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  چكيده

هاي مختلف بـراي  اي در نظامعنوان الگويي كه در كنار الگوي عدالت كيفري سنتي، جايگاه ويژهعدالت ترميمي به
كار و بازگرداندن ديده و بزهديده، آشتي بين بزهاي از جمله ترميم خسارت بزهخود دست و پا كرده، اهداف چندگانه
كند. تحقق اهداف عدالت ترميمي مستلزم وجود نتيجه وقوع جرم را دنبال مي انسجام گسسته شده در اجتماع در

 ترديـد كنشگراني است كه ضمن آشنايي با مباني و اهداف عدالت ترميمي، به اصول آن نيز اعتقاد داشته باشند. بي
ن نهـاد مـورد رجـوع    عنوان اوليبه وپديده مجرمانه دهي به مسئول پاسخنهادهاي  ترينمهمعنوان يكي از هپليس ب

دارد. موفقيت پلـيس در ايـن راه مسـتلزم    يمي مترهاي برنامهنقش مهمي در اجراي  پس از وقوع جرم، ديدگانبزه
هـاي جنـايي   هاي خشن بـه سياسـت  تغييراتي در ساختار و نيز تغيير نگرش پليس است. تغيير راهبرد از سياست

ليس اجتماع محور از جمله ايـن الزامـات اسـت. از سـوي     مشاركت محور و نيز حركت در مسير حاكميت الگوي پ
ديدگان به پليس و نيز رفتار كرامـت مـدار بـا    هاي ترميمي در سازمان پليس نيازمند اعتماد بزهديگر، اجراي برنامه

ديدگي ثانويه شده، رقم سـياه بزهكـاري را كـاهش    گيري از بزهديدگان است. اجراي راهبرد اخير، موجب پيشبزه
شود بـا اسـتفاده از روش توصـيفي و تحليلـي،     تالش ميدر اين مقاله ديده را تأمين خواهد كرد. و امنيت بزه داده

هاي ايفاي مناسب اين نقش تبيين گرديـده و هـم   ، بايستهيميمترهاي برنامه نقش پليس در اجرايبررسي ضمن 
  .ينه مورد تجزيه و تحليل قرار گيرددر اين زم 1392ي فريك يدادرس نآييقانون زمان اشارات صريح و ضمني 

  

  ، ميانجيگري، قانون آيين دادرسي كيفريديدهبزه ،يميمعدالت تر ،سيپل واژگان كليدي:
  
  استاديار گروه حقوق دانشگاه بجنورد .1
  امينعلوم انتظاميدانشجوي دكتري و عضو هيأت علمي دانشگاه. 2

 keyvan.ghani@gmail.com (نويسنده مسئول)زدانشجوي دكتري رشته حقوق دانشگاه شيرا. 3
 

 

ی وق  نا    ژپو
مسال  ماره ھ ل،  ١تان ھار و  ، او ٣٩ ٧  

  ١٧ماره ایپپی 



ی     188 وان  ی و  رزا مد  ی،  قد ی / سال   مدبا  وق  نا  ماره ھمژپو تان،اول،   )١٧، (ایپپی  ١٣٩٧ ھار و 
 

  مقدمه
شناسي حمايتي و در ديدهنتايج بزهتأثير تحت 1980در اوايل دهه است كه  ، الگوييعدالت ترميمي

آمريكـايي   -كانـادايي  سيشناوارد ادبيات جرم، ريكاي شماليمكشورهاي آ تجربه قضازداييراستاي 
يـا   ايعـدالت مصـالحه  ، (غيـر خشـن)   1عدالت نرم همچونديگري اين مفهوم تحت عناوين  .گرديد
عدالت ترميمي اقدامي است كه قبـل  است.  شدهمطرح  نيز 3عدالت افقيو (عدالت محلي)  2سازشي

ارتكاب جرم از  ناشيجبران و ترميم خسارت و صدمات  رهگذرعدالت از  اجراي دنبالبه  ،از هر چيز
-هايي كه بـه عدالت ترميمي فرآيندي است كه طي آن طرف واقعدر  (Peters, 2001: 121). است

ارتكـابي و تـرميم    جرم رويارويي با ةگرد هم آمده تا درباره نحو ،دارند نقش يدر جرم خاص ايگونه
عـدالت   سـخن،  ديگر به (Marshall, 1996: 37)پيامدهاي آتي آن تصميم مشترك اتخاذ نمايند. 

طور كلـي جامعـه را   نفع و بهيهاي ذطرف همهم است كه و فصل جر ترميمي رويكرد مبتني بر حل
عـدالت ترميمـي   فرآينـد  سـازد.  مـي مرتبط و درگير  ،با نهادهاي قانوني و پليسي پويادر يك رابطه 

تـر درد و رنـج   اعم از مادي و معنوي و از همه مهـم  هاخسارات و ترميم آثار آنتمام درصدد جبران 
قـانون   14). در همين راستاست كـه مـاده   1513، 1383بادي، است (نجفي ابرندآ عاطفي و رواني 

هاي مادي و معنـوي و  تواند جبران تمام ضرر و زيانديده ميبزه«آيين دادرسي كيفري مقرر داشته 
جرم  كهنآاز  پيش گسترده،در مفهوم  اين الگو »منافع ممكن الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند.

لطمه به اشتغال و روابط  نمايد،جرد و انتزاعي عمومي و رسمي تلقي را نقض مقررات و هنجارهاي م
 ،ديـده رواني و عاطفي آن نـه فقـط بـزه    ،معنوي ،كند كه آثار و خسارات ماديتعريف مي افرادميان 

. از كنـد ثر مـي أكل جامعه را متضرر و متـ ، كار و در جرايم شديدبلكه جامعه محلي و حتي خود بزه
و مهم عدالت ترميمي در جبران خسارات در بستري با مشاركت تمـام اعضـاي    رو هدف ابتدايياين

  يابد.جامعه مدني تحقق مي
-اصلي اين است كه بـزه  . پرسشباشدمي ،دنبال بهبود آنچه نقض شده استه عدالت ترميمي ب

جـدد  ديده به چه چيزي نيازمند است تا بهبود يابد و خود را بازيافته و احساس آرامـش و امنيـت م  
جبـران ضـرر و    كار و يا، ابراز سريع خشم خود به بزهديدگان نيازمند اطالعاتممكن است بزه؟ كند

از شـركت در فراينـد عـدالت ترميمـي     كاران بزه همچنين هدف .ترميم خسارات وارده باشندو زيان 
كـاران بـه   بزهبه منظور افزايش تمايل  .باشد بهبود شرايط يا رهايي از احساس گناه و ترس تواندمي

منـدي از بسـياري از تأسيسـات و نهادهـاي     ) شرط بهره1392همكاري، در قانون مجازات اسالمي (
ديده و جبران كليه خسارات تعيين شده است. تأسيساتي همچون تخفيـف  ارفاقي، جلب رضايت بزه

                                                            
1. Soft justice 
2. Compassionate justice 
3. Horizontal justice 



ون ه   س  با ت ی پ ی / سال   ...  ی  وق  نا  مارهھمژپو ت، اول ،    189  )١٧، (ایپپی ١٣٩٧ان ھار و 

 

 

جراي مجازات )، تعليق ا40)، تعويق صدور حكم (ماده 39)، معافيت از كيفر (ماده 37مجازات (ماده 
هاي جايگزين حبس (فصل ) و مجازات58و  57)، نظام نيمه آزادي و آزادي مشروط (مواد 46(ماده 

  نهم قانون مجازات اسالمي) از جمله اين موارد است.
گويي بـه ايـن معنـي    پاسخحال، . با اينگويي كامل و مستقيم استپاسخ در پيعدالت ترميمي 

بلكه بايد با كسـاني   ،شوند مواجه ،ي كه منجر به نقض قانون شده استاكاران با واقعهنيست كه بزه
رو و مالحظه كنند كه اقدامات ايشان چگونه منجر به ضرر و هاند نيز روبكه به آنان ضرري وارد كرده

-آنديده و جامعه بتواند رفتار خود توضيح دهند تا بزه بارهبايد در كارانبزه .زيان ديگران شده است

است كه در نتيجـه ارتكـاب    انسجاميبازگرداندن وحدت و  ه دنبالعدالت ترميمي ب درك كند.ها را 
كـار و  ها به بزهو انشقاق بين مردم و تقسيم آناي تفريق موجب گونهجرم  .جرم گسسته شده است

-كـار و بـزه  آشتي ميان بـزه  در پيعدالت ترميمي  .ه استشدجامعه محلي  درديده و گسستگي بزه

  .اختالف و بازگرداندن ايشان به جامعه استرفع و ديده 
هـاي عـدالت ترميمـي از    ها و مؤلفهجلوه 1392 يفريك يدادرس نآييدر قانون ايران گذار قانون

اي كه ماده جمله ميانجيگري و اقدامات سازشي ميان طرفين دعوي را مورد توجه قرار داده؛ به گونه
ر ميانجيگري و صلح ميـان طـرفين را بخشـي از تعريـف و از     قواعد و مقررات حاكم ب 1اين قانون، 1

عنوان ضابط عام دادگسـتري،  (نيروي انتظامي)، به سيپلعناصر آيين دادرسي كيفري دانسته است. 
و نهاد اصلي شناسايي و بررسي جرم، در مقايسه با ساير مجرمانه  دهيپد برابردر  گران اصلياز كنش

هـاي سـازماني و   گيري از ظرفيتديدگان دارد. از اين جهت و با بهرهزهتري با بنهادها ارتباط نزديك
تواند نقش يمهايي كه ناشي از جايگاه و نقش برجسته آن در مبارزه با پديده مجرمانه است، فرصت

 يهااستيكه از س ينهاد رسمدر مقابل، حضور يك  2ايفا نمايد. يميترمهاي ي برنامهدر اجرا يمهم
هايي را در اجراي الگوي ترميمي به دنبال خواهد داشت. به ، آسيبگردديثر مأها متدولت يتيحاكم

                                                            
كشـف جـرم،    ياست كه بـرا  يمجموعه مقررات و قواعد يفريك يدادرس نييآ«قانون آيين دادرسي كيفري:  1ماده . 1

اعتـراض بـه آراء،   طـرق   ،يصـدور رأ  ،يدگينحوه رس ن،يطرف انيصلح م ،يگريانجيم ،يمقدمات قاتيمتهم، تحق بيتعق
ـ    تيو رعا يو ضابطان دادگستر يمقامات قضائ اراتيو اخت فيوظا نييآراء، تع ياجرا و جامعـه   دهيـ دزهحقـوق مـتهم، ب

  »شود.يوضع م
هـاي بـومي ماننـد    هاي اسنادي و آماري در ايران مؤيـد وجـود ظرفيـت   تحقيقات ناشي از مطالعات ميداني، پژوهش .2

)، (عطاشنه 685-706: 1396وند، )، (كوشكي و حسين229-247: 1395و همكاران، (رضوي فرد » خون بس«فرهنگ 
(نجفـي ابرنـدآبادي و همكـاران،    » صـلح و سـازش  «هاي ديني مانند فرهنـگ  ) و يا ظرفيت555-583: 1396و ايراني، 

هـا بسـتري را   ظرفيـت تواند در اين الگو نقش بسزايي را در اين زمينه ايفا نمايد. همين ) بوده كه مي222-193: 1387
محور بتواند به عنوان نهاد مورد اعتماد در مراجعات جامعه مدني به نحـو مـؤثر نقـش    نمايند كه پليس جامعهفراهم مي

 آفريني نمايد. 



