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تاریخ پذیرش1396/12/02:

چکیده
از حدود سه دهه اخير شيوه عدالت ترميمي به عنوان راه حل منازعاا ااشاي از ارتباا
جرم و ترميم صدما و خسارا وارده بر بزه ديده ،از جمله يبي از دساااوردها بازه دياده
شناسي و جنبشها اجاماعي در حوزه جرم شناسي پذيرفااه شاده اساتز مزيات اياه شايوه
اسبت به شيوه ها سناي عدالت کيفر مااند «عدالت سازادهي» و «عادالت باازپرور » ،اياه
است که «عدالت ترميمي» تالش ميکند به ايجاد سازش و آشاي بيه بزه دياده و خاااواده او از
يک طرف و بزهبار از طرف ديگر بپردازد و ضمه تأميه حقوق بزه ديده ،بايه طارفيه يهايه
زمينه صلح پايدار را فراهم کندز امروزه پروادهها ماعدد در محاکم اظامي در حال رسيدگي
است ،که بعهاً در برخي موارد مد مديد به طول ااجامياده کاه مقداود اصالي يااواگاذار
برآورده اميشودز به اظر ميرسد با توجاه باه روياههاا موجاود در ااااد عادالت ترميماي و
براامهها ويژه عدالت ترميمي ،به ويژه ميااجيگر  ،ميتوان در بحث دادرسي اظامي در جبران
خسار ها وارده کمک خوبي امود و يبل از ورود به دادگاه با اسافاده از روشهاا عادالت
ترميمي مي توان بيه بزهبار و زيان ديده صلح و سازش ايجاد امودز اگرچه باه اظار مايرساد
مقررا الزم جات اجرا سيسام عدالت ترميمي در دادرسي اظاامي وضان اهاده اسات کاه
هميه مسئله سبب ايجاد چالشها مخالفي فرارو اجرا سيسام عدالت ترميمي باشدز
واژگان کليد  :عدالت ترميمي ،دادرسي اظامي ،مياااجي گار  ،جباران خساار  ،جلساه
گفاگو خااوادگيز
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مقدمه

پس از گذشت مد زمااي اااقادها بسيار بر عدالت کيفر سزادهنده و عدالت
کيفر مباني بر اصالح و درمان وارد شده و در سايه ظاور رويبردها جديد بسار
فراهم شده است که ديدگاهي جامن اسبت به منافن بزه ديده ،بزهبار و جامعه ظاور
کند و هر کس ايفاگر اقهي باشد که شايساه جايگاه و در اظام عدالت استز ديدگاه
ياد شده که به اام عدالت ظاور کند و هر کس ايفاگر اقهي باشد که شايساه جايگاه
و در اظام عدالت استز ديدگاه ياد شده که به اام عدالت ترميمي معروف شده است
در مقام محدود کردن يلمرو اظام عدالت کيفر و مهارکت دادن جامعه مداي به
روشها مخالف اسبت به بزهبار استز (سماواتي پيروز)16 :1385 ،
جلوهها عدالت ترميمي عبارتند از :ميااجي گر ؛ جلسهها گروهي خااوادگي و
هيا ها بزه ديده بزهبارز
در کهور ايران يااون مجازا جرائم ايروها مسلح مدو  1382و يااون دادرسي
ايروها مسلح جماور اسالمي ايران (مدو  1364با اصالحا بعد ) از ماماريه
يواايني هساند که در يلمرو وظايف خاص اظاميان به تدويب رسيده استز
يااواگذار در ماده  82يااون اخير الذکر مقرر داشاه« :در جرائم تعزير درجه شش،
هفت و ههت که مجازا آااا يابل تعليق است ،مقام يهايي ميتوااد به درخواست
ماام و موافقت بزه ديده يا مدعي خدوصي و با اخذ تأميه ماناسب ،حداکثر دو ماه
مالت به ماام بدهد تا برا تحديل گذشت شاکي يا جبران خسار ااشي از جرم
ايدام کندز همچنيه مقام يهايي ميتوااد برا حدول سازش بيه طرفيه موضوع را با
توافق آاان به شورا حل اخاالف يا شخص يا موسسها برا ميااجي گر ارجاع
دهدز در ماده  84از همان يااون چگواگي ترتيب ميااجي گر و شخص يا اشخاص که
برا ميااجي گر اااخا ميشواد موضوع ايه يااون را به موجب آئيه اامها دااساه
که پس از تأييد رئيس يوه يهاييه به تدويب هيا وزيران ميباشدز ايه آئيه اامه اظر
به اينبه آئيه دادرسي به جرائم ايروها مسلح بخهي از آئيه دادرسي کيفر مدو
 1392استز بنابرايه ماده  82و  84به جرائم تعزير درجه شش ،هفت و ههت تسر
داردز
اباه يابل توجه آن است که رسيدگي به کليه جرائم حيه خدمت اظاميان در
صالحيت سازمان يهايي ايروها مسلح استز بر اساس تبدره يک ماده  597يااون
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آئيه دادرسي کيفر مدو  1392رسيدگي به جرائمي که امام خميني (ره) و مقام
معظم رهبر اجازه فرمودهااد در دادگاه و دادسراها سازمان يهايي ايروها مسلح
رسيدگي شود ،مادامي که از آن عدول اهده در صالحيت ايه سازمان است از جمله
ايه موارد ،رسيدگي به کليه جرائم اظاميان حيه خدمت و همچنيه رسيدگي به کليه
جرائم کارکنان وزار اطالعا ميتوان اشاره امودز با ايه توصيف حاي اگر مامور
حيه خدمت به شخدي توهيه امايد يا مرتبب تاديد گرديد در صالحيت سازمان
يهايي استز همچنيه جرائمي از يبيل بند خدمت به شخدي توهيه امايد يا مرتبب
تاديد گرديد در صالحيت سازمان يهايي استز همچنيه جرائمي از يبيل بند ج ماده
( 78تنظيم گزارش خالف واين) ،ماده  41تيرااداز عمد بر خالف مقررا و ضوابط
حيه خدمت يا مأموريت ،ماده  47ايراد ضر و جرح اسبت به مافوق حيه خدمت يا
در ارتباط با خدمت چنااچه مسالزم پرداخت ديه يا يداص باشد ،اهاات به مافوق حيه
خدمت يا در ارتباط با آن موضوع ماده  48يااون مجازا ايروها مسلح مدو 1382
يابل ارجاع به ميااجي گر از طريق مقام يهايي استز
کهور ااگلساان که مباني بر اظام کامه ال ميباشد ،به تازگي تحوال و تغييرا
بسيار را در بخش حقوق اظامي آن سيسام ايجاد اموده استز يااون ايروها مسلح
مدو  12006يبي از يواايه مجلس کهور ااگلساان است که در تاريخ ههام اوامبر
 2006به توشيح مقام سلطنت رسيد و از تاريخ سي و يبم اکابر  2009الزم االجرا شده
ايه يااون در واين جايگزيه سه يااون سابق ميباشد و همه آااا را با هم آميخاه استز
ااگلساان از اواخر سال  1980شاهد اوليه تجربهها اعمال سياستها عدالت
ترميمي در اظام عدالت کيفر خويش بوده استز سابقه اعمال ايه سياستها به شروع
فعاليت طراحي موسوم به «طرح جبران خسار در ايالت «دون» بر ميگردد که تهويق
اعمال شيوه ها باز اجاماعي کردن بزهباران جوان و برگرداادن دوباره آااا به صحنه
جامعه از طريق اتخاذ روشهايي بود که در آنها به صحنه جامعه از طريق اتخاذ
روشهايي بود که در آن ها خطاها بزهبار اصالح شده و آثار آن ترميم شود و منافن
جامعه و بزهبار به بااريه وجاي تهميه ميشودز ايه براامهها در مناطق ديگر
ااگلساان مااند «اورث هامپاون» و «سندول» از اوايل سال  1980تجربه شد و با
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گسارش حوزه فعاليت ايه براامهها تعداد براامهها به  14براامه ميااجي گر و طرح
جبران خسار بزهبار رسيدز (عباسي)263 :1382،ز
هم اکنون از لحاظ ساخاار  ،در ايه کهور مدل ميااجي گر بزهبار و بزه ديده
بسيار يابل ااعطاف است و در هر مرحلها از دادرسي کيفر يابل اعمال است :ميااجي
گر کيفر يبل از اخطار پليس ،همراه با اخطار ،پس از محبوميت ،يبل از اعمال
مجازا  ،بعد از آزاد از زادان امبااپذير است و احاله توسط مقاما پليس و مقاما
مجر تعليق مرايباي امبااپذير استز (عباسي)264 :1382،ز
در مناطق مخالف ااگلساان در سطح کلي مؤسسا و سازمانها ماعدد در زمينه
ميااجي گر فعاليت دارادز در کهور ااگلساان ،در عمل ،ياعده يااواي بودن تعقيب
همااند ساير کهورها اروپايي اظير فرااسه وجود ادارد و بنابرايه توسل يا ميااجي
گر در مرحله پليسي امبان دارد و به عبار ديگر پليس ميتوااد در تعقيب جرائم به
دادن يک اخطار بسنده کند و يا اينبه پرواده را به سرويسها ميااجي گر که اغلب
به روش ميااجي گر غيرمساقيم است ،احاله امايد و يا اينبه پرواده جريان تعقيب
کيفر را به طور طي طبيعي کندز احاله پرواده به ميااجي گر از طريق مقاما پليس
و يا دادن اخطار در واين يک شبل وايعي از يهازدايي و تغيير مسيردادرسي را در
سيسام ااگلساان ترسيم ميکندز (عباسي)265 :1382،ز
هماهنگواه که گفاه شد ميااجي گر ممبه است بعد از دادرسي کيفر ايز اتفاق
بيفادز در ايه مورد ممبه است پرواده از طرف دادساان يا از طرف دادگاهها صلح به
سرويس ها ميااجي گر احاله شودز در صور بدست آوردن ااايج ااماناسب و منفي
در ميااجي گر ايه حق برا مقاما ذکر شده بايي ميمااد که فرايند ميااجي گر را
ماويف کرده و پرواده را به مسير اصلي خويش باز گردااندز بعد از محبوميت و يبل از
اعمال مجازا هم امبان توسيل به ميااجي گر وجود دارد که از لحاظ آمار ايه
شيوه و عمل ،معموليتر و مرسوم تر است چرا که معموالً بزهبار در ايه مرحله از
مراحل دادرسي به خطا و اشاباه خويش يرار کرده و حاضر به پذيرش مسئوليت در
يبال بزه ديده مي شود بنابرايه شرايط اعمال يک ميااجي گر مؤثر و مفيد فراهم استز
هماهنطور که مي داشايم در کهور ااگلساان جرائم از حيث آييه دادرسي کيفر به
جرائم اخادار  1و جرائم توام با کيفر خواست 2و جرائم واجد هر دو جنبه 1تقسيم
1

- summary offences
- indictable offenecs
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بند ميشود ،جرائم اخادار در دادگاهها پاييهتر (دادگاهها صلح) رسيدگي
مي شواد و بايي جرائم که شامل جرائم مام اظير يال ،سريت مسلحااه ،تجاوز به عنف
و جرائم خهوات بار ،توام با کيفرخواست دادساان و همراه با حهور هيا مندفه
رسيدگي ميشوادز طبق آمارها اشاره شده اود درصد تمام پروادهها کيفر به
وسيله رسيدگي اخادار خاتمه پيدا ميکنند ،با ذکر ايه پيش فرض وجود چنيه آمار
گساردها از اياز به صرف هزينهها و زمان زياد داد دادرسيها کيفر ايه کهور
حبايت دارد که ايه خود يک مبنا و روش و پيش زمينه خوبي برا ماوسل شدن به
شيوهها يهازدايي مااند احاله به ميااجي گر و توسل به اخطار مراجن پليس و يا
