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  مقايسه عدالت كالسيك با عدالت ترميمي 
  )05/05/1396تاريخ تصويب   ،  03/03/1396تاريخ دريافت (

  ميرحيدر ميرنقي زاده 
  دكتري حقوق خصوصي،قاضي دادگستري و مدرس دانشگاه در دوره هاي ارشد

  اكبر صفري
  كارشناسي حقوق قضايي و مشاور حقوقي

Comparison of classical justice to restorative jastice 

  
  چكيده

كه ناظر به بزهكار است و هر دو به » عدالت بازپرورانه« كه ناظر به جرم است و » عدالت سزادهنده«
عنوان مدل كالسيك يا سنتي عدالت كيفري مشهور شده اند، در دهه هاي اخير، با ايرادهاي مختلفي 

روي اين قضيه عده اي از جرم شناسان و حقوق . و عملكرد آنهاست روبه رو هستند كه متوجه كارايي
 "دانان در پي جابه جايي نظام عدالت كيفري كالسيك برآمدند و نظام عدالت جديدي  با عنوان 

اين مدل به اعتقاد طرفداران آن مي . به عرصه ي جرم شناسي و جزا وارد شده است "عدالت  ترميمي
ه بر حل و فصل اختالفي كه با ارتكاب جرم ايجاد شده است ، خصومت تنش و اختالف تواند عالو

ناشي از آن بين بزه ديده و بزهكار را در جامعه ي محلي در چارچوب فرايند ميانجي گري ، مذاكره و 
در اين نوشتار با توجه به عنوان تحقيق اين . مصالحه ي جمعي و با روش هاي متنوع رفع و ترميم كند

  .دو نظام عدالت دهي به صورت تطبيقي مطالعه و بررسي شده است
  
  
  
  
  
  

  
  عدالت كالسيك ، عدالت ترميمي ، ميانجي گري ، بزه ديده ، بزهكار: واژگان كليدي

  منابع و ماخذ
  1392ي حقوق ،  انتشارات گنج دانشترمينولوژ ،دكتر محمد جعفر،جعفري لنگرودي .1
  1390ن انتشارات دانشگاه تهرا  ،محمدي دكتر ابوالحسن، مباني استنباط حقوق  اسالمي يا اصول فقه .2

 1389نتشارات دانشگاه تهرانا،قانون مدني در نظم حقوق كنوني ،دكتر ناصر ،كاتوزيان .3

 1388انتشارات كتابفروشي اسالميه  ،جلد چهارم ،حقوق مدني  ،امامي دكتر سيد حسن.4

 انتشارات دانشگاه تهران   ،جلد اول ،حقوق خانواده ... دكتر اسدا،دكتر حسين امامي  ،صفايي.5

چاپ  ،انتشارات علوم اسالمي   ،نكاح و انحالل آن ،حقوق خانواده ،سيد مصطفي ،محقق داماد.6
 1388چهارم

  چاپ نهم ،انتشارات كتابفروشي اسالميه  ،جلد دوم،حقوق مدني . امامي دكتر سيد حسن.7
  1392،  انتشارات دادگستر جلد اول ،حقوق تجارت ،دكتر حسن ،ستوده تهراني .8
  1388 چاپ پنجم،انتشارات ميزان   ،حقوق تجارت ،دكتر حسن ،حسني .9

   1389ت انتشارات سم  ،ارث ،دكتر مهدي  ،شهيدي.10
انتشارات علوم   ،نكاح و انحالل آن  ،بررسي فقهي حقوق خانواده ،سيد مصطفي ،محقق داماد.11

  1389 اسالمي
چاپ  ،جلد سوم انتشارات دارالعلم،ترجمه تحريرالوسيله  ،العظمي... حضرت آيت ا،امام خميني.12
  1373 ،دوم
  1380 چاپ دوم،انتشارات مجد ،ترجمه مباحث حقوق شرح لمعه ... دكتر اسدا ،لطفي .13
 چاپ دوم ،انتشارات سمت ،لد دومج ،حقوق تجارت ، شركت هاي تجاري  ،دكتر ربيعا ،اسكيني.14

1378  
انتشارات موسسه ،قانون تجارت در نظم كنوني  ،علي، قرائتي، محسن ،محمود، حاتمي،دميرچيلي .15

  1382چاپ سوم ،تحقيقاتي حقوقي ميثاق  عدالت 
   1388م انتشارات الها  ،متون فقه ،سعيد ،منصوري آراني  .16
   1388 انتشارات مدرس ،عقود تمليكي،معامالت معرض ،دكتر ناصر ،كاتوزيان .17
  1375 ،چاپ اول  ،انتشارات مجدد،حقوق و قوانين معامالت دولتي –... يدا ،حبيبي.18
  ،شيخ جعفر سبحاني ... ترجمه و شرح الموجز في اصول الفقه تاليف آيت ا  ،دكتر عباس ،زراعت .19

  1380 چاپ اول،انتشارات حقوق اسالمي 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


13
96

ان 
ست

 تاب
وم-

ه د
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

200

  كليات: بخش اول
وجود .اين مقاله به بررسي نظام عدالت كيفري كالسيك و نظام عدالت كيفري ترميمي مي پردازد 

جابجايي عدالت كيفري كالسيك با عدالت ترميمي؛ با بررسي مكانيسم هاي  ضرورت هاي تغيير و
مربوط به اجراي عدالت توسط نهادهاي ملي و بين المللي ذي ربط به ويژه سازمان ملل متحد و 

در راستاي نشان دادن اين ارتباطات و .همچنين تالش هاي ملي در اكثر كشورها صورت مي گيرد
ضمن آوردن اصول هر دو نظام عدالت دهي موضوع »  عدالت ترميمي نظام«ضرورت روي آوري به 

تحقيق ؛ در ادامه علل روي آوري به پارادايم هاي عدالت ترميمي و ارزش ها و اهداف نظام اخيرالذكر 
با محدوديت ها و تنگناهاي عمده ) كالسيك(به هرحال نظام عدالت كيفري سنتي .پرداخته خواهد شد

در قلمرو ملي و بين المللي ، اين . براي اصالح و تغيير آن را افزايش داده است اي روبروست كه تقاضا
هدف اجراي عدالت بايستي توامان بازتواني بزه ديده و .نظام با انتقادها و ايرادهاي اساسي مواجه است

ه قابل كه اين مهم در اصول و پارادايم هاي متن مقال. و بازپذيري بزهكار باشد) جامعه محلي (اجتماع 
به بزه ديده ) مادي و معنوي (عرضه بوده است براي مثال با وقوع جرم كه آسيب اصلي از هر حيث 

وارد گرديده در روند دادرسي و سيستم عدالت دهي بايستي نوعي اجراي عدالت سازماندهي گردد تا 
بتواند از لحاظ رضايت خاطر بزه ديده تامين و حس انتقام جويي در آن به حداقل برسد و جامعه نيز 

جرم شناسي بزهكار را با توسل به پارادايم هاي عدالت دهي مناسب از تكرار بزه هاي احتمالي آتي 
در تحقيق . دور نگه داشته و بازتواني به معني واقعي كه هدف اجراي مجازات است به خوبي انجام يابد

  :حاضر كوشش شده به چند فرضيه اصلي پاسخ داده شود 
عملكرد و كارايي نظام عدالت كيفري كالسيك در نظام قضايي امروزي تا چه حد : فرضيه نخست

  پاسخ گوي توامان بازتواني بزه ديده ،جامعه و بزهكار بوده است ؟ 
نقش و جايگاه بزه ديده تا چه حد به هدف عدالت ) كالسيك(آيا درنظام عدالت سنتي : فرضيه دوم 

  توان بين نقش بزه ديده و دولت در اين زمينه معاوضه اي انجام داد؟دهي نزديك است و اصوال مي 
علل روي گرداني سيستم هاي حقوقي كشورها از عدالت كيفري سنتي و روي آوري به : فرضيه سوم

  پارادايم هاي عدالت ترميمي چيست؟
چه روش هايي  اهداف و اصول نظام عدالت ترميمي بر چه پايه واساسي استوار بوده و از: فرضيه چهارم

  مي پردازد؟) بزهكار–جامعه ،بزه ديده(به بازتواني سهامداران عدالت كيفري 
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اين مقاله در ابتدا به تعريف مختصري ازمفهوم عدالت،عدالت كالسيك و عدالت ترميمي و عناصر آن 
  هدر نهايت مقايس. پرداخته و سپس به بررسي ارزش ها ، اهداف و مباني عدالت ترميمي مي پردازد

  مفهوم عدالت، عدالت كالسيك وعدالت ترميمي:بند اول
در اين مبحث به بررسي مفهوم عدالت به طور مطلق و سپس عدالت كالسيك و عدالت ترميمي و 

هم چنين ارزش ها و اهداف . تبيين انواع تعاريفي كه از آن به عمل آمده است پرداخته خواهد شد
  .قرار مي گيرندعدالت ترميمي در همين مبحث مورد مطالعه 

  تعريف و تبيين عدالت به طور مطلق: بند دوم
در دوراني كه انديشه  مذهبي  براي . عدالت  و دادگري از خواسته ها و آرزوهاي  ديرينه انسان هاست

هر يك از مفاهيم جهان نماد و خداوندي را در نظر مي گرفت ، خورشيد كه كانون خير و بركت و 
ان و درخشنده ترين اختر فروزان آسمان بود به نام خداوند عدالت گرمي زندگي و پرورش گياه

در پيشاني ستون سنگي كه قوانين حمورابي بر آن نقش بسته است  چهره پادشاه بابل . برگزيده شده بود
با اين حال عدالت يك . به چشم مي خورد كه در حال گرفتن  لوح قانون خود از خورشيد مي باشد

و انساني است و با پيشرفت اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي جامعه هاي بشري  مفهوم نسبي ،اجتماعي
كه گاهي نحوه اجراي عدالت و معني آن در دوران هاي مختلف ، .  1معيارهاي آن دگرگون مي شود 

متفاوت بوده است كه  سيستم عدالت دهي و هدف سيستم عدالت كيفري تغيير مي كند خصوصا وقتي 
تبيين مفهوم عدالت از بعد اجتماعي . لب پادشاهي ،ارباب و رعيت ظاهر مي شوندكه دولت هايي در قا

اخالقي و فلسفي در اين مختصر ميسور نيست و در اين گفتار صرفا به تعريف عدالت از ديدگاه  ،
. فالسفه و حقوق دانان مي پردازيم؛ به نظر ارسطو ، حكيم يوناني ، عدالت دو معناي عام و خاص دارد

