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 7931سال اول، شماره اول، زمستان ، شناهم حقوق افرسژپوه 
 

 
 

 ایران و دیوان کیفری بین المللی نظام حقوقیدر عدالت ترمیمی 

2و یاسر شاکری 1غالمحسین رضائی
  

 

 چکیده

عدالت ترمیمی فرآیندی است که به موجب آن، طورفین در خصووص چگوونگی رسویدگی بوه      

عودالت ترمیموی از جهوات متعوددی بوا عودالت        .ندکن می پیامدهای جرمی معین، تصمیم گیری

کیفری معاصر تفاوت دارد، نخست آنکه نگرش فراگیرتری به اعمال مجرمانه دارد، بیش از آنکه 

کواران بوه بوزه     پوردازد کوه بوزه    می جرم را صرفاً عملی قانون شکنانه تلقی کند، به این موضوع

که افراد بیشتری را در فرآینود مقابلوه بوا     زنند. دوم آن می دیدگان، جامعه و حتی خودشان لطمه

کار و دولت، بزه دیدگان و افراد جامعه نیز به همان میزان در  دهد، عالوه بر بزه می جرم دخالت

کنود،   موی  دیگور ارزیوابی  ای  گیرند. در نهایت این سیستم، موفقیت را نیز به گونه می جریان قرار

جبوران شوده و یوا    هوای   وجه کنود، میوزان آسویب   بیش از اینکه به میزان مجازات تحمیل شده ت

که جایگاه و رویکردهای عودالت ترمیموی    است این تحقیق پرسش .سنجد می پیشگیری شده را

و  8302کیفوری مصووب    دادرسی آئین در قوانین جمهوری اسالمی ایران علی الخصوص قانون

 مطالوب  و اسوت  دیکاربر هدف، نظر از حاضر چگونه است؟ پژوهش دیوان کیفری بین المللی

 تودوین  و تحلیول  ای ترجموه  و توالیفی  مقواالت  و کتوب  از استفاده با ای کتابخانه روش به آن

 .است گردیده

 المللی، قانون آئین دادرسی کیفری. کیفری بین عدالت ترمیمی، بزه دیده، دیوان واژ گان کلیدی:

                                                      
 شیرازدنویسررنده مسرر و   اسررالمی آزاد دانشررگاه حقرروق دانشررهده شناسرری جرررم و جررزا حقرروق گررروه اسررتادیاش -1

gh_g_rezaii@yahoo.com 
 ssssf200@gmail.com دانشگاه مدشگ و شناسی جرم و کیفری حقوق دکتری دانشجوی -2



  
 
 

 

41 

 مقدمه

تب عدالت مطلق و توجوه بوه   با ایجاد مکاتب متعدد حقوقی در قرون گذشته و شکل گیری مک

قاعده ی اعمال مجازات و سزادهی و اعمال آن در هر شورایطی بوا توجوه بوه دیودگاه و تاکیود       

اشخاصی مانند کانت که اعمال خالف اشخاص را اقودامی علیوه اخوالق و نظوم عموومی بیوان       

ز ( شوکل گرفوت. پوس ا   Retributive Justiceنموده، عدالت کیفری مبتنی بر جزا و سرکوب )

( بوه  Rehabilitative Justiceاین دوره با شکل گیری عدالت کیفری مبتنی بر اصالح و درمان )

ویژه با شکل گیری مکتب دفاع اجتماعی و نظریات مارک آنسل مبتنی بر فوردی کوردن اعموال    

مجازات متناسب با وضعیت و موقعیت اشخاص در جامعه از یک سو متعادل تر از دوره ی قبل 

نوامعین در ایون دوره و مشوکالت    های  سد. با این حال بعضاً به دلیل اعمال مجازاتر می به نظر

پیش روی سیستم کیفری در اعمال مجازات و همچنین فاقد اثر عملی بودن اقدامات مبتنوی بور   

میوان مودت   هوای   رسد تنها در مجازات حبس، آن هوم در حوبس   می اصالح و درمان که به نظر

به واسطه ی عدم وجود سازوکارهای مناسب برای اعمال، هزینوه بور   قابلیت اجرایی شدن دارد، 

عمالً شاهد افول این دوره نیز هستیم و روند جدیدی با ها  بودن و زمان بر بودن این گونه برنامه

هدف میانجیگری، جبران خسارت و توجه ویژه به بزه دیده و مشارکت آزاد و فعوال بزهکوار و   

خوورد کوه توالش آن بوا      می طریق مذاکره و گفت و گو به چشمبزه دیده و جامعه ی محلی از 

هدف حل و فصل اختالفات صورت گرفته است. با توجه به آنچه که بیان گردید هدف از ایون  

در روند سیستم عدالت کیفری اسوت کوه   ها  پژوهش شناخت مصادیق عینی این گونه پیش بینی

 باشد. می وکار در سیستم کیفریو نقاط قوت اعمال و تعیین این سازها  نشان از ضعف

شود این است که آیا اصوالً مصادیق موجود در قوانین  می پرسشی که در این پژوهش مطرح

تواند  می المللی بین کیفری کنونی به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری ایران و اساسنامه دیوان

رهای مناسب در این  پاسخگوی نیازهای موجود در جامعه ی کنونی و همچنین ارایه ی راهکا

که در این تحقیق ای  زمینه و توجه خاص به وضعیت جبران خسارت باشد یا خیر؟ فرضیه

تواند پاسخگوی  می مدنظر قرار گرفته است این است که سیستم عدالت کیفری موجود

مشکالت موجود در جامعه ی کنونی باشد. روش بهره گرفته شده در این پژوهش روش 

 است.ای  کتابخانه
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 مفاهیم -1

 1اعدالت ترمیمی -1-1

 ترمیمی عدالت .کند می آغاز بزه مفهوم از سزادهنده، عدالت با را خود مخالفت ترمیمی، عدالت

کند.  می تعریف حقوق افراد نقض و انسانی روابط اجتماعی، نظام علیه عمل یک به عنوان را بزه

 آن نظم در اخالل و اجتماعی نقض هنجارهای را بزه سزا دهنده عدالت مقابل، در

 از حمایت نخستین، مراحل در ترمیمی عدالت نظریه اصلی (. هدف8311،277داند)شیری، می

 بوده است. بزه دیده منافع

عدالت ترمیمی فرآیندی است برای »کند:  می هوارد زهر عدالت ترمیمی را این گونه تعریف

تا به  -که امکان پذیر است تا آنجا -درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند 

و تعهدات جهت التیام و بهبود ها  طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیان

 (.8302،1غالمی،)«که امکان پذیر است اقدام نمایندای  بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازه

 2دیوان کیفری بین المللی -1-2

ز بر این موضوع قرار داشت که مصونیت سران تا قبل از جنگ جهانی دوم همواره تمرک

از اصول اولیه در سطح بین الملل به شمار رفته و اشخاص به واسطه تصمیمات خود ها  دولت

شدند. پس از جنگ جهانی دوم، نخستین گام در جهت تغییر این  می فاقد مسئولیت شناخته

مدنظر قرار گرفت. در دهه معاهده ی ورسای این وضعیت  227موقعیت برداشته شد و در ماده 

بین المللی افزایش یافته به نحوی که در قرن های  میالدی سرعت شکل گیری دادگاه 8009

شامل دادگاه نظامی ها  بیستم چهار دادگاه بین المللی کیفری موقت تشکیل شد که این دادگاه

المللی یوگسالوی  توکیو و همچنین دادگاه بین المللی بین نظامی بین المللی نورنبرگ، دادگاه

، در نشستی که 8001ژوئیه  87رواندا بود. این در حالی است که در  المللی بین سابق و دادگاه

نمایندگان تام االختیار ملل متحد، به منظور تاسیس یک دیوان بین المللی برقرار گردید، 

نعی بر سر راه نتوانست عمالً ماها  اساسنامه رم به تصویب رسید که بر اساس آن حاکمیت دولت

                                                      
1-restorative Justice  
2 - International Criminal Court (ICC) 
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باشد. صالحیت تکمیلی رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط ها  شکل گیری این گونه دادگاه

اساسنامه نیز از دیگر نکات مورد نظر در  8«1»اشخاص حقیقی آن هم در جرایم مندرج در ماده 

 4، جرایم جنگی3، جرایم علیه بشریت2همچون نسل کشیباشد که شامل جرایمی  می این دیوان

 باشد. می 1تجاوز و

 اعدالت ترمیمی در قوانین جمهوری اسالمی ایرانهای  جلوه -2

رسد بهره گیری از سازوکار عدالت ترمیمی در سیستم کیفری ایران از انسجام کافی  می به نظر

متعدد های  برخوردار نبوده و در قوانین متعدد موجود، حضوری کمرنگ به همراه پراکنده گویی

اشد که این وضعیت نشان از عدم توجه قانون گذار به جایگاه ویژه عدالت ب می قابل مشاهده

