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سپیده میرمجیدی
 

 چکیده 

ای که از فرایندهای  میالدی، هر برنامه 2020عدالت ترمیمی در سال ۀ  آخرین ویراست از کتابچدر 
برد، عدالت ترمیمی تعریف شده است. این ترمیمی برای رسیدن به اهداف و نتایج ترمیمی بهره می 

فرایند مشخص  آل، یک رویه یا  ایده  یدهد عدالت ترمیمی بدون آنکه به یک الگوتعریف نشان می
بسترهای   در  ترمیمی  تدابیر  اتخاذ  برای  مشترکی  معیارهای  و  هنجارها  اهداف،  از  شود،  محدود 

  ۀ کند. بر این اساس، مطلوبیت یک برنامگوناگون حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبعیت می
به وابسته  نه  ترمیمی  ویژگی  عدالت  داشتن  در  بلکه  و مدل خاص،  الگو  کیک  بتواند هایی است  ه 

بینی شده از عدالت ترمیمی نزدیک کند.  های ترمیمی را تا حد ممکن به اهداف و نتایج پیشمداخله
  ۀتحلیلی است، به دو مسئلـ   روش توصیفی  لحاظ بهنوع کیفی و   لحاظ بهبر این اساس، این مقاله که  

مطلوبیت از   د؛های یک الگوی مطلوب از عدالت ترمیمی کدامنپردازد: نخست، ویژگیاصلی می
ترمیمی در    ۀیک برنام  های ترمیمی، صرف نظر از اینکهحیث میزان تحقق بیشترین اهداف و ارزش 

طرح مباحث عدالت ترمیمی در نظام قانونی و قضایی   و دوم، باتوجه به قالب چه الگو و مدلی باشد
یک استان تهران و سی    های اخیر، با استفاده از مصاحبه با بیست قاضی دادگاه کیفری ایران در سال

ترین ابزارهای گردآوری اطالعات،  خشونت جنسی )اعم از زن و مرد( به عوان یکی از مهمۀ  دیدبزه 
پردازد که اگر قرار باشد تفسیرهای ترمیمی قاضی از اختیارات قضایی در همچنین به این مسئله می 

وپرونده بگیرد  فاصله  موجود  وضعیت  از  گام  یک  جنسی،  خشونت  حاوی  بیش  های  ازپیش 
 

  ی ها پرونده  در   یمیترم   عدالت  یهاتیظرف  کاربست»  عنوان  با  سندهینو  موظف  یپژوهش  طرح  از  برگرفته  مقاله  نیا.  1
ک با: رانیا یفریک عدالت نظام در یجنس خشونت  ی انسان علوم پژوهشگاه در مطلوب« یالگو یهایژگ یو ئۀ ارا بر دیتأ
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۴۳۴ 

های ترمیمی باشد، آنگاه این رویه به چه شکل خواهد  های الزم برای تحقق بیشترین ارزش ویژگی
نتیج می   ۀبود.  نشان  آموزشتحقیق  از کنشگران  »استفاده  داخل محاکم   ۀدیددهد  ترمیمی  عدالت 

تواند بیشترین تعداد از  ای است که میکیفری«، در شرایط موجوِد نظام عدالت کیفری ایران، رویه
 کند. های مزبور نمایندگی های یک الگوی مطلوب را در پروندهویژگی

 ه، خشونت جنسی دیدبزه عدالت ترمیمی، الگوی مطلوب، نظام عدالت کیفری، واژگان کلیدی:  

 مقدمه
یا هم مقابل  الگوی  عنوان  به  ترمیمی  به عدالت  و  توجه جدی  با عدالت کیفری سنتی  زیست 

ده اواخر  به  آن  ظهور  ده  ۀبسترهای  اوایل  و  بازمی  ۀهفتاد  میالدی  )غالمی، هشتاد  :  ۱۳۸2  گردد 
عدالت کیفری با طرح سؤاالتی پیرامون این   ۀ محوری در حوز(. زمانی که رویکردهای تجربه۱۸۳

اثربخش است م قانون چگونه کار می  1هم که چه چیزی  یافته2کند و  نیز  ، مطرح شد.  های تجربی 
های باالی آن بود که خأل بزرگی را در یافتن  هزینه  رغمبهحاکی از فقدان اثربخشی مداخالت کیفری  

  ۀجرم به وجود آورد و به تعبیر جان برایت ویت از لزوم بازگرداندن دوبار  ۀترین پاسخ به پدیدمناسب
هشتاد شاهد جنبشی کالن در عدالت کیفری    ۀعدالت به جامعه سخن گفت. بدین ترتیب از اواخر ده

محور، پیشگیری از محور بودن است. مانند پلیس اجتماعاجتماع  هاآن  ۀهستیم که ویژگی بارز هم
 (.  ۱: ۱۳99محور )فرجیها، و نیز عدالت اجتماع محورجرم اجتماع

میالدی به یک جنبش    90  ۀکند و به تدریج در دهعدالت ترمیمی در چنین بستری ظهور می
ها و ارکان خود در نظام موجوِد عدالت  تواند با گنجاندن مؤلفهشود و میاجتماعِی جهانی تبدیل می

بر جای گذارد )ای بر آن در سرتاسر دفزاینده  تأثیرکیفری،   (. در این  Ferguson, 2009: 10-12نیا 
قانونی   انواع خشونت دیدبزه دگرگونی، جایگاه  در  ویژه  به  به طرز شگفته  انگیزی  های جنسی هم 

،  20۱۱شود. سازمان بهداشت جهانی در سال  متحول و از او به عنوان کنشگر اصلی عدالت یاد می
داند که موجب آسیب جسمی، جنسی یا به جنسیتی می خشونت جنسی را هر رفتار خشن و وابسته  

تواند با تهدید، اجبار، یا سلب مطلق اختیار و آزادی صورت  ه شود. این رفتار می دیدبزه روانی و یا رنج  
(. بر همین اساس در بیشتر World Health Organization, 2011گرفته و در جمع یا پنهان باشد )

شود که از لمس بدن قربانی شروع و  رفتار غیرمتعارفی گفته می  تعاریف، خشونت جنسی به هر نوع
نیز گسترش می او  به  تا مرحلۀ تجاوز جنسی  آبدار،  گاهی  ناظریان و  ۳9:  ۱۳96یابد )رضایی و  ؛ 

 
1. What works 
2. How does law works 
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توان در چند محور های عدالت ترمیمی را میترین اهداف کلی برنامهمهم (. 2۱۱: ۱۳9۸، همکاران
  ۀ ه، فراهم آورن فرصتی مناسب برای روایت تجربدیدبزه خالصه کرد: الف( شنیده شدن و حمایت از  

ه، قادر ساختن وی به مشارکت در دیدبزه های  گی، تشویق وی به بیان نیازها، پاسخ به پرسشدیدبزه 
دیده از جرم از گذر رسیدن  فصل تعارض و پیشنهاد کمک به او، ب( ترمیم روابط آسیبوفرایند حل

های جامعه و تقبیح رفتار  ارزش  ۀ بهترین پاسخ به آن، ج( تأیید دوبار  ۀبه توافقی پیرامون چگونگی ارائ
( شناسایی نتایج  ـنفع به ویژه مرتکب به پذیرش مسئولیت، ههای ذیمجرمانه، د( تشویق تمام طرف 

م با تشویق و ترغیب مرتکب به تغییرات معنادار ترمیمی، ناظر بر آینده و ز( پیشگیری از تکرار جر
 (.  Dandurand& Vog, 2020: 6-10رفتاری، برای تسهیل بازگشت وی به جامعه )

توان آن همه نمی ای است، با این ه شد گرچه عدالت ترمیمی دارای اهداف و مبانی مشخص و تعیین 
یچ مدل واحد و مشخصی از عدالت کلی تقلیل داد. در واقع، ه   ۀ خاص یا یک نقش   ۀ را به یک برنام 

یا در مقابل الگویی ساده و حداقلی از یک ترمیمی وجود ندارد که بتوان آن را یک الگوی ایده  آل و 
آید. بلکه عدالت ترمیمی یعنی پذیرش ترمیمی تلقی کرد که در یک نظام حقوقی به اجرا در می ۀ  مداخل 

منع یا نسبی  به طور کامل  آن که خواه  از  به ارزش   ۀکنند کس هر شکلی  برای رسیدن  ترمیمی و  های 
(. بر همین اساس عدالت ترمیمی Zehr & Gohar, 2003: 8-9اهداف، نتایج و فرایند ترمیمی باشد ) 

نما تنها سمت و سوی مسیر را مشخص شود. قطب نما و نه یک نقشه راه قلمداد می یک قطب   ۀ منزل تنها به 
(. لذا، اندیشمندان Zehr & Gohar, 2003: 9)  ترمیمی است کند، سمت و سویی که در جهت  می 

سازد، نه عدالت ترمیمی بر این باورند که آنچه به راستی یک پاسخ ویژه به جرم را »ترمیمی« می  ۀ حوز 
مهم  بلکه  واحد،  و  مشخص  فرایند  یا  رویه  یک  مجمو تنها  به  کنشگران  پاسخ  پایبندی  آن  از   عۀتر 

 ۀمشترکی را برای مشارکت تمام افراد درگیر در پاسخ به یک واقع   ۀ که زمینها است  ای از ارزش گسترده 
هایی چون حقیقت، (. ارزش Chapman & Törzs, 2018: 6سازد )مجرمانه و پیامدهای آن فراهم می 

کنندگان، شمول و فراگیری، توانمندسازی و قدرت بخشیدن به انصاف، امنیت جسمی و روانی شرکت 
، همبستگی، احترام و کرامت برای تمام 1ه و مرتکب، جبران خسارت دید بزه قوق  طرفین، محافظت از ح 

 (. Dandurand& Vog, 2020: 5)  افراد درگیر، داوطلبانه بودن و شفافیت فرایند و نتایج
تواند خود  شود که اواًل، میبر همین اساس، عدالت ترمیمی تنها به عنوان یک رویکرد تلقی می

را با بسترهای مختلف فرهنگی و نیازهای گوناگون جوامِع مختلف تطبیق دهد و ثانیًا، به مرتکب،  
ه و جامعه مسیرهای جایگزینی را برای عدالت پیشنهاد کند. به همین دلیل، تاکنون تعاریف  دیدبزه 

 
 ( 2۱2-۱۸5:  ۱۳99کالنتری،  و    : اسپانلو)نکجرم جنسی بر جبران خسارت،  ۀ  دیدبزه حق  ۀ  . برای مطالعه بیشتر دربار۱
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و   متنوع  ماهیت  از  ناشی  راستی  به  که  شده  ارائه  ترمیمی  عدالت  از  تکامل گوناگونی  حال  در 
عدالت   ۀرو، در آخرین ویراست از کتابچرویکردهای عدالت ترمیمی در سراسر جهان است. از این

سال   در  برنامه1میالدی   2020ترمیمی  »هر  است:  آمده  ترمیمی  عدالت  تعریف  در  از ،  که  ای 
بهره می ترمیمی  نتایج  پیامدها و  به  برای رسیدن  ترمیمی   ,Dandurand& Vogبرد« )فرایندهای 

سازمان ملل متحد با عنوان   2002سال    ۀای است که قطعنام(. این همان تعریف گسترده4 :2020
از برنامه  Economic)  پذیرفته است های عدالت ترمیمی در قلمرو کیفری اصول اساسی استفاده 

and Social Council resolution 2002/12 of 24 July 2002, annex, para. 1.  .) 
های خشونت جنسی نیز صادق های ترمیمی در پرونده ه در اتخاذ رویکردها و مداخله این مسئل 

آنکه  ویژه  به  حقوقی، دید بزه   است.  اجتماعی،  فرهنگی،  بسترهای  از  هریک  در  جنسی  خشونت  گی 
گیری مطالبات، منافع و نیازهای گوناگونی برای هریک فردی، سازمانی/شغلی و نهادی، موجب شکل 

این   موقعیت دید بزه از  در  می گان  مزبور  ظرفیت های  کیفری  عدالت  نظام  هر  و  حقوقی، شود  های 
ای توان برنامه رو، نمی (. از این Daly, 2016: 5دارد )   هاآن   اقتصادی و سیاسی متفاوتی را برای پاسخ به

ستگاه عدالت ترمیمی در کشورهایی چون کانادا، استرالیا یا نیوزیلند به عنوان خا  ۀرا که برای مداخل 
 نیز تجویز نمود.   شود، عینًا برای نظام حقوقی ایران های خشونت جنسی پیشنهاد می ترمیمی در پرونده 

هرگز در مقام    تحلیلی است،   -روش توصیفی  لحاظبهکیفی که    ۀبدین ترتیب، محقق در این مقال
می نبوده است؛ زیرا از عدالت ترمی  آل و نابیک الگوی مطلوب، مشخص، ایده  ۀطراحی مدل یا ارائ

هر سطحی    توان در قالب یک رویه یا فرایند مشخص محدود کرد. لذااساسًا عدالت ترمیمی را نمی 
ترمیمی    ۀتوان یک مداخلها، اهداف و نتایج ترمیمی باشد، میارزش  دنبالبهاز عدالت ترمیمی را که  

رسد عدالت نامید. ولو اینکه به تحقق کامل اهداف و نتایج مورد انتظار نیز نیانجامد؛ زیرا به نظر می
ترمیمی عالوه بر اینکه محدود به الگو و شکل خاصی نیست، بلکه رویکرد همه یا هیچ را نیز در 

ایی در هر برنامه و الگویی هها و ویژگیشرطپذیرد. از این منظر، تحقق پیشتحقق نتایج ترمیمی نمی
از عدالت ترمیمی که با کمک آن بتوان به بیشترین نتایج مورد انتظار ترمیمی رسید بر شکل و مدل  

های  شرطها و پیشترمیمی در گرو تعداد ویژگی  ۀآن اولویت دارد. یعنی اثبات مطلوبیت یک برنام
و نه شکل و قالب آن است. بر این    ها و اصول عدالت ترمیمیالزم برای عینیت بخشیدن به ارزش