توسل به معامله اتاام و مجازا بيه بزهبار و مقاما تعقيب و دادگاه ميشود
(زارع)4 :1399،ز
تحقيق حاضر يدد داشاه با اگاهي تطبيقي به اجرا سيسام عدالت ترميمي در
دادرسي اظامي در ايران و حقوق ااگلساان بپردازدز
مفهوم عدالت ترمیمی
عدالت ترميمي ،ساخاار فلسفي است که کااون ديگر از ااديهه و تفبر اسبت به
جرم و عدالت کيفر را عرضه ميکندز عدالت ترميمي روش جديد ااديهيدن هم
درباره جرم و هم درباره چگواگي پاسخ (واکنش) به آن استز در خدوص تعريف
فرآيندها عدالت ترميمي هيچ اتفاق اظر وجود اداردز برخي از تعاريف صرفاً ااظر
به اهداف و فرايندها عدالت ترميميااد« :فرايندها و روش ها ترميمي ززز بايد
احساس عهويت «در اجاماع» و رضايت از فرايندها و روش عدالت ترميمي را در
بزهباران و بزه ديدگان تقويت امايندز ايه فرايندها و روشها بايد موجب ايجاد
احساس باار بزه ديده در اايجه مهارکت در فرايند عدالت ترميمي ،و پاسخگو امودن
بزهباران به روشي مفيد و معنادار از طريق تهويق آااا به جبران ضرر و زياااا بزه
ديدگان شواد»ز
«هوارد زِهر» با تأکيد بر کارکرد عدالت ترميمي آن را ايه گواه تعريف ميکند:
«عدالت ترميمي فرايند است برا درگير امودن کسااي که سامي در يک جرم خاص
داراد تا به طريق جمعي اسبت به تعييه و توجه به صدما و زيانها و تعادا جات
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الايام و بابود بخهيدن و راست گرداايدن امور به اادازها که امبان پذير است ايدام
امايند»(غالمي)8 :1390،ز
عدالت ترميمي ،اوعي از عدالت (راجن به امور کيفر ) مباني بر «جبران» است ،به
ايه معنا که در اجرا آن بايد تالش شود ،آثار وخامت بار جرم و ضرر و زيانها
ااشي از آن ،خواه به صور کامل يا به گواها اماديه ،ترميم شودز مارشال تأکيد
ميکند که بايد به بزهبار فرصاي جات ترميم آاچه در اايجه ارتبا جرم آر بيه برده
است داده شود تا در مرحله اول اسبت به جبران زيان بزه ديده ايدام کند ،صرف اظر از
اينبه بزه ارتبابي چرا و چگواه به ويوع پيوساه استز همچنيه و اسادالل ميکند که
در فرايند اجرا عدالت در امور کيفر بيهاريه تأکيد بايد بر جبران زيان از طرف
بزهبار باشدز در ايه راساا صرف اظر از پرداخت خسار «جبران» ممبه است شامل
مهارکت داوطلبااه بزهبار در مهاوره ،درمان يا آموزش ايز باشد (غالمي)9 :1390،ز
برايه اساس ،جبران ضرر و زيان کسااي که در اايجه ويوع جرم ماهرر شدهااد
موضوع اساسي عدالت ترميمي استز هدف کليه فرايندها عدالت ترميمي ايز بابود و
الايام بخهيدن به همه افراد و از جمله بزه ديده و حاي خود بزهبار استز الباه
مامتريه هدف در ايه زمينه« ،زِهر» خاطر اهان ميکند :اجاماع ،گروههايي مرتبط
موجود در جامعه ،ايز در اايجه ارتبا جرم احساس تعرض و تجاوز ميکنند و در
اايجه ايازمند جبراناادز از آاجا که اميتوان جنبه عمومي جرم را ااديده گرفت فرايند
عدالت کيفر راجن به بسيار از يهايا و موضوعا مجرمااه اميتوااد کامالً
خدوصي ،ااظر به بزه ديده باشدز جرم موجب به مخاطره افاادن احساس امنيت در
اجاماع استز برا يک اجاماع« ،جبران» اغلب مسالزم ااجام برخي ااواع رفاارها
اماديه است که شامل عناصر از يبيل تقبيح عمل مجرمااه ،اسايفا حقوق ،ايجاد
اطمينان و اعاماد مجدد در جامعه و پرداخت خسار ميشودز سوزان شارپ کااادايي
در تعريف عدالت ترميمي به پنج ويژگي عدالت ترميمي به ترتيب زير اشاره ميکند:
مطابق ويژگي اول ،عدالت ترميمي دعوتي است به مهارکاي کامل ،اتفاق اظر و
اجماعز ايه بدان معناست که بزهباران ،بزهديدگان و جامعه محلي در اجرا عدالت
درگير مي شوادز به عبار ديگر ،در اجرا عدالت ترميمي تناا فرد يا يک اااد به اام
ياضي يا دساگاه عدالت کيفر سلطه منحدر به فرد اداردز
ويژگي دوم ايه تعريف آن است که بر اساس آن عدالت ترميمي درصدد است آاچه
را که اقض شده است بابود بخهدز پرسش محور  ،در هر فرآيند عدالت ترميمي ايه
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است که «بزه ديده» چه چيز ايازمند است تا بابود يابد و احساس آرامش و امنيت
مجدد کند؟ بزهبار ان ايز ممبه است بخواهند جات بابود شرايط ايدام کنندز آنها
ممبه است برا ترميم و بازساز آاچه در اايجه ارتبا جرم از بيه رفاه است
ايازمند فرصاي باشندز
سوميه ويژگي ايه تعريف تالش برا ايجاد احساس پاسخگويي کامل و مساقيم
در فرآيند اجرا عدالت ترميمي استز پاسخگويي به ايه معني ايست که بزهباران بايد
با وايعه ا که منجر به اقض يااون شده است رو به رو شواد و احساس ديه اخاليي
کنند يا ااايج آن را تحمل امودز به اصطالح مجازا شده ،يا مهمول واکنهاا ديگر
دولاي گرداد ،بلبه پاسخگويي آنها ميتوااد از طرق ديگر از جمله جبران صدما و
زياااا وارده بر بزه ديده در جامعه محلي و اجاماع محقق شودز
چاارميه ويژگي ايه تعريف تالش برا بازگرداادن وحد و هماهنگي به آن
چيز است که در اايجه ارتبا جرم گسساه شده استز اگر فرض بر ايه باشد که
کليه اعها جامعه با يبديگر ارتباطي درواي داراد و به عبار ديگر دارا روابط ميان
فرد ااد ،در ايه صور جرم عملي است که منجر به گسست چنيه رابطها ميشودز
عدالت ترميمي در جساجو آن است که ايه رابطه را دوباره حيا بخهيده ،تجديد
کندز
ويژگي پنجم ايه تعريف ،تأکيد بر هدف عدالت ترميمي جات تقويت اجاماع برا
پيهگير ا ز جرم در آينده استز جرم سبب ايجاد صدمه و ضرر و زيان شده و ايز
آشبار کننده شرايط ااعادالاه يبل از آن استز ايه وضعيت ميتوااد منجر به ايجاد
کهمبش و درگير طوالاي ميان بزهبار و بزهديده شود ،به احو که رفاار مجرمااه
در آااا آشبار گرددز ايه شرايط ممبه است ااشي از وضعيت ساخاار اياداد ،
فرهنگي ،اژاد  ،سياسي و امثال ايناا باشدز عدالت ترميمي در جساجو راهاا برا
ترميم وضعيااا جرم زا موجود و پيهگير از جرم استز (رهامي)153 :1385،
پذيرش پاسخ ترميمي به جرم ماهمه تبييه مبااي اظر ضرور مهارکت کليه
ارکان اجاماع و از جمله بزه ديده و حاي بزهبار استز در ايه زمينه «برايت ويت»
تأکيد ميکند :تا زمايه که اجاماع اصوالً بر ايه اعاقاد است که «ماخددان» ميتوااند از
طرق علمي راه حلاا مهبل بزهبار را پيدا کنند ،ايه اظر وجود دارد که شاروادان
از مهارکت در براامهها و ايداما پيهگيرااها که توسط خود آااا ااجام شداي است
خوددار کنندز با ايه تلقي ،وياي مه شاهد ارتبا جرمي هسام يا ميبينم که مسايه
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کنار مه در حال اقض يااون است ،مه فقط بايد به کار خود برسم زيرا افراد ديگر
هساند که به عنوان پليس وظيفه برخورد با ايه مهبل را دارادز او پيهنااد ميکند :جرم
زمااي باار کنارل مي شود که اعها اجاماع از طريق مهارکت در تقبيح بزهبار و
ايجاد شرمسار در و با تهريک مساعي منسجم و در ضمه بازپذير بزهبار در
اجاماع جات تبديل و به شارواد مطين يااون ،اوليه اقش را ايفا کنندز در جوامعي
ارخ بزهبار اادک است که مردم فقط در ااديهه شغل و حرفه خود ايساند و ااعطاف
در مقابل ااحرافا محدودها تعريف شده دارد و اجاماع تالش ميکند تا مهبل
بزهبار خود را به دست خود حل کند اه به دست پليس و مراجن حرفها ز( سميعي
و اقد اژاد)198 :1389 ،
اقش يااون در صور فقدان مهارکت اجاماعي ،صرفاً ااظر به فرآيندها اعمال
مجازا و به صورتي بي معنا خواهد بود ،مگر آابه با مهارکت اجاماعي ،چنيه اقهي
واجد وصف اخاليي شده ،در حل مهبل جرم به مراجن ذ صالح کمک کندز
اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و انگلستان
ماده  579يااون آييه دادرسي کيفر مدو  1392در خدوص حوزه صالحيت
دادسراها و دادگاهها اظامي مقرر ميدارد« :به جرائم مربوط به وظايف خاص اظامي و
اااظامي اعها ايروها مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگسار در سازمان
يهايي رسيدگي ميشودز
بر اساس ماده فوق و تبدره ها و همچنيه رويه حبم بر دادسرا و دادگاهها
اظامي و مسانداً به تبدره يک ماده  597يااون آييه دادسرا کيفر مدو ،1392
رسيدگي به جرائم ارتبابي اظاميان حيه خدمت در صالحيت سازمان يهايي ايروها
مسلح استز
الف-جرائم و مجازاتهای مشمول عدالت ترمیمی
سازمان يهايي ايروها مسلح صالح به رسيدگي به جرائم حيه خدمت اظاميان
مي باشد و ايه جرائم محدود به موارد ذکر شد ،در يااون مجازا جرائم ايروها
مسلح ايست و هر چه گساره ايه جرائم بيهار باشد تبعاً اجرا سيسام عدالت ترميمي
باار خواهد بودز
-1دیات
اظام کيفر اسالمي ،دست کم بر اساس يرآن کريم ،مباني بر عدم اسافاده از زادان
و حاي مجازا برا اکثر جرائم بود و شيوهها غيرکيفر  ،غيررسمي و ترميمي،
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ترجيح داده شده و بزه ديده اقش برجساها ايفا ميامايدز در يلمرو سياست کيفر ،
عدالت ترميمي بر سه محور «بزه ديده کنار بزهبار»« ،جبران خسار »« ،عدم کيفر ،به
ويژه حبس» و «توافق طرفيه دعوا» اساوار استز در حالي که در عدالت کيفر  ،بر سه
محور «تقابل برهبار ،جامعه و بزه ديده»« ،جنگ حقويي طرفيه اظام عدالت کيفر »
ماهبل از پليس ،يها  ،وکال و بزه کار و «کيفر ،به ويژه حبس» ميچرخدز تقابل
شرمسار «باز پذيراده» و «بداام کننده» در امودار بعد مهخص استز(صفار :1396،
)508ز
سياست کيفر يرآن کريم برا جرائم اسبت به اشخاص ،بنا به اص صريح ،تابعي
از سياست کلي آن در ترميمي بودن رسيدگي به تجاوز و بزه کار اسبت به ديگران
استز سياست يرآن کريم برخالف ظاهر ،اه کيفر و يداص برا جرائم ،که ديه و