ی        190 وان  ی و  رزا مد  ی،  قد وق   مدبا  نا  ماره ھمی / سال ژپو تان،اول،   )١٧، (ایپپی  ١٣٩٧ ھار و 
 

عنوان يك نهاد متولي ايجاد نظـم  شود از فلسفه وجودي پليس بهعبارت ديگر تناقضي كه مطرح مي
هاي ترميمي كه اقدامي در راستاي به حـداقل رسـاندن مداخلـه كيفـري و اطالـه      و امنيت، با برنامه

شود. رفـع ايـن   هاست، ناشي ميو در واقع كاهش چتر كنترلي حاكميت بر فرايند دادرسي دادرسي
محور و تغيير مأموريـت آن از  ها مستلزم تحول در ساختار پليس سنتي به سوي پليس جامعهآسيب

مـدار اسـت. هـدف    هاي جنايي مشاركتمجري صرف سياست كيفري بودن، به سوي انجام سياست
بيين نقش ترميمي پليس و لوازم و مقـدمات ضـروري آن سـازمان بـراي نيـل بـه       اصلي اين مقاله ت

و از ايـن منظـر   هاي قانون آيين دادرسي كيفري است اهداف الگوي عدالت ترميمي با لحاظ ظرفيت
تواند در هاي خود ميي پليس و اقداماتي كه اين نهاد با ظرفيتصبديع است كه تاكنون به نقش تخ

هـا و  كه بررسـي زمينـه  عدالت ترميمي ايفا نمايد، پرداخته نشده است. ضمن اينهاي مختلف برنامه
فـراهم   1392بسترهاي جديدي كه در اين موضوع با توجه به تصويب قانون آيين دادرسي كيفـري  

گرديده، قابل تأمل خواهد بود. در اين مقاله كه از روش توصيفي و تحليلي استفاده شـده اسـت، در   
عنوان كنشگر مؤثر در اين عرصـه در ابعـاد مـأموريتي و    ها و الزاماتي كه پليس بهقسمت اول بايسته

ساختاري بايد در نظر داشته باشد، بيان و تحليل شـده اسـت. در قسـمت دوم نيـز اقسـام مختلـف       
هـا بـه فراخـور    بيان شده است. در هر يك از قسمتعدالت ترميمي توسط پليس  اجراي فرايندهاي

  قانون آيين دادرسي كيفري و نيز رويه عملي پليس بيان و تحليل خواهد شد. موضوع مواد مختلف
  

  پليس  توسط ترميمي كنشگري (فعاليت). 1
يا گفتمان سازي مقوله عدالت ترميمي در ميان مأموران پليس به دنبال حاكم  1گري ترميميپليسي

-القا نمايد كه در تمام زمـان نمودن شكل جديدي از تفكر در بين مأموران پليس است كه به ايشان 

صورت ترميمي بينديشند و عمل نمايند. تعميم اين نوع تفكـر  ها، موضوعات و افراد بايد بهها، مكان
سازي، مستلزم تهيه مقدمات آن است. هر چند حضور پلـيس  و عملياتي آن عالوه بر نياز به گفتمان

هايي را نيز به دنبـال دارد كـه از آن   آسيب هاي ترميمي داراي مزاياي فراواني است، ليكندر برنامه
ــه مــي ــدني    جمل ــق ورود نهادهــاي م ــرل اجتمــاعي از طري ــه تعمــيم شــبكه رســمي كنت ــوان ب ت

(Braithwaite, 2002: 78)      ابهام و اجمال در تعيين اختيـارات پلـيس و امكـان عـدول از انجـام ،
 ,Hoyle)و  (Ashworth, 2002: 578)وظايف و عدم عملكرد واقعاً ترميمي اكثر مأموران پلـيس  

 ,Newburn)هـاي حكومـت   عنـوان نهـادي رسـمي از سياسـت    ، تأثيرپذيري پليس به(87 :2007

گرايانـه سـوق دهـد،    هاي عـوام مدار را تا مرز سياستهاي ترميمكه ممكن است مدل (700 :2003
س و بـه  عدم كنترل بر عملكرد ترميمي پليس، نتايج معكـوس حاصـل از عملكـرد غيرصـحيح پلـي     

                                                            
1. Restorative policings 
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در انجـام وظـايف و ...    در صورت تسامح و تسـاهل خطرافتادن نظم و امنيت و يا حقوق مسلم افراد 
هـاي حـاكم بـر سـازمان     ها بايد تغييراتي را در راهبردها و سياسـت اشاره كرد. براي رفع اين آسيب

  نمود.  هاي ترميمي پليس حاكم مندي را بر فرايند اجراي برنامهپليس انجام داد و ضابطه
  

 هاي ساختاري و مأموريتي فعاليت ترميمي پليس بايسته .1.1

اسـت كـه از طـرف     ييهـا يخـط مشـ   قيـ قانون از طر يمسئول اجرا اصوالً يدر مفهوم سنت سيپل
و در  نهيشـ يپ نيـ گردد. بـا ا ياز افراد م ياعده يو بدنام يزنحكومت القا شده و اغلب باعث برچسب

 يمـ يترم يهـا برنامـه  يدر اجـرا  يطرفـ يمنصف و ب يمجر كهنيا يبرا سيانتظار از پل ،گاهيجا نيا
نسـبت   يميعدالت ترم يلذا اجرا (Young & Hoyle, 2003: 289). ستين ييانتظار به جا ،باشد
-نهيو وجود مقدمات و زم يو فرهنگ يسازمان يراهبردها رييمستلزم تغ سيتوسط پل دگانيدبه بزه

هـاي عـدالت ترميمـي اميـدوار     برنامه يتوان به اثربخشها ميود آنالزم است كه در صورت وج يها
  بود.

  هاي جنايي مشاركت محورهاي خشن و سركوبگر به سياستالف) تغيير راهبرد از سياست
شـود،  چه از اقدامات پليس و به طور عام نظام عدالت كيفـري بـه ذهـن متبـادر مـي     معموالً آن

امات قبالً در قالب مكتب كالسيك حقوق كيفري و امـروزه  هاي خشن و سزاگراست. اين اقدسياست
در جنبش بازگشت به كيفر در چهارچوب عدالت استحقاقي تعميم يافته است. اين سياست در پرتو 

هاي پليس در برابر شهروندان شكل گرفته و تعريـف  روابط پليس با حكومت و نه در سايه مسئوليت
شود كه بـه  ان منبعي جهت نيل به شواهد و مدارك شناخته ميعنوديده بهشود. در اين نظام بزهمي

كند و به عبارت حكومت در راستاي نيل به اهداف اوليه خود كه همانا نظم و امنيت است، كمك مي
ديـده را  دهند. در مقابل، سياست جنايي در مفهوم موسع، بزهديدگان به پليس خدمات ميديگر بزه

گـران از  ايي شناخته كه از حقوق فراواني برخـوردار اسـت و كـنش   عنصري فعال در روند عدالت جز
ترميمي به دليل  عدالت (Hoyle, 2012: 361)ديدگان هستند. جمله پليس، در حال خدمت به بزه

هايي همچون خصيصه غيرقضايي و مشاركت جامعـه مـدني در اجـراي آن، قرابـت     دارا بودن ويژگي
  دارد. 1سياست جنايي مشاركتيموسوم به  تري با نوع خاصي از سياست جناييبيش

ــان كترمشا ممفهو ــ يدر معـ و  4يليتپذيرؤمس 3،ركا تقسيم 2،نشد سهيم همچـــون يمختلفـ
 بر جملگي، هاي گوناگونرغم برداشت، بهلينحاابا  مورد استفاده قرار گرفته است. 1مساعي اكشترا

                                                            
1. Criminal Policy Cooperative 
2. Sharing 
3. Division 
4. Sponcership 
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ند. دار نظر قتفاا جتماعيا و ديقتصاا تمشكال فعو ر توسعه عرصهدر  كترمشا مفيد دبرركا
 استيس شيگرا نيترو مهم نيدتريجد يي،جنا استيس قلمروواژه به  نيا ورود) 9: 1392، يسعيد(

در دوره معاصر غرب، بنا بـه علـل و عوامـل     سياست جنايي مشاركتي .ورده استآوجود را به ييجنا
 يفـر ينظام عدالت ك يو ناتوان يدبحران ناكارآم ژهيوهب ،يشناختو جرم ياقتصاد ،ياجتماع ،ياسيس

 دايمجرمانه بروز پ دهيجهت مقابله با پد يفريزرادخانه حقوق ك يسنت يدر استفاده صرف از ابزارها
 يمدت كوتاه آثار ارزشمند و قابل تـوجه  نيگذرد. اما در همياز چند دهه نم شيكرد و از عمر آن ب

 اسـت يس ياصـل  رويكـرد كـه بـه   ييتا جـا  ،استه و به سرعت در حال تحول و تكامل ردگذا يبه جا
 به شده است. لياز جمله سازمان ملل متحد تبد يالمللنيب يهااز كشورها و سازمان ياريبس ييجنا

 اسـت ياسـت كـه در س   يگـاه يو مطالعـه جا  يبررسـ  يمشاركت ييجنا استيمنظور از س ي،طور كل
 ايـ كل جامعـه   ژهيوو به دهيدر، بزهكانقش به بزه ياعطا رهگذراز  يكشور به جامعه مدن كي ييجنا

دهـد را  يگانـه ارائـه مـ   اركـان سـه   نيـ ا قياز طر يكه جامعه مدن ييهامردم داده شده است. پاسخ
الزرژ، (و ) 294-295، 1395 ،يمـارت  -(دلمـاس  نديگويم ياجتماع اي يجامعو يهاپاسخ صطالحاًا

1396: 110(.  
عنـوان يكـي از فـروع سياسـت جنـايي در      نه بهگيراهاي پيشدر مورد سياست 2روبرت پيل سر

مفهوم موسع و همراه با مشاركت مردم در پليس لندن، نه اصل اساسي كه درباره جزييات و فلسـفه  
 ,Levan & Mackey)هاي مرتبط با آن بود را مطرح نمـود.  گيري از جرم و دغدغهمأموريت پيش

 اين اصول عبارت بودند از: (879 :2015

 گيري از جرم است.متصور براي پليس، پيش مأموريت اصلي -

 توانايي پليس در انجام اين مهم، منوط به تأييد عمومي اقدامات پليس توسط مردم دارد. -

پليس بايد همكاري مردم در نظارت داوطلبانه بر اجراي قانون را تضمين نموده و از ايـن طريـق    -
 احترام به حقوق عامه را نيز حفظ و تأمين نمايد.

 تواند ضرورت استفاده از اقدام فيزيكي را كاهش دهد.همكاري مردم ميميزان  -

طرفانـه و  پليس نه از رهگذر جلب افكار عمومي، بلكه از طريق نمايش مداوم ارائـه خـدمات بـي    -
 مند، بايد به دنبال حفظ منافع عمومي باشد.اقدامات قانون

نيت، رعايت قانون و اعـاده نظـم و   پليس بايد به ميزان ضرورت از نيروي فيزيكي براي تأمين ام -
 قانون استفاده كند، البته زماني كه هشدار و اقدامات تعقيبي ديگر مؤثر واقع نشود.

                                                                                                                                                  
1. Collaboration 
2. Sir Robert Peel  
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پليس بايد در تمام شرايط، ارتباط خود با مردم را حفظ كرده و اين واقعيـت را القـا نمايـد كـه      -
ران رسمي پلـيس كـه   پليس بودن مختص مأمو» پليس از مردم بوده و مردم از پليس هستند.«

كننـد، نيسـت، بلكـه هـر     رابطه استخدامي با پليس داشته و در ازاي خدمات حقوق دريافت مي
 شود.شهروند در راستاي حفظ منافع عمومي يك پليس محسوب مي

پليس بايد به طور مستقيم وظايف خاص خود را انجام  داده و در مورد وظايف نهادهاي قضـايي   -
 يا اقدام به غصب قدرت ايشان ننمايد.ديگر، مداخله نكرده و 

نظمي اسـت، و نـه   ارزيابي كارآمدي و سودمندي اقدامات پليس، منوط به عدم وجود جرم و بي -
 (Nazemi, 2002: 39)صرف مشاهده و اقدامات ظاهري در برخورد با جرائم. 

اي موريتي پليس با جامعـه مـدني اسـت كـه ضـمن ارتقـ      أتمام اين اصول مبين نوعي ارتباط م
 مقبوليت عمومي پليس باعث موفقيت پليس در انجام وظايف خود خواهد شد. 