عدالت ترمیمی در سال   ۀها ابتدا مستند به آخرین ویراست از کتابچو شاخصه ها اساس، این ویژگی
های  استخراج و به صورت کلی و فارغ از یک جرم خاص و سپس مشخصًا در رابطه با پرونده  2020
 

2. Yvon Dandurand, et.al; Handbook on restorative justice programmes, Criminal justice 

handbook series, second edition, United Nation, Vienna, 2020 
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از عدالت ترمیمی است    ترین رویهنزدیکدوم مقاله نیز، معرفی    ۀمسئل شوند.  خشونت جنسی بیان می
ویژگی بیشترین  واجد  پیشکه  و  برنامهشرطها  کاربست  برای  الزم  در  های  ترمیمی  عدالت  های 

های تجربی  این رویه نیز مبتنی بر یافته های خشونت جنسی در گفتمان قضایی ایران باشد کهپرونده
 شود.  میتحقیق در بخش دوم مقاله، به بحث و بررسی گذاشته 

گان دید بزه نفر از    ۳0قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران و    20ساختارمند با  عمیق و نیمه   ۀ مصاحب 
تجاوز جنسی و زنای با محارم به دادگاه مراجعه کرده و   ۀخشونت جنسی که یا به عنوان شاکی با تجرب 

بهترین رویه برای   شناسی حضور یافته بودند، با هدف شناسایییا برای مشاوره در مراکز مشاوره و روان 
های خشونت جنسی در نظام عدالت کیفری ایران به روش ترمیمی در پرونده   ۀ عملیاتی کردن مداخل 

مالی و کیفی که به بهترین وجه با نیازهای تحقیق انطباق داشته باشد، در گیری هدفمند، غیراحت نمونه 
تیرماه    ۱۳9۸خردادماه    ۀ فاصل داده   ۱۳99تا  تحلیل  برای  پذیرفت.  مصاحبه صورت  از ها،  پس  ها 
شدند. پیاده  استخراج  و  کدگذاری  اولیه  مفاهیم  گرفتند.  قرار  بررسی  مورد  دقت  به  متن،  به  سازی 

های به دست ها تبدیل به مفاهیم شوند. مقوله ها و پیام از صورت پذیرفت تا داده کدگذاری به صورت ب
 بندی شدند. آمده از کدگذاری در هر مرحله پاالیش تا در نهایت در مقوالت محورِی تحقیق دسته 

آن  از  نیز  مسئله  این  به  پرداختن  و ضرورت  ادبیات اهمیت  در  ترمیمی  مباحث  که طرح  روست 
ز جمله مقررات مربوط به گذشت شاکی در قانون مجازات اسالمی و به طور مشخص حقوقی ایران، ا 

گفتمان قضایی ایران را به جهات   ،   ۱۳92قانون آیین دادرسی کیفری سال    ۱92  ۀ و ماد  ۸4تا    ۸2مواد  
این تحوالت، فرهنگ سازمانی و فضای فکری قضات  ۀ قرار داده است که در نتیج تأثیر گوناگون تحت 

های ی کیفری نیز )شاید به شکل ناخودآگاه( به سمت تالش هرچه بیشتر آنان برای ترمیم آسیب ها دادگاه 
ناشی از جرم در عیِن به رسمیت نشناختن ادعای خشونت جنسی تغییر یافته و تا حدی به تغییر الگوهای 

پرونده تصمیم  این  در  قضایی  میان انجام   ها گیری  در  را  و قضات  مداخل   ۀ یده  و   ۀ دو سر طیِف  کیفری 
جدید ریاست   ۀترمیمی البته با اولویت بیشتر به سزادهی قرار داده است. ناگفته نماند بخشنام   ۀ مداخل 

پیرامون اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق ۱۳9۸ه نیز در آبان ماه قضایی  ۀ محترم وقت قو 
برای صلح و دادرسی، نقش بسزایی در تزریق نگرش   ۀ و پیشگیری از اطال ها و رویکردهای ترمیمی 

 ۀ ها به اصول و معیارهای مداخلتر شدن این رویه سازش در دعاوی کیفری داشته است. لذا، نزدیک 
 راهگشاست.   ها آن   شک در اثربخشی هرچه بیشتر های خشونت جنسی، بی ترمیمی در پرونده 

باتوج به ذکر است که  قلمروی موضوعِی تحقیق یعنی پروندهالزم  به  های خشونت جنسی و  ه 
ترمیمی، تنها ناظر به حالتی است که قاضی با عدم    ۀها، امکان مداخلمستوجب حد بودن این پرونده 

به جرمی سبک اتهامی  تنزِل عنوان  درجه  با یک  و  رابطاحراز حد  به  تجاوز جنسی  تبدیل  مثل    ۀ تر 
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یا   اکراه  و  عنف  به  سازوکارهای    ۀرابطنامشروع  به  توسل  با  و  زنا  هم  مواردی  در  و  ساده  نامشروع 
  جرائمترمیمی در    ۀه دارد. لذا مداخلدیدبزه های وارد بر  ترمیمی، سعی در جبران بخشی از خسارت 

رسد به نظر می  شود. گرچه جنسی، منصرف از مواردی است که جرم جنسِی مستوجب حد اثبات می 
   ای از یک سازوکار ترمیمی است.جلوه  در این فرض نیز توبه خود

 های عدالت ترمیمی های مطلوبیت برنامه. شاخصه۱
می  نظر  به  اینکه  به  صورِت باتوجه  و  شکل  اساس  بر  نه  ترمیمی  عدالت  مطلوب  الگوی  رسد 

ای شود، لذا در اجرای هر برنامه های آن است که سنجیده می ها و شاخصه مشخص، که بر اساس ویژگی 
هایی در عدالت ترمیمی فارغ از شکل و صورت آن، باید به الزامات، شروط و به طور کلی ویژگی از  

ها عبارتنداز: اقتضائات خاص این ویژگی   ۀ های عدالت ترمیمی توجه کرد. از جمل اجرای موفق برنامه 
وق مرتکب، زمان به حق ه از فرایند ترمیمی، توجه هم دید بزه   ، رضایت 1جنسی  جرائمهر یک از انواع  

های احتمالی، تلقی عدالت ترمیمی تنها به عنوان یک گزینه و شناسایی و به حداقل رساندن ریسک 
 ۀریزی، شرکت و اجرای برنام بینی زمان الزم برای برنامه کیفری؛ پیش   ۀانتخاب داوطلبانه در کنار مداخل 

 ل فرایند.ه در طو دید بزه بینی تمهیداتی برای حفظ امنیت  ترمیمی و همچنین پیش 
هایی دانست که هر  ها و شاخصهرسد بتوان محورهای ذیل را اهم ویژگیهمه، به نظر میبا این 

های خود باید سازی اثربخش برنامهالگوی تحلیلی و مطلوب از عدالت ترمیمی، برای اجرا و پیاده 
ا تسهیل کرده و در تواند یک فرصت ترمیمِی بالقوه رواجد آن باشد که اگر به درستی محقق شود، می

در    هاآن  ها، کاربست صورت، به شکست آن بیانجامد. پس از بیان هریک از این شاخصهغیر این
   شود.های خشونت جنسی به بحث گذاشته میهای عدالت ترمیمی در پروندهاتخاذ برنامه

 . به رسمیت شناختن سازوکارهای عدالت ترمیمی در گفتمان تقنینی ۱-۱
کند که باتوجه به بسترهای  خود مقرر می   ۱2سازمان ملل متحد در پاراگراف    2002سال    ۀقطعنام

های قانونی برای تعیین معیارها و تدابیر مربوطه در یک فرایند حقوقی، ممکن است اقدامات و کنش
های حقوقِی دنیا،  همه، در میان نظام با این  (.E/CN, 2002: para.12عدالت ترمیمی الزم باشد )

نوع و گوناگونی قابل توجهی در وضعیت حقوقی و مبنای فرایندهای عدالت ترمیمی وجود دارد. ت
شوند و بعضی دیگر اما از هیچ موقعیت حقوقِی رسمی  ها در قانون پاس داشته میبعضی از این برنامه

 
 ۀ های جنسی عامل مهمی در تعیین این مهم است که آیا یک پروندوناگون خشونت . از این جهت که تمییز میان انواع گ۱

خاص شایستگی رسیدگی به نحو ترمیمی را دارد یا خیر و اگر بله، چگونه. عالوه بر این، اقتضائاتی که هر یک از اشکال 
یک موضوع، اهمیت   ها،خشونت جنسی دارند، موجب شده است تا در اتخاذ رویکردهای ترمیمی در هر یک از آن 

 ترمیمی ضروری است.   ۀپیدا کند که عنایت به آن برای اثربخشی یک برنام 
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برنامه اجرای  از  مانع  لزومًا  قانون  نبود  هرچند  نیستند.  نمیبرخوردار  ترمیمی  عدالت  و  های  شود 
رسند. مانند اجرا می  ۀی با موفقیت تعریف و به مرحلگذارقانون ها بدون هرگونه  بسیاری از این برنامه 

و تنها با    گذارقانون بینی  ریزی عدالت ترمیمی که بدون پیش موفق آفریقای جنوبی در برنامه  ۀتجرب
 Dandurand) اجرا درآمد  تعقیب و تحقیق کیفری به  ۀتکیه بر آزادی عمل کنشگران قضایی در مرحل

& Vog, 2020: 11این با  یک  (.  به منزل قانونی می  چهارچوب حال،  در    ۀتواند  اساسی  امتیاز  یک 
 ,Fellegرا نیز تقویت کند )  هاآن   های جدید عدالت ترمیمی تلقی شود و البته مشروعیتبرنامه  ۀتوسع

های مشخصی از مجرمین پاسخ نظام رسمی عدالت به گروه ۀ(. به ویژه زمانی که نحو74-76 :2003
های جایگزین همراه  قرار است با یک ابتکار عمل جدید، تغییر یا پاسخ  جرائمیا به انواع خاصی از  

 قانونی ضروری است.   چهارچوب باشد. در این وضعیت، طبیعتًا یک  
از جبرنامه زمانی متعددی  مراحل  در  معمواًل  ترمیمی  عدالت  از  های  پیش  اتهام،  از  پیش  مله 

محاکمه، پیش از صدور حکم و یا پس از محکومیت، در زندان، پیش یا بالفاصله پس از آزاد شدن،  
 (.  Koss & Achilles, 2008: 2آیند )به موازات دادگاه به اجرا در می 

در های عدالت ترمیمی به رسمیت شناخته شود؛  رسد بهتر است جایگاه برنامهلذا، به نظر می
در نبود یک    چراکهزیاد است؛    هاآن  صورت احتمال به حاشیه رانده شدن یا بالاستفاده ماندن  این  غیر

نظام عدالت کیفری به فراموشی سپرده شده   ۀروزمر  ۀترمیمی در برنام  ۀمبنای قانونِی مشخص، مداخل
  ۀ الزم برای استفاد هایی مناسب در این حوزه، همچنین انگیزه گذارقانونشود. و یا گاهی دشوار می 

پذیری و اطمینان خاطر  بینی کند. عالوه بر این، از حیث پیشمکرر از فرایند ترمیمی را نیز فراهم می 
ضرورت   فرایند هم  از  استفاده  در  استفادگذارقانونبیشتر  جهت  حفاظتی  تدابیر  تمام  و وضع    ۀ ی 

برنامه از  در  گسترده  است.  گریزناپذیر  ترمیمی،  شمالی،  های  ایرلند  نیوزیلند،  چون  کشورهایی 
ی گذارقانونشود،  تری استفاده میبلژیک، فنالند و نروژ که از عدالت ترمیمی در مقیاس بسیار بزرگ

شود  در این حوزه و در مراحل گوناگون نظام عدالت کیفری، یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می
(Dandurand & Vog, 2020: 11 .) 

عدالت   ۀ، گرچه اجرای عدالت ترمیمی در بدو امر به عنوان مکمل و در ضمیماه این  عالوه بر
همه ممکن است طرفین جرم  های ترمیمی به همراه دارد، با اینرسمی مقبولیت بیشتری برای برنامه

 گذار قانونترمیمی به طور کامل خارج از فرایند دادگاه باشند. لذا گرچه ورود ایجابی    ۀخواهان مداخل
بر امکان حل مسئله خارج از نظام عدالت کیفری ممکن است ضروری به    تأکیدن حوزه یعنی  به ای

از طرفین سلب شود. از    گذارقانون  ۀکم این امکان هم نباید به موجب مداخلنظر نرسد، ولی دست
پیش این قانونی  امروزه در متون  ترمیمی می بینی می روست که  فرایندهای عدالت  به  شود که  توانند 
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 (. Zinsstag: 31ها نیز به اجرا درآیند )ورت غیررسمی و خارج از نظام دادگاهص
های  های خشونت جنسی، در گفتمان تقنینی بسیاری از نظام ترمیمی در پرونده  ۀامکان مداخل

به گون   به رسمیت شناخته شده است.  حقوقی ایران وضعیت  در نظام عدالت کیفری  متفاوتی    ۀاما 
های خشونت  ترمیمی و سازوکارهای عدالت ترمیمی مشخصًا در پرونده ۀاست. اواًل، امکان مداخل

 ۀگری در مادو آنچه تحت عنوان امکان ارجاِع امر به فرایند میانجی  بینی نشدهجنسی در قوانین پیش 
تعزیری    جرائم بر  مستوجب حد و تنها ناظر    جرائمقانون آیین دادرسی کیفری آمده، منصرف از    ۸2

بینی در قانون مجازات حد پیش   هاآن  های جنسی را که برایشش تا هشت است. لذا، خشونت  ۀدرج
یک سازوکار   ۀمثابگیرد. این مسئله موجب شده است تا نهادهایی چون توبه به شده است، در بر نمی 

  ۀر حالی که در مادهای خشونت جنسی در عمل هیچ کاربردی نداشته باشند. دترمیمی در پرونده 
موجب حد به استثنای قذف و محاربه، هرگاه    جرائم قانون مجازات اسالمی آمده است که در    ۱۱4

شود. قبل از اثبات جرم، توبه، ندامت و اصالح متهم برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می
نف، اکراه یا با اغفال  دوم این ماده آمده است که در زنا و لواط هرگاه جرم به ع  ۀهمچنین در تبصر

گیرد، در صورت سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده، مرتکب به حبس یا شالق    انجام   هدیدبزه 
تواند  دهد قاضی میشود. این ظرفیت قانونی نشان میمحکوم می هاآن شش یا هر دو ۀتعزیری درج

مسئو پذیرش  صورت  در  محارم،  با  زنای  یا  جنسی  تجاوز  چون  جرمی  و    لیت، در  ندامت  ابراز 
پاسخ عذرخواهی،  مرتکبپشیمانی،  سوی  از  خسارت  جبران  و  خود    هااین  کهـ    گویی  واقع  در 

و تحقق دیگر شروط  ـ  گان خشونت جنسی است  دیدبزه پاسخی به نیازها و مطالبات عدالت بیشترین  
با این  ۀالزم، توب  عنوان یک سازوکار   جنسی و به  جرائمامکان توبه در    همه، مرتکب را احراز کند. 