جبران خسار استز هر چند يداص يبي از شديدتريه کيفرها برا يال در يرآن
کريم ذکر شده ،اما خدشه ا به ترميمي بودن سياست کيفر يرآاي در مورد جرائم
اسبت به اشخاص وارد امي کندز زيرا در ايه مورد که يداص ،صرفاً حبم اوليه يال
عمد است ،هيچ اخاالفي بيه فقاا و حقويدااان وجود ادارد و يااون کيفر جماور
اسالمي ايران ايز آن را اهان ميدهد(صفار )512 :1396،ز
يااون مجازا جرائم ايروها مسلح مدو  1382که يک يااون خاص محسو
مي گردد جرائمي را پيش بيني امودز که ماهمه پرداخت ديه استز از جمله ميتوان به
ماده  41ايه يااون اشاره امود که مقرر ميدارد« :هر اظامي که در حيه خدمت يا
مأموريت بر خالف مقررا و ضوابط عمداً مبادر به تيرااداز امايد عالوه بر جبران
خسار وارده به حبس از سه ماه تا يک سال محبوم ميشود و در صورتي که منجر به
يال يا جرح شود عالوه بر مجازا مذکور ،حسب مورد به يداص يا ديه محبوم
ميگرددززز»ز
مالحظه مي گردد در يااون مجازا جرائم ايروها مسلح مواد يااواي مهاهده گردد
که ديه در آنها پيش بيني شده است و از ايه جات ظرفيتها اسافاده از عدالت
ترميمي پيش بيني شده استز ضمه آابه در ايه يااون پيش بيني شده است که چنااچه
در ساير يواا يه جرمي ذکر شده باشد و رفاار فرد اظامي با ارکان آن مطابقت داشاه
باشد و در صالحيت سازمان يهايي ايروها مسلح باشد که از ايه جمله موارد در ماده
 597يااون آييه دادرسي کيفر مدو  1392آمده است ،دادگاه اظامي ميتوااد به
اساناد آن يواايه او را محبوم امايدز مااند آابه يک فرد اظامي با خودرو سازمااي که
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به ايهان جات ااجام مأموريت سپرده شده است تدادف کند و خسار وارده به
خودرو بيش از يک ميليون تومان است و بر اساس اظريه افسر کاردان فني تدادفا
مقدر در حادثه رااندگي اعالم و ايه اظريه مدون از اعاراض بمااد بر اساس ماده 85
ااظر بر ماده  84يااون مجازا جرائم ايروها مسلح مدو  1382ضمه محبوم
شدن به پرداخت خسار از جات جنبه عمومي ايز محبوم ميشود و اگر در هميه
خودرو سازمااي به يک افر ديگر غير از راانده صدمه بداي غير عمد وارد گردد
دادگاه اظامي به اساناد ماده  714يااون مجازا اسالمي بخش تعزيرا مدو 1375
فرد اظامي را محبوم مي امايد ليبه با رعايت مقررا مربوطه به تعدد(صفار :1396 ،
)516
با ديت در حوزه جرائم عليه اشخاص و توجه به اقش بزه ديده و يا خااواده و
وراث او ،جنبه ترميمي غلبه داشاه چه در مرحله تعقيب و رسيدگي و صدور حبم ،و
چه در مرحله اجرا مجازا  ،ايه بزه ديده از جرم و يا وراث و يائم مقامها اوست
که سراوشت بزهبار را از حيث اوع مجاز و اجرا آن ريم مي زاد ،به احو که با
گذشت و عفو مجرم توسط بزه ديده و يا يائم مقام او ،مجازا سنگيني چون يداص
افس به ديه و حبس تعزير تبديل شده ،و ايه امر تا آخريه مرحله يبل از عملي شدن
اعالم و با وجود صدور حبم و يطعيت آن امبان پذير است ،حبم مذکور ااشي از
توجه اسالم به فراهم شدن زمينه صلح و سازش پايدار در ايه حوزه ميباشد و به دليل
عليه «عدالت ترميمي» بر ساير سياستها در حوزه جرائم عليه اشخاص ،احبام و يواعد
عام الهمول در حوزه مجازا ها ديگر ،از يبيل يواعد مربوط به تخفيف يا تهديد
يهايي مجازا  ،احبام تعدد و تبرار جرم ،احبام مرور زمان و تأثير توبه مجرم در
سقوط مجازا در مجازا ها مساوجب يداص و ديا يابل اجرا اميباشد زيرا
اجرا بسيار از ايه يواعد منجر به تهيين حقوق بزه ديده ميشود»ز (رهامي:1385،
)175ز
-2قصاص
يبي از مجازا مقرر در يااون مجازا اسالمي ( )1392يداص است که در ماده
 14ايه يااون آمده استز ماده  16هميه يااون مقرر داشاه« :يداص مجازا اسالمي
اصلي جنايا عمد بر افس ،اعها و منافن است که به شرح مندرج در کاا سوم
ايه يااون اعمال ميشود»
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در جرائم مساوجب يداص ،رويبرد اصلي ،سزاگرايي استز در يرآن کريم آمده
است« :والحرما يداص»  ،حرما  ،جمن حرمت ،يعني امر که الزم است به آن
احارام گذاشتز هر چند از ايه آيه به طور عمده در يداص اسافاده ميشود ،ولي
برخي از فقياان ،معاقداد که ايه آيه کريمه شامل همه با ها کيفر اعم از يداص،
حدود ،تعزيرا و حاي ديا مي شودز ايه آيه بيان گر جنبه اساحقايي کيفرها در
حقوق اسالمي استز» (شير )104 ،1396 ،
بر اساس تبدره ماده دو يااون مجازا جرائم ايروها مسلح (« :)1382در موارد
که م جازا جرمي در ايه يااون ذکر اهده باشد چنااچه رسيدگي به آن جرم در
صالحيت دادگاه اظامي باشد ،دادگاه اظامي طبق يااون مربوط به آن جرم ،تعييه کيفر
ميامايد و اعمال تخفيف و تبديل به موجب همان يااون خواهد بود»ز همااطور که يبالً
ايز ذکر گرديد بر اساس تبدره يک ماده  597يااون آييه دادرسي کيفر ( )92و فاوا
مقام معظم رهبر رسيدگي به کليه جرائم حيه خدمت اظاميان در صالحيت سازمان
يهايي ايروها مسلح استز به عنوان مثال اگر در حيه خدمت و گهت زاي مأمور
ايرو اااظامي ضربه ا به شخدي بزاد و در ااايت دادگاه اظامي يک اوع يال را عمد
تهخيص دهد و ديوان عالي کهور ايز ايه رأ را ابرام امايد ،مجازا بر اساس يااون
مجازا اسالمي يداص مي باشد و توسط اجرا احبام کيفر دادسرا اظامي علي
ويوع اجرا خواهد شدز با ايه وجود در يااون مجازا جرائم ايروها مسلح ()1382
مواد از يااون به يداص اشاره اموده استز از جمله ايه مواد يااواي ،ماده  41يااون
ياد شده ميباشدز مالحظه مي گردد ممبه است تيرااداز از ااحيه مأموريه ،عمد باشد
و در ااايت شخص اظامي به يداص محبوم گردد و رويه يهايي ايه ماده يااواي را
از جرائم خاص اظامي محسو ميکند و چنااچه پرواده تيرااداز از ااحيه مأموريه
صور گرفاه و در دادسرا يا دادگاهها عمومي تهبيل شود منااي به يرار عدم
صالحيت بعد شايساگي دادسراها و دادگاهها اظامي ميگرددز به موضوع يداص در
ماده  45يااون مجازا جرائم ايروها مسلح ( )1382ايز اشاره شده استز ايه ماده
مقرر ميدارد« :هر اظامي در حيه خدمت يا در ارتباط با آن به اگابان يا مراتب در
رابطه با ااجام وظيفه و تعرض امايد به ترتيب زير محبوم ميگردد:
تبدره -چنااچه در اثر تعرض صدمه ا به اگابان يا مراتب وارد آيد که موجب يال
يا جرح يا اقص عهو شود مرتبب حسب مورد به يداص يا ديه ايز محبوم
ميگرددز» همچنيه در ماده  47هميه يااون آمده است« :هر اظامي که حيه خدمت يا
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در ارتباط با آن اسبت به ما فوق خود عمداً مرتبب ضر و جرح يا اقص عهو و يا
يال شود عالوه بر محبوميت به يداص يا ديه ،حسب مورد به شرح ذيل محبوم
ميشودززز»
ماده  49از يااون اخير الذکر که يک جرم خاص اظامي محسو ميگردد به
يداص اشاره اموده استز ايه ماده مقرر ميدارد« :هر يک از فرماادهان و مسئوالن
اظامي به افراد تحت امر خود اهاات يا خارج از محدوده اخايارا فرماادهي و آييه
اامه ااهباطي آاان را تنبيه امايد به حبس از دو ماه تا يک سال محبوم و هر گاه به
موجب يواايه جزايي ديگر مسالزم حد يا يداص يا ديه باشد به آن مجازا ايز
محبوم ميگردد»ز
بنابرايه با توجه به مواد يااواي ذکر شده در يااون مجازا جرائم ايروها مسلح
که مجازا يداص آمده است و مهافاً اينبه رسيدگي به جرائم حيه خدمت اظاميان
که در ساير يواا يه ذکر شده و مجازا يااواي يداص پيش بيني شده است و با توجه
به اينبه با گذشت عليه يا اولياء دم يداص سايط ميگردد زمينه اسافاده از عدالت
ترميمي در دادرسي اظامي وجود داشاه و اگر به ايه ظرفيت توجه شود ااايج خوبي
برا افراد و جامعه به دابال خواهد داشتز
-3حدود
ا ز جمله حدود که يابل گذشت بوده و در يااون مجازا اسالمي ( )1392به ايه
موضوع اشاره شده است حد يذف استز برابر ماده  255هميه يااون« :حديذف حق
الناس است و تعقيب و اجرا مجازا منوط به مطالبه مقذوف استز در صور
گذشت مقذوف در هر مرحله ،حسب مورد تعقيب ،رسيدگي و اجرا مجازا مويوف
ميگردد» و ماده  260ايه يااون مقرر ميدارد« :حد يذف اگر اجرا اهده و مقذوف ايز
گدشت ابرده باشد به همه ورثه به غير از همسر مناقل ميگردد و هر يک از ورثه
مي توااد تعقيب و اجرا آن را مطالبه کند هر چند ديگران گذشت کرده باشند»ز و در
بند پ ماده  261از ايه يااون آمده است« :هر گاه مقذوف و در صور فو و
گذشت کندز» از آاجا که يبالً هم ذکر گرديد رسيدگي به جرائم حيه خدمت اظاميان در
صالحيت سازمان يهايي ايروها مسلح است ايه امبان وجود دارد که يک اظامي
حيه گهت زاي يا ااجام مأموريت مرتبب حديذف گردد و با توجه به توضيحا باال
ظرفيت اسافاده از عدالت ترميمي وجود دارد در يسمت جرائم بر خالف تباليف
اظامي از يااون مجازا جرائم ايروها مسلح ( )1382ايز به حديذف اشاره شده
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استز ماده  46ايه يااون مقرر ميدارد« :هر اظامي در حيه خدمت به احو به اگابان
يا مراتب در رابطه ب ا ااجام وظيفه و اهاات امايد به حبس از دو ماه تا يک سال
محبوم مي گردد ،مگر آن که اهاات او مدداق يذف باشد که به مجازا آن محبوم
ميشود»ز مهافاً آابه در ماده  49ايه يااون آمده است« :هر يک از فرماادهان و
مسئوالن اظامي به افراد تحت امر خود اهاات يا خارج از محدوده اخايارا فرماادهي
و آييه اامه ااهباطي آاان را تنبيه امايد به حبس از دو ماه تا يک سال محبوم و هر گاه
به موجب يواايه جزائي ديگر مسالزم حد يا يداص يا ديه باشد به آن مجازا ايز