« : ناي عام عدالت يعني اعتدال در كار ها و شامل فضايل است اما عدالت به معناي خاص يعني در مع
  . »بايد به هر كسي آنچه را كه حق اوست داد

بايد به هر كسي « :سيسرون حقوق دان رومي به تعريف اخير از عدالت قيدي اضافه مي كند و مي گويد
  2».افع عمومي زيان نرسدآنچه را كه حق اوست داد به شرط اينكه به من

  تعريف و تبيين عدالت كالسيك: بند سوم

                                                            
 9ص .  1383دادگستري ، تهران ، نشر ميزان ، چاپ اول ، سيد محمود ، كاشاني ؛ استانداردهاي جهاني   - 1

  61ص .  1372ناصر ، كاتوزيان ؛ مقدمه علم حقوق ، تهران ، شركت انتشار ، چاپ شانزدهم ،  - 2

  كليات: بخش اول
وجود .اين مقاله به بررسي نظام عدالت كيفري كالسيك و نظام عدالت كيفري ترميمي مي پردازد 

جابجايي عدالت كيفري كالسيك با عدالت ترميمي؛ با بررسي مكانيسم هاي  ضرورت هاي تغيير و
مربوط به اجراي عدالت توسط نهادهاي ملي و بين المللي ذي ربط به ويژه سازمان ملل متحد و 

در راستاي نشان دادن اين ارتباطات و .همچنين تالش هاي ملي در اكثر كشورها صورت مي گيرد
ضمن آوردن اصول هر دو نظام عدالت دهي موضوع »  عدالت ترميمي نظام«ضرورت روي آوري به 

تحقيق ؛ در ادامه علل روي آوري به پارادايم هاي عدالت ترميمي و ارزش ها و اهداف نظام اخيرالذكر 
با محدوديت ها و تنگناهاي عمده ) كالسيك(به هرحال نظام عدالت كيفري سنتي .پرداخته خواهد شد

در قلمرو ملي و بين المللي ، اين . براي اصالح و تغيير آن را افزايش داده است اي روبروست كه تقاضا
هدف اجراي عدالت بايستي توامان بازتواني بزه ديده و .نظام با انتقادها و ايرادهاي اساسي مواجه است

ه قابل كه اين مهم در اصول و پارادايم هاي متن مقال. و بازپذيري بزهكار باشد) جامعه محلي (اجتماع 
به بزه ديده ) مادي و معنوي (عرضه بوده است براي مثال با وقوع جرم كه آسيب اصلي از هر حيث 

وارد گرديده در روند دادرسي و سيستم عدالت دهي بايستي نوعي اجراي عدالت سازماندهي گردد تا 
بتواند از لحاظ رضايت خاطر بزه ديده تامين و حس انتقام جويي در آن به حداقل برسد و جامعه نيز 

جرم شناسي بزهكار را با توسل به پارادايم هاي عدالت دهي مناسب از تكرار بزه هاي احتمالي آتي 
در تحقيق . دور نگه داشته و بازتواني به معني واقعي كه هدف اجراي مجازات است به خوبي انجام يابد

  :حاضر كوشش شده به چند فرضيه اصلي پاسخ داده شود 
عملكرد و كارايي نظام عدالت كيفري كالسيك در نظام قضايي امروزي تا چه حد : فرضيه نخست

  پاسخ گوي توامان بازتواني بزه ديده ،جامعه و بزهكار بوده است ؟ 
نقش و جايگاه بزه ديده تا چه حد به هدف عدالت ) كالسيك(آيا درنظام عدالت سنتي : فرضيه دوم 

  توان بين نقش بزه ديده و دولت در اين زمينه معاوضه اي انجام داد؟دهي نزديك است و اصوال مي 
علل روي گرداني سيستم هاي حقوقي كشورها از عدالت كيفري سنتي و روي آوري به : فرضيه سوم

  پارادايم هاي عدالت ترميمي چيست؟
چه روش هايي  اهداف و اصول نظام عدالت ترميمي بر چه پايه واساسي استوار بوده و از: فرضيه چهارم

  مي پردازد؟) بزهكار–جامعه ،بزه ديده(به بازتواني سهامداران عدالت كيفري 
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سال قدمت دارد، ليكن  4000مقررات كيفري و به عبارتي حقوق كيفري در جوامع بشري ،بيش از 
، به عنوان رشته اي نظام مند و داراي اصول و قواعد كلي ناظر به جنبه ) امروزي ( حقوق كيفري مدرن

تدوين و ) كد(از هم كه در چارچوب مجموعه هايي به نام قانون نامه  هاي شكلي و ماهوي مستقل
عده اي از حقوق دانان انسجام و نظام بخش حقوق . هماهنگ شده اند، عمري حدود دو قرن دارد

كيفري را بيشتر مرهون انديشه ها و ديدگاه سزار بكاريايي ايتاليايي مي دانند كه در اعتراض به حقوق 
و كيفيت اعمال عدالت كيفري شرعي توسط روحانيون كاتوليك مطرح شده بود و كليسايي و محتوا 

اين اثر   1.منتشر گرديد  1764در كتابي به عنوان رساله ي جرايم و مجازات ها منعكس و در سال 
كه از بطن آن رويكردهاي . شد» انقالب كيفري« كوچك، در اروپا و سپس در ساير كشورها موجب 

ه ،بزهكار و كيفر به وجود آمد بدين ترتيب حقوق كيفري نظام مند در فضاي فكري نويني نسبت به بز
متولد شد كه جرم، يك عمل ضد اخالق اجتماعي تلقي مي شد و مرتكب مي بايد متناسب با وخامت 

اين مجازات بايد نسبت به همه مجرمان يكسان و . و شدت عمل مجرمانه ارتكابي، تنبيه و مكافات شود
بديهي است در اين مقطع زماني، جرم، فعل يا ترك . اي جرايم معيني پيش بيني شده باشداز قبل بر

فعلي قلمداد مي گرديد كه عمدتا عليه منافع و مصالح عمومي جامعه ارتكاب يافته باشد و لذا دستگاه 
مي قضايي به عنوان نماينده ي جامعه و دولت ، مشروعيت قانوني براي تعقيب و سركوب آن را پيدا 

در واقع ، اين طرز تفكر به پيدايش عدالت كيفري سازمان دهي شده، متحدالشكل و يكساني . كرد
براي همه انجاميد كه جهت گيري عمده ي آن ، سركوب كيفري بزهكار بر اساس معيار شدت و 

   2بود ،يعني رعايت اصل تناسب جرم و كيفر،ضعف جرم 
  تعريف و تبيين عدالت ترميمي  : بند چهارم

عدالت ترميمي ، ساختاري فلسفي است كه نوع ديگري از انديشه و تفكر نسبت به جرم وعدالت 
عدالت ترميمي روش جديد انديشيدن درباره جرم و هم درباره چگونگي . كيفري را عرضه مي كند

  3. به آن است ) واكنش( پاسخ 
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برخي از تعاريف صرفا . در خصوص تعريف فرايند هاي عدالت ترميمي هيچ اتفاق نظري وجود ندارد
  . ناظر به اهداف و فرايند هاي عدالت ترميمي اند

بايد احساس عضويت در اجتماع و رضايت از فرايندها و روش ... فرايند ها و روش هاي ترميمي« 
اين فرايند ها و روش ها بايد موجب ايجاد . تقويت نمايند عدالت ترميمي را در بزهكاران و بزه ديدگان

احساس بهتر بزه ديده در نتيجه مشاركت در فرايند عدالت ترميمي و پاسخ گو نمودن بزهكاران به 
  1».روش مفيد و معنادار از طريق تشويق آنان به جبران ضرر و زيان هاي بزه ديدگان شوند

عدالت ترميمي « :لت ترميمي آن را اين گونه تعريف مي كندبا تاكيد بر كاركرد عدا» هوارد زهر«
تا آنجا  كه امكان پذير ،فرايندي است براي درگير نمودن كساني كه سهمي در يك جرم خاص دارند

تا به طريق جمعي نسبت به تعيين و توجه به صدمات و زيان ها و تعهدات جهت التيام و بهبود  ،است
  ».به اندازه اي كه امكان پذير است اقدام نمايندبخشيدن و راست گردانيدن امور 

است  به اين معنا كه در » جبران«مبتني بر ) راجع به امور كيفري ( عدالت ترميمي ، نوعي از عدالت 
اجراي آن بايد تالش شود آثار وخامت بار جرم و ضرر و زيان هاي ناشي از آن ، خواه به صورت 

موجب ايجاد » تعدي و تجاوز« خاطر نشان مي كند كه » زهر«. شود كامل يا به گونه اي نمادين ، ترميم
به اين معنا كه وقتي فردي نسبت به ديگري مرتكب خطا مي شود ، براي او تعهدي . تعهد مي گردد

  2.جهت درست كردن و ساختن آنچه از بين برده است ايجاد مي گردد
توني مارشال ، نويسنده و جرم شناس  يكي  از تعاريف پذيرفته شده براي عدالت ترميمي ، تعريف

  : انگليسي است
عدالت ترميمي فرايندي است كه در آن كليه كساني كه در خصوص يك جرم خاص سهمي دارند «

گرد هم مي آيند تا به طور جمعي چگونگي برخورد با آثار و نتايج جرم و مشكالت ناشي از آن براي 
  . »آينده تصميم گرفته،  راه حلي بيابند

الت ترميمي كه بر مبناي ترميم قرار دارد ، در تقابل با مفهومي از عدالت است كه سزاگرا بوده  و عد
عدالت ترميمي ، تعريفي متفاوت از بزه داشته و به بزهكار . مدلي انتقام جويانه و خشن ارائه مي دهد

و مخالف سازو نگاه عدالت ترميمي به آينده بوده ، تمركز آن بر حل مسايل است . توجه مي كند

                                                            
وهش حقوق و سياست ، موريس ، ماكسول ؛ عدالت ترميمي الگوي نوين تفكر در امور كيفري ، ترجمه حسين غالمي ، مجله پژ  - 1

   9شماره 
  8حسين ، غالمي ؛ پيشين ، ص   - 2

سال قدمت دارد، ليكن  4000مقررات كيفري و به عبارتي حقوق كيفري در جوامع بشري ،بيش از 
، به عنوان رشته اي نظام مند و داراي اصول و قواعد كلي ناظر به جنبه ) امروزي ( حقوق كيفري مدرن

تدوين و ) كد(از هم كه در چارچوب مجموعه هايي به نام قانون نامه  هاي شكلي و ماهوي مستقل
عده اي از حقوق دانان انسجام و نظام بخش حقوق . هماهنگ شده اند، عمري حدود دو قرن دارد