دهنده مباني اصلي اجـراي سياسـت جنـايي مشـاركتي و در نتيجـه      دقت در اين اصول تشكيل
عنوان بخش مهمي از مفهوم موسع سياسـت جنـايي خواهـد    هاي ترميم مدار پليس بهاجراي برنامه

مي نيز در جهت تعميم جامعه محوري پليس و ارتقاي مشاركت جامعه تازگي در نيروي انتظابود. به
مدني در امور انتظامي و در واقع مردمي كردن امنيت، در كنار پليس محله و هميـار پلـيس، طـرح    

 عملياتي شده و در حال اجراست. » پليس افتخاري«هاي ديگري مانند 

 حورب) تحول در سازمان پليس از پليس سنتي به پليس جامعه م

يا تسهيل  و مشاور ،عنوان ميانجيهبشخصي كار و بزه ديده،عناصر فرآيند ترميمي عبارتند از بزه
و فصل خواهد حل قابل  سه عاملحل پديده مجرمانه از طريق همكاري فعاالنه هر راه عمدتاً .كننده

قضـايي مهـم و    كـار و سيسـتم  ديده و بزهعنوان تسهيل كننده و واسط ميان بزههنقش پليس ب .بود
اساسـي اعمـال عـدالت ترميمـي، در مـورد      سند سازمان ملل درباره اصول  18ماده . تأثيرگذار است

تسهيل كنندگان بايد وظايفشان را «دارد: امر سازوكارهاي ترميمي، مقرر مي در نقش تسهيل كننده
طـرفين را   بايد ند وطرفانه و با رعايت احترام به منزلت طرفين دعواي كيفري انجام دهكلي بيش به

هـاي  اجـراي برنامـه   .»سازند توانا حلي مناسب و مطلوب براي حل مشكل خوددر راستاي يافتن راه
وسـيع  انجام اصـالحات   مندنياز ،گرددمي محسوب هاي جامعه محوري پليسشاخصه كه از ترميمي

ت و راهبردهـاي  اقـداما  ليس جامعه محـور اسـت.  پدر جامعه پليسي و تبديل آن از پليس سنتي به 
پليس سنتي اصوالً مطابق با سياست جنايي مضيق و يا سياست كيفري خشن نظام كيفري ارزيابي 

هاي ترديد برانگيز و سلطه جويانه ناشي از آن، مانع مهمي در شود. فرهنگ سنتي پليس و روشمي
  (Young, 2001: 201)شود. اجراي موفق نظام عدالت ترميمي محسوب مي
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 يو اجتماع است كه به عنوان راهبـرد  سيدر بهبود روابط پل ديجد ييع محور الگواجتما سيپل
ايـن   )1، 1393(عابدي نژاد،  شده است. يمعرف يسيپل اتيدر جهت كنترل جرم و حفظ نظم به ادب

  :اساسي دارد كه عبارتند ازاصل  هاي عدالت ترميمي دهعنوان الزمه اجراي برنامهبهرويكرد پليس 
  امعه است.مبتني بر ج -
 .مسأله استو ابتكاري  خالقانه بر حلمبتني  -

 بر افزايش اعتماد تأكيد دارد. -

 تري در نظر گرفته شده است.نقش وسيع براي ضابطين -

كه شهروندان در روند خواستار اين است  ،جامعه در حل مشكالت خود با تأكيد بر مداخله -
 مشاركت داشته باشند. فرايند مسأله

 .نه نقش منفعالنه ،دپليس نقش فعال دار -

 .ديدگان بالقوه)بزه حوزهخصوص در هشود (بوارد مي ،رجا كه كمك نياز استه -

 كند.ارائه خدمات را از طريق تعامل با جامعه تقويت مي سنتي روش -

 .گيردرا دربرمي يضابطين قانون كليه -

 .سـازد ممكـن مـي  در راسـتاي انجـام وظيفـه شخصـي      ديـدگان را بـه بـزه   ارائه خـدمات  -
  )4: 1383، باكوروكس تروبايزويچ و(

-كرد و چهره پليس را بـه  خواهد تسهيل را پليس مدار ترميم هايبرنامه اين اصول،پايبندي به 

هاي ترميمي را دارد، متحـول  عنوان بازيگري مورد اعتماد كه قابليت كنشگري مؤثر در فرايند برنامه
اعطـا   پلـيس بـه   بايـد ه در اجراي عدالت ترميمي است ك يمهم اختيارات حال، نكتهبا اين. نمايدمي
براي اجراي  وسيع و مشخصي اختياراتيد باي ، پليسهاي عدالت ترميميتوجه به تنوع برنامهبا. شود

دليـل بـراي    سـه  طور كليبه (White & Santina, 2008: 40) .ها داشته باشدمناسب اين برنامه
يرهاي عبزبان مبهم و دو پهلوي قوانين منجر به ت ت،: نخسشودپليس عنوان مي به اعطاي اختيارات

مانع از  ،محدوديت امكانات و منابع ،دوم .سازدرا ضروري ميوجود اختيارات پليسي شده و گوناگون 
هـاي  ريـزي برنامه ،بنابراين. برخورد كنديكسان  كاران با شيوهآن است كه پليس با همه جرائم و بزه

براي تحقق عدالت و  ،سوم .رائمي بايد در اولويت واكنش قرار گيرندپليس بر اين مبناست كه چه ج
و در  نيسـت قضـايي   هـا در چرخـه  بـه ورود آن جلوگيري از ورود افرادي كه ضرورتي  برايانصاف و 
اعطـاي اختيـارات بـه     ،تحقق سياست قضـازدايي  جهتبار نظام عدالت كيفري و در  كاهشراستاي 

   رسد.پليس ضروري به نظر مي
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  الزامات بنيادين عدالت ترميمي در پليس. 2.1
  هاي ترميمي در سازمان پليس شامل موارد زير است.شرايط اجراي برنامه

  
  پليسبه ديده اعتماد بزه .1.2.1

 .شـود ويـژه پلـيس، آغـاز مـي    ، بهعدالت كيفرينظام ديده با ارتباط بزه ،ع پديده مجرمانهوپس از وق
براي نمونه ديويد جانسون معتقد است براي . تماد بيان شده استهاي مختلفي در خصوص اعنظريه

فرد بايد بتواند فضاي آكنده  اجراي الگوي عدالت ترميمي)ارتباط نهادهاي  براي نمونهايجاد ارتباط (
هاي خود و ديگـري را از طـرد شـدن برهانـد و اميـد بـه پـذيرش و        از اعتماد را ايجاد كند كه ترس

براي از نظر كلمن در رابطه مبتني بر اعتماد () 88: 1375، (اميركافي .قا بخشدييد را ارتأحمايت و ت
فرد مورد اعتماد و دوم فـردي   نخست .دارند مشاركتمراجعه فرد به پليس) حداقل دو طرف  نمونه

 :1370 (كلمـن،  .سـت امنافع خود هدفمنـد   جوييپيدر فرد هر ، كند و در اين رابطهكه اعتماد مي
يي كه مشاركت فعال تمام اعضاي حاضـر در فراينـد عـدالت ترميمـي مسـتلزم وجـود       جا) از آن96

مـدار اسـت،   هـاي تـرميم  اعتماد متقابل به يكديگر از جمله تسهيل كنندگاني مانند پليس در برنامه
قانون آيين دادرسي كيفري كه به لـزوم مـورد اعتمـاد و     30توان از ظرفيت مورد اشاره در ماده مي

مدار نيـز اسـتفاده نمـود. مطـابق     بودن نيروهاي پليس اشاره دارد در فرايندهاي ترميمآموزش ديده 
عالوه بر وثاقت و مورد اعتماد بـودن منـوط بـه     ،ياحراز عنوان ضابط دادگستر«اين قانون  30ماده 
 ليمربـوط و تحصـ   ينظر مرجـع قضـائ   ريز يآموزش يهاالزم با گذراندن دوره يهامهارت يريفراگ

اعتماد مورد اشاره در اين ماده داراي ابعاد مختلفي است كـه  » است. يضابطان دادگستر هژيكارت و
شـود.  ي را شـامل مـي  اعتماد بنيادين يا امنيت وجودي، اعتماد بين شخصي و اعتماد نهـاد از جمله 

اي نيز بر تـأثير متقابـل   هرچند الزمه اجراي صحيح عدالت ترميمي اعتماد به پليس است، ولي عده
ديـده  هاي ترميم مدار در پليس، بر افزايش اعتماد و تغيير در روابط بين پلـيس و بـزه  اي برنامهاجر

هـاي پيشـين در مـورد كاركردهـاي     توان تمام تعريـف اند از اين طريق ميسخن گفته و تأكيد كرده
هرچند برخي از محققان به وجـود     (Wilcox & Young, 2007:103)منفي پليس را تغيير داد. 

طرفانـه عـدالت اشـاره    ديدگان در اجـراي منصـفانه و بـي   كاران و بزهعتماد نسبي به پليس بين بزها
رنگ شدن اين اعتمـاد الزم  اند كه به منظور جلوگيري از كماند، ولي در عين حال هشدار دادهنموده

رد. است پليس نسبت به عدالت ترميمي، رويكردي جامع داشته و در سطح كل سازمان در پيش گي
(O� Manhonry, et.al, 2002: 16-18)  در واقع تعميم عدالت ترميمي در سطوح كالن، متوسط

و خرد پليس در افزايش اعتماد ميان پليس و مخاطبان عدالت ترميمي نقـش بسـزايي ايفـا خواهـد     
  نمود. 
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  . ترين عوامل شامل موارد زير استنقش دارند. مهمافزايش اعتماد به پليس مختلفي در  عوامل
 ديدهبه رسميت شناختن بزهالف) 

 فرآيند كيفـري اسـت.   در اوبه رسميت شناختن  ،ديدهالزمه تحقق الگوي مطلوب حمايت از بزه
زارش بر اساس آنچـه  گبه معني پذيرش و دريافت شكايت و  اين امر صرفاً) 293: 1384، ابراهيمي(

بلكه پليس و نهادهاي مجري  ست،ين ،بيني شده استپيش يين دادرسي كيفريآقانون  37در ماده 
نيـاز بـه كمـك و     ،دچار آسـيب شـده اسـت    جرم به اين باور برسند كه فردي كه در اثر قانون بايد

بـه عبـارت    مسـتمر باشـد.  نيـز  دادرسي  از آغاز تا پايان فرآيندبايد دارد و اين نگرش فوري خدمت 
هـاي  التيـام دهنـدگان زخـم   «نوان عديگر كاروران حقوق كيفري از جمله پليس بايد خودشان را به

  ) و از اين منظر به مراجعه كنندگان بنگرند. 18: 1395تلقي نمايند (شيري، » ناشي از بزه
  دسترس بودن پليس  درب) 

يي در مهـم و بسـزا   يپلـيس نقشـ   ويـژه هدسترسي آسان و مطمئن به نهادهاي عدالت كيفري ب
تـرين  حامي خـود در كوتـاه   نخستين عنوانهپليس را ب ديده بايد بتواندكند. بزهايفا مي اعتمادسازي

هـاي  اختصـاص تلفـن   ،هـاي عمـومي  زمان در دسترس داشته باشد. حضور فيزيكي پليس در مكان
هـاي  پاسـگاه و ايجـاد   هاي پرجمعيتها در مكانگسترش كالنتري ،)110شبانه روزي (مانند تلفن 

سـازد.  ديـدگان آسـان   هگاه را براي مـردم و بـزه  پنا نخستين دسترسي بهتواند ميسيار و نظاير آن 
حمـايتي  اهـداف  گاهي با كه اماكن پليسي  به حضور سريع پليس در محل حادثه يا دسترسي آسان

در واقـع   .نـد كتقويـت   را ي عـدالت رتواند بستر اعتماد بين مردم و نهادهاي مجمي ،گيردانجام مي
ايجاد امنيت در هر زمان و به هر نحو، به معني يده دامكان دريافت شكايت از بزه عالوه بردسترسي 

 (شـيري،  .لوازم دسترسي به نهادهـاي عـدالت كيفـري اسـت     فراهم نمودن ديده و نيزالزم براي بزه
قانون آيين دادرسي كيفري نيز ضابطان دادگستري از جمه پلـيس را موظـف    37) ماده 24: 1386

در صـورت مجلـس    يشفاه تي. شكانديقبول نما وقت  را همه يشفاه اي يكتب تيشكا«كرده است 
سواد نداشته باشد، مراتب در صـورت   اينتواند امضاء كند  ياگر شاك رسد،يم يشاك يو به امضا ديق