محبوم ميگردد»ز يبي از مداديق حد در ايه ماده حد يذف استز
بر اساس تبدره دو ماده  278يااون مجازا اسالمي ( :)1392در مورد بند پ ايه
ماده و ساير حبس هايي که مهمول عنوان تعزير ايست هر گاه مرتبب حيه اجرا
مجازا توبه امايد و مقام رهبر آزاد او را مدلحت بدااد با عفو ايهان از حبس
آزاد ميشودز همچنيه مقام رهبر ميتوااد مجازا او را مجازا ديگر تبديل
امايد»ز بند پ ايه ماده مقرر ميدارد« :در مرتبه سوم ،حبس ابد است»ز بنابرايه مهاهده
مي شود در حدود ايز به جنبه اصالحي توجه شده استز از جمله شرايط سريت
مساوجب حد شبايت صاحب مال از سارق ازد مرجن يهايي است که در بند (د) ماده
 268يااون مجازا اسال مي ( )1392آمده استز چنااچه با ببارگير يبي از
روش ها عدالت ترميمي صاحب مال گذشت امايد و از شبايت ازد مرجن يهايي
مندرف شود ضمه برخوردار از مزايا عدالت ترميمي ،ماام از مجازا ها سنگيه
سريت مساوجب حد که در ماده  278يااون ياد شده آمده است ،رهايي مييابدز از
ج مله شرايط ديگر اثبا سريت مساوجب حد بند (ذ) ماده  268است که مقرر ميدارد:
«صاحب مال يبل از اثبا سريت سارق را ابخهد) که در ايه زمينه روشها عدالت
ترميمي ميتوااد راهگها باشدز
بنابرايه از طريق توبه و عفو که از مداديق ترميمي هساند مجازا ها مقرر در
حدود يابل سقوط ،تقليل يا تبديل استز بر اساس ماده  12يااون مجازا جرائم
ايروها مسلح ( ) 1382محبوميت يطعي به حدود موجب اخراج اظامي از زمان
يطعيت حبم از خدمت ميگرددز ايه ماده مقرر ميدارد« :اعها ثابت ايروها مسلح
که به موجب احبام يطعي دادگاهها در جرائم عمد به مجازا ها زير محبوم
ميشواد از زمان يطعيت حبم از خدمت اخراج ميگرداد:
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ززز  -محبوميت به حدودززز» و در مورد افسران و درجه داران وظيفه و کارکنان
پيمااي که خدمت وظيفه خود را به اتمام ارساادهااد چنااچه به علت ارتبا جرائم
عمد به يبي از مجازا ها مذکور در ماده ( )12ايه يااون محبوم شواد بقيه
خدمت وظيفه خود را پس از اجرا مجاز با دو درجه يا رتبه پاييهتر به صور
خدمت وظيفه ااجام خواهند داد»ز
اخراج از ايروها مسلح مجازا تبعي است که برا اظاميان در فرض محبوميت
يطعي به حدود پيش بيني شده است که اگر ايه مجازا ها با اسافاده از ظرفيتها
مقرر در عدالت ترميمي سايط يا تخفيف يا تبديل يابد ميتوااد مزايا زياد برا
ماام اظامي به دابال داشاه باشد و به ايه ترتيب توجه و اسافاده از ايه ظرفيتها
اهميت بسزايي پيدا ميکندز
-4تعزیرات
ماده  18يااون مجازا اسالمي ( )1392در تعريف تعزير مقرر ميدارد« :تعزير
مجازاتي است که مهمول عنوان حد ،يداص يا ديه ايست و به موجب يااون در موارد
ارتبا محرما شرعي يا اقض مقررا حبوماي تعييه و اعمال ميگرددز اوع ،مقدار،
کيفيت اجراء و مقررا مربوط به تخفيف ،تعليق ،سقوط و ساير احبام تعزير به
موجب يااون تعييه مي شودز دادگاه در صدور حبم تعزير  ،با رعايت مقررا يااواي،
موارد زير را مورد توجه يرار ميدهد:
الف -ااگيزه مرتبب و وضعيت ذهني و روااي و حيه ارتبا جرم؛
 شيوه ارتبا جرم ،گساره اقض وظيفه و ااايج زيان بار آن؛پ -ايداما مرتبب پس از ارتبا جرم؛
 سوابق و وضعيت فرد  ،خااوادگي و اجاماعي مرتبب و تأثير تعزير بر و »زجرائم تعزير به دو دساه يابل گذشت و غيريابل گذشت تقسيم ميشودز ماده 100
يااون مجازا اسالمي ( )1392در تعريف جرائم يابل گذشت بيان ميدارد« :در جرائم
تعزير يابل گذشت ،گذشت شاکي يا مدعي خدوصي حسب مورد مويوفي تعقيب يا
مويوفي اجرا مجازا استز
تبدره يک -جرائم يابل گذشت ،جرائمي هساند که شروع و ادامه تعقيب و
رسيدگي و اجرا مجازا  ،منوط به شبايت شاکي و عدم گذشت و استز
تبدره دو -جرائم غيريابل گذشت ،جرائمي ميباشند که شبايت شاکي و گذشت
و در شروع به تعقيب و رسيدگي در ادامه آااا و اجرا مجازا تاثير اداردز»
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اباه يابل توجه آن است با توجه به تدريح ماده  103يااون مجارا اسالمي
( ،) 1392اصل در جرائم غيريابل گذشت بودن آاااست و به موجب تبدره ماده 12
يااون آييه دادرسي کيفر ( )1392و اصالحا و الحايا بعد  ،تعييه جرائم يابل
گذشت به موجب يااون استز ايه ماده يااواي مقرر ميدارد« :چنااچه يابل گذشت
بودن جرمي در يااون تدريح اهده باشد ،غيريابل گذشت محسو ميشود مگر ايه
که از حق الناس بوده و شرعاً يابل گذشت باشد»ز
جرائم يابل گذشت در ماده  104يااون مجازا اسالمي ( )1392ذکر شده استز
بنابرايه گذشت شاکي در جرائم يابل گذشت موجب صدور يرار مويوفي تعقيب يا
اجرا حبم است و به عنوان مثال در جرائمي از جمله توهيه به افراد از يبيل فحاشي
و اساعمال الفاظ رکيک ،افارا ،افارا عملي ،اهر اکاذيب و هجو اسافاده از روشها
ترميمي کارگها ميباشدز
ب-برنامههای کنشگران و عدالت ترمیمی
در ديدگاه عدالت کيفر  ،تعريف خاصي از بزه وجود دارد؛ بزه اقص يواعد و
تعرض به حقوق جامعه و دولت استز مطابق ايه ديدگاه ،کنهگر اصلي و فعال،
مقاما عدالت کيفر هساند که به امايندگي از طرف حبومت ايفا اقش ميکنند و
جات گير کلي آاان ايز ،کيفر بزهبار استز» (شير )215 ،1396 ،
اهميت موضوع ايه است که بزه ديدگان در دادرسي اظامي جايگاه ضعيفي داشاهااد
و در غالب موارد بزهباران از مويعيت خود سوءاسافاده اموده و به عنوان مثال از او
اخاذ ميکنند و ايه صحنه تا هميهه در ذهه او بايي ميمااد و حاي در فرض
محبوميت و سير شدن دوران محبوميت ،آسيبها روحي به بزهبار را جبران
اميکند و با فرض تعريف زير همه کنهگران ايه فرايند منافن ميشوادز
-1بزه دیده
يبي از مباحث بسيار مام در عدالت ترميمي ،رويبردها خاص آن به بزه ديده يا
آسيب ديده از خطاستز عدالت ترميمي شيوها برا حل مهبال به وجود آمده در
اثر بزه است که در آن بزه ديده ،فرصت و امبان به دست آوردن امنيت دوباره و جبران
خسار را پيدا ميکند»(شير )221 ،1396 ،
«داايل ون اس» بزه ديدگان را بر اساس سطح مسئوليت پذير به سه دساه تقسيم
ميکند« :بزه ديده ا که ارتباطي با بزه اداردز مسئولياي برا بزه ادارد؛ بزه ديده تحريک
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کننده که رفاارهايش باعث شده ،بزهبار مرتبب بزه شود؛ بزه ديده شرکت کننده که
کار برا تحريک بزهبار ااجام اداده اما رفاارش بزهبار را وسوسه کرده
است»(داايل)29 :1986،1ز
با توجه به اينبه موضوع رساله تطبيقي بيه حقوق ايران و ااگلساان ذکر ايه مباه
الزم است که « :کنوااسيون اروپايي حمايت از حقوق بهر که با يااون مدو 1998
حقوق بهر وارد حقوق ااگلساان شد ،فايد هرگواه مرجعي برا حقوق بزه ديده است
اگر چه اصول دادرسي مندفااه ،تحت ماده شش ميتوااد غيرمساقيم بر بزه اثر بگذارد
و حقوق بزه ديدگان در برابر حقوق ماامان ،اياز به ماعادل شدن دارد»(شير ،1396 ،
)236
اگاهي به مجموع مقررا ااگلساان ،اهان ميدهد که اظام عدالت کيفر آن همواره
درصدد بيان مداديق يربااي جرم بوده و آنها را مهخص و خدوصياتي را برا عنوان
يربااي جرم ذکر اموده است در آخريه مقررا حاکم بر ايه کهور در ايه خدوص،
يربااي و بساگان ازديک او شامل همسر يعني زن و مرد که با هم زادگي ميکنند،
پدر خوااده يا مادر خوااده ،والديه ،سرپرست و خواهر يا برادر تني يا اا تني ،کودک و
شريک زادگي به معنا فرد که در يک خااه با فرد ديگر با هم زادگي ميکنند چرا
اينبه آااا از جنس موافق (همجنس) يا مخالف باشند معرفي اموده است و غير از افراد
مذکور فرد ديگر به عنوان بساگان يربااي جرم ،محسو اميامايدز (سبزوار اژاد،
)25 :1392
در يااون مجازا جرائم ايروها مسلح ( ) 1382از بزه ديده يا يربااي جرم مبني بر
تعريف يا مداديق آن سخني به ميان ايامده استز يااون ايروها مسلح ااگلساان
( ) 2006که از اوزده بخش تهبيل شده است مباحثي مااند رفاار مجرمااه شروع به
جرم ،تحريک و مساعد و تهويق ذکر شده است و در واين يک يااون بسيار مفدل،
دييق و يبپارچها است که تمام مسائل ماهو و شبلي اظامي و ديگر مقررا اظامي
را در خود جا داده است ،ليبه به بزه ديده مبحثي اخاداص اداده است و به اظر
ميرسد که بايد به مقررا جزا ايران و ااگلساان که ذکر گرديده تا ايه يسمت در
مورد بزه ديده صحبت شد در ادامه به ايازها بزه ديده پرداخاه ميشودز

1

- Daniel
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پرداخت غرامتيبي از ايازها بزه ديده ،اياز به پرداخت غرامت از سو بزهبار استز
خسار ها وارده به بزه ديده به جات آسيبها و ضرر و زيانها وارده به و بايد
به احو مطلوبي جبران شودز بزهبار با پرداخت غرامت ميتوااد تا حدود ايه آسيبها
را جبران کندز بزه ديده يبل از بزه ديدگي در وضعيت مناسبي يرار داشاه است و بزه،
مويعيت او را خرا کرده استز بايد کار ااجام شود تا وضعيت بزه ديده به وضعيت
يبل از بزه ديدگي برگردد؛ از ايه رو يبي از موارد مامي که طرفداران عدالت ترميمي
مطرح ميسازاد ،بابود وضعيت بزه ديده به وضعيت يبل از بزه ديدگي است که با
پرداخت غرامت به وسيله بزهبار ،يک گام بسيار مام برداشاه ميشود (شير ،1396 ،
)253
جبران خسار وارده به يربااي توسط مجرم در دادگاهها کيفر به طرق مخالفي
صور ميپذيرد:
 -1يبي از طرق جبران خسار وارده به يربااي جرم آن است که اموال و منافن
ااشي از جرم به يربااي به صور اسارداد ااجام پذيردز در يواايه کيفر ااگلساان در
مورد اسارداد اموال و منافعي که يربااي جرم در اثر ارتبا جرم از دست ميدهد،