كيفري را بيشتر مرهون انديشه ها و ديدگاه سزار بكاريايي ايتاليايي مي دانند كه در اعتراض به حقوق 
و كيفيت اعمال عدالت كيفري شرعي توسط روحانيون كاتوليك مطرح شده بود و كليسايي و محتوا 

اين اثر   1.منتشر گرديد  1764در كتابي به عنوان رساله ي جرايم و مجازات ها منعكس و در سال 
كه از بطن آن رويكردهاي . شد» انقالب كيفري« كوچك، در اروپا و سپس در ساير كشورها موجب 

ه ،بزهكار و كيفر به وجود آمد بدين ترتيب حقوق كيفري نظام مند در فضاي فكري نويني نسبت به بز
متولد شد كه جرم، يك عمل ضد اخالق اجتماعي تلقي مي شد و مرتكب مي بايد متناسب با وخامت 

اين مجازات بايد نسبت به همه مجرمان يكسان و . و شدت عمل مجرمانه ارتكابي، تنبيه و مكافات شود
بديهي است در اين مقطع زماني، جرم، فعل يا ترك . اي جرايم معيني پيش بيني شده باشداز قبل بر

فعلي قلمداد مي گرديد كه عمدتا عليه منافع و مصالح عمومي جامعه ارتكاب يافته باشد و لذا دستگاه 
مي قضايي به عنوان نماينده ي جامعه و دولت ، مشروعيت قانوني براي تعقيب و سركوب آن را پيدا 

در واقع ، اين طرز تفكر به پيدايش عدالت كيفري سازمان دهي شده، متحدالشكل و يكساني . كرد
براي همه انجاميد كه جهت گيري عمده ي آن ، سركوب كيفري بزهكار بر اساس معيار شدت و 

   2بود ،يعني رعايت اصل تناسب جرم و كيفر،ضعف جرم 
  تعريف و تبيين عدالت ترميمي  : بند چهارم

عدالت ترميمي ، ساختاري فلسفي است كه نوع ديگري از انديشه و تفكر نسبت به جرم وعدالت 
عدالت ترميمي روش جديد انديشيدن درباره جرم و هم درباره چگونگي . كيفري را عرضه مي كند

  3. به آن است ) واكنش( پاسخ 

                                                            
  .1389سزار ، بكاريا ؛ رساله جرايم و مجازات ها ، ترجمه محمدعلي اردبيلي ، تهران ، نشر ميزان ، چاپ ششم ،  - 1
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عدالت ترميمي به نقش بزه ديده به جاي . كارهاي قضايي در خصوص  تمام رفتار هاي مجرمانه است
جامعه كه خود را  مستحق در  اعطاي مجازات مي داند ، اهميت ميدهد؛ اين مفهوم از عدالت كيفري 

كنجه مي نشيند، به حضور بر فرايندي مبتني است كه در آن اقرار صادقانه، به جاي اقرار  مبتني بر ش
اعضاي جامعه در فرايند عدالت به جاي وكيل ، دادستان و بازپرس اعتقاد دارد؛ هم چنين در اين 
پارادايم عدالت دهي نقش دين و اصول روحاني و اعتقادي در مقايسه با عدالت سزاگرا بيشتر به چشم 

شود كه قابل حل و فصل و جبران خواهد ميخورد؛ بزه به عنوان اختالفي ميان افراد در نظر گرفته مي 
با توجه به مجموع تعاريف و تبيين هاي ناظر به عدالت ترميمي مي توان وجوه مشترك آنها را كه  1.بود

  :در واقع ويژگي هاي بنيادين برنامه ها و اركان عدالت ترميمي است به ترتيب ذيل برشمرد
 .جرم تعدي و تجاوز به افراد و روابط ميان انهاست .1

 .تعدي و تجاوز موجب تعهداتي است  .2

عدالت ، بزه ديدگان، بزهكاران و اعضاي جامعه محلي را درگير تالش براي اصالح امور   .3
 مي كند

  عناصر عدالت ترميمي: بند پنجم
عدالت ترميمي به دنبال رسيدن به اهداف خود ، بايد عناصري را دارا باشد تا بتوان از آن الگويي را به 

ا اين قسمت از عدالت كيفري ، ميان سه ركن بزهكار ، بزه ديده و جامعه قايل به وجود لذ. دست آورد
  :عناصر ذيل است

شركت بزهكار به صورت داوطلبانه و با اراده اي آزاد بدون اكراه و اجبار و : داوطلبانه بودن ) الف
  .طيب خاطر در كنار بزه ديده

  .ت را بيان مي كندبزهكار با اقرار خود حقيق: اظهار حقيقت   ) ب
رو در رويي بين بزه ديده و بزهكار؛ و اين مالقاتي است كه در آن در خصوص : رو در رويي  ) ج

  .آسيب هاي وارده بر بزه ديده از سوي بزهكار بحث مي شود
توافق و قرارداد بر نحوه جبران خسارت و اصالح و واكنش به جرم به گونه اي كه ، از :  توافق) د

  .كيفري به دور باشد و دارا ي وصف ترميمي باشدفرايندهاي 

                                                            
،  68شهال ، معظمي ؛ محمد پارسا ، انجمن معتادان گمنام ، از منظر عدالت ترميمي ، تهران ، مجله حقوقي دادگستري ، شماره   - 1
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به نحوي كه شرايطي  برابر ميان طرفين ايجاد ... حمايت از بزه ديده ، بزهكار ، بيمار و : حمايت) ه
  .شود
جهت بازپذيري مجرم به جامعه و حفظ آبروي او، رو در رويي ميان بزه   :انه بودنغيرعلني و محرم) و

غيرعلني انجام گرفته و مباحث مطرح شده در آن نيز به صورت محرمانه باقي ديده و بزهكار در فضايي 
  .خواهد ماند
  ارزش ها و اهداف عدالت ترميمي: بند ششم

اصالت روابط شخصي ، جبران ، بازپذيري  و مشاركت : عدالت ترميمي داراي چهار هدف عمده ي 
  .پردازيماست كه در ذيل به طور خالصه به توضيح هر كدام از آنها مي 

 : اصالت روابط شخصي  .1

اين نظريه كه جرم اصوال و ابتدائا تعدي به روابط ميان فردي است نه صرفا تعدي به روابط ميان فرد و 
تاكيد ميكند كه جرم نبايد به عنوان مفهومي انتزاعي » زهر«.حكومت، تقطه آغاز عدالت ترميمي است

آثار . تعدي به افراد و روابط ميان فردي تلقي گردددرك و استنباط شود بلكه بايد به عنوان صدمه و 
صدمه و خشونت فراتر از رنج و عذاب بزه ديده است؛ بزهكار ، بزه ديده و خانواده آنها از وقوع جرم 

» شخصي بودن« ويژگي . عدالت ترميمي در جستوجوي ترميم همه ابعاد مذكور است. متاثر مي شوند
ي فقدان تشخص و عدم توجه به روابط شخصي در عدالت در عدالت ترميمي ، در مقابل ويژگ

در نظام عدالت كالسيك پاسخ به پديده مجرمانه را قانون و مجريان حرفه اي آن . كالسيك است
به همين ترتيب . به عبارتي ديگر در عدالت ترميمي بزه ديده اصلي دولت است نه فرد. تعيين مي كنند

قوق و آزادي هاي بزه ديده بلكه در انديشه حفظ دولت و واكنش اتخاذي نه در جستوجوي تامين ح
بدون ترديد يكي از مهم ترين نتايج نظام عدالت كالسيك آن است كه زيان هاي . حمايت از آن است

                        وارده به بزه ديده و به ويژه زيان هاي معنوي در فرايند رسيدگي كيفري را ، بدون پاسخ
  1.مي گذارد 

 : رانجب .2

پرسشي كه پس از . هدف واكنش ترميمي به جرم ، نه مجازات مجرم بلكه جبران زيان ناشي از ان است
چگونه مي توان آن را كه تخريب شده « وقوع جرم در عدالت ترميمي مطرح مي شود اين است كه 

                                                            
  18ص . حسين غالمي ، پيشين  - 1

عدالت ترميمي به نقش بزه ديده به جاي . كارهاي قضايي در خصوص  تمام رفتار هاي مجرمانه است
جامعه كه خود را  مستحق در  اعطاي مجازات مي داند ، اهميت ميدهد؛ اين مفهوم از عدالت كيفري 

كنجه مي نشيند، به حضور بر فرايندي مبتني است كه در آن اقرار صادقانه، به جاي اقرار  مبتني بر ش
اعضاي جامعه در فرايند عدالت به جاي وكيل ، دادستان و بازپرس اعتقاد دارد؛ هم چنين در اين 
پارادايم عدالت دهي نقش دين و اصول روحاني و اعتقادي در مقايسه با عدالت سزاگرا بيشتر به چشم 

شود كه قابل حل و فصل و جبران خواهد ميخورد؛ بزه به عنوان اختالفي ميان افراد در نظر گرفته مي 
با توجه به مجموع تعاريف و تبيين هاي ناظر به عدالت ترميمي مي توان وجوه مشترك آنها را كه  1.بود

  :در واقع ويژگي هاي بنيادين برنامه ها و اركان عدالت ترميمي است به ترتيب ذيل برشمرد
 .جرم تعدي و تجاوز به افراد و روابط ميان انهاست .1

 .تعدي و تجاوز موجب تعهداتي است  .2

عدالت ، بزه ديدگان، بزهكاران و اعضاي جامعه محلي را درگير تالش براي اصالح امور   .3
 مي كند

  عناصر عدالت ترميمي: بند پنجم
عدالت ترميمي به دنبال رسيدن به اهداف خود ، بايد عناصري را دارا باشد تا بتوان از آن الگويي را به 

ا اين قسمت از عدالت كيفري ، ميان سه ركن بزهكار ، بزه ديده و جامعه قايل به وجود لذ. دست آورد
  :عناصر ذيل است

شركت بزهكار به صورت داوطلبانه و با اراده اي آزاد بدون اكراه و اجبار و : داوطلبانه بودن ) الف
  .طيب خاطر در كنار بزه ديده

  .ت را بيان مي كندبزهكار با اقرار خود حقيق: اظهار حقيقت   ) ب
رو در رويي بين بزه ديده و بزهكار؛ و اين مالقاتي است كه در آن در خصوص : رو در رويي  ) ج

  .آسيب هاي وارده بر بزه ديده از سوي بزهكار بحث مي شود
توافق و قرارداد بر نحوه جبران خسارت و اصالح و واكنش به جرم به گونه اي كه ، از :  توافق) د

