
كتاب راهنماى 
برنامه هاى 
عدالت ترميمى

دوره كتاب هاى راهنماى عدالت كيفرى

unicef
unite for children



 

ترجمه فارسى

كتاب راهنماى 
برنامه هاى عدالت ترميمى

مترجم: عزيزاله سميعى

دوره كتاب هاى راهنماى عدالت كيفرى

 

چاپ اول - پاييز 1390
ناشر: صندوق كودكان سازمان ملل متحد (يونيسف)

صفحه آرايى و اجرا: شركت تبليغاتى استيال (شيال داداشيان)
ليتوگرافى، چاپ و صحافى: ايماژ

تيراژ: 2000 نسخه

اين كتاب به سفارش دفتر يونيسف (صندوق كودكان سازمان ملل متحد)
در جمهورى اسالمى ايران ترجمه و چاپ شده و كليه حقوق آن محفوظ و متعلق به يونيسف ايران است. هرگونه

برداشت، نقل قول و استفاده از اين كتاب با ذكر منبع بالمانع است.
«خريد و فروش اين كتاب ممنوع است»



ديباچه
 (Fraser Valley) مدير تحقيقات دانشگاه فريزر ولى (Yvon Dandurand) اين كتاب راهنما توسط ايوون دندوراند
 (Kurt T. Grffiths) كانادا و استاديار مركز اصالح قانون كيفرى و سياست عدالت كيفرى و كورت تى گريفيتز
استاد دانشكده جرم شناسى دانشگاه سيمون فريزر كانادا براى دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تهيه 

شده است.

با مواد  اين كتاب راهنما در جلسه گروهى از كارشناسان كه از سى ام تا سى و يكم ژانويه 2006 در دفتر مقابله 
مخدر و جرم سازمان ملل در وين برگزار شده بود مورد بازبينى قرار گرفت. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان 
ملل متحد بدينوسيله از همكارى كارشناسانى كه در اين جلسه شركت داشتند و نامشان در زير مى آيد سپاسگزارى 
بورباال   (Elias Carranza) كارانزا  الياس   (Hazem Aly)    على هاضم   (Ivo Aertsen) آرتسن  ايوو  مى كند:  
 (Paul McCold) پال مك كولد (Kittipong Kittayarak) كيتيپونگ كيتاياراك (Borbala Fellegi) فلجى
آدام   (Ann Skelton) اسكلتون  آن   (Christa Pelikan) پليكان  (Chino Obiagwu) كريستا  اوبياگوو  چينو 
استاپلتون (Adam Stapleton) پاول استرن  (Pavel Stern) دانيل فان نس (Daniel van Ness) و مارتين رايت 

.(Martin Wright)

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد همچنين مايل است از حمايت دولت كانادا در شكل گيرى اين 
كتاب سپاسگزارى نمايد.

در خاتمه بايد ذكر شود كه مركز بين المللى اصالح قانون كيفرى و سياست عدالت كيفرى پشتيبان مهم  تالش هاى 
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در حوزه عدالت ترميمى بوده است.

ترجمه فارسى اين كتاب به منزله ترجمه رسمى سازمان ملل متحد محسوب نمى شود.



فهرست مندرجات  
      

1 مقدمه            

 5 عدالت ترميمى           -1
 6 1-1   تعاريف مفاهيم كليدى           
 7 2-1  خصوصيات برنامه هاى عدالت ترميمى        
8 3-1  فرضيات زيربنايى          
 8 4-1  ارزش ها و آرمان هاى فرآيند         
9 5-1  اهداف              

2-  استفاده از نگرش هاى ترميمى                   13
   14 1-2  انواع اصلى برنامه ها                              
2-2  تنوع در برنامه هاى عدالت كيفرى                  15   
3-2  ميانجى گرى بين قربانى و بزه كار                  17   
4-2  همايش گروه خانواده و جامعه                  20  
5-2  حلقه صدور حكم                        22  
6-2  برنامه هاى ترميمى براى نوجوانان بزه كار                  26  
7-2  محاكم دادرسى بومى و عرفى                   29  

اصول و ضمانت ها                                  33   -3
1-3  اصول بنيادين استفاده از برنامه هاى عدالت ترميمى                   

 33                    در موضوعات كيفرى                      
2-3  نمونه رهنمودها و محتواى آنها                  36  

از اصول تا عمل: اجراى برنامه هاى عدالت ترميمى                               39   -4
1-4  نگرش هاى راهبردى                   40  
2-4  طراحى برنامه و اجرا                           42   
3-4  تامين نياز به وضع قانون                    50  

4-4  تمهيدات مربوط به وضع قانون                  51   
5-4  رهبرى، سازمان، و ساختار برنامه                  53  
6-4  جلب حمايت سازمان هاى عدالت كيفرى                 54  
7-4  بسيج جامعه                    56  



پويايى هاى مداخالت عدالت ترميمى                  59   -5
1-5  شركت كنندگان در فرآيند عدالت ترميمى                59  
2-5  انواع فرآيند ها در برنامه هاى عدالت ترميمى                66  
3-5  احتياط ها                   66  
4-5  رسيدگى به موانع بالقوه                  70  

 
اجراى برنامه                      71   -6
1-6  زمينه اجراى موفق يك برنامه                    71  
2-6  استفاده از اختيارات پليسى، دادستانى و قضايى               72  
3-6  ترويج ارجاع هاى مناسب به يك برنامه                73  
4-6  نقش سازمان هاى مردم-نهاد و جامعه مدنى                 75   
5-6  دست آوردهاى برنامه                        76  
6-6  نظارت بر حسن اجراى برنامه                       77  
7-6  خدمات پشتيبان برنامه                         78  
8-6  روابط عمومى و روابط با رسانه ها                   78  

پايش و ارزيابى برنامه                                81  -7
1-7  نياز به پايش و ارزيابى برنامه                 81  
2-7  چالش هاى ارزيابى برنامه هاى عدالت ترميمى                           82  
3-7  سنجش تاثير برنامه ها بر تكرار جرم                 84  
4-7  نتايج ارزيابى ها و شواهد ظهور بهترين رويه ها               85  

نتيجه گيرى                     89

مآخذ و منابع كتاب شناختى                     91

پيوست ها

منابع مفيد در پايگاه هاى اينترنتى               97 پيوست 1:    
اصول بنيادين سازمان ملل متحد درباره استفاده از برنامه هاى                   99 پيوست 2:   

عدالت ترميمى در موضوعات كيفرى    
اختالف نظرها و عدم توافق ها در مورد ويژگى هاى اساسى                 103 پيوست 3:   

يك برنامه عدالت ترميمى                        



اين كتاب راهنما يكى از سرى ابزارهاى سودمندى است كه توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم 
سازمان ملل متحد براى حمايت از كشورها در حكم فرما     كردن قانون و توسعه اصالحات عدالت 
كيفرى تهيه شده است. اين كتاب مى تواند به عناوين مختلف، از جمله به عنوان بخشى از كمك فنى 
و پروژه هاى ظرفيت سازى دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به كار رود. اين كتاب 
خواننده را با برنامه ها و فرآيندهاى عدالت ترميمى آشنا مى كند. در همين راستا، كتاب ديگرى با 
عنوان راهنماى اصول بنيادين و رويه هاى موفق در زمينه جايگزين هاى زندان توسط  دفتر مقابله با 

مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تهيه شده است. 

اجراى  براى  كليدى  مالحظات  از  خالصه اى  سريع،  مرجعى  به صورت  حاضر،  راهنماى  كتاب 
روى  كتاب  تمركز  مى دهد.  ارائه  ترميمى  عدالت  نگرش  بر  مبتنى  جرم  به  مشاركتى  پاسخ هاى 
رشته اى از اقدامات و برنامه هاى ملهم از ارزش هاى عدالت ترميمى است كه در قياس با نظام هاى 
عدالت كيفرى انعطاف پذيرند و ضمن عنايت به شرايط متغير قانونى، اجتماعى و فرهنگى مكمل 
و  مردم-نهاد،  سازمان هاى  كيفرى،  عدالت  مسئولين  استفاده  براى  كتاب  اين  هستند.  نيز  آنها 
گروه هاى اجتماعى كه همراه با هم براى بهبود پاسخگويى هاى فعلى به جرم و مخاصمه ها در جامعه 
خود فعاليت مى كنند، تهيه شده است. مطالب ارائه شده در اين كتاب راهنما خطاب به شمارى از 
مخاطبين مختلف است. از اين رو ممكن است هر مخاطبى برخى از بخش هاى آن را جالب تر و به 

موضوع مرتبط    تر از بخش هاى ديگر بيابد.
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اعالميه وين در زمينه جرم و عدالت: رسيدگى به چالش هاى قرن بيست ويكم (2000) مشوقى شد 
براى «تدوين سياست ها، رويه ها، و برنامه هاى عدالت  ترميمى كه  حقوق، نيازها و منافع قربانيان، 
بزه كاران، جوامع و تمام طرف هاى ديگر را رعايت مى كند».1 شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان 
ملل متحد با تصويب قطعنامه اى در ماه اوت 2002  از كشورهاى عضو در حال پياده سازى عدالت 
ترميمى مى خواهد از مجموعه اى از اصول بنيادين مربوط به استفاده از برنامه هاى عدالت ترميمى 
در موضوعات كيفرى كه توسط گروهى كارشناس تدوين گرديده است (كه از اين به بعد اصول 
بنيادين ناميده مى شود) بهره گيرند (پيوست 2 را ببينيد). اعالميه يازدهمين كنگره سازمان ملل متحد 
در زمينه پيش گيرى از جرم و اصالح بزه كاران در سال 2005 كشورهاى عضو را به شناسايى اهميت 
اتخاذ بيش از پيش سياست ها و رويه ها و طراحى برنامه هاى عدالت ترميمى كه شامل جايگزين هايى 

براى پيگرد قضايى باشند، ترغيب كرد.3و2 

پرونده ها  به  عدالت كيفرى، رسيدگى  نظام  بار  براى كاهش  مى توانند  ترميمى  عدالت  برنامه هاى 
نظام  اين  به عنوان يكسرى مجازات هاى سازنده در  نظام رسمى كيفرى (قضازدايى)، و  از  خارج 

به كار آيند.

اين كتاب مى كوشد درس هاى فراگرفته شده در طول اجرا و ارزيابى مدل ها و برنامه هاى مختلف 
جديد را به صورت مدّون در آورد. اين كتاب بحث را در قالب يك چارچوب هنجارى بين المللى در 
حال ظهور براى تدوين برنامه هاى مشاركتى و عدالت ترميمى قرار مى دهد، اما زبانى تجويزى ندارد. 
مقصود اصلى آن كمك به مجريان برنامه هاى مشاركتى و عدالت ترميمى در اتخاذ تصميم آگاهانه 

در باره طراحى، اجرا و ارزيابى برنامه ها است.

اجراى برنامه هاى عدالت ترميمى، به عنوان مكملى براى نظام عدالت كيفرى، با تدوين پادمان هايى 
براى شركت كنندگان و تالش هايى براى به حداكثر رساندن دست آوردهاى ترميمى و پيشگيرى 
اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل در سال 2002 قطعنامه اى را تصويب  ازجرم همراه بود. شوراى 
كرد كه شامل مجموعه اصول بنيادين مربوط به استفاده از برنامه هاى عدالت ترميمى در موضوعات 
مسئولين  و  اجتماعى  سازمان هاى  سياست گذاران،  به  مهمى  راهنمودهاى  اصول،  اين  بود.  كيفرى 
عدالت كيفرى دست   اندركار تدوين پاسخ عدالت ترميمى به جرم ها در جامعه خود ارائه مى دهند. 
اين اصول بنيادين كه مبناى كتاب حاضر را تشكيل مى دهند در پيوست2 چاپ شده اند. اين كتاب 

راهنما هفت بخش دارد. 

 1-The Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century, 10th 
  United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April
2000, A/CONF. 184/4/Rev. 3, para. 29
 2-The Bangkok Declaration—Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and    
 Criminal Justice, 11th United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders,
Bangkok, 18-25 April 2005, para. 32
 3-Note also that, in 2001, the European Union issued a framework decision stating that member states  
 should promote mediation in criminal cases and bring into force their legal instruments by 2006. See.
 European Union Council Framework Decision of 15 of March 2001 on the Standing of Victims in Criminal
Proceedings, Article 10
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بخش نخست، مفاهيم مربوطه اصلى و همچنين ارزش ها و اهداف عدالت مشاركتى و ترميمى را مرور 
مى كند. بخش دوم به استفاده از برنامه هاى ترميمى مى پردازد، در حاليكه تمركز بخش سوم روى 
چارچوب هنجارى براى اينگونه برنامه ها است. سروكار ديگر بخش ها با جنبه هاى مختلف اجراى 
موفقيت  آميز يك برنامه عدالت ترميمى است.  اين بخش ها به ترتيب به طرح و اجراى برنامه ها، 
عمليات برنامه ها و بسيج نهادهاى جامعه، و موضوعات و يافته ها در ارزيابى برنامه ها مى پردازند.
در  جديد  برنامه هاى  تدوين  در  كه  است  مثال هايى  به  مراجعه  و  اطالعات  ارائه  روى  آنها  تاكيد 

چارچوب هاى اجتماعى، فرهنگى و قانونى مختلف مفيد خواهند بود.

3مقدمه



در بسيارى از كشورها، ناخرسندى و نا اميدى از نظام دادرسى رسمى و يا بروز دوباره گرايش به 
حفظ و تقويت قواعد عرفى و به كار بستن روش هاى عدالت سنتى منجر به بروز درخواست هايى 
براى پاسخ هاى جايگزين به جرم ها و بى نظمى هاى اجتماعى شده است. بسيارى از اين پاسخ هاى 
به طرفين درگير، و  پيامدهاى آن را  به  جايگزين فرصت مشاركت در حل اختالف و رسيدگى 
غالبا جامعه پيرامون نيز مى دهد. برنامه هاى عدالت ترميمى بر اين عقيده استوار است كه طرف هاى 
يك دعوى بايد فعاالنه در حل و فصل آن و كاهش پيامدهايش مشاركت داشته باشند. در بعضى 
موارد، اين برنامه ها به اراده اى براى رجوع به تصميم گيرى محلى و استفاده از ظرفيت هاى اجتماع 
تكيه دارند. به اين رويه ها به عنوان وسيله اى براى تشويق بيان مسالمت آميز اختالف، ترويج مدارا و 
مشاركت همگانى، ايجاد احترام به تفاوت ها و ترويج رويه هاى اجتماعى مبتنى بر مسئوليت پذيرى 

نيز نگاه مى شود. 

قرار  جوامع  اختيار  در  اختالفات  حل  براى  مطلوبى  وسايل  ترميمى  عدالت  رايج  و  نو  شيوه هاى 
مى دهند. اين شيوه ها، همه كسانى را كه از اختالف پديد آمده، جدا نبوده و بلكه مستقيما درگير يا 
تحت تاثير آن هستند وارد كار مى كند. مشاركت جامعه در اين فرآيند ديگر انتزاعى نيست، بلكه 
بسيار مستقيم تر و عينى تر است. اين رويه ها به ويژه مناسب وضعيت هايى هستند كه طرفين دعوى 
داوطلبانه مشاركت دارند و هر يك از آنها از ظرفيت الزم براى ورود كامل و سالم به روند گفتگو 
ترميمى در موضوعات كيفرى  برنامه هاى عدالت  راهنما روى  اين كتاب  برخوردارند.  مذاكره  و 
تمركز دارد، اما بايد توجه كرد كه از فرآيندهاى ترميمى در رسيدگى و حل مناقشات در زمينه ها 

و محيط هاى مختلف ديگر، از جمله مدارس و محيط كار، نيز مى توان استفاده كرد.

1- عدالت ترميمى
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عمومى  موافقت  از  كشورها  از  بسيارى  در  اختالفات]  فصل  و  حل  [در  جامعه  دادن  دخالت  فكر 
برخوردار است.4 شيوه هاى عدالت ترميمى در بسيارى از كشورهاى در حال رشد از طريق رسوم 
تقويت  به  اقداماتى  انجام چنين  با  نگرش ها  اين  است  انجام مى گيرد. ممكن  قواعد عرفى  و  سنتى 
ظرفيت نظام دادرسى  موجود كمك كند. به هرحال يكى ازچالش هاى بنيانى موجود در برابر عدالت 
مشاركتى، ضمن حمايت از حقوق و منافع قربانيان و بزه كاران، يافتن راه هاى بسيج موثر جامعه مدنى 

براى مشاركت است.

عدالت ترميمى نگرشى است در جهت حل مسائل كه در اشكال مختلف خود قربانيان، بزه كاران، 
شبكه هاى اجتماعى آنان، دفاتر قضايى و جامعه را وارد كار مى كند. برنامه هاى عدالت ترميمى بر 
اين اصل اساسى استوار است كه رفتار مجرمانه نه  تنها تخطى از قانون است، بلكه به قربانى و جامعه 
نيز آسيب مى رساند. هر تالشى براى رسيدگى به نتايج رفتار مجرمانه، در صورت امكان، بايد در 
برگيرنده بزه كار و طرف هاى آسيب ديده باشد و در ضمن كمك و حمايت مورد نياز آسيب ديده 

و بزه كار را هم فراهم كند.

عدالت ترميمى به فرآيند رسيدگى به جرم با تمركز روى جبران آسيب وارده به قربانيان، مسئوليت پذير 
كردن بزه كاران نسبت به كردارهايشان، و همچنين در غالب اوقات، دخالت دادن جامعه در حل آن 
دعوى اطالق مى شود. مشاركت طرف ها بخش ضرورى اين فرآيند است كه بر رابطه سازى، مصالحه 
و ايجاد توافق ميان قربانيان و بزه كار پيرامون نتيجه اى مطلوب تاكيد مى كند. فرآيندهاى عدالت 
ترميمى را مى توان با چارچوب هاى متنوع فرهنگى و نيازهاى جوامع مختلف سازگار كرد. در اين 
شيوه ها قربانيان، بزه كاران و جامعه هريك بخشى از كنترل را بدست دارند. به عالوه، خود فرآيند 

اغلب مى تواند رابطه بين جامعه و نظام دادرسى را، به عنوان يك كليت، دگرگون كند.

تعاريف مفاهيم كليدى  1-1
عدالت ترميمى يك شيوه پاسخگويى به رفتار مجرمانه از راه ايجاد توازن بين نيازهاى جامعه، قربانيان 
در  مختلف  تعبيرهاى  شكل گيرى  به  كه  است  ظهور  حال  در  مفهوم  يك  اين  است.  بزه كاران  و 
كشورهاى مختلف دامن   زده و روى هيچ يك از اين تعبيرها اتفاق نظر كاملى وجود ندارد. همچنين 
به دليل وجود مشكالتى در ترجمه دقيق اين مفهوم به زبان هاى مختلف، غالبا مجموعه گوناگونى از 

واژه ها به كار مى رود.

مى توان  بين  اين  در  مى شود.  استفاده  ترميمى  عدالت  تعريف جنبش  براى  متعددى  عبارت هاى  از 
رابطه اى»8،  «عدالت  مثبت»7،  «عدالت  «اصالح كردن»6،  محور»5،  جامعه  «عدالت  عبارت هاى  به 

«عدالت اصالحى»9، «عدالت جامعه اى»10 و «عدالت ترميمى»11  اشاره كرد. 
  4-Faget, 2003, p. 39  
5-Communitarian justice  
6-Making amends   
7-Positive justice   
8-Relational justice   

9-Reparative justice   
10-Community justice   
11-Restorative justice   
12-Miers, 2001, p. 88  

فرآيند ترميمى

فرآيندى  هر  ترميمى،  فرآيند  تعريف: 
در  و  بزه كار،  و  قربانى  آن  در  كه  است 
اعضاى  يا  افراد  از  اقتضا، هريك  صورت 
ديگر جامعه كه جرم بر آنها اثر گذاشته، 
بطور  جرم  از  ناشى  موضوعات  حل  در 
موثر و معموال بكمك يك تسهيل گر، با 

يكديگر مشاركت مى كنند.
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عبارت «برنامه هاى عدالت ترميمى» در اين كتاب راهنما به همان معنى مورد استفاده قرار گرفته 
كه در اصول بنيادين آمده است، يعنى: «هر برنامه اى كه از فرآيندهاى ترميمى استفاده مى كند و در 
پى رسيدن به دست آوردى ترميمى است.» تاكيد در اين تعريف به وضوح روى فرآيندهاى ترميمى 
است كه براى رسيدن به نتايج مطلوب طراحى شده اند. «فرآيند ترميمى» به عنوان «فرآيندى كه 
در آن قربانى، بزه كار، و در صورت اقتضا هر يك از افراد يا اعضاى ديگر جامعه كه جرم بر آنها 
اثر گذاشته، براى حل موضوعات ناشى از جرم به طور موثر و معموال به كمك يك تسهيل گر با 
يكديگرمشاركت مى كنند» تعريف شده است. عدالت ترميمى براى روند كار، درست به اندازه ما 
حصل آن اهميت قايل است. به افراد دست اندركار اين فرآيند لفظ «طرف ها» اطالق مى شود. در 
اروپا و در بسيارى از نقاط ديگر دنيا اين فرآيند را اغلب با استفاده از تكنيك مشترك در غالب 

مدل ها، يعنى ميانجى گرى كه متمايز از قضاوت قانونى است، به كار مى گيرند.13

طبق «اصول بنيادين»، «دست آورد ترميمى» توافقى است كه در نتيجه يك فرآيند ترميمى حاصل 
مى شود. اين توافق ممكن است شامل ارجاع به برنامه هايى مثل پرداخت غرامت، جبران خسارت، و 
خدمات اجتماعى شود كه «هدفشان رفع نيازها و مسوليت هاى فردى و جمعى طرفين و آشتى بين 
قربانى و بزه كار است».  در جرايم جدى ممكن است اين توافق با اقدامات ديگرى نيز همراه شود.

خصوصيات برنامه هاى عدالت ترميمى   1-2
نكات زير ويژگى هاى برنامه هاى عدالت ترميمى را در بر دارند:

•      پاسخى انعطاف پذير به شرايط جرم، بزه كار و قربانى كه امكان رسيدگى انفرادى به هر پرونده
      را فراهم مى كند؛

•    پاسخى به جرم كه به كرامت و برابرى هر فردى احترام مى گذارد، ايجاد تفاهم مى كند و با 
      مرهم نهادن بر درد قربانيان و اصالح بزه كاران و جوامع موجب ارتقاى همزيستى اجتماعى 

       مى شود؛
•      در بسيارى از موارد، جايگزينى مناسب براى نظام عدالت كيفرى رسمى و اثرات بدنام كننده آن 

      بر بزه كاران است؛
•     نگرشى كه مى تواند همراه با فرآيندهاى عدالت كيفرى و مجازات هاى سنتى به كار رود؛

•     نگرشى كه حل مسئله و رسيدگى به علل واقعى بروز اختالف را در هم ادغام  مى كند؛
•     نگرشى كه به آسيب ها و نيازهاى قربانيان توجه مى كند؛

پيامدهاى             و  علل  به  نسبت  معنادارى  به گونه  تا  مى كند  تشويق  را  بزه كار  كه  نگرشى     •
      ناشى از رفتارش واقف گردد و مسئوليت آن را بپذيرد؛

فرآيند ترميمى

فرآيندى  هر  ترميمى،  فرآيند  تعريف: 
بزه كار، و در  قربانى و  است كه در آن 
صورت اقتضا، هريك از افراد يا اعضاى 
ديگر جامعه كه جرم بر آنها اثر گذاشته، 
به طور  جرم  از  ناشى  موضوعات  حل  در 
موثر و معموال به كمك يك تسهيل گر، 

با يكديگر مشاركت مى كنند.

برنامه عدالت ترميمى

يعنى  ترميمى»  عدالت  «برنامه  تعريف: 
ترميمى  فرآيندهاى  از  كه  برنامه اى  هر 
به  رسيدن  به دنبال  و  مى كند  استفاده 

دست آوردهاى ترميمى است.

 13-See: Council of Europe (1999). Recommendation  No. RR (99) 19 of the Committee of Ministers to
Member States Concerning Mediation in Penal Matters
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•     نگرشى انعطاف پذير و متغير كه مى تواند با شرايط، سنت هاى حقوقى، اصول و فلسفه هاى 
      زيربناى نظام هاى ملى عدالت كيفرى رايج سازگار شود؛

•    نگرشى كه براى رسيدگى به انواع بسيار گوناگون جرم ها و بزه كاران، و از جمله بسيارى 
      از جرم هاى جدى مناسب است؛ 

•    پاسخى به جرم كه به ويژه مناسب موقعيت هايى است كه كودكان بزه كار در آن درگير 
به  جديد  مهارت هاى  و  ارزش ها  آموزش  مداخله،  نوع  اين  در  عمده  هدف  و  هستند      

      بزه كاران است؛
•     پاسخى كه نقش جامعه را به عنوان حوزه مقدم پيشگيرى و پاسخ به جرم و بى نظمى اجتماعى 

      به رسميت مى شناسد.

فرضيات زيربنايى  1-3
برنامه هاى عدالت ترميمى مبتنى بر چند فرض بنيانى هستند: (الف) پاسخ به جرم بايد تا جاى 
كه  شود  تفهيم  بايد  بزه كاران  به  (ب)  كند؛  جبران  شده  متحمل  قربانى  كه  را  آسيبى  ممكن 
نبوده و عواقب ناگوار جدى براى قربانى و جامعه به همراه داشته است؛ (ج)  رفتارشان مناسب 
بزه كاران مى توانند و بايد مسئوليت عمل خود را قبول كنند؛ (د) قربانيان بايد فرصتى براى ابراز 
نيازهاى خود و مشاركت در تعيين بهترين راه جبران توسط بزه كار داشته باشند؛ و (ها) در اين 

فرآيند جامعه نيز مسئوليتى دارد كه بايد آن را انجام دهد.

ارزش ها و آرمان هاى فرآيند  1-4
براى اينكه يك فرآيند ترميمى كامل به هدف هايش نايل شود بايد چهار عنصر موجود باشد: 
(الف) يك قربانى قابل شناسايى؛ (ب) مشاركت داوطلبانه قربانى؛ (ج) يك بزه كار كه مسئوليت 
رفتار مجرمانه خود را مى پذيرد؛ و (د) مشاركت غير اجبارى بزه كار. اغلب برنامه هاى ترميمى در 
تالش اند تا به يك تعامل پوياى خاصى در بين طرف هاى درگير دست يابند. هدف، ايجاد محيطى 
غير تخاصمى و به دور از تهديد است كه بتوان در آن به منافع و نيازهاى قربانى، بزه كار، جامعه 

و اجتماع رسيدگى كرد. 