باشد. روند شکل گیری و ظهور عدالت ترمیمی به  می ترمیمی و بعضاً درک نادرست از این مهم

 بر 8331شوند مصوب  می قانون راجع به امور قضایی و عشایر و ایالتی که اسکان داده

 گردد.  می

 اسکان که ایالتی و اعشایر قضایی امور به قانون راجع در ترمیمی اعدالت -2-1

 1335شوند مصوب  می

 به برای رسیدگی شوند می اسکان ایالت و عشایر و شده سالح خلع که نقاطی در»ماده واحده: 

 دادگستری وزارت دعاوی دارند آنها با که کسانی یا و یکدیگر با ایل افراد دعاوی و اختالفات

 با که دهد تشکیل باشند قضات مجرب از آنها نفر دو نفر سه از مرکب هیأت هایی تواند می

 دعاوی و اختالفات اصالح کدخدامنشی و طریق به المقدور حتی قوانین  و اصول به توجه

 «.دهند فیصله را مربوطه

                                                      
 این موجب به دیوان. است المللی بین جامعة نگرانی مایة که جرائمی ترین ممم به است منحصر دیوان صالحیت -1

 جنگی، جنایت بشریت، جنایات ضد کشی، جنایات نسل جنایت :داشد شسیدگی صالحیت زیر جرایم به اساسنامه نسبت
 به مربوط مقرشات ،123 و 121 مواد مطابق که کرد خواهد صالحیت اعما  تجاوز جنایت موشد دش زمانی تجاوز. دیوان

 خواهد صالحیت اعما  جنایت این دش خصوص آن موجب به دیوان که شروطی تعیین و جنایت این شامل تعریف آن
 .باشد متحد ملل منشوش دش مربوط مقرشات با هماهنگ باید مقرشات این .باشد شده تصویب کرد،

3-The crime of genocide 
4-Crimes  against humanity 
5-War crimes 
6-The crime of aggression 
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 آئین قوانین از قسمتی اصالح و دادرسی تسریع قانون در ترمیمی اعدالت -2-2

 1352 مصوب یاعموم کیفر و کیفری دادرسی

 حسب اقرار این و نماید جرم ارتکاب به اقرار متهم گاه هر جنحه امور در»مکرر:  49 ماده

 و اجتماعی وضع مالحظه  با دادستان که صورتی در باشد واقع به مقرون پرونده محتویات

 تعقیب تعلیق گردیده جرم ارتکاب موجب که احوال و اوضاع و متهم روحیه و زندگی سوابق

 دادگاه به را پرونده و معلق را او کیفری تعقیب زیر شرایط احراز  با تواند می بداند ناسبم را

 .نباشد عمومی کیفر قانون دوم باب در مندرج جرائم از اتهام موضوع -8 .نماید ارسال جنحه

 کرده گذشت یا نبوده بین در خصوصی شاکی -3 .باشد نداشته مؤثر محکومیت سابقه متهم -2

 این غیر در و است قطعی قرار نماید تأیید را تعلیق قرار که صورتی در جنحه دگاهدا .باشد

 قرار که صورتی در جنحه دادگاه . نمود خواهد رسیدگی اتهام موضوع به مقررات طبق صورت

 اتهام موضوع به مقررات طبق این صورت غیر در و است قطعی قرار نماید تأیید را تعلیق

 تعلیق قرار قطعیت از پس باشد شده صادر تأمینی قرار درباره گاه هر .نمود خواهد رسیدگی

 کیفری سجل اداره در مخصوص دفتر در تعلیق قرار -8 تبصره .شد خواهد االثر تأمین ملغی قرار

 یا جنحه  مرتکب تعلیق قرار صدور تاریخ از سال سه ظرف متهم که صورتی در و شود می ثبت

 خواهد قرار تعقیب مورد جرم تعدد مقررات رعایت با نیز سابق اتهام به نسبت شود جنایتی

 اجرای از مانع باشد شده واقع تو ما انتسابی جرائم گاه هر جرم تعدد مورد در -2 تبصره .گرفت

 وقتی دادستان باشد جنایی درجه  از انتسابی جرائم از یکی که صورتی در و نیست ماده این مفاد

 منع قرار صدور به منتهی جنایی امر که نماید صادر جنحه امر مورد در تعلیق قرار تواند می

 «.باشد شده تعقیب

 1356 مصوب دادگستری قوانین ازای  پاره اصالح قانون در ترمیمی اعدالت -2-3

 مجازات قانون دوم بابهای   جنحه استثنای به جنحه درجه از اتهامات کلیه در: »22 ماده

 دادرسی جلسه اولین تا تواند می ر ساً  دادستان نماید اراقر جرم ارتکاب به متهم گاه هر عمومی

 تسریع قانون مکرر 49 ماده 2 و 8 های تبصره رعایت با را او کیفری تعقیب زیر شرایط احراز به

 اقرار -8 :سازد معلق عمومی کیفر و کیفری دادرسی آئین قوانین از قسمتی  اصالح و دادرسی
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 مؤثر کیفری محکومیت سابقه متهم -2 .باشد واقع به مقرون پرونده محتویات حسب متهم

 «.باشد کرده استرداد را خود شکایت یا نبوده بین در خصوصی مدعی یا شاکی -3 .باشد نداشته

 1356انصاف مصوب های  قانون تشکیل خانه در ترمیمی اعدالت -2-4

 اساس اختالف عرف برای حوزه ساکنان بین دعاوی و اختالفات کلیه در انصاف خانه» :89 ماده

 «.برد خواهد کار به الزم سعی سازش منظور به

 1366سیار مصوب های  ترمیمی در قانون تشکیل دادگاه اعدالت -2-5

 اصول و به توجه با دادگاه. باشد شفاهی است ممکن دعوی اقامه مدنی دعاوی در: »3ماده 

 از را اختالفات طرفین کند سعی امکان حد تا باید ایرادات به مربوط قواعد و حق موجد قوانین

 دادگاه: »7ماده « .کند می صادر حکم صورت این غیر در و نماید فصل و حل سازش طریق

 و نهادها یا و محل افراد معتمد از احضار و ابالغ یا و تحقیقات سازش، و صلح جهت تواند می

 «.نماید استفاده محل اسالمی شوراهای یا وها  دستگاه

 فروشان مصوب گران و محتکران مجازات تشدید قانون رد ترمیمی اعدالت -2-6

1367 

 و باشد شده فوق مواد در مذکور اعمال از یکی مرتکب بار اولین برای متهم چنانچه» :7 ماده

 خواهد تأدیب تعهد اخذ یا تهدید یا توبیخ  یا وعظ با دهد تشخیص مهم، غیر موارد در دادستان

 طرح صورت در نیز دادگاه. نماید می بایگانی را پرونده قفو تأدیب موارد از یکی اعمال با شد

 «.دارد خود تشخیص به را باال مراتب اعمال حق دادگاه در پرونده

 اسالمی شوراهای انتخاب و وظایف قانون تشکیالت، در ترمیمی اعدالت -2-7

 1375شهرداران مصوب  انتخاب و کشور

 رفع برای تالش -... ح :از است عبارت تاروس اسالمی شورای اختیارات و وظایف: »71 ماده 

 زیر شرح به دهیار وظایف: »70 ماده...«  .ها آن میان حکمیت و محالت و افراد اختالفات

 مقررات و جرائم وقوع پیرامون گزارش ارسال و انتظامی نیروهای با همکاری -2...  :باشد می

: 79 ماده...«  .محلی اختالفات حل در سعی و عمومی نظم حفظ و عمومی خدمت وظیفه
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 اختالفات در حکمیت - ... ح :است زیر شرح به بخش اسالمی شورای اختیارات و وظایف»

 که مواردی در یکدیگر با در بخش واقع روستایی اسالمی شوراهای یا روستا چند یا دو میان

 ...« .نیست  پیگیری قضایی قابل

 امور در انقالب و اعمومیهای  دادگاه دادرسی قانون آئین در ترمیمی اعدالت -2-8

 1378 کیفری مصوب

 صادر تعقیب ترک قرار دادگاه محاکمه، ترک بر مبنی مدعی درخواست صورت در: »70ماده 

 صورت در» :877 ماده 8 تبصره« .باشد نمی  مجدد شکایت طرح از مانع امر این. کرد خواهد

 امر این. کرد خواهد صادر تعقیب ترک قرار دادگاه محاکمه، ترک بر مبنی مدعی درخواست

 طرفین صلح با است ممکن که اموری در: »801 ماده« .باشد نمی  مجدد شکایت طرح از مانع

  و آورد می عمل به البین ذات اصالح در کافی جهد و الزم کوشش دادگاه کند پیدا خاتمه قضیه

 «.دنمو خواهد صادر مقتضی ر ی و رسیدگی نشود، صلح برقراری به موفق چنانچه

 فرهنگی و اجتمااعی اقتصادی، توسعه سوم قانون برنامه در ترمیمی اعدالت -2-9

 1379ایران مصوب  اسالمی جمهوری

های  توسعه مشارکت راستای در و قضائی محاکم به مردم مراجعات کاهش منظور به : »810ماده 

