبس ،اداره زندانها و  )...میگردد؛ بنابراین ،هر گونه افراط و تفریط در مبالغ حاصال از
جزای نقدی موجب تحمیل هزینههای سنگین بر دولت خواهد شد.
 -1میتوان در نظر گرفت که بزهکار برای جبران خساارت وارده بار بازهدیاده اقادام
کند .این امر با صدور حکم مبنی بر اجرای مجازاتهای متعدد جایگزین حبس در قانون
مجازات اسالمی (از جمله انجام کارهای عام المنفعه و نهایتاً اخاذ وجاوه حاصاله از ایان
مجازاتها از بزهکار و واریز آن به حساب بزهدیده) انجاام مایشاود .ایان اقادام از ساوی
دولت و با تحمیل بر شخص بزهکار محقق میگردد.
 -1متأسفانه هنوز بسیاری از بزهدیدگان در دریافت خسارت موفق نمایشاوند .یاک
دلیل آن این است که اطالعات کافی برای ارزیابی میزان خساارت در اختیاار دادگااههاا
قرار نمیگیرد .)Handbook on justice for victims; p.88.( .تقریباً شابیه نهااد تاأمین
دلیل در قانون دادرسی مدنی شود .کارشناس دادگستری که از نیروهای مجارب بررسای
صحنه جرم و واقف بر امور جرم شناسی و جرم یابی است ،زیر نظار دادساتان و باا اخاذ
اطالعات از بزهدیده اقدام به جمع آوری اطالعات کرده و خسارات وارده جبران گردد.
با استفاده از راهکارهای فوق میتوان به بسیاری از بزهدیدگان در جهت تساکین آالم
و احقاق حقوق آنان کمک کرد و به اهداف رویکرد توازنبخشی در خصوص بازهدیادگان
تا حد زیادی دست پیدا کرد.
 3-2مصالحه كيفري
رویکرد ترمیمی در پی آن است که بزهدیده و بزهکار را باه مثاباه دو انساان صااحب
کرامت پنداشته و ترس و دلهره را از بزهدیده برطرف سازد تاا از بازهدیادگی ثانویاه وی
پیشگیری کند( .رایت)95-91 :1181 ،
عدالت ترمیمی جنبشی در حوزه جرمشناسی است کاه راهکارهاای برقاراری عادالت
بین متهمان و بزهدیدگان را خارج از قلمرو حقوق جزا بررسی میکند .این تفکر بار پایاه
 -1این کتاب توسط سازمان ملل منتشر شده است.
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استفاده از راهکارهای جامعهمدار برای حل و فصل مناقشات باین بازهدیاده و ماتهم بناا
شده است و باا اساتفاده از ساازوکارهایی نظیار مصاالحه کیفاری ،میاانجیگاری و ...باا
مشارکت بیشتر بزهدیده و متهم در فرایند رسیدگی و حصاول تصامیم باه حال و فصال
دعاوی ،به دنبال برقراری توازن بین بزهدیده ،متهم و اجتماع است( .زهر)119 :1188 ،
با توجه به مطالب فوق در اینجاا باه بررسای مصاالحه کیفاری (باه عناوان یکای از
راهکارهای این جنبش در راستای برقراری توازن) میپردازیم.
صلح و مصالحه از مواردی است که در شرع مقدس اسالم از گذشته مورد توجه باوده
است و فقها تحت بابی مستقل از سایر عقود و به عنوان عقادی مساتقل دربااره آن قلام
زدهاند .این عنایت مفهومی ندارد جز مسامحه دین اسالم نسبت به برخی رفتارهای قابال
اغماض .زمانی که به برخی ابواب فقه و قواعد فقهیه با تأمال نظار مایکنایم ،شااهد آن
هستیم که این قواعد غالباً با زندگی افراد انسانی رابطهای تنگاتن دارند و شارع مقدس،
آنها را تنها نسبت به موردی خاص بیان نداشته است ،بلکه به علت عام الشمول بودن و
نیاز جامعه انسانی نگارش آنها را مصلحت دیده است.
