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چکیده
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مقدمه
نظام عدالت کیفری سنتی به دلیل محدوديتها و اشکاالتی چون ناکارآمدی ،عدم حمايت
شايسته از بزهديدگان و گروههای آسیب پذير در مقابل بزه ،موجب ظهور سیاستی به نام
عدالت ترمیمی شده است .اعتقاد منتقدان عدالت کیفری بر اين است که هم بزهديده ،هم بزهکار
و هم جامعه را در فرايند عدالت کیفری به نفع اقتدار عمومی از طريق قوانین کیفری ناديده
گرفته است .در صورتی که در عدالت ترمیمی که مبتنی بر اصالح و تربیت بزهکار است ،بر
نقش بزهديده بسیار تأکید میکند وهمواره در صدد ايجاد سازش میان طرفین دعوا و
خانوادههايشان است .از طرف ديگر ،خانواده به لحاظ اهمیتی که در زندگی شخصی و
اجتماعی انسان دارد ،الزم است قانونگذاران در برابر ناهنجاریهايی که در محیط خانواده
واقع میشود ،واکنش مناسبی نشان دهند .لذا در اين پژوهش نقش عدالت ترمیمی در قوانین
حوزه خانواده و مصاديق مبتنی بر اين سیاست در قوانین جزايی جديد مورد بررسی قرار
میگیرد .نتیجه بررسیها نشان میدهد با توجه به اصول و مبانی و شیوههای اجرايی عدالت
ترمیمی از يکسو و ويژگیهای جرايم خانوادگی و مجازاتهای آنها ،حوزه خانواده بهترين و
مناسبترين حوزه اجرای اين سیاست است؛ لذا قانونگذار نیز در قوانین کیفری جديد
شیوههايی نظیر آزادی مشروط ،میانجیگری ،توجه به بزهديده را در نظر گرفته است .در
آغاز اين نوشتار ،با بررسی اهداف و روشهای عدالت ترمیمی و چگونگی اجرای آن در
جرايم خانوادگی ،درصدد آنیم که نشان دهیم بااعمال مجازاتها ،مطابق اصل عدالت،
قانونگذاران را به اتخاذ چنین شیوههايی جهت برقراری عدالت خصوصا در محاکم خانواده
میتوان وادار کرد.

مفهومشناسی مصطلحات
1ـ عدالت ترمیمی
در لغت ،عدالت به معنای میانهروی در امور(خوری شرتونی ،1311 ،ج ،3ص ،)191مساوات و
مقابل ظلم(طريحی1141 ،هـ ،ج ،2ص )131است؛ در اصطالح نیز ،رعايت استحقاقها آورده
شده است(مطهری ،1314 ،ص .)221ترمیم نیز در لغت بـه معنای مرمت کردن و اصالح کردن
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خلل يا خرابی چیزی ،به کار میرود(معین ،1311 ،ص.)2312

عدالت ترمیمی فرايندی است که به وسیله آن ،تمام اشخاصی که در حادثه مجرمانه
دخیل هستند ،گرد هم میآيند تا با مشارکت يکديگر در مورد آثار و نتايج عمل مجرمانه و
آينده بزهديده و بزهکار و جامعه بعد از وقوع جرم ،چارهانديشی کنند(نجفی ابرندآبادی،

 ،1314ص .)22به عبارت ديگر ،عدالت ترمیمی رويکرد مبتنی بر حل و فصل جرم است که
خود طرفهای ذینفع و به طور کلی جامعه را در يک رابطه فعال به نهادهای قانونی
(پلیسی ـ قضايی) مرتبط میکند(فروزش ،1311 ،ص.)23

2ـ سیاست جنایی
سیاست در اصطالح حقوق کیفری ،اقدام و تدبیر است(جعفری لنگرودی ،3111 ،ص.)1311

سیاست جنايی در اصطالح ،مجموعه شیوهها و ابزارهای جزايی و سرکوبگرانهای
است که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان میدهد(الزرژ ،1312 ،ص.)9

سیاست جنايی در مفهوم مضیق آن همان سیاست جنايی در شکل تنبیهی و سرکوبگر
است که از آن به سیاست کیفری تعبیر میشود و درمفهوم موسع خود عالوه بر
اقدامات سرکوبگر کیفری ،شامل تدابیر پیش گیرنده جنايی نیز میشود(کامیاب،1314 ،
ص.)11