 ماهیت یا و ندارد قضائی ماهیت که اموری فصل  و حل نیز و محلی اختالفات رفع مردمی،

 حدود. گردد واگذار می اختالف حل شوراهای به برخوردار است کمتری پیچیدگی از آن قضائی

 خواهد ای نامه براساس آیین آن اعضای انتخاب نحوه و ترکیب شوراها، این اختیارات و وظایف

 قضائیه قوه رئیس تأیید  و به وزیران هیأت تصویب و دادگستری وزیر پیشنهاد به که بود

 «.رسد یم
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 انقالب و اعمومیهای  دادگاه مدنی دادرسی آئین قانون  در ترمیمی اعدالت -2-11

 1379مدنی مصوب  امور در

 سازش قیخود را به طر یدعوا توانند یم نیطرف یمدن یمرحله از دادرس هر در» :871 ماده

د، هرکدام از خوانده متعدد باشن ایخواهان  یکه در دادرس یصورت در» :870 ماده« دهند. خاتمه

 «.دیبا طرف خود سازش نما نیریسا جدا از تواند یم آنان

 ممکن زیدر دادگاه و ن ای شود یواقع م یدر دفتر اسناد رسم ای نیطرف نیسازش ب: »819 ماده 

گاه سازش  هر» :818 ماده« باشد. یرسم ریغ  نامه  است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش

نامه در پرونده   سازش موجب به ع شده باشد، دادگاه ختم موضوع راواق یدر دفتر اسناد رسم

االجرا خواهد  مفاد اسناد، الزم یاجرا تابع مقررات راجع به آن ی و اجرا دینما یم دیمربوط ق

 که یبیآن به ترت طیگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرا هر» :812 ماده« بود.

 .رسد یم نیدادرسان و طرف ای  دادرس و ینعکس و به امضامجلس م  شده در صورت واقع

ی توسط قاض یمینامه تنظ  قرار واقع شود، سازش یاجرا نیچنانچه سازش در ح -تبصره

گاه سازش خارج از  هر: »813 ماده« قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است. یمجر

در دادگاه حاضر شده و به صحت  دیبا نیباشد طرف یرسم رینامه غ  دادگاه واقع شده و سازش

 نیدادرس دادگاه و طرف یشده و به امضا نوشته مجلس  در صورت نیطرف  . اقرارندیآن اقرار نما

توجه به   بدون عذر موجه دادگاه بدون دادگاه در نیدر صورت عدم حضور طرف رسد یم

گاه پس از حصول سازش داد» :814 ماده« داد. خواهد را ادامه ینامه دادرس  مندرجات سازش

مفاد  دینما یم یصدور گزارش اصالح به را ختم و مبادرت یدگیبه شرح فوق رس نیطرف نیب

آنها  یو وراث و قائم مقام قانون نیطرف به نسبت شود یم میطبق مواد فوق تنظ  نامه که  سازش

که مورد  نیا هچ  شود، یموقع اجرا گذاشته م بهها  نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه

 «باشد. یگریامور د ای یدعاو شامل ایمطروحه بوده  یسازش مخصوص به دعوا
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روحانیت  ویژههای  دادگاه و دادسراها نامه آئین در ترمیمی اعدالت -2-11

  1384مصوب 

 و قضائیهای  مسئولیت کلیه منصوب، دادستان جانشین عنوان به شهرستان دادستان: »27 ماده

 احکام صدور -متهمین؛ ب تعقیب -الف :دارد عهده به را ذیل موارد جمله زا دادسرا اداری

 نظر اظهار و پیگیری جریان بر نظارت و دادسرا شعب به پرونده ارجاع -تفتیش؛ ج و دستگیری

 تعلیق قرار صدور -دادگاه؛ و احکام اجرای -کیفرخواست؛ ه صدور -قرارها؛ د کلیه مورد در

 «شان. خالف امور یا و خفیف جرائم در تعقیب

 1389 اصالحی مخدر مواد با مبارزه قانون در ترمیمی اعدالت -2-12

 ارائه به تعهد و مناسب تامین اخذ با بار یک برای تواند می قضائی مقام: »87 ماده 2تبصره

 را معتاد و اقدام ماهه شش مدت به تعقیب تعلیق به نسبت قانون، این( 81) ماده موضوع گواهی

 روند گزارش ماهیانه موظفند مذکور مراکز. نماید معرفی مزبور ماده موضوع مراکز از یکی به

 اعتیاد ترک و درمان تأیید صورت در. نمایند ارائه وی نماینده یا قضائی مقام به را معتاد درمان

 مفاد طبق صورت این غیر در و بایگانی پرونده دادستان، توسط تعقیب موقوفی قرار صدور با

 یک برای ربط ذی مراکز درخواست با تبصره این موضوع مهلت تمدید. شود می قداما ماده این

 «.است بالمانع دیگر ماهه  سه دوره

 1391قضات مصوب  رفتار بر نظارت قانون در ترمیمی اعدالت -2-13

 و سابقه میزان به توجه با قاضی ناحیه از تخلف احراز وجود با تواند می دادستان» :20 ماده

 انجام به قاضی عالقمندی درجه و سابقه حسن گرفتن نظر در با همچنین و ائیقض تجارب

 اعالم او به را مراتب و تعلیق را او انتظامی تعقیب قضیه، احوال و اوضاع سایر و محوله وظائف

« .نباشد باالتر و هشت درجه از انتظامی مجازات مستلزم مزبور تخلف که این بر مشروط نماید،

 اصل موضوع قاضی تقصیر یا اشتباه از ناشی خسارت جبران دعوای به گیرسید» :39 ماده

  عمومی دادگاه صالحیت در ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون( 878) یکم و هفتاد و یکصد

 قاضی اشتباه یا تقصیر احراز به منوط عمومی دادگاه در مذکور دعوای به رسیدگی. است تهران

 پرونده تشکیل عدم یا  انتظامی تعقیب موقوفی یا تعقیب علیقت -تبصره. است عالی دادگاه در
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 که قاضی» :38 ماده« .نیست قاضی اشتباه یا تقصیر وقوع اصل به عالی دادگاه رسیدگی از مانع

 بیست ظرف تواند می تخلف ارتکاب عدم ادعاء صورت در است، شده تعلیق او انتظامی تعقیب

 در. کند درخواست عالی دادگاه از را موضوع به سیدگیر تعقیب، تعلیق قرار ابالغ از پس روز

 انتظامی مجازات به را او دهد تشخیص متخلف را قاضی عالی، دادگاه چنانچه صورت این

 «.کند می محکوم

 سال دو هر برای قانون این در مقرر شرایط رعایت با قاضی هر انتظامی تعقیب تعلیق» :32 ماده

 وجود با قاضی که صورتی در. نیست پذیر امکان بار  یک از بیش تعلیق قرار ابالغ تاریخ از

 جدیدی تخلف مرتکب مذکور، قرار ابالغ تاریخ از سال دو ظرف تعقیب، تعلیق از برخورداری

 رسیدگی مورد عالی، دادگاه در نیز تعلیق مشمول تخلف دادستان، کیفرخواست صدور با شود

 «.گیرد می قرار

 1394اختالف مصوب  حل ون شوراهایقان در ترمیمی اعدالت -14 -2

 غیر دولتی، حقوقی و حقیقی اشخاص بین سازش و صلح و اختالف حل منظور  به: »8 ماده

 قوه نظارت تحت شوند، می نامیده «شورا» اختصار به قانون این در که اختالف حل شوراهای

 یاختالفات و دعاو هیدر کل» :88 ماده« .گردد می تشکیل قانون این در مقرر شرایط با و قضائیه

با  تواند یم کننده ی دگیرس یو جرائم قابل گذشت، مرجع قضائ یمدن یدعاو ریو سا یخانوادگ

 کیصلح و سازش، فقط  قیاختالف و امکان حل و فصل آن از طر ای یدعو تیفیتوجه به ک

ماده،  نیا یدر اجرا -تبصره .دیماه موضوع را به شورا ارجاع نما  مدت حداکثر سه یبرا بار 

 جهیصلح و سازش تالش کنند و نت جادیاختالف و ا ای یحل و فصل دعو یشوراها مکلفند برا

 ای یگزارش اصالح میتنظ یبرا شده  نییعدم حصول سازش در مهلت تع ایرا اعم از حصول 

 صورت در» :24ماده « .ندیکننده اعالم نما  ارجاع یطور مستند به مرجع قضائ  به یدگیادامه رس

 و صادر اصالحی گزارش باشد شورا صالحیت در موضوع چنانچه طرفین، میان سازش لحصو

 شرایط و سازش موضوع صورت  این غیر در شود، می ابالغ طرفین به شورا قاضی تأیید از پس

 صالح قضائی مرجع به مراتب و منعکس صورت مجلس در است شده واقع که ترتیبی به آن

 «.شود می اعالم
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 1392دادرسی کیفری مصوب  آئین قانون در یمیترم اعدالت  -3