  .كيفري به دور باشد و دارا ي وصف ترميمي باشدفرايندهاي 

                                                            
،  68شهال ، معظمي ؛ محمد پارسا ، انجمن معتادان گمنام ، از منظر عدالت ترميمي ، تهران ، مجله حقوقي دادگستري ، شماره   - 1
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ن زيان از يك نظر ممكن است مهم ترس. »براي ساختن مجدد چه بايد كرد؟« و » است دوباره ساخت؟
ناشي از جرم، ضرر و زيان مادي باشد اما در واقع بيشترين زيان هاي ناشي از جرم ضرر و زيان هاي 
روحي و رواني اند كه جبران آنها به آساني امكان پذير نيست؛ صدمات و زين هايي مانند هتك 

اهش عزت حرمت و كرامت انساني بزه ديده ، سلب آرامش و امنيت وي ، احساس عدم اطمينان و ك
بدين ترتيب عدالت ترميمي در مفهوم موسع يا امروزي آن جرم را قبل از اينكه نقض  1.نفس او

مقررات و هنجارهاي مجرد و انتزاعي عمومي و رسمي تلقي كند ، لطمه اي به اشخاص و روابط ميان 
فقط بزه ديده  آنها تعريف مي كند كه آثار مطلوب و خسارات مادي ، معنوي ، رواني و عاطفي آن ، نه
  2.بلكه جامعه محلي و علقه و روابط اجتماعي محلي و حتي خود بزهكار را متاثر مي نماياند

بسياري از نويسندگان عدالت ترميمي ، جبران خسارت واقعي يعني جبران خسارتي را كه هم به رفع 
. مجازات مي دانندزيان هاي مادي و هم ترميم زيان هاي معنوي بزه ديده منجر شود جايگزين مناسب 

مذهبي ،بعالوه ترفداران عدالت ترميمي آرمان جبران زيان هاي ناشي از جرم را به سنت هاي بومي 
پيوند مي زنند، سنت هايي كه در آنها التيام و بهبودي بزه ديده ، بازگرداندن توازن و هماهنگي به 

. ي اصلي اجراي عدالت استزندگي بزه ديده و جامعه محلي و ترميم روابط گسسته شده ، هسته 
پيشينه ي بومي عدالت ترميمي چنان طوالني است كه هنوز بوميان برخي كشور ها همانند كانادا ، 
استراليا، نيوزلند و آمريكا از آن استقبال مي كنند و در بسياري از مناطق جهان  كم و بيش از آن 

   3.استفاده مي شود
الت مبتني بر سزادهي ترجيح مي دهند و معتقدند كه جبران و فمونيست ها نيز عدالت ترميمي را بر عد

ترميم روابط مختل شده در نتيجه ارتكاب جرم نه تنها به موازين اخالقي نزديك تر است بلكه فوايد 
  4.بيشتري در روابط ميان فردي دارد

  : بازپذيري.3
در انديشه بازپذيري بزهكار نيز عدالت ترميمي عالوه بر جستجوي روش هاي جبران زيان بزه ديده 

همانند جبران خسارت بزه ديده ، باز پذيري بزهكار يكي از اهداف عمده ي اجراي عدالت در . هست

                                                            
 21ص . حسين غالمي ، پيشين  - 1

  32ص . علي حسين ، نجفي ابرند آبادي ؛ پيشين  - 2
  1389. براي مطالعه بيشتر رجوع شود به كتاب بسترهاي تاريخي عدالت ترميمي در ايران ، روزنامه رسمي كشور  - 3
  28ص . حسين غالمي ، پيشين  - 4
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طرفداران عدالت ترميمي استدالل مي كنند كه عدالت كالسيك اين مهم را ناديده . گذشته بوده است
صوص ندارند و تمركز اصلي آنها بر منزوي و زندان ها تاثير و نقش قابل توجهي در اين خ. گرفته است

نيز توجه كافي نشده  1در اين راستا حتي  به جايگزين هاي حبس. بيگانه كردن بزهكار از جامعه است
بزهكار ميتواند به انجام خدمات اجتماعي اقدام كند يا جزاي نقدي پرداخت نمايد، اما هرگز به . است

  2.زيابي رفتار خويش احساس ندامت و پشيماني كندوي فرصت كافي داده نمي شود تا با ار
مجرمان در زندان با فشارهاي عصبي  و مشكالت اجتماعي مانند سلب آزادي ، ممنوعيت ارتباط با 

آنان ناگزير بايد با جامعه پذير . خانواده  و دوستان پيشين و تحمل رفتارهاي انظباطي سخت رو به رو اند
فرايندي . ان يك جهان اجتماعي جديد و تحمل پذير براي خود بسازندشدن  با هنجارهاي حاكم بر زند

كه از رهگذر آن زنداني با عادت ها ، هنجارها ، ارزش ها و فرهنگ زندگي در زندان مطابقت و 
  .ناميده مي شود همانندي مي يابد ، جامعه پذيري مجرم در زندان  يا زندان پذير شدن

منزله ي يكي از واكنش هاي اصلي مورد تاكيد مكتب هاي  مجازات زندان كه در حقوق كيفري به
( حقوقي است ، از نظرگاه دانش جرم شناسي مشكالت فراواني را ايجاد مي كند و در اين نهاد كيفري 

بزهكار به جاي اينكه اصالح شود و به عبارتي بازپذير شود از بزهكار اتفاقي به بزهكار حرفه اي ) زندان
لي كه روش هاي جانشين حقوق كيفري به ويژه نهاد ميانجي گري به خوبي تبديل مي شود؛ در حا

  3.چنين مسائلي را حل مي كنند
اين رابطه از . در مقابل ، عدالت ترميمي بر ضرورت تقويت رابطه ميان بزهكار و اجتماع تاكيد مي كند

ست همانند آنجا آغاز مي شود كه بزهكار درك مي كند مرتكب اقدامي نادرست شده و ضروري ا
وي با جبران خسارت ناشي از جرم مي تواند . ساير افراد مطيع قانون ، جايگاه مناسبي در جامعه پيدا كند

با اين وجود . زمينه بازپذيري خويش را  فراهم سازد و رضايت بزه ديده و جامعه را به دست آورد
نيز در اين خصوص ) عه محليجام(مسئوليت بازپذير ساختن صرفا بر عهده بزهكار نيست بلكه اجتماع

در اين راستا برخي . وظيفه جامعه مساعدت به بزهكار همانند مساعدت به بزه ديده است. وظايفي دارد

                                                            
نتايج اعمال آن در برخي از كشورها ، بنگريد به محمد ، و بويژه » جانشين هاي زندان « براي بدست آوردن اطالعات الزم پيرامون  - 1

 1382. آشوري ، جايگزين هاي زندان يا مجازات هاي بينابين ، نشر گرايش 

  19ص . حسين غالمي ، پيشين  - 2
يت جواد ، فروغي فر ؛ نقش قضا زدايي در كاهش جمعيت كيفري زندانها ، مجموعه مقاله هاي همايش راهكارهاي كاهش جمع - 3

  193ص .  1386كيفري زندان ، تهران ، چاپ اول ، 

ن زيان از يك نظر ممكن است مهم ترس. »براي ساختن مجدد چه بايد كرد؟« و » است دوباره ساخت؟
ناشي از جرم، ضرر و زيان مادي باشد اما در واقع بيشترين زيان هاي ناشي از جرم ضرر و زيان هاي 
روحي و رواني اند كه جبران آنها به آساني امكان پذير نيست؛ صدمات و زين هايي مانند هتك 

اهش عزت حرمت و كرامت انساني بزه ديده ، سلب آرامش و امنيت وي ، احساس عدم اطمينان و ك
بدين ترتيب عدالت ترميمي در مفهوم موسع يا امروزي آن جرم را قبل از اينكه نقض  1.نفس او

مقررات و هنجارهاي مجرد و انتزاعي عمومي و رسمي تلقي كند ، لطمه اي به اشخاص و روابط ميان 
فقط بزه ديده  آنها تعريف مي كند كه آثار مطلوب و خسارات مادي ، معنوي ، رواني و عاطفي آن ، نه
  2.بلكه جامعه محلي و علقه و روابط اجتماعي محلي و حتي خود بزهكار را متاثر مي نماياند

بسياري از نويسندگان عدالت ترميمي ، جبران خسارت واقعي يعني جبران خسارتي را كه هم به رفع 
. مجازات مي دانندزيان هاي مادي و هم ترميم زيان هاي معنوي بزه ديده منجر شود جايگزين مناسب 

مذهبي ،بعالوه ترفداران عدالت ترميمي آرمان جبران زيان هاي ناشي از جرم را به سنت هاي بومي 
پيوند مي زنند، سنت هايي كه در آنها التيام و بهبودي بزه ديده ، بازگرداندن توازن و هماهنگي به 

. ي اصلي اجراي عدالت استزندگي بزه ديده و جامعه محلي و ترميم روابط گسسته شده ، هسته 
پيشينه ي بومي عدالت ترميمي چنان طوالني است كه هنوز بوميان برخي كشور ها همانند كانادا ، 
استراليا، نيوزلند و آمريكا از آن استقبال مي كنند و در بسياري از مناطق جهان  كم و بيش از آن 

   3.استفاده مي شود
الت مبتني بر سزادهي ترجيح مي دهند و معتقدند كه جبران و فمونيست ها نيز عدالت ترميمي را بر عد

ترميم روابط مختل شده در نتيجه ارتكاب جرم نه تنها به موازين اخالقي نزديك تر است بلكه فوايد 
  4.بيشتري در روابط ميان فردي دارد

  : بازپذيري.3
در انديشه بازپذيري بزهكار نيز عدالت ترميمي عالوه بر جستجوي روش هاي جبران زيان بزه ديده 

همانند جبران خسارت بزه ديده ، باز پذيري بزهكار يكي از اهداف عمده ي اجراي عدالت در . هست

                                                            
 21ص . حسين غالمي ، پيشين  - 1

  32ص . علي حسين ، نجفي ابرند آبادي ؛ پيشين  - 2
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بزهكار كه در نتيجه ترد و رد و عدم تاييد اقدامات  »احساس شرمساري« از نويسندگان معتقدند كه 
ز واكنش مناسب اجتماع يا بازپذيري و بزهكار از طرف جامعه ايجاد مي شود ، در صورتي كه پس ا

مساعدت جامعه جهت تبديل بزهكار به شهروندي مطيع قانون توام شود، نقش بسيار موثر بلكه 
معتقد است كه نكته اساسي در » برايت ويت« .موثرترين نقش را در كنترل بزهكاري ايفا مي نمايد

جرمانه و هويت و شخصيت بزهكار تميز و بازپذيري بزهكار در اجتماع اين است كه بايد ميان فعل م
از گناه نفرت داشته « تفاوت قائل شد، به عبارت ديگر همان گونه كه در ادبيات مسيحي تاكيد مي شود 