تعرض   عدم  دلیل  به  که  است  شرایطی  در  اواًل،    گذارقانونترمیمی،  نشناختن  رسمیت  به  و 
مداخلخشونت امکان  ثانیًا،  و  قانون  در  مستقل  عنوان  یک  تحت  جنسی  در    ۀهای   جرائمترمیمی 

و در صورت وجود   توبه هستیم  نهاد  از  ترمیمی قضات  تفسیرهای  حدی، در کمتر مواردی شاهد 
رویه ترمیمی همچنین  فاقد هرگونه    ،های  و  قضایی  ابتکار عمل  و  اختیار  بر  مبتنی  این سازوکارها 

ای و البته اغلب بدون در نظر  ای است که کاماًل به صورت سلیقهساختار مشخص و تعریف شده
 رود.های خشونت جنسی، به کار میترمیمی مشخصًا در پرونده   ۀن اصول و اقتضائات مداخلگرفت

های خشونت جنسی،  های ترمیمی در پروندهثانیًا، گفتمان قضایی ایران از حیث میزان تجویز اندیشه
لت  ها در دادگاه مواجه است که عدا با یک مانع اساسی یعنی ضرورت رسیدگِی مستقیم به این پرونده 

در   تنها  را  مرحل  چهارچوب ترمیمی  در  رسمی  پاسخ  ۀ عدالت  از  مراتبی  سلسله  در  و  ها  میانی 
رسمی حقوقی به آن پایان    ۀسازد که اگر برنامه به نتایج دلخواه نرسید، بتوان با مداخلپذیر میامکان
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لواط، تجاوز به  مربوط به زنا،    جرائمتمام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به    انجام   ، مطابق قانون  داد.
عنف و جرائم جنسِی حدی به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک است. این محدودیت قانونی یعنی  

های خشونت جنسی را  ضرورت رسیدگی به پرونده صرفًا توسط قاضی عماًل امکان ارجاع پرونده
راین یکی از سازد. بناب برای مداخالت ترمیمی به خارج از نظام رسمی و سنتی عدالت غیرممکن می

های خشونت جنسی در نظام  ترمیمی در پرونده   ۀمداخل  ۀبینی نحوهایی که در ارتباط با پیش چالش
می مطرح  ایران  کیفری  پیشعدالت  به  الزام  مداخلشود،  از  سازوکاری  به    ۀبینی  که  است  ترمیمی 

 .  1موازات رسیدگی کیفری و در داخل نظام رسمی و سنتی عدالت به اجرا درآید 
های خشونت  که آیا با ارجاع پرونده  سؤالهفت در پاسخ به این    ۀ بر همین اساس، قاضی شمار

در تضاد با قانون  گوید: »ترمیمی به خارج از نظام عدالت کیفری موافقید، می  ۀجنسی جهت مداخل
  هتواند وظایفی را که قانون بر عهدتوانیم یک نهاد شبه قضایی درست کنیم. دادگاه نمیاست. نمی

دادگاه کیفری یک گذاشته به دیگری تفویض و واگذار کند ... با خارج از دادگاه مخالفم. چون در  
 «.  تقابل و تعارض با قانون است

بینی یک نهاد عدالت ترمیمی در خارج از دادگاه مخالف  هشت هم با پیش  ۀ شمار  ۀشوند مصاحبه
مرجعی ارجاع بدهیم، منع قانونی داریم. مراجع  این که به یک  خواند: »است و آن را فسادآور می

و زنا در کیفری یک. مأمور هم حق    دونامشروع در کیفری    ۀانتظامی هم حق رسیدگی ندارند. رابط
 «.  تحقیق و پرسش ندارد. به خاطر اینکه افشای فساد نشود. مابین هر دستی هست باید قطع بشود

 گذارقانونها را پرونده گونهایناین باور است که: » نه نیز به طور مشابه بر  ۀشمار  ۀشوند مصاحبه
  مصوب کرده است تا مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی شوند که طبیعتاً قضاِت با سابقه، متصدی 

به هر شکل که تشخیص   هاآن  به موضوع رسیدگی و  از شم قضایی و پختگی  استفاده  با  هستند و 
ده هم قانون حکم را تعیین کرده و خالف   ۀ شمار  ۀشوندنظر مصاحبه«. از  کننددادند، اتخاذ تصمیم می 

دهد. فقط نزد قاضی صادر کننده حکم باید باشد. نه دفتر،  قانون اجازه نمیتوان عمل کرد: »آن نمی
انتظامی و الغیر نیروی  می   ۀ «. قاضی شمارنه  اشاره  به موانعی  پیشنهاد  سیزده هم  کند که در عمل 

سازد:  های تجاوز جنسی را به مرجعی جز دادگاه کیفری یک غیرممکن میندهارجاع و غربال پرو

 
به این مسئله باید به رسمیت شناختن عدالت ترمیمی را تنها به عنوان مکمل عدالت رسمی و سنتی در گفتمان تقنینی   .1

امه گرچه منصرف از جرایم حدی است،  ناین آیین گری در امور کیفری آمده است.  میانجی  ۀنام ایران افزود که در آیین 
های ها، مداخالت و برنامه رسد در مجموع روح حاکم بر آن در عمل بر تمام اشکال، سطوح، تالش ولی به نظر می 

 ترمیمی در گفتمان قضایی ایران اثرگذار باشد. 
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قانون گفته است در صالحیت دادگاه و این را قاضی باید تشخیص بدهد که این ادعا واهی است یا  »
ها هم آنقدر زیاد  خیر. سازوکار شما نه در قانون آمده است و نه قاضی رسیدگی کننده. حجم پرونده

 ً ها را بشنود و تصمیم بگیرد. آخر هم در شعبه  تواند بنشیند و حرف  یک نفر هم نمیاست که واقعا
باید مطرح بشود. چون در قانون آمده که صرف شکایت و ورود پرونده، صرف نظر از واهی بودن یا  

ه  گیرد. اما در قانون آمده که با توجوقت دادگاه را می. نبودن، باید در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود
 «. شودبه ادعای شاکی مرجع صالح معلوم می

برد عدالت ترمیمی رها و اقتضائات الزم برای موفقیت هرچه بیشتر کابدین ترتیب، یکی از ویژگی
پرونده  مداخلدر  شناختن  رسمیت  به  جنسی،  خشونت  پرونده  ۀهای  این  در  سوی  ترمیمی  از  ها 

اتخاذ مناسب  گذارقانون تا قاضی در  برنااست  با  ترین  بتواند متناسب  ترمیمی  الگوی عدالت  مه و 
های  معیارها و اصول مداخالت ترمیمی و البته اقتضائات پرونده که مشروعیت بیشتری نیز به برنامه

بخشد، عمل کند و این در حالی است که موانع قانونی همانند آنچه در گفتمان تقنینی ایران  او می
نظام رسمی و    چهارچوب لگویی از عدالت ترمیمی تنها در  بینی اشود، یعنی امکان پیشمشاهده می

سنتی عدالت بدون امکان ارجاع پرونده به خارج از نظام عدالت کیفری، محدودیتی است که اواًل،  
نماید که وارد  گانی می دیدبزه مندی از مداخالت ترمیمی را تنها محدود به  به طور بالقوه فرصت بهره 

های عدالت ترمیمی را در صورتی که ثانیًا، امکان استفاده از برنامه  اند وعدالت کیفری شده  ۀچرخ 
در نظام  دیدبزه الخصوص  طرفین و علی باشند،  از نظام سنتی عدالت  ه خواهان حل مسئله خارج 

 سازد. کم در شرایط موجود( ناممکن میعدالت کیفری ایران )دست
پیش  .۱-2 و  کیفری  عدالت  نهادهای  سازمانی  فرهنگ  در  سازوکارهایتحول  مناسب    بینی 

 اجرایی
های عدالت ترمیمی ضروری است، گرچه وجود یک مبنای قانونِی قوی و منسجم برای برنامه

نمی تضمین  را  آن  اثربخش  و  گسترده  اجرای  لزومًا  ویژگیولی  از  دیگر  یکی  بلکه  و  کند.  ها 
های خشونت جنسی، همانا  ی مطلوب کاربست عدالت ترمیمی در پرونده های یک الگوشاخصه

موفق   ۀمناسب در نهادهای عدالت کیفری و مشخصًا محاکم به منظور یک مداخل ۀفراهم بودن زمین
کارکنان جذب  میان،  این  در  که  است  ارائ  ترمیمی  دربارآموزش   ۀو  الزم  و   ۀ های  اصول  اجرای 

کنشگران  ارزش توسط  ترمیمی  ظرفیتهای  از  ترمیمی  تفسیرهای  لزوم  یا  و  ترمیمی  های  عدالت 
پوشی در اسالم، حائز اهمیت است.  موجود در قوانین مربوط مانند تفسیر ترمیمی قضات از اصل بزه 

بینی سازوکارهای مناسِب شکلی برای اجرای  در کنار تحول در فرهنگ سازمانِی گفتمان قضایی، پیش
 ها است.  یگر از این ویژگیهای ترمیمی نیز یکی دبرنامه
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 عدالت ترمیمی  ۀدیدکارگیری کنشگران آموزشه. ب۱-2-۱
می گفته  می اغلب  ترمیمی هم  مجریان عدالت  و هم  شود  برسانند  موفقیت  به  را  برنامه  توانند 

به   بستگی  قضایی،  سطح  در  ترمیمی  فرایندهای  موفقیت  بیشتر  زیرا  گردند؛  آن  شکست  موجب 
د مجریان آن برنامه دارد. لذا، جذب کارکنان و استخدام، گزینش و آموزش  مهارت، آموزش و تعه

هر اجرای  در  اساسی  الزامات  از  یکی  ترمیمی  عدالت  است.   مجریان  ترمیمی  عدالت  از  شکلی 
شود حتی در طول برنامه هم به طور پیوسته به اهمیت آموزش مجریان به حدی است که گفته می

توان تحقق اهداف عدالت ترمیمی رو، میماند. از این وت خود باقی می عنوان یک دغدغه و الزام به ق
را مستلزم وجود کنشگرانی دانست که با مبانی، اهداف و اصول عدالت ترمیمی، آشنا بوده و بدان 

 متعهد و وفادار باشند.  
پاراگراف   در  اساس  همین  می   ۱۳بر  ترمیمی  عدالت  اساسی  اصول  آموزش  از  که  خوانیم 

  برای آنان، ضروری است   گران برای احراز تخصص و توان کافی در ایفای وظایف تعریف شدهتسهیل
(E/CN, 2002: para.13.)   این راستا  که مستلزم درک فرهنگ  آنجا  به ویژه در  های محلی است. 