 میانجیگری -3-1

 ،8شش درجه تعزیری جرایم در: »8302 مصوب کیفری دادرسی آئین قانون 12 ماده مطابق

 و متهم درخواست به تواند می قضایی مقام است، تعلیق قابل آنها مجازات که 3هشت و 2هفت

 متهم به مهلت ماه دو حداکثر متناسب، نتأمی  خذ با و خصوصی مدعی یا دیده بزه موافقت

 مقام همچنین. کند اقدام جرم از ناشی خسارت جبران یا شاکی گذشت تحصیل برای تا بدهد

 حل شورای به آنان توافق با را موضوع طرفین، بین سازش حصول برای تواند می قضایی

 ماه سه از بیش یمیانجیگر مدت. دهد ارجاع میانجیگری برای ای مؤسسه یا شخص یا اختالف

 مذکور میزان به و بار  یک برای فقط اقتضاء صورت در ماده این در مذکور های مهلت. نیست

 موقوف تعقیب باشد، گذشت قابل جرایم از موضوع و کند گذشت شاکی اگر. است تمدید قابل

 اختپرد به راجع یا و شود جبران او خسارت یا کند گذشت شاکی اگر موارد، سایر در. شود می

 تواند می قضایی مقام باشد، کیفری مؤثر محکومیت سابقه فاقد متهم و شود حاصل توافق آن

 مقام صورت،  این در. کند معلق سال دو تا ماه شش از را وی تعقیب متهم، موافقت  خذ از پس

 برخی اجرای به مکلف مورد، حسب قانون این( 18) ماده های تبصره رعایت با را متهم قضایی

 از توافق مورد تعهدات اجرای عدم صورت در همچنین. کند می مذکور ماده موضوع هایدستور

 را تعقیب تعلیق قرار خصوصی، مدعی یا شاکی درخواست به بنا موجه، عذر بدون متهم سوی

 را میانجیگری به ارجاع یا تعقیب تعلیق تواند می بازپرس -تبصره .دهد می ادامه را تعقیب و لغو

 «.نماید اضاتق دادستان از

                                                      
 و از سی شالق .شیا  میلیون هشتاد تا شیا  میلیون بیست از بیش نقدی جزای. سا  دو تا ماه شش از بیش حبس -1

 تا ماه شش از بیش اجتماعی قحقو از محرومیت .عفت مناوی جرائم دش ضربه نه و نود تا و ضربه چماش و هفتاد تا یک
 حقوقی اشخاص برای اجتماعی یا شغلی وعالیت چند یا یک از ممنوعیت. ها شسانه دش قطعی حهم انتشاش. سا   پنج

 پنج مدت تا حداکثر حقوقی اشخاص برای سرمایه اوزایش برای عمومی دعوت از ممنوعیت .سا  پنج مدت تا حداکثر
 .سا  پنج مدت تا حداکثر حقوقی اشخاص توسط تجاشی اسناد از برخی اصداش از ممنوعیت. سا 

 سری تا یازده از شالق .شیا  میلیون بیست تا شیا  میلیون ده از بیش نقدی جزای. ماه شش تا شوز یک و نود از حبس -2
 .ماه شش تا اجتماعی حقوق از محرومیت . ضربه

 .ضربه ده تا شالق. شیا  میلیون ده تا نقدی جزای  .ماه سه تا حبس -3
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از نیمه دهه هفتاد قرن بیستم میالدی تاکنون میانجیگری به عنوان قدیم ترین و شایع ترین 

موجود در اهداف و های  روش اجرای عدالت ترمیمی رشد آرامی داشته است. علیرغم تفاوت

میانجیگری، عنصر مشترک در همه آنها مشارکت آزادانه و مالقات های  اجرای برنامههای  روش

 .(881،8302غالمی،)چهره به چهره بزه دیده و بزهکار است

. است کار بزه و دیده بزه بین ترمیمی عدالت اجرای فرآیندهای ترین مهم از یکی میانجیگری

 و دیده بزه خسارت ترمیمهای  زمینه کار بزه و دیده بزه بین گو و گفت طریق از فرآیند این

 میانجیگر یک با کار بزه و دیده بزه معموال برنامه این در .کند می فراهم را کار بزه کردن بازپذیر

 در آنهای  شیوه لحاظ به کند. میانجیگری می گو و گفت جبرانی برنامه ایجاد برای کارآزموده

 آن در میانجیگری امر که تفویضی میانجیگری :باشد می گونه دو کیفری موضوعات به رسیدگی

 مرجع آن در که درونی میانجیگری .شود می محول دادسرا از خارجای  موسسه یا شخص به

را پذیرفته و  تفویضی این قانون میانجیگری .دارد عهده بر را میانجیگری هدایت و اداره قضائی

خارج از دادسرا محول نموده ای  اجرای آن را به شورای حل اختالف، شخص یا موسه

 (.317و317،8302بابایی،)است

 میانجیگری: »1/0/8304 کیفری مصوب امور در میانجیگری  نامه  مطابق بند الف ماده یک آئین

 خصوص در مناسب فضای در میانجیگر مدیریت با متهم و  دیده  بزه آن طی که است فرآیندی

 و  دیده  بزه به نسبت آن از ناشی خسارات جبرانهای  راه نیز و انتسابی جرم نتایج و آثار علل،

 «.گردد می تعیین طرفین حقوق و تعهدات سازش، لحصو صورت در و نموده گفتگو متهم

 قرار تعلیق تعقیب  -3-2

 هفت شش، درجه تعزیری جرایم در: »8302 مصوب دادرسی کیفری آئین قانون 18مطابق ماده 

 یا کرده گذشت نداشته، وجود شاکی چنانچه است، تعلیق قابل آنها مجازات که هشت و

 مدت در آن پرداخت ترتیب دیده، بزه موافقت با یا و باشد گردیده جبران وارده خسارت

 پس تواند می دادستان باشد، کیفری مؤثر محکومیت سابقه فاقد نیز متهم و شود داده مشخصی

 تا ماه شش از را وی تعقیب متناسب، تأمین  خذ با ضرورت صورت در و متهم موافقت  خذ از

 از برخی اجرای به مکلف مورد، حسب را متهم دادستان صورت،  این در. کند معلق سال دو

 بار  زیان آثار کاهش یا رفع جهت در دیده بزه به خدمات ارائه -الف : کند می زیر دستورهای
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 پزشک، به مراجعه طریق از اعتیاد ترک -ب  دیده؛ بزه رضایت با جرم از ناشی معنوی یا مادی

 به اشتغال از خودداری -پ ه؛ما شش ظرف حداکثر دیگر، طریق هر به یا و بیمارستان درمانگاه،

 مکان یا محل به آمد و رفت از خودداری -سال؛ ت یک مدت به حداکثر معین، حرفه یا کار

 به مقامی یا شخص به معین های زمان در خود معرفی -ث سال؛ یک مدت به حداکثر معین،

 در عینم ساعات یا ایام در کار دادن انجام -ج سال؛ یک مدت به حداکثر دادستان، تعیین

 در شرکت -چ سال؛ یک مدت به حداکثر دادستان، تعیین با المنفعه عام یا عمومی مؤسسات

 مدت به حداکثر، معین ساعات و ایام در ای حرفه و فرهنگی آموزشی، جلسات یا ها کالس

 حداکثر گواهینامه، دادن تحویل و موتوری نقلیه وسایل با رانندگی به اقدام عدم -ح سال؛ یک

 یک مدت به حداکثر آن، از استفاده یا مجوز دارای سالح حمل عدم -خ سال؛ یک مدت به

 -ذ معین؛ مدت برای دادستان، تعیین به دیده بزه و جرم شرکاء با مالقات و ارتباط عدم -د سال؛

 به حداکثر مربوط، مراجع به مراتب اعالم با گذرنامه دادن تحویل و کشور از خروج ممنوعیت

 جرایم از یکی ارتکاب اتهام به تعلیق مدت در متهم که صورتی در -8 رهماه. تبص شش مدت

 منتهی وی تعقیب و گیرد قرار تعقیب مورد باالتر و هفت درجه تعزیر یا قصاص حد، مستوجب

 با و لغو تعلیق، قرار نکند، اجراء را قضایی مقام دستورهای یا و گردد کیفرخواست صدور به

 جزء است، بوده معلق تعقیب که مدتی و آید می عمل به تعقیب ،تعدد به مربوط مقررات رعایت

 را تعلیق قرار دادگاه گردد، تبرئه دوم اتهام از متهم چنانچه. شود نمی محسوب زمان مرور مدت

 .کند تصریح صادره قرار در تبصره این مفاد به است مکلف قرار صادرکننده مرجع. کند می ابقاء