 بطان. ضـا شـود  يمـ  قيبـا منـدرجات صـورت مجلـس تصـد      يشـفاه  تيو انطباق شـكا  ديمجلس ق
پرونـده را نـزد    تيهند و به فورد ليتحو ديرس يبه شاك ت،يشكا افتيمكلفند پس از در يدادگستر

و بـر  » رفتـار منصـفانه و دسترسـي بـه عـدالت     «اين مطلب منطبق با اصل  »د.دادستان ارسال كنن
  شود.تفسير مي »قانوني بودن تعقيبنظام «اساس

  ديدگان بالقوهحمايت خاص از بزهج) 
لـذا  ف .بران خسارت استجه عدالت از را يبرقرار ياقدام برا نيترو مهم نياول دهيداز بزه تيحما

 ,Walgrave) .رديـ قـرار گ  هيدر حاش كهنينه ا اشد،نظام عدالت ب يمحور اساس ديباوي از  تيحما
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ديدگان به آسـاني و بـا اعتمـاد    ه بزهكاعتماد سازي و فراهم ساختن بستري  منظوربه (628 :2008
ديـدگان بـالقوه و   حمايت از بزه در راستاي ريزيبرنامه ،پليس مراجعه كنندسازمان به  بتوانند كامل

-ايده ديدگانديدگان بالقوه يا بزهبزه ضروري است. تري قرار دارند،كه در معرض آسيب بيشخاص 

ديـده  پايگاه كامـل و مشـروع بـه بـزه     ،كه در پي ضربه خوردن از جرم هستندآل شخص يا گروهي 
 كههستند بدون دفاعي  انكودكو  انسالمند ان،زن ،نمونه بارز اين افراد .دنپذيربودن را به آساني مي

 مرحلـه  در (Christie, 1986: 18) .هستند و همدرديفوري بلكه نيازمند مراقبت  ،شايسته نه تنها
) از آلديدگان ايدهبزه(ماج جرم آتواند از طريق ايمن سازي اهداف و پليس مي ،از ارتكاب جرم پيش

با ارائـه خـدمات و امكانـات    نيز پليس از ارتكاب جرم و در مرحله بعد  گيري كندآسيب ايشان پيش
در قانون آيين دادرسي كيفـري   .كندمي نقش مهمي را ايفا ،خاص و خارج از سيستم طوالني اداري

ديدگان مـورد توجـه قـرار    توجه به اقتضائات مورد نياز اين قبيل بزهي باصهاي تخنيز تشكيل پليس
ديـدگان  تـرين بـزه  عنـوان مهـم  ي زنان و كودكان بهصليس تخبه تشكيل پ 31گرفته است. لذا ماده 

ضـابطان در مـورد اطفـال و نوجوانـان،      فيوظـا  يمنظور حسن اجرا  به«بالقوه اشاره و مقرر داشته: 
افزون بـر  .» شود يم ليتشك رانيا ياسالم يجمهور يانتظام يروياطفال و نوجوانان در ن ژهيو سيپل

توسط ضابطان  دياز زنان و افراد نابالغ درصورت امكان با قاتيو تحق ييبازجو، 42اين، براساس ماده 
هاي حال، به دليل كم توجهي به تفاوتبا اين انجام شود. يشرع نيمواز تيزن و با رعا دهيآموزش د

ديده و فقدان منابع انساني آموزش 1ديدگي در زنان و اطفالماهوي عاطفي و جنسيتي و بالقوگي بزه
ديده در برخورد بـا كودكـان در   آموزشي، استفاده از پليس زن و يا ضابطان آموزش هايو زيرساخت

ها نهادينه نگرديده است و اجرايي شدن اين مهم نياز به فراهم سازي امكانات سخت سطح كالنتري
افـزاري ماننـد آمـوزش و تـدوين و تنقـيح قـوانين و يـا        افزاري مانند تـأمين نيـرو؛ و امكانـات نـرم    

  هاي مكتبي و مذهبي اين موضوع فراهم است.هاي سازماني دارد، هرچند كه زيرساختلدستورالعم
  

                                                            
مبني بر لزوم تشكيل پليس ويژه اطفال، نياز پليس به اين واحد  يفريك يدادرس نييقانون آ 31ماده  رغم تأكيدعلي .1

در قـوه   اطفـال  سيپلـ  ليتشـك  حـه يالو نيز نهايي شدن  دهيد كار و بزهاطفال بزهدر جهت انجام مطلوب امور مربوط به 
حال، رويه كنوني نيروي انتظـامي بـا وجـود    با اين .شوراي اسالمي ارسال نشده استبه مجلس قضاييه، هنوز اين اليحه 

شود و اين پليس عمالً به صورت آزمايشـي در برخـي از كـالن شـهرها در حـال      اي مثبت ارزيابي ميفقدان قانون، رويه
 يفرمانـده پلـيس اطفـال در    ها، رييس پليس تهران بزرگ از تشـكيل فعاليت است. براي نمونه، بنا به اعالم خبرگزاري

به كارگرفته شده از كارشناسان ارشـد   يروهاينخبر داده و تأكيد نموده افراد حاضر در اين پليس  تهران بزرگ يانتظام
 دهيـ دكـار و بـزه  مشاوره هستند كه به امور اطفال و نوجوانان بزه زيو ن يشناسروان ،يدر علوم اجتماع صزن و مرد متخ

ــ ــ يدگيرسـ ــ كننـــديمـ ــر:    (سـ ــرد، كـــد خبـ ــار كـ ــه كـ ــاز بـ ــال آغـ ــژه اطفـ ــاك، پلـــيس ويـ ايت خبـــري تابنـ
http://www.tabnak.ir/fa/news/557100/(. 
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  ديدگان رفتار كرامت مدار با بزه .2.2.1
رعايـت  . هـا ن انسـاني آن أم با احترام، گرامي داشـتن و رعايـت شـ   أرفتار كرامت مدار يعني رفتار تو

ـ رحيمي( است.عيت قواعد كيفري مشرو ترين معياركرامت انساني در قلمرو حقوق كيفري مهم  اد،ژن
ـ    هاي ديني رفتار كرامت مدار باموزهآتوجه به با) 68: 1387 ديـدگان از  بـا بـزه   ويـژه ههمـه افـراد ب

قـانون   اسـاس بر شـود. هاي عملكرد اسالمي و اعتماد به نهادهاي مجري عدالت محسوب ميشاخصه
شـده  خدا و كرامت و ارزش واالي انساني بنـا  ه بر پايه ايمان ب نظام اسالمي نظامي است كه ،اساسي

مـاده   4بـا مـدنظر قـرار دادن بنـد     د بايرساني است، است و پليسي كه در اين نظام در حال خدمت
بـا رعايـت اخـالق و     )،1383(هاي مشروع و حفظ حقـوق شـهروندي   آزادي هواحده قانون احترام ب
قانون آيين دادرسي كيفري نيز بـه لـزوم    7در ماده  ديده رفتار نمايد.و بزه كارموازين اسالمي با بزه

هـاي  رفتار عادالنه و رعايت حقوق شهروندي در تمام مراحل دادرسي از جمله مراحل اجراي برنامـه 
  ترميمي تأكيد شده است.

  دارد.از منظر پليسي و قضايي آثاري  نهادهاي مجري عدالت،اعتماد به  ارتقاياين رويكرد ضمن 
  هديدگي ثانوياز بزهگيري الف) پيش

ديده ممكن است در مراجـع  شود كه شاكي يا بزهيا فرعي شامل ناماليماتي مي هديدگي ثانويبزه
ـ  ( .متحمـل شـود   ،شـكايات  مطرح نمودن قضايي و اداري و در ارتباط با ،پليسي  آبادي،دنجفـي ابرن
ينـدهاي غيـر   هـاي فرا هاي حل تعـارض و همچنـين مزيـت   ) آگاهي از حقوق و ظرفيت23: 1384

كند كه زمينه صحيح ترميم و جبران رسمي مانند عدالت ترميمي براي طرفين فرصتي را فراهم مي
-گذار با آگاهي از اهميت اگاهي و بهـره نمايد. بنابراين قانونتمام خسارات را براي طرفين فراهم مي

-سـازي بـزه  را آگـاه مندي از سازوكارهاي موجود از جمله عدالت ترميمي، يكي از وظايف ضـابطين  

قـانون آيـين    6ديدگان و ساير مراجعه كنندگان از حقوق اساسي خود دانسته اسـت. مطـابق مـاده    
 يدادرسـ  نـد ياز حقوق خـود در فرآ  ديربط بايافراد ذ ريشاهد و سا ده،يدمتهم، بزهدادرسي كيفري، 

ضـابطان  نيـز   38 . براسـاس مـاده  حقوق فراهم شود نيا نيو تضم تيرعا يآگاه شوند و سازوكارها
 يااز خـدمات مشـاوره   يمنـد را از حق درخواست جبران خسارت و بهـره  يمكلفند شاك يدادگستر

هرگاه متهم تحت نظـر قـرار گرفـت،    افزون بر اين،  آگاه سازند. يحقوق يها معاضدت ريموجود و سا
 ميتهم تفهقانون در مورد شخص تحت نظر را به م نيمكلفند حقوق مندرج در ا يضابطان دادگستر

قانون  52. (ماده پرونده كنند مهيو ضم افتيدر ديقرار دهند و رس يو اريصورت مكتوب در اخت و به
  آيين دادرسي كيفري)

ديدگان اطالعات كمي درباره فرآينـد عـدالت جنـايي    دهد كه بسياري از بزهها نشان ميپژوهش
ولي با  ،عدالت نسبت به مشكالتشان دارند در ابتدا ديدگاه مثبتي درباره پاسخ نظام ايشان .اندداشته
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كنند. حس قرباني شدن دومـين  ادامه روند پرونده به شدت از عملكرد نظام عدالت جنايي انتقاد مي
ولي  ،خيزدپلسي با آنان برمي مراجع در مراحل نخستين فرآيند جنايي اغلب از نحوه رفتار نامناسب

دگاه را به منزله تهديدي عليه خود يا نوعي سـرگرداني  ديدگان اغلب حضور در دادر مراحل بعد بزه
اي مضاعف اعم از ) پس بايد ترتيبي اتخاذ شود كه هزينه98: 1384، رايجيان اصلي(كنند. تلقي مي

ديدگان تحميل نگردد. در اين راستا، ماده هاي مجري عدالت به بزهمادي يا معنوي از طريق دستگاه
 فياز انجـام وظـا   يناشـ  يهـا  نـه يهز ليـ تحم«اشعار داشته اسـت  قانون آيين دادرسي كيفري  62

و  افتنيـ و  ييادله وقوع جرم، شناسـا  يآورضابطان نسبت به كشف جرم، حفظ آثار و عالئم و جمع
و خـانواده او در برابـر    دهيـ داز بـزه  تيـ حما ،يو يريشدن متهم، دسـتگ  ياز فرار و مخف يريجلوگ
بر اسـاس  .» ممنوع است دهيدتحت هر عنوان بر بزه يقضائ ماتيتصم يابالغ اوراق و اجرا دات،يتهد

از شـيوه   ،ديدگان در جهانزهبانجام شده بود بيش از يك سوم  1990هايي كه تا پايان دهه ارزيابي
ترين ميـزان ايـن نارضـايتي بـه آمريكـاي      ينياند كه پارسيدگي پليس به شكايات خود ناراضي بوده

  (UNODCCP, 1999: 17)  ود.شالتين و آفريقا مربوط مي
  ارقام سياهايجاد از  گيريپيش ب)

 ،ديـده مـاد ميـان پلـيس و بـزه    تتقويـت اع  ،ديـده به رسميت شناختن بزه ،حفظ كرامت انساني
ديده در فرآيند كيفري (مثال عدالت كيفري و توجه به نيازها و ضروريات بزهنظام  دسترسي آسان به

ديـده در اعـالم جـرم بـه     تر بزهئم عليه زنان) موجب تمايل بيشحضور پليس يا مشاور خانم در جرا
عـدم پـذيرش مناسـب     ،كاريشود. در واقع از علل افزايش رقم سياه بزهپليس و مقامات قضائي مي