اجرای   در  رفتاری  استانداردهای  و  ترمیمی  کنشگران  صالحیت  ارزیابی  برای  معیارهایی  تعریف 
 ( .E/CN, 2002: para.13) شودهای عدالت ترمیمی، پیشنهاد میهبرنام

شود که نقش مجریان عدالت ترمیمی در اجرای موفق اهمیت آموزش زمانی بیشتر نمایان می
کنندگان برای آغاز  سازِی صحیح شرکتهای ترمیمی مشخص شود. این نقش از کمک به آماده برنامه

آنان   ارزیابی  و  ترمیمیشا  خصوص  دربرنامه  فرایند  به  پرونده  یک  ارجاع  صالحیت  و  ،  1یستگی 
طرفی ه و مرتکب با حفظ بیدیدبزه مدیریت انتظارات طرفین از یک نشست ترمیمی، تضمین حقوق  

و رعایت انصاف در فرایند گرفته تا عنایت به نابرابری قدرت در طرفین جرم، فراهم نمودن محیطی 
های درگیر، رسیدن به توافق حداکثری برای مسیری رو به  رف ترمیمی برای تمام ط  ۀامن جهت مداخل

در گرو  هاآن ۀهم ۀشود که تحقق شایستآینده و در نهایت نوع نتایج و پیامدهای ترمیمی را شامل می 
  ۀتوان تضمین حضور داوطلبانمجریان عدالت ترمیمی است. این موارد همچنین می  ۀمهارت ویژ

شیوه   کنندگانشرکت به  برنامه  موفق  اجرای  برنامه،  صلحدر  و  صادقانه  و  ای  تعامل  ضرورت  آمیز، 
 

اسب نیستند، لذا یکی از وظایف های جنسی برای ارجاع به مداخالت ترمیمی منهای خشونت چون تمام پرونده  .1
( آن برای ارجاع  Eligibilityو قابلیت پذیرش ) (Suitabilityمهم مجریان عدالت ترمیمی بررسی تناسب پرونده )

های ترمیمی است. نوع جرم، سن مرتکب و دفعات ارتکاب جرم، پذیرش مسئولیت، پشیمانی، عدم توازن در  به برنامه
ترمیمی اثرگذارند و    ۀال مخصوص جرم، همگی در تعیین امکان ارجاع پرونده به برنام قدرت و شرایط و اوضاع و احو

 های الزم را در این حوزه داشته باشند. رود مجریان عدالت ترمیمی آموزش انتظار می



 ۱۴۰۰تابستان  /  یکصد و چهاردهممارۀ / ش هشتاد و پنجم دورۀ /                                  

 

۴۴۴ 

با دیگر متخصصان حوز احتمالی یک شناسی و مدیریت موفق ریسک جرم   ۀ تشریک مساعی  های 
کنندگان باشد که همگی نشان از ضرورت آموزش با شرکت  هاآن  نشست ترمیمی و درمیان گذاشتن

 (.  Dandurand & Vog, 2020: 57-58) ان عدالت ترمیمی دارد و صالحیت الزم در مجری
گی و  دیدبزه کنندگان، ماهیت ماهیت برنامه و بستری که قرار است برنامه در آن ارائه شود، شرکت

است   کننده  تعیین  مجریان،  به  الزم  آموزش  نوع  در  همگی  دیگر،  فاکتورهای  از  بسیاری 
(Dandurand & Vog, 2020: 91  لذا، در .) های الزم در فرد مجری ابتدا به هر برنامه باید مهارت

همه ضرورت پایبندی به  آموزش وی لحاظ گردد. با این  ۀکارگیری و نحوهدقت شناسایی و سپس در ب
در ارزش ترمیمی  عدالت  اجرای  برای  کافی  و  الزم  قابلیت  از  برخورداری  ترمیمی،  اصول  و  ها 
های حل  ، مهارت 1(، پرهیز از جانبداری و تصعب ,para E/CN :192002.های چندفرهنگی ) محیط

پذیر،  گان، مجرمین و اشخاص آسیبدیدبزه تعارض، اشراف بر اقتضائات و الزامات خاص کار با  
نیازهای   بتواند  که  توافقی  به  رسیدن  در  مهارت  کیفری،  نظام عدالت  از  صحیح  ه، دیدبزه شناخت 

های مرتبط و ضروری،  ناخت کافی از قوانین و سیاستمجرم، نظام عدالت و جامعه را برطرف کند، ش 
ی که  نحوبه ترمیمی    ۀو مدیریت برنام  هاآن  زا و نشانگانشناخت پیامدهای ناشی از حوادث آسیب

از   بر  دیدبزه مانع  دوباره  آسیب  و  هر    هدیدبزه گی  در  است  ضروری  که  هستند  مواردی  اهم  گردد، 
 .   (Dandurand & Vog, 2020: 58-59ای از عدالت ترمیمی به مجریان آموزش داده شوند)برنامه

آموزش  انسانی  منابع  تأمین  ترتیب،  عدالت  بدین  اجرایی  بازوهای  عنوان  به  متخصص  و  دیده 
ت جنسی و به تبع آن تعیین معیارهایی برای  های خشون های ترمیمی در پروندهترمیمی برای مداخله

 گزینش، آموزش، پشتیبانی، نظارت و ارزیابی مجریان ترمیمی، ضرورتی انکارناپذیر است.  
های کلی مربوط به عدالت ترمیمی، آموزش مجریان و کنشگران ترمیمی به طور  عالوه بر آموزش

های  رویکرد ترمیمی در پرونده   خشونت جنسی اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا اتخاذ  ۀ اخص در حوز
خشونت جنسی مستلزم آگاهی و معرفت کافِی مجریان عدالت ترمیمی نسبت به این مهم است که  

ه و مرتکب، سوءاستفاده از اعتماد، نحوه و میزان رعایت  دیدبزه میان    ۀ دیده، ماهیت رابطچگونه سن بز
های جنسی،  و مرتکب، تکرار و تناوب حملهه  دیدبزه طرفی با توجه به عدم توازن قدرت میان  اصل بی
ه، عدم پذیرش مسئولیت از سوی مرتکب، سطح باالی انکار و از طرفی هم شرم،  دیدبزه سرزنش  

 
ب، ممکن  دیده و مرتکشود؛ بلکه احتمااًل به دلیل عدم توازن قدرت میان بزه طرفی کامل توصیه نمی . البته نه تنها بی 2

سو و اتخاذ موقعیتی دیده از یکداری از بزه است موجب وخامت بیشتر اوضاع نیز گردد. لذا، مرز ظریفی میان جانب
 شود. دیده وجود دارد که جز با بینش و معرفت کامل مجریان حاصل نمی طرف نسبت به مرتکب و بزه بی
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های فرهنگی راجع به جنس  گان خشونت جنسی، دیدگاهدیدبزه های خاِص  پذیری ها و آسیبضعف
سی، همه و همه در تعیین نوع حوادث و رویدادهای پیشین خشونت جن  ۀو تمایالت جنسی، سابق

ارجاع به فرایند ترمیمی، حتی    ۀه و مرتکب، تعیین زمان و نحودیدبزه تعامل با    ۀترمیمی، نحو  ۀبرنام
هایی که اساسًا مناسب ارجاع به فرایندهای ترمیمی هستند، اثرگذار است. لذا داشتن تعیین پرونده 

خشونت جنسی   ۀ عدالت ترمیمی در حوز ۀکنندبینش و معرفت کافی نسبت به مسائل اصلی و تعیین 
ابعاد  مشخصًا  پیامدهای   و  آموزش  جرائمو  متخصصان  جنسی،  نظارت  و  پشتیبانی  و  الزم  های 

 شناسان نیز ضروری است.  شناسان و روانمربوطه از قبیل جرم 
است،  ترمیمی  عدالت  مجریان  جذب  بر  ناظر  اینکه  بر  عالوه  آموزش  اهمیت  پیداست  ناگفته 

های مهم آموزش به شود. یکی از جنبه ین شامل خوِد کنشگران قضایی و از جمله قضات نیز می همچن 
قضات که خود مستلزم تغییر در فرهنگ سازمانی گفتمان قضایی ایران است، درک صحیح قضات از 

پوشی در اسالم است؛ زیرا تفسیر قضات از این اصل عالوه بر اینکه ضرورت عمل بر مبنای سیاست بزه 
های ترمیمِی خارج از محاکم کیفری غیرممکن ساخته های خشونت جنسی را به مداخله ارجاع پرونده 

نیز شده است که   ترمیمی در این حوزه   ۀ است، حتی گاه مبنایی برای مخالفت برخی قضات با مداخل
ت به توجهی قضا )یعنی بی   پوشی برداشت از سیاست جنایی اسالم مبنی بر بزه گمان ناشی از سوء بی 

قانون مجازات اسالمی مبنی بر استثنای موارد عنف و اکراه از   24۱  ۀ تصریح مواد قانونی از جمله ماد
 ی چون جرم جنسی است. جرائم های آن در  پوشی( و از عدالت ترمیمی، اهداف و مزیت اصل بزه 

نی این اصل که در حقیقت ضرورت رسیدگی مستقیم پرونده  ز های خشونت جنسی در دادگاه را 
ی است که اعمال منافی عفت در خفا و به دور از انظار عموم ارتکاب یافته جای به کند، مربوط  توجیه می 

صورت نه به حق و موجب تضییع حقوق افراد نگردد. فرض شارع مقدس بر آن بوده است که در این 
الهی نقض شده است و چون   جامعه تعرض شده و نه حقوق فرد مورد خدشه واقع شده؛ بلکه فقط حق 

 کند.پروردگار حکیم مظهر رحمانیت است، در جایی که فقط به حق او تعرض شود، اغماض می 
بزه  در  بازتاب سیاست  اسالم  چشم    جرائمپوشی  به  ایران  تقنینی  گفتمان  در  روشنی  به  جنسی 

یین دادرسی کیفری قانون آ ۳06 ۀقانون مجازات اسالمی و ماد 24۱و  224 ۀخورد. عالوه بر مادمی 
داند، مواد  جنسی حدی و تعزیری را مستقیمًا در دادگاه جایز می   جرائمآن که رسیدگی به    ۀو تبصر

جنسی است.    جرائمپوشی در  متعدد دیگری به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری حاکی از لزوم پرده
ب  ۀقانون آیین دادرسی کیفری و تبصر  ۱02  ۀاز جمله ماد ر ممنوعیت هرگونه تعقیب و  یک آن ناظر 



 ۱۴۰۰تابستان  /  یکصد و چهاردهممارۀ / ش هشتاد و پنجم دورۀ /                                  

 

۴۴۶ 

توان ضرورت حفظ محرمانگی در فرایند ترمیمی را  ای که می. به گونه1منافی عفت   جرائمتحقیق در  
منافی عفت   جرائمپوشی در  ترمیمی دانست که بازتاب اصل بزه   ۀترین الزامات هر مداخلیکی از مهم

چندان   دو  را  آن  اهمیت  ایران،  تقنینی  گفتمان  نکت ساخته  در  قضات    ۀ است.  پایبندی  تأمل،  قابل 
 های کیفری به این اصل حتی در مواردی است که شاکی خصوصی وجود دارد. دادگاه

می یافته نشان  نیز  تحقیق  تجربی  دادگاههای  برداشت قضات  و  تفسیر  از  دهد  کیفری یک  های 
بزه ممنوعیت  اصل  و  فوق  قانونی  نه  های  که  است  گسترده  قدری  به  حفظ  پوشی،  ضرورت  تنها 

ترین موضوعات در پیشنهاد هر مدلی از عدالت ترمیمی محرمانگی فرایند رسیدگی را به یکی از مهم
کنندگان و کنشگران آن محرمانه باشد و موجب  بدل کرده است تا به موجب آن هویت تمام شرکت

خانواده، دوستان و    های ترمیمی با حضور افراد اجتماع، ها و برنامهشود امکان برگزاری نشستمی 
احتمالی   از  دیدبزه حامیان  نادرست  درک  آن،  از  فراتر  بلکه  نباشد،  تصور  قابل  چندان  مرتکب  و  ه 

  جرائم ای از قضات را به سمت مخالفت با اتخاذ رویکرد عدالت ترمیمی در  پوشی عدهسیاست بزه 
 جنسی رهنمون ساخته است.  

باید مکتوم بماند و  خشونت جنسی: »  ۀوید پروندگپنج در همین راستا می  ۀ شمار  ۀشوند مصاحبه
نباید به نهاد و مرجع دیگری ارجاع شود ... بهتر است به خارج از نظام رسمی عدالت ارجاع نشود.  

   ها«.به قضات مبنی بر مکتوم گذاشتن پرونده تأکیدبه خاطر 
مصاحبه را  ۀ  شمار  ۀشوندهمانند  دادگاه  جز  مرجعی  به  پرونده  ارجاع  که  »فسادآور«  هشت 

پوشی های ترمیمی، بزه بر اثربخش بودن مداخله  تأکیدنه هم ضمن    ۀ شمار  ۀ خواند، مصاحبه شوندمی 
 گذارقانونعلت اینکه  گوید: »داند و میها به مرجعی جز دادگاه میرا یکی از موانع ارجاع این پرونده

ها، افراد و جاهای  اسرار مردم به محلای در نظر گرفته، عدم انتشار و سرایت ها را یک مرحلهپرونده 
دیگر و عدم اشاعه فساد و فحشا است که به این خاطر حتی اجازه نداده است که اداره آگاهی نیروی  

 «. موارد ورود پیدا کنند گونهاینانتظامی، و کل ضابطین و حتی قضات دادسرا در 
معتقد است   «؛دهدرع اجازه نمیشبر اینکه: »  تأکیدده هم بسیار کوتاه و قاطع با    ۀ قاضی شمار

  چهارچوب های خشونت جنسی پیشنهاد شود، باید در  ترمیمی که در پرونده  ۀهر شکلی از مداخل
 

ناظر بر غیرعلنی بودن محاکم در جرایم منافی عفت،    دادرسی کیفریانون آیین  ق  ۳52    ۀتوان  به مادچنین میهم .۱
دادرسی کیفریق  ۱00  ۀماد  2  ۀتبصر آیین  ارائ  ۀ دربار  انون  بندی شده و اسناد حاوی اسناد و مدارک طبقه  ۀممنوعیت 

ممنوعیت  و خارجی به شاکی و مشابه این    مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی
 اشاره کرد.  همین قانون   ۳۸0 ۀماد 2 ۀ و فراتر از آن در تبصر ۳5۱ ۀمادۀ در تبصر
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چهارده هم علت طرح    ۀ شمار ۀشوندپوشی و حفظ محرمانگی فرایند باشد و از نظر مصاحبهاصل بزه 
 .  ها در دادگاه چیزی نیست جز ضرورت حفظ آبرومستقیم این پرونده

در دادگاه، ضرورت رعایت بیشترین سطح    بدین ترتیب، عالوه بر الزام به رسیدگی مستقیم پرونده
پوشی در اسالم و تبدیل آن به یک فرهنگ  از محرمانگی به دلیل نوع برداشت قضات از سیاست بزه 

در شرایط  سازمانی، عالوه بر اینکه امکان اجرای عدالت ترمیمی را در خارج از نظام عدالت کیفری 
کنونی غیرممکن ساخته، همچنین موجب شده است اساسًا دعوت از دیگر کنشگران عدالت کیفری  
از جمله پزشک، دوستان، خانواده و همکاران در جلسات رسیدگی دادگاه، به امری غیرمعمول تبدیل  

 شود. های عدالت ترمیمی اصل مهمی محسوب میشود. آنچه اتفاقًا در برنامه
 حی سازوکارهای اجرایی عدالت ترمیمی طرا .۱-2-2

شکی نیست که ساختارها و فرایندهای موجوِد عدالت برای گنجاندن ارکان عدالت ترمیمی در 
رو، یکی از الزامات مهم و حیاتی ساختارهای رسمی و سنتی خود، نیازمند بازنگری هستند. از این