  .تا نجات يابد  »باشيد  اما به گناهكار عشق بورزيد 
 : مشاركت .4

عدالت ترميمي مشوق مشاركت بزه ديده ، بزهكار و جامعه محلي در بررسي جرم و اتخاذ تصميم 
آرمان مشاركت در اجراي عدالت ، يكي از مهم ترين آرمان هاي عدالت ترميمي و . راجع به  آن است

ق عدالت ترميمي  فرايندي است كه از طري« : مطابق تعريف مارشال . جزء ماهيت  و تعريف آن است
آن كليه طرفين با داشتن سهمي در يك جرم خاص  گرد هم مي آيند تا به طور جمعي در مورد 

  . »چگونگي مقابله با آثار جرم و نتايج آن براي آينده تصميم گيري كنند
برخي از روش هاي اجرا ي عدالت . تصميم گيري جمعي ممكن است به اشكال مختلف انجام شود

اري نشست ها ، ميانجي گري ، حلقه ها  يا محافل و هيئت ترميمي جامعه برگز: ترميمي عبارت اند از 
آنچه در ميان همه روش هاي مذكور مشترك است مشاركت آزادانه بزه ديده ، بزهكار و نيز . محلي

در مقام تبيين ضرورت مشاركت بزه ديده » نيل كريستي« . جامعه محلي در اجراي فرايند ترميمي است
اختالف يا به اصطالح دعوي متعلق به : محلي در اجراي عدالت تاكيد مي كند ، بزهكار و جامعه

كساني است كه از آن متاثر شده اند اما مجريان حرفه اي عدالت كيفري و در راس آنها دولت آن را از 
  1. آنها ربوده اند

عالوه . ي كندبديهي است كه با حضور بزه ديده ، بزهكار فرصت كمتري براي گريز از مسئوليت پيدا م
بر اين با توجه به رويارويي بزهكار و بزه ديده فرض بر آن است كه بزهكار احساس مسئوليت بيشتري 

  .خواهد كرد وآثار و نتايج عمل ارتكابي خود را با وضوح بيشتري مالحظه خواهد نمود

                                                            
نيل ، كريستي ؛ اختالفات به مثابه دارايي ، ترجمه حسين غالمي ، فصل نامه تخصصي فقه و حقوق ، شماره هشتم ، سال دوم ، ص  - 1
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كه نه تنها موجبات  چنين مالقاتي زمينه ترميم اجتماع را نيز به نحو مناسب تري ايجاد مي كند به نحوي
برخي . مشاركت اجتماع در ترميم زيان هاي  بزه ديده  بلكه زمينه بازپذيري بزهكار را نيز ايجاد ميكند

از نويسندگان درگير شدن بزهكار، بزه ديده و جامعه براي رسيدگي به نتايج حاصل از جرم ارتكابي را 
بزهكار مي دانند كه در نتيجه آن طرز تفكر  به) آموزش مبتني بر احساس و عاطفه (موجب ارائه نوعي 

  1. و انديشه بزهكار و عادت هاي وي اصالح مي شود تا به عنوان شهروندي مطيع قانون عمل كند
  . پشيماني و ندامت و تالش براي جبران آثار زيان بار جرم از جمله نشانه هاي تحول در بزهكار است

  اصول عدالت ترميمي: بخش دوم
يي مباحث مربوط به عدالت ترميمي از يك سو و وجود ديدگاه هاي متفاوت و متنوع از به دليل نوپا

سوي ديگر ، حتي متخصصان و نويسندگان عدالت ترميمي  ، در خصوص اصول عدالت ترميمي اتفاق 
سند ناظر به عدالت  4براي مطالعه و بررسي اصول بنيادين عدالت ترميمي مراجعه به . نظر كامل ندارند

  : مي ضروري استترمي
 بيانيه لوون  .1

 2)نيويورك( بيانيه اتحاديه سازمان هاي غير دولتي پيش گيري از جرم و عدالت كيفري  .2

به  2002كه در سال  3اصول بنيادين استفاده از برنامه هاي عدالت ترميمي در امور كيفري .3
 .تصويب شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد رسيده است

عدالت ترميمي از طرف كنسرسيوم عدالت ترميمي و ساير اسنادي كه به آنها بيانيه اصول  .4
 4.اشاره خواهد شد

با بررسي اهداف و نظريه هاي عدالت ترميمي از يك طرف و اسناد مذكور از طرف ديگر مي توان 
ر مهم ترين اصول عدالت ترميمي را به دو دسته اصول ناظر به مباني نظري عدالت ترميمي و اصول ناظ

  .به اجراي عدالت ترميمي تقسيم كرد
  اصول ناظر به مباني نظري عدالت ترميمي: بند اول

  .اين اصول را مي توان به دو دسته اصول كلي و اساسي و اصول جزئي و فرعي تقسيم نمود
  اصول كلي و اساسي عدالت ترميمي) الف
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2  - Statement by EU NGOs Crime Prevention and Criminal Justice (New York) 
3  - Fundamental principles of restorative justice programs in criminal matters 
4  - Statement by the Consortium of restorative justice restorative justice principles 

بزهكار كه در نتيجه ترد و رد و عدم تاييد اقدامات  »احساس شرمساري« از نويسندگان معتقدند كه 
ز واكنش مناسب اجتماع يا بازپذيري و بزهكار از طرف جامعه ايجاد مي شود ، در صورتي كه پس ا

مساعدت جامعه جهت تبديل بزهكار به شهروندي مطيع قانون توام شود، نقش بسيار موثر بلكه 
معتقد است كه نكته اساسي در » برايت ويت« .موثرترين نقش را در كنترل بزهكاري ايفا مي نمايد

جرمانه و هويت و شخصيت بزهكار تميز و بازپذيري بزهكار در اجتماع اين است كه بايد ميان فعل م
از گناه نفرت داشته « تفاوت قائل شد، به عبارت ديگر همان گونه كه در ادبيات مسيحي تاكيد مي شود 

  .تا نجات يابد  »باشيد  اما به گناهكار عشق بورزيد 
 : مشاركت .4

عدالت ترميمي مشوق مشاركت بزه ديده ، بزهكار و جامعه محلي در بررسي جرم و اتخاذ تصميم 
آرمان مشاركت در اجراي عدالت ، يكي از مهم ترين آرمان هاي عدالت ترميمي و . راجع به  آن است

ق عدالت ترميمي  فرايندي است كه از طري« : مطابق تعريف مارشال . جزء ماهيت  و تعريف آن است
آن كليه طرفين با داشتن سهمي در يك جرم خاص  گرد هم مي آيند تا به طور جمعي در مورد 

  . »چگونگي مقابله با آثار جرم و نتايج آن براي آينده تصميم گيري كنند
برخي از روش هاي اجرا ي عدالت . تصميم گيري جمعي ممكن است به اشكال مختلف انجام شود

اري نشست ها ، ميانجي گري ، حلقه ها  يا محافل و هيئت ترميمي جامعه برگز: ترميمي عبارت اند از 
آنچه در ميان همه روش هاي مذكور مشترك است مشاركت آزادانه بزه ديده ، بزهكار و نيز . محلي

در مقام تبيين ضرورت مشاركت بزه ديده » نيل كريستي« . جامعه محلي در اجراي فرايند ترميمي است
اختالف يا به اصطالح دعوي متعلق به : محلي در اجراي عدالت تاكيد مي كند ، بزهكار و جامعه

كساني است كه از آن متاثر شده اند اما مجريان حرفه اي عدالت كيفري و در راس آنها دولت آن را از 
  1. آنها ربوده اند

عالوه . ي كندبديهي است كه با حضور بزه ديده ، بزهكار فرصت كمتري براي گريز از مسئوليت پيدا م
بر اين با توجه به رويارويي بزهكار و بزه ديده فرض بر آن است كه بزهكار احساس مسئوليت بيشتري 

  .خواهد كرد وآثار و نتايج عمل ارتكابي خود را با وضوح بيشتري مالحظه خواهد نمود
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. اقدامي عليه دولت جرم قبل از هر چيز تعدي و تجاوز به روابط ميان مردم است نه صرفا .1
ارتكاب جرم منجر به ايراد ضرر و زيان به بزه ديده ، اجتماع و بزهكار مي شود و آنها بايد 

 .به صورت فعال در فرايند هاي اجراي عدالت مشاركت داده شوند

همه آنهايي كه از جرم متاثر شده اند براي مقابله و برخورد جمعي با آثار و نتايج جرم نقش   .2
 .ليت ها و نيازهايي دارندها ، مسئو

جبران ضرر و زيان ، حل و فصل مشكالت ناشي از جرم به منظور حصول به توافق و آشتي  .3
 1.و پيشگيري از زيان هاي بيشتر

اجراي برنامه هاي عدالت ترميمي در پيش گيري از جرم و زيان هاي بيشتر خصوصا برنامه هاي ميانجي 
كوچكتر و جرم هاي مالي و بزه هاي بزهكاران جوان متمركز است گري كيفري كه بيشتر بر جرم هاي 

ميانجي گري در مصداق . ، قابليت هاي گسترده اي در كاهش حجم گسترده پرونده هاي كيفري دارد
. ها و انواع مختلف آن مي تواند از همان ابتدا از ورود پرونده به نظام عدالت كيفري جلوگيري كند

ه پي گرد به منزله يكي از روش هاي قضازدايي از قلمرو نظام پي گرد و ممكن است پرونده در مرحل
دادرسي بيرون رود يا حين رسيدگي كيفري از آمار پرونده ها كسر شود يا حتي پس از مجازات 

در اين . مجرم، از آمار پرونده هاي مراكز اصالح و تربيت ، زندان ها و اقدام هاي احتياطي كسر شود
كيفري به رسيدگي به جرم هاي بسيار مهم تر اختصاص يافته و اين پرونده ها به  صورت، نظام عدالت

  .دور از شتاب زدگي بي دقتي مورد رسيدگي قرار ميگيرند
به جز بحث تورم پرونده هاي كيفري و طوالني شدن دادرسي ، توسل به سازو كارهاي غير كيفري 

افزون بر آن ، اصالح و بازپذيري مجرم كه . مي شود... موجب كاهش هزينه هاي بازداشت ، زندان و 
، نيز به گونه ) كه پيشتر مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت(هدف اصلي پارادايم عدالت ترميمي بوده

اي مطلوب تر برآورده شده و سرانجام موجب كاهش آمار جرم ها در جامعه و حمايت از نظم 
  2.اجتماعي خواهد شد