اصول ،اهداف و روشهای اجرای عدالت ترمیمی
با روشن شدن مفهوم عدالت ترمیمی ،و پذيرش آن به عنوان نوعی عدالت اجتماعی ،حال
اين سؤال مطرح است که آيا عدالت ترمیمی میتواند به عنوان سیاستی مناسب علیه
جرايم حوزه خانواده نقش ايفا کند يا اجرای عدالت ترمیمی در اين حوزه از ثمره خاصی
برخوردار نیست؟ برای پاسخ به اين سؤال بايد ابعاد سیاست عدالت ترمیمی به طور
کامل مورد توجه قرار گیرد:
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1ـ اصول
اصوالً عدالت ترمیمی ،سیاستی است که در پی بسیج امکانات و استعدادهای جامعه و
بزهديده و بزهکار و عدالت کیفری برای ترمیم گسستها و شکافهای روابط انسانی و
ترمیم و درمان لطمات و صدمات متحمل شده از سوی بزهديده و بزهکار و وابستگان آنها
و جامعه است و از روشی مسالمتآمیز برای مديريت بزهکاری بهره میبرد .به گونهای که
در عدالت ترمیمی ،خود فرايند عدالت دارای جاذبههای انسانی است و خود مبلغ فرهنگ و
مدنیت است .عدالتی که میخواهد بزهکاران را مستقیمتر مورد خطاب قرار دهد و از طرفی
وی را با جامعه ،بزهديده ،خانواده بزهديده و مقامات دستگاه عدالت کیفری آشتی
دهد(عباسی ،1312 ،ص .)29مطابق اين رويکرد ،جرم قبل از هر چیز ،تعدی و تجاوز به روابط
میان مردم است نه صرفاً اقدامی علیه دولت(پوستچی ،1319 ،ص .)21پذيرش اين اصل به
معنای ناديده انگاشتن اهمیت قانون نیست؛ بلکه قانون ،راهنما و ابزار بسیار مهمی در تنظیم
روابط میان افراد با يکديگر و با دولت است .لیکن بايد خاطر نشان کرد که قانون نیز برای
آن تصويب شده است که مانع از تعدی به روابط میان مردم گردد(غالمی ،1312 ،ص.)21

بنابراين بايد گفت عدالت ترمیمی موجب باز سازگاری بزهکار و جامعه و تشفی خاطر
بزهديده میشود(رايت ،1311 ،ص .)13بنابراين ديدگاه مذکور اساسیترين هدف نظام عدالت
ترمیمی را ترمیم و تصحیح خطا و اشتباه و جبران لطمات و صدمات و احیا و امیدهای از
دست رفته افراد و التیام احساسات جريحهدار شده و اعاده امنیت و آرامش سلب شده و
ترمیم روابط انسانی گسسته شده در میان تک تک افراد متأثر از جرم تلقی مینمايد و
عدالتی توزيع شده و تقسیم شده در میان تک تک افراد را میپسندد(عباسی ،1312 ،ص.)11

2ـ اهداف
حال با توجه به اصول و مبانی عدالت ترمیمی اهداف زير را میتوان برای آن
برشمرد:
الفـ عدالت ترمیمی درصدد آن است که آنچه نقض شده بهبود يابد؛ مهمترين هدف
در

رويکرد ترمیمی توجه به نیازها و دل مشغولیهای بزهديده است(غالمی ،1312 ،ص.)21
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بـ رويکرد ترمیمی در پی آن است که بزهديده و بزهکار را به مثابه دو انسان صاحب
کرامت پنداشته ،ترس و دلهره را از بزهديده برطرف سازد تا از بزهديدگی ثانوی وی
پیشگیری کند(رايت ،1311 ،ص.)22
جـ از ديگر اهداف عدالت ترمیمی در مورد بزهديدگان جبران خسارت آنهاست(همو،

ص)21؛ زيانهايی که بزهديده از لحظه وقوع جرم تا رفع نسبی آثار آن متحمل میشود،
مثل هزينه درمان ،دادرسی ،بیکاری ناشی از کارافتادگی ،هزينه افراد تحت تکفل و
مواردی از اين

قبیل(سماواتی پیروز ،1312 ،ص.)111

3ـ روشها
هرچند سیاست عدالت ترمیمی ،دارای اهداف و مبانی مشخص و تبیین شدهای است،
اما روشهای اجرای آن در کشورهای مختلف و نیز نزد محققان عدالت ترمیمی
متفاوتاند .حال پس از بررسی اصول و اهداف عدالت ترمیمی ،مختصراً به بررسی سه
روش میانجیگری ،جلسات گفتگوی گروهی خانوادگی(نشست) و حلقههای اصالح،
درمان و سازش میپردازيم .الزم به ذکر است که تبیین اين روشها میتواند الگويی
مناسب برای اجرای عدالت ترمیمی در محاکم خانواده ارائه بدهد.