الذکر، طراحی دقیق  ترمیمی عالوه بر موارد فوق های عدالت  سازی اثربخش برنامهبرای اجرا و پیاده
بینی سازمان و ساختاری متناسب با آن است که خود شامل محیط نوع برنامه عدالت ترمیمی و پیش 

میان برنامه ترمیمی و نظام عدالت کیفری و نوع نتیجه    ۀمناسب برای اجرا، تعیین سطح مداخله، رابط 
 رود در پایان فرایند حاصل آید. و توافقی است که انتظار می

گان خشونت جنسی در مقایسه با دیدبزه پذیری بیشتر و شدیدتر  ، باتوجه به آسیبهااین  عالوه بر 
شود،  اثر جرم جنسی حاصل میتری که در  های به مراتب جدیدیگر و نیز آسیب  جرائمگان  دیدبزه 

اجرای   ۀترمیمی و نحو  ۀبندی مناسب و صحیح، چگونگی ارجاع پرونده به برناممقتضی است، زمان
های ترمیمی، با دقت و احتیاط بیشتری به  های درمانی نسبت به مداخلهآن، تقدم یا تأخر مداخله

ترمیمی و نیز ضرورت حفط امنیت   ۀعمل آید. همچنین توجه ویژه به داوطلبانه بودن شرکت در برنام
   ه در سراسر فرایند ترمیمی، ضروری است.دیدبزه 

های خشونت  عدالت ترمیمی در پرونده   ۀلذا اواًل، بر مبنای اصول ناظر بر اجرای هر نوع برنام 
های  ارجاع به فرایند ترمیمی، ضرورت شناسایی پرونده  ۀجنسی از جمله ضرورت تعیین زمان و نحو

ترمیمی   ۀسازی مناسب پیش از آغاز مداخلهت ارجاع، لزوم آموزش مجریان برنامه و آمادهمناسب ج 
ها در دادگاه کیفری یک استان  ایران به رسیدگی مستقیم این پرونده گذارقانونتوجه به الزام  و ثانیًا، با

، این فرایند در  هنظام دادگا  چهارچوب های عدالت ترمیمی در  و به تبع آن تنها امکان توسل به برنامه
 شود: سه مرحله و با فرض اجرای آن در تکمیل و همراه با عدالت رسمی بیان می 
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ابتدا  1نخست، ارجاع  از فرایندهای حقوقی موجود  دیدبزه : پیش از هر اقدامی ضروری است  ه 
هریک از این  گیری آگاهانه و آزادانه در انتخاب برای رسیدگی به دعوای خود مطلع شود تا با تصمیم

نماید. بدین منظور، ضروری است بر اساس نوع  ها، به خوبی نیاز خود را به مشارکت تأمین  گزینه
آن و هدف  خشونت، آسیب از  ناشی  با شناسایی اهداف و  دیدبزه های  به طور کلی  از شکایت و  ه 

نیازها مطلع   های عدالت رسمی و عدالت ترمیمی جهت تأمین اینه، وی از ظرفیتدیدبزه مطالبات  
ترمیمی را تضییع حق خود و به سود مرتکب    ۀمداخل  هدیدبزه گردد. عالوه بر این چون ممکن است  

تلقی کند، این اطمینان خاطر به او داده شود که حکم نهایی بر اساس توافقات به عمل آمده در نشست 
پذیرش مسئولیت و به    ترمیمی مطابق نظر وی در دادگاه تعیین خواهد شد. سپس با توجه به اینکه

برنامه آغاز  گناه، شرط  بر  مرتکب  اذعان  و  اقرار  و ساختار خصمان نوعی  است  ترمیمی  نظام    ۀهای 
می تقویت  را  مرتکب  از سوی  مشارکت  خود عدم  کیفری  به عدالت  مهم  این  توضیح  با  لذا  کند، 

ات بستگی به میزان  مرتکب که در صورت اقرار لزومًا محکوم به اعدام نخواهد شد؛ بلکه نوع مجاز
به مطالبات و   توجه  و  این همکاری  میزان  با  دارد و دادگاه متناسب  فرایند رسیدگی  در  او  مشارکت 

های الزم جهت  وی از سازوکارهای تخفیفی بهره خواهد برد، مشوق  ۀها و به ویژه احراز توب دغدغه
ی ممکن است بسته به نوع توافق، شود. حتپذیری از همان ابتدا به مرتکب داده  گویی و مسئولیت پاسخ

طرفین بدون هیچ اجباری به    ۀترتیب، رضایت آگاهاناساسًا شکایت از وی نادیده انگاشته شود. بدین
ترمیمی ارجاع    ۀاخذ شده و سپس پرونده به برنام  ۀترمیمی و تنها به عنوان یک گزین  ۀپذیرش مداخل

گیری  . فرایند تصمیم(Barone, 2016: 24)  ماندشود. حق داشتن وکیل هم باید به قوت خود باقی بمی 
توضیحاتی    ۀو ارجاع نباید بروکراتیک و طوالنی باشد. در نهایت پس از موافقت هر دو طرف، ارائ

برنام به  رسمًا  پرونده  مرتکب،  از سوی  مسئولیت  پذیرِش  رسمی  ضبط  و  ثبت  با  برنامه،    ۀپیرامون 
سازی  آمادهۀ  عمل آمده و بدین ترتیب مرحلهرتکب دعوت به و مدیدبزه شود. سپس از  ترمیمی ارجاع  

 و سپس نشست اصلی آغاز گردد. 
فرایند ترمیمی را اغلب   ۀ توان نتیج سازی. اهمیت این مرحله به حدی است که می آماده   ۀدوم. مرحل 

چیستِی عدالت ترمیمی   ۀ سازی ترکیبی از دادن اطالعات دربار وابسته به کیفیت آن دانست. فرایند آماده 
 ,Mercerm,et.al)  ها و انتظاراتشان است نیازها، نگرش   ۀ به طرفین و گرفتن اطالعات مهم از آنان دربار 

ترمیمی در پرونده  ۀ امکان مداخل ۀ ه و مرتکب، دربار دید بزه (. در این مرحله، ابتدا با ارزیابی 37 :2015
چگونگی شروع فرایند ترمیمی از آغاز تا پایان، همراه با جزئیات   ۀ شود و سپس دربارگیری می تصمیم 

 
1. Referral 
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 ۀ های الزم برای نحو ریزی و از پیش آموزش ه، مرتکب و حامیان احتمالی آنان بحث و برنامه دید بزه با  
 :Mercer,et.al, 2015شود )عذرخواهی از او به مرتکب داده می   ۀ مان مناسب و شیو ه، ز دید بزه تعامل با  

ترمیمی، محل مالقات،   ۀ هر دو طرف از شرکت در برنام   ۀ (. همچنین بهتر است در این مرحله انگیز 37
ه و مرتکب تعیین دید بزه ه، انتخاب حامی برای هر یک از  دید بزه گی توسط  دید بزه روایت    ۀ میزان و نحو 

هایی که باید مکتوب شود، های مربوط به امنیت، اظهارات و بیانیه ها و نگرانی گردد و پیرامون دغدغه 
 دوستان و افرادی از خانواده هر دو طرف که قرار است در برنامه شرکت کنند، به تفصیل گفتگو شود 

 (Barone, 2016: 24; Mercer.et.al, 2015: 36-38.) 
های خشونت جنسی تجویز واحدی وجود ندارد  فرآیند ترمیمی در پرونده سازی بهتر  برای آماده

شود،  توصیه می  ها آن  های ناشی از و آسیب  جرائم ها و رویکردهایی که برای دیگر  و بسیاری از مهارت 
های جنسی نیز قابل اعمال است. لذا به دلیل نقش متغیرهای اثرگذار هم بر  در مورد انواع خشونت

محتوا   نمیساختار،  نیاز،  مورد  زمان  هم  دربارو  مطلق  صورت  به  مداخلآماده  ۀ توان  برای    ۀ سازی 
  سازی به صورت موردیهای خشونت جنسی، تجویز مستقلی نمود. بلکه آمادهترمیمی در پرونده 

ای از فرآیند ترمیمی است که کاماًل نسبت  سازی مرحلهتوان گفت آمادهرو، میشود. از اینمی  انجام 
هایشان ها و وضعیته، مرتکب، و دیگر اشخاص درگیر و نیز نسبت به موقعیتدیدبزه از    به هر یک

سازی نیز متغیر پذیر است و بسته به پیچیدگی، شدت و وخامت اوضاع، طول مدت آماده انعطاف
 (.  Mercer,et.al, 2015: 38است )

برنامه نیز تمرکز بر ایجاد امیدواری در  شود. با آغاز  می  سوم، برنامه به طور رسمی آغاز  لۀدر مرح 
ه، دادن دیدبزه مرتکب و    ۀترمیمی، مواجه  ۀکنندگان نسبت به کسب نتایج مطلوب از مداخلشرکت

های خود از مرتکب و بیان نیازها و  گی، طرح پرسشدیدبزه ه برای بیان داستان  دیدبزه فرصت کافی به  
ن  هاآن  مطالبات هر دوی به  بود. بسته  های دیگری چون سن،  وع خشونت جنسی و ویژگیخواهد 

های گوناگونی برای نشست ترمیمی اتخاذ  وقوع خشونت و عواملی از این دست، روش  ۀجنس، نحو
 گری، کنفرانس و یا غیر از آن باشد.  ای که ممکن است شکلی از میانجیشود. به گونهمی 

مده، دوباره به دادگاه فرستاده تا بر  توافقات به دست آ  ۀپس از پایان نشست، پرونده برای مالحظ
(. بدیهی  Barone, 2016: 24-25) تر، صادر شودهمان اساس، پاسخ مناسب البته با نگاه ترمیمی

زمانی    ۀ هایی چون تجدید جلسات رسیدگی و تا یک بازتواند با استفاده از ظرفیتاست قاضی می
یا تکمیل توافقات به دست آمده   انجام  مشخص، مرتکب را تحت نظر قرار دهد تا اگر او موفق به 

اجراهای کیفری اتخاذ تصمیم  ضمانت  چهارچوب نشود یا مرتکب جرم دیگری گردد، دادگاه صرفًا در  
حق مجازات همچنان برای دادگاه محفوظ است و با ارجاع پرونده به فرایند ترمیمی، از    چراکهکند؛  



 ۱۴۰۰تابستان  /  یکصد و چهاردهممارۀ / ش هشتاد و پنجم دورۀ /                                  

 

۴۵۰ 

برای قاضی است تا با درنظر گرفتن آن، اقدام به صدور  برنامه تنها نقشه راهی    ۀرود. بلکه نتیجبین نمی
ها به عنوان مشوقی برای مجازات متناسب کند. ولی از اشکال کمتر تنبیهی و سزاگرایانه از مجازات

برد.   بهره  مسئولیت  پذیرش  و  فعاالنه  مشارکت  جهت  بر  اجرا ضمانتمرتکب  نظر  بیشتر  که  هایی 
معال و  تفاوت   جۀدرمان  از  یکی  واقع  در  دارند.  رویکردهای  مرتکب  با  ترمیمی  رویکرد  های 

های مرتکب  و دغدغه  زمان به نیازها، مطالباتشناسی در رسیدگی به امور کیفری، توجه همهدیدبزه 
ه است و این همان چیزی است که از آن تحت عنوان لزوم رعایت انصاف  دیدبزه زمان و در کنار  هم

 شود. داری و تعصب نسبت به مرتکب یاد میو پرهیز از هرگونه جانب
شود تا در صدور تمام اطالعات به دست آمده از نشست ترمیمی، توسط دادگاه ثبت و ضبط می

نشست ترمیمی، توافقات   ۀهای پرونده و نتیجرسد بتوان بسته به ویژگیظ گردد. به نظر میحکم لحا
حکم محکومیت قلمداد   ۀمثاببه دست آمده را در حکم دستور دادگاه تلقی کرد؛ بدون آنکه لزومًا به

بدیهی    تواند از همان ابتدا برای تشویق مرتکب به مشارکت به او گفته شود.شود. این امکان هم می
تواند از ابتدا، رسیدگی کیفری را  است اگر متهم متعهد به اجرای توافقات نباشد، دادگاه همچنان می

گمان این موضوع نیز باید به اطالع مرتکب رسانده شود. این مراحل یعنی ارجاع، آنگاه  آغاز کند. بی
تواند در هر نظام عدالت  یترمیمی و در پایان صدور تصمیم مقتضی، م  ۀسازی، سپس آغاز برنامآماده

قانونی، ظرفیت بسترهای  به  توجه  با  فرایندی مشخص،  و  رویه  به  بدون محدود شدن  های  کیفری 
 ۀها و اهداف عدالت ترمیمی طراحی و اجرا شود. مهم، نحوتر از همه اصول، ارزشقضایی و مهم

   ر است.ریزی جهت نیل به بیشترین میزان از اهداف و نتایج مورد انتظابرنامه
 های ترمیمیهای ارزیابی فرایند و میزان اثربخشی مداخلهتدوین شاخص . ۱-۳

 عدالت ترمیمی، عالوه بر اینکه در اثربخشی برنامه اثرگذار است، ۀ  شدانجام   هایارزیابی پروژه 
رویکردهای  ها و هرچه بیشتر رویه ۀهای ترمیمی در طول زمان و توسعبرای تکامل راهبردها و برنامه

 ,Dandurand & Vog)  های آتی عدالت ترمیمی نیز گریزناپذیر استمحور در هدایت برنامهتجربه

کند برای  های عضو را تشویق می از اصول اساسی، دولت  22(. بر این اساس، پاراگراف  104 :2020
به عنوان آیا برنامه توانسته به نتایج ترمیمی مورد نظر منجر شود و  مکمل یا جایگزیِن    تعیین اینکه 

های عدالت ترمیمی را در دستور کار خود قرار  فرایند عدالت کیفری عمل کند یا خیر، ارزیابی برنامه
( اینE/CN, 2002: para.22دهند  و  (.با  در   رغم علیهمه  ترمیمی  رویکردهای عدالت  گسترش 