كم و بيش مطابق فضاي بين المللي جهت روي گرداني از عدالت نظام حقوقي كشور ايران نيز 
كالسيك سنتي در طول سال هاي گذشته به جايگزيني عدلت ترميمي اقدام نموده كه از جمله آنها 
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و گنجاندن موادي در اين خصوص در قانون  9/10/94تصويب قانون شوراهاي حل اختالف مصوب 
شد كه رويه معمول محاكم نيز قبل از رسيدگي و شروع مي با 4/12/92آيين دادرسي كيفري مصوب 

تحقيقات ؛ ارجاع موضوع جهت صلح و سازش به مراكز شوراي حل اختالف و ميانجيگري است كه 
مراتب مزبور بيانگر تمايل سيستم حقوقي ايران به اصول اساسي و پارادابم هاي عدالت ترميمي مي 

   2.باشد
  ميزوال و ظهور  عدالت ترمي:بخش سوم

در ادبيات تاريخي  عدالت كيفري اصطالحاتي از قبيل استرداد ، جبران ،  پرداخت خسارت ، آشتي و 
، جبران كردن ، خدمات اجتماعي ، ميانجي گري ، و تاوان  مترادف ) ديه ، اصالح( سازش ، كفاره

ن همه و وجود اي.  تا حدودي جديد است» عدالت ترميمي« يكديگر به كار رفته اند و اصطالح 
با توجه به آنچه بيان گرديد . اصطالحات مذكور تحت تحت عنوان كلي عدالت ترميمي  قابل جمع اند

معلوم است كه عدالت ترميمي در مقايسه با عدالت كالسيك متضمن پاسخ خاص و متاوت  به جرم 
سخ هاي در حالي كه ممكن است برخي واكنش هاس سزا دهنده و مبتني بر بازپروري مشابه  پا. است

ترميمي باشند ، اما ميان اهداف عدالت ترميمي  و دو گونه ديگراز  اجراي عدالت در امور كيفري 
پاسخ مبتني بر سزادهي در اجتماع و از طريق دولت و » والگراو«مطابق نظر  « . كامال متفاوت است

و استحقاقي و به   اين پاسخ متمركز بر جرم ، زيان حاصل ، مجازات متناسب. قدرت وي ارائه مي شود
دولت « واكنش مبتني بر بازپروري در زمينه اي اجتماعي با . عالوه در حاشيه  قرار دادن بزه ديده است

بروز مي يابد و مبتني بر تمركز به بزهكار ، درمان وي ، همنوا سازي بزهكار با جامعه و در عين » رفاه
ميمي در زمينه اجتماعي و با وجود دولت در مقابل ، عدالت تر. حال فراموش كردن بزه ديده است

مقتدر وقوع مي يابد، بر ضرر وارده متمركز مي شود زيان وارده را ترميم مي كند و در جستوجوي 
  1». راضي كردن طرفين بوده ، به بزه ديده به عنوان كانون اجراي عدالت مي نگرد

ها به صورت كلي به اصول و اهداف هم چنين سزار بكاريا در رساله ي جرايم و مجازات . فراهم نمود
از اهداف عدالت ترميمي است بكاريا در » پيش گيري از جرم« عدالت ترميمي مي پردازد همانا كه 

  2.به اين امر مي پردازد  "چگونه از وقوع جرايم پيش گيري كنيم "فصل چهل و يكم تحت عنوان 
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. اقدامي عليه دولت جرم قبل از هر چيز تعدي و تجاوز به روابط ميان مردم است نه صرفا .1
ارتكاب جرم منجر به ايراد ضرر و زيان به بزه ديده ، اجتماع و بزهكار مي شود و آنها بايد 

 .به صورت فعال در فرايند هاي اجراي عدالت مشاركت داده شوند

همه آنهايي كه از جرم متاثر شده اند براي مقابله و برخورد جمعي با آثار و نتايج جرم نقش   .2
 .ليت ها و نيازهايي دارندها ، مسئو

جبران ضرر و زيان ، حل و فصل مشكالت ناشي از جرم به منظور حصول به توافق و آشتي  .3
 1.و پيشگيري از زيان هاي بيشتر

اجراي برنامه هاي عدالت ترميمي در پيش گيري از جرم و زيان هاي بيشتر خصوصا برنامه هاي ميانجي 
كوچكتر و جرم هاي مالي و بزه هاي بزهكاران جوان متمركز است گري كيفري كه بيشتر بر جرم هاي 

ميانجي گري در مصداق . ، قابليت هاي گسترده اي در كاهش حجم گسترده پرونده هاي كيفري دارد
. ها و انواع مختلف آن مي تواند از همان ابتدا از ورود پرونده به نظام عدالت كيفري جلوگيري كند

ه پي گرد به منزله يكي از روش هاي قضازدايي از قلمرو نظام پي گرد و ممكن است پرونده در مرحل
دادرسي بيرون رود يا حين رسيدگي كيفري از آمار پرونده ها كسر شود يا حتي پس از مجازات 

در اين . مجرم، از آمار پرونده هاي مراكز اصالح و تربيت ، زندان ها و اقدام هاي احتياطي كسر شود
كيفري به رسيدگي به جرم هاي بسيار مهم تر اختصاص يافته و اين پرونده ها به  صورت، نظام عدالت

  .دور از شتاب زدگي بي دقتي مورد رسيدگي قرار ميگيرند
به جز بحث تورم پرونده هاي كيفري و طوالني شدن دادرسي ، توسل به سازو كارهاي غير كيفري 

افزون بر آن ، اصالح و بازپذيري مجرم كه . مي شود... موجب كاهش هزينه هاي بازداشت ، زندان و 
، نيز به گونه ) كه پيشتر مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت(هدف اصلي پارادايم عدالت ترميمي بوده

اي مطلوب تر برآورده شده و سرانجام موجب كاهش آمار جرم ها در جامعه و حمايت از نظم 
  2.اجتماعي خواهد شد

كم و بيش مطابق فضاي بين المللي جهت روي گرداني از عدالت نظام حقوقي كشور ايران نيز 
كالسيك سنتي در طول سال هاي گذشته به جايگزيني عدلت ترميمي اقدام نموده كه از جمله آنها 
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رضايت « : ر فرايند كيفري تاكيد مي كند بنتام فيلسوف انگليسي نيز بر ضرورت توجه به بزه ديده د 
خاطر جهت مقابله با علت بدي الزم است ، و اينكه بايد هر چيز بار ديگر همانند زمان قبل از وقوع 

به همان اندازه ضروري است ) بزه ديده(او معتقد است رضايت خاطر . »جرم ، در جاي خود قرار بگيرد
  1.كه اعمال مجازات بر بزهكار

قابل  1900تا  1878عدالت ترميمي در برخي كنگره هاي بين المللي در فاصله سال هاي حمايت از 
در استكهلم برگزار شدبر ضرورت بازگشت  1878در كنگره بين المللي زندان كه به سال . توجه است

كنگره هاي بعدي كه . در ميان كليه نظام هاي حقوقي تاكيد گرديد» جبران و استرداد« به مفهوم سنتي 
برگزار شد متضمن نتايج زير در خصوص ) نروژ(و كريستيانا )  روسيه(در پترزبورگ  1890در سال 

  :حمايت از احياي عدالت ترميمي بود
 حقوق جديد به اندازه كافي به جبران خسارات بزه ديدگان توجه نمي كند .1

در مورد جرايم كوچك بايد به بزهكار فرصت كافي جهت جبران خسارت و پرداخت  .2
 . غرامت به بزه ديده اعطا شود

 .مصرف شود) جبران خسارت بزه ديدگان (درآمد زندانيان در زندان در اين رابطه  .3

خت و درباره موضوع عدالت ترميمي ، استرداد مال و پردا  1895در كنگره بين المللي زندان به سال 
  :جبران خسارت بزه ديدگان به نحو دقيق تري بحث شد و نتايج زير مورد توجه قرقر گرفت

 حقوق جديد به عدالت ترميمي به عنوان جبران خسارت بزه ديدگان توجه كافي نمي كند  .1

 .در برخي كشورها قوانين نسبت به بزه ديدگان سخت تر است تا نسبت به بزهكاران .2

موضوع عدالت ترميمي به نحو جامعي مورد بحث قرار ) فرانسه(روكسل در ب 1900در كنگره سال 
يكي ديگر از بنيان گزاران مكتب تحققي پيشنهاد كرد كه جبران خسارت بزه » گارو فالو « گرفت و 

هم چنين او . ديده و اخذ رضايت وي بايد به عنوان شرط  اعطاي آزادي مشروط به بزهكار تلقي شود
ندوق پولي دولتي جهت جبران خسارت بزه ديدگاني كه بزهكاران آنها قادر به يك ص« پيشنهاد نمود 

با وجو د اين شركت كنندگان در كنگره مذكور قادر به ارائه . »پرداخت غرامت نيستند ، تاسيس شود 
پيشنهاد جمعي مشخصي نشدند و در قطعنامه پاياني صرفا بر توجه بيشتر به حقوق بزه ديدگان در فرايند 

« برخي نويسندگان از اين پيشنهاد قطعنامه تحت عنوان . تاكيد كردند) نه كيفري (گي حقوقي رسيد
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پدران بر ما در زمينه اجراي عدالت « ياد كردند و برخي ديگر تاكيد نمودند » دفن عدالت ترميمي 
  1.»خردمندتر از ما بودند

  احياي عدالت ترميمي در عمل: بند اول
» انقالب در عدالت كيفري  التيام و قرار گرفتن امور در جاي خود«چون  عدالت ترميمي تحت عناويني

جايگزيني كينه و انتقام با تعهد و احساس ديدار زنده و حيات بخش ساختاري كامال نو براي درك «  ،
اولين . ميالدي ظهور كرد 1970در دهه » ) پارادايم(تغيير سرمشق « و » و ارائه پاسخ به جرم و بز ديدگي

كه از او تحت ،اگالش . بودند» بارنت«و » آلبرت اگالش« ني كه از اين اصطالح استفاده كردند كسا
: استرداد «در مقاله اي تحت عنوان  1977در سال  ،عنوان واضع اصطالح عدالت ترميمي ياد ميشود

  . منتشر نمود  و به توضيح و تغيير  آن پرداخت» جديد عدالت كيفري  ) پاراديم(سرمشق 
كه در ... صرف نظر از ريشه هاي تاريخي عدالت ترميمي در برخي كشور ها از جمله نيوزلند ، كانادا و 

حتي برخي جنبش هاي اجتماعي  نظير جنبش هاي اجتماعي ،مباحث مربوط به آنها خواهيم پرداخت 
اجتماعي « ي ، جنبش حمايت از حقوق زندانيان در آمريكا و نيز تالش هايي كه برا 1960زنان در دهه 