هدف هاى برنامه هاى عدالت ترميمى و دست آوردهايى كه اين برنامه ها در پى رسيدن به آنها 
هستند منجر به شكل گيرى شمارى از ارزش ها شده كه در هريك از شكل هاى مختلف عدالت 
ترميمى بگونه اى متفاوت منعكس است. مشخصه اين فرآيند برخورد محترمانه با همه طرف ها 
است. اين مشخصه همچنين مشاركت و تا اندازه اى متفاوت، توانمند سازى همه شركت كنندگان 
مربوطه را افزايش مى دهد. اين فرآيند وقتى كه شفاف و قابل پيش بينى است به بهترين نحو كار 

ارزش هاى فرآيند

•  مشاركت و توانمند سازى  
    شركت كنندگان

•  احترام به همه شركت كنندگان
•  ترجيح نتايج حاصل از اتفاق آرا به 

    نتايج تحميلى
•  تعهد طرف ها به نتايج حاصله از 

    طريق فرآيند
•  انعطاف پذيرى و پاسخگويى فرآيند 

    و دست آوردهاى آن
•  توانمند سازى جامعه
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مى كند و در عين حال به شرايط منحصر به فرد هر پرونده به صورتى انعطاف پذير پاسخ مى دهد. 
فرآيند مزبور نتايج حاصل از اتفاق   آرا را به نتايج تحميلى ترجيح مى دهد و مايل است در طرف هاى 

دعوى تعهدى حقيقى براى تحقق توافقى كه به آن رسيده اند، مشاهده كند.

آرمان هاى اين فرآيند عبارت است از:
•    قربانيانى كه با ورود به اين فرآيند موافقت مى كنند بتوانند به سالمت كار خود را انجام دهند 

     و خرسند از آن خارج شوند؛
•    بزه كاران چگونگى تاثير عمل خود بر قربانى و ديگران را درك كنند، خود را در قبال عمل 

     خود مسئول بدانند و متعهد به جبران آسيب ناشى از رفتارشان گردند؛
در  نيز  و  وارده  آسيب  ترميم  بر  كه  نمايند  توافق  انعطاف پذير  اقدامات  يكسرى  بر  طرفين     •

      صورت امكان بر رسيدگى به داليل جرم تاكيد مى كنند؛
•     بزه كاران به تعهد خود براى ترميم آسيب وارده عمل كنند و در برطرف كردن عللى كه باعث 

      رفتار آنان شده است كوشا باشند؛ 
به بروز آن حادثه شده را درك كنند،  •    قربانى و بزه كار هردو علل و عواملى را كه منجر 

     احساس كنند كه موضوع خاتمه يافته و هردو به متن جامعه بازگشته اند.

اهداف  1-5
به طور مشخص تر، دست اندركاران عدالت ترميمى روى اين نكته اتفاق نظر دارند كه آنچه واقعا 
يك پاسخ خاص به جرم را «ترميمى» مى كند چندان هم يك عمل يا فرآيند ويژه اى نيست، بلكه 
بيشتر وفادار ماندن آن به مجموعه گسترده اى از هدف ها است كه مبناى مشتركى براى مشاركت 

طرفين در پاسخگويى به يك اتفاق مجرمانه و نتايج آن را تشكيل مى دهد.

هدف هاى برنامه هاى عدالت ترميمى به شيوه هاى گوناگونى بيان شده اند كه اساسًا شامل عناصر 
كليدى زير اند:

بيان  به  آنان  تشويق  صداى  شان،  شدن  شنيده  براى  دادن  فرصت  قربانى ها،  از  حمايت  (الف) 
نيازهايشان، توانمند ساختن آنان به شركت در روند حل مسئله، و ارائه كمك به آنها. طى حدود 
دو دهه اخير از نظام هاى عدالت كيفرى خواسته شده است تا تمركز مستقيم ترى روى نياز ها و 
منافع قربانيان داشته باشند. مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال 1985 اعالميه اصول بنيادين 
عدالت براى قربانيان جنايت و سوء استفاده از قدرت را تصويب كرد. در اين اعالميه تصريح شده 
از جمله  از سازوكارهاى غير رسمى  نمايد  اقتضا  بايد هر جا كه  است كه «براى حل اختالفات 
التيام  براى تسهيل مصالحه و  بومى و محلى  يا شيوه هاى  ميانجى گرى، حكميت و عدالت عرفى 
قربانيان استفاده كرد».14 اكنون ما بيش از پيش در مورد نياز قربانيان جرم و شيوه هايى كه نظام 

عدالت ترميمى 9فصل 1



عدالت كيفرى مى تواند اين نيازها (مانند: نياز به اطالعات، مشاركت، بيان ديدگاه، همدلى، التيام، 
احياى حس كنترل و امنيت و غيره) را رسيدگى كند، مى دانيم. در هر حال، گله هاى مكررى وجود 
دارد مبنى بر اينكه روند عدالت كيفرى رسمى نيازها و خواسته هاى بزه كاران را ناديده مى گيرد. 
در مقابل، روند عدالت ترميمى اغلب به شكل منحصر به فردى براى رسيدگى به بسيارى از مهم ترين 

نيازهاى قربانيان مناسب است. 

روند رسمى دادرسى به گونه اى طراحى نشده است كه به قربانيان اجازه توضيح ماهيت و پيامدهاى 
ناگوار ناشى از جرم را بدهد و صرفا به طرح پرسش هايى از بزه كار اكتفا مى كند. الگوى عدالت 
ترميمى از فرآيندى حمايت مى كند كه در آن ديدگاه ها و منافع قربانى مورد توجه قرار مى گيرد، 
آنان مى توانند در اين فرآيند مشاركت كنند، با آنان منصفانه و محترمانه رفتار مى شود و مى توانند 
خسارت خود را دريافت كنند و التيام يابند. قربانيان با مشاركت در تصميم گيرى مى توانند نظر خود 
را در تعيين آنچه كه در پايان روند رسيدگى نتيجه اى قابل قبول خواهد بود ابراز كنند و قدم هايى 

در جهت بسته  شدن پرونده بردارند.

(ب) ترميم روابط آسيب  ديده از جرم با رسيدن به اتفاق نظر درباره چگونگى بهترين پاسخگويى به 
آن. در حقيقت اغلب اينطور بحث مى شود كه تمركز پاسخ نبايد صرفا روى اتفاق مجرمانه، بلكه 
بيشتر بايد روى روابط متاثر يا آسيب  ديده از جرم باشد. گاه تقويت جامعه مى تواند از بروز آسيب 
بيشتر جلوگيرى كند. يكى از جنبه هاى كليدى عدالت ترميمى آن است كه تمركز پاسخ آن به 
رفتار مجرمانه روى چيزى بيشتر از صرفا مجرم و جرم است. ايجاد مصالحه، حل اختالف، و بازسازى 
روابط به عنوان نخستين شيوه هاى حصول عدالت و حمايت از قربانى، بزه كار و حفظ منافع جامعه 
نگريسته مى شود. اين پاسخ مى تواند براى شناسايى علل ريشه اى جرم و اتخاذ راهبردهاى پيشگيرى 

از جرم نيز به كار رود.

 (ج) تقبيح رفتار مجرمانه با غير قابل قبول دانستن آن و تاييد مجدد ارزش هاى جامعه. تقبيح برخى 
رفتارهاى خاص، درست به همان صورت كه قرن ها هدف اصلى قانون كيفرى بوده است، يكى از 
هدف هاى فرآيند عدالت ترميمى نيز هست. ليكن نحوه هاى تقبيح رفتار مجرمانه تفاوت دارند. اين 
تقبيح به شيوه اى انعطاف  پذيرتر و نه    تنها با در نظر گرفتن قوانين، بلكه با عنايت به شرايط ويژه 
بايد  اينكه هسته مركزى مداخله باشد  وقوع جرم، بزه كار و قربانى صورت مى گيرد. تقبيح بجاى 
به طور مثبت در فرآيندى گسترده تر انجام گيرد. شكل تقبيح و چگونگى انجام آن در طول فرآيند 
ترميمى بسيار متفاوت خواهد بود، اما خود تقبيح يك بخش اساسى از فرآيند باقى خواهد ماند. گاهى 
اوقات، وقتى كه ارزش هاى متعلق به يك جامعه كه از طريق فرآيند عدالت ترميمى مورد تصديق 

قرار مى گيرند با اصول مندرج در قوانين موجود هم خوانى ندارند، آشكارا بحث هايى در مى گيرد.
(د) تشويق همه طرف هاى درگير، به ويژه بزه كاران، به مسئوليت پذيرى. فرآيند ترميمى يعنى اينكه 
بزه كاران، مسئوليت رفتار خود و عواقب آن را آسان تر بپذيرند. فرآيند ترميمى از ارزيابى صرف 
قصور قانونى به سمت تالش براى تعيين مسئوليت در يك دعوى و عواقب آن حركت مى كند. آنچه 

هدف هاى عدالت ترميمى

•   بازگرداندن نظم و آرامش جامعه و 
    ترميم روابط آسيب ديده

•   تقبيح و غير قابل قبول شناختن رفتار 
    مجرمانه و صحه گذاشتن بر ارزش هاى 

    جامعه
•  حمايت از قربانيان، رساندن صداى 
   آنها، ايجاد امكان مشاركت شان و 

   رسيدگى به نيازهايشان
•  ترغيب تمامى طرف ها، به ويژه 

    بزه كاران، به قبول مسئوليت
•  شناسايى دست آوردهاى ترميمى و 

    آينده نگر
•  پيشگيرى از تكرار جرم با تشويق به 

    تغيير در هر بزه كار و تسهيل 
    بازگشت دوباره آنان به جامعه.

14-General Assembly resolution 40/34 of 29 November 19985, para. 7 
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تشويق مى شود اقرار فعاالنه و پذيرش مسئوليت شخصى در ارتكاب جرم و عواقب آن به جاى پذيرش 
منفعالنه محض است كه ديگران تحميل مى كنند. ديگرانى كه در جرم يا ايجاد شرايط منجر به وقوع 
آن نقشى داشته اند نيز ترغيب مى شوند تا مسئوليت خود در حادثه را بپذيرند. تاثير اين كار گسترش 
فرآيند به چيزى فراتر از حادثه، قربانى و بزه كار است. تعيين شيوه اى كه اين مسئوليت در آن منتهى 
به عمل، و به ويژه عذرخواهى و جبران مافات، مى شود به وسيله خود فرآيند تعيين مى شود نه با كاربرد 
قهرى برخى مقررات قانونى كلى. اين فرآيند در بهترين حالت خود نه تنها مى تواند بزه كار را به قبول 
مسئوليت هدايت كند بلكه مى تواند در او باعث تجربه شناخت و دگرگونى احساسى شود و رابطه اش 

با جامعه و، با توجه به شرايط خاص، رابطه اش با قربانى و خانواده قربانى را بهبود بخشد.

(ها) شناسايى دست آوردهاى ترميمى و آينده نگر. نگرش هاى ترميمى بيشتر از آن كه روى قوانين 
به تمركز روى اشخاص آسيب  ديده  تاكيد كنند اصوال  اعمال شود  بايد  نقض شده و مجازاتى كه 
تمايل دارند. فرآيند عدالت ترميمى الزاما همه شكل هاى مجازات (از جمله جريمه، حبس، و مراقبت 
و نظارت بر رفتار) را مردود نمى داند، اما تمركز آن قويا روى دست آوردهاى ترميمى و آينده نگر 
بزه كار  براى  با فراهم كردن فرصتى  از جرم  ناشى  است. دست آورد ترميمى در پى ترميم آسيب 
به منظور جبران معنادار كرده خود است. عدالت ترميمى مبتنى بر رابطه و به دنبال دست آوردهايى 

است كه موجب رضايت گروه گسترده اى از ذى نفعان شود.

(و) كاهش تكرار جرم با ترغيب به تغيير در افراد بزه كار و تسهيل بازگشت دوباره آنان به جامعه. 
رفتار گذشته بزه كاران و عواقب آن و همين طور رفتار آينده بزه كاران به وضوح يكى از نكات مورد 
توجه فرآيند ترميمى است. تعهد يك بزه كار تا آنجا كه به رفتار آينده اش مربوط مى شود، معموال 
ترميمى حاصل  يا ساير روندهاى  ميانجى گرانه  فرآيند  است كه طى يك  توافقى  از  اساسى  بخشى 
مى شود. هدف قانونى اين فرآيند، دگرگونى يا «اصالح» بزه كار در يك فرآيند ترميمى و همچنين 
كاهش تكرار جرم است. آشكار است كه غرض از اصرار   ورزى بر اين كه بزه كاران مسئوليت خود 
را درك كنند و آنرا بپذيرند حصول اطمينان از اثرگذارى آن بر رفتار آينده آنان است. برداشت اين 

است كه نهادهاى اجتماعى و قانونى در اين فرآيند داراى نقشى هستند و بايد آنرا ايفا كنند.

(ز) شناسايى عواملى كه منجر به وقوع جرم مى شوند و آگاه كردن مقامات مسئول اتخاذ راهبردهاى 
از بحث صادقانه درباره پيشينه جرم به هدف  باز است كه  كاهش جرم. فرآيند ترميمى فرآيندى 
تشريح آن به جاى بهانه تراشى پشتيبانى مى كند.  اگر براى مثال، روشن شود كه بزه كاران اغلب از 

نقاطى با كمبودهاى خاص مى آيند، مى توان اقداماتى براى حل اين مشكل اتخاذ كرد.
برنامه هاى  جمله  از  ترميمى،  عدالت  برنامه هاى  اصلى  انواع  درباره  اطالعاتى  كتاب  از  بخش  اين 
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ميانجى گرى بين قربانى و بزه كار، گردهمايى گروه اجتماع و خانواده، حلقه صدور حكم و مراقبت 
و نظارت اصالحى ارائه مى دهد. ضمنا اين بخش شامل بحثى درباره محاكم دادرسى بومى و عرفى و 

ويژگى هاى اصلى برنامه هاى عدالت كيفرى موجود نيز هست.

عدالت  نظام هاى  بيشتر مكمل  عدالت كيفرى  برنامه هاى  تاكيد شده  بنيادين  اصول  در  آنگونه كه 
كيفرى موجودند تا جايگزين آنها. يك مداخله ترميمى مى تواند در هر مرحله اى از فرآيند عدالت 
كيفرى صورت گيرد، هرچند در بعضى موارد ممكن است نياز به اصالح قوانين موجود نيز باشد. 
به طور كلى در يك نظام كيفرى چهار مرحله وجود دارد كه فرآيند عدالت ترميمى مى تواند به طور 
موفقيت آميزى آغاز شود: (الف) در سطح پليس (قبل از اتهام)؛ (ب) در سطح دادستان (بعد از اتهام، 
اما معموال قبل از محاكمه)؛ (ج) در سطح دادگاه (چه در مراحل قبل از محاكمه و چه در هنگام 
محكوميت)؛ و (د) اصالح و تربيت (به عنوان جايگزين حبس، به عنوان بخشى از يك مجازات غير 
حبسى يا عالوه بر آن دوران حبس، و يا به محض آزادى از زندان). در بعضى از كشورها مداخله 
ترميمى به موازات تعقيب قضايى نيز ميسر است. مثال در بلژيك مى توان هنگامى كه دادستان عمومى 
تصميم به تعقيب قضايى مظنون گرفته است از ميانجى گرى استفاده كرد.15 در هريك از اين مراحل 
چهارگانه مى توان فرصتى براى مسئولين فراهم كرد تا با استفاده از اختيارات خود بزه كار را به يك 

برنامه عدالت ترميمى ارجاع دهند (به شكل يك نگاه كنيد).

 15-See: the Belgian Mediation for Redress Programme which focuses on more serious crimes. The mediation  
 is carried out by an independent mediator and when an agreement is reached, this can be added to judicial file
(of the offender and can be considered as part of the sentencing process. (Aertsen, et al., 2004: 24

2- استفاده از
 نگرش هاى ترميمى                 



در بعضى موارد در وهله نخست به جاى طرح پرونده يك جرم يا مخاصمه در نظام عدالت كيفرى 
مى توان به رسيدگى ترميمى اقدام كرد. اين امر براى مثال، در برنامه هاى مدارس كه از ميانجى گرى يا 
ساير فرآيندهاى ترميمى براى رسيدگى به مشكالت رفتارى كوچك در محيط مدرسه استفاده مى كنند، 
مصداق دارد. برنامه هاى ترميمى مى توانند در مراكز ميانجى گرى محله ها هم مورد استفاده قرار گيرند.

 افسران پليس هم اغلب بطور غير رسمى و هنگامى كه با ايشان براى مداخله در خيابان، بى نظمى هاى 
عدالت  اصول  مى توانند  مى گيرند  تماس  مدارس،  در  مثال  خاص،  شرايطى  يا  خورد ها  و  زد  جزيى، 

ترميمى را در تصميم گيرى هاى خود به كار گيرند.

عدالت  فرآيند  به  بعدا  كيفرى  عدالت  نظام  در  جدى تر  حوادث  به  مربوط  پرونده هاى  كلى،  به طور 
ترميمى ارجاع مى شوند.16 يك رويكرد جامع به اجراى برنامه هاى عدالت ترميمى در چارچوب يك 
عدالت  فرآيند  مختلف  مراحل  در  ارجاع  براى  شده  تدوين  برنامه هاى  رشته  يك  معموال  ملى،  نظام 

كيفرى ارائه خواهدكرد.

شكل 1
برنامه هاى عدالت ترميمى و نظام عدالت كيفرى

انواع اصلى برنامه ها  2-1
در برنامه هاى موجود تنوع پذيرى قابل مالحظه اى هست. اين برنامه ها رشته گسترده اى از فرآيندها 
را برمبناى نگرش ترميمى تشكيل مى دهند. همين باعث تعبيرهاى مختلفى از دعوى و بدست دادن 

دورنماهاى مختلفى درباره چگونگى حل آن مى شود.17  

16-See: Latimer and Kleinknecht, 2000  
 17-For an international review of justice programmes see Miers, 2001 and for a review of European 
Programmes, see Miers and Willemsens, 2004
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جلسات  (ب)  بزه كار؛  و  قربانى  ميان  ميانجى گرى  (الف)  از:  عبارتند  برنامه ها  اصلى  طبقه بندى هاى 
گردهمايى خانواده و جامعه؛ (ج) حلقه صدور حكم18؛ (د)  حلقه هاى ايجاد مصالحه19؛  و (ها) نظارت 
اصالحى، و شوراها و هيئت هاى اجتماعى. در اينجا ويژگى هاى اصلى هر شكل به صورت مختصر، و در 

جدول هاى آخر اين بخش به شكل خالصه، ارائه شده اند.

تنوع در برنامه هاى عدالت كيفرى  2-2
جدول  (به  كرد  مشخص  زنجيره اى  توالى  به صورت  مى توان  را  موجود  برنامه هاى  متنوع  ويژگى هاى 
يك نگاه كنيد). برنامه هاى موجود در ميزان رسمى بودن؛ در چگونگى ارتباط با نظام عدالت كيفرى؛ 
چگونگى عملياتى شدن؛ اينكه چقدر طرف هاى مختلف را ترغيب به مشاركت مى كنند؛ يا هدف هاى 
عمده اى كه دنبال مى كنند، تفاوت هاى قابل مالحظه اى دارند. چشم انداز مورد نظر اين كتاب راهنما 
توازنى است كه همواره بايد به منظور سازگار شدن با شرايط تدوين يك برنامه (ازجمله محدوديت هاى 
چارچوب قانونى موجود، حمايت اندك از سوى مقامات عدالت كيفرى، موانع فرهنگى، حمايت اندك 

عموم مردم، و وسايل و امكانات محدود) حاصل شود.

در ميزان مشاركت مقامات عدالت كيفرى در فرآيندهاى ترميمى نيز تنوع قابل مالحظه اى هست. مثال 
نقش مقامات قضايى در حلقه صدور حكم، به استثناى انجام تكاليف رسمى (مانند: خواندن اتهامات توسط 
دادستان، درخواست قاضى براى حفظ نظم جلسه) محدود است. هنگامى كه دادستان ها در زمينه جرم هاى 
قانون  آنچه كه طبق حكم  درباره  مى خواهند  قضات  از  و  مى كنند  دادگاه  به  توصيه هايى  تعقيب  قابل 
ضرورى است تصميم بگيرند، مقامات در بيشتر موارد به صورت اعضاى يك حلقه در مى آيند و هنگامى 

كه نوبت صحبت ايشان فرا مى رسد نظرات شخصى خود را درباره جرم، بزه كار، و قربانى بيان مى كنند.

هرچند هيچ توافق كاملى روى اينكه چه چيزى يك نگرش عدالت ترميمى «صحيح» را تشكيل مى دهد 
وجود ندارد، ولى اينها غالبا موضوعاتى هستند كه الزم است هنگام طراحى يك برنامه يا راهبرد جديد 
كه  آنچه  پيرامون  موجود  نظرهاى  اختالف  و  مناقشات  از  بيشتر  بحث  براى  شوند.  انتخاب  دقت  به 

ويژگى هاى اساسى برنامه هاى عدالت ترميمى را تشكيل مى دهد به پيوست 3 مراجعه كنيد.

قسمت عمده اى از برنامه هاى عدالت ترميمى توسط سازمان هاى بخش خصوصى اجرا مى شود. برنامه هاى 
ديگرى هم مانند برنامه هاى دادگاه محور، پليس محور، و برنامه هايى كه توسط سازمان هاى غير انتفاعى 
انجام مى گيرند وجود دارد. ضمن اينكه دفاتر بخش خصوصى مايل اند از خدمات مسئولين استفاده كنند، 

برنامه هاى جامعه بنيان عموما به افراد آموزش ديده داوطلب جامعه اتكا دارند.

گرچه برنامه هاى عدالت ترميمى در بعضى از ابعاد كليدى متنوع هستند، اما چندين نكته مشترك هم 
دارند. اين تنوع در تعريف برنامه هاى منتخب ارائه شده در زير آشكار است.

18-Sentencing circle    
19-Peacemaking circles  
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 جدول يك
ويژگى  هاى متنوع برنامه هاى موجود

وضعيت برنامه در ارتباط با نظام عدالت كيفرى

 

ميزان رسمى بودن

وضعيت برنامه در ارتباط با استفاده از مجازات             

                       
استفاده از داورى         

دخالت  مشاور حقوقى
 

دخالت مسئولين عدالت كيفرى

دخالت جامعه

 دخالت قربانى

تامين حمايت از  قربانى

          
سازوكار پياده كردن برنامه

تمركز روى اصالح بزه كار

تمركز روى جبران آسيب
   

ادغام شده در نظام 
پاسخگويى دادرسى   

بخشى از برنامه رسمى 
قضا زدايى

بيرون از نظام به عنوان 
جايگزينى براى 

پاسخگويى رسمى

كامال غير رسمىتا اندازه اى غير رسمىكامال رسمى

فرآيند و حاصل كار آن 
جايگزين مجازات است

مجازات يكى از حاصل كارهاى 
فرآيند است

فرآيند عالوه بر مجازات 
جريان دارد

اساسا فرآيند مبتنى بر 
داورى است

شامل هيچگونه داورى شامل عنصرى از داورى  مى شود
نمى شود

نقش مشاور حقوقى محدود است (مثال مشاور حقوقى دخالت دارد   
حصول اطمينان از  رضايت آگاهانه 

بزه كار)

مشاور حقوقى دخالت ندارد

برنامه توسط مسولين عدالت 
كيفرى اجرا مى شود

دخالت محدود افراد مسئول در  عدالت 
كيفرى (مثال براى ارجاع )

هیچ

اساسا جامعه 
دخالت ندارد

دخالت محدود 
جامعه

فقط دخالت خانواده يا 
بخشى كوچك از جامعه

مشاركت كامل جامعه

استفاده از يك هيچ يا كم
قربانى جانشين

به عنوان يكى از دخالت غير مستقيم
شركت كنندگان متعدد

به عنوان 
شركت كننده 

اصلى

تمركز اصلى روى حمايت 
است

حمايتى وجود ندارد يا تامين برخى حمايت ها
كم است

توسط بخش داوطلب با استفاده توسط نهاد دولتى
از بودجه و يا هدايت نهاد دولتى

 توسط سازمان هاى مردم-
نهاد مستقل و داوطلب

تمركز اصلى روى اصالح بزه كار 
و پيشگيرى از تكرار جرم

تقريبا هيچيكى از جنبه هاى مختلف فرآيند

تمركز كم روى جبران 
آسيب وارده به قربانى

اقدامات جبرانى در نتايج شامل 
شده اند اما اغلب تصادفا

تمركز اصلى و اساسى 
روى جبران آسيب

كتاب راهنماى برنامه هاى عدالت ترميمى 16



جدول 2
ويژگى هاى مشترك برنامه هاى عدالت ترميمى

              

اطالعات مربوط به بهترين رويه ها و فرآيند مشورتى دقيق بايد در تمام تصميم هايى كه براى تدوين 
يك برنامه گرفته مى شود به كار رود. اغلب اتفاق مى افتد كه ارائه يك برنامه ترميمى به يك مجموعه 
اجتماعى، حقوقى، يا فرهنگى خاص بايد با ابتكار عمل هاى معتدل و مناسب آغاز گردد تا منجر به 
موفقيت، تحكيم منابع جامعه، غلبه بر ترديدهاى باقيمانده در نظام عدالت كيفرى و آمادگى همگانى 

براى اجراى  ابتكارهاى چالش انگيزتر گردد.

ميانجى گرى بين قربانى و بزه كار  2-3
برنامه هاى ميانجى گرانه قربانى–بزه كار (كه به آنها برنامه هاى مصالحه قربانى–بزه كار هم مى گويند) 
از نخستين ابتكارهاى عدالت ترميمى بوده اند. اين برنامه ها طورى طراحى شده اند كه ضمن رسيدگى 
به نيازهاى قربانيان جرم، پاسخگو شمردن بزه كاران را در برابر رفتار بزه كارانه شان تضمين مى كنند. 
اين برنامه ها مى توانند توسط نهادهاى دولتى و يا سازمان هاى غير انتفاعى به اجرا درآيند و به طور كلى 
به پرونده هاى مربوط به جرايم كمتر جدى محدودند. ارجاع ها مى توانند از سوى پليس، دادستانى ها، 
با  برنامه ها را مى توان  اين  بگيرند.  بزه كاران صورت  بر رفتار  نظارت  دادگاه ها، و دفاتر مراقبت و 
مشاركت داوطلبانه قربانى و بزه كار در مراحل قبل از اتهام، بعد از اتهام و يا قبل از محاكمه، و بعد 
از اتهام اجرا كرد. اين برنامه ها همچنين مى توانند شامل يك فرآيند قبل از محكوميت باشند كه به 
توصيه هاى مربوط به محكوميت ختم مى شود. وقتى كه اين فرآيند قبل از محكوميت طى مى شود، 
معموال حاصل كار ميانجى گرى به آگاهى دادستان يا قاضى مى رسد تا مورد مالحظه قرار گيرد. فرآيند 
ميانجيگرى قربانى–بزه كار مى تواند با موفقيت هنگامى كه بزه كار در حبس به سر مى برد و يا حتى 
هنگامى كه بزه كار در حال سپرى كردن حبس طوالنى مدت است به عنوان بخشى از فرآيند اصالح 

و تربيت وى به كار برده شود.   