مقررا ماعدد پيش بيني شده استز اوليه مقرر ،در ايه مورد ماده  28يااون سريت
 1968است که به دادگاه اجازه ميدهد که ايدام به صدور دساور اسارداد اموال مسرويه
(عيه) يا معادل اجازه ميدهد که ايدام به صدور دساور اسارداد اموال مسرويه (عيه) يا
معادل آنها (ييمت يا مثل) به يربااي امايدز در ماده  107يااون عدالت کيفر 1988
دادگاه اجازه دارد که باوااد فروش اموال ضبط شده را صادر امايد و از وجه حاصله،
ضرر وارده به يربااي جرم را مسارد داردز
در ايه رابطه ماده  214يااون مجازا اسالمي مدو  1392يابل توجه استز ايه
ماده مقرر ميدارد« :مجرم بايد مالي را که در اثر ارتبا جرم تحديل کرده است ،اگر
موجود باشد عيه آن را و اگر موجود اباشد مثل آن را و در صور عدم امبان رد مثل،
ييمت آن را به صاحبش رد کند و از عاده خسار وارده ايز بر آيدز هر گاه از حيثيت
جزايي وجاي بر عاده مجرم تعلق گيرد ،اسارداد اموال يا تأديه خسار مدعيان
خدوصي بر آن مقدم است»ز
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بنابرايه يااواگذار يها دادسرا و دادگاه را حسب مورد مبلف اموده که ضمه
صدور تدميم ماهو  ،در مورد اسارداد ،معدوم کردن و ضبط اموال يا اشياء که دليل يا
وسيله ارتبا جرم بودز از جرم تحديل شده ،حيه ارتبا جرم اساعمال شده و يا
برا اساعمال اخاداص داده شده ،تعييه تبليف امايدز مفاد ماده  215يااون مجازا
اسالمي ( )1392با اادکي تغيير در ماده  148يااون آييه دادرسي کيفر ( )1392آمده
استز
 -2شبل دوم جبران خسار وارده به يربااي جرم به شبل مجازا مجرم خواهد
بودز هر چند جبران خسار وارده به يربااي ،ااشي از جرم در اظام کيفر ااگلساان در
موارد خاص به سالها بسيار طوالاي بر ميگرددز يااواي که امروزه در ايه در
ااگلساان يابل اجرا ميباشد ،موارد مقرر در مواد  130-134يااون اخايارا دادگاهها
2
کيفر  12000است که برخي از ايه مقررا سال  2003يااون عدالت کيفر 2003
اصالح گرديده استز در موارد  1و  2يااون اخايارا دادگاهها کيفر  2000آمده
است که دادگاه جزا يا مجساريت ميبايست در تعييه مجازا  ،شرايط و اوضاع و
احوال مجرم را همراه با ايداما موجب جبران خسار يربااي جرم را لحاظ امايدز
يااون  2003ايز ايه امبان را به دادگاه داده است که در تعييه مجازا ها اجاماعي و
شرايط تعييه شده در ايه گواه مجازا ها ،اهداف مجازا و جبران خسار يربااي
جرم را ملحوظ اظر يرار دهند(سبزوار اژاد)102 ،1392 ،
 -3جبران خسار از طريق اخطار برا مجرمان بزرگ سال طريق ديگر است که
در مقررا کيفر ااگلساان برا يربااي جرم پيش بيني گرديده استز تا سال 2003
مقررا يااواي در مورد اخطار به مجرمان بزرگ سال ،در کهور ااگلساان وجود
اداشت و تناا در يااون جرم و بي اظمي  31998است که در ارتباط با مجرمان جوان و
کودک در ايه زمينه مقررا يااواي ظاور پيدا ميکندز علي رغم ايه اوع ايداما در
يااون  2003ايه کهور ،امروزه کمار برا جبران خسار يربااي جرم از آن بار برده
است و با شيوه آورده شده برا افراد جوان بسيار مافاو استز ماده  22يااون عدالت
کيفر  2003ارائه اخطار را برا مجرم از سو دادگاه بيان ميدارد که در آن دادگاه
ميتوااد ،در صور وجود شرايطي که اطمينان بدست آيد که مجرم ميتوااد ،خسار
1

Powers of criminal courts(senteneing)act 2000
Criminal Justice Act 2003
3
Crime and Disorder Act 1998
2
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وارده به يربااي را جبران امايد ،ايدام به صدور چنيه اخطار امايدز در يواايه کيفر
ايران ،اااد مهابه ا باوااد همااند اظم عدالت کيفر ااگلساان ايدام به صدور چنيه
اخطار امايد وجود اداردز تناا مورد که دادگاه ميتوااد مجرم را به پرداخت
خسار وارده به يربااي جرم وادارد تهويق امايد ،درخواست دادگاه برا اصالح ذا
البيه طرفيه است که در آن ضماات اجرا يااواي وجود ادارد در ااگلساان به موجب
مواد  22و  23يااون مذکور ،دادساااي بايد دليل کافي برا ارتبا جرم ماام داشاه
باشد و يا ماام ايرار به ارتبا جرم خود بنمايد و اخطار صادره در ارتباط با جرم
ارتبابي باشدز دادساااي بايد در مورد اثر شرايط اخطار به مجرم توضيح دهد و به و
اخطار دهد که در صور عدم رعايت شرايط ميتوااد و را تحت تعقيب يرار دهد
(سبزوار اژاد)105-104 ،1392 ،
چاارميه روش برا جبران خسار  ،اسافاده از اخطار غيررسمي و ااايي (رسمي)
است به موجب يااون جرم و بي اظمي  1998براامههايي از سو دادگاه با يرار ارجاع
به هيا رسيدگي به مجرمان جوان برا صدور اخطار ااايي ارائه گرديده است،
ميااجي گر بيه يربااي و مجرم ،عذرخواهي يا جبران خسار از يربااي و جامعه به
عنوان بخهي از ايداماتي است برا کاهش تبرار جرم افراد مجرم جوان در اظر گرفاه
شده استز بر اساس مقررا يااون جرم و بي اظمي  1998افسر (مأمور) پليس،
مي توااد ايدام به صدور اخطار غيررسمي برا مجرمان کمار از  18سال امايدز در ايه
ايدام که دليل کافي برا ارتبا جرم از سو مجرم وجود دارد و مجرم ايدام به
ارتبا جرم اموده و از اظر افسر پليس هم به افن عموم اميباشد که از تعقيب گردد،
در مقر پليس افسر در حهور والديه يا سرپرست يا اماينده يااواي يا مددکار اجاماعي
محلي ،ايدام به صدور اخطار برا و امايدز پس از آن مجرم به کميسيون محلي اطفال
بزهبار ارجاع داده ميشود کميسيون مذکور پس از ارزيابي شرايط ،ايدام به اتخاذ براامه
ريز برا و ميامايدز ايه براامهها ميتوااد شامل ماليا با يربااي جرم يا
عذرخواهي از او يا اساماع اثرا جرمي که بر يربااي گذاشاه يا براامه کار و جبران
خسار برا يربااي جرم باشدز به هر حال ،به اظر ميرسد ،صرف اظر از اهداف ديگر
ايه براامه ،يربااي جرم و اتخاذ ايه گواه براامهها و ايدام و برا جبران خسار
يربااي جرم از مبااي اساسي و بنياد اتخاذ چنيه رويبرد از سو يااواگذار
ااگلساان استز
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در ايران تفبيبي در دادرسي ها ،بيه افراد (يربااي جرم) به لحاظ سه آاان وجود
اداردز بنابرايه چنيه اااد يااواي در ايران وجود اداردز هر چند در برخي موارد دادگاهها
با ابابار خود ايدام به صدور چنيه آرايي در ايه جات اموده؛ اما بدياي است که با
توجه به حاکميت اصل يااواي بودن دادرسيها ،صدور چنيه احبامي ولو اه افن مجرم
و يربااي جرم باشدز به جايي اخواهد برد ،بنابرايه ميبايد به دابال راهبارها يااواي
گهتز» (سبزوار اژاد)107 ،1392 ،
بهبود امنیت« عالوه بر اياز به پرداخت غرامت ،جبران وززز ،بزه ديدگان ايازها ديگر ايز داراد
که بايد به آنها توجه شودز طرفداران عدالت ترميمي ،ايه ايازها را تحت عنوان بابود
امنيت مطرح ميکنندز شناسايي اوع آسيبها وارده به بزه ديده حائز اهميت استز در
فرايند عدالت کيفر خيلي ساده به ايه موضوع اگريساه ميشود؛ ايه گواه تدور
مي شود که وياي اتومبيل يک افر سريت شد يا کسي مورد ضر و شام يرار گرفت،
هميه که مبلغي به عنوان غرامت پرداخت شود کافي است؛ در حالي که بزه ديده به
جات آسيب ها وارده ،ايازها ديگر ايز داردز احساس تناايي ،ترس و ااامني در
اجاماع ،همواره بزه ديدگان را راج خواهد دادز بزه ديده ،يبل از ارتبا بزه ،احساس
خوبي در مورد زادگي دارد ،از مردم و اعها جامعه امي ترسد ،حاي آاان را دوست
داراد وياي کسي مورد تجاوز يرار ميگيرد يا بزهبار يبي از ازديبان او را به يال
ميرسااد و يا مجروح ميکند ،احساساتش تغيير ميکند و يطن ارتباط با اجاماع ،ترس
و وحهت و ااامني تمام وجود او را پر ميکندز
بر اساس بند  14ماده  7پيهيه ااگلساان ،دادساااي ميبايد به درخواساي که از سو
ااادها مذکور که برا جبران خسارا وارده به يربااي پيش بيني شدهااد ،پاسخ و
اطالعا مورد اياز را در ايه خدوص ظرف  60روز برا آاان ارسال داردز کارمندان
دادگاه براساس بند  4ماده  8در ااگلساان موظف هساند که محل جداگااها را برا
يرباايان در هنگام اااظار دادرسي و حهور در دادگاه در اظر بگيرادز ايه محل بايد به
احو باشد که از دسارس ماام ،خااواده و يا دوساان او به دور باشدز از جمله موارد
ديگر که مي توااد در بابود امنيت يرباايان مؤثر است تبليف کارمندان دادگاه در
ااگلساان است که بايد حدول اطمينان امايند که مد اااظار يربااي را برا حهور در
دادرسي طوالاي اباشد ،به طور که ايه اااظار ابايد بيش از دو ساعت به طول
ااجامد(سبزوار اژاد)136 ،1392 ،
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«اسافاده شاهد از پوشهي مااند کاله و لباس بر مبنا ماده  26يااون عدالت جوااان
و ادله کيفر  1999در دادگاه ،جات اينبه صور و شمايل شاهد هنگام ادا شااد
ديده و شناخاه اهود و با آن حالت مطالب خود را بيان دارد ،از موارد است که در
راساا پناان داشاه هويت شاهد و در اايجه جلوگير از ورود آسيبها احامالي به
و در آينده استز در مقررا ايران اسافاده از چنيه ايدامي پذيرفاه اهده استز از
ايداما ديگر ياا واگذار ااگلساان ،ايجاد محدوديت اااهار دادرسي و شناسايي مهاود
است که به موجب ماده  45يااون مذکور ،دادگاه ميتوااد دساور دهد ،هيچ مطلبي از
دادرسي مربوط به افراد زير  18سال ،اااهار ايابد ،به احو که افراد جامعه از آن آگاه
شده و سبب شناسايي فرد شرکت کننده در دادرسي شودز به هميه دليل ابايد اام يا
آدرس محل سبوات و موسسها که يربااي در آن تحديل يا کار ميکند ،مناهر گرددز
ايجاد محدوديت برا اااهار مهخدا يربااي يا شاهد جرم ،به اطفال محدور