به ويژه در آمريكا انجام شده از ريشه هاي تاريخي ظهور عدالت  1960در دهه » كردن عدالت كيفري 
به طور دقيق و ملموس تر  مي توان به برخي جنبش هاي حقوقي براي احياي  حقوق بزه . ترميمي است

ت  حقوق بزه ديدگان در و نيز نهض 1960ديده  و به ويژه حق دريافت خسارت و استرداد مال در دهه 
اشاره نمود كه تالش كردند  در حالي كه اصل بر اجراي عدالت  نسبت به بزهكار بود و بزه  1970دهه 

فراموش شده بود، جايگاهي براي وي در فرايند اجراي » بدبخت ومفلوك« ديده به عنوان موجودي 
  2. عدالت فراهم آورند

در  1974بزهكار در سال ،امه هاي ايجاد سازش ميان بزه ديده اولين برنامه عدالت ترميمي در قالب برن
هدف اين برنامه كه تحت حمايت كليساي محلي منونيت و با استفاده از . كانادا به مورد اجرا در آمد

تمحيد شرايطي براي كاهش . بزهكار اجرا شد ،روش ميانجي گري و مالقت چهره به چهره بزه ديده 
ف و ايجاد آگاهي در بزه ديده و بزهكار راجع به فرايندهاي عدالت استفاده از حبس از يك طر

كليساي مذكور  1978در سال . كيفري و حل معضالت و مشكالت رواني بزه ديده از طرف ديگر بود
پس . اجرا شد ) ايندياناي آمريكا  ( » الكهارت« بزهكار را در ،برنامه ديگر ايجاد سازش ميان بزه ديده 

                                                            
  70ص . حسين غالمي ، پيشين  - 1
  71و72ص . حسين غالمي ، پيشين  - 2

رضايت « : ر فرايند كيفري تاكيد مي كند بنتام فيلسوف انگليسي نيز بر ضرورت توجه به بزه ديده د 
خاطر جهت مقابله با علت بدي الزم است ، و اينكه بايد هر چيز بار ديگر همانند زمان قبل از وقوع 

به همان اندازه ضروري است ) بزه ديده(او معتقد است رضايت خاطر . »جرم ، در جاي خود قرار بگيرد
  1.كه اعمال مجازات بر بزهكار

قابل  1900تا  1878عدالت ترميمي در برخي كنگره هاي بين المللي در فاصله سال هاي حمايت از 
در استكهلم برگزار شدبر ضرورت بازگشت  1878در كنگره بين المللي زندان كه به سال . توجه است

كنگره هاي بعدي كه . در ميان كليه نظام هاي حقوقي تاكيد گرديد» جبران و استرداد« به مفهوم سنتي 
برگزار شد متضمن نتايج زير در خصوص ) نروژ(و كريستيانا )  روسيه(در پترزبورگ  1890در سال 

  :حمايت از احياي عدالت ترميمي بود
 حقوق جديد به اندازه كافي به جبران خسارات بزه ديدگان توجه نمي كند .1

در مورد جرايم كوچك بايد به بزهكار فرصت كافي جهت جبران خسارت و پرداخت  .2
 . غرامت به بزه ديده اعطا شود

 .مصرف شود) جبران خسارت بزه ديدگان (درآمد زندانيان در زندان در اين رابطه  .3

خت و درباره موضوع عدالت ترميمي ، استرداد مال و پردا  1895در كنگره بين المللي زندان به سال 
  :جبران خسارت بزه ديدگان به نحو دقيق تري بحث شد و نتايج زير مورد توجه قرقر گرفت

 حقوق جديد به عدالت ترميمي به عنوان جبران خسارت بزه ديدگان توجه كافي نمي كند  .1

 .در برخي كشورها قوانين نسبت به بزه ديدگان سخت تر است تا نسبت به بزهكاران .2

موضوع عدالت ترميمي به نحو جامعي مورد بحث قرار ) فرانسه(روكسل در ب 1900در كنگره سال 
يكي ديگر از بنيان گزاران مكتب تحققي پيشنهاد كرد كه جبران خسارت بزه » گارو فالو « گرفت و 

هم چنين او . ديده و اخذ رضايت وي بايد به عنوان شرط  اعطاي آزادي مشروط به بزهكار تلقي شود
ندوق پولي دولتي جهت جبران خسارت بزه ديدگاني كه بزهكاران آنها قادر به يك ص« پيشنهاد نمود 

با وجو د اين شركت كنندگان در كنگره مذكور قادر به ارائه . »پرداخت غرامت نيستند ، تاسيس شود 
پيشنهاد جمعي مشخصي نشدند و در قطعنامه پاياني صرفا بر توجه بيشتر به حقوق بزه ديدگان در فرايند 

« برخي نويسندگان از اين پيشنهاد قطعنامه تحت عنوان . تاكيد كردند) نه كيفري (گي حقوقي رسيد
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برنامه هاي عدالت ترميمي در آمريكا استقبال شد به نحوي كه تعداد برنامه هاي ايجاد  از آن از اجراي
برنامه رسيد و در حال حاضر  123به  1994فقره و در سال  50به  1986سازش در اين كشور در سال 

برنامه هاي عدالت ترميمي عالوه بر . برنامه عدالت ترميمي در اين كشور اجرا مي شود 300بيش از 
  .اروپا ، آمريكا و كانادا در نيوزلند و استراليا نيز مورد استقبال قرار گرفته اند

اكنون عدالت ترميمي نه تنها   در جستوجوي زمينه اجراي برنامه هاي عدالت ترميمي بلكه در پي   
آمريكا پس از » ورمونت«، بخش اصالح و تقويت  1994در سال . اصالح نظام عدالت كيفري است

از نارضايتي مردم  از كيفيت عملكرد دستگاه عدالت كيفري و رضايت و حمايت بيشتر آنها از آگاهي 
برنامه هاي عدالت ترميمي اجرا شده نسبت به جرايم غير خشونت آميز ، اقدام به انحالل نظام 

هم . تربيتي  يكصد ساله اي نمود كه بر محور حبس يا آزادي مشروط  گردش مي كرد ،اصالحي
منطقه اي و نيز در سطح بين المللي تالش هاي گسترده اي براي اجراي برنامه  ،سطوح ملي چنين در

مخاطبان اين برنامه ها ، مجرمان نوجوان و جوان و بزهكاران . هاي عدالت ترميمي صمرت مي گيرد 
  . بزرگ سال و مرتكبان انواع جرايم اند

اتخاذي ناظر به بزهكاري جوانان، در سال  سياست گزاران جنايي در انگلستان در يكي از سياست هاي
ياد كرده اند كه ناظر به سه موضوع )  3rs(، » آر 3« ، اصطالحا از عدالت ترميمي تحت عنوان  1998

عدالت ترميمي يعني جبران ، ترميم ، بازپذيري اجتماعي و مسئوليت و پاسخ گويي بزهكار است كه به 
  :ترتيب زير تعريف شده اند

بزهكاران جوان از بزه ديدگان خود پوزش خواسته ، نسبت به جبران زيان : يمجبران و ترم -
 .هاي ناشي از جرم اقدام مي كنند

بزهكاران جوان دين خود را به جامعه مي پردازند، جرم ارتكابي را : بازپذيري اجتماعي -
 .پشت سر مي گذارند و با اجتماع مطيع قانون هم خوان ميشوند

با نتايج رفتار مجرمانه رو به رو ،و والدين آنها  ،بزهكاران جوان :مشئوليت و پاسخ گويي -
 .شده ، مسئوليت پيش گيري از بزهكاري بعدي را مي پذيرند

وضعيت . تفاوت ميان مدل هاي نظري و حيات آنها ، نخست تنوع ، هم زيستي و فزوني ناميده مي شود
براي  نمونه ، پاسخ رسمي . به نمي شوديكسان در كشور و در لحظه واحد ، هيچ گاه به يك شكل تجر

 ،در قالب متغير كيفري مدل دولت(چه خواهد بود؟ اين پاسخ  2020به يك سرقت ، در فرانسه در 
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، تنها درباره پرونده هايي كه پليس آنها را تعيين و ) هم بستگي گرايي يا كنترل جامعوي ،جامعه ليبرال
  1.تكليف كرده باشد ، عمل مي كند

هسته اصلي شبكه  "نظام هاي بزرگ سياست جنايي "در كتاب خويش تحت عنوان » مارتيدلماس « 
  :كيفري را به سه قسمت تقسيم مي كند

 اقتدار گرايي - 1

 تفوق حقوق - 2

و . را مي طلبد 2هم بستگي گرايي و نظارت جامعوي كه هر دو مشاركت زياد جامعه مدني - 3
منظور از نظارت جامعوي را ، تقويت طرد بزهكار يا مساعد كردن زمينه بازگشت او به 

 3.جامعه مي داند

اكنون عدالت ترميمي به عنوان  مبناي مشروع تعقيب برخي مسائل كيفري مد نظر كميسيون هاي 
بين المللي پيدا كرده است در مستقل قرار گرفته و جايگاه مناسبي در ميان اسناد و ابزار هاي حقوقي 

سازمان ملل متحد استفاده از ميانجي گري و عدالت ترميمي را در موضوعات متناسب  1999سال 
توصيه نمود  و عالوه بر آن  كميسيون پيش گيري از جرم و عدالت كيفري را جهت بررسي تحوالت 

. هاي عدالت ترميمي فرا خواندو توسعه اصول راهبردي در مورد استفاده از ميانجي گري و برنامه 
قطعنامه صادره در دهمين كنگره سازمان ملل متحد ناظر به پيش گيري از جرم و اصالح مجرمين در 

پس از آن ف كميسيون . ، دولت هاي عضو را  به استفاده از عدالت ترميمي تشويق كرد2000سال 
كشور از جمله كشور  38اظهار نظر پيش گيري از جرم و عدالت كيفري سازمان ملل متحد با توجه به 

اصول بنيادين راجع « هاي اتريش ، بلژيك، بلغارستان ،كانادا ، جمهوري ژك ، مكزيك و هلند طرح 
را تهيه و به شوراي اقتصادي و » به استفاده از برنامه هاي عدالت ترميمي در موضوعات كيفري 

  . سيداجتماعي سازمان ملل تقديم نمود كه به تصويب آن شورا ر
در . بزهكار اجرا شده است،برنامه ميانجي گري ميان بزه ديده  700از طرف ديگر تنها در اروپا بيش از 

پارلمان مذكور ضمن تصويب . دولت بلژيك طرحي را تقديم پارلمان اروپا كرد 2003اوريل سال 