به بزه كاران فرصت مى دهد تا:
•      مسئوليت خود را در ارتكاب جرم بپذيرند 

      و اثرات جرم بر قربانى را درك كنند
•     احساسات (وحتى ندامت) خود را از جرم 

      بيان كنند
•      از حمايت الزم براى ترميم آسيب وارده 
       به قربانى، خود و خانواده برخوردار شوند
•     اصالح يا جبران آسيب/خسارت را انجام 

      دهند
•     از قربانيان عذرخواهى كنند

•     در هنگام مقتضى روابط خود را با قربانى 
      تجديد كنند

•     به ختم پرونده برسند

به قربانيان جرم فرصت مى دهد تا:
•     مستقيما در حل و فصل وضعيت و رفع 

       پيامدهاى ناگوار جرم دخالت داشته باشند
•     پاسخ هايى براى پرسش هاى خود درباره 

      جرم و بزه كار دريافت كنند
•     بتوانند اظهارات خود را درباره اثرات 

      جرم بيان كنند
•     غرامت يا خسارت ناشى از آسيب وارده

      به خود را بگيرند
•     از آنها عذرخواهى شود 

•     در هنگام مقتضى روابط خود را با بزه كار
      تجديد كنند

•     به ختم پرونده برسند
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به نظر مى رسد چنانچه قربانى و بزه كار رو در روى يكديگر قرار گيرند، احساسات خود را مستقيما 
به يكديگر ابراز نمايند، و به تفاهم تازه اى از وضعيت پديد آمده برسند فرآيند ميانجى گرى خواهد 
توانست به طور كامل به  هدف خود دست يابد. آنها مى توانند به كمك يك تسهيل گر آموزش ديده 
به توافقى برسند كه براى بستن پرونده حادثه به هردو كمك كند. در حقيقت اين تسهيل گر معموال 
قبل از رويارويى دو طرف با هردو مالقات مى كند تا به آنان كمك كند خود را براى اين اتفاق 
آماده سازند. اين كار، عالوه بر ساير چيزها، به منظور اطمينان از اينكه قربانى با قرار گرفتن در مقابل 
بزه كار مجددا قربانى نخواهد شد و بزه كار مسئوليت حادثه را به عهده خواهد گرفت و در خواسته خود 
براى مالقات با قربانى صادق خواهد بود، انجام مى شود. وقتى كه امكان تماس مستقيم بين قربانى و 
بزه كار هست، اگر يك دوست يا پشتيبان يكى يا هردوى آنها را همراهى كند غير عادى نخواهد 
بود. به هرحال، اين دوست يا پشتيبان هميشه در بحث شركت نخواهد داشت. سرانجام اينكه، با وجود 
ارزشمند بودن مالقات رو در رو، تماس مستقيم با قربانى هميشه ممكن و يا مطلوب نيست. از اين رو 

در موارد بسيارى براى ميانجى گرى از تماس هاى غير مستقيم تسهيل گر استفاده مى شود.

قبل از آغاز ميانجى گرى بين قربانى و بزه كار بايد سه نكته ضرورى مد نظر قرار گيرد:

•    بزه كار بايد مسئوليت عمل خود را به عهده گيرد و يا منكر آن مسئوليت نشود؛
•    قربانى و بزه كار بايد هردو مشتاق مشاركت در آن باشند؛ 

•    قربانى و بزه كار هردو بايد ورود به فرآيند ميانجى گرى را ايمن بدانند.

در ميانجى گرى بين قربانى و بزه كار، اغلب قربانيان جرم در صورت نياز براى كمك و مساعدت 
ارجاع داده مى شوند و با آنان بيشترين مشورت درباره مجازات و يا شكل گيرى يك تصميم يا رسيدن 
به يك توافق ترميمى صورت مى گيرد. آنها اين اجازه را هم دارند به بزه كار بگويند كه جرم چگونه 
بر آنها اثر گذاشته و از او بخواهند در باره جرم توضيح دهد. فرآيند ميانجى گرى تا بيشترين حد 
به تامين غرامت يا جبران خسارت قربانى مى شود. فرآيند ميانجى گرى هميشه شامل  ممكن منجر 
تماس مستقيم ميان بزه كار و قربانى نيست. هنگامى كه در جريان ميانجى گرى تماس مستقيم برقرار 

مى شود، غالبا به عنوان نوعى توانمند سازى از قربانى دعوت مى شود تا ابتدا او سخن بگويد. 

ميانجى گر به دو طرف كمك مى كند تا به توافقى دست يابند كه نيازهاى هر دو طرف را مورد 
توجه قرار مى دهد و راه حلى براى اختالف ارائه مى دهد. هنگامى كه اين فرآيند قبل از محكوميت 
روى مى دهد، توافق صلح آميز ناشى از ميانجى گرى ميان قربانى و بزه كار را مى توان تقديم دادگاه 
كرد تا در تعيين مجازات يا در شرايطى كه تصميم به مراقبت و نظارت بر رفتار بزه كار است مدنظر 

قرار گيرد. 
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نقش مركز خدمات ميانجى گرى و مراقبت جمهورى چك در اقدامات 
قبل از محاكمه و دادگاه

در جمهورى چك، براى ميانجى گرى موثر و تقويت راه حل هاى اجتماعى براى دعاوى  ناشى 
از وقوع جرم، خدمات ميانجى گرى و مراقبت هم در مرحله دادگاه و هم قبل از محاكمه وجود 
ميانجى ها در  با رضايت داوطلبانه دو طرف صورت پذيرد.  تنها مى تواند  ميانجى گرى  دارد. 
مذاكرات موثر مهارت دارند. آنها در دعوى ها به طرفين كمك مى كنند تا آن را رفع كنند و 
براى وضعيت راه حلى بيابند كه قابل قبول دو طرف باشد. وظيفه آنان مديريت روند مذاكره، 
ايجاد شرايطى براى ايجاد امكان تفاهم بين شركت كنندگان، رسيدن به راه حل، و در نظر داشتن 
منافع طرفين است. ميانجى گران نه دعوى را بررسى مى كنند و نه در مورد شكل حل آن تصميم 

مى گيرند.20 

 ماموران مراقبت مركز ميانجى گرى و مراقبت در تدوين گزارش هاى قبل از محكوميت، كه 
وضعيت جارى زندگى  مددجوى متهم و انگيزه او براى شركت در فرآيند يا همكارى در حل 
موضوع ناشى از ارتكاب جرمى كه به خاطر آن محاكمه مى شود را ترسيم مى كنند، دخالت 
دارند. ساختار محتوايى گزارش قبل از محكوميت از يك طرف به مامور مركز ميانجى گرى و 
مراقبت كمك مى كند تا با مددجويان روى نكات كليدى تمركز داشته باشند و از طرف ديگر 
به دادستان و قاضى كمك مى كند تا اطالعاتى را كه الزم دارند به آسانى به دست آورند. مامور 
مراقبت بر اساس اطالعات محرز و ارزيابى خود راه هاى آينده همكارى با مددجو و احتماال 
انجام خدمات عمومى توسط مددجو و  انجام يكسرى تكاليف مناسب، رعايت محدوديت ها، 

غيره را ارائه مى دهد. 

جبران  راه حل هاى   به  مربوط  جديد  سرفصل هاى  مددجويان  با  كار  هنگام  مراقبت  مامور   
عواقب عمل مجرمانه و ترميم روابط شخصى صدمه ديده طرفين را مى گشايد. مقصود اصلى اين 
است كه مددجوى متهم از همه ارتباط هاى احتمالى قانونى و اجتماعى عمل مجرمانه ارتكابى 
خود آگاه و براى جبران نتايج آن پيشاپيش آمادگى داشته باشد. مشاركت فعاالنه مددجوى 
متهم و قربانى از طريق همكارى آنان با مامور مراقبت، در قضاوت دادستان يا قاضى ممكن 
است معرف آمادگى هر دو طرف براى پذيرش قضاوت در مورد پرونده و تمايل آنها براى 
پذيرش اجراى حكم (براى متهم پذيرش تنبيه يا تدبير انديشيده شده و يا سازوكارهاى خارج 
قربانى پذيرش شكل جبران خسارت مورد  براى  اقدامات كيفرى (قضازدايى)، و  فرآيند  از 
رضايت وى) باشد. كار مامور مراقبت با مددجويش در مرحله قبل از محكوميت در جهت 
كشف داليل احتمالى جرم مددجو و يافتن راههايى براى برطرف كردن اين داليل (از جمله 
از طريق مشاركت در يك برنامه بازپرورى، آموزش بيشتر، يافتن كار، يا حل اختالف در 

خانواده و غيره) است.

 20-Ourednícková, L., Pilný, O., Rabináková, D., Štern, P. Preface to the Czech edition of: Riskin, L. L.,   
 Arnold, T., Keating, J. M. Mediace aneb jak rešit konflikty (Mediation or how to resolve conflicts). Praha:
Facia, 1996, pp 7-10
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                     ميانجى گرى ميان قربانى و بزه كار21   

بعد از تقريبا دو ساعت گفتگوكه گاهى داغ و احساسى مى شد، ميانجى احساس كرد كه بزه كار 
يكديگر  و  اثر جرم  باره  در  مهمى  شنيده اند و چيزهاى  را  يكديگر  داستان  دو  قربانى هر  و 
فهميده اند. آنها توافق كردند كه بزه كار 14 ساله، 200 دالر غرامت بابت جبران خسارت ناشى 
از ورود غيرقانونى به خانه قربانى بپردازد. به عالوه، او ملزم شد بهاى دستگاه ضبط ويدئوى 
تدوين  به  نيز  بقيه زمان جلسه  بود مسترد كند.  را هم كه دزديده  قربانى  تقريبا 150 دالرى 
يك جدول زمانى براى پرداخت خسارت اختصاص داده شد. مجرم چندين بار هم از قربانى 
عذرخواهى كرد و پذيرفت (محكوميت) ساعات خدمات اجتماعى خود را در يك بانك مواد 
غذايى تحت سرپرستى كليساى قربانى بگذراند. قربانى كه همسايه ميانسال بزه كار بود، اظهار 
داشت بعد از فهميدن چيزهاى بيشترى در باره بزه كار و جزئيات جرم، كمتر احساس ترس 
و عصبانيت مى كند و از ميانجى براى دادن اجازه برگزارى جلسه ميانجى گرى در زير زمين 

كليسايش تشكر كرد.

همايش گروه خانواده و جامعه  2-4
اين مدل در شكل مدرن خود در سال 1989 وارد قوانين ملى نيوزيلند شد و در فرآيند دادرسى 
نوجوانان اين كشور به كار رفت و در حال حاضر به صورت يكى از قاعده مندترين رويكردهاى 
نهادينه شده عدالت ترميمى موجود درآمده است. اكثر پرونده ها توسط پليس و از طريق«اخطار 
ترميمى»22 و يا برگزارى همايش گروه خانواده تحت هدايت پليس يا دادگاه رسيدگى مى شود. 
اين شيوه بر روش مجازات و رسوم حل اختالف بوميان مائورى نيوزيلند مبتنى است كه قرن ها 
قدمت دارد. همچنين در حال حاضر از اين مدل به صورتى گسترده و تعديل شده به عنوان فرآيند 
ابتكارى پليس براى قضا زدايى در جنوب استراليا، آفريقاى جنوبى، ايرلند، لسوتو و همچنين در 

شهرهايى در مينه سوتا، پنسيلوانيا و مونتانا استفاده مى شود. 

هر فرآيند همايش يك هماهنگ كننده يا تسهيل گر دارد. فرآيند همايش، بر چيزى فراتر از 
برنامه هاى ميانجى گرى معمول تمركز دارد. اين كار شامل گردهم آوردن خانواده و دوستان 
بزه كار و قربانى و گاهى اوقات اعضاى ديگرى از جامعه براى مشاركت در فرآيندى است 
كه از لحاظ حرفه اى تسهيل شده و منظور از آن شناسايى دست آوردهاى مطلوب براى طرفين، 
رسيدگى به عواقب نامطلوب ناشى از جرم، و يافتن راه هاى مقتضى براى پيشگيرى از تكرار 
رفتار مجرمانه است. دستور كار همايش خانواده مواجه كردن بزه كار با عواقب نامطلوب ناشى 
از جرم، تدوين برنامه اصالحى، و در موارد جدى تر (در مدل نيوزيلندى) تعيين محدوديت هاى 

21-Bazemore and Griffiths, 1997, p. 25  
22-Restorative caution  

بررسى موردى
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بررسى موردىبررسى موردى

بازدارنده بيشتر و يا بازداشت است. در استراليا و اياالت متحده، ماموران پليس نخستين كسانى 
هستند كه اين وظيفه را انجام مى دهند، در حاليكه در آفريقاى جنوبى دادستان ها اين وظيفه 

را بر عهده دارند.

از جمله كسانى است كه  افراد ذيربط  از  بردارنده حلقه گسترده اى  فرآيندهاى همايشى در 
بواسطه موقيعت شان مى توانند با بزه كار كار كنند و او را حمايت كنند. در نتيجه اين فرآيندها 
وسيله اى موثر براى حصول اطمينان از رعايت نتايج توافق شده توسط بزه كار به شمار مى روند. 
درحقيقت، ساير اعضاى حلقه، نقشى غالبا مستمر براى نظارت بر رفتار آينده بزه كار بر عهده 
دارند تا از اجراى تصميمات اصالحى و تربيتى كه خود وى با آنها موافقت كرده است، مطمئن 

شوند.

در ضمن، همايش گروه جامعه نيز مى تواندگاهى اوقات به عنوان يك برنامه اقدام جايگزينى 
مورد استفاده قرار گيردكه بزه كار مى تواند از طريق نظام عدالت كيفرى به آن ارجاع شود. 
مديريت اينگونه برنامه ها توسط گروه ها يا نهادهاى اجتماعى با يا بدون استفاده از كمك هاى 
مالى دولت انجام مى گيرد. اين حلقه معموال از كسانى كه بيشترين دغدغه را نسبت به بزه كار 
و قربانى دارند و هر عضو ديگر جامعه كه در اين فرآيند ذينفع است (مانند معلم مدرسه در 
مورد يك بزه كار جوان يا يك كارفرما) تشكيل مى شود. نهاد يا گروه اجتماعى كه بزه كار به 
آن ارجاع داده شده است همچنين مسئول نظارت بر حسن اجراى مفاد توافق ها توسط بزه كار 

خواهد بود و مى تواند زير نظر مستقيم مجريان قانون يا مقامات قضايى فعاليت كند يا نكند. 

                                  همايش گروه خانواده23      
              

او را دستگير  پليس محلى كه  افسر  قربانى و  بزه كار، مادر و پدر بزرگش، و  اينكه  از  بعد 
كرده بود در مورد جرم و اثر آن صحبت كردند، هماهنگ كننده كيفرى جوانان از اعضاى 
گروهى تقريبا 10 نفره از شهروندان (شامل دو نفر از معلمان فرد بزه كار، دو نفر از دوستان 
مطالب  اگر  بودند، خواست  آمده  محلى گرد  مدرسه  در يك  ديگر) كه  نفر  چند  و  قربانى 
ديگرى دارند بگويند. سپس هماهنگ كننده از گروه خواست تا هركس نظر خود را در باره 
چگونگى جبران خسارت وارده به قربانى و جامعه توسط بزه كار بيان كنند. قربانى معلمى بود 
كه مجروح شده بود و عينكش هم در مخاصمه با بزه كار شكسته بود. در نيم ساعت باقى مانده 
همايش تقريبا يك ساعته، گروه پيشنهاد كرد كه پرداخت هزينه هاى درمان و بهاى يك 
عينك نو و انجام خدمات اجتماعى در محيط مدرسه توسط بزه كار براى جبران خسارت وارده 

به قربانى مناسب است.

23-Bazemore and Griffiths, p. 25  
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كميته هاى برقرارى مصالحه، زوئِه لِتِمبا24، آفريقاى جنوبى

در 1997 برنامه مصالحه اجتماعى يك «آزمايش مدل سازى» را به هدف بسيج دانش و ظرفيت 
محلى حول موضوعات مربوط به حل اختالف و جامعه سازى آغاز كرد. اين برنامه در يك جامعه 
محلى در شهر زوئِه لِتِمبا در نزديكى ُورِسستِر25 اجرا شد. كميته هاى مصالحه متشكل از ساكنين 
محلى شهرمى باشدكه هم متعهد به مصالحه و هم برقرارى آشتى است. مصالحه حول محور حل 
كردن دعوى هاى خاص صورت مى گيرد در حالى كه هدف از برقراى آشتى رسيدگى به مسائل 
جامعه، از قبيل فقر يا عدم دسترسى به خدمات، است. فعاليت هاى مربوط به برقرارى آشتى با 

يك رشته اختالفات حقوقى سروكار دارد كه هم شامل موضوعات كيفرى و هم مدنى است.

ابتدا تقريبا همه پرونده ها، مستقيم از سوى جامعه به كميته هاى برقرارى مصالحه ارجاع  در 
تعامل  مى شود،  يافته تر  تكامل  برنامه  هرچه  به هرحال،  دادگاه.  يا  پليس  سوى  از  نه  مى شد 
بيشترى با نهادهاى دولتى به ويژه پليس انجام مى گيرد. اين فرآيند از مقررات روشى سخت 
گيرانه اى پيروى نمى كند، بلكه «مراحلى براى مصالحه» وجود دارد كه بيشتر به عنوان رهنمود 
مطلوب  دستورالعمل  كميته ها  اين  الزام آور.  مقررات  رشته  يك  تا  مى شود  پيروى  آنها  از 
اين  قانونى و مطابق  بايد  به حل مسئله  رفتارى خود را تدوين كرده اند و همه فنون مربوط 
دستورالعمل باشد. فرآيند مصالحه شامل قضاوت نمى شود، بلكه بيشتر روى كشف راهى براى 
كاهش يا برطرف كردن مشكل تمركز دارد. ماحصل جلسات مصالحه از لحاظ ماهوى ترميمى 

و شامل عذرخواهى، پرداخت خسارت و غرامت است.

ابتكارهاى مربوط به برقرارى آشتى، اين فرآيند را فراتر مى برد و به موضوعاتى مى پردازد 
كه بر جامعه اثر مى گذارند، و تالش مى كنند تا اين مسائل را با  هدف پرهيز از بروز مجدد 

اختالف حل كنند.

حلقه صدور حكم  2-5
همه  مى شود.  انجام  كانادا  بومى  ساكنين  جوامع  از  بسيارى  در  حكم  صدور  حلقه هاى 
پليس،  افسر  دادستان،  مدافع،  قاضى، وكيل  از جمله  در حلقه صدور حكم،  شركت كنندگان 
قربانى و بزه كار و خانواده مربوطه شان و ساكنين جامعه محلى رو در روى يكديگر در يك 
قبول  را  خود  تقصير  كه  مى شود  برقرار  بزه كارانى  براى  فقط  معموال  حلقه  مى نشينند.  حلقه 
كرده اند. بحث بين كسانى كه در حلقه هستند طورى طراحى مى شود كه حلقه با درنظرگرفتن 
نياز به حمايت جامعه، نيازهاى قربانى، و اصالح و مجازات بزه كار در مورد پيدا كردن بهترين 
راه حل دعوى به اجماع برسد و پرونده را مختومه كند. حلقه صدور حكم نوعا درون فرآيند 
عدالت كيفرى و با شركت مقامات قضايى تشكيل مى شود و فرآيند صدور حكم را تقويت 

مى كند.
24-Zwelethemba  
25-Worcester  
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شايد حلقه صدور حكم  كه طى آن اعضاى جامعه مى توانند بطور مستقيم در پاسخگويى به جرم 
و بى نظمى هاى اجتماعى شركت كنند، بهترين مثال از عدالت مشاركتى باشد. اين كار با تشكيل 
يك كميته عدالت جامعه-محور (Community Justice Committee) كه مى تواند نمايندگانى 
از نهادهاى قضايى را نيز در خود داشته باشد شروع مى شود. منظور مشترك اعضاى كميته عدالت 
جامعه-محور يافتن راه هاى سازنده ترى براى پاسخ به حادثه در جامعه است. اين كميته در فرآيند 
كلى حلقه صدور حكم، از جمله برقرارى ارتباط با نهادهاى عدالت كيفرى، سازمان هاى اجتماعى، 
و از جمله گروه هاى ذينفع مختلف در جامعه، نقش كاملى بازى مى كند. پرونده ها عموما توسط 
پليس، دادستان ها و قضات به اين كميته ارسال مى شوند ولى ممكن است پرونده هايى هم از مدارس، 

برنامه هاى خدمات رسانى به قربانيان، و خانواده ها دريافت شود.

فرآيند حلقه صدور حكم چهار مرحله دارد:

مرحله 1: تعيين اين كه آيا يك پرونده خاص قابل رسيدگى در حلقه هست يا خير.
مرحله 2: آماده سازى طرفينى كه بايد در حلقه شركت كنند.

مرحله 3: يافتن توافقى كه مورد رضايت طرفين باشد.
مرحله 4: تدارك پيگيرى و كسب اطمينان از تن در دادن بزه كار به توافق.

كميته عدالت جامعه-محور در كل فرآيند حلقه از تعيين قابل رسيدگى بودن يك پرونده تا حصول 
اطمينان از وفادارى بزه كار به توافق نقش دارد. اين كميته همچنين جامعه محلى را براى حمايت از 

قربانى و بزه كار در طول فرآيند حلقه و پس از آن بسيج مى كند.26

معموال حاصل كار حلقه به قاضى، كه ممكن است در جلسات حلقه به صورت مستقيم شركت داشته 
تدوين شده توسط  برنامه  دادگاه  نيست.  االجرا  دادگاه الزم  براى  اما  تسليم مى شود  يا خير،  باشد 
كميته را بسيار جدى مى گيرد، اما الزاما آن را به طور كامل مورد پذيرش يا تصويب قرار نمى دهد. 
دادگاه مى تواند برنامه مزبور را توام با راى ديگرى كه خود صادر مى كند، قبول كند. بزه كارانى 
كه پرونده شان در يك حلقه صدور حكم رسيدگى شده است نيز ممكن است براى مدتى به حبس 
فرستاده شوند. اما يك سلسله مجازات هاى ديگرى هم وجود دارند كه از جمله آنها مى توان به جبران 

خسارت و پرداخت غرامت، نظارت و مراقبت، بازداشت خانگى و خدمات اجتماعى اشاره كرد.

نوعا  كه  را  فرآيندى  و  كيفرى  دادگاه  فرآيند  بين  تفاوت هاى  از  بعضى  بعد  مستطيل صفحه  در 
در يك حلقه صدور حكم دنبال مى شود نشان مى دهد و تفاوت هاى بين نظام هاى عدالت سنتى و 

فرآيندهاى ترميمى را منعكس مى كند. 

هر جامعه در اجراى فرآيند حلقه صدور حكم متناسب با شرايط آن جامعه عمل مى كند. يعنى اين كه 
چگونگى اجراى آن در جوامع مختلف مى تواند (و بايد) متفاوت باشد. در حقيقت، فرآيند حلقه 

صدور حكم براى موفقيت خود شديدا به داوطلبان جامعه اتكا دارد.

26-Pranis, Stuart, and Wedge, 2003, p. 128  
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تفاوت هاى بين دادگاه هاى كيفرى و حلقه صدور حكم 27

حلقه صدور حكم از طريق يك فرآيند مبتنى بر مصالحه، جبران خسارت و پرداخت غرامت، 
چند هدف را دنبال مى كند، كه رسيدگى به نياز جوامع، قربانيان، بزه كاران و خانواده هاى آنان 
از جمله آنها است. يكى از اصول اساسى حلقه صدور حكم آن است كه مجازات اهميتى كمتر 
از فرآيندى دارد كه طى آن به نتيجه يا به آن مجازات مى رسند. چون توافق همگانى روى 
حاصل كار مطلوب  و با ارزش است، همه اعضاى حلقه نقش  فعالى در تسهيل فرآيند اصالح 
بازى مى كنند. خود حلقه اغلب درگير نظارت بر تن دردادن و تطابق بزه كار با توافق حاصله و 

فراهم كردن حمايت مستمر از او در انجام تعهداتش پس از اعالم حكم است.

در  ترميمى  عدالت  اصول  انطباق  چگونگى  دادن  نشان  براى  است  مثالى  حكم  صدور  حلقه 
يك چارچوب كل نگر كه در آن كاركنان نظام كيفرى قدرت و اختيار را با اعضاى جامعه 
به اشتراك مى گذارند. برعكس نگرش رسمى و اغلب متناقض به عدالت، حلقه صدور حكم 

مى تواند در موارد زير كمك كند:

•    افراد، خانواده ها و جوامع را با مهارت هاى حل مسائل آشنا كند؛
•    روابط را در جوامع بازسازى كند؛

•    آگاهى و احترام به ارزش ها و زندگى ديگران را ارتقا بخشد؛
•    به منافع و نيازهاى همه طرف ها و از جمله قربانيان رسيدگى كند؛

•    روى علل بروز مسائل تمركز كند و نه روى عالئم و نشانه هاى آنها؛

حلقه هاى جامعه-محور
•    رويداد مجرمانه بخش كوچكى از يك  

      اختالف بزرگتر دانسته مى شود
•    مجازات بخش كوچكى از راه حل است
•    تمركز روى رفتار فعلى و آينده است

•    نگرشى وسيع تر و كل گرا دارد
دارد–فرآيند  را  اهميت  كم ترين  نتيجه     •
فرآيند  چون  دارد،  را  اهميت  بيشترين      
      به روابط بين همه طرف ها شكل مى دهد 

      و گاهى آنرا احيا مى كند
•    جامعه را توانمند مى سازد

دادگاه هاى كيفرى
•    موضوع اختالف همان جرم است

•    مجازات اختالف را بر طرف مى كند
•    تمركز روى رفتار گذشته است

•    با تنگ نظرى به رفتار نگاه مى شود
•    عذرخواهى پذيرفته مى شود

•    از نگرانى گسترده تر پيرامون اختالفات 
     اجتماعى پرهيز مى شود

•        نتيجه (يعنى مجازات) مهم ترين بخش است
•    به افراد حرفه اى اتكا دارد

 27-Adapted from Griffiths and Cunningham. 2003. Canadian Criminal Justice: A Primer. 2nd edition.  
Toronto: Thomson Nelson, p. 212
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•    منابع اصالح كننده موجود را شناسايى و منابع جديدى ايجاد كند؛
•    استفاده از منابع محلى و دولتى را هماهنگ كند؛ و 

•    اقدامات پيش گيرانه اتخاذ كند.