اميگرددز به موجب ماده  46يااون مذکور ،افراد بزرگسالي که به عنوان شاهد در دادگاه
حهور مي يابند ،بر حسب تهخيص دادگاه ،چنااچه اااهار مهخدا آاان به سبب
سابقه فرهنگي و اجاماعي و ريههها اژاد يا اوضاع کار و خااوادگي يا اعاقادا
مذهبي و ديدگاهها سياسي موجب ايجاد رفاار بر عليه آاان از سو ماام يا اعها
خااواده يا دوساان ماام و سبب ترس و اضطرا شاهد يا هر فرد شرکت کننده
دادرسي به عنوان شاهد شود ،دادگاه ميتوااد اام و آدرس محل زادگي ،تحديل و کار
و تدوير او را مناهر انمايدز(سبزوار اژاد)140 ،1392 ،
يااواگذار در يااون آييه دادرسي کيفر ( )1392در راساا بابود امنيت بزه ديده
گامهايي برد اشاه استز توضيح آابه آييه دادرسي جرائم ايروها مسلح بخش ههام
از يااون ياد شده را به خود اخاداص داده استز ماده  38ايه يااون در ايه راساا مقرر
ميدارد « :ضابطان دادگسار مبلفند شاکي را از حق درخواست جبران خسار و باره
مند از خدما مهاورها موجود و ساير معاضد ها حقويي آگاه سازادز» بزه
ديده که جرم عليه و واين شده و اعاماد خود را از دست داده است در وضعيت
اابسامااي يرار دارد و ضابطان دادگسار که معموالً اوليه مقاما رسمي هساند که بزه
ديده با آاان روبه رو ميشود يااواگذار آاان را مبلف اموده است که او را از حق
جبران خسار و باره مند از معاضد حقويي مطلن امايندز بدياي است که ايه
وضعيت در بابود امنيت بزه ديده مؤثر استز
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در راساا بابود امنيت بزه ديده ،پيهنااد ميگردد يااواگذار ،پيش بيني امايدز
مسافاد از تبدره يک ماده  214قزآزدزک ( ) 1392در جرائم خطرااک و مجرميه سابقه
دار که احامال برا بزه ديده دارد با درخواست بزه ديده يا تهخيص بازپرس تدابير
الزم از يبيل آموزش برا حفاظت از سالمت جسمي و روحي يا تغيير مبان آن اتخاذ
امايدز الباه ايه ايداما همااطور که ذکر گرديد در فرضي که خطر بزه ديده را از
جااب ماام يا خااواده او تاديد امايدز
اعطای اختیار« بزه ديده در اظام عدالت کيفر اخايار اداردز و احساس ميکند در حالي که
بيهاريه آسيب را ديده است ،کماريه حق را دارد ،حاي در بسيار موارد حق صحبت
کردن ايز به و داده اميشود ،در حالي که بزه ديده مامايل به داشاه اخايار در فرايند
عدالت استز از اظر طرفداران عدالت ترميمي ،يبي از ايازها بزه ديده ،اياز به اعطا
اخايار استز» (شير )256 ،1396 ،
بسياراد بزه ديدگااي که ترجيح دهند به جا تنبيه و کيفر بزهبار فرايند را
اااخا کنند که خود در آن دخالت کنند و ميتوااند در خدوص احوه پاسخ به بزهبار
تدميم بگيرادز اعطا ايه اخايار ،موجب مهارکت بيهار بزه ديده در فرايند تحقق
عدالت خواهد شدز « اعطا اخايار حق يداص و توافق در خدوص ديه در جنايا
عمد در حقوق ايران و فقه اسالمي مهاهده ميشودز» (شير )256 ،1396 ،
در دادرسيها کيفر  ،بزه ديده حق دارد در بيان مطالب آزاد داشاه باشد چه در
دادسرا و دادگاه ها عمئمي و اظامي صرفاً برا بزه ديده جات اساماع شبايت
اخطاريه صادر مي شود و حاي بعهي از يها در فرضي که جرم جنبه عمومي دارد
اياز به اخطار به شاکي امي بينندز در ايه فرض بزه ديده از فرايند رسيدگي کنار
گذاشاه ميش ودز الزم است بزه ديده که بزه را تحمل اموده باالحص در دادرسي اظامي
مورد توجه يرار گيرد و در مراحل مخالف رسيدگي از جمله آزاد شروط ،تعليق
اجرا مجازا  ،اظاارا او شنيده شود و ايه مسالزم يااواگذار استز
-2بزهکار
مامتريه اهداف عدالت ترميمي در ارتباط با بزهبار را ميتوان در موارد زير
بررسي امودز
 -موانع بازگشت بزهکار به جامعه
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طرفداران عدالت ترميمي ادعا ميکنند روشها عدالت کيفر برا بازگهت
بزهبار به جامعه ااموفق بوده استز ايه عدم موفقيت اول به دليل ماهيت اظام عدالت
کيفر استز با مطالعه در دفاعيا ماامان در فرايندها کيفر و دساه بند ايه گواه
دفاعيا  ،گواهها مخالفي از توجياا آاان را مهاهده ميکنيم:
يک – گروهي اساساً منبر ارتبا بزه هساند و مي گويند ما مرتبب جرمي
اهده ايم ،ايه افاراست ،پرواده ساز است ،وايعيت ادارد و اظااراتي از ايه يبيلز
دو -گروهي ديگر ،ارتبا بزه را ميپذيرد ولي صدمهها وارده را به طور کلي يا
جزئي اابار مي کنند؛ مثالً مي گويند بلي مه فال شيء ماعلق به بزه ديده را دزديدهام
ولي ايه شيء دارا ارزش معنو يا ماد خاصي ايست و اظاارا بزه ديده مبني بر
آسيبها وارده شديد روحي و عاطفي را منبر ميشوادز به خدوص در تجاوزا
جنسي به عنف ،ايه توجياا زياد مهاهده ميشودز
سه -گروهي ديگر ارتبا بزه و صدمه وارده را يبول ميکنند ولي ادعا ميکنند
در لحظه ارتبا جرم ،مثالً مجور ،خوا  ،مست يا مهطر بودهااد؛ در اايجه مسئوليت
ارتبا فعل بزهبارااه را از خويش افي ميکنندز
چاار -گروه ديگر ،ضمه يبول مسئوليت ارتبا بزه ،بزه ديده آر مساحق بزه
ديدگي ميدااند و ادعا مي کنند که او به سزا عملش رسيده است و بايد با او چنيه
رفاار ميشدز
در اظام عدالت کيفر ايه رفاارها از ااحيه بزهباران فراوان ديده ميشود و به
هميه دليل ،رفن ايه گواه مواان در اظام عدالت کيفر تقريباً محال است؛ زيرا بزهبار
با پذيرش بزهبار خود در معرض کيفر يرار ميگيردز عدالت ترميمي باآگاهي از ايه
گواه مواان در اظام عدالت کيفر  ،روشهايي را پيهنااد ميکند کابزهبار با پذيرش
بزهبار و مسئوليت رفاار  ،در مسير محبوميت کيفر يرار اگيرد ،بلبه به و
مساعد ميشود آسيبها وارده به بزهبار را جبران و بديه وسيله راه بازگهت و
به جامعه هموار ميشودز» (شير )288 ،1396 ،ز
پذیرش داوطلبانهی مسئولیت توسط بزهکاريبي از براامه هايي که طرفداران ترميمي به طور جد از آن حمايت ميکنند،
پذيرش دواطلبااه مسئوليت توسط بزهبار استز بزهباران در فرايندها عدالت
ترميمي فقط اسبت به اتااماا خويش مدافن هساند و اقهي بر عاده ادارادز در حالي
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که در فرايندها عدالت ترميمي ،آاان کنهگران فعال هساند ،بزهباران در حلقهها
ترميمي وارد ميشود و دريافاه پاسخ مهارک با بزه ديده به توافق ميرسندز در فرايند
کيفر  ،به دليل ساخاار ماهو اش ،هر چند با اصالحا و جنبشها اصالحي به طور
دائم تغيير کند ،اميتوااد به بريرار ارتباط بزه ديده و بزهبار و پيهگير از ارتبا
جرم در آينده کمک کندز ولي در فرايند ترميمي ،پذيرش داوطلبااه مسئوليت ،جااهيه
اابار بزه و مسئوليت در عدالت کيفر ميشودز ايه پذيرش اخايار به ايجاد رابطه
مجدد بزهبار و بزه ديده و اعها جامعه منجر ميشودز بزهبار احساس ادامت
خواهد کردز برا جبران آسيبها وارده تالش ميکند و يک حس امنيت يو در او
ايجاد ميشود که ايه حس به و کمک ميکند تا در آينده به سمت جرم بازاگرددز
ابزار صاديااه پهيمااي و ادامت به همراه تالش جد برا جبران اعمال غلطي که
ااجام دادهااد ،برا آنها احارام اعها مطين يااون در جامعه و حاي بزه ديده را به
ارمغان ميآورد؛ در اايجه ما به اهداف مخالفي دست پيدا کردهايم؛ بزهبار را اصالح و
راه بازگهت و به اجاماع را هموار و خسار ها و آسيبها وارده بر بزه ديده را
جبران کردهايم و از ويوع جرم در آينده ايز پيهگير امودهايم»ز (شير )292 ،1396 ،
عدالت ترميمي ،براامهها ماعدد در رابطه با تهويق بزهبار به پذيرش داوطلبااه
مسئوليت تدارک ديده است که به اهم ايه براامهها ،يعني ميااجي گر ميان بزه ديده و
بزهبار ،اهستها گروهي خااوادگي و حلقهها تعييه کيفر يبالً پرداخاه شده استز
 شرمساری همراه با گذشت و بازپذیریيبي از هدفهايي که عدالت ترميمي در ارتباط با بزهباران دابال ميکنند ،به وجود
آوردن حس ادامت و شرمسار در بزهبار است؛ زيرا تا زمااي که چنيه احساسي در
بزهبار تقويت اهود ،امبان جلوگير از تبرار بزه در آينده فراهم اميشودز تناا در
صورتي مي تواايم از ويوع مجدد بزه جلوگير کنيم که در بزهبار حسي تقويت کنيم تا
خودش از ارتبا بزه پرهيز کند و ايه پرهيز و اجانا زمااي به وجود ميآيد که او از
کرده خود پهيمان شودز ايه ادامت و پهيمااي يا شرمسار  ،اه تناا موجب ميشود
بزهبار در آينده مرتبب جرم اهود ،بلبه باعث ميشود جات جبران زيانها و
آسيبها ااشي از بزه تالش کند ز تفاو مام ديگر که در اينجا بيه ديدگاه عدالت
کيفر و عدالت ترميمي وجود دارد ،ايه است که در ديدگاه عدالت ترميمي ،سرزاش
بزهبار که جات شرمسار کار و صور ميگيرد ،همراه با تهويق بزه ديده به
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با گذشت دوباره بزهبار به جامعه

بخهش و گذشت استز ايه احوه برخورد ،موجبا
را فراهم خواهد آوردز
 جبران خسارت بزه دیده به وسیله بزهکارمهاورتريه شبل جبران آسيبها بزه ديده در اظام عدالت کيفر  ،جبران مالي
است که بزهباران ملزم مي شواد با حبم دادگاه بپردازادز در گذشاه ،رسيدگي به ايه
آسيبها در محاکم کيفر و الزام بزهبار به پرداخت آن ،مورد يبول اظام عدالت
کيفر ابود و زيان ديده بايد از طريق محاکم حقويي ،خواساه خود را مطرح ميکرده
استز برا مثال« :اوليه بار پرداخت غرامت 1در يااون عدالت کيفر ااگلساان مدو
 1372به عنوان مجازا کمبي در موارد که بزه ديده ،صدمه ،آسيب يا خسارتي ديده
بود ،معرفي شدز ده سال بعد ،دادگاهها اخايار اعمال جبران خسار را حق خود
دااساند ،آن را يک حبم ساده کمبي برا کيفر به اضافه کيفرها ديگر برشمردادز الباه