 .است صالح دادگاه در اعتراض قابل ابالغ، از پس روز ده ظرف تعقیب، تعلیق قرار -2 تبصره

 محکومیت سابقه دارای متهم که شود معلوم تعقیب تعلیق قرار مدت در گاه هر -3 تبصره

 گرفته سر از تعقیب و لغو کننده صادر مرجع وسیله به بالفاصله مزبور قرار است، مؤثر کیفری

 -4 تبصره .شود نمی محسوب زمان مرور مدت جزء است، بوده معلق تعقیب که مدتی. شود می

 دادستان از را ماده این مقررات اعمال قانونی، شرایط وجود صورت در تواند می بازپرس

 شود، می مطرح دادگاه در مستقیم طور  به پرونده که مواردی در -1 تبصره .کند درخواست

 مخصوصی دفتر در تعقیب تعلیق قرار -7 تبصره .کند اعمال را ماده این مقررات تواند می دادگاه
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 در مندرج ترتیبات مقرر، مدت در متهم که  صورتی در و شود می ثبت کیفری سجل واحد در

 «.گردد می لغو تعلیق ننماید، رعایت را قرار

حقوقی کشورها در خصوص اختیار یا عدم اختیار مرجع قضایی در تعقیب متهمان دو های  نظام

باشند. برخی دیگر  می کشورها مانند آلمان تابع اصل الزامی بودن تعقیب باشند. برخی از می نوع

مانند فرانسه تابع اصل مفید بودن تعقیب اند. به این معنی که در صورت وقوع جرم چنانچه 

تواند با شرایطی از  می مرجع قضایی عدم تعقیب یا به تعویق انداختن تعقیب را مصلحت بداند

عدالت ترمیمی به این جهت های  تعقیب از جلوه د. تلقی تعلیقتعقیب متهم صرف نظر نمای

است که گذشت بزه دیده یا جبران خسارت وی با موافقت وی در نحوه پرداخت خسارت از 

شرایط این تاسیس حقوقی است. به عالوه، قانون گذار ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع 

از جرم با رضایت وی را در اولویت تکالیف متهم یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی 

 (.310و311،8302بابایی،)در دوره تعلیق قرار داده است

 صدور ترمیمی، عدالت مباحث تحقق راستای در دادرسی آئین جدید قانونهای  نوآوری از یکی

 صلا راستای در این ماده در قانون گذار. است قضایی مقامات سوی از متهم تعقیب تعلیق قرار

 به دادستان اختیار در کیفری تعقیبهای  جایگزین از یکی عنوان به تعقیب داشتن موقعیت

 نظیر متهم محکومیت و کیفری فرآیند سوء عواقب وی چنانچه تا داد قرار تعقیب مقام عنوان

 جامعه برای آن منافع از بیشتر را جرم ارتکاب طرق و زندان محیط با آشنایی مجرمانه، انگ

 جرمی مدت، این در متهم اگر تا آورد در تعلیق حالت به مدتی برای را عمومی وایبداند دع

 .ننماید تعقیب جرم آن برای را او دیگر نشد مرتکب

 و هفت شش، درجه تعزیری جرایم در این که جمله از دارد شرایطی قرار این صدور البته

 توسط وارده خسارات یا باشد نداشته وجود شاکی یا باشد کرده گذشت شاکی. باشد هشت

 و بود خواهد دادستان تعقیب، تعلیق قرار کننده صادر مقام این که ضمن باشد شده جبران متهم

 در قرار این صدور این که آخر نکته و است شرط متهم خود رضایت اخذ قرار این صدور برای

 .محاکمه مرحله نه است مقدماتی تحقیقات مرحله



  

 
 

 

53 

 تعقیب  قرار ترک -3-3

 شاکی ،8گذشت قابل جرایم در: »8302 مصوب کیفری دادرسی آئین قانون 70 ادهم مطابق

 دادستان صورت، این در. کند تعقیب ترک درخواست صدور کیفرخواست از قبل تا تواند می

 یک تا بار  یک برای فقط را متهم مجدد تعقیب تواند می شاکی. کند می صادر تعقیب ترک قرار

 «.کند درخواست تعقیب رکت قرار صدور تاریخ از سال 

 اشاره آن به ماده این در که است تعقیب ترک قرار صدور ترمیمی عدالتهای  جلوه از یکی

 موثر وی خسارت ترمیم و دیده بزه اراده که اعتبار این به تعقیب ترک قرار صدور .است شده

 میمیتر عدالتهای  جلوه از تواند می است عدالت اجرای برای قضائی گیری تصمیم در

 .(379،8302بابایی،)باشد

 قرار صدور حق بازپرس و است دادستان ویژه و اختیارات وظایف از تعقیب ترک قرار صدور

 دادگاه به مستقیم طور به کههای  پرونده در .دهد پیشنهاد دادستان به باید و ندارد را تعقیب ترک

 شاکی تقعیب ترک صدور از پس و. کند صادر را قرار این تواند می راساً دادگاه شود می ارجاع

 توسط متهم مجدد تعقیب درخواست و نماید مجدد تعقیب درخواست تواند می بار یک فقط

 سال یک از پس و است پذیر امکان تعقیب ترک قرار صدور تاریخ از سال یک تا حداکثر شاکی

 .کند می پیدا مختوم امر اعتبار

 پرونده  کردن قرار بایگانی -3-4

 درجه تعزیری جرایم در(: »24/3/8304 اصالحی)کیفری دادرسی آئین قانون 19 ماده مطابق

 سابقه فقدان صورت در باشد، کرده گذشت یا نداشته وجود شاکی چنانچه هشت، و هفت

 و اجتماعی وضع مالحظه با اتهام تفهیم از پس تواند می قضایی مقام کیفری، مؤثر محکومیت

  خذ با ضرورت صورت در و است شده جرم وقوع وجبم که احوالی و اوضاع و متهم سوابق

 و نماید خودداری متهم تعقیب از بار  یک فقط قانونی، مقررات رعایت برای متهم از کتبی التزام

 .است اعتراض قابل ابالغ، تاریخ از روز ده ظرف قرار این. کند صادر را پرونده بایگانی قرار

                                                      
 ادامه و شروع که باشند می جرائمی گذشت، قابل جرائم -1332قانون مجازات اسالمی مصوب  111ماده  1 تبصره -1

 .است وی گذشت عدم و شاکی شهایت به منوط مجازات، اجرای و شسیدگی و تعقیب
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 قابل قرارهای سایر و ماده این موضوع قرار تجدیدنظر مرجع -(24/3/8304 اصالحی)تبصره

 شوند، می رسیدگی دادگاه در مستقیم طور به که جرائمی مقدماتی تحقیقات به مربوط اعتراض

 «.است تجدیدنظر دادگاه

 اولین نیست سابقه به مسبوق کیفری دادرسی قبلی قوانین در پرونده کردن بایگانی قرار صدور

 کیفری دادرسی نظام خصوصاً اروپایی کشورهای از اقتباس به ایران قانون گذار که است بار

 برایای  وسیله پرونده بایگانی قرار .است نموده بینی پیش را قراری چنین صدور فرانسه

 همچنین و متهم وضعیت جرم، احوال و اوضاع که است اهمیت کمهای  پرونده ساختن مختومه

 این. سازد می تر موجه و تر مناسب را متهم یکیفر تعقیب عدم او، کیفری موثر پیشینه فقدان

 .گیرد می قرار استفاده مورد تعقیب داشتن موقعیت اصل اعمال راستای در اصوالً قرار

 زیرا بازپرس، نه است دادگاه قاضی فوق، ماده در قضایی مقام از منظور که اینجاست مهم نکته 

 ماده موجب به و است پذیر مکانا هشت و هفت درجه تعزیری جرایم در فقط قرار این صدور

 توجه با گیرد می صورت دادگاه در مستقیم طور به جرایم این به رسیدگی قانون همین 8«349»

 صادر را قرار این اتهام تفهیم از پس تواند می قضایی مقام شده گفته این ماده در این که به

 را پرونده اتهام تفهیم بدون اندادست شود می مطرح دادگاه در مستقیماً که جرایمی در و نماید،

 .باشد نمی دادستان اختیار در قرار این صدور کند، می ارسال دادگاه به

 از است، کیفری فرایند از پرونده خروج موجب و متهم سود به قرار این صدور که آنجا از 

 موثر محکومیت سابقه وجود لحاظ به مثالً دادستان توسط اما نیست، اعتراض قابل او سوی

 .است اعتراض قابل خود شکایت بر بقاء و گذشت عدم بر تاکید لحاظ به مثالً شاکی یا کیفری

 

                                                      
 پرونده که مواشدی سایر و موشد این دش. شود می مطرح دادگاه دش مستقیم طوش به  هشت، و هفت دشجه تعزیری جرایم -1
 دادگاه چنانچه -الف: کند می اقدام زیر ترتیب به تحقیقات انجام از پس دادگاه شود، می مطرح دادگاه دش مستقیم طوش  به