تا اين تاريخ، اكثريت بزه كارانى كه پرونده هاى شان در حلقه هاى صدور حكم مختومه شده، 
بزرگسال بوده اند. لكن اكنون به تعداد روز افزونى از پرونده هاى بزه كاران جوان هم رسيدگى 
مى شود. حلقه صدور حكم باعث پيدايش انواع مختلفى از آن مانند كميته هاى مشورتى صدور 

حكم جامعه-محور، شوراهاى صدور حكم و شوراهاى ميانجى گرى جامعه-محور شده است.

                                   حلقه صدور حكم28               

قربانى، زن فرد بزه كار كه پذيرفته است وى را دو بار در حالت مستى مورد آزار جسمى 
قرار داده، درباره درد و شرمسارى سخن گفت كه شوهرش به او و خانواده اش تحميل كرده 
است. بعد از پايان حرف هاى او َپر تشريفاتى (كه نشان مى داد اجازه صحبت بعدى با چه 
كسى خواهد بود) به نفر بعدى حلقه داده شد. او كه مرد جوانى بود پيرامون خدمات بزه كار 
به جامعه و محبت هايش به سالخوردگان جامعه و اشتياقش براى كمك به ديگران در تعمير 
شرم  احساس  درباره  و  گرفت  را  پر  ديگر  سالخورده  يك  سپس  زد.  حرف  خانه هايشان 
ناشى از رفتار بزه كار درقبيله اش سخن گفت و اشاره كرد كه در روزگار قديم چنين عملى 
اين نظرها،  از شنيدن همه  بود. پس  به خانواده زن  قابل توجهى  مستلزم پرداخت خسارت 
قاضى تاييد كرد كه قربانى هنوز احساس مى كند كه مى خواهد با مساعدت گروه پشتيبانش 
جمع بندى  در  قاضى  كند.  فصل  و  شوهرش حل  با  را  مسئله  اين  قربانى)  وكيل  جمله  (از 
پرونده با تاكيد دوباره بر جدى بودن جرم و تكرار سخنان افتتاحيه دادستان مبنى بر لزوم 
مجازات حبس، پيشنهاد كرد اعمال مجازات تا شش هفته ديگر و جلسه بعدى حلقه صدور 
حكم به تعويق انداخته شود. اگر در طول اين مدت بزه كار توانست: شروط پيشنهادى يكى 
با  كند؛  برآورده  بود،  پذيرفته  را  پشتيبان  گروه  يك  هدايت  مسئوليت  كه  دوستانش  از 
همكارى كميته عدالت جامعه-محور دوره درمان اعتياد به الكل و مديريت و كنترل خشم 
را سپرى كند؛ انتظارات قربانى و گروه پشتيبان وى را برآورده سازد؛ و 40 ساعت خدمات 
اجتماعى زير نظر آن گروه انجام دهد از محكوميت زندان او چشم پوشى خواهد شد. اعضاى 
به محوطه  اينكه دست در دست هم دعايى خواندند متفرق و براى پذيرايى  از  گروه پس 

آشپزخانه محل هدايت شدند.

بررسى موردىبررسى موردى

28-Bazemore and Griffiths, 1997, p. 25  
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برنامه هاى ترميمى براى نوجوانان بزه كار  2-6
در بيشتر نظام هاى قضايى، فرآيندهاى عدالت ترميمى عموما جهت استفاده در مورد جوانان 
معارض قانون تدوين شده اند. اين برنامه ها، مبناى تدوين متعاقب برنامه هاى مربوط به بزرگساالن 

را فراهم كرده اند. 

برنامه هاى ترميمى، جايگزين هاى واقعى و موثرى براى اقدامات رسمى تر و انگ زننده در نظام 
دادرسى جوانان ارائه مى كنند. اين برنامه ها، به ويژه به دليل ارزش آموزشى شان براى ترويج 
اقدامات مربوط به قضازدايى و ارائه جايگزين براى اقداماتى كه يك جوان را از آزاديش محروم 
ايجاد جامعه اى مراقب  استثنايى براى  برنامه ها، فرصت هايى  اين  از  مى كنند، مفيدند. بسيارى 
پيرامون جوانان معارض قانون فراهم مى كنند. معموًال جلب حمايت عمومى براى برنامه هاى 

عدالت ترميمى ويژه جوانان نسبتا آسان است.

وضع قانون براى جوانان در بسيارى از كشورها به طور خاصى زمينه را براى ايجاد برنامه هاى 
قضازدايى براى جوانان آماده كرده است. بسيارى از اين برنامه ها را مى توان همسو با اصول 
ترميمى و مشاركتى تدوين كرد. به عالوه، بسيارى از برنامه هايى كه كامال خارج از نظام عدالت 
تا  مى دهند  را  اين فرصت  پيرامون  به جامعه  يا جامعه طراحى مى شوند،  مدارس،  در  كيفرى 
بتواند بدون اين كه نگاهى جرم انگارانه به رفتار يا فرد داشته باشد پاسخ هاى مناسب آموزشى 
به جرم هاى كوچك و ساير اختالفات ارائه دهد. برخى از اين برنامه ها از پيش در مدارسى كه 
پاسخگويى (از طريق ميانجى گرى گروه همساالن، گروه هاى حل و فصل اختالف، و غيره) 
به جرم هاى كوچك جوانان (از قبيل نزاع، گردن كلفتى، سرقت خرد، تخريب اموال مدرسه، 
زورگيرى پول هاى توجيبى) را تسهيل مى كنند، اجرا مى شودكه در غير اين صورت مى توانستند 

تبديل به موضوع مداخله هاى رسمى عدالت كيفرى گردند.

نمونه هايى از برنامه هاى ترميمى براى جوانان

برنامه هاى زير انواع ابتكاراتى را كه در سراسر جهان صورت گرفته نشان مى دهد:

برزيل
چندين پروژه ميانجى گرى و همايش جوان-محور در سراسر اين كشور وجود دارد كه مشتمل 

برفلسفه و اصول عدالت ترميمى است.

سيستم عدالت جوانان، پورتو آلگر 
قانون  مى كند.  تجربه  را  جوان  بزه كاران  براى  همايش  برگزارى  حاضر  حال  در  سيستم  اين 
درباره  قانونى  اقدامات  مى دهد  اجازه  نوجوانان  دادگاه  رئيس  به   1990 نوجوانان  و  كودكان 
جوانانى را كه براى اولين بار مرتكب جرم هاى كم اهميت تر مى شوند به حالت تعليق در آورد 
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يا از مجازات هايى مثل خدمات عمومى يا پرداخت غرامت استفاده كند. پورتو آلگر در حال 
آزمايش برنامه همايش هاى ترميمى (camaras restaurativas)30 براى اين بزه كاران است.

انگلستان
شوراى بزه كاران جوان

يكى از شيوه هايى كه به گستردگى در انگلستان و ويلز استفاده مى شود و برخى جنبه هاى 
ترميمى در آن هست «نظام ارجاع» است. بزه كاران جوانى را كه بين 10 تا 17 سال دارند 
و براى اولين بار در دادگاه حاضر مى شوند به شوراى بزه كاران جوان ارجاع مى دهند (مگر 
اين كه بزه ارتكابى آنان چنان جدى باشد كه مستلزم بازداشت باشد). اين شورا متشكل از دو 
عضو آموزش ديده جامعه است كه يكى از آنان به عنوان رئيس و ديگرى به عنوان كارشناس 
عمل مى كند. فرد جوان همراه با يكى از والدين يا سرپرست خود در شورا حاضر مى شود. در 
صورت وجود فردى به عنوان قربانى ممكن است او و فردى كه نفوذ خوبى روى فرد جوان 
دارد نيز به شورا دعوت شوند. شورا در مورد يك برنامه اقدام تصميم مى گيرد كه با اجراى آن 
فرد جوان مى تواند جبران خسارت كند و مسائل خود را بيان كند. شورا پس از اتمام برنامه، 
دوباره تشكيل جلسه مى دهد تا ميزان پيشرفت كار را ارزيابى كند. در هر حال، سطح مداخله 

قربانيان، كه تا كنون پائين بوده است، بستگى به نحوه تشريح فرآيند به آنها دارد.

افراد جوانى كه دوباره مرتكب جرم شوند حكم جبران خسارت داده شود.  به  ممكن است 
امكان دارد از قربانى نيز براى مالقات با بزه كار و بيان احساسات خود درباره جرم و نحوه 

جبران خسارت دعوت به عمل آيد، ولى تصميم گيرى درباره آن با دادگاه خواهد بود.31

گروه رسيدگى به بزه كارى جوانان آكسفوردشاير
قربانى  با  پرونده مشورت  بزه كارى جوانان آكسفوردشاير در هر  به  هدف گروه رسيدگى 
براى تصميم گيرى درباره  ايجاد موقعيتى  يا  بزه كار جوان و  با  براى تماس  و دادن فرصتى 
چگونگى جبران خسارت وارده به آنان است؛ و گروه مى كوشد تا جبران خسارت به شكل 
بخشى از حكم هر بزه كار جوان درآيد. قربانيانى كه نمى خواهند بزه كار جوان را ببينند يا 
خسارت دريافت كنند، مى توانند از روى يك كتابچه نوع پروژه اصالحى را كه مى خواهند 
بزه كار در آن شركت نمايد،  انتخاب كنند. نقش مربيان بزه كاران جوان به عنوان ناظر رفتار 
آنان بسيار اساسى است. راهنمايى ها با توجه به نيازهاى فردى بزه كار و با دور نگه داشتن وى 
از نفوذ دوستان و همسانانش تهيه مى شوند. يكى از عناصر مثبت برنامه اين گروه تاكيد آن 
بر قابل رويت بودن روند اصالح براى عموم است. گروه آكسفوردشاير در تالش براى جلب 
مشاركت جامعه، خبرنامه اى را براى كارشناسان عالقمند مى فرستد و جلسات عمومى برگزار 

مى كند تا موفقيت هاى حاصله را جشن بگيرد.32

29-پورتو آلگر مركز ايالت ريوگراندوسول كشور برزيل است. (مترجم) 
30-Parker, 2002
31-Newburn et al., 2001 
32-Source: Home Office, 2003 
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                         سرقت توسط يك نوجوانبررسى موردى

جيمز پسر 17 ساله اى بود كه پيرو حادثه اى كه در نوامبر 2000 اتفاق افتاد به سرقت متهم 
شد. جيمز با گذاشتن چاقويى زير گلوى راننده يك تاكسى از وى سرقت كرده بود. جيمز 
خيلى زود دستگير و كيف پول راننده به وى برگردانده شد. پرونده قبل از محاكمه قضايى به 
ما ارجاع شد. قاضى، وكيل مدافع و دادستان، همگى عقيده داشتند كه اين يك ارجاع مناسب 

است. 

ما با جيمز و مادرش كه از رفتار «غيرمعمول» پسرش پريشان بود، مالقات كرديم. او براى 
برآمدن از عهده درك حقيقتى كه پسرش در سيستم عدالت كيفرى درگير شده بود نياز به 
حمايت داشت. جيمز صادقانه از كرده خود ابراز ندامت كرد و مسوليت آنرا پذيرفت. من 

هدف هاى پروژه را توضيح دادم و آنها هم موافقت كردند كه در آن شركت كنند.

ما با قربانى تماس گرفتيم و او با اينكه كمى مردد بود با مالقات موافقت كرد. قربانى مهاجر 
جوانى است كه شديدا تحت تاثير سرقت قرار گرفته بود. در اين مرحله از فرآيند او از بزه كار 
چيزى نمى خواست. ولى مى خواست اين را به بزه كار منتقل كند كه اين عمل چه اثرى بر او 
گذاشته بود؛ يعنى ترس فراوان، نفرت از نوجوانان و اين كه از دست رفتن كارت مهاجرتش 

مى توانست چه عواقبى براى وى داشته باشد.

انتقال اين اطالعات به جيمز توسط ما، به نظر مى رسيد او درك كامل ترى از مسائلى كه  با 
قربانى با آنها سروكار داشت بدست آورده است. او پيشنهاد كرد يك نامه عذر خواهى براى 

قربانى بنويسد.

قربانى براى گرفتن نامه آماده بود. بنظر مى رسيد به نحوى از ميزان صميميت ابراز شده در نامه 
تعجب كرده بود. قربانى شروع به ارائه اطالعات بيشترى درباره باليى كه اين اتفاق بر سرش 
آورده بود كرد و گفت كه در هفته بعد از آن اتفاق به خاطر ترس كارش را رها كرده و 

درنتيجه دستمزد 800 پوندى خود را از دست داده بود.

جيمز (و مادرش) پذيرفتندكه قربانى نبايد هيچ پولى در نتيجه كارى كه جيمز كرده از دست 
بدهد. جيمز پيشنهاد كرد مبالغى به صورت ماهانه بپردازد تا بدهكاريش تصفيه شود. قربانى با 

اين پيشنهاد موافقت كرد و پرداخت شروع شد.

ما كار با جيمز را درباره علل ريشه اى رفتارش و كمك به وى براى درك اثراتى كه رفتارش 
نه تنها روى قربانى و خانواده اش بلكه روى خانواده خود او داشته، ادامه داديم. او شروع به 
رسيدگى به مسائل اش كرد؛ مدرسه را از سر گرفت؛ و به زودى كارى نيمه وقت پيدا كرد. 
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مادرش گزارش داد كه روابط آنها بسيار پيشرفت كرده و رفتار او در خانه با همكارى زيادى 
توام شده است.

ما با قربانى هم درباره موضوع استخدام كار كرديم. من او را به خدمات حمايت استخدامى، 
خدمات خانوادگى كليميان و سازمان خدمات مهاجرت اتاوا–كارلتون معرفى كردم.

با اينكه قربانى و متهم يكديگر را مالقات نكردند، توافقى براى حل مسئله حاصل شد كه شامل 
پرداخت خسارت و نامه عذرخواهى بود. اين توافق براى دادگاه رسيدگى كننده به پرونده 
جيمز ارسال شد و بصورت بخشى از اطالعات جمع آورى شده براى كمك به قاضى در صدور 
حكم در آمد. جيمز به دوسال قرار گرفتن تحت مراقبت بر حسن رفتار با شرايطى سخت گيرانه 
محكوم شد. يكى از اين شرايط پرداخت خسارت به قربانى طبق توافق نامه بود. هر دو طرف 

احساس مى كردند كه حكم صادره منصفانه و رضايت بخش بود.

محاكم دادرسى بومى و عرفى  2-7
جنبه هاى نگرش عدالت ترميمى در بسيارى از فرهنگ ها يافت مى شوند. مشاركت غير رسمى 
بومى در فرآيند محاكمه ها مدتها در جوامع دورافتاده در كانادا و استراليا جريان داشته است. 
از اواخر دهه 1990 و با آشكار شدن نحوه كار محاكم دادرسى بومى و دادگاه هاى محلى اين 
شيوه كار به مناطق شهرى نيز انتقال يافته است. مردم بومى، سازمان ها، ريش سفيدان، اعضاى 
خانواده و خويشاوندان تشويق مى شوند تا در محاكمه ها مشاركت داشته باشند و به مقامات 
مسئول براى درك جرم، خصوصيت روابط بين بزه كار و قربانى و آمادگى بزه كار براى تغيير 
كمك كنند. با اين تحوالت، فرآيندهاى دادگاه ممكن است از لحاظ فرهنگى مناسب تر گردد 

و اعتماد بيشترى بين جوامع بومى و كاركنان قضايى به وجود آيد.33 

نظام هاى غير رسمى جامعه-محور، يا به طورى كه گاهى اوقات به آنها اشاره مى شود، نظام هاى 
قضايى غيردولتى، از لحاظ دسترسى به عدالت و همچنين مساوات و انصاف مى توانند شكل ها 
و دست آوردهاى بسيارى داشته باشند. يك جنبه متمايز بسيارى از آنها فرآيند غير رسمى 
با  تا  مى شود  تعيين  حكميت  با  بيشتر  آنها  كار  حاصل  حال،  هر  در  است.  مشورتى شان  و 
التزام نيست. سوال اساسى اين  ميانجى گرى، و رضايت بزه كار براى مشاركت هميشه يك 
است: آيا چنين نظام هايى مى توانند جايگزين موفقى براى نظام هاى دولتى شوند، و اگر چنين 

است، اين ها مى توانند از اصول و هدف هاى ترميمى الهام بگيرند؟

33-Marchetti and Daly, 2004  
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قواعد عرفى در بسيارى از كشورهاى آفريقايى مى توانند مبنايى براى بازسازى ظرفيت نظام دادرسى 
فراهم كنند. هدف نخست قواعد عرفى برقرارى مصالحه و حل و فصل اختالف بين زيان ديده و 
خطاكار است. «هدف اصولى كه تجربيات هزاران ساله آن را ثابت كرده، تضمين احساس عدالت 
و حل و فصل اختالف بين طرف هاى منازعه از طريق اعاده و يا حفظ مسئوليت اجتماعى است.»34 

نظام هاى «رده ِسنى» براى مصالحه و آشتى در جنوب شرقى نيجريه و بسيارى از بخش هاى غرب 
آفريقا از پادرميانى گروه همسانان استفاده مى كنند. گرچه بعضى از اين فرآيند ها مستبدانه اند، ولى 
مى توانند راهبرد مفيدى براى شناسايى جنبه هاى مثبت اين گونه ساختارهاى موجود باشند و با مبنا 

قرار دادن نقاط قوت آنها مى توان ساختارهاى ترميمى ترى روى آنها بنا كرد.

نظام قضايى بارانگاى (Barangay) در فيليپين از يك ناخداى منتخب محلى بارانگاى و يك «كميته 
صلح بان» تشكيل مى شود و به پرونده هاى مربوط به درگيرى هاى بين اهالى رسيدگى مى كند. جلسه 
ميانجى گرى توسط ناخدا يا يكى از اعضاى كميته تسهيل مى گردد. توافق هاى حاصله در اين فرآيند 
الزم االجرا هستند و توسط دادگاه ها به رسميت شناخته مى شوند. اين نظام به خاطر قصور در اطالع 
رسانى كافى به شركت كنندگان درباره حقوقشان، يا جانبدارى، فساد يا تبعيض هاى جنسيتى مورد 
انتقاد قرار گرفته است. براى كاهش برخى از كمبودهاى اين فرآيند برنامه اى طراحى شده است 
تا رهبران جامعه محلى را عمدتا از ميان زنان به عنوان حاميان نظام قضايى بارانگاى تربيت كنند.35 

اخيرا يك بررسى در مورد سه شكل گسترده شاليش (نظام قضايى جامعه-محور) در بنگالدش و 
بارانگاى در فيليپين مشخص كرد كه پيامدهاى اين نظام ها متناسب نيستند و همراه با مسائل مكرر 
و  فرآيند  اين  بر  محلى  نخبگان  سلطه  فساد،  جنسيتى،  تبعيض  منصفانه،  غير  دستاوردهاى  از  ناشى 
جانبدارى هاى سياسى است. بدون شك اصالح و بهسازى چنين نظام هايى در دل تحوالت وسيع تر، 
تحوالت نهادى و ابتكارهاى توانمند سازى جاى داده مى شود. به هرحال، احتمال نمى رود اصالحات 
صرفا فنى، كه به مسائل ساختارى در ريشه فساد و تبعيض رسيدگى نمى كنند و يا به نابرابرى هاى 
قدرت كه نوعا نشانگر ويژگى هاى اين فرآيندهاى غير رسمى هستند توجه نمى كنند، بتوانند باعث 
محلى  شورايى  دادگاه هاى  اوگاندا  در  باشند.36  ترميمى  عدالت  منصفانه  دست آوردهاى  به  رسيدن 
توسط قانون موضوعه نهادينه شده و مى توانند احكامى مبنى بر جبران خسارت، غرامت، مصالحه يا 

عذرخواهى و همچنين اقدامات اجبارآميزتر صادر نمايند.37 

34-Jok, Leitch, and Vandewint, 2004, p. 16  
35-Parker, 2004  
36-Golub, 2003  
37-Stevens, 2000  
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توسعه رويه هاى عدالت عرفى 

در بسيارى از كشورها هنوز بيشتر مردم در روستاها زندگى مى كنند. آنها در جوامعى بسر 
مراقب كارهاى يكديگرند. يك عمل  نزديك  از  را مى شناسند و  مى برند كه همه يكديگر 
مجرمانه كه شخص الف بر عليه شخص ب مرتكب مى شود ممكن است ريشه در اختالفات 
ديرينه بين طرف ها داشته باشد كه اين عمل مجرمانه فقط يكى از نشانه هاى آن است. بنابراين، 
تصميمات قضايى در چنين مواردى، اختالف را حل نخواهد كرد. بلكه باعث بروز موارد بيشترى 
بر مبناى «تالفى جويى» خواهد شد. در بسيارى از جوامع پس از منازعه، نظام قضايى فروپاشيده 
براى مردم عادى چاره اى جز حل اختالف در ميان خودشان باقى نمى گذارد. به هرحال، امكان 

پياده كردن مبانى كاربرد اصول عدالت ترميمى روى نظام عدالت عرفى فعلى وجود دارد.

در جمهورى دمكراتيك كنگو اغلب مردم (به علت عدم وجود دادگاه) حتى در موارد • 
و  مى روند  بزرگترها  و  رئيسان  نزد  قضاوت  و  اختالفات خود  براى حل  جدى كيفرى 
فقط هنگامى كه مهر رسمى الزم است (از جمله در زمينه موضوعات مدنى شامل فرزند 
خواندگى وسرپرستى) به نظام قضايى دولتى رجوع مى كنند. بهرحال، به علت جابجايى 
جوامع و فساد رؤساى سنتى و بزرگترها، براى كمك به مردم در حل اختالفات خود، 
است.  شده  تدوين  مذهبى  و گروه هاى  مردم-نهاد  سازمان هاى  توسط  مكانيسم جديدى 
يك    (Heritiers de la Justice) عدالت  وارثان  بنام  مردم-نهاد  سازمان  يك  مثال 
 (South Kivu) كميته ميانجى گرى و دفاع تشكيل داده كه در سراسر كى ووى جنوبى
مستقر است. اعضاى كميته و حلقه هاى وابسته به آن در زمينه حقوق بشر و مهارت هاى 

ميانجى گرى آموزش ديده و به صورت مقدماتى با قوانين مربوطه آشنا شده اند.

در بنگالدش، وجه تمايز عمده بين شاليش سنتى (سازوكار سنتى حل اختالف در سطح • 
مردم- شاليشى كه سازمان   و  بر مى گيرد)  در  را  بزرگان روستا  يا  روستا كه كدخدا 

نهاد هماهنگ مى كند اين است كه اولى متكى بر حكميت است و دومى يك فرآيند 
ميانجى گرى است. طرفين در اولى ملزم به پذيرش راى افراد اداره كننده فرآيند مى باشند، 
در حاليكه در دومى آموزش هاى سازمان مردم-نهاد با هدف رسيدن به راه   حل مورد قبول 
طرفين به هردو طرف تصميم گيرنده توان دخالت در حل اختالف مى دهد. فرآيند بسيار 
مشاركتى است و ماحصل كار معموال مورد پذيرش طرفين قرار مى گيرد، چون: (الف) 
هر دو طرف روى آن توافق كرده اند؛ و (ب) مشاركت حداكثرى روستائيان و نقش ايفا 
شده توسط ميانجى گران به آنها اطمينان بيشترى مى دهد كه هر دو طرف (از طريق فشار 

اجتماعى) به پذيرش توافق حاصله تن در خواهند داد.              
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اصول بنيادين استفاده از برنامه هاى عدالت ترميمى در   3-1
موضوعات كيفرى

مراجعه   2 پيوست  (به  كيفرى  موضوعات  در  ترميمى  عدالت  برنامه هاى  از  استفاده  بنيادين  اصول 
اين  هدف  رسيد.  به تصويب  ملل  سازمان  اقتصادى–اجتماعى  شوراى  توسط   2002 سال  در  كنيد) 
مبانى مطلع كردن و تشويق كشورهاى عضو به پذيرش و به صورت رويه معمول درآوردن اقدامات 
اما هيچ قصدى براى اجبارى يا  عدالت ترميمى در چارچوب نظام هاى قضايى اين كشورها است، 
تجويزى كردن آنها ندارد. بخش مركزى اصول بنيادين با تعيين پارامترهايى براى عدالت ترميمى، و 
اقداماتى سروكار دارد كه كشورهاى عضو بايد براى اطمينان از بهره مندى مناسب شركت كنندگان 
در فرآيندهاى ترميمى از حمايت هاى قانونى در پيش گيرند. به طور مشخص، به ترتيب در بخش هاى 
دو و سه اين سند سعى بر اين است كه استفاده مقتضى از عدالت ترميمى (ازجمله، وقتى كه مدارك 
كافى عليه بزه كار وجود دارد تا مداخله را توجيه كند و هنگامى كه قربانى و بزه كار رضايت دارند) 

و همچنين ماهيت حمايت هاى قانونى كه بايد به مرحله اجرا گذاشته شوند، تعريف شوند.

اصول بنيادين به حمايت هاى اساسى زير عنايت دارد (پاراگراف 13):

حق مشورت با مشاور حقوقى: قربانى و بزه كار بايد از حق مشورت با مشاور حقوقى درباره   
فرآيند ترميمى، و در صورت نياز، دسترسى به مترجم برخوردار باشند.
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حق دسترسى صغار به كمك يكى از والدين يا سرپرست: صغار بايد حق دسترسى به كمك   
يكى از والدين يا سرپرست خود را داشته باشند.

حق آگاهى كامل: طرفين قبل از موافقت با مشاركت در فرآيند عدالت ترميمى بايد كامال از   
حقوق خود، ماهيت فرآيند و نتايج احتمالى تصميم خود آگاه شوند.