ارزیابی هستیم که از  های اخیر شاهد مطالعاتگذشته، تنها در سال ۀسراسر جهان در طول چند ده
های  المللی عدالت ترمیمی در پرونده مهم بین  ۀارزیابی دو پروژ  ۀتوان به انتشار نتیجمی  هاآن  جمله

 اشاره کرد.   Restoreو  Prism ۀخشونت جنسی یعنی پروژ
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برنامه یا حتی پیش از اجرا شناسایی و سپس  های مورد نیاز برای ارزیابی باید در همان ابتداِی داده 
گردآوری   مستمر  طور  بدین Galawa, 1998: 134) شوندبه  هم (.  و  کمی  اطالعات  هم  منظور، 

می  کیفی  عبارتند اطالعات  آماری  و  کمی  اطالعات  از  منظور  باشد.  مفید  نوع   تواند  و  تعداد  از: 
گانی که ه دید بزه بع ارجاع، فراوانی نوع مجرمین و  شوند، من ترمیمی ارجاع می   ۀ هایی که به برنام پرونده 

برای  که  زمانی  مدت  برنامه،  در  حضور  به  آنان  تمایل  کاهش  دالیل  و  موافقند  برنامه  در  شرکت  با 
های چهره به چهره، مشارکت هریک از طرفین، زمان الزم سازی پرونده الزم است، نسبت مالقات آماده 

و محتوای نتیجه و توافقی که در طول فرایند ترمیمی حاصل شده   برای اجرای فرایند ترمیمی، ماهیت 
جرم در مرتکبینی که در فرایند ترمیمی ۀ  ، میزان و نوع تکرار دوبار هاآن   آمیز است و میزان تحقق موفقیت 

کرده  دربار شرکت  اطالعاتی  ترمیمی،  فرایند  در  آنان  حضور  ساعات  تعداد  و  داوطلبان  تعداد   ۀ اند، 
کنندگان در برنامه، در هایی چون سن، جنس و قومیت تمام شرکت امه، توجه به ویژگی های برن هزینه 

شرکت در فرایند ترمیمی و توافقات  ۀ ترمیمی و میزان رضایت از تجرب   ۀ نهایت تصور آنان از یک مداخل 
 های کانونی با فرایند ترمیمی و مصاحبه یا تشکیل گروه ۀ  به دست آمده. اطالعات کیفی هم با مشاهد

 (.Dandurand & Vog, 2020: 104-105شود )داران و کنشگران برنامه حاصل می تمام سهام 
ترتیب، جمع داده بدین  برنامهآوری  ارزیابی  در  گام نخست  و کیفی  به های کمی  ترمیمی  های 

می یکپارچهحساب  نظام  تعریف  که  جمع  آیند  دادهبرای  پرونده  آوری  خدمات  از  درگیر،  افراد  ها، 
ارائارائه برای  را  آمده  به دست  نتایج  و  نظام   ۀشده  مقایسممبنایی  و  برنامه  ارزیابی  نتایج    ۀند جهت 

 سازد. ارزیابی، مفید و البته ضروری می
های ارزیابی نیز باید مشخص شوند. انواع گوناگونی از تدابیر و  ، معیارها و شاخصعالوه بر این

های ذهنی مانند میزان  میمی وجود دارند. از جمله شاخصمعیارهاِی ممکن برای ارزیابی نتایج تر
نتیجه، مرتکب، و دیگر شرکتدیدبزه رضایت   از  یا شاخص  ۀیک مداخل  ۀ کنندگان  های  ترمیمی و 

دوبارعینی ارتکاب  و شدت  میزان  مانند  بر  ۀ تر  جامعه. عالوه  در  جرم  از  ترس  میزان  یا  این،    جرم 
  ها آن   ۀه از برنامه وجود دارد که از جملدیدبزه ان رضایت  های مشخصی هم برای ارزیابی میزشاخص

برخورد مجری    ۀنهایی پرونده، نحو  ۀ رسیدگی به پرونده، نتیج  ۀهایی چون نحو توان به شاخصمی 
آنان، میزان رعایت انصاف در فرایند و نحوه و میزان تعامل با مرتکب اشاره کرد   ۀبرنام با   ترمیمی 

(Dandurand & Vog, 2020 :106 .) 
می نظر  شاخصبه  و  معیارها  شناسایی  برای  میرسد  ارزیابی،  دقیق  میان های  مقایسه  از  توان 

گانی که در فرایند ترمیمی شرکت کردند و آنانی  دیدبزه های گروهی از مجرمین و  تجربیات و نگرش 
   های نظام عدالت کیفری بودند، بهره جست.که موضوع پاسخ
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بر   عالوه  است  شاخص بدیهی  برنامه تدوین  اثربخشی  میزان  و  فرایند  ارزیابی  برای  های هایی 
بینی سازوکاری جامع برای نظارت بر برنامه به منظور حفظ کیفیت کلی و ترمیمی، پیش از آن، پیش 

ارزش  و  اصول  به  برنامه  پایبندی  دیگر تضمین  یا  قانون  با  آن  انطباق  میزان  و  ترمیمی  عدالت  های 
ضر  حاکم،  آن، معیارهای  با  متناسب  که  برنامه  اجرای  اهداف  و  معیارها  تعیین  لذا،  است.  وری 

 ای برخوردار است.شود نیز از اهمیت ویژه  انجام   سازوکارهای نظارتی به کار گرفته و به تبع آن ارزیابی 
تعداد  چون  مالحظاتی  به  باید  ترمیمی  عدالت  فرایندهای  اثربخشی  ارزیابی  در  ترتیب،  بدین 

، ضرورت تعریف معیارهای مناسب جهت نظارت  هاآن  های ترمیمی و تنوع در اهدافمهشماِر برنابی
مجریان،   آموزش  و  صالحیت  ارجاع،  معیارهای  )ازجمله  برنامه  ارزیابی  های  چهارچوب و 

و سیاستگذارقانون میزان رضایت  ی  ارزیابی  نتایج،  ارزیابی  بردیدبزه گذاری،  مرتکب  و  اساس    ه 
برنا از  قابلیتانتظاراتشان  بهبود  بر  برنامه  اثرگذاری  میزان  ارزیابی  توانمندیمه،  و  ه،  دیدبزه های  ها 

و   اجتماع  تصمیم  تأثیرخانواده،  مرتکب(،  سوی  از  پشیمانی  و  تأسف  ابراز  بر  دربارآن   ۀ گیری 
اندازه شاخص برای  که  برنامههایی  موفقیت  میزان  بگیری  میهها  بازکار  یک  تعیین  زمانی    ۀ رود، 

موقعیت چون  برنامه  اجرای  بسترهای  به  توجه  جرم،  تکرار  میزان  ارزیابی  برای  های  مشخص 
از نظر قومی یکپارچه/آشفته، تفاوت در آموزش هایی که مجریان عدالت  شهری/روستایی، جوامع 

زان های قانونی و راهبردی که برنامه در آن اجرا شده است، میچهارچوب اند، تفاوت در ترمیمی دیده 
توجهی به آن، وضعیت شرکت در برنامه از حیث  های کنترل یا بیها، استفاده از گروهدسترسی به داده

های عدالت ترمیمی به صرفه بودن طرح بهرعایت اصل داوطلبانه بودن و در نهایت ارزیابی مقرون
 چهارچوب اد یک  ویژه در تقابل با نظام عدالت کیفری، توجه کرد که به روشنی حاکی از ضرورت ایج

 ارزیابی است.  ۀمنسجم و یکپارچ
برنام تنها  مدل  ۀنه  بلکه  ارزیابی هستند،  مطالعات  آن موضوع  و مجریان  ترمیمی  های  عدالت 

ای برای تعیین میزان  هشدهای از پیش تعریفعدالت ترمیمی نیز به طور مشابه باید بر اساس شاخص
توجه به تمرکز    مورد نظارت و ارزیابی قرار بگیرند. با  تحقق نتایج مورد انتظار از مداخالت ترمیمی، 

های خشونت جنسی،  های الگوی مطلوب کاربست عدالت ترمیمی در پروندهاین مقاله بر ویژگی
شود. گرچه  های مزبور بررسی می لذا در ادامه معیارهای ارزیابی الگوهای عدالت ترمیمی در پرونده 

ت الگوهای  موفقیت  بر  اثرگذار  نمی عوامل  را  پیش رمیمی  ابتدا  همان  از  با  توان  کرد.  کنترل  و  بینی 
 تریِن این عوامل را در محورهای ذیل خالصه کرد:  رسد بتوان مهمهمه، به نظر میاین
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 1دسترسی  .۱-۳-۱
  ۀمجرمانه به اطالعات الزم دربار  ۀخشونت جنسی در زمان گزارش واقع  ۀدیدبزه ضروری است  

مداخل امکان  بر  بداند عالوه  واقع  در  و  داشته  دسترسی  ترمیمی  در    ۀفرآیند عدالت  صرف  کیفرِی 
زمانی    ۀ مند گردد. فرایند باید به محض تقاضا و در یک بازترمیمی نیز بهره   ۀتواند از مداخلپرونده، می

  ۀ توان با دو سنجه به عدالت ترمیمی را می دیدبزه ترسی دس ۀمنطقی آغاز و به پایان رسد. میزان و نحو
به موقع بودن«  بودن/  این  3و »در دسترس بودن خدمات«   2»به هنگام  از  از ارزیابی کرد.  رو، یکی 

های هر الگوی مطلوبی از عدالت ترمیمی، تأمین سطح قابل قبولی از میزان دسترسی طرفین  ویژگی
 (.  Barone, 2016: 42) ترمیمی از همان مراحل اولیه است ۀمداخل  ه به امکاندیدبزه جرم به ویژه 

 4اثربخشی . 2-۳-۱
ه و مرتکب که دید بزه کاماًل امن و موفق فرایند ترمیمی برای    ۀترمیمی یعنی ارائ   ۀاثربخشی یک برنام 

ه، مرتکب و جامعه در دید بزه عملکرد مجریان دارد که بتواند با    ۀ نحو به تحقق آن تا حد زیادی بستگی  
ریزی و فراهم نمودن جانبه کار کند. عالوه بر این، اثربخشی همچنین به برنامه تعاملی مطلوب و همه 

های درگیر اشاره دارد. لذا اثربخشی مداخالت ترمیمی برای تمام طرف   بۀ فرصت مناسب برای تجر 
کارگیری مجریان ه شود که اولی در گرو بتقسیم می   6و اثربخشی فرآیند  5گرهیل خود به اثربخشِی تس 

های مناسب های مربوط برای پیشنهاد رویه طرف و دومی هم به قابلیت نظام دیده، با تجربه و بی آموزش 
زی ریسازی فرایندهای برنامه پیاده   ۀ بخش به افرادی که خواهان عدالت ترمیمی هستند و اجاز و رضایت 

کند. به این منظور، شفافیت در کل فرآیند و ایجاد تعادل میان مداخالت شده عدالت ترمیمی، اشاره می 
ترمیمی و حقوق خصوصی افراد ضروری است. در این راستا سندی که بیشترین امکان دسترسی به آن 

کارآیی  درخصوص ، رسانی به افرادتواند در اطالع وجود داشته باشد، یا تریبونی مثل یک وبسایت، می 
 (. Barone, 2016: 42-43و اثربخشی فرایندهای ترمیمی راهگشا باشد ) 

 7نفعان مقبولیت کنشگران و ذی .۳-۳-۱
سوی   از  ترمیمی  عدالت  پذیرش  معنای  جامعه،  دیدبزه به  خانواده،  اعضای  مرتکب،  ه، 

ی مرتبط با پرونده خشونت جنسی هستند. بدیهی  نحوبهگذاران و به ویژه کنشگرانی است که  سیاست

 
1. Accessibility 
2. Timeliness  

3. Availability of services 

4. Effectiveness  
5. Facilitator effectiveness   
6. Process effectiveness   
7. Stakeholder acceptance   
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معناست. لذا، هرچه مقبولیت نفعان آن بیاست فرایند عدالت ترمیمی بدون پذیرش کنشگران و ذی
 ه داشتتوان انتظار اثربخشی بیشتری از برنامداران آن بیشتر باشد، به همان نسبت مینزد سهام   برنامه

(Barone, 2016: 43-44 .) 
 1سهولت در اجرا . ۴-۳-۱

برای آغاز و اجرای آن  سازی عدالت ترمیمی، به منابع مورد نیاز و همچنین زمانی سهولت در پیاده 
کند. این منابع از جمله شامل استخدام و آموزش مجریان عدالت ترمیمی، ویرایش و تصحیح اشاره می 

 (.Barone, 2016: 44ر و توسعه یک برنامه عدالت ترمیمی است ) راهبردهای موجود، فضای دفت 
 هزینه  .۱-۳-۵

های ترمیمی عامل دیگر برای  های جانبی الزم برای اجرای برنامههای ثابت و هزینهارزیابی هزینه
 ,Barone) ها در عمل ممکن نیست ها است. گرچه برآورد میزان دقیق این هزینهموفقیت این برنامه

برنام45 :2016 در مجموع، هرچه یک  در    ۀ(.  ترمیمی  در دسترس   چهارچوب عدالت  تر،  الگویی 
الگویی   ۀتوان آن را به منزل تر تعریف شود، به همان نسبت می تر و اثربخشتر، مقرون به صرفهمقبول 

 های ارزیابی فرایند، مطلوب است. کم از حیث شاخصدست از عدالت ترمیمی دانست که
های تجربی های برشمرده و ثانیًا، بر اساس نتیجه یافتهها و شاخصه، باتوجه به ویژگیدر ادامه اوالً 

ترمیمی در    ۀکم در وضعیت کنونی نظام حقوقی و قضایی ایران برای مداخلدست  ای کهتحقیق، رویه
 شود.  تواند حاوی الزامات فوق باشد، به بحث و بررسی گذاشته میهای خشونت جنسی میپرونده

آموزش2 کنشگران  از  استفاده  پرونده  ۀدید.  در  کیفری  محاکم  داخل  ترمیمی  های  عدالت 
 خشونت جنسی: عدالت ترمیمی تحت پارادایم عدالت کیفری 

های ناب و خالص عدالت ترمیمی را این بخش از تحقیق اساسًا قصد ندارد که مدلی از مدل
نه   چراکهآید، پیشنهاد کند؛ یا و کانادا به اجرا درمیهای حقوقی چون استرالآنچنان که در برخی نظام 

ای مطلق و حداکثری از عدالت ترمیمی باتوجه به ماهیت متنوع و در حال تکامل تنها تجویز نسخه
ترمیمی )به هر   ۀهای حقوقی میسر نیست، بلکه به دلیل ترجیح نتیجعدالت ترمیمی برای تمام نظام 
ها و  اساسًا ضرورتی هم ندارد. لذا، در این بخش با عنایت به ویژگیمیزان( به قالب و شکل برنامه،  

های خشونت جنسی و توجه به  اقتضائات نظری و عملی ناظر بر کاربست عدالت ترمیمی در پرونده 
های ناشی از بسترهای  ها و چالشوضعیت نظام عدالت کیفری ایران از این حیث به ویژه محدودیت

شود که بیشترین مقارنه و  ای پیشنهاد می حاکم بر گفتمان قضایی، رویهقانونی و فرهنگ سازمانی  
 تطبیق را با الزامات مزبور داشته باشد. 