الفـ روش میانجیگری
میانجی گری کیفری ،فرآيند سه جانبه يا سه طرفهای است که فارغ از تشريفات معمول
در فرآيند کیفری ،بر اساس توافق قبلی شاکی(بزهديده) ـ متهم(بزهکار) ،با حضور
شخص ثالثی به نام میانجیگر يا میانجی ،به منظور حل و فصل اختالفها و مسائل
مختلف ناشی از ارتکاب جرم ،آغاز میشود .در فرآيند میانجیگری کیفری ،میانجی ،نظر
يا رأی خود را به طرفین تحمیل نمیکند(فروزش ،1311 ،ص.)11

ب ـ جلسات گفتگوی گروهی خانوادگی(نشست)
جلسات گفتگو مانند میانجیگری است؛ اما جلسات گفتگو مشارکت تعداد بیشتری از
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اعضای خانواده بزهکار و بزهديده و وابستگان آنها را فراهم میکند و بنابراين ،مشارکت
ترمیمی را به وابستگان بزهديده و بزهکار را افزايش میدهد .ساير اعضای جامعه محلی
نیز در کنار اعضای خانواده و وابستگان بزهديده و بزهکار در جلسات جلسه گفتگو
حضور میيابند(مارشال ،بیتا ،ص.)11

جـ حلقههای اصالح و درمان و سازش
ايجاد حلقههای سازش و درمان ،روش ترمیمی است که با مشارکت دادن همه اعضای
درگیر در جرم يعنی بزهکار و وابستگان ،بزهديده و وابستگانش ،قاضی ،مقام تعقیب،
وکیل مدافع و اعضای جامعه محلی ،حلقهها و گروههايی را تشکیل میدهد که اين افراد،
در آن گروها جمع شده و به بحث در مورد جنبههای اختالف ناشی از جرم میپردازند
(مارشال ،بیتا ،ص.)13

خالصه آن که مبتنی بر مطالب فوق ،روشهای اجرايی مبتنی بر اهداف و اصول عدالت
ترمیمی طرح و اجرا گرديدهاند .لذا با بررسی مختصر اين نوشتار در زمینه ماهیت و
چگونگی اجرای عدالت ترمیمی ،حال به بحث درمورد اجرای عدالت ترمیمی در جرايم
خانوادگی میپردازد.

اجرای عدالت ترمیمی در جرایم خانوادگی
حال با بررسی روشهای اجرايی عدالت ترمیمی ،بررسی امکان يا عدم امکان اجرای آن
در قوانین کیفری خانواده ايران ضروری به نظر میرسد .به طور کلی مجازاتها در
قوانین ايران شامل قصاص وديات ،حدود و تعزيرات میباشند .اساسا اين سیاست
درحدود قابلیت اجرايی ندارد؛ زيرا مجازاتهايی که در شريعت اسالم برای انواع جرايم
حدی وضع شده است ،نوعاً سنگین بوده ،اغلب آنها جنبه بدنی دارند؛ مجازاتهايی چون
سنگسار کردن ،اعدام و صلب ،حد شالق و امثال آن .درحوزه اين جرايم ،شاکی
خصوصی نقش چندانی ندارد .و حتی اگر عملی مانند زنا و لواط با رضايت طرفین هم
انجام شود ،مجازات حد آن جرم اجرا خواهد

شد(رهامی ،1312 ،ص.)121
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اما در جرايم مشمول قصاص نفس يا عضو ،خصوصیت حق الناسی جرم غالب است
و به تبع آن ،بزهديده با داشتن حق گذشت از مجازات مجرم میتواند در فرايند رسیدگی
نقش ايفا کند .از اين رو ترمیمی بودن چنین رويهای واضح