 
حق مشاركت نكردن: نه بزه كار و نه قربانى هيچ يك نبايد به زور يا به وسايل غير منصفانه   
وادار به مشاركت در فرآيندهاى ترميمى و يا پذيرش حاصل كار آنها شوند. رضايت آنها 
الزامى است. كودكان نيز ممكن است به مساعدت و مشورت ويژه قبل از اعالم رضايت معتبر 

و مبتنى بر آگاهى نيازمند باشند. 

اصول بنيادين فرض را بر اين نمى گذارد كه براى حصول اطمينان از وجود ضمانت هاى قانونى 
بنيادين جهت حمايت از كسانى كه در فرآيندهاى ترميمى مشاركت دارند و تضمين منصفانه بودن 

فرآيندها هميشه نياز به وضع قوانين است.  

افزون بر اين، ساير سازوكارهاى حمايتى مهم (به پاراگراف هاى 14 تا 17 مراجعه كنيد) در قوانين 
يا سياست ها نيز بايد موجود باشند:

مشاركت در فرآيند دليلى بر تقصير نيست: مشاركت يك بزه كار در يك فرآيند عدالت   
ترميمى نبايد در روند رسيدگى هاى قانونى بعدى به عنوان دليلى براى پذيرش تقصير استفاده 

شود (پاراگراف 8).

بايد  ترميمى  فرآيند  يك  در  حاصله  توافق هاى  باشند:  منطقى  و  داوطلبانه  بايد  توافق ها   
داوطلبانه و فقط دربرگيرنده وظايف و تكاليف منطقى و متناسب باشند (پاراگراف 7).

محرمانه ماندن جريان كار: « مباحثات در فرآيند ترميمى كه غير علنى صورت مى گيرد بايد   
محرمانه بماند و نبايد بعدا افشا شود، مگر با توافق طرفين و يا در صورت الزام قانون ملى» 
و  كودكان  حريم خصوصى  از  حمايت  نيز  بشر  حقوق  اسناد  ساير  هدف   .(14 (پاراگراف 
محرمانه ماندن فرآيند رسيدگى قضايى مربوط به كودكان است. آنها نيز در اينجا قابل استناد 

هستند.

نظارت قضايى: « نتايج توافق هاى حاصل از برنامه هاى عدالت ترميمى در صورت لزوم بايد   
(پاراگراف 15).  باشد»  قضايى  داورى هاى  يا  با تصميمات  آميخته  يا  قضايى  نظارت  تحت 
در اين صورت حاصل كار فرآيند بايد جايگاهى مشابه هر تصميم قضايى ديگر داشته باشد. 
بنابراين حاصل كار در اغلب نظام ها مى تواند توسط قربانى يا دادستان مورد فرجام خواهى 

قرار گيرد. با توجه به همان حقايق، اين دست آوردها بايد مانع پيگرد قضايى شود.
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قضايى  فرآيندهاى  در  نبايد  توافق  به يك  رسيدن  در  ناكامى  توافق:  به  در رسيدن  ناكامى   
كيفرى بعدى عليه بزه كار استفاده شود.

توافق  اجراى  ناكامى در  انجام يك توافق:  ناكامى در  به علت  عدم اعمال مجازات اضافى   
حاصله در جريان فرآيند عدالت ترميمى (نه تصميمات و يا احكام قضايى) نبايد در فرآيندهاى 

كيفرى بعدى به عنوان توجيهى براى وضع محكوميت هاى شديدتر استفاده شود.

اصول بنيادين به كشورهاى عضو توصيه مى كند كه وضع رهنمودها و استانداردهاى در صورت 
نياز الزام آور قانونى را  براى مديريت كاربرد برنامه هاى عدالت ترميمى مد نظر قرار دهند. همواره 
پرسش هايى مطرح مى شود درباره اين كه آيا براى معرفى و ارائه برنامه هاى عدالت ترميمى نياز به 
قانون گذارى است. در اغلب موارد اين پرسش ها پاسخى محلى مى طلبند كه نظام موجود، قوانين و 
ماهيت ابتكارهاى عدالت ترميمى كه بايد به اجرا درآيند را مد نظر داشته باشد. در اين باره در فصل 

چهار بيشتر بحث خواهد شد.

اصول بنيادين مشخص مى كند كه ممكن است در بعضى موارد اتخاذ سياست ها و تدوين رهنمودهاى 
روشن جهت هدايت برنامه هاى جديد و ايجاد چارچوب هنجارى الزم كافى باشد. اين مبانى (در 
بايد در برگيرنده  بر ساير چيزها،  پاراگراف 12) تصريح مى كنند كه چنين رهنمودهايى، عالوه 

موارد زير باشند:
 

(الف) شرايط ارجاع پرونده ها به برنامه هاى ترميمى؛  
(ب) رسيدگى به پرونده ها پس از يك فرآيند ترميمى؛  

(پ) شايستگى ها، آموزش و ارزيابى تسهيل گران؛  
(ت) تشكيالت ادارى الزم براى برنامه هاى عدالت ترميمى؛ و  

(ث) معيارهاى شايستگى و مقررات رفتارى حاكم بر اجراى برنامه هاى عدالت ترميمى.  

در برخى كشورها قانون تنظيم كننده فرآيندهاى عدالت ترميمى تاسيس يك كميسيون اخالقى را 
توصيه مى كند. چنين كميسيونى مى تواند دو وظيفه داشته باشد: از يك طرف تهيه رويه شكايت 
براى قربانيان، بزه كاران و ساير كسانى كه در فرآيند عدالت ترميمى ذيمدخل هستند، و از طرف 

ديگر، توضيح دقيق اصول اخالقى و رهنمودهاى مربوط به فعاالن برنامه هاى عدالت ترميمى.

در چارچوب شوراى اروپا،  توصيه شماره R (99) 19 كميته وزيران كشورهاى عضو مربوط به 
ميانجى گرى در موضوعات كيفرى دربردارنده خصوصيات بسيار مشابهى است و توصيه مى كند 
كه قوانين الزم براى تسهيل ميانجى گرى در موضوعات كيفرى  توسط كشورهاى عضو وضع شود.
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نمونه رهنمودها و محتواى آنها  3-2
در بسيارى از نظام هاى قضايى، اختيار قانونى ويژه مداخله هاى ترميمى با انتشار متون ديگرى كه 
قدرت قانونى يا شبه قانونى دارند، تكميل مى شوند. چنين متونى نوعا تدوين آئين هاى ناظر بر جريان 
مداخله ها را تجويز يا توصيه مى كنند.38  چندين نمونه از رهنمودهايى كه توسط سازمان هاى دولتى 

يا گروه هاى حرفه اى تدوين شده اند، موجود است. يكى از آنها در زير ارائه شده است.

رئوس مطالب يك بيانيه در باره اصول منشور اخالقى در عدالت ترميمى 39

اصول مربوط به منافع طرفين (نيازها و حقوق)
اصولى كه به همه طرفين مربوط اند:

•    مشاركت داوطلبانه و رضايت آگاهانه
•    عدم تبعيض، بدون توجه به ماهيت پرونده

•    دسترسى به سازمان هاى كمك كننده مربوطه (از جمله سازمان هاى مجرى برنامه هاى 
ترميمى)

•    حمايت از طرف هاى آسيب پذير در فرآيند
•    حفظ دسترسى به شيوه هاى متعارف حل و فصل اختالف و يا پرونده (از جمله دادگاه ها)

•    اطالعات فاش شده پيش از محاكمه بايد مصون بمانند (با لحاظ مصالح عمومى)
•    حقوق مدنى و كرامت افراد بايد محترم شمرده شود

•    از امنيت فردى حمايت شود.

اصولى كه به افراد زيان ديده مربوط اند:
•    نيازها و احساسات شان جدى گرفته شود.

•    زيان هاى وارده به آنها مورد تصديق قرار گيرد. 
•    حق شان براى مطالبه خسارت اثبات گردد. 

اصولى كه به افراد مسئول ايراد خسارت به ديگران مربوط اند:
     (از جمله آنان كه با مجازات هاى كيفرى روبرو مى شوند)

•    حق دادن پيشنهاد جبران خسارت قبل از اينكه به صورت رسمى ملزم به انجام آن شود. 
بى گناه فرض شدن در جريان  (از جمله  مناسب در محاكمه  از روند  برخوردارى  حق     •

رسيدگى هاى قضايى بعدى)

38-Miers, 2001, 79  
39-Source: Mackay, 2004, pp. 63-64  
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•     در صورت وضع مقررات اصالحى، اين مقررات بايد اوال با توان مرتكب جرم براى انجام 
     آن و ثانيا با جرم ارتكابى تناسب داشته باشند.

•    مقررات اصالحى  بايد متناسب با كرامت انسانى فرد بزه كار باشد.
  

اصول مربوط به مصالح جامعه و اجتماع محلى
اقداماتى براى پيشگيرى از جرم، كاهش آسيب و هم سازى اجتماعى  با  •   امنيت جامعه 

     ارتقا يابد.
•    همبستگى اجتماعى بايد با احترام به گوناگونى فرهنگى ارتقا يابد.

•    همبستگى اجتماعى بايد با باال نگهداشتن روحيه عمومى و احترام به قانون ارتقا يابد.

اصول مربوط به سازمان هايى كه در كنار سيستم قضايى فعاليت مى كنند
•    حل و فصل پرونده بدون تعقيب قضايى بايد مورد توجه قرار گيرد به جز در مواردى كه 
      سطح آسيب وارده، خطر بروز آسيب بيشتر، مسائل مربوط به سياست عمومى، عدم توافق 

     درباره حقايق يا حاصل كار مناسب مستلزم اقدام صريح دادگاه باشد. 
•    اعمال تصميمات چه به صورت انفرادى و چه نظام مند، نبايد حقوق پيش بينى شده تحت 

     قانون را به خطر اندازد يا موجب تبعيض شود.
•    اقدامات عدالت ترميمى نبايد تابع ساير هدف هاى عدالت كيفرى همچون قضازدايى يا 

     بازتوانى باشند.

اصول مربوط به سيستم قضايى
•    هدف اوليه اقدامات دادگاه بايد ادغام مجدد طرفين در جامعه باشد.

•    هدف كليدى در ختم پرونده بايد ترميم آسيب وارده باشد.
•    مقررات ترميمى بايد براى پرونده متناسب باشد (به مطلب بااليى نگاه كنيد)

•      هرگاه يك اعمال مقررات ترميمى ممكن و متناسب است بايد بدون توجه به خواسته هاى 
      طرفين در پرونده هاى كيفرى آن را اعمال كرد. هرگاه يك قربانى از مشاركت امتناع 

     كرد بايد جايگزينى پيدا كرد.
بايد در مختومه كردن پرونده در نظر  •   اشتياق واقعى مرتكب جرم براى ترميم آسيب 

     گرفته شود.
•    محتواى ميانجى گرى ها و يا همايش ها بايد ضمن رعايت مصالح عمومى مصون باشد.

اصول مربوط به سازمان هاى مجرى عدالت ترميمى
•   تعهد به انجام كار مبتنى بر حقوق، از جمله التزام به اينكه طرفين از حقوق خود مطلع 
از ميانجى گرى  ناشى  توافقات  به  از متعهد شدن نسبت  تا پيش  باشند و تشويق شوند      

     مشورت كنند. 
•    بى غرضى ميانجى گران
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•    بى طرفى ميانجى گران
•    رعايت محرمانه ماندن اطالعات مربوط به پرونده بين طرفين و ديگر سازمان ها، از جمله 
     رعايت اصل «ديوارهاى چينى»40  ميان بخش هاى ديگر همان سازمانى كه در خصوص 
اقدامات ترميمى  از آن است كه  اطمينان  براى حصول      پرونده نقش خاصى دارد (اين 

     تحت تاثير حركت در جهت هم سويى دورن سيستمى قرار نگيرد).
•    تسهيل مشاركت طرف ضعيف تر در يك مذاكره.

•    حفظ استانداردهاى اخالقى رفتار عمومى در فرآيندهاى مبتنى بر ميانجى گرى/ همايش و 
     راه حل هاى پيشنهادى براى پرونده.

•    ميانجى گران نقش ديگرى در پرونده نداشته باشند.
•    پيروى از رهنمودهاى جنبش عدالت ترميمى به بهترين نحو. 

•    تعهد به آموزش هاى معتبر اوليه و تداوم آن. 
•     تعهد به ايده حل و فصل سازنده اختالف در محيط كارى (اين براى اطمينان از يكپارچگى 

     درونى است).
•    تعهد به اعتالى كار از راه نظارت، بازبينى و مشاركت در تحقيقات. 

•    تعهد به اعتالى كار از راه تفكر وتامل پيرامون عملكرد و رشد فردى ميانجى گران.

40- موانعى كه براى جلوگيرى از تبادل اطالعات بين كاركنان يك موسسه ايجاد مى شود تا از تعارض منافع پيشگيرى كند. (مترجم)
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بيشتر ناظران تاييد مى كنند كه استفاده از تدبيرهاى عدالت ترميمى هنوز در مرحله شناسايى است 
و درباره كاربرد و كاركرد آن اطالعات بيشترى مورد نياز است. اجراى موفقيت آميز برنامه هاى 
عدالت ترميمى نيازمند دست زدن به ابتكارهاى راهبردى و نوآورانه است كه با همكارى دولت ها، 
جوامع، سازمان هاى مردم-نهاد، قربانيان و بزه كاران ممكن مى شود. افزون بر برنامه هاى نو، مى توان 
ساختارها و فرآيندهاى موجود قضايى را با گنجانيدن عناصرى از عدالت ترميمى جرح و تعديل كرد.

 چند مرحله مهم ديگر نيز هست كه به اجراى موفقيت آميز و دوام ابتكارهاى عدالت ترميمى كمك 
توسط  پذيرش  از  حمايت  سازمان دهى؛  و  رهبرى  قانون گذارى؛  از  عبارتند  مراحل  اين  مى كنند. 
تقويت  براى  برنامه ها  دقيق  اجتماع؛ طراحى  توانمندى هاى  بسيج  نظام عدالت كيفرى؛ شناسايى و 
توانايى هاى موجود جامعه و نظام دادرسى و توجه به احتماالت موجود؛ و برنامه ريزى و نظارت دقيق 

بر فرآيند اجرا. هر يك از اين پرسش ها در اين بخش مورد بحث قرار مى گيرند.

عالوه بر اين ها، تعداد ديگرى از عوامل كليدى كه با اجراى موفقيت آميز برنامه عدالت ترميمى41  
همراه اند عبارتند از:

•    نگرش راهبردى؛
•    رهبرى قوى مديران ارشد عدالت كيفرى؛

4- از اصول
تا عمل:  
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•    ارتباط موثر بين كاركنان قضايى در فرآيندهاى ترميمى و حمايت از آنها؛
•   ادغام فرآيندهاى ترميمى در نظام دادرسى به جاى اين كه به آنها به عنوان فرآيندهاى جانبى 

     نگريسته شود؛
•      راهبردهاى موثر ارتباطاتى براى آموزش و آگاه كردن جامعه، پليس، قوه قضائيه، مقامات اصالحى

     و تربيتى، و ديگرانى كه در ارائه خدمات قضايى دخالت دارند؛
•    استفاده از منابع و تجارب محلى، از جمله سازمان هاى داوطلب؛

•    مشاركت موثر ميان كاركنان و سازمان هاى عدالت كيفرى و سازمان هاى جامعه-محور؛ 
•    مشاركت موثر ميان كاركنان عدالت كيفرى وسازمان هاى داوطلب؛

•   يك چارچوب عملياتى واضح، شامل آئين نامه هايى كه حوزه هاى اختيارات و مسئوليت ها را 
     تعريف مى كند؛

•    تعيين ضوابط راهنماى ارجاع پرونده ها به فرآيندهاى ترميمى، از جمله تعيين اينكه كدام 
     پرونده ها/ بزه كاران/قربانيان جرم از اين ارجاع ها بيشترين بهره را خواهند برد؛

•    آموزش موثر و جامع كاركنان عدالت كيفرى و برنامه هاى جامعه-محور؛
•            مجموعه هاى مهارتى و حوزه هاى تخصصى كه به خوبى براى كاركنان عدالت كيفرى و جامعه- محور

     طراحى شده اند؛ و
•    ايجاد معيارها يا شاخص هاى معتبر سنجش عملكرد.

نگرش هاى راهبردى  4-1
اصول بنيادين (پاراگراف 20) توصيه مى كند كه كشورهاى عضو « تدوين راهبردها و سياست هاى 
ملى را با هدف توسعه عدالت ترميمى و ترويج فرهنگ سازگار با كاربرد عدالت ترميمى توسط 

مجريان قانون، مقامات قضايى و اجتماعى و همچنين جوامع محلى» مد نظر قرار دهند.

روشن است كه هنگام عرضه تغييرات عمده سازمانى در نظام عدالت كيفرى، يك نگرش راهبردى 
از  جدى  گرفتن  فاصله  نشانگر  نظر  مورد  تغييرات  كه  هنگامى  مى شود.  توصيه  اجرايشان  براى 
فلسفه ها، رويه ها و عملكردهاى موجود است، بهتر است براى يافتن بهترين رويه ها در اين حوزه 
و حركت آشكار و راهبردى براى ايجاد پايگاه حمايتى قوى براى تغييرات پيشنهادى از تجربيات 
براى  پايگاه  بهترين  معموال  گسترده  مشاوره  كه  مى دهد  نشان  تجربه  كرد.  بهره گيرى  ديگران 
ايجاد برنامه هاى موفق است. در بعضى موارد، مشاوره هاى ملى مقدم بر مشاوره هاى محلى و خاص 
مى شوند. بايد فرصت هاى جدى در اختيار رهبران و برخى ذينفعان كليدى عدالت كيفرى قرارداد 
تا سهم خود را در تدوين راهبردهاى جديد و رشد تدريجى فرآيندهاى موجود، كه از لحاظ نگرش 
و  مسئول  افراد  به همين صورت،  كنند.  ادا  ترميمى هستند،  بالقوه  توان  داراى  و حاصل كار خود 
كنند.  مالكيت  احساس  جديد  برنامه هاى  به  نسبت  خود  در  كه  شوند  تشويق  بايد  جامعه  اعضاى 
برنامه ريزى هاى مناسب براى چنين ابتكارهايى معموال شامل آماده سازى دقيق هر مرحله از فرآيند 

اجرا و تدوين يك راهبرد براى نظارت و ارزيابى آنها است.
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درس هاى گرفته شده براى تدوين برنامه ها

 پيشرفت برنامه عدالت ترميمى به بهترين نحو زمانى تجربه مى شود كه:
1. برنامه ها بر مبناى تشريك مساعى تدوين و در هر جا كه ممكن باشد سازمان هاى عدالت 
كيفرى، سازمان هاى خدمات اجتماعى، سازمان هاى مردم-نهاد، انجمن هاى اجتماعى و بخش 
خصوصى در آنها دخالت داده شوند. احتمال مى رود كه در غياب ترتيبات الزم براى تشريك 
مساعى مشكالتى در ارجاع پروند ها از طرف پليس و  جلب حمايت دفاتر دادستانى و ساير 

حمايت هاى الزم پديد آيد. 
2. از راهبرد ارتباطاتى موثر براى ايجاد يك محيط سازمانى كه خواهان گنجانيدن و يا تشريك 
مساعى براى ايجاد رويه هاى عدالت ترميمى و آموزش جامعه درباره اين نگرش است، استفاده 

شود.
3. با گروه هاى ذينفع و گروه هاى حامى در جامعه مشورت شود.

عدالت  برنامه هاى  به  مددجويان  ارجاع  در  استفاده  مورد  معيارهاى  درباره  روشنى  توافق   .4
ترميمى وجود داشته باشد.

5. به قربانيان جرم، از جمله زنان قربانى خشونت، و افراد ساير «گروه هاى آسيب پذير»، براى 
مشاركت كردن يا نكردن در يك فرآيند عدالت ترميمى حق انتخاب واقعى داده شود. اين 
فرآيند مبتنى بر انديشه «انتخاب آگاهانه» است و در برگيرنده مقررات ويژه اى براى محرمانه 
نگاه داشتن، توضيح مزايا و معايب فرآيند ترميمى در برابر سيستم متعارف قضايى، اطالعات 
مربوط به حق برخوردارى از مشاوره حقوقى و داشتن نماينده حقوقى در هر مرحله از فرآيند، 
توانمندى هاى  و  تجربيات  ميزان  به  مربوط  اطالعات  به  دسترسى  و  موجود،  حمايتى  منابع 

تسهيل گر است.
6. استانداردهاى آموزشى و نظارت داوطلبان، تسهيل گران و ميانجى گران تدوين شده و مورد 

توافق قرار گيرد.
7. در هر برنامه ترميمى يك بخش ارزيابى كننده جاى داده شود.

8. درباره منابع الزم براى تداوم و پايدارى برنامه ها دقيقا فكر شده باشد. در كشورهاى كم درآمد 
بايد توجه كرد كه چگونه مى توان با منابع كم يا بدون وجود منابع اضافى ظرفيت هاى موجود 

را تقويت كرد.
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طراحى برنامه و اجرا  4-2
كرد  اذعان  بايد  به هرحال،  دارد.  تمركز  منفرد  برنامه هاى  روى  كار  سهولت  به منظور  كتاب  اين 
كه اجراى عدالت ترميمى صرفا يك امر ساده مثل ايجاد برنامه اى كامل و خودكفا نيست. عدالت 
مواقع مقتضى روى  باشد و در  اطالعاتى داشته  از عدالت كيفرى  براى هر جنبه  ترميمى مى تواند 

رويه هاى سنتى بنا شود.

در مرحله طراحى برنامه، مشاوره هاى گسترده و مناسب بسيار مهم اند. اين مشاوره ها مى توانند به همه 
كسانى كه نفعى از برنامه هاى ترميمى مى برند كمك كنند تا نسبت به برنامه در خود نوعى احساس 
مالكيت نمايند و مشروعيت نگرش هاى تازه را در نظر قربانيان، بزه كاران و ذينفع هاى مهم ديگر 
تضمين كنند. مرحله طراحى شامل چند انتخاب اساسى است كه با اجماع عمومى مبتنى بر اطالعات 
به روز شده درباره بهترين رويه ها بهتر صورت مى گيرند. اين انتخاب ها را نمى شود به تفصيل در 

اينجا توضيح داد، اما نكات زير در همه آنها مشترك است:

•    نوع و مدل برنامه (از جمله تصميمات مربوط به ساختار ، انواع و سطوح مناسب مداخله، روابط 
      بين برنامه و نظام عدالت كيفرى، و غيره). اين ممكن است در بسيارى از موارد مستلزم ارزيابى 

      نيازها، نقاط قوت، و چالش هاى جامعه باشد.

•    سازمان و مكان برنامه.

•     تعريف حاصل كار و يا توافقى كه در طول برنامه پيگيرى خواهد شد و اين كه چگونه بر التزام 
      به اجراى اين توافق نظارت خواهد شد.

•    تعيين اولويت ها.

مناسب  معيارهاى  تعيين  و  برنامه  اين  به  تضمين تعهد شركا و ذينفعان براى ارجاع پرونده ها     •
      براى ارجاع پرونده ها.

برنامه تعيين صالحيت پرونده جهت مطرح شدن در  براى  ارزيابى كه  يا فرآيند  تعيين شيوه     •
      استفاده خواهد شد.

•    تدارك يك ساختار نظارتى دقيق و رهبرى با كفايت براى برنامه.

•    طرح ريزى براى مديريت موثر برنامه.
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امر  اين  برنامه.  تداوم  به  مربوط  موضوعات  به  رسيدگى  و  بندى،  بودجه  هزينه ها،  برآورد     •
      دربردارنده پيش بينى مسائل مربوط به ميزان به صرفه بودن برنامه نيز مى شود.

•    استخدام، آموزش و نقش داوطلبان.

•    استخدام و آموزش تسهيل گران و ساير كاركنان.

براى تسهيل تدوين و اجراى برنامه هاى عدالت ترميمى در شرايط متفاوت، دستورالعمل ها و ابزارهاى 
ديگرى هم موجود است.42

انتخاب يك مدل: يكى از مهم ترين تصميماتى كه هنگام طراحى يك ابتكار جديد گرفته مى شود 
به  بايد مبتنى بر اطالعات مربوط  البته اين تصميم  انتخاب يك برنامه مناسب به عنوان مدل است. 
مالى،  قانونى،   ) احتماالت  و  پارامترها  يكسرى  از  بايد  اما  باشد.  عمل  عرصه  در  رويه ها  بهترين 
فرهنگى، نگرش عمومى و غيره) كه انتظار مى رود برنامه در چارچوب آنها اجرا شود نيز آگاه باشد. 
معموال در اين مرحله بهترين نقطه شروع، مشاوره گسترده بر اساس اطالعات مفيد در باره گزينه هاى 
برنامه ريزى و پيامدهاى آنها است. اين امر در بسيارى از كشورها مى تواند بخشى از اجراى راهبرد 
ملى (با حس جهت شناسى خودش) و بر اساس مشاوره هاى ملى باشد.43 شناسايى نيازها و چالش هاى 
جامعه نيز معموال يك گام ضرورى است. سرانجام، توجه به اين نكته هم الزم است كه مهم ترين 
نيازها و شرايط  با  توان تطابق  لذا  انعطاف پذيرى و خالقيت آن است.  برنامه جديد،  ويژگى يك 
اين صورت، ممكن  قرار گيرد. در  نظر  برنامه، مد  بايد در طراحى  از تجربه ها  يادگرفتن  متغير و 
است تفاوت هاى ميان ميانجى گرى اجتماعى و همايش گروه-خانواده  يا فرآيندهاى جامعه-محور 

به تدريج از بين برود.

عدالت  فرآيند  دست آوردهاى  از  برخى  شود:  حاصل  بايد  كه  توافقى  يا  و  آورد  دست  تعريف 
رفتار  درباره  قول هايى  كتبى؛  يا  شفاهى  تعهدهاى  يا  و  توافق  عذرخواهى،  شامل  مى تواند  ترميمى 
آينده؛ رد مال و يا جبران خسارت؛ يا خدمات اجتماعى باشد. به هرحال تعريف نتايجى كه از طريق 
فرآيندهاى ترميمى پى گرفته خواهد شد بسيار پيچيده تر از چند انتخاب از فهرست باال است. ضمنا 
چگونگى نظارت بر اين توافق ها، تصويب يا عدم تصويب قضايى آنها، و در صورت تصويب قضايى 
چگونگى نظارت قضايى بر آنها، و اين كه تاسيس كدام سازوكارهاى نظارتى براى مطلوب بودن 
نحوه كار الزم و كدام سازمان مسئول آن خواهند بود نيز بايد مشخص شود. ضمنا اين به معناى 
تدوين رويه هاى توافق شده اى براى رسيدگى به موارد قصور در اجراى توافق ها، تعيين مسئولى براى 
رسيدگى به اين قصورها، مطلع كردن قربانى و جامعه و حصول اطمينان از مطلع شدن سازمان ارجاع 

دهنده از وضعيت هم هست.