 
1. Ease of implementation 
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عدالت   ۀدیددهد این رویه همانا »استفاده از کنشگران آموزش های تجربی تحقیق نشان مییافته
بستر سازمانی گفتمان  های ترمیمی با فرهنگ و ترمیمی داخل محاکم کیفری« است؛ که در آن رویه

تسهیل دسترسی   با  و  متناسب شده  با  دیدبزه قضایی  منطبق  دادگاه،  در محیط  ترمیمی  به عدالت  ه 
ها را در دادگاه لزوم رسیدگی مستقیم به این پرونده  چراکهاقتضائات گفتمان تقنینی نیز خواهد بود؛  

ای دانست های ترمیمیبولیت کلی برنامهتوان در مقاتفاقًا ویژگی مثبت این رویه را می   کند.تأمین می 
کجا    توان هرشوند؛ زیرا در این صورت می زمان و همراه با فرایندهای عدالت کیفری اجرا میکه هم

رسمی و حقوقی به آن پایان داد. بر همین اساس، اغلب    ۀکه برنامه به نتایج دلخواه نرسید، با مداخل
می  ترمیمیپیشنهاد  عدالت  مدافعان  پاسخ  شود  از  را  خود  مزیتطرفداری  با  غیرکیفری  های  های 

   بازدارندگی و کیفر مرتکب، آشتی دهند.
بی مدل  دادگاهاین  به  دادگاهشباهت  این  در  که  تفاوت  این  با  نیست.  مسئله  حل  مانند  های  ها 

تأمین دادگاه بر مرتکب و  این مدل عالوه  در  بر مرتکب است. ولی  بیشتر  تمرکز  های مواد مخدر، 
برای   بیشتری  ترمیمی، نقش  اقتضائات عدالت  و  بر اساس اهداف  او،  برای  ه  دیدبزه برابری شکلی 

 یاجزا   شود. در ادامه)شخصًا یا برای وکیل، حامی یا دوستان وی( در رسیدن به توافق نهایی لحاظ می
ذکر آن گذشت، ترسیم و به بحث و بررسی   ترپیشای که  این مدل با در نظر گرفتن چهار شاخصه

شونده بر دو محور به دست آمده است. محور قضات مصاحبه  تأکیدشود. این رویه از  گذاشته می
دگاه و الزام قانون به رسیدگی مستقیم پرونده در دا  چهارچوب ترمیمی در    ۀبر مداخل  تأکیدنخست،  

کارگیری نیروهای فاقد آموزش است همشابه شوراهای حل اختالف در ب  ۀمحور دوم، پرهیز از تجرب
کارگیری نیروهای متخصص و  هضرورت توجه به بسترهای قانونی و ب ۀ که کاماًل متناظر با دو شاخص

ریان باشد. بر همین اساس، بیشتر قضات بر ضرورت مهارت، تخصص و آگاهی مجدیده می آموزش 
در  مشخص  طور  به  ترمیمی  مداخالت  اقتضائات  و  اهداف  اصول،  به  نسبت  ترمیمی  عدالت 

بدین  تأکیدهای خشونت جنسی  پرونده آموزش داشتند.  ترمیمی  درون  ترتیب، مدل کنشگران  دیده 
شونده بهترین  محاکم با دو قید آموزش کنشگر ترمیمی و داخلی بودن فرایند، از نظر قضات مصاحبه

بهره  برای  از ظرفیتامکان  پرونده مندی  ترمیمی در  های خشونت جنسی و در شرایط های عدالت 
مناسب فرآیند ترمیمی را با همان اصول و    ۀکنونی نظام عدالت کیفری ایران است که امکان توسع

   سازد.معیارها، بدون نیاز به تغییرات عمده در سطح تقنینی و قضایی، در داخل محاکم فراهم می
ابتدا افرادی توانمند به  شودگوید: »توصیه می یک در توضیح این رویه می  ۀ شمار ۀشوند مصاحبه

هایی که ممکن است ابتدا ببیند آیا امکان صلح و سازش بینشان  عنوان فیلتر عمل کنند. در پرونده
که این امکان  وجود دارد یا خیر. اگر امکان صلح و گذشت باشد، دیگر به دادگاه ارجاع نشود و آنگاه  
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نظر می به  واقعاً  برویم.  به سراغ قضات  آنگاه  ترمیمی،  مداخالت  برای  از تالش  پس  رسد  نباشد، 
های ناشی از مداخالت رسمی و سنتی عدالت  شود. آن آسیباینطور دیگر وقت قضات گرفته نمی

. اما همگی در طور  ها و ... هم همینها، فشار به خانوادههم دیگر نیست یا کمتر است. آن هزینه
 «.  دادگاه باشد چهارچوب 

ترمیمی در خارج از نظام    ۀدو هم با بیان مخالفت خود نسبت به مداخل  ۀ شمار  ۀشوند مصاحبه
اعتقادی به رسیدگی در خارج از نظام رسمی دادگاه ندارم. چون زیرساخت گوید: »عدالت کیفری می

م شیادی  و  کنی  کارچاق  برای  معیاری  متأسفانه  و  آقا  ینداریم  که  شود  معلوم  زیرساخت  شود. 
 «.  اش اینقدر استمهح الزحق

ها اساساً در داخل نظام رسمی  وفصل پروندهبه حلکند که: »پنج هم تصریح می  ۀ قاضی شمار
 «.  اعتقاد دارم. پس بهتر است که به فکر راهکاری در همین داخل نظام رسمی عدالت بود

 ۀ های رئیس جدید قوسویی این الگو با سیاستبر هم  تأکیدشش هم با    ۀ شمار  ۀشوند مصاحبه
ابتدا پرونده به واحدی که در ساختمان دادگاه است، ارجاع بشود. طرف  کند: »پیشنهاد می  قضاییه

 ارجاع بشود«.   جاآن کند، اول برایکه شکایت می
د دفتر دادگاه این مسئله : »در خوهفت هم معتقد است که  ۀ شمار   ۀشوندبه طور مشابه مصاحبه

شدنی است. یعنی خوِد دادگاه کیفری یک در حدود صالحیت خودش بتواند سازوکاری را تمهید 
گویید مثل نهاد شورای حل اختالف و  که شما می  کند تا این اتفاق بیافتد. یک نهادی این کاری را

 بدهد، منعی ندارد«.   انجام  مددکاری اجتماعی در عمل
شمار می  ۀ قاضی  نیز  »هشت  یک  گوید:  یا  روانشناس  یک  باید  دادگاه  خود  در  معتقدم 

پروندهجامعه این  بارها گفتم.  باشد.  ما هم شالق میها میشناس  رود و  زنیم. بعد طرف میآید و 
اینطور شده است. مشاور باید باشد. باید ص حبت بکند.  آخرش چی؟ اصالً کاری نداریم که چرا 

ماند.  ها میروانشناس چند دقیقه باید بیاید با این دختر و پسر صحبت بکند. این مشکالت و عقده
پسری که مورد تجاوز قرار گفته است، و حل نشده باقی مانده عقده و مشکلش، در آینده خطرناک  

برخورد کنیم،    است. حتی باید طوری باشد که چند جلسه رایگان به مشاوره بروند. با خشک قانون
 «.  بریم هرگزی نمیجایبهراه 

ترمیمی    ۀیازده، با اشاره به تخصصی بودن مداخل  ۀ دوازده نیز همانند قاضی شمار  ۀ قاضی شمار
اش چه کسی باشد  اما اینکه متصدیگوید: »مشابه شوراهای حل اختالف، می  ۀبرای پرهیز از تجرب

اصطالحات حقوقی را بداند و صحبتهایش هم طوری باشد که  آن هم بسیار اهمیت دارد. کسی که  
 «.  شناسیحقوق افراد را رعایت کند مثل مشاور حقوقی یا مشاوره روان
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میانجی  ۀشمار  ۀشوند مصاحبه فرد  در  شرایطی  رعایت  با  مشابه  به طور  نوزده هم  و  گر،  پانزده 
های عدالت ترمیمی مندی از ظرفیتبرای بهره دیده را بهترین امکان  استفاده از کنشگر داخلی آموزش

می  شمارعنوان  قاضی  مثاًل  می  ۀ کنند.  »نوزده  باشد.  گوید:  اینکاره  اینکه  به  مشروط  واقعاً  موافقم. 
تواند یک آدم دارای تحصیالت روز، سن متناسب با این کار باشد. پخته باشد که هم تحصیالت  می

ر باید آدمی باشد که نفوذ کالم و شخصیت داشته باشد.  گهم تجربه و هم سن مناسب. کالً میانجی
 «.  گذار باشد. با هر کار ترمیمی که با برنامه باشد، موافقمتأثیر

با تعابیر و قرائت قرار گرفت؛ زیرا   تأکیدهای مختلف مورد  این رویه در پیشنهاد بیشتر قضات 
پرونده شناسایی  منظور  به  ابتدا  در  دادگاه  و صالحیت  مداخلها اختیار  به  ارجاع  برای  مناسب    ۀ ی 

مذاکراِت به عمل آمده، همچنان به قوت    ۀترمیمی و در پایان برای تعیین حکم مناسب بر اساس نتیج
   خود باقی و تعیین کننده است.

به بحث گذاشته شد: دادگاه   ترپیشتواند مشابه همان سازوکاری باشد که  طراحی برنامه هم می
عدالت ترمیمی مستقر در واحدی از دادگاه   ۀدیدشمذکور به مجری آموز  پرونده را با رعایت موارد 

می پیش که  منظور  بدین  میتواند  ارجاع  شود،  اقتضائات  بینی  و  اصول  تمام  رعایت  با  آنگاه  دهد. 
تر سازی، برنامه آغاز و در پایان پرونده همراه با توافقات و به عبارت صحیحآماده  ۀ مربوط به مرحل

 مربوطه ارسال شود. ۀت آمده جهت تعیین حکم نهایی به شعببه دس ۀنتیج
های خشونت  ترمیمی در پرونده   ۀسازی برای شروع یک مداخلآماده  ۀعالوه بر آنچه باید در مرحل

ترین موضوعاتی که پیش از آغاز رسمی نشست بهتر است  جنسی مورد توجه قرار گیرد، یکی از مهم
های  ترمیمی در پرونده ۀسازی را برای مداخلآماده ۀ اهمیت مرحلنسبت به آن تعیین تکلیف شود که 

می دوچندان  کیفری  عدالت  پارادایم  تحت  واقعی  موردنظر  هدف  شدن  روشن  از  دیدبزه سازد،  ه 
 شکایت علیه مرتکب است.  