است(فروزش ،1311 ،ص.)11

در مورد ديات نیز ،عالوه بر مواردی که در باب قصاص ،مجازاتشان به ديه تبديل
میشود ،موارد ديگری نیز وجود دارد که تنها مجازاتشان ديه بوده ،از اين حیث کامالً
ترمیمی محسوب میشوند.
قسم ديگر تعزيرات ،آن دسته از مجازاتهايی هستند که چندان چهارچوب و ضابطهای
برای آنها در شرع مقرر نشده است .لذا نمود اجرای عدالت ترمیمی در تعزيرات
پررنگتر و دارای کاربرد بیشتری در حوزه خانواده میباشد؛ زيرا عمده جرايم
خانوادگی تحت عنوان جرايم تعزيری در فقه و حقوق اسالمی متجلی گشتهاند.
حال مختصراً به بررسی جرايم و مجازاتهای حوزه خانواده میپردازيم .اما قبل از
آن ذکر اين مطلب ضروری است که ،جرايم حوزه خانواده ،اقسام گوناگونی دارند(اسدی،

 ،1392ص .)13برخی جرايم اين حوزه را بر حسب ماهیت جرايم به چهار دسته جرايم علیه
قداست خانواده ،جرايم علیه تحکیم خانواده ،جرايم علیه اعضای خانواده وساير جرايم،
تقسیم کردهاند(سلمان پور ،1393 ،ص13ـ.)141

بر اساس اين تقسیمبندی ،میتوان تحلیل زير را در مورد نوع مجازاتهای جرايم
خانوادگی ارائه داد :در جرايم علیه قداست خانواده ،نوع مجازاتهايی که قانونگذار تعیین
میکند ،متفاوت است .برای عدم ثبت نکاح و طالق ،1مجازات جزای نقدی و حبس تعزيری
درجه هفت ،ازدواج با زن شوهردار يا زن درعده ،2حبس تعزيری از شش ماه تا دو سال
و يا از سه تا دوازده میلیون ريال جزای نقدی ،فريب در ازدواج ،3حبس تعزيری از شش
ماه تا دو سال و در زنای با محارم ،1مجازات اعدام پیشبینی شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ ماده 19قانون حمايت از خانواده1391
2ـ ماده 111قانون مجازات اسالمی 1312
3ـ ماده 111قانون مجازات اسالمی 1312
1ـ ماده  221قانون مجازات اسالمی 1392
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در مورد جرايم علیه تحکیم خانواده ،در خصوص جرم خشونت خانگی ،مجازات و
نص قانونی خاصی وجود ندارد و تنها مصاديقی از خشونت تحت عناوين کلی برخی
جرايم نظیر قتل و ضرب و جرح  ....قرار میگیرند .قذف نیز از جمله جرايم حدی است و
مجازات آن هشتاد ضربه شالق است .1البته حد قذف حقالناس است و تعقیب و اجرای
مجازات منوط به مطالبه مقذوف است و در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله ،حسب
مورد تعقیب ،رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میشود .2جرايم علیه اعضای خانواده
نیز ،جرمانگاری متنوع دارند .لذا برای جرم ترک انفاق ،حبس تعزيری درجه شش ،3جرم
ازدواج قبل از بلوغ ،چنانچه ازدواج با دختر زير سن نکاح منتهی به نقص عضو و مرض
دايمی و فوت نگردد ،حبس تعزيری درجه شش يعنی حبس از شش ماه تا دو سال و در
صورت مواقعه منتهی به نقص عضو يا مرض دايمی زوجه ،حبس تعزيری درجه پنج
يعنی حبس از دو تا پنج سال تعیین و در صورت مواقعه منتهی به فوت زوجه حبس
تعزيری درجه چهار يعنی حبس از  2تا  14سال و برای معاونین خاص اين جرم يعنی
ولی قهری ،مادر ،سرپرست قانونی يا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه که در
ارتکاب جرم تأثیر مستقیم داشتهاند و همچنین برای عاقد ،حبس تعزيری درجه شش
يعنی حبس از شش ماه تا دو سال ،1جرم سقط جنین ،بنابر شرايط مختلف حسب مورد
قصاص و ديه و تعزير مقرر شده است .با اين بررسی اجمالی میتوان دريافت که اغلب
مجازاتهای حوزه جرايم خانوادگی در تعزيرات خالصه شدهاند .اين امر همان طور که
مورد اشاره قرار گرفت ،سبب اعمال بیشتر سیاست عدالت ترمیمی در جرايم خانوادگی
است .از طرف ديگر ،وجود سه شاخصه ارزشی بودن ،عاطفی بودن ،و پنهان بودن در
نهاد خانواده ،اين نهاد را از ساير نهادهای اجتماعی متمايز میکند؛ زيرا بزهکار وبزهديده
دارای رابطه عاطفی و خانوادگی میباشند که همین امر رسیدگی کیفری ممتاز و ويژهای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ ماده 224قانون مجازات اسالمی 1392
2ـ ماده  222قانون مجازات اسالمی مصوب 1392
3ـ ماده  23قانون حمايت از خانواده 1391
1ـ ماده  24قانون حمايت از خانواده 1391
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را میطلبد .به عنوان مثال در دعوای ترک انفاق زن توسط شوهر ،مرد مجرم به شمار
میرود؛ در حالی که آن دو دارای زندگی زناشويی مشترکی نیز هستند و با طرح چنین
دعوايی ادامه زندگیشان نیز در خطر است .حال اگر زن و شوهر به عنوان بزهديده و
بزهکار همراه با خانوادههايشان برای يافتن راه حلی به تعامل و مشارکت بپردازند،
عالوه بر اين که بر نحوه پرداخت نفقه توافق میشود ،تنشهای رايج در دعاوی کیفری
نیز طرفین را تحتالشعاع قرار نمیدهد .لذا واکنش کیفری در برابر جرايم حوزه خانواده
بايد متفاوت با ساير جرايم باشند .در همین راستا ،مجازات جرايم خانوادگی بايد
بیشترين بازدارندگی(اسدی ،1391 ،ص )12و کمترين اخالل را در نهاد خانواده داشته باشد.
لزوم جرمانگاری خاص در حوزه جرايم خانوادگی ،در نظر گرفتن مجازاتهای متنوع
توسط قانونگذار در اين حوزه و اعمال مجازات تعزيری در بیشتر اين جرايم ،کاربرد
حداکثری عدالت ترمیمی را اثبات میکند .بر همین اساس ،قانونگذار ايران نیز در قوانین
کیفری خصوص اً قانون مجازات و آيین دادرسی کیفری ،از اين سیاست استفاده کرده و
تا حدود زيادی به تعديل قوانین ،پرداخته است .در ادامه به مختصری از اين تحوالت
اشاره میگردد:

جلوههای عدالت ترمیمی در قانون مجازات اسالمی مصوب 1332
1ـ نظام آزادی مشروط
در هیچ يک از قوانین مجازات اسالمی(جديد و قديم) تعريفی از آزادی مشروط به عمل
نیامده است؛ گرچه حقوقدانان آزادی مشروط را فرصت يا مجالی میدانند که پیش از
پايان دوره محکومیت به محکومان در بند داده میشود تا چنانچه در طول مدتی که
دادگاه تعیین میکند ،از خود رفتاری پسنديده نشان دهند و دستورات دادگاه را به موقع
اجرا گذارند ،از آزادی مطلق برخوردار شوند»(اردبیلی ،1311 ،ص .)124در اين صورت،
قانون آزادی مشروط توانسته است مجرم را که جرمی مرتکب شده است ،به کیفر
اعمالش برساند و هم يکی از ويژگیهای کیفر ارعاب و ترس و تحقیر را به مورد اجرا
درآورد .فردی که در مدت حبس ،اصالح شده باشد ،ديگر نیازی به ادامه مجازات او
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نیست و او میتواند در محیط اجتماعی بیشتر از محیط زندان رشد و پیشرفت کند(زراعت،

 ،1311ص .)143به نظر میرسد قانونگذار از طريق اين نهاد ،در پی اصالح ،درمان و
بازسازی مجرمان بوده است.