42-See: Aertsen et al., 2004; Linden and Clairmont, 1998; and, Sharpe, 1998  
43-For example: Great Britain: Home Office, 2003; and Thailand: Kittayarak, 2005  
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بين نگرش هاى عميق در مقابل نگرش هاى سطحى به حل اختالفات گاهى مى شود تمايز قايل شد. 
در هر برنامه عدالت ترميمى مديران و دست اندركاران بايد بين اتخاذ يك نگرش عميق يا يك 
نگرش سطحى نسبت به شيوه انجام فرآيندها و جلسات شان دست به انتخاب مهمى بزنند. در حالى 
نتايج مشخص است، هدف هاى  توافق هاى ملموس و برخى  كه تمركز نگرش سطحى بر حصول 
فراگير تر عدالت ترميمى دربردارنده بستن پرونده، مصالحه، و التيام است كه معموال مستلزم يك 

نگرش عميق است و توانمند سازى جدى شركت كنندگان اصلى را ايجاب مى كند.44

سازمان و مكان برنامه: از لحاظ تئورى يك برنامه مى تواند در هر جايى در درون يا بيرون سيستم 
قرار گيرد. غالبا تصميم گيرى در اين مورد بستگى زيادى به اين دارد كه كدام سازمان آماده پذيرش 
نقش راهبرى است، چه مقدار منابع در دسترس قرار داد، و چقدر  مشاركت ها و روابط موجود با 
اجتماع يا حمايت سياسى مستحكم است. تصميمات مربوط به نوع فرآيند ترميمى كه توسط يك 

برنامه ارائه خواهد شد و محل اجراى آن برنامه بسيار بهم مرتبط اند.

دو نگرش كلى وجود دارد كه يكى از آنها از قراردادن برنامه در درون سيسستم قضايى پيروى 
كه  مى كند  تاييد  را  مجزا»46   » برنامه  يك  ديگرى  و  شده»45  ادغام  «برنامه  يك  يعنى  مى كند، 
ارجاع ها را از سيستم و يا جامعه مى پذيرد. هر يك از اين مدل ها داراى نقاط قوت و محدوديت هايى 
هستند. يك برنامه مجزا ممكن است در ايجاد مشروعيت خود و دريافت ارجاع ها از نظام قضايى 
با مشكل روبرو شود؛ يك برنامه ادغام شده در سيستم ممكن است به خاطر مصلحت ادارى با خطر 
«تحت سلطه» قرار گرفتن و كمرنگ شدن گرايش به عدالت ترميمى روبرو باشد. به نظر مى رسد 
از يك طرف  ممكن است گروه هاى خاصى به برنامه هايى كه توسط نظام قضايى اداره مى شود 
مشكوك شوند و از اين رو تصميم به مشاركت نگيرند. از طرف ديگر، اين هم واضح است كه 
گروه هاى ديگر ارتباط نزديك برنامه با پليس يا دادگاه را به صورت يك تضمين براى مشروعيت 
و يك منبع براى حمايت خواهند ديد. در حقيقت به نظر مى رسد كه چشم انداز خاص بستگى به 
ماهيت روابط بين اين دفاتر و جامعه و اعتبار نسبى آنها در چشم جامعه دارد. قبل از انتخاب و ترجيح 
دادن يك نگرش بر ديگرى، بايد ماهيت اين روابط و چگونگى اثر احتمالى آنها بر موفقيت آتى 

برنامه مد نظر قرار گيرد.

نقاط قوت و ضعف هر گزينه در هر وضعيت، رابطه آنها با آنچه كه موفقيت برنامه را با قويترين 
احتمال تضمين و قوى ترين مشاركت بين سازمانى را ايجاد خواهد كرد، بايد دقيقا بررسى شود. در 
اغلب موارد الزم خواهد بود كه به ايجاد يك نظام ساختارى براى برنامه توجه شود كه بتواند يك 
حس مالكيت قوى نسبت به برنامه را در همه ذينفعان تقويت كند. معموال اين فكر خوبى است كه با 
مشاركت اعضاى گروه هاى جامعه مدنى و مسئولين عدالت كيفرى يك كميته مشورتى (يا نظارتى) 
ايجاد شود تا راهنمايى هايى به برنامه ارائه دهد، به طور منظم پيشرفت اجراى برنامه را بررسى كند، 

موضوعاتى را كه مطرح مى شوند شناسايى، و رابطه اى موثر بين دفاتر مربوطه مختلف برقرار كند.

 44-Barton, 2000
45-Embedded  programme
46-Stand alone  
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پرونده هاى هدف: يك برنامه هرگز نمى تواند «همه چيز براى همه كس» باشد. طراحى يك برنامه 
اساسا دربرگيرنده يك انتخاب و ترجيحا با مشورت همه ذينفعان است. برنامه ها بايد به نحوى طراحى 
مداخله هاى خود  احتمالى  تنوع  و چگونگى  نظر خود  مورد  پرونده هاى  انواع  روشنى  به  كه  شوند 
را با توجه به پرونده هاى منتخب مشخص كند. اين براى همه جنبه هاى طراحى يك برنامه جديد 
اهميت دارد، اما تدوين سازوكار مناسب براى ارجاع، برنامه ريزى مداخله، و آموزش افراد حرفه اى 
دست اندركار اهميت ويژه اى دارد. طبقه بندى حقوقى جرم ها الزاما تنها مبناى تناسب يك پرونده 
خاص براى رسيدگى در فرآيند عدالت ترميمى نيست. بلكه اغلب اينطور است كه برنامه هاى تازه 
بايد نگرشى رو به رشد داشته باشند، با پرونده هاى كوچك شروع كنند، و همراه با تكامل و قوى تر 

شدن برنامه به تدريج پيش بروند.

در خصوص اين موضوع كه آيا بايد جرم هاى جدى را هدف قرار داد، اغلب گرايش به مسائل يا 
پرونده هاى مربوط به جرم هاى كم اهميت تر و بزه كارانى است كه براى نخستين بار مرتكب جرم 
شده اند. شايد داليل خوبى براى اول رسيدگى كردن به اين ها باشد. اما مبناى ناچيزى براى اين نظر 
بار اول مناسب اند، وجود  كه برنامه هاى ترميمى تنها براى جرم هاى كم اهميت تر و يا بزه كاران 
دارد.  درحقيقت نگرش هاى ترميمى ممكن است براى جرم هاى بدون قربانى، كه براى رسيدگى به 

آنها مى توان از نگرش هاى ديگر استفاده كرد، بسيار مفرط و بى معنا باشند.
 

بايد اين را هم به خاطر داشت كه استفاده از عدالت ترميمى براى انواع خاصى از جرم ها بحث انگيزتر 
از ديگر جرم ها است. آنچه كه در يك محتواى مفروض از همه بحث انگيزتر است به تعدادى از 
از  استفاده  دارد.  بستگى  برنامه  ماهيت  يا  و  فرهنگى  از جمله ويژگى هاى جامعه، محتواى  عوامل، 
عدالت ترميمى مثال در موارد خشونت خانگى و تجاوزهاى جنسى غالبا بحث برانگيز است. برخى 
از توصيه كنندگان عدالت ترميمى آنرا براى همه انواع جرم ها مناسب مى دانند و خواهان گسترش 
برنامه هاى ترميمى به رسيدگى هاى مربوط به خشونت هاى خانگى و تجاوزهاى جنسى هم هستند، 
مشروط بر اينكه روى اقدامات و تضمين هاى آن به دقت فكر شده باشد . ديگران، از جمله اعضاى 
بعضى از سازمان هاى زنان، ابراز نگرانى كرده اند كه نگرش ترميمى ممكن است حتى بدون تقبيح 

كافى رفتار مجرمين،  زنان قربانى را دوباره قربانى كند.

بعضى برنامه ها اين گونه جرم ها را در مداخله هاى خود جا داده اند. مثال در اتريش پرونده هاى خشونت 
خانگى را مى توان به ميانجى گرى ارجاع داد و تمهيداتى اتخاذ مى شود براى اطمينان از اينكه هميشه 
يك زوج ميانجى مرد/ زن ميانجى گرى را با آموزش هاى ويژه اى كه براى اين كار ديده اند، هدايت 
كنند.47 يك برنامه جديد هم اخيرا در تايلند ارائه شده است. كلينيك بازتوانى شوهر48 داراى يك 
بخش ترميمى و درمانى (برنامه مديريت خشم) است كه اداره مراقبت و پايش و اداره پليس كالنشهر 
و  نبود تضمين هاى كافى  به خاطر  متعددى  مفسرين  به هرحال  نظارت مى كنند.49  بر آن  بانكوك 

47-See: Aertsen et al., (2004), p. 21 
48-The Husband Rehabilitation Clinic  
49-Kittayarak, 2005
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به جرايم  ترميمى  فرآيند عدالت  از گسترش  احتياط  با  است  قربانيان  امنيت  متوجه  خطراتى كه 
مربوط به خشونت عليه زنان صحبت مى كنند و يا اين كه مخالف آن هستند.50 

تعيين اولويت ها: برنامه هاى موفق خيلى زود بايد با موضوع اولويت بندى در ارائه خدمات روبرو 
شوند. هميشه برنامه ريزى بر مبناى ارائه كامل خدمات ميانجى گرى براى همه آنانى كه درخواست 
اما توجيه فراهم كردن فرصت براى بعضى از قربانيان و مستثنى كردن  آنرا دارند ميسر نيست. 
از  يكى  است،  واضح  باشد.51  مشكل  مى تواند  بزه كاران،  خصوصيات  اساس  بر  صرفا  ديگران، 
معيارهاى موثر در اولويت بندى ميزان اهميتى است كه فرآيند براى قربانيان دارد، اگر چه هنوز 
بايد مراقب بود تا اين اصل به نحوى به كار نرود كه موجب اعمال تبعيض عليه بزه كاران خاصى 
جمله  (از  برنامه  عمليات  و  طرح  ديگر  جنبه هاى  از  يك  هر  بر  هم  اثراتى  انتخاب ها  اين  شود. 
هزينه هاى برنامه، مقرون به صرفه بودن ، توانايى جلب حمايت عمومى، توانايى ايجاد ارجاع هاى 

كافى، و غيره) دارد.

به منظور هدايت تصميم گيرى هاى مربوط به ارجاع و پذيرش پرونده ها، استانداردهايى (و در بعضى 
موارد استانداردهاى ملى) براى هر برنامه الزم است كه هم مقرون به صرفه و هم اثربخش باشد. 
منابع برنامه ها، مانند منابع ساير دفاتر مرتبط با فرآيند، الزاما محدودند. سياست هاى تعيين استاندارد 
تقاضا و  مبناى اطالعات تجربى درباره  بر  تا جاى ممكن  بايد  اولويت  تعيين  و دستورالعمل هاى 
نياز بالقوه براى خدمات، منابع مورد نياز براى وظايف مختلف و براى هر نوع پرونده باشد. بعضى 
دفاتر براى برخورد با موضوعات مربوط به تعيين اولويت ممكن است براى اقدام سريع فهرستى 
براى تعيين اولويت پرونده ها تهيه كنند. دفاتر ديگر ممكن است تصميم بگيرند خدمات را براى 
انواع مختلف پرونده ها در سطوحى مختلف ارائه كنند. در تمام موارد سياست ها و راهنمايى هاى 
روشن براى تسهيل تصميم گيرى كاركنان برنامه و دفاتر ارجاع اهميت خواهند داشت.52 همچنين 
اولويت هايى كه توسط يك دفتر تعيين مى شود بايد مورد بحث قرار گيرد، و در هرجا كه ممكن 
باشد، با دفاتر ارجاع نيز به مذاكره گذاشته شود. چون تعيين اولويت هر پرونده بررسى مجزاى آنرا 
با توجه به مجموعه اى از استانداردها ايجاب مى كند، لذا بايد به همه افراد مسئول شاغل در هردو 
دفتر برنامه و ارجاع آموزش كافى داده شود. تاثير اين استاندارد ها بر حجم كار برنامه بايد به دقت 

پايش شود.

متعهد كردن شركاى كارى و ذينفعان: هنگامى كه نقش شركاى كارى مختلف برنامه در قوانين 
اهميت  كارى  شركاى  همه  از  تعهد  گرفتن  يا  كردن  مشخص  باشد،  نشده  تصريح  سياست ها  يا 
خواهد داشت. در صورت امكان، تهيه مقررات بين سازمانى يا توافقنامه هاى رسمى (از جمله درباره 
موضوعاتى مثل اختيارات ادارى، خط مشى برنامه، ارتباطات عمومى، ارجاع پرونده ها، آموزش هاى 
مشترك، تقسيم هزينه ها، جريان اطالعات، تقسيم داده ها، حمايت از حريم خصوصى و محرمانه 
نگهداشتن اطالعات، حل اختالفات ميان شركاى كارى، طرز اداره برنامه و غيره) مطلوب خواهد 

بود. 

50-See: Stubbs, 2004 
51-Marshall, 1999, p. 25  
52-Marshall, 1999, p. 25  
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ساختار ادارى: معموال يك برنامه منسجم و انعطاف پذير برنامه اى است كه ساختار ادارى روشن و 
قابل مديريتى دارد و نگرانى ها و نيازهاى همه شركاى كارى (از جمله جامعه) و تامين كنندگان مالى 
را برطرف مى كند. يك ساختار ادارى بايد مسئوليت و پاسخگويى همه شركت كنندگان را به وضوح 
ترسيم كند. اينها شامل مسئوليت براى: (الف) عمليات روزانه برنامه؛ (ب) استخدام، آموزش، و 
نظارت بر كار مديران، كاركنان، و ميانجى گران حرفه اى؛ (ج) مديريت مالى و بودجه بندى؛ (ها) 
تعيين جهت و اولويت هاى برنامه؛ (و) تعيين سياست هاى عملياتى؛ (ز) تامين منابع مالى كافى و 

پايدار؛ (ح) ارتباط با رسانه ها و روابط عمومى؛ و (ط) نظارت و ارزيابى اجرا هستند.

مديريت برنامه: وقتى يك ساختار ادارى خوب ايجاد شد، بايد با همكارى و مشورت با شركاى 
اطالعات  مديريت  روش هاى  و  عملياتى  سياست هاى  مانند  سياست هايى  اصلى  ذينفعان  و  كارى 
پيشرفت  پرونده ها،  مديريت  پرونده ها،  ارجاع  فرآيندهاى  و  روندها  داده ها،  حريم  از  حمايت  و 

حرفه اى، روابط عمومى، عملكرد برنامه، و ارزيابى و پايش برنامه، و غيره اتخاذ شوند.

اگر  حتى  تازه  برنامه  يا  و  سازمانى  تغيير  هر  بودجه:  تامين  و  بودجه بندى  هزينه ها،  پيش بينى 
اجتناب  هزينه هاى  با  اجرا شود،  اقتصادى  افزايش صرفه  يا  اقتصاد  بهره ورى  به  دستيابى  به خاطر 
ناپذيرى همراه است. رويكردهاى مقرون به صرفه معموال بدون هزينه نيستند. طراحى برنامه بايد 
شامل بررسى واقع بينانه هزينه هاى مربوطه (مثال بر حسب نوع وظايف يا تعداد پرونده هايى كه 
باشد. در مورد سازمان هاى مستقل، تدوين طرح كارى  طى زمان مشخصى رسيدگى خواهد شد) 
متناسب با برنامه معموال مبناى خوبى براى تعامل با ذينفعان و سازمان هاى تامين كننده منابع مالى 
است. فرضيات كار، كه برنامه بر مبناى آنها طراحى شده، و هزينه هاى برآورد شده بايد به روشنى 
تبيين شود و هر عاملى كه ممكن است در آينده بر اين هزينه ها تاثير گذارد بايد مشخص شود. 
تدوين سياست هاى مديريت منابع و بهره ورى، ساز و كارهاى مناسب حسابرسى هزينه ها و پايش 
و ارزيابى و شاخص هاى عملكردى همگى به قرارگرفتن برنامه روى يك مبناى مالى درست كمك 

خواهد كرد. 

تسهيل گران: اصول بنيادين تاكيد مى كند كه براى حصول اطمينان از اينكه تسهيل گران تخصص و 
مهارت الزم براى ايفاى نقش شان را دارند بايد آموزش داده شوند و در صورت لزوم شناخت درستى 
از فرهنگ و جوامع محلى به دست آورند. مطلوب آن است كه ساختار و فرآيندى براى تسهيل گران 

مجاز  و سيستمى براى ميانجى گران  قانونى كه در برنامه هاى عدالت ترميمى فعال اند، ايجاد شود.

اغلب گفته مى شود كه تسهيل گران يا ميانجى گران، همراه با مديران برنامه مى توانند باعث موفقيت 
يا عدم موفقيت يك برنامه شوند. بخش عمده اى از روند موفقيت برنامه متكى به مهارت ها و تعهد 
آنان به برنامه است. بنابراين استخدام و آموزش آنان بايد بخشى اساسى از هر برنامه جديد باشد و 

در طول برنامه با اهميت باقى بماند.

تامين مالى فرايند هاى جامعه-محور

يك قاضى كه در تدوين روند كار شركت 
داشت نياز به تامين مالى را به صورت زير 
مشخص كرده است: «وقتى كه من براى 
منتقل  محور  جامعه-  فرايندهاى  پشتيبانى 
شدم، انتظار داشتم اين فرايندها كامال روى 
دوش داوطلبان قرارگيرد. اشتباه مى كردم!
فرايندهاى جامعه-محور براى اينكه موثر 
و  آموزش  مالى،  منابع  نيازمند  باشند 
فرايند  هدايت  ضمن  داوطلبان  كارمندند. 
نمى توانند همه مسئوليت هايى را كه به كار 
به دوش  است  مربوط  اجتماعى  حلقه هاى 
بكشند. اگر قرار است داوطلبان برخيزند 
و مسوليت مهمى متقبل شوند  به كارمند، 
منابع و آموزش نياز دارند. آنها بدون اين 
تشريفاتى  گماشته هاى  به  تبديل  حمايت 
مى شوند. به عالوه، حمايت بايد قابل توجه 
باشد وگرنه اين حلقه ها و ساير ابتكارهاى 
جامعه-محور مشابه محكوم به فنا هستند.»

مهارت هاى اساسى تسهيل گران

•   مديريت پرونده و مهارت هاى 
    سازمانى عمومى

•   مهارت هاى رهبرى (به ويژه در هنگام 
    مشاركت جامعه در فرايند)

•   آگاهى از خدمات و شبكه حمايتى 
       قابل دسترس براى قربانيان و بزه كاران

•   توانايى حفظ روابط خوب با عوامل 
    مجرى قانون و مقامات عدالت كيفرى

•          توانايى ارتباط موثر با نمايندگان رسانه ها
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وجه  هيچ  به  كه  يا حرفه اى) هست  (داوطلب  تسهيل گران  استخدام  درباره  سواالتى  است  بديهى 
كم اهميت نيستند، اما بهتر آن است كه اين سواالت مورد به مورد بررسى شوند. بعضى برنامه ها 
افراد حرفه اى استفاده كنند كه خدمات خود را براى  يا  از كارشناسان آموزش ديده و  مى توانند 
بدون  از كارشناسان حرفه اى  استفاده  اين روش  مزيت  مى كنند.  ارائه  فرآيند خاص  تسهيل يك 
يا  انجمن هاى حرفه اى  است.  با شمار محدودى پرونده  برنامه  براى يك  آنها  تمام وقت  استخدام 
سازمان هاى دولتى مى توانند فهرستى از تسهيل گران و ميانجى گران موجود و گاه با ذكر يك برنامه 

موفق تهيه كنند.

هر برنامه بايد به دقت مهارت هاى مورد نياز تسهيل گران و ميانجى گرانش را شناسايى كند و اين 
اطالعات را در برنامه هاى استخدامى و آموزشى خود بگنجاند.53

اصول بنيادين (پاراگراف 19) تاكيد دارد كه «تسهيل گران بايد درك خوبى از فرهنگ ها و جوامع 
داشته باشند و در صورت امكان، پيش از به عهده گرفتن وظايف تسهيل گرى آموزش هاى اوليه 
را ببينند.» تسهيل گران و مديران برنامه نيز براى كاهش هرگونه تعصب و تبعيض در تعامل خود 
از هر فرهنگ و قوميت مختلفى كه هستند گام هاى الزم  با بزه كاران، قربانيان و اعضاى جامعه 
را بردارند. ارائه آموزش مهارت هاى فرهنگى به دست اندركاران عدالت ترميمى بايد در برنامه ها، 
به عنوان وسيله اى براى افزايش تعامل هاى مثبت، مد نظر قرار گيرد.54 تسهيل گران را مى توان براى 
تشخيص اينكه آيا شركت كنندگان خواستار اقدامات فرهنگى خاصى هستند يا نيازهايى دارند كه 
بايد در فرآيند عدالت ترميمى برآورده شود، آموزش داد. آنها بايد همچنين براى كار در شرايطى 
كه همه شركت كنندگان از يك زمينه فرهنگى واحدى برخوردار نيستند، آموزش ببينند. بعضى از 
ابزارها و راهبردهاى موجود در دسترس تسهيل گران عبارتند از: مشورت با مشاورين يا ريش سفيدان، 
در  مترجم، تشكيل جلسات  از  استفاده  به عنوان شركت كننده،  قوميت  تسهيل گران همان  با  كار 
مكان هاى حائز اهميت از لحاظ فرهنگى، اطمينان از اطالع شركت كنندگان از تفاوت هاى فرهنگى 

و چگونگى امكان تطابق يا عدم تطابق اين اختالف ها باهم.55

به همه تسهيل گران56 بايد آموزش حساس بودن در قبال قربانى را ارائه كرد و به دست اندركاران 
عدالت كيفرى و ديگرانى كه در برنامه هاى عدالت ترميمى شركت دارند بايد آموزش هايى درباره 
كه  هنگامى  بويژه  مهارت ها  اين  شود.  داده  پيچيده  و  حساس  پرونده هاى  به  رسيدگى  چگونگى 
نتيجه بررسى خطرات نشان مى دهد كه در طى فرآيند ترميمى و يا بعد از آن احتمال وارد شدن 
آسيب بالقوه بيشترى به قربانى وجود دارد، ضرورى خواهند بود. اين ضرورت مخصوصا براى افراد 
قربانى سوء  زنان و كودكان  به  مربوط  پرونده هاى  ميانجى گرى در  تسهيل گرى و  دست اندركار 

 53-In a manual entitled Best Practice Guidance for Restorative Practitioners and Their Case Supervisors
 and Line Managers, the Training and Accreditation Policy Group in the UK (2004) identified a number
of core competencies for criminal justice personnel involved in restorative interventions
54-Umbreit and Coates, 2000, p. 13  
55-See: New Zealand Ministry of Justice, Restorative Justice in New Zealand: Best Practice  
http://justice.govt.nz/restorative-justice/partb.html
 See, for example, the recommendations for training included in the Guidelines for Victim-Sensitive  
 56-Victim-Offender Mediation published by the US Department of Justice, Office for Victims of Crime:
Umbreit and Greenwood
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استفاده اهميت دارد. آموزش ميانجى گران بايد بر ايمنى زنان و كودكان و درك تبعيض جنسى 
سيستماتيك و عدم توازن قدرت تاكيد  داشته باشد.

اعتبارنامه و گواهى نامه  به موضوع  نسبتا كمى  برنامه هاى عدالت ترميمى، توجه  عليرغم گسترش 
تسهيل گران و ميانجى گران شده است. در بسيارى از كشورها به شيوه اى مورد قبول جهت تضمين 
نگرش حرفه اى در عدالت ترميمى و مجموعه اى از استانداردهاى مورد توافق درباره چگونگى انجام 
كار در عدالت ترميمى و چارچوبى مشترك براى كنترل كيفيت و پاسخگويى احساس نياز مى شود. 
ممكن است براى تضمين پاسخگويى ميانجى گر، سازوكارهاى قانونى مثل امكان شكايت و وجود 
يك فرآيند انتظامى نيز مورد نياز باشد. روش ديگرى كه مى تواند مورد توافق قرار گيرد اعطاى 
گواهى نامه هايى است كه دست اندركاران را براى دريافت آنها و كسب اعتبار، تشويق به گذراندن 

دوره هاى آموزشى مى كند و بدين صورت به ارتقاى استانداردها كمك مى كند. 

استفاده از داوطلبان: آشكار است كه دخالت دادن داوطلبان جامعه گاهى با همكارى دست اندركاران 
از همه بخش هاى  بايد تالش شود كه داوطلبان  برنامه داراى مزيت هاى بسيارى است.  در اجراى 
جامعه و با توازن مناسب از نظر تركيب جنسى، فرهنگى و قومى استخدام شوند. مشاركت آنها به 
ايجاد ارتباط عميق تر بين جامعه و نظام دادرسى كمك خواهد كرد. مثال در تايلند اعضاى جامعه 
به عنوان كاركنان داوطلب نظارت بر رفتار استخدام مى شوند كه در ضمن مى توانند به عنوان ميانجى 

فرآيند عدالت ترميمى نيز عمل كنند.

و  مهارت ها  از  مجموعه اى  پرورش  توانايى  جامعه  اعضاى  به  مى تواند  داوطلبان  از  استفاده  ضمنا 
عهده دار شدن نقشى عمده در پاسخگويى به جرم ها و ناهنجارى هاى اجتماعى و تسهيل حل مسائل و 
بازگشت دوباره بزه كار و قربانى به جامعه  را بدهد.57 از داوطلبان مى توان به عنوان مربى و تسهيل گر 
نيز استفاده كرد. مثال در المبت58 (در جنوب لندن) ابتدا يك مربى از خارج اولين دوره آموزشى 
را براى داوطلبان ميانجى گرى  برگزار كرد و سپس داوطلبانى كه تجربه عملى كسب كرده بودند 

دوره هاى آموزشى بعدى را سازماندهى كردند.