ديـده  مانع مراجعه بزهكه هاي مجري عدالت است هدستگا سويي از ينكردن نيازها تأمينديده و بزه
 نظام عدالت كيفري لوبديده مورد پذيرش مطچه بزهچنان ،بر اين فزونا گردد.يربط ميذبه مبادي 

 موجـب شـده و  تـر  بيش احقاق حقوقشنسبت به وي اميد و خوش بيني  ،پليس) قرار گيردويژه ه(ب
  خواهد شد.ظهور دادگستري خصوصي كاهش 
  ديدهمين امنيت بزهأتج) 

در جرائمـي كـه    .ديده محسـوب گـردد  تهديد جدي عليه بزهكار بزهممكن است  ،در اكثر جرائم
ارتبـاط   ،خانوادگي يا محلـي  ،يا به دليل روابط كاريو مرتكب عضو يك باند يا سازمان تبهكار است 

خطـر مجـدد قـرار     ضي در معـر وكار يـا خـانواده   بزهسوي ديده از بزه ،ديده زياد استكار و بزهبزه
 ويـژه بـه هـاي مجـري عـدالت    مضاعف دستگاه ديده نيازمند حمايتدر اين موارد بزه. خواهد داشت
برخورد با آن ضـروري اسـت.    شود ومحسوب مي اين جرم تهديدي عليه عدالت قضايي. پليس است

ديده براي بازداشتن وي از توسل بـه  ممكن است درصدد تهديد بزه مظنون يا وابستگان او«در واقع 
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هـاي قـانوني   را به دليل گزارش موضوع به مقام ديدهنظام عدالت بوده يا در اقدامي تالفي جويانه بزه
 )76: 1384 (شايان، .»مورد آزار و اذيت قرار دهند

توسـط پلـيس و يـا     ،كار يـا تهديـد كننـده   بازداشت افراد بزه، ديدهمين امنيت بزهأدر راستاي ت
-تقال زن بزهديده به اماكن امن (مثال انديده يا انتقال بزهموران مراقب جهت حمايت از بزهأحضور م

پـس بايـد در نظـر داشـت الزمـه اجـراي        .باشد از اقدامات مفيد پليس دتوانديده به بهزيستي) مي
هاي ترميمي در جرائم شديد، كه احتمال آسيب هر يك از عناصـر شـركت كننـده در پديـده     برنامه

-اي برنامـه قانون آيين دادرسي كيفري نيز اجر 82مجرمانه وجود دارد، ممكن نيست. براساس ماده 

شـود، تنهـا در تعزيـرات درجـه     هاي عدالت ترميمي محسوب ميهاي ميانجيگري، كه يكي از جلوه
شش، هفت و هشت امكان دارد. هرچند در قانون آيين دادرسي كيفري لزوم وجود امنيـت تنهـا در   

فراينـد  لـيكن در مـورد سـاير افـراد دخيـل در       1مورد شاهد و خانواده آنان مورد تأكيد قرار گرفته،
  مجرمانه نيز صادق بوده و قابل تعميم است.

  
 عدالت ترميمي توسط پليس  اجراي فرايندهاي. 2

در ترميمـي بـودن   ولي  ،ممكن است از نظر شكلي متفاوت باشندهاي ترميمي پليسي برنامههرچند 
ان در تـو هاي پليس در راستاي گسترش عدالت ترميمي را مـي ترين برنامه،وجه اشتراك دارند. مهم

  بندي كرد.چهار دسته تقسيم
  

  ميانجيگري پليس  .1.2
(شـيري،   هاسـت تـرين آن هاي عدالت ترميمي و حتي گستردهبرنامه نخستينفرآيند ميانجيگري از 

شود. رابطه ميانجيگري بـا  طور مستقيم و غيرمستقيم انجام ميكه در اكثر كشورها به )667: 1396
ديگـر  نمايـد. بـه تعبيـر    كه تفكيك اين دو از هم دشـوار مـي  عدالت ترميمي به حدي نزديك است 

هـا  وهشژپـ  (Mannozi & Ceretti, 1999: 67). ميانجيگري سنگ بناي عـدالت ترميمـي اسـت   
                                                            

خـانواده   ايـ مطلـع و   ايـ شاهد  يبرا يضرر مال ايو  يتيثيح اي يخطر جان ميهرگاه ب«قانون آيين دادرسي  214ماده  .1
مطلـع و بـا ذكـر     ايـ از شاهد  تيمنظور حما  شد، بازپرس بهبا يآنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضرور

عـدم   - ب، متهم اي يمطلع با شاك ايشاهد  نيب يعدم مواجهه حضور -الف :كند يرا اتخاذ م ريز ريعلت در پرونده، تداب
ات استماع اظهـار  - پ، مطلع ايشاهد  تيفعال ايو محل سكونت  يمشخصات خانوادگ ت،ياطالعات مربوط به هو يافشا

مطلع حسب مورد  ايشاهد  ييدر صورت شناسا -1 تبصره. ارتباط از راه دور ليمطلع در خارج از دادسرا با وسا ايشاهد 
ـ   ييبر احتمال شناسا يشواهد، مبن ايوجود قرائن  ايو  يشاك ايمتهمان  ايتوسط متهم  آنـان،   يخطـر بـرا   ميو وجـود ب

 رييـ تغ ايـ  يو روحـ  يحفاظت از سالمت جسم يآموزش برا ليرا از قبالزم  ريمطلع، تداب ايبازپرس به درخواست شاهد 
  .»كنديمكان آنان اتخاذ م
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هـاي  مـؤثرترين برنامـه  از  ،درصـد موفقيـت   100تـا   70با احتمـال دهد روش ميانجيگري نشان مي
هـاي  به تبيـين مشخصـه   1)8/4/1394كيفري (نامه ميانجيگري در امور آيين 1ماده  ترميمي است.

  اساسي اين روش پرداخته است.
در قانون آيين دادرسي كيفري به هر دو روش مستقيم و غير مستقيم اين فراينـد توجـه شـده    

بازپرس را مكلف نموده است كه در صورت امكان سعي در ايجاد صلح و سازش و يا  192است. ماده 
د. (ميـانجيگري مسـتقيم) در روش غيرمسـتقيم نيـز ميـانجيگري از      ارجاع امر به ميانجيگري نمايـ 

كتـه مهـم در انجـام    پـذيرد. ن رهگذر ارجاع بـه واحـدهاي ميـانجيگر از جملـه پلـيس صـورت مـي       
-اين اصل پيش شرط الزم براي اجراي هر كـدام از برنامـه   .است نديبودن فرا يرييتخ ،يگريانجيم

 ت دادرسي ترميمي و حصول نتيجه نهايي از بين خواهدبدون آن، امكان موفقي و هاي ترميمي است
قانون آيين دادرسي كيفري مورد اشاره واقع و تأكيد گرديده كه فراينـد   82. اين نكته در ماده رفت

گردد. مقنن در اين ماده به مقام قضايي اجازه داده است كه در ميانجيگري با توافق طرفين آغاز مي
حصـول سـازش    يبراها قابل تعليق است، هشت كه مجازات آن جرايم تعزيري درجه شش، هفت و

 يگريانجيم يبرا يا مؤسسه ايشخص  ايحل اختالف  يموضوع را با توافق آنان به شورا ن،يطرف نيب
مـاده در صـورت    نيـ مـذكور در ا  يهـا . مهلـت ستياز سه ماه ن شيب يگريانجيارجاع دهد. مدت م

گذشـت كنـد و موضـوع از     ياست. اگر شاك ديكور قابل تمدمذ زانيبار و به م كي ياقتضاء فقط برا
نويس اعالميه اصول اساسي استفاده پيش 14ماده  .شود يموقوف م بيجرائم قابل گذشت باشد، تعق

كار نبايد با توسل و بزه دهيدبزه«دارد در موضوعات كيفري نيز مقرر مي ترميمي هاي عدالتاز برنامه
  .»شوند در فرايند عدالت ترميمي و يا قبول نتايج آن اجبار يا اغوا گونه ابزاري به شركتچهي به

ديده و يـا نهـادي كـه بـر     واحد مورد مراجعه بزه نخستينعنوان هب، واسطه در قالبنقش پليس 
ن أ. در واقع پليس با توجه به شـ استبديل بي ،شوداساس درخواست افراد در صحنه جرم حاضر مي

مورد پذيرش و درخواست عناصـر  اغلب به عنوان ميانجي  گري،ميانجي يند، در فراو منزلتي كه دارد
در  يآمـادگ  جـاد يدر مراحل ارجاع، ا يگريانجيم نديدر فرا سيپل .شودوارد مي جرمتشكيل دهنده 

نقـش   ،حاصـله از آن  جينتـا  يريـ گيو پ يرينـدگ يو برآ يگريانجيـ ، انجام ميگريانجيم يبرا نيطرف
تواند در صورت عدم ضرورت از ارجاع موضوع به مراجع نيوزلند، پليس مي دركند. يم فايرا ا يثرؤم

قضايي امتناع ورزد. در انگليس، پليس بدون احساس ضرورت ارجاع موضوع به يك برنامـه ترميمـي   
خارج از نهاد پليس، مسئوليت برنامه ترميمي را برعهده دارد. در آمريكا، اجراي برنامـه ميـانجيگري   

                                                            
ديده و متهم با مديريت ميانجيگر در فضاي مناسب در خصوص علل، آثار ميانجيگري فرايندي است كه طي آن بزه« .1

ده و مـتهم گفتگـو نمـوده و در صـورت     ديـ هاي جبران خسارت ناشي از آن نسبت به بـزه و نتايج جرم انتسابي و نيز راه
 .»گرددحصول سازش، تعهدات و حقوق طرفين تعيين مي
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هايي مانند مراكز پليس كه امكانـات  ص پليس، دادستاني يا دادگاه و در مكاندر عمل حسب تشخي
مكـان و زمـان   آموزش ديده،  عنوان ميانجيهپليس بشود. اجرايي آن فراهم گرديده است، انجام مي

دليل اعتماد و فضاي ايجاد شده توسـط  بهشركت كنندگان  و كندرا فراهم ميمالقات و مقدمات آن
در اثر اين  گذشته و آينده را بيان كنند. ،شوند تا اطالعات واقعي و احساسات حالتشويق ميپليس 
مشكالت قبلي  كار وو اقدامات قضايي بر رفتار بزه دستگيري تأثير كار،ديده از انگيزه بزهبزه ،مالقات

ار نيز از آثـار بـزه بـر    كو بزه شودمي آگاه ،ثر بوده استؤكار كه در وقوع پديده مجرمانه مو فعلي بزه
پليس نيز ضمن آگاه نمودن  شود.مطلع مي هديدگي ثانويمعنوي و بزه ،ديده اعم از صدمات ماديبزه

فرهنگ و آداب و رسـوم   و با استفاده از آن  فردي و اجتماعي حقوقي بزه و آثاراز پيامدهاي طرفين 
  نمايد.ميديده مجرمانه پ و فصل سعي در حل تأثيرگذار بر بزه، و نقاط مشترك عناصر

مورد  اعتقاديهاي ديني توسط پليس آشنا به نقاط مشترك نقش استفاده از آموزه در اين ميان
بتدا به اجـراي بخـش واقعـي و احساسـي     ا گرميانجيپليس ثر است. در واقع ؤاحترام طرفين بسيار م

كسب توافق بـراي تـرميم   را عوض كرده و شروع به مذاكره و كار دستور  پردازد و سپسميمالقات 
-ميشود، نظارت پليس تنظيم ميكه تحت قرارداد كتبي نهايي (صورتجلسه سازش) .كندآسيب مي

حتـي توافـق    باشد و ياديده بزه كار و يا حتي جامعه بهتوسط بزهمالي خسارت شامل پرداخت  دتوان
ق كتبـي ضـروري اسـت.    به هرحال، تنظيم تواف  (Dolinko, 2003: 319)صورت گيرد.براي آينده 

بـه   يگريانجيـ م جـه ينت«قانون آيين دادرسي كيفري نيز بر اين امر تأكيد و مقـرر نمـوده:    83ماده 
 يبرا رسد،يم نيو طرف گريانجيم يكه به امضا يمجلس صورت يصورت مشروح و با ذكر ادله آن ط