                                                            
ن ، نشر ميزان ، چاپ اول ، مي ري دلماس ، مارتي ؛ نظامهاي بزرگ سياست جنايي ، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي ، تهرا - 1

  28ص . ، جلد دوم  1382
  و بزه كار يا منحرف) در صورتي كه وجود داشته باشد ( يعني مشاركت گروه اجتماعي ، بزه ديده  - 2
  30و31همان ، ص  - 3

برنامه هاي عدالت ترميمي در آمريكا استقبال شد به نحوي كه تعداد برنامه هاي ايجاد  از آن از اجراي
برنامه رسيد و در حال حاضر  123به  1994فقره و در سال  50به  1986سازش در اين كشور در سال 

برنامه هاي عدالت ترميمي عالوه بر . برنامه عدالت ترميمي در اين كشور اجرا مي شود 300بيش از 
  .اروپا ، آمريكا و كانادا در نيوزلند و استراليا نيز مورد استقبال قرار گرفته اند

اكنون عدالت ترميمي نه تنها   در جستوجوي زمينه اجراي برنامه هاي عدالت ترميمي بلكه در پي   
آمريكا پس از » ورمونت«، بخش اصالح و تقويت  1994در سال . اصالح نظام عدالت كيفري است

از نارضايتي مردم  از كيفيت عملكرد دستگاه عدالت كيفري و رضايت و حمايت بيشتر آنها از آگاهي 
برنامه هاي عدالت ترميمي اجرا شده نسبت به جرايم غير خشونت آميز ، اقدام به انحالل نظام 

هم . تربيتي  يكصد ساله اي نمود كه بر محور حبس يا آزادي مشروط  گردش مي كرد ،اصالحي
منطقه اي و نيز در سطح بين المللي تالش هاي گسترده اي براي اجراي برنامه  ،سطوح ملي چنين در

مخاطبان اين برنامه ها ، مجرمان نوجوان و جوان و بزهكاران . هاي عدالت ترميمي صمرت مي گيرد 
  . بزرگ سال و مرتكبان انواع جرايم اند

اتخاذي ناظر به بزهكاري جوانان، در سال  سياست گزاران جنايي در انگلستان در يكي از سياست هاي
ياد كرده اند كه ناظر به سه موضوع )  3rs(، » آر 3« ، اصطالحا از عدالت ترميمي تحت عنوان  1998

عدالت ترميمي يعني جبران ، ترميم ، بازپذيري اجتماعي و مسئوليت و پاسخ گويي بزهكار است كه به 
  :ترتيب زير تعريف شده اند

بزهكاران جوان از بزه ديدگان خود پوزش خواسته ، نسبت به جبران زيان : يمجبران و ترم -
 .هاي ناشي از جرم اقدام مي كنند

بزهكاران جوان دين خود را به جامعه مي پردازند، جرم ارتكابي را : بازپذيري اجتماعي -
 .پشت سر مي گذارند و با اجتماع مطيع قانون هم خوان ميشوند

با نتايج رفتار مجرمانه رو به رو ،و والدين آنها  ،بزهكاران جوان :مشئوليت و پاسخ گويي -
 .شده ، مسئوليت پيش گيري از بزهكاري بعدي را مي پذيرند

وضعيت . تفاوت ميان مدل هاي نظري و حيات آنها ، نخست تنوع ، هم زيستي و فزوني ناميده مي شود
براي  نمونه ، پاسخ رسمي . به نمي شوديكسان در كشور و در لحظه واحد ، هيچ گاه به يك شكل تجر

 ،در قالب متغير كيفري مدل دولت(چه خواهد بود؟ اين پاسخ  2020به يك سرقت ، در فرانسه در 
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پيشنهاد  بلژيك پس از انجام برخي اصالحات ، از شوراي وزيران اتحاديه اروپا در خواست كرد در 
  . خصوص طرح پيشنهادي دولت بلژيك تصميم گيري نمايند

شبكه اروپايي نقاط تماس ملي براي ميانجي « اين طزح كه طبق پيشنهاد پارلمان اروپا تحت عنوان 
به منظور تسهيل و تسريع موثر در همكاري « : ناميده شد»  ي گري در امور كيفري و عدالت ترميم

قضايي ميان دولت هاي عضو در امور كيفري از جمله مسائل مربوط و اجراي تصميمات اتخاذي از 
طريق ميانجي گري و ساير روش هاي عدالت ترميمي ، و به عالوه تامين شرايط مطابقت ميان قواعد و 

ه چنين همكاري را ضروري مي سازد الزم است نسبت به تاسيس مقررات قابل اجرا تا حدودي ك
. »شبكه اروپايي نقاط ارتباط ملي براي ميانجي گري در مسائل كيفري و عدالت ترميمي ، اقدام شود

هدف از تاسيس اين شبكه گردآوري ، تجزيه و تحليل و توزيع اطالعات در خصوص كيفيت اجراي 
رتباط و تبادل تجربيات ميان مراجع ذي ربط ، نهد ها و سازمان عدالت ترميمي از يك سو و تشويق ا

هاي ذي صالح و نيز برگزاري سمينارها ، كنفرانس ، مالقات ها و همكاري با كشورهاي درخواست 
  .كننده ، كشور هاي ثالث و سازمان هاي بين المللي در زمينه اجراي عدالت ترميمي است

  با عدالت ترميمي) كالسيك(سنتي مقايسه  نظام عدالت كيفري : بند دوم
با توجه به ويژگي هاي خاص نظام سنتي عدالت كيفري و مقايسه آن  با عدالت ترميمي مي توان مهم 

  :ترين  تفاوت هاي آنها را به ترتيب زير بررسي كرد
 تقصير .1

در نظام عدالت كيفري كالسيك تالش مي شود با بررسي اعمال واجد وصف مجرمانه ، عناصر 
دادگاه ها از قواعد آيين دادرسي و مدارك وداليل الزم براي . ري مجرم احراز و اثبات شود بزهكا

در . پليس ، دادستان و به طور كلي دادسرا در همين جهت فعال مي شوند. اين منظور استفاده مي كنند
در اينجا به  .مقابل ، در اجراي فرايند ترميمي از بزهكار خواسته مي شود مسئوليت عمل خود را بپذيرد

تمايز ميان پذيرش مسئوليت و تقصير ريال در فهم و درك . دنبال اثبات تقصير و مجرميت وي نيستند
در حالي كه ممكن . چگونگي عدم موافقت عدالت ترميمي با نظام فعلي عدالت كيفري مهم است

كيفري سنتي بيشتر  است متهم مسئوليت آنچه را انجام داده است بپذيرد ، دادگاه ها در اجراي عدالت
متهم ممكن . بوده است يا خير» قاصد« و » عامد« در پي آن هستند كه بدانند آيا وي در انجام عمل 

است نتايج اعمال و رفتار خود را پذيرفته ، مايل به جبران آن باشد ، اما در عين حال از قبول تقصير 
صيف مقام تعقيب از آنچه اتفاق افتاده  با زيرا هيچ قصد مجرمانه اي نداشته يا آنكه تو. خودداري كند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


13
96

ان 
ست

 تاب
وم-

ه د
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

217

در نظام فعلي عدالت كيفري ، پاسخ به جرم اصوال بايد .آنچه مورد توجه متهم است متفاوت باشد
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بزهكار ، نياز بزه ديده و ضرورت كمك به وي ممكن ،ه به عنوان مثال در ميانجي گري ميان بزه ديد
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گر ، دخالت اعضاي اجتماع و توجه به ديدگاه هاي آنها و نيز از طرف دي. و ديگري مجازات گردد
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 آشفتگي و اضطراب .2
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در دادگاه هاي كيفري فوران هيجانات و غليان اضطراب ها دقيقا مديريت . احتمالي مطابقت داده شود
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  نتيجه گيري
در  2005در يازدهمين  كنگره ي  پيش گيري از جرم و عدالت كيفري  سازمان ملل متحد كه در سال 

برگزار شد از عدالت ترميمي به عنوان يكي از راه هاي اصالح نظام عدالت كيفري ياد ) اتريش(وين
ميمي سال از ظهور عدالت تر 25در اين كنگره تاكيد شده است در حالي كه تنها حدمد . شده است 

مي گذرد ، اين پارادايم در سطح جهاني ، به عنوان يكي از مهم ترين الگوهاي تغيير و تحرك در 
كشور جهان از الگوي عدالت  100تا  80اكنون در حدود . عدالت كيفري كالسيك مطرح شده است

اين  در حالي كه در برخي از. ترميمي براي واكنش نسبت به پديده هاي مجرمانه استفاده مي كنند
كشورها ، عدالت ترميمي مراحل آزمايشي و اجرايي شدن خود را طي مي كند كه ميزان تمايل مقنن و 
سيستم حقوقي ايران نيز نسبت به اجراي عدالت ترميمي بحث و بررسي گرديد و نمونه هايي آورده 

يفري سنتي در برخي ديگر از  كشور ها از آن به عنوان الگوي اصلي يا جانشين نظام عدالت ك. شد
در اين مقاله به . استفاده مي شود ،حداقل در رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان،) كالسيك(

صورت مبسوط عدالت ترميمي را به عنوان مدل بديل و جانشين براي عدالت كالسيك  معرفي كرديم 
وري به مدل آورده شد و علل و فوايد روي آ)  كالسيك(و انتقادهاي ناظر بر عدالت كيفري سنتي 

  .به صورت تطبيقي مطالعه و بررسي شد) عدالت ترميمي(جديد عدالت دهي 
بخشي از . از برنامه هاي ترميمي در زندان ها و جهت كاهش جمعيت كيفري آن مي توان استفاده كرد

  . اين برنامه ها ناظر بر ايجاد شرايط مالقات بزه ديدگان با بزهكاران در زندان است
در نتيجه عدالت . ي زمينه اجراي عدالت ترميمي را در هر جامعه اي فراهم مي كندچنين ظرفيت هاي

ترميمي  خواه به عنوان الگوي رقيب يا الگوي هم زيست با عدالت كيفري سنتي ، مي تواند در كاهش 
ترديدي . مشكالتي  كه عدالت كيفري سنتي به آنها دچار است يا موجد برخي از آنهاست، موثر باشد

كه با در نظر گرفتن  مشكالت اجراي عدالت كيفري  سنتي در ايران و از جمله اطاله دادرسي ،  نيست 
افزايش جمعيت زندانيان و كاهش فضاي مطلوب زندان براي نگهداري آنها ، و بزهكاري در محيط 

  .كنترل شده زندان ، استفاده از برنامه هاي ترميمي ، تا حدودي از شدت اين مشكالت خواهد كاست
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