بايد توجه كرد كه برنامه هاى تازه بسيارى بر اين فرض تهيه و تامين مالى مى شوند كه جامعه در آنها 
مشاركت خواهد كرد و بخش زيادى از منابع الزم را عمدتا به صورت  افراد داوطلب تامين خواهد 
كرد. الزم است صحت و سقم اين فرض به دقت بررسى شود. همه جوامع منابع اضافى براى تخصيص 
ندارند.  را  موجود  جامعه–محور  درفرآيندهاى  ترميمى  اقدامات  دادن  جاى  يا  جديد  برنامه هاى  به 
طرز تلقى مسلط محلى از داوطلب شدن، به طور كلى، و از داوطلب شدن در نظام عدالت كيفرى، 
به طور خاص، مى تواند از يك جامعه به جامعه ديگر يا يك فرهنگ به فرهنگ ديگر متفاوت باشد. 
گرايش نظام عدالت كيفرى محلى به ايده همكارى نزديك با داوطلبان ضرورتا نمى تواند در باالترين 

57-Judge Barry Stuart, cited in Pranis, Stuart, and Wedge, 2003, p. 252  
58-Lambeth  
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سطح آن باشد. يك برنامه ترميمى در نهايت نمى تواند بدون تامين منابع مورد نياز براى حمايت 
داوطلبان  به  متكى  برنامه هاى جامعه-محورى كه شديدا  اينكه حتى  داوطلبان كار كند. خالصه  از 

مى باشند نيز نياز به منابع دارند.

الزم است نقش داوطلبان به دقت براى همه افراد مربوطه تعريف و توضيح داده شود و هنگام استخدام، 
فرآيند گزينشى مناسبى به اجرا گذاشته شود. بايد معيارهاى مشخصى براى استخدام داوطلبان تعيين 
و تبيين شود. در نهايت نبايد اجازه داد كه بخش خاصى از جامعه كنترل برنامه را به دست گيرد 
و  تسهيل گران  آموزش  و  است. گزينش  آن  كنترل  تحت  برنامه  كه  كند  ايجاد  را  تصور  اين  يا 
ميانجى گران براى برنامه هاى عدالت ترميمى پيش شرطى است براى حمايت از حقوق قربانيان و 
بزه كاران و حفظ يكپارچگى فرآيند ترميمى. اصول بنيادين (پاراگراف هاى 18 و 19) تاكيد دارد 
كه تسهيل گران بايد وظايف خود را با احترام الزم به كرامت طرفين و به نحو بى طرفانه اى انجام دهند 
و از هيچ كوششى براى رسيدن به توافقى كه منافع قربانى، بزه كار، نظام دادرسى و جامعه را در بر 

مى گيرد فروگذار نكنند. 

تامين نياز به وضع قانون   4-3
در سراسر جهان تنوع قابل مالحظه اى پيرامون جايگاه حقوقى فرآيندهاى عدالت ترميمى، از تصريح 
برخى برنامه ها در قوانين تا فقدان جايگاه قانونى رسمى برخى ديگر، وجود دارد. بايد توجه شود 
شده اند.  اجرا  موفقيت آميز  به طور  جديدى  قانون گذارى  هيچ گونه  بدون  بى شمارى  برنامه هاى  كه 
نمونه هاى اين موارد عبارتند از كميته هاى صلح در پاكستان و فرآيند صلح در خاورميانه و برنامه هاى 
ميانجى گرى جامعه- محور در گواتماال.59 آفريقاى جنوبى اجراى برنامه هاى عدالت ترميمى را بدون 
هيچ گونه قانون خاصى كه اين كار را تشويق كند، آغاز كرده است. و قضازدايى بدون اين كه در 
قانون پيش بينى شده باشد، از طريق اختيارات دادستانى انجام مى گيرد. برنامه ها از طريق مشاركت 
اجازه  قبال  قانون مجازات  اجرا مى شوند.  مقامات دادستانى و سازمان هاى مردم-نهاد تدوين و  بين 
اعمال مجازات هاى تعويقى، تعليقى و جامعه-محور را داده است و فضاى ايجاد شده بدين وسيله امكان 

صدور احكام مربوط به عدالت ترميمى را مى دهد. 

از طرف ديگر وقتى كه هدف اين اقدام، تغيير بنيادين در زمينه چگونگى واكنش به برخى گروه هاى 
جمله  (از  جايگزين  واكنش هاى  ارائه  و  جرم ها  انواع  برخى  يا  جوان)  بزه كاران  (مانند  بزه كاران 
نياز  احساس  جديدى  قانونى  چارچوب  به  معموال  است،  غيره)  و  ترميمى  برنامه هاى  قضا زدايى، 
مى شود. گاهى قانون گذارى به مشروعيت يك برنامه مى افزايد.60 نياز به قانون گذارى به منظور تامين 

چارچوبى براى برنامه هاى عدالت ترميمى به صورت زير خالصه شده است:

59-See: Jabbour, 1996; Parker, 2004, and Van Ness, 2005  
60--Fellegi, 2003, pp. 74-76  
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است،  تدوين  دست  در  ترميمى  عدالت  برنامه هاى  مفروض  كشور  يك  در  كه  وقتى  «اما   
قانون  يك  شكل  الزاما  مقررات  اين  مى شود.  نياز  احساس  باره  اين  در  مقرراتى  وضع  به 
بخش نامه هاى  حكومتى،  فرامين  صدور  با  ميانجى گرى  انجام  نمى گيرد.  به خود  را  رسمى 
توسط  شده  استخراج  مناسب  استاندارد  رويه هاى  يعنى  شيوه  متداول ترين  احتماال  و  وزارتى 
ميانجى گران و سازمان هاى مربوطه  شان نيز صورت مى گيرد. به عالوه، وضع مقررات رسمى 
نيز  ادارى و حكام محلى  بلكه مقامات  ميانجى گرى منحصر به حوزه قوانين كيفرى نيست، 
مى توانند برنامه هاى ميانجى گرى را قانونمند كنند. اما چون ميانجى گرى به جرم هاى كيفرى 
مربوط مى شود، نبايد ارتباط آن با قانون كيفرى و عدالت كيفرى را ناديده گرفت. اين نوع 
ميانجى گرى–در يك مفهوم وسيع–بخشى از فرآيند كيفرى است. بنابراين ميانجى گرى بين 
قربانى و بزه كار و ساير برنامه هاى عدالت كيفرى بايد توسط مراجع رسمى به رسميت شناخته 
شود (و تحت نظارت آنها انجام شود). پشتيبانى و حمايت هاى قانونى بايد قبل، ضمن و بعد 

از فرآيند ميانجى گرى    
       در دسترس باشند.»61

اجرا  كيفرى  عدالت  بزرگ تر  نظام  كنار  در  يا  چارچوب  در  معموال  ترميمى  عدالت  برنامه هاى 
مى شوند. باين ترتيب اين برنامه ها بايد براى انجام نقشى اساسى در درون نظام رسمى دادرسى يا 
به عنوان جايگزين آن تالش كنند در غير اين صورت با خطر كنار زده شدن يا بالاستفاده ماندن 
روبه رو خواهند شد. در غياب الزامات قانونى، ممكن است جاى گرفتن يك برنامه عدالت ترميمى 
در فعاليت روزمره نظام عدالت كيفرى مشكل باشد. قانون گذارى مى تواند در فراهم آوردن نيروى 
جنبشى الزم براى استفاده پيوسته از برنامه هاى عدالت ترميمى مفيد باشد. قانون گذارى همچنين 
همه  نيز  و  شود  ترميمى  فرآيند  كاربرد  در  قطعيت  و  پيش بينى  قابليت  ارتقاى  باعث  مى تواند 

حمايت هاى قانونى الزم را فراهم كند.62

تامين  و  استانداردها  برخى  تنظيم  براى  كه  است  تذكر  اين  شامل  بنيادين  اصول   12 پاراگراف 
حمايت قانونى اجبارى  از شركت كنندگان بسته به چارچوب حقوقى، ممكن است وضع قانون نيز 

الزم باشد.

تمهيدات مربوط به وضع قانون  4-4
قوانين و سياست هايى كه به درستى تدوين شده باشند مى توانند به استفاده از برنامه هاى ترميمى 
قانون فدرال عدالت  تامين كنند. مثال ويژگى برجسته  براى آنها  مالى را  منابع  يا  بدهند  اولويت 
كيفرى جوانان كانادا اين است كه اين قانون ملزم مى كند كه در تالش براى كاهش تعداد جوانانى 

كه به حبس فرستاده مى شوند بايد از همه ابزارهاى الزم استفاده كرد.

61-Aertsen et al., 2004, p. 46 ; see also Fellegi, 2003, p. 74  
62-Groenhuijsen, 2000 
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در بعضى موارد ممكن است اصالح قوانين الزم  باشد براى اعطاى اختيار تصميم گيرى به مقامات 
يا روند هاى مشاركتى و  قضا زدايى  به  از روند عادى كيفرى خود  را  پرونده ها  بتوانند  تا  قضايى 
ترميمى ارجاع دهند. بسيارى از برنامه هاى نوآورانه و اميد بخش به علت عدم ارجاع كافى پرونده ها 
استفاده  است كه  باز مى مانند. واضح  به هدف هاى خود  از رسيدن  نظام عدالت كيفرى  از طرف 
درست از اختيار تصميم گيرى توسط دست اندركاران عدالت كيفرى در همه سطوح براى موفقيت 
قانون گذارى  با  تصميم گيرى  اختيار  از  درست  استفاده  بايد  غالبا  است.  ضرورى  برنامه ها  اغلب 
نظام هاى  از  بسيارى  در  قانون  مجريان  و  كيفرى  عدالت  دست اندركاران  شود.  هدايت  و  تسهيل 
عدالت كيفرى در چارچوب قانونى موجود از اختيار تصميم گيرى براى ارجاع پرونده ها به فرآيندى 
جايگزين يا تاسيس چنين فرآيندى برخوردارند. در موارد ديگر ممكن است ايجاد چنين توانى و 
موارد تصميم گيرى  است كه در همه  مهم  بسيار  باشد.  پاسخگويى الزم  براى  برقرارى چارچوبى 
درباره ارجاع ها به برنامه هاى جايگزين تا آنجا كه ممكن است شفاف باشد و پايش گردد. معموال 
براى اطمينان از عدم سوء استفاده از اختيارات و عدم تبديل اين اختيارات به منبعى براى تبعيض 
غيرقابل پذيرش و يا وسوسه به فساد، چارچوبى براى پاسخ گويى الزم است كه گاه ريشه در قوانين 

و رويه ها و سياست هاى رسمى موجود دارد. 

به طور  آنرا  كاربرد  بايد  مى كند  فراهم  را  ترميمى  عدالت  از  استفاده  امكان  كه  قانونى  چارچوب 
خاص مدنظر قرار دهد يا آنرا الزامى كند. در جاهايى كه حامى برنامه هاى ترميمى هستند (استراليا، 
بلژيك، شيلى، كلمبيا، فرانسه، فنالند، غنا، هلند، فيليپين، فدراسيون روسيه، اوگاندا)، تحت شرايطى 
پليس  موارد  بيشتر  در  (كه  كيفرى  عدالت  كاركنان  به  قانون  است،  شده  تعريف  به روشنى  كه 
به  كيفرى  عدالت  معمول  نظام  از  را  بزه كاران  از  برخى  مى دهد كه  اختيار  هستند)  دادستان ها  و 
برنامه هاى عدالت ترميمى ارجاع دهند. هرگاه قانون الزم بداندكه تدبير عدالت ترميمى مورد توجه 
قرار گيرد (اتريش، جمهورى چك، آلمان، دانمارك، نروژ، پرتقال، اسلوونى) كاركنان عدالت 
كيفرى ملزم مى شوند امكان ارجاع بزه كار به برنامه هاى عدالت ترميمى را مد نظر قرار دهند.63 يك 
مثال قابل ذكر از الزام قانونى براى استفاده از برنامه هاى ترميمى در نيوزلند وجود دارد. در اين 
كشور پليس يا دادستان ملزم به ارجاع جوانان بزه كار به ميانجى گرى يا ساير برنامه هاى قضازدايى 
است. قانون دادرسى 2002 (ايرلند شمالى) پيش بينى كرده است كه صرف نظر از موارد استثنايى 
مشخص، كودكان بايد به همايش هاى گروه خانواده ارجاع داده شوند. برنامه هاى توافق شده در 

همايش هاى گروه خانواده بايد به تاييد دادگاه ها برسند.

پيش از تدوين قوانين عدالت ترميمى پيشنهاد شده است كه سياست گذاران چند مسئله را مدنظر قرار 
دهند.64 اين مسائل شامل اين پرسش است كه آيا قانون گذارى براى موارد زير الزم است:

•    حذف يا كاهش موانع استفاده از برنامه هاى عدالت ترميمى (از جمله ايجاد اختيار تصميم گيرى      
     به صالح ديد مجريان قانون يا ساير مسئولين كيفرى در صورت لزوم)

63-Miers, 2001, p. 78  
64-Van Ness, 2005  
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•    ايجاد انگيزه براى استفاده از عدالت ترميمى
•    ارائه رهنمود و ساختارى براى برنامه هاى ترميمى

•    حصول اطمينان از حمايت از حقوق بزه كاران و قربانيان شركت كننده در برنامه هاى ترميمى
•    تدوين اصول راهنما و سازوكارهايى براى پايش ميزان وفادارى به اين اصول.

براى تامين روش هاى نظارت قضايى جهت ارزيابى فرآيند ميانجى گرى و نتايج آن بر حسب اصول 
حقوقى خاصى مانند برابرى، تناسب، و عدم تعقيب قضايى دوباره (يك فرد نمى تواند دوبار به خاطر 
يك جرم محاكمه گردد) بسته به نظام حقوقى ممكن است نياز به قانون باشد.65 حق فرجام خواهى از 
تصميمات و يا توافق هايى كه بدون رضايت آزادانه حاصل شده و يا ناشى از يك فرآيند مديريتى 
ضعيف است بايد در قانون موجود باشد. زمانى كه يكى از طرفين ديگر نمى تواند به فرآيند ترميمى 
رضايت بدهد و يا ميل دارد از آن خارج شود بايد حق بازگشت به فرآيند كيفرى معمول تامين 
گردد. اين امر ممكن است موجب يا مانع مدنظر قرارگرفتن گزينه هاى ديگرى در آينده شود كه 

مى توانند از لحاظ ماهيت ترميمى باشند.

در بعضى كشورها براى شمول برنامه هاى جديد در بودجه هاى دولتى و كسب اطمينان از تامين مالى 
الزم جهت تداوم برنامه هاى ترميمى يك مجوز قانونى الزم است. 

سياست هاى  مختلف  انواع  با  را  ترميمى  فرآيند  براى  قانونى  اختيار  مى تواند  نيز  اختيارات  حوزه 
مشوق استفاده از نگرش هاى ترميمى و وضع رويه هايى براى چگونگى انجام اين كار جايگاه قانونى 

فرآيندهاى ترميمى را تحكيم كند.

قانونى كردن و سياست استفاده از فرآيندهاى ترميمى معموال شامل پيش بينى هايى براى بزه كاران 
كودك و نو جوان مى شود، هرچند تدوين كيفرهاى نوجوانان بزه كار در اغلب حوزه هاى قضايى 

بسيار اختصاصى تر پيش بينى شده اند.

رهبرى، سازمان و ساختار برنامه  4-5
تدوين و اجراى موثر برنامه هاى عدالت ترميمى به رهبرى موثر و تيم مديريت نيرومندى نياز دارد. 
همچنين بايد كادرى از كاركنان نظام عدالت كيفرى و افراد كليدى در سازمان هاى مردم-نهاد و 
جامعه موجود باشد تا كار تدوين و اجراى توافق ها، حفظ مشاركت، و انجام مسئوليت براى عمليات 
بايد  سازمان  سطوح  همه  كرد.  محول  آنها  به  بتوان  را  ترميمى  عدالت  برنامه هاى  انجام  حال  در 

به روشنى از هدف هاى آن آگاهى داشته باشند.

65-Aertsen, et al., 2004, p. 47
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براى كمك به كاركنان عدالت كيفرى و كمك به گروه هاى ذينفع جامعه  در تغيير درك خود از 
«عدالت» و اين كه چگونه عدالت به بهترين نحو حاصل مى شود رهبرى الزم است. اين امر مستلزم 
تفكر «فراتر از چارچوب» موجود و گسترش حيطه پاسخ گويى نظام دادرسى به وراى نگرش هاى 
انفعالى، تخاصمى، و تالفى جويانه و در برگرفتن مفاهيمى مثل اصالح، بخشش و آماده كردن طرفين 
دعوى براى بازگشت دوباره به جامعه است. اقدامات ترميمى همين طور مى تواند براى اعضاى جامعه 
به شكلى موثرتر از نگرش هاى تخاصمى سنتى در ترغيب بزه كاران به پذيرش مسئوليت رفتارشان 
دانسته شود و فرصتى براى قربانيان جرم و جامعه براى ورود مستقيم به اين فرآيند ايجاد كند. جامعه 
را مى توان آموزش داد براى درك اينكه چگونه بعضى فرآيندهاى عدالت ترميمى و مشاركتى كه 
تقويت  به  منازعات مختلف  براى حل مسائل و  توانايى اش  ارتقاى  به خوبى هدايت شده اند ضمن 
و  كنند  تقويت  را  توانمندى ها  مى توانند  ترميمى همچنين  عدالت  فرآيندهاى  نيزكمك كند.  آن 

مهارت هاى اساسى اعضاى جامعه را افزايش دهند.

براى ايجاد شرايط تسهيل عرضه فرآيندهاى ترميمى نبايد چالش هاى درون سازمان دست كم گرفته 
شوند. براى ايجاد يك محيط حامى برنامه هاى عدالت ترميمى انجام تغييراتى در ساختار و فرهنگ 
سازمان هاى عدالت كيفرى ضرورى است. اين تغييرات شامل اصل مداخله افسران پليس در  حل 
و فصل ترميمى مسائل و تمركز بر برقرارى صلح و حل و فصل اختالفات به جاى صرفا حفظ نظم 
ايجاد چارجوب هاى  به تالش جهت  بودن  مجاز  يعنى  اين  قضات  براى  اما  است.  قانون  اعمال  و 
جايگزين براى حل اختالفات. تغييرات مشابهى در ارزش هاى سازمانى، مثل تمركز بر ايجاد صلح، 
حل اختالف، و جامعه سازى نيز الزم است. اين ها ايجاب مى كنند كه سازمان ها و كاركنان عدالت 
كيفرى، براى تعيين مناسب ترين برنامه ها و رويه ها با همه طرفين ذينفع در جامعه از جمله بخش 

خصوصى، سازمان هاى مردم-نهاد، و گروه هاى نفوذ وارد يك فرآيند مشاوره اى شوند.

جلب حمايت سازمان هاى عدالت كيفرى  4-6
مهم است بدانيم كه برنامه هاى جديد عدالت ترميمى و تغييرات در برنامه هاى موجود نيازمند يك 
راهبرد ارتباطاتى است. هدف اين است كه نگرش عدالت ترميمى به طور موثرهم در ميان مسئولين 
عدالت كيفرى و هم جامعه ارتقا يابد. اين راهبرد ارتباطاتى مى تواند از منابع مختلفى مانند دولت و 

سازمان هاى مردم-نهاد، سرچشمه بگيرد.

برابر وضع موجود  نظام دادرسى بسادگى مى تواند چالشى در  گنجانيدن فرآيندهاى مشاركتى در 
انگاشته شود. بايد از اشتباه دست كم گرفتن ميل بازگشت سيستم به وضع سابق، نيروى ايستايى 
خود سيستم و مقاومت هاى فعال و غيرفعالى كه برنامه هاى جديد احتماال با آن روبه رو خواهند شد، 
نفوذ دست  الزاما در محدوده  به طور موفق آميزى اجرا شوند  تغييرات پيشنهادى  پرهيز كرد. اگر 
اندركاران و حوزه هاى قدرت و كنترل تاثير خواهند گذاشت و به «قلمرو» افراد مختلف تجاوز 
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خواهند كرد. اقداماتى كه منظور از آنها اساسا توانمندسازى قربانى و جامعه است، احتماال در ابتدا 
توسط دست اندركاران قضايى بصورت يك تهديد نگريسته خواهند شد. مادامى كه اين نگرش ها 
بطور موثرى مديريت نشوند، بسيارى از مردم اتخاذ نگرش هاى مشاركتى را به عنوان يك بازى 
به خاطر  را  اختيار خود  و  قدرت  از  برخى  بايد  آنها  بازى كه  ديد،  با حاصل جمع صفر خواهند 

توانمندسازى ديگران  از دست بدهند. 

كاركنان عدالت كيفرى بايد در مورد اصول و عمل عدالت ترميمى آموزش ببينند. مفاهيمى مثل 
بخشش و اصالح براى كاركنان قضايى آموزش ديده درباره آيين دادرسى و قوانين ماهوى ممكن 
است نسبتا بيگانه باشد. به طور كلى ممكن است افسران پليس به علت فقدان اطالعات درباره اصول 
و عمل ترميمى و به ويژه به خاطر يك برنامه ترميمى خاصى كه در حال اجرا است، تمايلى به ارجاع 
پرونده ها به يك برنامه عدالت ترميمى نداشته باشند. اگر پليس در مورد برنامه هاى ترميمى آموزش 
نديده باشد، نمى تواند در باره مزاياى مشاركت در يك فرآيند عدالت ترميمى به قربانيان اطالعاتى 
بدهد. كاركنان نظارت و مراقبت و ساير كاركنان خط مقدم بايد به استفاده از نگرش هاى ترميمى 

در انجام كار خود تشويق شوند. اين ممكن است آنها را ملزم به كسب مهارت هاى جديد كند.

كارگزاران عدالت كيفرى و داوطلبان جامعه كه دست اندركار يك برنامه اند نيازمند آموزش موثر 
برنامه هاى  به نفس هنگام شركت در  اعتماد  درباره فنون و مهارت هايى هستند كه براى كسب 
كيفرى  عدالت  مسئولين  ترديد  بر  غلبه  براى  مى تواند  كه  ديگر  راهبرد  يك  دارند.  الزم  جديد 
نسبت به ارزش اقدامات ترميمى به كار رود شركت دادن آنها در برنامه هاى ترميمى است. طبق 
گزارش ها، در اين سطح فردى مقامات ارشد مردد پليس، دادستان ها و قضات ممكن است خيلى 
زود به طرفداران پرشور اين برنامه ها تبديل شوند. از طرف ديگر آنچه كه اتفاق مى افتد اين است 
كه سازمان ها ممكن است با «ترميمى» ناميدن كارهاى جارى خود برنامه هاى ترميمى را به صورت 
«سمبوليك» بپذيرند و باين وسيله از تغييرات الزم در سياست و جهت گيرى كه الزمه اقدامات 

عدالت ترميمى واقعى است، طفره بروند.

نيز  كرد  خواهند  استقبال  پيشنهادى  تغييرات  از  فعاالنه  كه  همراهانى  گرفتن  به كار  و  شناسايى 
مهم است. شناسايى افرادى كه در پست هاى كليدى نظام دادرسى متمايل به پذيرش نگرش هاى 
مشاركتى و ترميمى اند نيز به همان اندازه اهميت دارد. خود ذينفعان كليدى بايد از مراحل اوليه 
تدوين برنامه در طراحى و اجراى تغييرات در فرآيندهاى موجود حضور داشته باشند. براى مثال، 
براى ارجاع پرونده ها به برنامه هاى جديد دادستان ها در موضعى كليدى قرار دارند و بايد به آنها 
توجه خاصى كرد. بايد دانست كه كاركنان فرآيند دادرسى براى حمايت از يك ابتكار دادرسى 

ترميمى با خطراتى روبرو مى شوند و ممكن است همه آنها آماده پذيرش اين خطرات نباشند.

بسيج و تداوم حمايت دولت 

اگر چه فرايندهاى عدالت ترميمى معرف 
به  رسيدگى  براى  نگرش جايگزين  يك 
رفتار مجرمانه و اختالفات اجتماعى است 
رسيدگى  در  به طور گسترده  را  جامعه  و 
به اين امر دخالت مى دهد، دولت ها بايد 
را  الزم  سياسى  و  قانونى  چارچوب هاى 
ابتكارها  اين  ابقاى  و  اجرا  تدوين،  براى 

به وجود آورند.

اين مستلزم آموزش مسئولين ارشد دولتى 
در زمينه اصول و اجراى عدالت ترميمى  
با  مرتبط  چالش هاى  و  مسائل  درك  و 
اين  است.  ترميمى  فرايندهاى  كاربرد 
كه  است  مهم  لحاظ  آن  از  به خصوص 
غالبا آموزش مديران ارشد عدالت كيفرى 
آنان را در معرض تئورى و عمل عدالت 

ترميمى قرار نمى دهد.

بودجه برنامه هاى عدالت ترميمى مى تواند 
از منابع متعددى، از جمله دولت مركزى، 
دولت محلى، و سازمان هاى خيريه  تامين 

گردد.

55فصل 4 از اصول تا عمل: اجراى برنامه هاى عدالت ترميمى



سرانجام اين هم براى اشخاص درگير در تدوين و اجراى برنامه هاى عدالت ترميمى، چه در درون 
و چه در خارج  نظام دادرسى، مهم است كه در جامعه، سازمان هاى مردم-نهاد، كليساها و در ساير 
سازمان هاى جامعه مدنى و همچنين در نظام قضايى شبكه هاى حمايتى ايجاد كنند. اين ضامن دوام 

دراز مدت و پايدارى برنامه هاى جديد خواهد بود.

بسيج جامعه  4-7
هستند.  ترميمى  عدالت  نظر  مورد  اساسى  هدف هاى  از  هدف  دو  جامعه سازى  و  جامعه  مشاركت 
گرچه امكان تعيين اصول بنيادين عدالت ترميمى و شناسايى نيازمندى هاى مربوط به تاسيس، اجرا 
به خود خواهند  اقدامات ترميمى  برنامه هاى عدالت ترميمى وجود دارد، شكل خاصى كه  تداوم  و 
گرفت لزوما بستگى به محيط (فرهنگى، اجتماعى، سياسى) خاصى  خواهد داشت كه سيستم در آن 

فعاليت مى كند.