2ـ نظام نیمه آزادی
در قانون سال  1392قانونگذار نظام نیمه آزادی را مورد توجه قرارداده و در ماده
 ،21به صورت زير تعريف نموده است :نظام نیمه آزادی شیوهای است که بر اساس
آن محکوم میتواند در زمان اجرای حکم حبس ،فعالیتهای حرفهای ،آموزشی ،حرفه
آموزی ،درمانی و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد .اين راهکار با سیاست
جنايی اسالم نیز مطابقت دارد؛ زيرا بسیار ی از فقها ،اشتغال بزهکار زندانی را جايز
دانستهاند؛ البته اين اشتغال مخصوص درون زندان يا ويژه بدهکاران نیست(ابهری،
 ،1311ص.)342

3ـ جایگزین حبس
نظر به اين که کیفرها نمیتوانند جوابگوی تمنیات اجتماعی باشند ،بايد به تدابیر
پیشگیری متوسل شد که جايگزين کیفرها گردند(گسن ،1311 ،ص .)11اين جايگزينها در
ابتدا به عنوان «جايگزينهای زندانهای کوتاه مدت» مطرح(آشوری  ،1312ص )11و به تدريج
گسترده و متنوع شده و امروزه طیف وسیعی دارند(اردبیلی ،1311 ،ص .)211اين جايگزينها
مطرح شدند تا موجبات اصالح و بازپروری مجرم را فراهم آورند(نجفی ابرندآبادی،1319 ،

ص .)239میتوان جايگزينهای حبس را از يک نگاه به سنتی و نوين تقسیمبندی کرد .از
موارد جايگزينهای سنتی میتوان جزای نقدی ،تعلیق اجرای مجازات ،آزادی مشروط را
نام برد و از جايگزينهای نوين نیز میتوان به حبس خانگی خدمات عامالمنفعه ،دوره
مراقبت ،جزای نقدی روزانه ،محرومیت از حقوق اجتماعی ،جزای نقدی اشاره کرد(آشوری،
 ،1312ص.)124
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4ـ تعلیق صدور حکم
تعلیق اجرای مجازات از جمله شیوههای سنتی جايگزين مجازات حبس است که در
قانونگذاری ايران سابقه تاريخی دارد .قانونگذار با در نظر گرفتن نظام تعويق و تعلیق
مجازات در قانون مجازات اسالمی مصوب  1392گام اساسی را در زمینه نزديک شدن
به سیاست عدالت ترمیمی برداشته است .نهاد تعلیق به تعلیق مراقبتی و ساده قابل
تقسیم است(گلدوزيان ،1312 ،ص .)124در تعلیق مراقبتی محکوم علیه ملزم به انجام تعهداتی
در دوران تعلیق میگردد که در جهت منافع وی و اصالح و پیگیری از سقوط او در
ارتکاب جرم است(اردبیلی ،1311 ،ص .)211از فرايند تعلیق مجازات ،میتوان به اهدافی نظیر
ترمیم زيانها و خسارات مالی بزهديده ،ترمیم لطمات جسمانی و روانی ،احیای حس
اعتماد و اطمینان ،امنیت بزهکار و بزهديده و مسؤولیتپذيری آگاهانه بزهکار امیدوار
بود(همان ،ص .)94کارکردهای اصلی تعلیق مراقبتی که پیرامون هدف بازپروری وجود
دارند ،شامل کنترل جرم ،بازسازگاری و بازپروری اجتماعی تنبیه ،بازدارندگی و
ارعاب ،تهیه گزارش پیش از محکومیت میباشد(رضايی ،1319 ،ص .)121لذا مطابق با ماده
 13قانون مجازات اسالمی جديد ،دادگاه صادرکننده قرار میتواند با توجه به جرم
ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرايط زندگی او به نحوی که در زندگی وی يا
خانوادهاش اختالل اساسی و عمده ايجاد نشود مرتکب را به اجرای يک يا چند مورد از
دستورهای مذکور در ماده فوق در مدت تعويق ،ملزم نمايد.

5ـ تعویق صدور حکم
مطابق ماده  14قانون مجازات اسالمی جديد ،در جرايم موجب تعزير درجه شش تا
هشت ،دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با مالحظه وضعیت فردی ،خانوادگی،
اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گرديده است ،در صورت
وجود شرايطی صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويقاندازد .نهاد تعويق
صدور حکم تا پیش از اين ،هیچ سابقهای در متون قانونی وفقهی ندارد(بخشیزاده،1392 ،