شـود. در صـورت   يمربـوط ارسـال مـ    يحسب مورد نزد مقام قضـائ  يو اقدامات بعد دييو تأ يبررس
-بـا ايـن  » است. يزاممجلس ال ها در صورتانجام آن يو چگونگ نيحصول توافق، ذكر تعهدات طرف

چـه در  ن. آهاي رودررو ممكن اسـت بـدون حضـور ميـانجي صـورت گيـرد      گاهي اين مالقاتحال، 
و ايجاد حـس اعتمـاد و اطمينـان نسـبت بـه طـرفين        ،مهم است مواجهه حضوريميانجيگري و يا 

احساس امنيت كند كه اين  در آن ديدهكار و بزهبزه ي است كهعدالت ترميمي و ايجاد فضاي انمجري
بر اساس رويه نيروي  .استعنوان نهاد تسهيل كننده عدالت ترميمي هعهده پليس ب بهوظيفه خاص 

رق ها در حين مأموريت با جرمـي مواجـه شـوند يـا از طـ     انتظامي، چنانچه مأموران گشت كالنتري
در صحنه حاضـر شـوند، در بسـياري از مـوارد و در جـرائم قابـل        110مختلف مانند تماس با تلفن 

-گذشت در همان محل نقش ميانجي را ايفا و مسأله را  با تنظيم صورت جلسه سازش خاتمـه مـي  

تر كه داراي جنبه عمومي و يا در مواردي كه طرفين دهند. وليكن، در جرائم غيرقابل گذشت و مهم
-ها به صورت نظاماضر به مصالحه نيستند، موضوع با ارجاع به دواير مددكاري مستقر در كالنتريح

  گردد. مندتر حل و فصل مي
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  هاي گروهي و ترميمي نشست. 2.2
گيري از ايـن روش تـأثير   شناسي استراليا، بهرههاي صورت گرفته در مؤسسه جرمبر اساس پژوهش

اران نسبت به پليس و نظام عدالت كيفـري داشـته اسـت. (غالمـي،     كمثبتي در تغيير طرز تفكر بزه
عنوان تسـهيل  هبآموزش ديده ديده و پليس بزه، كاربر حضور بزه، افزون در اين برنامه) 102: 1390
ها و نهادهاي جامعـه مـدني   مانند اعضاي جامعه محلي و خانواده آن ياز ميانجيگران ديگر ،1كننده

هاي اعمال مفاهيم و اصـول عـدالت   عنوان يكي از شيوهترميمي، عموماً به گردد. نشستاستفاده مي
ها گونه كه فعاليتشود؛ همانهاي پليسي از جمله هشداردهي، شناخته ميترميمي در انجام فعاليت

ي بـراي مداخلـه در چرخـه ارتكـاب     زسـا شرم و تبليغات پليس اشاره دارد، عدالت ترميمي از اصول
ها اين اسـت كـه بـه جـاي     ) مزيت اصلي اين نشست201: 1389 (جانسون، كندجرائم استفاده مي

سـازي  سازي برچسب زننده، كه در فرايند عدالت كيفـري سـنتي مشـهود اسـت؛ نـوعي شـرم      شرم
  ).1059: 1383سازنده، فعال و خودجوش وجود دارد (نجفي ابرندآبادي، 

از افراد مورد توافق و امـين انتخـاب    عموماًكه  ،ها پليس با دعوت از جامعه محليدر اين نشست
سـعي در   2»آمـوزش ديـده   ايعنوان تسـهيل كننـده  هب« طرفين، هايو با دعوت از خانواده ،شودمي

. بـراي نمونـه   و مسـئوليت اداره جلسـه را بـر عهـده دارد     نمـوده هاي طـرفين  نزديك كردن ديدگاه
حضور و كمـك بـه برگـزاري جلسـات     مشاركت مأموران مجرب پليس و بازنشستگان اين نيرو براي 

NA3 هاي اعتياد و ترك معتادان نمونه موفقي از ايـن حضـور   يا معتادان گمنام جهت كاهش آسيب
افـراد آمـوزش    يو همكـار  سيها در ادمونتون كانادا بـا پلـ  نشست ياجرا تيرينمونه مد يبرااست. 

پـذيري  زعنـوان حـامي با  هديده بزهكار و ببزه هايحضور خانواده جامعه محور است. يو نهادها دهيد
-طرفين نقش بسزايي دارد. اهميت اين روش نسبت به ميانجيگري در خصوص جرائمي كه فاقد بزه

ولي در  ،ديده مستقيم الزم استزيرا در ميانجيگري وجود بزه شود،مشخص مي است،ديده مستقيم 
سـتقيم وجـود نـدارد، روش دوم    ديـده م و بزهلب شده است س ايامنيت محلهبراي نمونه  جرمي كه

، پيامدهاي ناتواني در رسـيدن  گر اصليعنوان تسهيلهدر اين جلسات پليس بكاربرد خواهد داشت. 
مـه  ابـدين وسـيله راه بـراي اد    و شودمشاركت داوطلبانه را متذكر ميبه توافق كلي را توضيح داده، 

شرمسـاري  «ربرد دارد، ايجـاد  هـا كـا  مكانيزم ديگـري كـه در ايـن نشسـت     .سازدنشست فراهم مي

                                                            
1. facilator 

ديدگان بالقوه بسيار مهـم  ويژه در مواجهه با بزهگران عدالت كيفري بهلزوم آموزش ديده بودن ضابطين و ديگر كنش .2
قـانون آيـين دادرسـي كيفـري      409و تبصره آن و ماده  30 ، ماده29ماده » الف«بوده و در موارد فراواني از جمله بند 

  مورد تأكيد قرار گرفته است.
3. Narcotics Anonymous 
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برگرفته شده و در آن به جاي تأكيد بر مجرم بـر    2»تيو ثيبرا« هينظراست كه از  1»بازپذيركننده
معروف گرديد، براي اولين بار توسـط  » وگا وگا«شود. اين راهكار كه به مدل فعل مجرمانه تأكيد مي

گردد. در ايـن روش  ميسط پليس تأكيد پليس استراليا استفاده شده و در آن بر مديريت نشست تو
هاي درگير درباره ارتباط و تأثيرپذيري ايشان از جرم سؤال كـرده و احسـاس و   پليس از كليه طرف

كار با پيشنهاد گروه مبنـي بـر   د. اگر بزهپرسچه بايد انجام پذيرد، را ميها از جرم و آنطرز تلقي آن
يگيري و نظارت را داشته، در غير اين صـورت ممكـن   جبران خسارت موافقت نمايد، پليس وظيفه پ

  (Weisbery, 2003: 354)است پرونده به دادستاني ارجاع شود. 
مشاركت جامعه مدني در فرايند كيفري در قانون آيين دادرسي كيفري نيز مورد توجه بوده و از 

يين دادرسـي كيفـري   قانون آ 66اعالم جرم تا اعتراض به احكام صادره متغير است. هرچند از ماده 
توان به ايـن  توان موضوع عدالت ترميمي را برداشت نمود، ليكن به نحو ضمني ميطور صريح نميبه

هاي تـرميم مـدار را دارد، زيـرا ايـن     نتيجه رسيد كه جامعه مدني امكان تشكيل و شركت در برنامه
اطفـال و نوجوانـان، زنـان،    از  تيـ هـا دربـاره حما  كه اساسنامه آن يمردم نهاد يها سازمانماده به 

بهداشـت   ،يفرهنگـ  راثيـ م ،يعـ يمنابع طب ست،يز طيمح ،يذهن اي يو ناتوان جسم مارياشخاص ب
در  ينسـبت بـه جـرائم ارتكـاب     اجـازه داده اسـت تـا   اسـت،   ياز حقـوق شـهروند   تيو حما يعموم

  كنند.شركت  يجرم كنند و در تمام مراحل دادرس مفوق اعال يها نهيزم
  

   3هاي تعيين مجازاتحلقه .3.2
شود كه به بزه تشكيل مي اشخاصيدر مورد  ،ريشه در فرهنگ بومي شمال كانادا داردكه  اين حلقه
داوطلبانـه   ،دارند هر كيفري را كه حلقه مجازات تعيـين كـرده اسـت    گيداشته و آماد اقرارخويش 
و ديـده  بـه نيازهـاي بـزه    هدف اصلي آن توجهبوده و دوستانه  تواقفي و، فضاي درون حلقه. بپذيرند

. كـار اسـت  ديـده و بـزه  التيام بـزه  ههاي تعيين مجازات حلقحلقهديگر سخن، به  .كار استالتيام بزه
(Dignan, 2005: 125)  

در خصوص نوع و ديدگان و اعضاي جامعه در رسيدن به توافقي بزه ،قضات ،وكال ،موران پليسأم
بـه  نهايي ييد أپس از تصويب جهت ت حال، توافق مذكوراين دارند. با مشاركت فعالي ،جازاتم ميزان

و برخورد با بزه قـرار   هدر متن جامعپليس كه اين هتوجه بها بادر اين حلقه شود.قاضي پيشنهاد مي
توانـد از اعضـاي اصـلي    مـي  ،كنـد دارد و آثار مجازات و جرم را مستقيم و بدون واسـطه لمـس مـي   

و مجـري   عنوان تسـهيل كننـده اصـلي   افزون بر اين، پليس به .محسوب شود ه طرحپيشنهاد دهند
                                                            

1. Reintegrative Shaming 
2. Braithwaite 
3. Sentencing Circles 
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باشـد و در   هاي مناسب داشـته محلهها در تواند نقش مهمي در تشكيل اين حلقهمي عدالت كيفري
هـا بـه مرحلـه    كند. هرچند در ايـران ايـن حلقـه   ها دعوت صورت لزوم از افراد باتجربه در اين حلقه

هـايي كـه مقـنن بـراي حـل و فصـل       رائم قابـل گذشـت و ظرفيـت   اند، ليكن در جعملياتي نرسيده
  تواند به نحو شايسته مورد استفاده قرار گيرند.ها در نظر گرفته، ميغيركيفري آن

  
  1دمي رهاي مهها و گروهيئت .4.2

و بـا   عموميهاي نفره) از شهروندان فعال در فعاليت 5 هاي چند نفره (معموالًهها در گرواين هيئت
ديـده از  كـار و بـزه  اخـتالف بـزه   و فصـل  حل درمشاركت شهروندان  .شونددادگاه تشكيل ميحكم 

هـاي  و ضـمانت ند رسـان كار به امضا مـي زهبا بي را يهانامهها توافقاين گروه اهداف اين فرآيند است.
 نامـه مـذكور حكـم تعليـق    پس دادگاه بر اسـاس توافـق  دهند. سميگزارش را اخذ و مراتب را الزم 

 نيروهـاي آمـوزش ديـده پلـيس و يـا      مـأموران  . در صورت لـزوم اسـتفاده از  كندميمراقبتي صادر 
-سـيون يل كميثر باشد. تشكؤتواند در اين خصوص ممي 2ه با لباس عادي)تبازنشسته و باتجربه (الب

ها بـا  آن رفع ها به منظور برآورد خسارات مادي و معنوي و سعي در در هيئت خسارتهاي جبران 
در واقـع  . اسـت  اقدام مؤثري در اين روش ،استفاده از نهادهاي دولتي و نهادهاي غيردولتي داوطلب

ايـن مهـم برعهـده مـردم      ،دولتي امكان نداشـته باشـد   منابعسارات از طريق خكه جبران  زمانيدر 
، افسـران بازنشسـته   ،وكـال  ،هـايي كـه از طريـق قضـات    شود تا از طريق انجمنداوطلب گذاشته مي

-، اداره مـي ايشان هايهدان و خانواگديدخاصي از بزه طيف معتادان گمنام) ومانند ن سابق (اجرمم

  )45 :1374 ،ندآباديرنجفي اب( گردد.ام جوظيفه امدادرساني ان شود،
و تشـكيل   هـاي قرمـز  تلفن يابحران  عنوان خطوطهب 110اندازي پليس اكنون در ايران با راههم

 ،باشـد ... مـي  آموزش همگاني و ،هاي مختلف مانند مشاورهكه داراي مديريتمعاونت اجتماعي ناجا 
هـاي عـدالت ترميمـي و امنيـت     هاي مهمي در راستاي افزايش مشاركت مردم در اجراي برنامـه گام