در صورتي که هم جبران خسار و هم جزا اقد مورد حبم يرار گيرد ،پرداخت
جزا اقد اولويت داردز (يااون عدالت کيفر  )1982يااون عدالت کيفر ،1988
دادگاهها را موظف کرد که داليل خود را برا صادر ابردن حبم جبران ،بيان امايندز»
الباه ،اميتوان ادعا کرد کسي که ديه دريافت ميکند ،آسيبهايش جبران شده استز
مثالً کسي که ديگر را با چايو مجروح ميکند ،هرگز اميتوااد با پرداخت ديه وضن
را به حالت يبل از چايو خوردن برگرداادز حاي ،اگر يلباً از کار خود پهيمان شود و
خسار ها ماد الزم را هم بپردازد ،اميتوااد آسيبها روحي و روااي وارده را
جبران امايدز ولي به هر صور حدايل از اظر ماد  ،تا حدود ميتوااد آسيبها
وارده را جبران امايدز» (شير )297 ،1396 ،
علي رغم پيش بيني مقررا الزم در سطح ملي و بيه المللي در مورد لزوم جبران
خسار بزه ديده از طرف بزهبار ،به دليل ماهيت ااکارآمد اظام عدالت کيفر ،
خسار اکثر بزه ديدگان بدون جبران بايي ميماادز برا مثال« ،بر اساس پژوهشها
ااجام شده توسط وزار کهور ااگلساان ،اکثر بزه ديدگان چيز از شخدي که بزهي
عليه آاان مرتبب شده بود ،حاي وياي بزهبار محبوم ميشد ،دريافت ابردادز اسبت
بزهبارااي که مرتبب بزهها خهه شده بوداد و در دادگاهها بخش به پرداخت
خسار محبوم شداد از  %60به  %35کاهش يافت و در دادگاهها کيفر ايز هميه
1

- compensation
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کاهش ثبت شده از  %29در سال  1999به  16درصد در سال  2001کاهش يافتز در
مورد بزهها خفيف تر اسبت بزهبارااي که محبوم به پرداخت خسار در دادگاه
بخش شداد از  %22به  14بزه و در دادگاه کيفر در سال  1990از  %13به  %8در سال
 2001رسيدز در گزارش مذکور داليل کاهش مهخص اهده استز»
داليل اصلي ايه کاهش ،عدم توااايي يا تمايل بزهباران بوده استز دادگاهها وياي
مهاهده مي کنند که احبام يبلي به دليل عدم امبان پرداخت توسط بزهباران يابليت
اجرايي ادارد ،ااگيزها برا صدور چنيه احبامي ادارادز
ماهيت اظام کي فر  ،تنبياي استز هر چند يااون آئيه دادرسي کيفر در ماده 14
مقرر داشاه که شاکي ميتوااد جبران تمام ضرر و زيانها ماد و معنو و منافن
ممبه الحدول ااشي از جرم را مطالبه کند و در تبدره يک ايه ماده زيان معنو را
تعريف اموده استز ليبه با بررسي آرا محاکم کيفر و اظامي ايران ،جبرااي که بزه
ديده دريافت مي کند ،شبل محدود دارد ،زيرا جبران ماد است و آرا مربوط به
جبران خسار ها معنو بسيار اادر است و به عنوان امواه در پرواده موسوم به
هموفيليها برا اوليه بار چنيه حبمي صادر شدز
مهبل ديگر مربوط به حالت روحي و روااي بزهبار استز از ديدگاه بزهباران ايه
گواه احبام اه تناا موجب تقويت احساس مسئوليت در بزهبار اميشود ،بلبه او را در
موضن دشمني دوباره با بزه ديده ايز يرار ميدهد حاي در صور محبوميت بالطايف
الحيل سعي در عدم پرداخت خسار به بزه ديده داردز
برا مثال در يااون مجازا اسالمي مدو  1375مقررا سخت گيرااه ا در
ايه خدوص وضن شده استز اباه يابل توجه آن است که مقررا ايه ماده در
دادرسي اظامي ايز به کار گرفاه ميشودز به موجب ماده  696ايه يااون« :در کليه
موارد که محبوم عليه عالوه بر محبوميت کيفر به رد عيه يا مثل مال يا ادا
ييمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ااشي از جرم محبوم شده باشد و از اجرا حبم
اماناع امايد ،در صور تقاضا محبوم له دادگاه با فروش اموال محبوم عليه به جز
مساثنيا ديه حبم را اجرا يا تا اسايفاء حقوق محبوم له ،محبوم عليه را بازداشت
خواهد امود»ز
به موجب ايه ماده محبوم عليه تا زمان پرداخت يا صدور حبم اعسار يا تقسيط
محبوم به در زادان خواهد مااد که ايه يااون بسيار سخت گيرااه استز يااون ديگر
ايز در ايه ارتباط به تدويب رسيد که حاي امبان بازداشت در موضوعا حقويي را
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پيش بيني کرده استز ماده  1يااون احوه اجرا محبوميت مالي مدو 1394/3/23
مقرر ميدارد « :هر کس به موجب حبم دادگاه به دادن هر اوع مالي به ديگر محبوم
شود و از اجرا حبم خوددار ورزدززز» ممبه است محبوميت ااشي از يک
محبوميت مداي باشدز
جبران خسارت از طریق دولتتالش برا جبران مساقيم خسار يربااي ااشي از جرم از طريق دولت در کهور
ااگلساان ،به دهه  1960بر مي گرددز اقش و مسئوليت دولت برا جبران خسار
يربااي با توجه به ايه وايعيت که جرم در اثر ااتوااي اظام عدالت کيفر در تأميه
امنيت از يربااي با توجه به ايه وايعيت که جرم در اثر ااتوااي اظام عدالت کيفر در
تأميه امني ت از يربااي واين گرديده است ،مورد ايبال و تدديق عموم است و در بعهي
موارد از سو مقاما وزار کهور ااگلساان مورد تاکيد يرار گرفاه و جبران خسار
دولاي راهي برا جبران ضرر وارده به يربااي وابساه شده است (راجا-603 :1975،1
)605ز
شيوه جبران خسار از طريق دولت در کهور ااگلساان ،عليرغم يابل منايهه بودن
آن که تا کنون کم و بيش ادامه دارد ،به دهه  1960به براامه داوطلبااه تحت عنوان
«هيا جبران صدما کيفر » بر ميگردد که در سال  1964تأسيس گرديد که جزء
اوليه ايداماتي بود که در اروپا ااجام گرفتز بر اساس ايه طرح ،به کسااي که در جريان
يک عمل مجرمااه آسيب و صدمه ديده بوداد ،خساراتي پرداخت ميگرديدز ايه ايدام
غير از موضوع رسيدگيهايي بود که در دادگاهها صور ميگرفت ،ولي دادگاهها در
تعييه مجازا مجرم در صورتي که از سو ايه هيا خسار يربااي پرداخت
ميگرديد ،آن را مورد محاسبه يرار داده و يربااي اميتوااست دوباره خسارتي از طريق
دادگاه مطالبه امايدز براامه جبران خسار  1964از آن جات دارا اهميت است که از
آن زمان ،دولت مسئوليت ايراد صدما وارده به شاروادان در حوزهها زادگي
اجاماعي را ماقبل ميشود»ز به گفاه هاريس« :ايه ايدام گامي به جلو بر يدر سياسي
يربااي جرم است و چنيه براامههايي ميتوااد به شبل يک ايدام اماديه در مورد

1

-- Rejda
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اگرااي دولت در مورد يرباايان جرم باشدز ايه براامه اجازه ميدهد که دولت بعهي از
مسئوليت ها مربوط به صدما وارده به شاروادان را بپذيرد»(هاريس)60 :1992 ،1ز
«يواايه کهور ااگلساان اهان ميدهد تا سال  1998از سو يااواگذار طراحي
يااواي در ايه کهور ارائه و ايجاد اگرديده بودز تناا از سال  1988است که براامه
يااواي برا جبران خسار يربااي جرم در ايه کهور بر اساس يااون عدالت کيفر
 21988در يالب مواد  107-118پديدار ميگرددز در يااون مذکور آمده است که هيا
جبران خسار  ،مجر براامه پرداخت خسار برا صدما جزايي و مسئول تعييه
ادعاهايي است که در ايه خدوص مطرح ميگردد (سبزوار اژاد)115 ،1392 ،
در يواايه موضوعه ايران مهاهده اميشود دولت تبليفي به جبران خسار وارده
به يربااي جرم ااشي از حهور و در دادرسيها کيفر است که به عنوان شاهد
حهور پيدا کند ليبه موارد در يااون آييه دادرسي کيفر ( )1392مهاهده ميشود
که به تهخيص بازپرسي شاکي توااايي پرداخت هزينه را اداشاه باشد يا احهار از
طرف بازپرس باشد ،هزينهها از محل اعابارا مدو يوه يهائيه پرداخت ميشود که
مي توان به ماده  215از يااون ياد شده اشاره امودز
امروزه هيا ها جبران خسار صدما جزايي بر اساس مجموعه رويهها
(يواعد) يرباايان جرم سال  3 2005موظفااد که کليه اطالعا راجن به صدما وارده
به يربااي جرم را مورد توجه يرار داده و ظرف بيست روز از تاريخ وصول
درخواستها به آن ها پاسخ دهدز در صورتي که تدميم ايه مقام آن باشد که خسارتي
به يربااي پرداخت اگردد يا کمار از آن پرداخت امايد ،ميبايست توضيحا الزم و
علل آن را به يربااي اعالم داردز چنااچه ايه هيا ااوااد ظرف  12ماه در مورد جبران
خسار يربااي جرم تدميم گير امايد ،بايد به و اعالم دارد که ادعا و  ،در چه
وضعياي اساو از آن جايي که تدميما ايه مقام يابل تجديداظر در مرجن مافوق خود
است بايد کليه حقوق مربوط به درخواست تجديداظر به اطالع آنها رسااده شودز در
صور درخواست تجديداظر ،مقام مذکور بايد درخواست و را مندفااه و به طور
اساسي و عميق و بر اساس اطالعا ارائه شده ،مورد بررسي يرار دهدز در هميه راساا
است که بايد رواوشت کليه مدارک و اسناد مربوط به پرواده به آنها ارائه گرددز در
1

- Harrus
)Criminal justice Act 1988 (sections 107-118
3
The code of practice for victims of crime
2
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زمان تجديداظر خواهي ،مرجن تجديداظر ايز بايد کليه اطالعا مورد اياز را در ايه
مرحله به يربااي جرم ارائه امايند و از مراحل رسيدگي ،آنها را آگاه و راهنمايي الزم را
به آاان ارائه دهندز باالخره ايه که مرجن تجديداظر ،بايد اطمينان دهند که کليه
اطالعا در خدوص درخواست يربااي جرم برا و يابل دسارس خواهد
بود(سبزوار اژاد)115 ،1392 ،
يااون مجازا جرائم ايروها مسلح ،يااون خاص در حقوق جزا ماهو استز
در دادسراها و دادگاهها اظامي ايه يااون ،اصلي محسو ميگردد و برابر ماده  2ايه
يااون دادگاه ا ظامي مبلف است در موارد که مجازا جرمي در ايه يااون ذکر شده
است به اساناد ايه يااون حبم صادر امايدز اعمال تخفيف و تبديل ايز به موجب هميه
يااون خواهد بودز و برابر تبدره ايه ماده در موارد که مجازا جرمي در ايه يااون
ذکر اهده باشد چنااچه رسيدگي به آن جرم در صالحيت دادگاه اظامي باشد ،دادگاه
اظامي طبق يااون مربوط به آن جرم ،تعييه کيفر ميامايد و اعمال تخفيف و تبديل ايز