 بداند، تعقیب موقووی یا منع مواشد از شا موشد اگر و کند می صادش صالحیت عدم قراش نداند، شسیدگی به صالح شا خود
 و باشند حاضر دعوی اصحاب چنانچه ، الفد بند دش مذکوش مواشد غیر دش -ب. کند می تصمیم اتخاذ موشد، حسب

 حاضر دعوی اصحاب که  صوشتی دش. کند می شسیدگی به مبادشت شسمی، جلسه تشهیل با دادگاه نهنند، مملت دشخواست
 از متناسب تأمین أخذ با دادگاه کنند، تممل دشخواست زیان، و ضرش دادخواست تقدیم یا دواع تداشك برای یا نباشند
 ابالغ شوند، حاضر دادگاه دش باید که اشخاصی سایر و دعوی اصحاب به شا مراتب و تعیین شا شسیدگی وقت متمم،

 .کند می
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 تحقیقات  توقف قرار -3-5

 که آن عذر به تواند نمی بازپرس: »8302 مصوب کیفری دادرسی آئین قانون 894 ماده مطابق

. کند متوقف ار خود تحقیقات است، مشکل او به دسترسی یا و شده مخفی نیست، معین متهم

 الزم، تحقیقات انجام با گاه هر هشت، و هفت شش، ،2پنج ،8چهار درجه تعزیری جرایم در

 توقف قرار دادستان، موافقت با بگذرد، جرم وقوع از تمام سال دو و نشود معلوم جرم مرتکب

 به دارد، شاکی پرونده که مواردی در مراتب و بایگانی موقت طور  به پرونده و صادر تحقیقات

. کند اعتراض قرار این به قرارها، به اعتراض مهلت ظرف تواند می شاکی. شود می ابالغ شاکی

 شود، شناخته دیگری نحو به مرتکب یا کند اعالم دادستان به را مرتکب هویت شاکی، گاه هر

 طور  به قانون مطابق پرونده که مواردی در. شود می تعقیب مجدداً موضوع دادستان دستور به

 «.کند می اقدام ماده این مقررات مطابق ر ساً، دادگاه شود، مطرح دادگاه در تقیممس

 روبرو آن با قضایی دستگاه که معضالتی و مباحث از یکی که گفت باید قرار این خصوص در

 تعیین عدم لحاظ بهها  پرونده اکثر در تراکم این و باشد می کیفریهای  پرونده تراکم است

 در را ثمر بی کیفری آمار جلوی شود و می موجب را زیادیهای  هزینه و وقت مرتکب، هویت

 .گیرد می را باشد می مفتوح که شعب

 همه در گفت باید البته است کرده بینی پیش را قرار این این ماده در قانون گذار لحاظ همین به

 قفتو قرار صدور به اقدام مدتی از پس مرتکب، نشدن معلوم صرف به توان نمی جرائم

 را جرائم آنها فوق ماده که اهمیت کم نسبتاً جرائم برخی در تنها بلکه نمود صادر را تحقیقات

 مجاز اقدامی چنین دانسته، هشت و هفت شش، پنج، چهار، درجه تعزیری

 (.818،8301است)خالقی،

 یا کند اعالم دادستان به را مرتکب هویت شاکی، اگر تحقیقات، توقف قرار صدور از پس البته

 مشروط شود، می مجدداً تعقیب موضوع دادستان دستور به شود شناخته دیگری نحو به مرتکب

                                                      
 .میلیون شیا  شصت و سیصد تا شیا  میلیون هشتاد و یهصد از بیش نقدی جزای. سا  ده تا پنج از بیش حبس -1

 .عمومی و دولتی خدمات از دائم انفصا 

 از محرومیت .شیا  میلیون هشتاد و یهصد تا شیا  میلیون هشتاد از بیش نقدی جزای .سا  پنج تا دو از بیش حبس -2
 اشخاص برای اجتماعی یا شغلی وعالیت چند یا یک از دائم ممنوعیت .سا  پانزده تا پنج از بیش اجتماعی حقوق

 .حقوقی اشخاص برای سرمایه اوزایش برای مومیع دعوت از دائم ممنوعیت .حقوقی
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 زمان مرور مشمول 8302اسالمی مصوب  مجازات قانون 891 ماده حسب موضوع این که بر

 .باشد نشده حکم صدور

 مطابق راساً دادگاه ،8شده مطرح دادگاه در مستقیم طور به قانون مطابق پرونده که مواردی در

 هم قرار این که گفت باید پس نماید. صادر را تحقیقات توقف قرار تواند می ماده این مقررات

 .است صدور قابل دادگاه توسط هم و دادسرا توسط

 بین المللی  کیفری دیوان در اساسنامه ترمیمی اعدالتهای  جلوه -4

 تعقیب یا تحقیق تعلیق -4-1

 المللی و در بین کیفری دیوان اساسنامه 2«87» ماده بموج به متحد ملل سازمان امنیت شورای

 تا درخواست نماید دیوان از قطعنامه ای صدور با تواند می متحد ملل منشور هفتم فصل اجرای

 مدت به صورت دیوان این در. نماید معلق مشخص موضوع یک به نسبت را تعقیب یا تحقیق

 شروع و در صورت کرد نخواهد شروع موضوع آن به نسبت را تعقیبی یا تحقیق هیچ ماه دوازده

 مجدد قابل درخواست امنیت شورای توسط درخواست این البته که داد نخواهد ادامه قبلی،

 و غالمی)ندارد درخواست وجود دفعات تعداد خصوص در محدودیتی اساسنامه، در و است

 .(44،8302غازانی، رستمی

 که چرا است ملی حقوق نظام های در تعقیب قتعلی متفاوت از دیوان، در مذکور تعقیب تعلیق

 دیگر دادستان، سوی از مقرر شرایط رعایت که در صورت است این منظور ملی نظام های در

 به صورت متهم تعقیب اساسنامه، 87 ماده در مقرر در تعلیق در حالی که نیابد، ادامه تعقیب

 در. بپردازد تعقیب ادامه به باید علی االصول دیوان تعلیق، طی مدت از پس و شده معلق موقت

 برخوردار سیاسی انگیزه یک از تعلیق این کرده اند برخی مطرح که آن گونه واقع

 منشور به باید دیوان اساسنامه 87 ماده درک برای دیگر، . به تعبیر(291،8313وکیل،)است

 امنیت یشورا به بین المللی امنیت و صلح حفظ وظیفه آن موجب که به متحد ملل سازمان

                                                      
 دشجه هشت، جرایم مناوی عفت، جرایم اشخاص زیر پانزده سا .و  هفتجرائم تعزیری دشجه  - 1

 دشخواست دیوان از و شود صادش متحد ملل منشوش هفتم وصل اجرای دش امنیت شوشای سوی از ای قطعنامه چنانچه -2
 ماه دوازده مدت به تواند نمی اساسنامه این موجب به تعقیبی یا تحقیق هیچ نماید، معلق شا تعقیبی یا تحقیق تا شود

 .باشد می امنیت شوشای توسط قابل تجدید شرایط همان موجب به دشخواست این یابد، ادامه یا شود شروع
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 است دیوان صالحیت در که بین المللی جنایات به توجه نمود. رسیدگی است شده واگذار

 بین المللی امنیت و صلح نقض موجب( آن ابعاد گسترده بودن باالخص در صورت) تواند می

. شود می ملل سازمان امنیت شورای و دیوان صالحیت تداخل موجب این امر از این رو باشد،

 طرفین از تواند می متحد ملل سازمان منشور ششم فصل به موجب ملل سازمان امنیت شورای

 که کند درخواست شود بین المللی امنیت و صلح مخاطره به منتهی است که ممکن اختالفی

 حل و فصل... و  قضایی رسیدگی داوری، سازش، میانجیگری، طریق از را اختالفات خود

 .کند استفاده منشور هفتم فصل در مقرر ضمانت اجراهای از تواند می امنیت نیز شورای و نمایند

 تحقیقات توقف یا شروع اعدم -4-2

 است باشد، ممکن نداشته وجود دیوان تکمیلی صالحیت اعمال در مانعی که مواردی در حتی

 اقدام این قانع کننده ای برای دالیل که دهد تشخیص اساسنامه 13 ماده استناد به دیوان دادستان

 باشد:  داشته را مدنظر ذیل مراتب باید تشخیص این احراز راستای در دادستان .ندارد وجود

 جرایم مشمول از یکی که سازد متقاعد را وی گرفته قرار او دسترس در که اطالعاتی -الف

 است. ارتکاب حال در یا شده واقع دیوان صالحیت

 4 بند به توجه با: »دارد می رمقر ماده این .اساسنامه است این« 87» ماده مشمول مورد -ب

 قابل غیر دیوان توسط موضوعی ذیل موارد در که گرفت خواهد تصمیم دیوان ،8 مادة و مقدمه