ص .)11اين نهاد در جهت سیاست تفريد مجازاتها در مرحله دادرسی گام برمی دارد .به
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اين ترتیب ،دادگاه با مالحظه وضعیت فردی و اجتماعی و همچنین اوضا ع واحوالی که
شخص مرتکب جرم شده است ،اين اختیار را دارد که با اعمال اين نهاد ،در تعیین کیفر
برای مجرم شتاب نکند(نجفی ابرندآبادی ،1312 ،ص .)224نهاد تعويق صدور حکم نیز ،به دو
دسته ساده و مراقبتی قابل تقسیم است .در دوره تعويق آزمايشی ،مجرم دارای آزادی
مطلق نیست؛ بلکه دادگاه میتواند وی را به اجرای تدابیر يا دستورهايی که بیشتر جنبه
تأمینی و بازدارنده دارد ،مکلف کند .هدف اصلی از دستورهای دادگاه نیز کنترل و
نظارت بررفتار مجرم در طول دوره آزمايشی است(آقايی جنت مکان ،1394 ،ص.)331

نوآوریهايی که در قانون آيین دادرسی کیفری مصوب 1392ايجاد شده است ،قطعاً
در جهت محقق ساختن آموزههای عدالت ترمیمی است .لذا در مطالب آتی به معرفی
مختصر جلوههای عدالت ترمیمی در قانون آيین دادرسی کیفری میپردازيم.

جلوههای عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری
1ـ قرار میانجیگری
ماده  1قانون آيین دادرسی کیفری ،در جرايم تعزيری درجه شش ،هفت و هشت که قابل
تعلیق هستند ،با موافقت مدعی يا بزهديده و درخواست متهم فرصتی برای حل اختالف و
میانجیگری فراهم آورده است؛ لذا اين قرار جرايم قابل گذشت را در بر میگیرد .اقدام مقام
قضايی در راستای حصول صلح و سازش بین طرفین دعوای کیفری را میانجیگری
کیفری و قضايی نامیدهاند که نوعی میانجیگری کیفری درون سیستمی است(نجفی ابرند
ابادی ،1312 ،ص.)11

2ـ قرارترک تعقیب
يکی از جلوههای عدالت ترمیمی ،صدور قرار ترک تعقیب است که در ماده  19قانون
آيین دادرسی کیفری( )1392به آن اشاره شده است .صدور قرار ترک تعقیب فقط در
جرايم قابل گذشت تجويز شده است .بازه زمانی برای صدور قرار ترک تعقیب حداکثر تا
پیش از صدور کیفرخواست و پس از صدور ترک تقعیب شاکی فقط يک بار میتواند
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درخواست تعقیب مجدد نمايد و درخواست تعقیب مجدد متهم توسط شاکی حداکثر تا يک
سال از تاريخ صدور قرار ترک تعقیب امکانپذير است و پس از يک سال اعتبار امر
مختوم پیدا میکند(خالقی ،1393 ،ص.)21

3ـ قرار تعلیق تعقیب
تعلیق دعوای کیفری شیوهای است که به موجب آن دادستان میتواند پس از احراز
شرايط ويژه ای پیگیری دعوای کیفری را برای مدت معینی معلق سازد تا در صورت
اجرای تعهدها از سوی بزهکار ،تعقیب وی برای همیشه کنار گذاشته شود(اخوندی،1311 ،

ص)11؛ البته صدور اين قرار شرايطی دارد؛ از جمله اين که شاکی گذشت کرده باشد ،يا
شاکی وجود نداشته باشد ،يا خسارات وارده توسط متهم جبران شده باشد .برای صدور
اين قرار ،اخذ رضايت خود متهم شرط است(جمشیدی ،1392 ،ص.)121

4ـ قرار موقوفی تحقیقات
قانونگذار در ماده  141قانون جديد اين قرار را پیشبینی کرده که تنها در برخی
جرايم نسبتاً کم اهمیت که ماده فوق آنها را«جرايم تعزيری درجه چهار ،پنج ،شش ،هفت
و هشت» دانسته ،چنین اقدامی مجاز است .البته پس از صدور قرار توقف تحقیقات ،اگر
شاکی ،هويت مرتکب را به دادستان اعالم کند يا مرتکب به نحو ديگری شناخته شود ،به
دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب میشود؛ مشروط بر اين که موضوع حسب ماده
 142قانون مجازات اسالمی مشمول مرور زمان صدور حکم نشده باشد.