هـا  سيس دايره مشاوره و مـددكاري در كالنتـري  أت در اين زمينه ترين اقداممهم .برداشته شده است

                                                            
1. Community Boards and Panels 

ي در خصوص ضابطين تنهـا در بحـث ابـالغ    قانون آيين دادرسي كيفري استفاده از لباس شخص 172بر اساس ماده . 2
توان برداشت نمود كـه  اوراق قضايي و در جهت حفظ حقوق و آبروي اشخاص در نظر گرفته شده است. از اين نكته مي

در اقدامات ترميمي نيز الزامي به استفاده از البسه رسمي وجود ندارد. هرچند، معاونت اجتماعي و ارشاد ناجا، كه متولي 
  هاي داخلي به اين مهم اشاره كرده است.نامهها است، طي بخشواحدهاي مشاوره و مددكاري در كالنتريساماندهي 
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اين واحـدها بـا تكيـه بـر سـازوكارهاي عـدالت       ديدگان است. م مواجهه با بزهكه در خط مقد 1است
هاي پيشگيرانه در محيط پليسي وارد عرصه مشـاركت  ترميمي در جهت رسميت بخشيدن به برنامه

هاي كژروي و انحراف وارد اجتماعي را با شناسايي ريشه –هاي فرهنگي اند و برنامهچند نهادي شده
-طور رايگان و بـا كـم  اين مراكز به). 369: 1396اند (رايجيان اصلي و تندر، ردهرويه عملي پليس ك

هـاي  حـل اختالفـات و اجـراي برنامـه    ، هاي مختلف خانوادگيترين هزينه به ارائه مشاوره در زمينه
بهزيسـتي و ...   هاي مردم نهاد،سازمان همچونعدالت ترميمي و تعامل با ديگر نهادهاي حل مشكل 

قانون آيين دادرسي كيفري نيز متبلـور گرديـده اسـت. هرچنـد،      66اين موضوع در ماده  د.پردازمي
هاي موسـوم  را حتي قبل از تصويب اين ماده و در اقدامات عملي صورت گرفته درگروهنمونه بارز آن

هاي ترميمـي  در كشورهاي مختلف نيز برنامه 3قابل مشاهده است. 2»هاي معتادان گمنامانجمن«به 
بـراي آمـوزش   » كـواال پاسـبان  «هايي مانند نوعي در حال اجراست. براي نمونه در استراليا برنامهمت

                                                            
هرچند در گذشته به استفاده از مشاوران و مددكاران در پليس توجه شده بود، ليكن در قانون آيين دادرسي كيفري . 1

شاور و مددكار در مراحل مختلف فراينـد كيفـري تأكيـد    اين مهم نيز مورد نظر بوده و در موارد مختلف به استفاده از م
  شده است. اهم وظايف و شرايط الزم براي مددكار در قانون آيين دادرسي كيفري عبارتند از:

درجه چهار و باالتر است و  ريتعز ايقطع عضو، حبس ابد و  ات،يها سلب حآن يكه مجازات قانون يدر جرائم -203ماده 
ـ  ايـ  هيعليكامل مجن هيآنها ثلث د هيد زانيكه م يجسمان تيتمام هيعل يدعم اتيدر جنا نيهمچن از آن اسـت،   شيب

صادر  ياجتماع يمتهم را به واحد مددكار تيشخص پرونده ليدستور تشك قات،يانجام تحق نيبازپرس مكلف است در ح
گـزارش   -الـف  اسـت:  ريمطالب ز يگردد، حاويم ليپرونده كه به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشك ني. ادينما

  .... متهم يو اجتماع يخانوادگ ،يدر خصوص وضع ماد يمددكار اجتماع
 يمـددكار  ،يشناسـ جـرم  ،يشناسـ روان ،يتـ يان علـوم ترب صـ متخ نيمشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از ب -410ماده 

ودكان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسـته  ك يتيو ترب يشناختآشنا به مسائل روان انيو فرهنگ انيدانشگاه ،ياجتماع
  شوند.يانتخاب م

كـه   ياشخاصـ  ،يمدافع، شاك ليسرپرست طفل و نوجوان، وك اي اءياول ن،يدر دادگاه اطفال و نوجوانان، والد -413ماده 
  .شونديحاضر م يستيسازمان بهز يجلب شده، شهود، مطلعان و مددكار اجتماع يمقدمات قاتينظر آنان در تحق

مـأمور اجـراء و    ،يمـددكار اجتمـاع   ،يفرياحكام ك ياجرا يبه تعداد الزم قاض يفرياحكام ك يمعاونت اجرا -485ماده 
  دارد. اريدر اخت يمأمور مراقبت

 يمـددكار «تحـت عنـوان    يمناسـب  التيتشـك  ،يمـددكاران اجتمـاع   فيبه منظـور انجـام وظـا    هيقوه قضائ -486ماده 
  .دينما يم جاديشهرستان ا هر يرا در حوزه قضائ »ياجتماع
-جامعه ،يشناسروان ،يتيعلوم ترب ،ياجتماع يمددكار يها رشته النيالتحصفارغ نياز ب يمددكاران اجتماع -487 ماده

رشـته   النيالتحصـ بـا فـارغ   تيـ مـذكور، اولو  يهـا  در رشـته  - تبصـره  .شوند يحقوق استخدام م و يشناسجرم ،يشناس
 است. ياجتماع يمددكار

2. Narcotics Anonymous  
هاي معتادين گمنـام بنگريـد بـه: معظمـي و     هاي ترميمي در انجمنتر در مورد نحوه اجراي برنامهبراي آگاهي بيش. 3

  .121-136، 1388پارسا، 
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درباره رابطه پليس و نهادهاي فرهنگي و فرهنگ ساز، برنامـه  » رابط چند فرهنگي«كودكان، برنامه 
روندان شـه «به منظور تعامل سازنده پليس و بزرگان بوميـان اسـتراليا، برنامـه    » رابط بومي جامعه«

ايمني «منظور مشاركت شهروندان جامعه در حل مشكالت جوانان و برنامه به» پليس باشگاه جوانان
پذير در مواقع بحران اجرا شده كه الگـوبرداري و  براي حمايت از زنان آسيب» در خانه و يا خانه امن

  اشد.تواند راهگشا بها توسط پليس، براساس فرهنگ ملي و اسالمي ميبومي سازي آن
بـه اهميـت اقـدامات     يفـر يك يدادرسـ  نيـي قانون آ 203ماده  در اين راستا و با توجه به تأكيد

هاي ترميم مدار در نيروي انتظامي مدنظر قـرار گرفتـه و تـالش    اي و ترميمي، اجراي برنامهمشاوره
نيـروي  شده اين مهم با محوريت دواير مشاوره و مددكاري انجام پذيرد. براساس دسـتورالعملي كـه   

با مأموريت جديد و بـا اهـداف تقويـت     هايكالنتر در ياجتماع يدفاتر مددكارانتظامي صادر كرده، 
و  يبـه مراكـز قضـاي    يارجـاع  يهـا در جامعه، كاهش حجـم پرونـده   ناجاي و اجتماع ينقش حمايت

ه شرح گونه مراكز باين سيو هدف از تأس ضرورت .آيدميوجود هدر جامعه ب جرم از وقوع يريشگيپ
  ).413، 1385(حسيني،  زير است:
  ،و مردم سيپل يو همدل مانهيروزافزون به افزايش ارتباط صم ازين -
و  يبعـد تـك  برخـورد   يبا جرائم، بـه جـا   سيپل يو اجتماع يروان يعلم يصبرخورد تخ -

  ي،تهديد محور
  ا،هو حل آن در بروز جرايم و انحرافات يتيو شخص يو نقش اختالالت روان ريتأثبررسي  -
  ي،اجتماع يهاياز بروز جرايم و ناهنجار يريشگيپ -
  ،سيمردم و پل نيهمراه با اعتماد ب يميايجاد رابطه نزديك و صم -
  ،ناهنجار و بزهكارانه يبروز رفتارها يهانهيها و زمريشه يشناساي -
 ارتقـاء و هـا يكاهش مشكالت مردم و حل معضالت در زمان تـنش و اسـترس در كالنتـر    -

 ي نسطح بهداشت روا

) كه ساالنه 199: 1390هاي كشور (قوام، دايره مددكاري در سطح كالنتري 700تأسيس حدود 
درصـد   70دهنـد و بـر اسـاس آمـار اعالمـي حـدود       اي را سامان ميهزار خدمت مشاوره 20حدود 
ها به سازش منجر شده است، از دستاوردهاي مهـم در ايـن زمينـه اسـت.     هاي ارجاعي به آنپرونده
عرشي و نيز مؤيد موفقيت نسبي اين مراكز است. ( 1390-1392هاي رايه شده در فاصله سالآمار ا

  )347: 1395سبزي خوشنامي، 
  سراسر كشور يهايكالنتر يمددكار ريعلت مراجعه به دوا يفراوان عيتوز
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  سراسر كشور يهايكالنتر يمددكار ريدر دوا ناارائه خدمات به مراجع جهينت يفراوان عيتوز

  
همچنين براساس نتايج تحقيقات ميداني انجام شده در خصوص ارزيابي اصول عـدالت ترميمـي   

هـاي ترميمـي ماننـد اصـل     رغم نبود وضعيت مطلوب در برخي از شـاخص در ميانجيگري پليس، به
هـا ماننـد اصـل    مشاركت، اصل اختياري بودن و اصل اسـتقالل ميـانجيگري، در برخـي از شـاخص    

هـا در ايـن   هاي اجرا شـده در كالنتـري  كنندگان از برنامهلوب بوده و مراجعهمحرمانگي وضعيت مط
). موفقيت اين مراكز در برقـراري  128-154: 1396اند (باراني و ياراحمدي، خصوص رضايت داشته

ديده خواهد شد، بلكه از درگير نمـودن مرتكـب بـراي    سازش بين طرفين نه تنها موجب رضايت بزه
زني مجرمانـه وي خواهـد   ايند كيفري جلوگيري نموده و در نتيجه مانع برچسبطي نمودن ادامه فر

هـاي مـالي نظـام    شد. مضاف بر اين، موفقيت اين دواير در سازش بين طرفين موجب كاهش هزينه
جـويي  عدالت كيفري خواهد شد. اين موفقيت نيز به نوبه خود مجال كافي جهت صرف مبالغ صرفه

طور غير مستقيم هنگي، بهداشتي و آموزشي را فراهم نموده و در نتيجه بهشده در امور اجتماعي، فر
توجه به دستوراتي كـه قضـات   تمامي شهروندان را منتفع خواهد ساخت. البته بايد دقت نمود كه با

دهند ممكن است اصل اختيـاري بـودن را مخـدوش نمايـد.     ها به دواير مشاوره ميدر ارجاع پرونده
-هاي مبتني بر نتيجهين دواير برنامه را از مسير خود منحرف و به سمت سياستارجاع اجباري به ا

  )130: 1396گرايي و آمارگرايي سوق خواهد داد. (باراني، 
  

  گيرينتيجه
عدالت ترميمـي روشـي   . استقرار عدالت واقعي تنها با اجراي عدالت مبتني بر سزادهي ممكن نيست

و به آن امكان تحرك، پويايي و اصالح را اعطا ده محسوب تواند مكمل عدالت سنتي سزااست كه مي
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اي كه الغاگر كيفر اسـت و يـا الگـويي كـه باعـث تخريـب       عنوان نمونهنمايد. لذا نبايد به اين الگو به
هاي ناشـي  بيشود كه در جهت اصالح آسعدالت زماني محقق ميالگوي سزادهنده است، نگريست. 