 تعقیب یا تحقیق دست در دارد، صالحیت آن بر که دولتی توسط موضوع آن: است رسیدگی

 آن مورد در. باشدن تعقیب یا تحقیق اجرای به قادر یا مایل حقیقتاً دولت آن که آن مگر است،

 گرفته تصمیم دولت آن و آمده عمل به تحقیق دارد، صالحیت آن بر که دولتی توسط موضوع

 تمایل عدم از ناشی تصمیم آن که آن مگر ندهد، قرار پیگرد تحت را نظر مورد شخص که است

 عموضو که رفتاری خاطر به قبالً نظر مورد شخص. باشد پیگرد بر دولت آن توانایی عدم یا

. نیست مجاز 28 ماده 3 بند موجب به دیوان توسط محاکمه و است شده محاکمه است، شکایت

 به. نیست برخوردار کند، توجیه را دیوان سوی از دیگری اقدام که اهمیتی چنان از موضوع

 بایستی دیوان خاص، موضوعی به رسیدگی در دولتی تمایل عدم مورد در گیری تصمیم منظور

 چند یا یک آیا که نماید مالحظه الملل، بین حقوق در شده شناخته دادرسی اصول به توجه با

 انجام درست در یا شده انجام منظور این به رسیدگی .خیر یا دارد وجود ذیل شرایط از مورد
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 کیفری مسئولیت از را نظر مورد شخص که است شده اتخاذ منظور این به ملی تصمیم یا است

 قابل غیر تأخیری .دارد نگاه مصون 1 مادة در مذکور دیوان حیتدرصال داخل جنایات قبال در

 عدالت اجرای قصد با احوال و اوضاع به توجه با که است داشته وجود رسیدگی در توجیه

 مستقل طور به انجام دست در یا شده انجام رسیدگی .دارد مغایرت نظر مورد شخص به نسبت

 اجرای قصد با شرایط آن در که گیرد می یا گرفته صورت نحوی به و نبوده طرفانه بی یا

 توانایی عدم مورد در گیری تصمیم منظور به. دارد مغایرت نظر مورد شخص به نسبت عدالت

 قضائی نظام مالحظه قابل یا کامل فروپاشی به توجه با بایستی دیوان خاص، ای قضیه در دولتی

 آوردن دست به مورد در دولت آن یناتوان به نسبت قضائی نظام چنین نبودن دسترس در یا ملی

 «.دهد نظر دادرسی انجام اصوالً یا شاهد و دلیل یا متهم

 در به تحقیق شروع که دارد وجود مقتضی دالیل بزه دیدگان، منافع و جرم اهمیت به رغم -ج

 نیست. عدالت اجرای راستای
 بر خالف عدالت امهاساسن مورد نظر عدالت که گفت توان می اساسنامه« 13» ماده به توجه با

 مفهوم بلکه عدالت نیست او اصالح احیاناً و بزهکار تقصیر احراز به ناظر صرفاً سنتی، کیفری

 در بزه دیده به مشارکت توجه لزوم امر، این. شود می نیز بزه دیدگان منافع شامل و دارد عامی

 میرست و غالمی)کند می مطرح را بزه دیدگان خسارت جبران و دادرسی فرآیند

 ارزیابی و بررسی از پس است موظف دادستان»دارد:  می . این ماده مقرر(8302،47غازانی،

 دهد تشخیص که این مگر نماید تحقیق به شروع گیرد، می قرار او دسترس در که اطالعاتی

 در تصمیم اتخاذ منظور به. ندارد وجود اقدام برای ای کننده قانع دالیل اساسنامه این مطابق

 او دسترس در که اطالعاتی :دهد قرار مدنظر را زیر مراتب باید دادستان تحقیق، به عشرو مورد

 در یا و شده واقع دیوان صالحیت مشمول جرائم از یکی که سازد متقاعد را وی گرفته قرار

 مجنی منافع و جرم اهمیت رغم به است، اساسنامه این 87 ماده مشمول مورد است، وقوع حال

 اگر .نیست عدالت اجرای راستای در تحقیق به شروع که دارد وجود تضیمق دالیل ، علیهم

 این و ندارد وجود رسیدگی به اقدام برای ای کننده قانع دالیل که دهد تشخیص دادستان

 خود تصمیم از را مقدماتی شعبة باید وی باشد، الذکر فوق ج بند بر مبتنی صرفاً وی تشخیص

 کافی دالیل زیر جهات به که برسد نتیجه این به رسیدگی نجریا در دادستان اگر .نماید مطلع
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 برای مبنایی موجود واقعیات نظر از یا و حقوقی نظر از: ندارد وجود تحقیق ادامة برای

 مشمول مورد ندارد، وجود 11 ماده موضوع دستگیری مجوز یا و احضاریه صدور درخواست

 کلیة لحاظ با موضوع به رسیدگی نیست، یرسیدگ قابل نتیجتاً و نبوده اساسنامه این 87 ماده

 نقش و متهمین ناتوانی و سن و علیهم مجنی منافع و ارتکابی جرم اهمیت جمله از امر جوانب

 که است موظف وی گاه آن نیست، عدالت اجرای راستای در ادعایی جرم ارتکاب در آنان

 بر امنیت شورای یا و 84 ماده طبق قضیه دهنده ارجاع دولت یا و مقدماتی شعبة مورد، حسب

( الف .نماید مطلع آن توجیهی جهات نیز و خود تصمیم از را اساسنامه این 83 ماده ب بند طبق

 بر امنیت شورای درخواست یا و 84 ماده بر طبق قضیه دهندة ارجاع دولت تقاضای صورت در

 و8 بند موضوع ندادستا ناحیه از متخده تصمیم تواند، می مقدماتی شعبة ،83 ماده ب بند طبق

 در که بخواهد نیز دادستان از و دهد قرار بررسی مورد را قضیه پیگیری عدم به راجع 2 یا

 اساس بر و ر ساً تواند می مقدماتی شعبة فوق، مورد بر عالوه( ب .نماید بازنگری خود تصمیم

 بر صرفاً که را قضیه پیگیری عدم بر مبنی دادستان سوی از متخذه تصمیم خود، تشخیص

 متخده تصمیم صورتی چنین در. دهد قرار بررسی مورد است استوار 2( ج)  و 8( ج) بندهای

 دادستان. شود واقع مقدماتی شعبة تأیید مورد که دارد اعتبار صورتی در فقط دادستان ناحیة از

 نماید اقتضاء که زمانی هر در و جدید اطالعات یا و واقعیات با برخورد صورت در تواند می

 «.نماید بازنگری تعقیب یا و تحقیق به شروع به راجع خود تصمیم در

 دادرسی فرآیند در بزه دیده مشارکت -4-3

 تعرض معرض در بزه دیدگان شخصی منافع که مواردی در»اساسنامه:  71ماده  3مطابق بند 

 ائهار است آنان نگرانی موجب که مواردی و نظرات که داد اجازه خواهد دیوان گیرد، می قرار

 به نحوی که شود، می داده تشخیص مناسب دیوان توسط که مختلف دادرسی مراحل در و شود

 نظرات. شود بررسی نباشد، منصفانه و بی طرفانه دادرسی نیز و متهم با حقوق معارض یا منافی

 آن که بر مشروط شود، ارائه بزه دیدگان قانونی نمایندگان توسط تواند می نگرانی مزبور موارد و

 «شود. داده تشخیص مناسب امری چنین ادله، و دادرسی قواعد اساس و بر دیوان نظر به

 یا مشارکت بزه دیده مستقیم مشارکت به صورت تواند می دادرسی فرآیند در بزه دیده مشارکت

 .باشد حقوقی نماینده انتخاب طریق از و غیر مستقیم



  
 
 

 

61 

 به رییس کتبی درخواست خود، اینگرانی ه و نظرات حضوری ارائه به منظور بزه دیدگان

 طبق. خواهد نمود ارسال مربوطه شعبه به را درخواست این وی و نمود خواهند ارائه دبیرخانه

 خواهد متهم ارائه و دادستان به را درخواست از رونوشتی دبیرخانه رییس اساسنامه، مقررات

 و بود اسخ گویی خواهندپ به محق کند، می مقرر دیوان شعبه که مهلتی در محق آنان و نمود

 خواهد مقرر دهد می تشخیص مناسب مشارکت برای که را روشی و رسیدگی شعبه، سپس

 .(40،8302غازانی، رستمی و غالمی)نمود

 جبران خسارت -4-4

 اجرای امکان راه هایی است که یکی از اولیه تعقیب، مراحل کارگیری اقدام های تأمینی در به

 دادگاه توسل به اساسنامه دیوان،. سازد می فراهم بعدی مراحل در خسارت را جبران به حکم

 داند؛ نمی خسارت ضروری جبران به حکم برای صدور را صالحیت دار مراجع دیگر ملی یا

قرار  نظر ر ی مورد صدور هنگام باید کنار مجازات متهم، در جرم خسارات ناشی از ترمیم

 (.74،8311اسدی،)گیرد

 آنان با ارتباط در یا علیهم مجنی خسارات جبران به راجع دیوان»ه: اساسنام 71مطابق ماده 