5ـ قرار بایگانی کردن پرونده
بايگانی پرونده قضايی ـ کیفری يکی از شیوههای کنار گذار تعقیب دعوای کیفری در
مرحله پیش از دادرسی است که به موجب آن دادستان گاه راساً و گاه با توافق متهم،
دستور ضبط اين پرونده را در قسمت بايگانی دادسرا صادر میکند(نیازپور ،1391 ،ص.)311

ماده  14قانون آيین دادرسی جديد به اين قرار اشاره کرده و آن را مختص جرايم
تعزيری درجه هفت و هشت دانسته و بیان داشته است که چنانچه شاکی وجود نداشته
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باشد يا گذشت کرده باشد و در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ،مقام
قضايی میتواند با لحاظ ساير شرايط مقرر در ماده اين قرار را صادر کند .البته زيبندهتر
بود که با جبران ضرر و زيان شاکی خصوصی و حتی با عدم گذشت وی و وجود ساير
شرايط ،امکان صدور قرار بايگانی پرونده وجود داشته باشد(میالنی ،1392 ،ص.)13

6ـ قرارهای نظارت قضایی
در ماده  211قانون آيین دادرسی کیفری ،قانونگذار ضمن توجه به متهم و کاهش
چشمگیر محدوديتهای موجود در قرارهای تأمین برای او ،به دغدغههای بزهديده
علیرغم عدم اثبات آنها توجه کرده و به دنبال گسترش عدالت ترمیمی بوده است .لذا اين
قرارها به عنوان قرارهای مکمل به اصالح متهم و تامین حقوق بزهديده میپردازد(استفانی،

 ،1311ص129ـ  .)131مهمترين خواسته بزهديده که جلوگیری از فرار ،مخفی شدن و يا
امحای آثار جرم يا تبانی با شرکا و معاونان متهم است ،تأمین میگردد(آشوری،1311 ،
ص.)19

همان طور که اشاره شد ،تمامی اين نهادها در جرايم تعزيری کاربرد دارد و به نوعی در
صدد حمايت از بزهکار و بزهديده يا هردو برمیآيند؛ لذا به نظر میرسد استفاده از اين
سیاستها در جرايم حوزه خانواده نه تنها منعی ندارد ،بلکه بیشترين کاربرد را خواهد
داشت .البته موارد ديگری نظیر کاهش بازداشتها با توسعه قرارهای تأمین کیفری و
محدود کردن قرار بازداشت موقت الزامی به جرايم عمدی مهم و ....ازجمله مصاديقی
هستند که متأثر از سیاست جنايی عدالت ترمیمی در قوانین کیفری ما راه پیدا کردهاند.

یافتههای پژوهش
1ـ اقسام واکنشهای اجتماعی جايگزين کیفر از قبیل آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی
و تعلیق و تعويق صدور حکم ،مهمترين جلوههای عدالت ترمیمی در حوزه خانواده را
تشکیل میدهند .زيرا اين نهادها در محدوده مجازات تعزيری قابلیت اجرايی دارند که با
ماهیت جرايم خانوادگی همخوانی بیشتری دارد.
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2ـ لذا در راستای اجرای عدالت ترمیمی با هدف بازدارندگی از ارتکاب مجدد جرم،
اصالح و درمان مجرمان و ايجاد زمینههای رشد و تعالی اعضای خانواده ،در قانون
مجازات اسالمی وآيین دادرسی کیفری نهادهايی نظیر آزادی مشروط و ...به رسمیت
شناخته شدهاند.
3ـ با توجه به اين که بیشتر جرايم حوزه خانواده در قانون مجازات اسالمی ،به حوزه
تعزيرات مربوط میشوند ،میتوان گفت به دلیل انعطافپذيری اين دسته از مجازاتها ،و
ويژگیهای خاص نهاد خانواده و وضع مجازات برای آن ،تحقق اهداف و مبانی عدالت
ترمیمی در اين دسته از مجازاتها بیشتر از ساير مجازاتها امکانپذير است.
1ـ با استفاده از روشهای اجرايی عدالت ترمیمی همچون نشستهای خانوادگی،
حلقههای اصالح و درمان و . ..میتوان از ارتکاب مجدد جرايم جلوگیری و زمینه اصالح
اعضای خانواده را فراهم آورد .اما همانطور که مشخص گرديد ،جلوههای سیاست
عدالت ترمیمی به هر يک از صور فوق در قوانین جزايی ايران نگاهی عام به تمام جرايم
داشته است .لذا هنوز هم با تالشهای فراوان قانونگذار ،دادرسی ترمیمی در حوزه
خانواده شکل نگرفته است.
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