از این جهت ،زمانی که در پی دستیابی به فلسفه نهاد صالح و مصاالحه در راساتای
کشف مقصود قانون (دیدگاه موضوعی) نه مقصود قانونگذار (دیدگاه شخصی) برمیآییم،
به این مهم میرسیم که عالوه بر آموزههای فقهی متأخرین ،دین اسالم نیز بر ایان مهام
تأکید میورزد .قاعده «احسان» که مطابق نص شریف قرآن کریم است 1نیز بار اهمیات
احسان بر مسلمانان و مصالحه تأکید میورزد.
در عرصه قانون گذاری کیفری نیز با توجه به سیاستهای جنایی و کیفاری نخبگاان
سیاسی کشوری ،در ادوار گوناگون شاهد ادبیات گونااگونی هساتیم .ایان عادم مفاهماه
زبانی در میان نگارش قانون و تفسیر قضات ذیمنصب ،موجبات انتقاد باه نظاام عادالت
کیفری را فراهم می کند .نهاد تعلیق تعقیب که سابقه قانونی آن باه ساالهاای  1159و
قانون اصالح پارهای از قاوانین دادگساتری مصاوب  1156برمایگاردد ،یکای از هماین
مصادیق است.
قانون گذار ،در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1129به این عدم مفاهماه زباانی
1

«هل جزاء االحسان اال االحسان» (الرحمن)06 :
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خاتمه داده است و نهاد تعلیق تعقیب را به صراحت بیان کرده است .هدف از نگارش این
سطور بیان شرایط و ضوابط نهاد تعلیق تعقیب در ایاران و مصاالحه کیفاری در فرانساه
نیست ،بلکه در این قسمت به دنبال آنیم تا وجود این نهااد را در رویکارد تاوازنبخشای
فرایند دادرسی کیفری بررسی کنیم .در این نهاد به نوعی شاهد ردپای عادالت ترمیمای
نیز هستیم؛ بدین صورت که بزهکار ،ناکرده بزه و مدعی العموم ،هار کادام باه نحاوی در
جهت دستیابی به زمینهای مشترک برای پاسخ به پدیاده مجرماناه و جلاب حاداکثری
منافعشان تالش میکنند.
در رویکرد توازن بخشی به حقوق بزهدیده و متهم در فرایند دادرسای کیفاری ،آنچاه
هدف غایی است رسیدن به این چنین راهکارهایی برای دستیابی و حمایت حداکثری از
حقوق طرفین خصم هستیم .ازیکسو ایجاد محدودیت برای برخی جرائم و وجود شرایط
خاص در این نهاد مبین اعمال نظر مقنن در برخورد با جرائم سنگین و اهمال و متأهال
نسبت به جرائم خرد است و از سویی دیگر ،رضایت بزهدیده و شرایط بزهکار در راساتای
اصل فردی کردن ،همه و همه حاکی از نشست طرفین خصم و قاضای محکماه در یاک
جلسه گفت وگو بر سر مجازات و اعمال آن است .من حیث المجموع و نظار باه مباحاث
مطروحه فوق ،در خصوص نهاد تعلیق تعقیب در رویکرد توازنبخشی در فرایند دادرسای
کیفری ،به نظر میرسد این نهاد گامی ارزنده در عرصه توازنبخشی به حقوق بزهدیاده و
متهم در فرایند دادرسی کیفری برداشته است.

نتيجهگيري
توازن بخشی یکی از مفاهیم نوینی است که وارد واژگان نظام عدالت کیفری شده
و دریچه ای نوین به سوی عدالت در فرایند رسیدگی کیفری باز کرده است .سازوکارهای
پیشنهادیِ این مفهوم ،همگی در جهت ایجاد توازن بین سه عنصر بزهدیده ،متهم و مقام
تعقیب (دادستان) هدف گذاری شده و سعی در برداشتن عوامل تأثیرگذار در بیعدالتی
بین این سه عنصر در فرایند رسیدگی کیفری دارد .مفاهیمی همچون حقسکوت ،حق
داشتن وکیل ،حق جبران خسارت و ...از جمله مفاهیم پیشنهاد شدا این رویکرد هستند
که توجه به آنها در فرایند رسیدگی کیفری امروزی ضروری به نظر میرسد.