 این بر. مقرر خواهد کرد را سابق حال به وضع اعادة و غرامت استرداد، جمله از کلی قواعدی

 ر ساً، خاصی شرایط در یا و ذی نفع درخواست به بنا تواند می خود ر ی در دیوان اساس،

 وارد آنان با ارتباط در یا و علیهم مجنی به که لطماتی یا و نقص آسیب، نوع هر میزان و حدود

 می دیوان .کرد خواهد بیان نماید، می عمل آنها پایه بر که را کلی قواعد و نماید معین را آمده

 مجنی خسارات جبران مناسب نحوه و نموده صادر علیه محکوم علیه دستوری مستقیماً تواند

 معین سابق حال به وضع اعاده یا و غرامت جمله استرداد، از را آنان با ارتباط در یا و علیهم

 جبران به مربوط پرداخت های که دهد دستور اقتضاء صورت در تواند می دیوان. نماید

 اتخاذ از قبل تواند می دیوان .گیرد صورت 8«70»ماده  موضوع امانی صندوق طریق خسارات از

                                                      
 به بنا و قربانیان آن خانواده همچنین و دیوان صالحیت محدودة علیمم جرائم مجنی قربانیان مناوع حفظ منظوش به -1

 جمع اموا  سایر و وجوه که دهد تواند دستوش می دیوان .شد خواهد ایجاد امانی یک صندوق عضو دو  مجمع تصمیم
 وسیله به که ترتیباتی مطابق امانی گردد، صندوق منتقل امانی صندوق به آنما ضبط یا و جریمه اخذ طریق از شده آوشی
 .شد خواهد اداشه ،گردد می معین عضو دولت های مجمع



  

 
 

 

60 

دولت  یا و اشخاص سایر و علیهم مجنی علیه، محکوم از ماده این طبق بر تصمیمی هر گونه

 از پس .نماید استماع را نمایندگان شان یا و آنها اظهارات کرده و دعوت ذی نفع های

 در تواند می دیوان اساسنامه، این در مذکور جرائم از یکی ارتکاب لحاظ به شخص محکومیت

 صادره دستور به بخشیدن راث ترتیب منظور به و این ماده در مذکور اختیارات اعمال جهت

یا  دارد ضرورت اساسنامه این 03ماده  8بند  موضوع دیگر تدابیر اتخاذ آیا که بگیرد تصمیم

 که کرد خواهد مترتب را اثری همان ماده این بر اساس متخذه تصمیم به عضو دولت یک .خیر

 مذکور موارد زا یک هیچ .است ماده قائل این بر 8«890»مادة  مقررات بودن جاری صورت در

 یا و داخلی حقوق در که علیهم مجنی حقوق به که شود تفسیر ای گونه به نباید ماده این در

 «.سازد وارد ای لطمه است، شده مقرر المللی بین

بزه  خصوص جبران خسارت در ماده این در تصمیمات متخذه به مکلف اند دولت های عضو

 حقوق با نباید این ماده، خسارت موضوع جبران آن که، مهم موضوع. دهند ترتیب اثر دیدگان

حقوق  بنابراین،. باشد منافات داشته است، بین المللی آمده اسناد حقوق داخلی یا در که قربانیان

 جرم، خسارت قربانی جبران محکومیت مرتکب به .برای بزه دیدگان محفوظ است مذکور

 چند هر کند، اقدام این امر به ر سا اندتو می نیز دیوان نیست، درخواست قربانی به منوط صرفا

 (.71،8311اسدی،)شرایط خاص است وجود منوط به چنین اقدامی از سوی دیوان،

هر  -8یافته:  محکومیت یا و شده توقیف شخص به غرامت تعلق»اساسنامه:  11مطابق ماده 

 دخواه را غرامت مطالبة حق است، شده متضرر قانونی غیر توقیف و دستگیری از کس

 جزائی امر یک ارتکاب عنوان به شخصی قطعی، ر ی موجب به که صورتی در -2.داشت

 از حاکی دقیقاَ جدید شدة کشف که واقعیات این جهت به وی محکومیت سپس و شود محکوم

                                                      
 اموالی مصادشة و جریمه مجازات های عضو، دولت های -1اموا : مصادشة به مربوط اقدامات اجرای و جریمه پرداخت -1
 نیت حسن که ثالثی حقوق اشخاص به که آن بدون کرد خواهند اجرا نماید، می وصل هفت مقرش موجب به دیوان که شا

می  تعیین کننده اجرا دولت داخلی قانون که است شوالی با مجازات ها مطابق نای اجرای. شود واشد ضرشی اند داشته
 جمت اقداماتی باشد، نداشته شا اموا  مصادشة دستوش به دادن اثر ترتیب توانایی عضو دولت های از یهی هرگاه -2نماید.
به  که آن بدون داد خواهد انجام ت،اس داده شا آنما مصادشة دستوش دیوان که هایی داشایی یا اموا  محصوالت، اشزش حفظ
 حسب یا، منقو  غیر اموا  وروش قابل محصوالت یا اموا  -3.شود واشد ضرشی نیت حسن داشای ثالث اشخاص حقوق
 خواهد داده انتقا  دیوان به آوشده است به دست دیوان شأی اجرای دش عضو دولت های از یهی که دیگری اموا  موشد،

 .شد
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 محکومیت ر ی جهت به مشارالیه و گردد نقض و فسخ بوده، قضایی وظیفة انجام در قصور

 مگر است خسارت دریافت مستحق قانون مطابق باشد، کرده لتحم را الذکر مجازات هایی فوق

 شخص همان به منتسب یا کالً جزئاً زمان آن در مکتوم واقعیات ارائة عدم شود ثابت آن که

 و آشکار قصوری از حاکی دقیقاً واقعیات دادگاه نظر به که استثنایی موارد در -3 .است بوده

 در آیین که مالک هایی خود و مطابق صالحدید به دتوان می است، قضایی وظیفة انجام در مهم

 صدور پیرو که بدهد شخصی به خسارت پرداخت به حکم گردیده ادلّه مقرر و دادرسی نامة

 «است. شده آزاد مزبور جهت به تعقیب شدن منتفی یا بر برائت دایر قطعی ر ی

 نتیجه گیری
 ی تحت تاثیر جرم واقع شده اند را قادرکار و دیگرانی که به نحو عدالت ترمیمی، بزه دیده، بزه

در سیستم حقوقی ایران توجه بیشتر  د.سازد که در مقابله با جرم دخالت مستقیم داشته باشن می

باشد که نشان از عدم  می سیستم کیفری به رویکرد حقوق فنی، جرم انگاری و اعمال مجازات

ان  است. با این حال  پراکنده توجه به بخش مهم عدالت ترمیمی در نظام عدالت کیفری ایر

متعددی را به دلیل تورم در تعداد قوانین تصویبی در قبل و بعد از انقالب شاهد های  گویی

، تحت عناوینی همچون میانجیگری، قرار 8302هستیم. در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 

تحقیقات و در قانون  توقف پرونده و قرار کردن تعقیب، قرار بایگانی تعلیق تعقیب، قرار ترک

به این موضوع پرداخته شده و توجه بیشتری به بعد جبران  8304شورای حل اختالف مصوب 

توان آن را از مصادیق عدالت ترمیمی دانست مالحظه نمود. با تحوالت صورت گرفته در  می که

دین ماده از توان در چن می اخیر، در قانون آئین دادرسی کیفریهای  سیستم کیفری ایران در سال

از توجه قانون گذار به  این بعد مهم را مالحظه نمود که با ای  جلوه 18و  19، 70جمله مواد 

وجود عدم انسجام کافی، قابل تقدیر و ستایش است. به ویژه ایجاد قرارهای جدید مانند قرار 

از تمایل  باشد که نشان می این قانونهای  بایگانی پرونده و قرار ترک تعقیب که از نوآوری

گرایی سیستم کیفری با رویکرد جهانی در جهت عدالت ترمیمی است. این در حالی است که 

پیش مورد پذیرش کشورهای بی شماری قرار ها  در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که سال

باشد، این موضوع  می گرفت و نشان از توجه ویژه ی جامعه بین الملل به عدالت کیفری سنتی

اساسنامه دیوان مورد پذیرش قرار گرفته که نشان از توجه حقوق بین  890و  11، 73واد  در م
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نیز منعی برای اعمال آن از طریق ها  الملل به رویکرد عدالت ترمیمی  است که حاکمیت دولت

رسد با توجه به قبول این اصل در سیستم حقوق کیفری بین  می باشد. به نظر نمی این دیوان

را پایبند و ها  و تدوین سندی ویژه با همین عنوان در سطح بین المللی که دولت الملل تصویب

 ملزم به تبعیت از آن نماید از ضروریات و ملزومات جامعه بین المللی است.
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