به موجب همان يااون خواهد بودز
با بررسي مواد يااواي ايه يااون فرض اوليه ،جبران خسار بر عاده مجرم استز
ماده  473يااون مجازا اسالمي ( )1392مقرر ميدارد« :هر گاه مامور در اجرا
وظايف يااواي ،عملي را مطابق مقررا ااجام دهد و همان عمل موجب فو يا صدمه
بداي کسي شود ،ديه بر عاده بيت المال است»ز
موضوع جديد يااون آييه دادرسي کيفر ( )1392پرداخت خسار ايام بازداشت
از ااحيه دولت استز بر اساس ماده  255ايه يااون« :اشخاص که در جريان تحقيقا
مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت ميشواد و از سو مراجن يهايي ،حبم
برائت يا يرار منن تعقيب در مورد آاان صادر شود ،ميتوااد با رعايت ماده ( )14ايه
يااون ذکر شده ،شاکي ميتوااد جبران تمام ضرر و زيانها ماد و معنو و منافن
ممبه الحدول ااشي از جرم را مطالبه کندز
ماده  475از يااون مجازا اسالمي ( )1392مقرر ميدارد« :در جنايت خطا محض
در موارد که پرداخت ديه بر عاده مرتبب است اگر به علت مرگ يا فرار ،دسارسي
به او ممبه اباشد ،ديه جنايت از اموال او پرداخت ميشود و در صورتي که مرتبب
مالي اداشاه باشد ،ديه از بيت المال پرداخت ميشودز»
«جبران خسار يااواي جرم توسط دولت ،به علت داشاه هزينهها فوق العاده از
يک طرف و ااتوااي دولتها و عدم يدر اظار برا اجرا آنها ،بدون جبران
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ماادن برخي از صدما و خسار وارده به يربااي و باره بردار ها سياسي و حزبي
در جات جلب آرا عمومي و فروکهي آن پس از ريابتها سياسي از طرف ديگر،
از جمله اارسايي هايي است که براامه مذکور را با مهبالتي روبه رو اموده است و
ااوااساه در ااگلساان اهداف اوليه را محقق سازد در ااگلساان سياساي محدود کننده
برا اسافاده از چني ه ايداماتي حاکم استز هر چند که براامه هيا جبران خسار
صدما جزايي  1964کليه صدما ااشي از خهوات و حمله به يربااي جرم را در
برمي گرفت و کليه افراد از هر ملياي را در ااگلساان شامل ميشد و در يااون عدالت
کيفر  1988موارد پرداخت آن ،گسارش يافت ،اما هزينهها فراينده آن ،منجر به
تدويب مقرراتي محدود کننده از طريق تدويب مقررراتي محدود کننده از طريق يااون
اصالح جبران خسار صدما جزايي  1995گرديد که اسبت به موارد شمول افراد
موضوع براامه يبلي ،دچار محدوديتهايي گهتز در ايه مقررا  ،ضمه تعريف افراد
شمول اسافاده از ايه پرداخت ها ،در صورتي که يربااي در ارتبا جرم عليه و  ،يابل
سرزاش تهخيص داده شود ،ميزان پرداخت جبران خسار کاهش يا از پرداخت آن
خوددار شودز در هميه جات در مواد  1و  2ايه يااون ،بساگااي که ميتوااند از
دريافت ايه گواه خسار ها باره مند شواد را محدود و کلمه بساگان و عهو خااواده
را منحدر به افراد خاصي از خااواده اموده و به ساير بساگان يربااي جرم تسر پيدا
اميکندز
در ايران وضعيت پرداخت خسارا يربااي جرم توسط دولت ،باار از ااگلساان
ابوده ،تطويل در پرداخت و عدم اخاداص بودجه از سو دولت و مهبال ادار و
يهايي آن و عدم آگاهي يرباايان از وجود چنيه منابن مزيد بر ايه گرديده که ااوان آن
را منبن يابل ارتبابي برا جبران خسار محسو امودز» (سبزوار اژاد،1392 ،
)117
« در ااگلساان جبران خسار  ،يبل از محبوميت و بعد از محبوميت و يبل از تعييه
مجازا و پس از تعييه مجازا از سو مجرم يابل پرداخت ميباشدز عموماً پرداخت
خسار به يربااي جرم يبل از مرحله دادرسي ،به عنوان عامل مخففه ا در تعييه
مجازا خواهد بودز چرا که پرداخت خسار  ،اوعي احساس پهيمااي و ادامت مجرم
استز
در موارد که مجرم اظاار ميدارد که ميتوااد ايدام به جبران خسار يربااي
امايد ،دادگاه ميتوااد تا  6ماه تعييه مجازا او را به تأخير اادازدز
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نتیجه گیری
امروزه شاهد تحولي شگرف در مفاوم امنيت ااسااي هسايمز ااامني و افزايش
فعاليت ها مجرمااه منجر به تغيير در مفاوم امنيت ااسااي شده استز ايه مفاوم شامل
وضعياي است که در آن افراد بهر از آسيبها جسمي ،روحي و روااي ،ترس و
اضطرا  ،ااامني و تاديد زادگي مدون اگه داشاه شوادز به عبار ديگر امنيت ااسااي
شامل حراست از هساه حياتي همه افراد بهر در برابر تاديداتي است که رشد و
بالندگي و شبوفايي اساعدادها شاروادان را در معرض مخاطره يرار ميدهدز
تاديدا عليه امنيت ااسااي به دو دساه تاديدا طبيعي و تاديدا ساخاه دست خود
بهر ميباشد که جرم و جنايت از مامتريه اوع تاديدا ساخاه خود ااسانها ميباشدز
وظيفه ايرو اااظامي به عنوان ضابطيه عام دادگسار در جامعه مقابله و مبارزه با ايه
اوع تاديدا استز ايرو اااظامي جماور اسالمي ايران ايز در راساا ااجام
مأموريتها خود و بريرار اظم و امنيت و آسايش عمومي ،مقابله با جرم و ااامني
در سطح جامعه و مبارزه با مجرمان و برهم زاندگان آسايش عمومي و امنيت ااسااي را
وجاه همت خود يرار داده استز
عدالت ترميمي تفبر جديد در امور کيفر ميباشد که به ترميم پيامدها ااشي از
جرم و جبران خسار ها وارده به بزه ديده تمرکز داردز عدالت ترميمي اقش دولت را
در امر يهايي کم راگ ميکند و بيهار به رابطه بزه ديده و بزهبار مياگردز با اجرا
براامهها عدالت ترميمي ميتوان به راحاي و يبل از اجرا حبم دادگاه ،خسار ها
زيان ديده و يا افراد ديگر را جبران کرد و بار مسئوليت بزهبار را کاهش دادز عدالت
ترميمي با دعو بزه ديده و بزهبار و اطرافيان و خااواده آنها سعي درترميم خسارا
بزه ديده و اعاده وضن به حالت سابق و سپس پيهگير از جرم را داردز هر چند
عدالت ترميمي تمرکز بيهار به بزه ديده دارد ،اما بايد ايه مطلب را در ذهه داشت که
عدالت ترميمي بزه ديده را در مهمون وسين مورد لحاظ يرار داده استز به احو که
جامعه محلي را که به دابال ويوع جرم دچار تنش شده را اوعي بزه ديده محسو
ميکندز عدالت ترميمي به بزهبار فرصاي ميدهد که با بزهديده گفاگو کند و بزهديده با
برون ريز مهبال خود و آسيبهايي که ديده و بيان اوضاع و احوال که ااشي از
ويوع حادثه بوده را بيان ميکند تا پيش از ورود به دادگاه ،بديه وسيله بزهبار احساس
ادامت کند و بديه ترتيب داوطلبااه تعاد خود اسبت به ترميم خسار ها وارده به
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بزه ديده را بپذيرد و هميه امر مسئوليت مداي ضابطيه را ميتوااد کاهش يا خاتمه دهدز
علي ايحال در ايه بيه يک موضوع مام ااديده گرفاه ميشود و آن ايه است که دولت
از چرخه سياست يهائي حذف ميشود و ايه حذف شدن ريسک بزرگي ميباشدز اگر
يرار بر ايه باشد که هر شخدي که مرتبب جرمي شد ،با صلح و آشاي از مجازا
فرار کند و صرفاً به پرداخت خسار ته دهد ،صياات جامعه زير سؤال ميرود و ايه
مطلب که يک جرم به ويوع پيوساه را اميتوان فراموش کرد و بايد ايه مطلب را يبول
کرد که تا جايگزيني کامل عدالت ترميمي به جا عدالت کيفر کالسيک فاصله زياد
وجود داردز عدالت ترميمي فرآيندها غير رسمي رسيدگي به اخاالفا ااشي از جرم
را به عنوان بديل فرآيندها رسمي و دولاي مطرح کرده است و از ايه ظرفيتها
موجود و از ظرفيتها موجود در فرهنگ عامه شبه حقويي يا روشها بومي
(محلي) شبه يهائي جوامن ،برا تسايل سازش و مدالحه ميان اطراف جرم و ترميم
خسار ها و آسيبها بزه ديدگان اسافاده ميکندز
عدالت ترميمي که در واين به منظور جبران خسارا و تسبيه االم بزه ديدگان
ايجاد گرديده است از هنگام ويوع جرم در زمانها و شرايط مخالفي ميتوااد مورد
اسافاده يرار گيرد آاچه که در ايه ميان از اهميت ويژها برخوردار است آگاهي و
اسافاده صحيح از روشها عدالت ترميمي با توجه به شرايط و وضعيت بزه کار و
بزهديده ميباشد ،زيرا اسافاده صحيح و درست از ايه اوع عدالت ضمه اينبه باعث
آگاهي بزهکار از وضعيت به وجود آمده و پاسخ گو امودن و ميشود موجب حمايت
از بزه ديده و تسرين در جبران خسار ها و ميگرددز
بنابرايه ميتوان گفت ،اهميت توجه و اجرا براامهها عدالت ترميمي روز به روز
در جاان کنواي آشبارتر ميشود پرداخاه و اجرا ايه براامهها به ويژه در کهور ما که
با چالش تراکم پروادهها يهايي در دادگاهها مواجه است اهميت و شبل موثر به
خود ميگيرد ،زيرا با ورود به برخي پروادهها يابل گذشت و اجرا براامهها
عدالت ترميمي به ويژه يديميتريه شبل آن (ميااجيگر ) که به اظر ميرسد با شرايط
فرهنگي و اجاماعي کهور ما ايز سازگارتر ميباشد به طرق مخالف موجبا کمک به
دساگاه يهايي ايجاد ميگردد ،مامتريه سازمان در ايه راساا ايرو اااظامي ميباشدز

اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان347...

منابع
1ز رهامي ،محسه ( ،)1385زمينه ها عدالت ترميمي در حقوق کيفر ايران،
مجله حقويي دااهگاه تاران ،شماره 74ز
2ز سماواتي پيروز ،امير ( ،)1385عدالت ترميمي ،اااهارا اگاه بينه ،تارانز
3ز سميعي ،حسيه و اقد اژاد ،مجابي ( ،)1389عدالت ترميمي ،شرم و بخهش،
فدلنامه علمي – ترويجي مطالعا پيهگير از جرم ،شماره 16ز
4ز شير  ،عباس ( ،)1396عدالت ترميمي ،اهر ميزان ،تارانز
5ز صفار  ،علي ( ،)1396مبااي کيفر شناسي ،اهر جنگل ،تارانز
6ز عباسي ،مدطفي ( ،)1382اافعال اويه عدالت ترميمي در ميااجيگر کيفر ،
اااهارا دااهور ،تارانز
7ز غالمي ،حسيه ( ،)1390عدالت ترميمي ،اااهارا سمت ،تارانز
8ز سبزوار اژاد ،رضا( ،)1392جايگاه شورا حل اخاالف در اظام عدالت
کيفر ايران ،پايان اامه کارشناسي ارشد ،دااهگاه آزاد واحد تاران مرکز ز
ز