و به طور کلی تأمین حق  هاآن  ه و تالش برای رفع حداکثری دید بزه عالوه بر اینکه توجه به نیازهای 
مهم دید بزه شارکت  م  رسیدگی،  فرایند  در  پیاده ه  برای  عامل  تحت ترین  ترمیمی  عدالت  موفق  سازی 

دهد این مسئله از اهمیت کمتری برای های تجربی تحقیق نشان می پارادایم عدالت کیفری است؛ یافته 
کنند می قضات برخوردار است. گرچه آنان در اتخاذ سازوکارهای ترمیمی هرجا که میسر باشد، دریغ ن 

های کیفری اقدامی شایسته و در خور تقدیر است، ولی باز هم گذشته دادگاه  ۀ و همین در مقایسه با روی 
برای تأمین   ها آن   ه و اقدامات حمایتی قضات نشان از عدم کفایت دید بزه ساده میان نیازهای    ۀمقایس 

  سازد. ی دشوار و گاه غیرممکن می ه را در فرایند رسیدگ دید بزه گان دارد. آنچه مشارکت  دید بزه مطالبات  
این سازوکارها از تالش قاضی برای سازش و توافق طرفین و دعوت از آنان به ویژه متهم به بیان  



 ۱۴۰۰تابستان  /  یکصد و چهاردهممارۀ / ش هشتاد و پنجم دورۀ /                                  

 

۴۵۸ 

می آغاز  امر  بدو  در  نتیجحقیقت  که  حالی  در  می  ۀشود.  نشان  به تحقیق  باتوجه  این سازش  دهد 
برای توافق با مرتکب و تشویق وی به پذیرش مسئولیت  ای که تا پیش از این تمام تالش خود را  هدیدبزه 

شود که باید هر اتهامی را انکار کند و بر رضایت داند یا به او گفته می نموده است و متهمی که می 
نماید. آن کند، تا حدی دور از ذهن می   تأکیده و عدم پایبندی وی به شئونات اخالقی پیوسته دیدبزه 

ه دیدبزه مانه بین طرفین به شدت حاکم است. در گام بعدی، اصواًل از هم در بدو امر که فضای خص
آور  گان شگفتدیدبزه شود که آیا حاضر به ازدواج با متهم است یا خیر. آنچه نه تنها برای  می  سؤال

ه فراهم بود یا  دیدبزه شود؛ زیرا بدیهی است که اگر شرایط ازدواج برای  آمیز هم تلقی می که گاه توهین
کشید. مصاحبه  کرد، کار به دادگاه نمی ورت تمایل وی، مرتکب نیز با این پیشنهاد موافقت می در ص

دهد سازوکار ازدواج تنها برای سه نفر از آنان مطلوب و محل تأمل  گان نشان می دیدبزه نفر از    ۳0با  
پرونده بیشتر  در  تهدید می است. سپس  را  به اخذ رضایتها قاضی متهم  اگر موفق  شاکی   کند که 

از آنکه با اصول  نشود، محکوم به مجازات اقدام گذشته  های تکمیلی چون تبعید خواهد شد. این 
ها هم  های مرتکب محل نقد است، یافتهعدالت ترمیمی مبنی بر توجه برابر به مطالبات و دغدغه

مجازات است.  کند و یا اگر تالشی هم نماید، صرفًا برای فرار از  دهد مرتکب یا تالشی نمینشان می
چون   صورت،  این  نمیدیدبزه در  مرتکب  در  ندامت  و  تأسف  از  نشانی  هیچ  پذیرش  ه  در  بیند، 

کند. سازوکار دیگر، تبدیل تجاوز جنسی به  عذرخواهی و صداقت در ابراز پشیمانی وی تردید می
ات شود. این مجازسابق، فقط مرتکب محکوم به شالق می  ۀنامشروع است که برخالف روی  ۀرابط

کیفری و مجازات،    ۀدهد صرف مداخلگان نشان میدیدبزه مصاحبه با    ۀهم در حالی است که نتیج 
می که  دیگری  سازوکار  نیست.  آنان  از  مطلوب  حمایت  در  مدیدبزه تواند  محکومیت  ؤه  باشد،  ثر 

های  گان جبران خسارت دیدبزه البکاره است که در همین راستا شش نفر از  مرتکب به پرداخت ارش
ترین دالیل شکایت خود عنوان شود، یکی از مهمبکارت می  ۀمادی جرم را که برخی مربوط به ازال

های مربوطه و مشاهدات مشارکتی حاکی از آن است که قضات نه  پرونده  ۀحال، مطالعکردند. با این
کنند، بلکه بر این باورند  البکاره از مرتکب راهنمایی نمیا نسبت به امکان دریافت ارشه ردیدبزه تنها  

  ۀ دیدبزه البکاره قابل پرداخت نیست. تنها  که چون تجاوز جنسی احراز نشده، لذا مطابق قانون نیز ارش 
کند.  د می البکاره آن هم به دادگاه خانواده ارشاهشت است که قاضی وی را برای دریافت ارش ۀ شمار

مناسب    ۀبدیهی است در این میان، سازوکار توجه به هدف شاکی از شکایت و فراهم نمودن زمین
چهار و    ۀترمیمی در اولویت است که تنها در پاسخ قاضی شمار  ۀ جنب  ۀ برای تحقق آن، به خاطر غلب

ه شناسایی و  دیدبزه سازی، اهداف و نیازهای  آماده   ۀشود. لذا، بهتر است در مرحلسیزده مشاهده می
تحقق برای  مناسبی  نظر می  هاآن  بستر  به  فراهم شود که  ترمیمی  برای  در نشست  گام مهمی  رسد 
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توجه به استقرار   رسد این رویه بااثربخشی این الگو باشد. از حیث معیارهای ارزیابی نیز به نظر می
ترمیمی در داخل دادگاه را  مجریان عدالت  بیشتر  از عدالت  دیدبزه برای  ها، هم کسب اطالعات  ه 

کند. لذا از حیث میزان  ه، تسهیل میدیدبزه ترمیمی و هم به اجرا درآوردن آن را در صورت تمایل  
رود مجریان عدالت ترمیمی شود. از نظر میزان اثربخشی نیز انتظار میدسترسی مثبت ارزیابی می

ها متناسب و سازگار  سازمانی دادگاههای ترمیمی را هرچه بیشتر با ساختار  ها و روش بتوانند رویه
ها متناسب با  های آموزشی برای قضات پیرامون مفهوم رضایت جنسی و دیگر برنامهنمایند. برنامه

گان هم در این شرایط میسرتر است. البته ممکن است این نگرانی وجود داشته باشد  دیدبزه نیازهای  
تسهیل دادگاه  که  سوی  از  که  ترمیمی  میگران  تحت  انتخاب  آنکه  از  بیش  معیارهای    تأثیرشوند، 

رسد دهند که به نظر میها و تعصبات سازمانی را در اولویت قرار  عدالت ترمیمی رفتار کنند، دغدغه
طرف و نظارت مستمر در طول  توان از یک شخص سوم بیبرای مدیریت و کنترل این امر نیز می 

مه، نگرانی از عدم نظارت و مراقبت از بیرون برای اطمینان از اینکه هاجرای برنامه استفاده کرد. با این
تواند یکی از  شود یا خیر، پیوسته وجود دارد که این موضوع البته می فرایند به روش صحیح اجرا می

سهام  مقبولیت  منظر  از  آید.  شمار  به  رویه  این  ضعف  پیشنقاط  هم  می دار  با بینی  مدل  این  شود 
ه مواجه شود. هرچند در پایان ممکن است این فرایند به نتایج دلخواه وی نیانجامد. دیدبزه استقبال  

های متفاوتی داشته  بیرونی یا درونی دیدگاه  ۀکنندطرفین همچنین ممکن است نسبت به یک تسهیل
ترمیمی با یک کنشگر، منابع، امکانات و ساختار قضایی و رسمی    ۀ باشند یا نسبت به یک مداخل

رود این الگو با مقاومت جدی قضات مواجه نشود. مگر این  بین نباشند. اما انتظار می چندان خوش 
توانند این فرایند را همچنان تحت سرپرستی و نظارت خود نگاه دارند. مضاف  نگرانی که چگونه می

منابع و امکانات هم ممکن است موجب نگرانی آنان شود. از جمله فضای اندک و    ۀبر این، مسئل
دادگاه که هر کدام مسئولیت  تعداد دفتری  تعریف شدههای بیمحدود کارمندان  پیش  از  ای شماِر 

گران متخصص و متبحری را با امکانات  توانند کنشگران و تسهیلدارند. در این شرایط، آنان چگونه می
سو  یکرسد امکانات فیزیکی از محدود استخدام کنند. از نظر میزان سهولت در اجرا هم به نظر می

ای که هم به ابعاد حقوقی و هم ترمیمی موضوع اشراف داشته  دیدهو در اختیار داشتن افراد آموزش
رسد این رویه چندان پرهزینه  ای برخوردار است. از نظر هزینه هم به نظر نمیباشند، از اهمیت ویژه 
به نظر می لذا  آموزش باشد.  از کنشگران داخلی  استفاده  بر  رسد  به  دیده عالوه  ارزیابی،  معیارهای 

پیاده امکان  و  قضایی  گفتمان  سازمانی  فرهنگ  و  قانونی  بسترهای  با  انطباق  بیشترین  سازی  دلیل 
سازوکارهای اجرایِی آن در محاکم کیفری، در شرایط فعلی نظام عدالت کیفری ایران، گزینه مناسبی 

 باشد.  
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 ه نتیج
راهنمای    ۀآخرین ویراست از کتابچ  ۀاصلی تمرکز داشت: نخست، با مطالع  ۀاین مقاله بر دو مسئل

رسید هایی را که به نظر میها و شاخصهترین ویژگیمیالدی، مهم  2020عدالت ترمیمی در سال  
ابتدا به صورت کلی و    های عدالت ترمیمی الزم استبرای موفقیت و مطلوبیت هرچه بیشتر برنامه

ها  های خشونت جنسی به بحث گذاشت. آنچه برای رسیدن به اهداف، ارزشسپس متناظر با پرونده
  دنبالبهرسید. بدون آنکه محقق ضرورتًا و نتایج ترمیمی در بهترین سطح ممکن ضروری به نظر می

پرونده در  ترمیمی  و طراحی مدل مطلوب عدالت  مدل ارائه  زیرا  باشد؛  و  های خشونت جنسی  ها 
میمی در کشورهای مختلف، متفاوت است. به این دلیل که فرهنگ ملی های اجرای عدالت ترروش 

افزاید. لذا کاربرد عدالت ترمیمی می  های قابل توجهی را برو اقتضائات هر نظام حقوقی، پیچیدگی 
پیاده  در  ترمیمی ضروری است مسائل فلسفی، سازمانی و حقوقی هر نظام حقوقی  سازی عدالت 

های عدالت  علتی است که تجویز یک الگوی واحد را برای تمام نظام   مدنظر قرار گیرد و این همان
ناممکن می نتیجکیفری  این حیث،  از  نشان می  ۀسازد.  مقاله  امکان  این  به رسمیت شناختن  دهد 

، آموزش قضات و کنشگران  گذارقانونهای خشونت جنسی از سوی  اتخاذ عدالت ترمیمی در پرونده
ه و مرتکب آن که هریک  دیدبزه های خاص جرم جنسی،  به ویژگیو مجریان عدالت ترمیمی نسبت  
بینی سازوکارهای اجرایی عدالت  مداخله و... اثرگذار است، پیش ۀبر نوع برنامه، زمان مداخله، نحو

برنامه اجرای  و  مجموعترمیمی  ارزیابی،  ویژگی  ۀهای  و  تحقق شروط  در  همگی  که  هستند  هایی 
گذارند. فارغ  تأثیریِج مورد انتظار ترمیمی و به تعبیری مطلوبیت برنامه  بیشترین میزان از اهداف و نتا

 رسد به نظر می  های تجربی تحقیقیافته  ۀپای  از اینکه چه مدلی از عدالت ترمیمی مدنظر باشد. دوم، بر
ترمیمِی   کنشگر  از  استفاده  مشخص  طور  به  و  کیفری  عدالت  پارادایم  تحت  ترمیمی  عدالت 

زمان به اقتضائات گفتمان تقنینی در توسل به  درون محاکم کیفری به خاطر توجه هم  ۀدیدآموزش 
ارجاع پرونده به برنام ترمیمی، استفاده از مجریان و کنشگران   ۀعدالت ترمیمی، مراحل استاندارد 

دیده و انطباق حداکثری با معیارهای ارزیابی، در حال حاضر بهترین رویه برای اجرای عدالت  آموزش 
پرونده ت در  آن رمیمی  به  مقاله  دوم  بخش  که  باشد  ایران  قضایی  محاکم  در  جنسی  خشونت  های 

 اختصاص یافت.  
های شرع  با عنایت به ظرفیت نهادها و آموزه   گذارقانونشود اواًل در سطح تقنینی،  پیشنهاد می

در   حتی  ترمیمی  عدالت  کاربست  در  مداخل  جرائممقدس  اتخاذ  امکان  را   ۀحدی،  در    ترمیمی 
های تخصصی برای  های جنسی، به رسمیت بشناسد. ثانیًا، در سطح قضایی، ضمن آموزش خشونت

قضات ، بینش و معرفت کافی در آنان نسبت به چیستی، اهداف و نتایج عدالت ترمیمی حاصل آید؛  
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گونه که به اصالح این تفکر در فرهنگ سازمانی قضات بیانجامد که عدالت ترمیمی نه موجب به  آن 
و تشدید نابرابری و عدم توازن    ه، فشار بر او، به حاشیه رفتن منفعت عمومیدیدبزه خطر افتادن امنیت  

می  قدرت  و  در  جرم  شمردن  کوچک  مرتکب،  توسط  رسیدگی  فرایند  کنترل  با  مساوی  نه  و  شود 
ی  های سبک به جرم ارتکابی است. لذا، جلب حمایت و اقناع کنشگران نظام عدالت کیفری برا پاسخ

از تمرکز بیشتر بر افزایش مسئولیت  پذیری در مرتکب، توجه بیشتر به نیازهای وی همانند  استقبال 
گران اجتماعی و  ه و برداشت از خود به عنوان متخصصان و کارشناسان حل مشکل و تسهیلدیدبزه 

داری در  نبطرفی کامل و عدم جافراتر از آن رهبری پارادایم جدید و معرفی آن به افراد، رعایت بی
اندرکاران و کنشگران نظام عدالت  استخدام مجریان عدالت ترمیمی و تعامل پیوسته با دیگر دست

شناسان برای موفقیت هرچه بیشتر کاربست عدالت  شناسان گرفته تا جرم کیفری از پزشکان و روان
تشکیالت    شودترمیمی تحت پارادایم عدالت کیفری، ضروری است. در سطح اجرایی هم توصیه می 

ترمیمی، انتخاب مجری و کنشگر ترمیمی، وظایف و اختیارات آنان،    ۀارجاع پرونده به مداخل  ۀو نحو
بینی سازوکارهای نظارتِی بیرونی دیده ، ارزیابی و پیش کافی و نیروی انسانی آموزش  ۀ بینی بودجپیش 

های قضایی با کمک و پیشنهاد وزارت دادگستری و  های صحیح ترمیمی در محیطرویه  ۀبرای توسع
 به تصویب برسد.   قضاییهقوه 

های قابل  بدیهی است این پیشنهادها خود مستلزم تغییراتی چشمگیر در سطح عمل و دشواری
پیادهپیش  برای  در  بینی  به ویژه  یک نظام خصمانه و    چهارچوب سازی سازوکارهای جدید عدالت 
تجربیات مشابه و آثار و ادبیات موجود در اثربخشی هرچه بیشتر    ۀ طالعگمان ممحور است. بیحق

 این رویه راهگشا خواهد بود.
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