در جهـت رفـع ايـن نيازهـا     و ديده شناسـايي  زهاي مادي و معنوي بزهنيا آن،جبران و التيام  ،از بزه
نيـل بـه هـدف    ه عدالت سزادهنده بايد در جهت سويدر واقع فرآيندهاي اجباري و يك  .دشوتالش 
هـاي ترميمـي   گسـترش برنامـه   نـد. نتغيير ك ،سازش و آشتي به فرآيندهاي داوطلبانه توافقيواالي 

ترميمـي را در كنـار عـدالت سـزادهنده     الگـووارة  هاي كيفري نظام بيانگر اين واقعيت است كه اكثر
ارتقـا فرهنـگ در    ، ضـرورت گزين نمودن فرآينـدهاي ترميمـي  قابل توجه در جاي ةاند. نكتپذيرفته

هاي ماليم به بزه ممكن اسـت بـه   پاسخ اند،زيرا در جوامعي كه از نظر فرهنگي ضعيفجوامع است، 
هـاي  ديـده محـور و اجـراي برنامـه    ون شك نقش پليس در رويكرد بزه. بدبينجامد كاريتشديد بزه

نهادي است كه در اكثر كشورها عموم مردم به آن اعتمـاد   . زيرا پليسبديل استعدالت ترميمي بي
گـويي  لزوم پاسـخ  كنند.ديدگي به آن مراجعه ميبزه نخستين دليل اين اعتماد در مراحلبهو دارند 

ضـمن   ،در زمـان مناسـب   يهـاي ترميمـ  از برنامـه  استفادهديده مجرمانه و ثر پليس به پؤسريع و م
به  افرادمورد اطاله دادرسي و مراجعه بي ه،ديدگي ثانويبزه، هاي شخصيجلوگيري از گسترش انتقام

د. توجه پليس به شديده خواهد الم و جبران خسارات مادي و معنوي بزهآباعث التيام  نظام كيفري،
تـر  كودكان و زنان كه در معرض آسيب ديـدگي بـيش   ،سالمندان همچونص و بالقوه ديدگان خابزه

 قضـايي عـدالت   در توسـعه  يهـاي ترميمـ  گيرانـه و اجـراي برنامـه   قرار دارند و انجام اقدامات پـيش 
  تأثيرگذار است.

هـا در  راي عدالت ترميمي و نتايجي كه از اجراي اين برنامـه جتوجه به اهميت نقش پليس در ابا
مين منـابع انسـاني آمـوزش    أتـ اعطاي اختيارات قانوني به پليس، لزوم  ،گرددقضايي آشكار مي نظام
-به اجراي حقـوق شـهروندي ضـرورري مـي     التفاتري پليس و ومحاهتمام به مباحث جامعه ،ديده

سـيس دوايـر مشـاوره و مـددكاري در     أت همچونثري ؤهاي اخير اقدامات مدر ايران در سال .نماياند
داراي  ،ت هسـتند مدوايـر مشـغول بـه خـد     ايـن اغلب افرادي كه در  صورت گرفته است.ها نتريكال
منجر  متعدديهاي پروندهدر ها آن يكه نتايج اقدامات ترميم هستندشناختي حقوقي و روان صتخ

هاي ورودي بـه كالنتـري بـيم    با توجه به حجم زياد پرونده حال،با اينبه صلح و سازش شده است. 
شده و عدم توجه عميق و اصـولي  غالب  محوررود كه ديدگاه كميت مدار بر ديدگاه كيفيت مياين 

آن  يشرع مبانيو  رانيا يفري. نظام عدالت كبه پديده مجرمانه باعث تكرار مجدد و تشديد بزه شود
ن را امكا نيبرخوردار است كه ا يفريك يهانظام گرينسبت به د ييبالقوه باال يميترمي هاتياز ظرف

 يصتخبه دليل ، به عبارت ديگربهره ببرد.  يميترمعدالت  يندهايها و فراشهيكند تا از انديفراهم م
تحـول در سياسـت   بـه اهـداف آن،    يابيدسـت  يبـرا  يميترم لتعدا يندهايفرا تيبودن هدا يو فن
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ت. در به تبع آن تغيير در سياست جنـايي اجرايـي و قضـايي، اجتنـاب ناپـذير اسـ      و  ينيتقن جنايي
عرصه تقنييني با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري شاهد اقدامات مناسب، ولي ناكافي در عرصـه  

هـاي ترميمـي در تمـام سـطوح از جملـه ابعـاد       هاي غيررسمي قضايي از جمله برنامـه تعميم برنامه
ن ايـن  چه در تـدوي باشد، هستيم. آناجرايي كه متولي آن نهادهاي اجراي قانون از جمله پليس مي

بـا  ويژه پليسـي،  قانون در اين مورد به آن پرداخته شده اين مطلب است كه بايد در بعد اجرايي و به
غيركيفـري و   يهـا هيرو ي،ميعدالت ترم يارهاياستانداردها و مع يموجود و معرف يهاتيدرك ظرف

گـذاران  تاسـ يجهت اسـتفاده س  يفريدر كنار حقوق ك ها،مكمل ساير روشعنوان به غيررسمي نيز
امري كه درباره نهادهاي اجرايي عدالت كيفري از جمله پليس، جز  .به رسميت شناخته شود ييجزا

از طريق تغيير راهبردهاي سياست كيفري دولتي به سياست جنايي مشاركتي و تحـول در سـازمان   
  پليس سنتي به سوي سازماني نوين و جامعه محور ممكن نخواهد بود.

هـاي عـدالت ترميمـي در    افـزايش برنامـه  كه : اول، در راستاي  گرددد ميبه اين منظور پيشنها
كنشـگران مـؤثر در عـدالت    هـاي  ور اختيـارات و برنامـه  ثغـ كه حـدود و   شودقانوني تصويب  ،پليس

  گردد،مشخص به عنوان نهادي در دسترس و مهم پليس ترميمي از جمله 
ديدگان مورد توجه اسـت،  عليه توسط بزه عنوان اولين نهاد مرجوعجايي كه پليس بهدوم، از آن

و فراتـر از صـرف   فـزايش  هاي ترميمي ادر اجراي برنامهاختيارات پليس صورت ملموس و مشروع به
  اقدامات ضابطيت تعميم يابد،

سوم، از منظر ساختاري تحول و معماري بنيادين در ابعاد سازماني و آموزشي پلـيس بـه سـوي    
هـاي جنـايي   هـاي كيفـري بـه سـوي سياسـت     أموريتي از سياسـت پليس جامعهمحور، و از حيث م

 مشاركت محور صورت گيرد،

ماننـد  جامعـه مـدار   هـاي  ارگانديگر  گونه و راهبردي باهاي پليسي تعاملچهارم، سطوح برنامه
يابد تا بتوان همگام با ديگر كشورها و حتي  ارتقاو ...  هاي مردم نهاد، سازمانبهزيستي، كميته امداد

  نمود.هاي ترميمي را اجرا ها برنامهباالتر از آن ،توجه به پشتوانه ديني و ملي با
هاي كسب شده توسط واحـدهاي مـددكاري و مشـاوره، كماكـان     پنجم: با وجود برخي موفقيت

مشكالتي پيش روي اين واحدها وجود دارد. كمبود بودجه تخصيص يافته به واحدها، عدم اسـتفاده  
هـا  هـاي آن ده با اصول ترميمي و عدم آشنايي شهروندان در خصوص تواناييان آموزش ديصاز متخ

هاي بالقوه اين واحدها مورد استفاده قـرار نگيـرد. حـل    در برقراري سازش موجب شده تمام ظرفيت
تـر شـدن بـار سـنگين     اين مسائل موجب مراجعه كمتر شهروندان به نظام قضايي و در نتيجـه كـم  

  اكم خواهد شد.  هاي مطروحه در محپرونده
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  منابع
شـاكي خصوصـي و حقـوق او در مقـررات دادرسـي       منزلـه  ديده بهبزه« )،1384( پيمان ،ابراهيمي

  .287-324 ص، 53و  52، شماره 69سال  ،دادگستري يمجله حقوق ،»كيفري ايران
 نامـه كارشناسـي ارشـد،   پايـان  ،ثر بر آنؤاعتماد اجتماعي و عوامل م )،1375( مهدي اميركافي،

 .دانشگاه شهيد بهشتي

ارزيابي اصولي عدالت ترميمي در ميانجيگري پلـيس  «)، 1396احمدي، مسعود ( باراني، محمد و يار
، زيرنظـر محمـد فرجيهـا،    دانشنامه عدالت ترميميدر ، »هاي تهران)(مورد مطالعه: كالنتري

 .128-154 صچاپ اول، تهران: نشر ميزان، 

، 19، سـال  هاي دانش انتظـامي پژوهش، »گري كيفرييانجيپليس و م) «1396باراني، محمد، (
  .121-146 ص، 3شماره 
، ترجمـه مركـز مطالعـات و    جامعـه محـور   پليس)، 1383، باني (باكوروكس و ، رابرتتروبايزويچ

  تحقيقات كاربردي ناجا.
 ،يانتظام يروين در ياجتماع يايجاد مراكز مشاوره و مددكار يمشخط )،1385( رضا ديس ،ينيحس

در  ياجتمـاع ي مشـاوره و مـددكار   ،ينقش روانشناس يهمايش بررسمجموعه مقاالت 
 ، تهران.ياجتماع  يروان تيو توسعه امن نيتأم

فصـلنامه  ، ترجمـه حسـين سـميعي،    »عدالت ترميمي، شـرم و بخشـش  ) «1389جانسون، گري (
  .197-230صسال پنجم، شماره شانزدهم،  ،مطالعات پيشگيري از جرم

 ينجفـ  نيحسـ  يعلـ ترجمـه   ،ييجنـا  استيبزرگ س يهانظام)، 1395ي (ريمي، دلماس مارت
  .زانيمچاپ سوم، تهران: نشر  ،يابرندآباد
 ،دادگسـتري  يمجله حقوق ،»ديدگان و نظام عدالت جناييبزه« ،)1384( مهرداد ي،رايجيان اصل

  .75-118 ص، 53 و 52 شماره، 69سال 
نقش و كاركرد واحدهاي مشـاور و مـددكاري نيـروي    ) «1396رايجيان اصلي، مهرداد و تندر، امير (

دانشـنامه عـدالت   در ، »انتظامي در پيشگيري از جرم از طريـق تـدبيرهاي عـدالت ترميمـي    
  .364-386 ص ، زيرنظر محمد فرجيها، چاپ اول، تهران: نشر ميزان،ترميمي

 .نشر ميزانهران: چاپ اول، ت ،كرامت انساني در حقوق كيفري )،1387( اسماعيل ،ادژنرحيمي

بررسـي آثـار ترميمـي    «)، 1395مرادقلي، حسين و ضرغامي، سيروس (تابسـتان   ؛رضوي فرد، بهزاد
 مجله حقـوقي دادگسـتري،  ، »اجراي مراسم خون صلح؛ مطالعه موردي در استان كرمانشـاه 

 .229-247 ص، 94، شماره 80سال 
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چاپ اول،  ،دنهادممر يهانمازساو  ميدمر كترمشا بر يمددرآ، )1382ضا (رمحمد ،يديسع
  سمت.تهران: انتشارات 

گيري از جرم سـازمان  و پيش راداره كل مواد مخد ،ديدگانعدالت براي بزه ،)1384( علي شايان،
 .نشر سلسبيل، چاپ اول، تهران: ملل متحد

پيشـگيري از  مطالعات  فصلنامه، »نديدگامدار با بزهرفتار كرامت« )،1386(پاييز  عباس ،شيري
 .17-58 ص، سال دوم، شماره چهارم، رمج

 چاپ اول، تهران: نشر ميزان. عدالت ترميمي،)، 1395شيري، عباس (

، به كوشش اميـر  دانشنامه علوم جنايي اقتصادي، در »عدالت ترميمي«)، 1396شيري، عباس (
 .645-677 صحسن نيازپور، چاپ اول، تهران: نشر ميزان، 

كنترل جـرم در   يانتظام يها و برنامه ها استيس يابيارز)، 1393عابدي نژاد مهرآبادي، زهرا (
-رسـاله دكتـري حقـوق كيفـري و جـرم     ، اجتماع محـور  سيپل يها از منظر شاخص رانيا

 شناسي، دانشگاه تربيت مدرس. 

گيرانه ترميمـي از تكـرار جـرم:    آيين فصل و كاركرد پيش«)، 1396عطاشنه، منصور و ايراني، امير (
زيرنظر محمد  دانشنامه عدالت ترميمي،، »قبيله بزرگ عرب در شهر اهواز مطالعه موردي ده
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