با توجه به موارد ذکر شده برای ایجاد توازنبخشی بین حقوق بزهدیده و متهم
نیاز به سازوکارهای مناسب و کاربردی داریم که مبنا و اساس سؤاالت پژوهش در این
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مقاله قرار گرفته است .در پاسخ به سؤال اول این مقاله اینگونه نتیجه میگیریم که
سازوکارهایی از جمله کاهش قرارهای منجر به بازداشت موقت متهم ،جبران خسارت از
سوی دولت و مصالحه کیفری به عنوان یکی از مصادیق عدالت ترمیمی از جمله مواردی
هستند که به عنوان سازوکارهای کاربردی میتوانند مورد توجه تصمیمگیرندگان
نهادهای عدالت کیفری قرار گرفته و با استفاده از آنها در جهت این رویکرد گام
برداشته شود.
امروزه با بهرهگیری از الگوی دادرسی ترمیمی در چارچوب یک سیاست جنایی
مشارکتی بهتر میتوان به چنین تعادلی دست یافت .نکتهای که در این جا باید متذکر
شد این است که این سازوکارها تنها یک سازوکارهای پیشنهادی صرف نیست و در
صورت عدم رعایت آن ،جامعه و نهادهای عدالت کیفری با مشکالت و پیامدهایی روبهرو
خواهند شد که این امر موضوع سؤال دوم این مقاله قرار گرفته است .پیامدهایی؛
همچون فقدان عدالت در دستگاههای نظام عدالت کیفری ،تضییع حقوق بزهدیده و
متهم و ...از پیامدهای مهمی هستند که میتوانند به مرور زمان جامعه و دستگاههای
عدالت کیفری را با مشکالتی جدی روبهرو کند .مهمترین اصل برای ایجاد آرامش در
میان شهروندن تفکر عدالت در میان مردم و مسئوالن نهادهای عدالت کیفری است .در
پاسخ به سؤال سوم این مقاله به نظر میرسد با توجه به شرایط خاص نظام کیفری ایران
که از چند منبع از جمله فقه اسالمی و سایر نظامهای حقوقی الهام میگیرد ،در شرایط
فعلی نمی توان از تمامی سازوکارهای ارائه شده استفاده کرد و این امر مستلزم تغییراتی
در نظام حقوق کیفری ایران است .خوشبختانه با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب سال  29میتوان گفت تاحدودی قانونگذار ایران گامهای مهم و تأثیرگذاری در
جهت توازنبخشی بین حقوق بزهدیده و متهم برداشته است .از جمله این گامها میتوان
به حق سکوت متهم ،حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ،حق مخفی ماندن
هویت بزه دیده و شهود وی و ...اشاره کرد .این حقوق در صورت اجرای صحیح و مناسب
قانون می توانند ایران را در زمره کشورهایی قرار دهند که بیشترین گام را در جهت
توازنبخشی برداشته است .توازنبخشی به حقوق بزهدیده و متهم برپایة اصل انصاف و
عدالت صورت می گیرد .اگر انصاف و عدالت در تمام سطوح نهادهای عدالت کیفری
نسبت به بزهدیده و متهم رعایت گردد میتوان گفت اصل توازنبخشی محقق شده است.
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با توجه به این مباحث پیشنهاد میشود که سازمانی خاص درخصوص
میانجیگری و اعطای قدرت تصمیمگیری و اجرا به آن سازمان در جهت کاهش
پروندههای حقوقی و کیفری در سطح دادسراها ،دادگاهها و شوراهای حل اختالف
پیشبینی شود و استفاده از جایگزینهای بازداشت موقت از طریق برگزاری کالسهای
آموزشی برای دادستان ها و بازپرسان و دیگر مقامات عدالت کیفری افزایش یابد.
مجازاتهایی نظیر بازداشت موقت و حبس در کنار وجه مجازاتگونه خود معایب زیادی
نیز دارند .تغییر دیدگاه جامعه نسبت به افراد تحت بازداشت از مهمترین معایب و نتایج
این گونه تصمیمات است .لذا شایسته است که با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب سال  1129که در آن قرارهای جایگزین برای بازداشت موقت پیشبینی شده
است ،نهادهای عدالت کیفری از قرار بازداشت موقت استفادهای معقول و بهجا کنند.
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