و  بازيمور  قبيل «جامعه كيست و چيست؟» مطرح مى شوند.  از  است كه سواالتى   مشاهده شده 
اومبرت مشاهده كردند «طريقه اى كه جامعه در مدل هاى همايشى ترميمى تعريف و درگير آن 
مى شود عامل مهمى در تاثير روى ماهيت و ميزان مشاركت و مالكيت شهروندان است».66 همچنين، 
مشخص شده است كه در بسيارى از نگرش ها به جامعه در عدالت ترميمى يك «ديد رومانتيك و 
معنوى به جامعه هست كه ممكن است در عمل مشكل آفرين باشد».67 به هرحال در چارچوب هاى 
زيادى سئوال جامعه «كيست و چيست» موضوعيت ندارد، زيرا افراد به روشنى مى فهمند جامعه از 
چه چيزى تشكيل مى شود. مفهوم جامعه تا حدود مشخصى براى تعريف باز است و بايد با آن به دقت 
برخورد كرد. بسيج جامعه با شناسايى افراد و گروه هايى كه از مخاصمه ها آسيب ديده اند و كسانى 
كه در جامعه موقعيت و توان شركت در حل مخاصمه ها را دارند شروع مى شود. درك نيازمندى هاى 
جامعه و توانايى آن عنصر مهم تشكيل دهنده اين فرآيند است. در برخى موارد مى توان فهميد كه 
هستند كه  همان جوامعى  دارند،  ترميمى  و  اصالحى  رويكردهاى  به  را  نياز  بيشترين  جوامعى كه 
جامعه-محور  ترميمى  فرآيندهاى  در  كامل  مشاركت  و  خود  موفق  بسيج  براى  را  توان  كمترين 

دارند.68

تعدادى از اقدامات عدالت ترميمى فرصتى براى تغيير در روابط دولت، نظام عدالت كيفرى و جامعه 
فراهم مى كنند. جامعه نقشى فعال در پاسخگويى به موضوعات جرم و مخاصمه به عهده مى گيرد و 
با اجراى آن، ظرفيت هاى حل مشكالت و كنترل غير رسمى و همچنين همبستگى اجتماعى درون 
خود را تقويت مى كند. به هرحال، هميشه نمى شود فرض كرد كه اقدامات عدالت ترميمى، صرف نظر 
از وضعيتى كه يك جامعه خود را در آن مى بيند، الزاما تاثيرى اصالحى و دگرگون كننده خواهد 

بسيج و تداوم مشاركت و حمايت از 
كاركنان عدالت كيفرى 

عدالت  عمل  و  اصول  از  دركى  كه  وقتى 
ترميمى در ميان كسانى كه در آن سازمان 
بالقوه  مزاياى  دارد  وجود  مى كنند  كار 
قابل  نگرش هاى عدالت ترميمى به صورتى 

مالحظه اى بهتر مى شوند.

مستلزم  آنها  حمايت  تامين  و  درخواست 
كه  است  ارتباطاتى  راهبرد  يك  تدوين 
دهى  گزارش  رسانه ها،  از  استفاده  شامل 
جامعه،  در  مختلف  ذينفع  گروه هاى  به 
جلسات  برگزارى  آموزشى،  برنامه  يك 
كاركنان  و  كيفرى  كاركنان  «گروهى» 
ابتكارهاى  دست اندركار  جامعه-محور 
دريافت  براى  سازوكاريى  و  ترميمى 
بازخورد درباره اجراى فرايند ترميمى است. 
برنامه كلى  اجزاى يك  بايد  راهبردها  اين 
حمايت  براى  حركت  شتاب  تداوم  براى 
از فرايندهاى ترميمى باشند؛ در غياب اين 
موثر  ابتكارها،  متناوب  تكرار  و  راهبردها 
خواهد  خطر  به  ترميمى  فرايندهاى  بودن 

افتاد.

مديران عدالت كيفرى كه شروع به اجراى 
برنامه هاى ترميمى مى كنند مى توانند انتظار 
رويارويى با مقاومت هاى فعاالنه و منفعالنه  
لذا  باشند.  داشته  را  مقابل تالش هايشان  در 
كيفيت  انداختن  به خطر  بدون  بايد  آنها 
ترميمى  فرايند هاى  و  توافق ها  مشاركت، 
برطرف  و  گرفتن  نظر  در  براى  راه هايى 

كردن نگرانى ها پيدا كنند.

66-Bazemore and Umbreit, 1999, p. 8  
67-Dickson-Gilmore and LaPrairie 2005, p. 10 
68-Dickson-Gilmore and LaPrairie 2005, p. 10 and ff  
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داشت. در بعضى موارد با ارائه يك برنامه عدالت مشاركتى احتماال تنش هاى اجتماعى، بى عدالتى ها، 
اجتماعى  حقوق  از  محروميت  و  تبعيض  محروميت،  مختلف  انواع  قدرتى،  افتراق هاى  نابرابرى ها، 
موجود به جاى تسكين يافتن، بيشتر تشديد خواهند شد. اين احتمال هم با همه ناچيز بودن بايد در 

طراحى و اجراى يك برنامه جديد مد نظر قرار گيرد.

نكاتى كه بايد براى مشاركت كامل جامعه در اقدامات عدالت ترميمى به آنها توجه شود عبارتند 
از:

•    سلسله مراتب و روابط قدرت در جامعه كه در تعيين اعضاى جامعه براى شركت در فرآيند 
     ترميمى و ميزان تاثير آنها بر اين فرآيند نقش دارد، چگونه است؟

•    چه رهنمودهايى تعيين مى كنند كه چه كسانى وارد فرآيندهاى ترميمى شوند؟ 

•    چه راهبردهايى مى تواند براى بسيج حمايت جامعه و تداوم مشاركت افراد جامعه در برنامه هاى 
     عدالت ترميمى به عنوان ميانجى گران، تسهيل گران و مشاوران مورد استفاده قرار گيرد؟

 
•    كدام راهبردها را مى توان براى به حداقل رساندن هرگونه تاثير بالقوه منفى مشاركت جامعه در

      ابتكارهاى فرآيند ترميمى اتخاذ كرد؟

•    چه آموزش ها و مهارت هايى الزم است تا ساكنين جامعه بتوانند در برنامه هاى عدالت ترميمى 
      مشاركت داشته باشند؟

•    آن دسته از ساكنين جامعه كه آموزش خاصى ندارند تا چه اندازه مى توانند در برنامه هاى عدالت 
     ترميمى مشاركت داشته باشند؟

•    كدام يك از ساختار ها و فرآيندهاى موجود مى توانند مبنايى براى برنامه عدالت ترميمى باشند؟

با محول  ترميمى، دخالت دادن شهروندان در حل مسائل مى تواند  برنامه هاى عدالت  از  برخى  در 
كردن مسئوليت به بعضى از شركت كنندگان براى حمايت از يك بزه كار يا قربانى، يا فراهم كردن 

يك فرصت شغلى يا خدمتى براى بزه كار ارتقا و افزايش يابد.
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شركت كنندگان در فرآيند عدالت ترميمى  5-1 
عدالت  فرآيند  در  مختلف  شركت كنندگان  انگيزه هاى  و  وضعيت  در  زيادى  تفاوت هاى  مطمئنا 
ترميمى وجود دارد. نگرش هاى عدالت ترميمى سطوح مختلفى براى مشاركت ارائه مى كنند و اين 
بايد به عنوان حقيقتى در طراحى برنامه هاى جديد و يا رويه هاى سنتى موجود كه عناصر ترميمى 
آن قابل افزايش و تقويت است، منظور گردد. شكل زير روابط بين ذينفعان كليدى و نگرش هاى 

ترميمى را نشان مى دهد.

در مباحث زير نقش شركت كنندگان كليدى در يك برنامه عدالت ترميمى بررسى مى شود. بايد 
دقت كرد كه با توجه به مدل خاص يا چارچوب خاص عدالت ترميمى كه برنامه طبق آن اجرا 
مى شود ممكن است برخى از مشاركت كنندگان مورد بحث در زير ارتباطى به كار نداشته باشند و 
يا در جريان كار حاضر نباشند. در هر حال الزم است همه شركت كنندگان از نقش خود و همچنين 

نقش ساير شركت كنندگان در فرآيند مطلع باشند.

1-1-5   قربانيان جرم
نكته مهم در همه فرآيندهاى عدالت ترميمى حمايت از منافع قربانى و حصول اطمينان از قربانى 
نشدن مجدد است. اين امر ممكن است مستلزم انجام كار مقدماتى فراوان با قربانى قبل از هرگونه 
رويارويى با بزه كار باشد. ممكن است هفته ها، ماه ها، و يا در مورد جرم هاى بسيار جدى كه به 
بازداشت بزه كار انجاميده است، سال ها طول بكشد. اين آماده سازى قبل از مالقات براى اطمينان از 
اين كه قربانى از لحاظ عاطفى و روانى  براى ورود به يك گفتگو با بزه كار آمادگى دارد طراحى 

5- پويايى هاى
مداخالت
عدالت ترميمى
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شده است. اصول بنيادين (پاراگراف 8) تصريح مى كند كه از فرآيندهاى عدالت ترميمى فقط  بايد 
با رضايت آزادانه و داوطلبانه قربانى استفاده كرد و به عالوه، قربانى بايد بتواند در هر زمانى در طول 

فرآيند رضايت خود را پس بگيرد.

روابط عدالت ترميمى69

برخى پرونده هاى مربوط به جرايم  خيلى سنگين، بسيار حساس و مستلزم مقدمه چينى هاى زيادى قبل 
از رويارويى چهره به چهره اند. شايد در اين مرحله، خطر قربانى شدن مجدد بسيار باال باشد. تامين 
مقدمات برگزارى يك نشست ترميمى ميان قربانى و بزه كار در برخى از پرونده هاى ثبت شده بيش 

از چند سال طول كشيده است.

بايد حمايت از قربانيان در طول و بعد از فرآيند مورد توجه قرار گيرد. بايد به قربانيان اجازه داد 
تا داستان شان را روايت كنند. احتماال الزم خواهد بود كه ابتدا قربانيان سخن بگويند تا از تمركز 
نامتوازن روى موضوع بزه كار كه ممكن است منجر به بيرون رفتن قربانى از گفتگوها يا چالش او با 
بزه كار گردد، پرهيز شود. مثال در حلقه صدور حكم، روايت شدن داستان قربانى نه تنها براى قربانى، 
بزه كار و حاميان آنها، بلكه براى جامعه به عنوان يك كل نيز مهم است. به عنوان جايگزين، قربانى 

بانىشبكه اجتماعى مجرم
ى قر

تماع
ه اج

شبك

قربانى بزه كار

نهادهاى قضايى

جامعه محلى

جامعه گسترده تر

69-Source: Marshall, 1999, p. 5
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و يا يكى از بستگانش مى تواند از طرف قربانى حرف بزند. در صورت امكان، قربانيان بايد به طور 
مرتب از همراهى و حمايت يكى از بستگان يا دوستان خود و يا سازمان هاى حمايت از قربانيان، 

اگر چنين نهادهايى وجود داشته باشند،  برخوردار باشند.

بايد به خاطر داشت كه بسيارى از جرم ها تنها يك قربانى ندارند و يا ارتكاب جرم عليه شخصيتى 
حقوقى (مثل موسسه، شركت يا مدرسه) است. شايد گاهى پيدا كردن شخصى كه بتواند سازمان 
يا شخصيتى حقوقى را براى مقاصد فرآيند ترميمى نمايندگى كند آسان باشد. غالبا به اين شخص 

«جانشين» قربانى مى گويند. جانشين قربانيان ممكن است مثًال بازماندگان قربانى يك قتل باشند.

بايد اذعان كرد كه بعضى از قربانيان به داليل مختلفى ممكن است نخواهند در يك فرآيند ترميمى 
شركت كنند و اين مهم است كه قربانيان وادار به شركت در فرآيند عدالت ترميمى نشوند و از 
حقشان براى بهره مندى از مشاوره حقوقى در صورت وجود چنين خدماتى و امكان خروج از فرآيند 

در هر زمان مطلع شوند.

به عمل  آنها  از  حمايت  براى  خاصى  دقت  بايد  هستند  آن  قربانى  كودكان،  كه  پرونده هايى  در 
ترميمى  فرآيندهاى  بعضى  است. در  واقعا داوطلبانه  آنها  اطمينان حاصل شود كه رضايت  آيد و 
دربرگيرنده كودكان، يا ساير گروه هاى آسيب پذير ديگر (از جمله مهاجرين غير قانونى، يا افراد 
داراى مشكالت ذهنى) مشاوره حقوقى با هدف حصول اطمينان از درك كامل قربانيان از فرآيندى 
كه براى شركت در آن دعوت شده اند، رضايت آگاهانه و آزادانه آنان براى شركت در فرآيند و 

آزاد بودن آنها براى خروج از فرآيند در هر زمان  ارائه مى شود.

2-1-5   بزه كاران
بسيارى از ناظران معتقدند كه در نظام عدالت كيفرى متعارف، بزه كاران ملزم به روبه رويى با نتايج 
كامل تصميمات و اقدامات خود نيستند. در بسيارى از نظام ها يك بزه كار همه مراحل نظام  دادرسى 
بنيادين  اصول  مى كند.  تجربه  را  شايد حبس  و  محكوميت،  محاكمه،  بازداشت،  دستگيرى،  شامل 
(پاراگراف 7) توصيه مى كند كه فرآيندهاى ترميمى تنها بايد در جايى استفاده شوند كه مدارك و 
شواهد كافى براى متهم كردن بزه كار موجود باشد و بزه كار با رضايت آزادانه و به طور داوطلبانه 
در فرآيند شركت كند و در طول فرآيند هرگاه كه خواست رضايت خود را پس بگيرد. بزه كاران 

هم نيازمند دسترسى به مشاوره  و يا اطالعات حقوقى هستند. 

تحقق  نمى رسد. شايد  پايان  به  با طرف هاى ديگر  توافق  به  با دستيابى  فرآيند  اين  بزه كار،  براى 
تعهدى كه او به عنوان بخشى از توافق حاصله خود را ملزم به انجام آن نموده حتى بسيار مهم تر باشد. 
از اين لحاظ بزه كاران بايد مستقيما درگير باشند. آنها بايد نشان دهند كه مسئوليت رفتار خود را 

پذيرفته اند و آماده اند تا در قبال آن عمال و به شيوه اى بسيار واقعى پاسخگو باشند.
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3-1-5   پليس
نقش پليس در فرآيند عدالت ترميمى با توجه به نوع مدل ترميمى مورد نظر به طور عمده اى متفاوت 
خواهد بود. در بعضى از آنها پليس تقريبا نقشى ايفا نمى كند. در بعضى ديگر پليس مى تواند به طور 
به عنوان  موارد  بعضى  در  مى توانند  پليس  افسران  باشد.  داشته  ترميمى شركت  مداخالت  در  كامل 
اخذ  براى  به طرفين  نظرات جامعه  با  فرآيند عمل كنند و همسو  اين  برگزار كننده  يا  تسهيل گر 
تصميم و ختم پرونده كمك كنند. بايد مراقب بود كه نقش پليس متوازن باشد و  الزامات مربوط به 
جايگاه قانونى آنان فرآيند ترميمى را تضعيف نكند. توجه به اين هم مهم است كه پليس در بعضى 

از حوزه ها نسبت به حوزه هاى ديگر از اختيارات بيشترى برخوردار است.

گزينه هاى ممكن براى مشاركت پليس در برنامه هاى ترميمى عبارتند از:

عمل به عنوان يك منبع ارجاع دهنده به برنامه هاى ترميمى؛  •

توضيح فرآيند عدالت ترميمى به قربانيان، بزه كاران و ساير شركت كنندگان؛  •

شركت در فرآيند جامعه-محور همراه با ديگران؛  •

تسهيل گرى فرآيند عدالت ترميمى؛  •

برگزارى نشست ها و همايش هاى عدالت ترميمى؛  •

استفاده از نگرش هاى ترميمى براى حل مخاصمه ها و نزاع هاى خيابانى؛  •

ايفاى نقش در پايش اجراى توافق ترميمى و گزارش موارد نقض.  •

گرچه ماهيت خاص اين نوع دخالت هنوز بايد شكل بگيرد، اما قانون مى تواند چارچوب دخالت 
گسترده تر پليس را در اقدامات ترميمى پليسى تعيين كند. مثال در كانادا قانون عدالت كيفرى جوانان 
مشخصا سطح مداخله پليس را به عنوان عوامل خط اول ارجاع پرونده ها به برنامه هاى ترميمى افزايش 
داده و در اقدامات ترميمى تحت سرپرستى پليس، بازگشت به نقش اصلى پليس را به عنوان حافظ 

صلح مشخص كرده است. 

استفاده افسران پليس از اقدامات ترميمى مى تواند نشانه گامى منطقى در اصالح پليس جامعه-محور 
و پليس به طور كلى باشد. اين كار در شرايط مناسب، مى تواند به بهبود روابط پليس-جامعه كمك 
كند. اين به ويژه زمانى داراى اهميت است كه پليس از طريق مشاركت در برنامه هاى عدالت ترميمى 
مى كند.  ايجاد  كند،  آنها حمايت  از  و  تعامل  آنها  با  بايد  كه  اقليت،  با گروه هاى  روابط جديدى 
باشند  جامعه اى  به  پليس  مستقيم  پاسخ گويى  از  نوعى  مشوق  مى توانند  مشاركتى جديد  برنامه هاى 
كه پليس به آن خدمت مى كند. نيروهاى پليس مى توانند اصول عدالت ترميمى را در راستاى ايجاد 
مشاركت پايدار با جامعه به كار گيرند و از اين راه كارآمدى و كارايى تالش هايشان براى پيشگيرى 

از جرم و پاسخ گويى به جرم و ناهنجارى -هاى اجتماعى را افزايش دهند.
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معمول  برنامه  چارچوب  از  خارج  مى توانند  اجتماع  در  پليس  وظايف  چارچوب  در  پليس  افسران 
اقدامات ترميمى مختلف استفاده كنند. مثال پليس مى تواند در نزاع بين جوانان در يك مدرسه  از 
ميانجى گرى كند.  غير رسمى  والدين شان در يك همايش  و  منازعه  با گردهم آوردن طرف هاى 
به نگرش و مجموعه  بستگى  فقط  پليس در خيابان  توسط  ترميمى  اقدامات  از  استفاده  بالقوه  توان 
مهارت هاى افسرانى دارد كه به آنان اختيارات الزم براى تصميم گيرى در مورد چگونگى برخورد با 
اين موضوعات توسط افسران مافوق شان داده شده است. معموال اگر تالش براى حل دعوى با استفاده 
از روش ترميمى ناموفق ماند، افسران پليس هنوز از حق اتخاذ اقدامات بيشتر برخوردار خواهند بود.
در بعضى حوزه ها، مانند پليس ثيمز ولى (Thames Valley)، افسران براى برگزارى همايش هايى 
با حضور بزه كار، قربانى، و خانواده هاى آنان و افراد پشتيبان و به صورت بالقوه ساكنين جامعه محلى 

آموزش ديده اند.

در بعضى وضعيت ها، فساد پليس يا فقدان اعتماد عمومى به پليس ممكن است توانايى پليس براى 
برنامه هاى عدالت ترميمى در  اين همه،  با  برنامه هاى عدالت ترميمى را تضعيف كند.  شركت در 

موارد سوء رفتار پليس هم مى توانند اجرا شوند.

4-1-5   دادستان ها
در اغلب نظام هاى قضايى دادستان ها نقشى كليدى در اجراى برنامه هاى عدالت ترميمى ايفا مى كنند. 
آنان در غياب قانون يا رهنمودهاى ديگر از اختيارات قابل توجهى براى تعيين اينكه چه پرونده هايى 
براى يك فرآيند ترميمى خاص مناسب هستند، برخوردارند. در بررسى اخير فرآيندهاى ترميمى 
 (civil law) و مكتب قانون مدون (common law) دركشورهاى مختلف با مكتب قانون عرفى
تصميم  ترميمى  برنامه هاى  به  پرونده ها  ارجاع  درباره  عمومى  دادستان هاى  عمدتا  مشخص شد كه 
مدون  قوانين  با  كشورهاى  در  هم  و  عرفى  قوانين  با  كشورهاى  در  هم  دادستان ها،  مى گيرند.70 
مى توانند پرونده ها را به فرآيندهاى ترميمى ارجاع دهند. اين نقش به تازگى با وضع قوانين در تعدادى 
از نظام هاى قضايى بيشتر پديدار شده است. در كشورهاى داراى قانون عرفى استفاده از فرآيندهاى 
ترميمى در مرحله بعد از اتهام در حوزه اختيارات اجرايى دادستان ها است اما در كشورهاى داراى 
قانون مدون ارجاع پرونده در اين مرحله در حوزه اختيارات قضات باقى مى ماند. اكنون در بسيارى 

از نظام هاى قضايى روند ارجاع پرونده هاى نوجوانان و بزرگساالن در سطح دادستان ها وجود دارد.

در برقرارى فرآيندهاى ترميمى در يك حوزه قضايى، الزم است كه دادستان ها از آغاز در بحث ها 
شركت كنند و به آنها آموزش و اطالعات داده شود تا هم بتوانند اصول عدالت ترميمى را فرا بگيرند 

و هم فوايد بالقوه استفاده از اين گزينه را براى نوجوانان و بزرگساالن درك كنند.

70-Miers, D., 2001
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5-1-5   وكالى مدافع
وكالى مدافع منابع بالقوه اى براى ارجاع بزه كاران به برنامه هاى عدالت ترميمى هستند. اين ارجاع ها 
مى تواند كمك كند به تضمين رسيدگى سريع پرونده ها و كاهش پرونده هايى كه در نوبت رسيدگى 
دادگاه قرار دارند. وكالى مدافع مى توانند در توضيح مزاياى بالقوه شركت در فرآيندهاى عدالت 
ترميمى به بزه كاران نقش مهمى بازى كنند. آنها مى توانند كمك كنند تا به بزه كاران اطمينان داده 
شود كه حقوقشان رعايت خواهد شد و راه هاى فرجام خواهى باز خواهد بود. همچنين آنها مى توانند 
با تضمين آزادانه و آگاهانه بودن رضايت براى مشاركت در فرآيند عدالت ترميمى نقش مهمى در 

پرونده هاى مربوط به بزه كاران جوان بازى كنند.

6-1-5   قوه قضاييه
قضات و دادرس ها نيز بالقوه در موفقيت فرآيندهاى عدالت ترميمى نقش بسيار مهمى بازى مى كنند. 
اما آنها مى توانند از لحاظ تامين تمايل شان به شركت در اقدامات عدالت ترميمى و حمايت از اين 
اقدامات چالش انگيزترين گروه باشند. آموزش هاى حقوقى قضات و دادرسان هميشه به آنان امكان 
لمس اصول و اقدامات عدالت ترميمى را نمى دهد. آنان از آموزش بيشتر و از فرصت براى شركت 

مستقيم يا غير مستقيم در رويكردهاى مختلف عدالت ترميمى استقبال خواهند كرد.

شركت قضات در فرآيندهاى ترميمى با توجه به برنامه هاى خاص مورد نظر به طرز قابل توجهى 
متفاوت خواهد بود. مثال، قاضى در حلقه صدور حكم نقش مهمى در نشست ها، مختومه كردن و 
و  قربانى  بين  ميانجى گرى  برنامه هاى  مانند  موارد،  ساير  در  كه  حالى  در  دارد.  پرونده  بر  نظارت 
قانون  و  عرفى  قانون  بر  مبتنى  قضايى  نظام  نوع  دو  هر  در  است.  ارجاع  منبع  فقط  قاضى  بزه كار، 
مدون، مقامات قضايى مى توانند نقشى كليدى در ارجاع پرونده ها به فرآيندهاى ترميمى، مشاركت 
در فرآيند ترميمى و يا نظارت بر حسن اجراى توافق هاى حاصله ايفا كنند. حتى در وضعيت هايى 
كه بزه كار به جرم خود اعتراف كرده و يا در يك جرم گناه كار شناخته شده است، قاضى مى تواند 
انشاى حكم را تا رسيدن به نتيجه فرآيند ترميمى به تعويق اندازد. يكى از راه هاى جلب توجه آنان 
به اين مطلب در نظام هاى مبتنى بر قانون عرفى ارائه گزارش قبل از محكوميت است. اگر، به نظر 
قاضى، توافق مناسبى حاصل شده باشد ممكن است اقدام ديگرى اتخاذ نشود و يا توافق مزبور در 

حكمى كه عليه بزه كار صادر مى شود، گنجانده شود.

7-1-5   مقامات مسئول اصالح و تربيت
گرچه ابتدا فرآيندهاى عدالت ترميمى در مراحل قبل از اتهام يا بعد از اتهام و قبل از محكوميت در 
نظام عدالت كيفرى به كار گرفته شده، در سال هاى اخير استفاده از اين فرآيندها در مراحل اصالح 
و تربيت و در طول مراحل مختلف اجراى حكم بزه كار نيز رو به فزونى بوده است. فرآيند عدالت 
ترميمى، از جمله ميانجى گرى بين قربانى و بزه كار، مى تواند درباره بزه كارانى به كار رود كه تحت 
مراقبت قضايى (probation) يا ديگر انواع نظارت ها در جامعه قرار دارند. از فرآيندهاى ترميمى 
مى توان همچنين براى بزه كارانى استفاده كردكه در بازداشت به سر مى برند تا به آنها فرصت داده 
شود تا در صورت اقتضا با قربانى جرم خود و يا خانواده قربانى مالقات كنند. استفاده از اقدامات 
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ترميمى را مى توان به آزادى مشروط بزه كار گسترش داد. هيئت هاى آزادى مشروط مى توانند شركت 
بزه كاران در فرآيندهاى ترميمى را به عنوان عاملى بالقوه مثبت در تصميم گيرى براى آزادى مورد 
مالحظه قرار دهند. ماموران آزادى مشروط مى توانند به عنوان بخشى از شروط آزادى ميانجى گرى 
را تسهيل كنند و يا بزه كاران را به يك برنامه ترميمى ارجاع دهند. در بعضى از كشورها وزارت 
دادگسترى سياستى براى مشاركت قربانى ها در اداره زندان ها اتخاذ كرده است. در بلژيك اين كار 

با انتصاب يك مشاور عدالت ترميمى در هر زندان انجام مى شود.

فرآيندهاى ترميمى را مى توان در موسسات اصالح و تربيت براى كاهش اثرات منفى زندگى در اين 
موسسات از طريق فراهم كردن چارچوب هايى براى حل  مسالمت آميز اختالفاتشان و ايجاد شيوه هاى 

جايگزين براى حل مخاصمه ها استفاده كرد.

8-1-5   اعضاى جامعه
بسيارى از نگرش هاى عدالت ترميمى زمينه را فراهم مى كنند براى نقش فعال تر جامعه در حل دعوى 
و ايجاد توافق هاى سازنده اى كه بايد توسط بزه كاران و گاه ساير طرفين پيروى شود. نكته اين است 
كه « دخالت دادن جامعه مى تواند شيوه هاى همكارى بسيار فردگرايانه يا يك البى  قدرتمند يا ملى 
را مشخص كند.»71 تنوع قابل مالحظه اى در ماهيت و ميزان مشاركت جامعه در نگرش هاى مختلف 
عدالت ترميمى وجود دارد. مثال در ميانجى گرى بين قربانى و بزه كار، جامعه غايب است و فرآيند 
از يك قربانى، يك بزه كار و يك ميانجى گر تشكيل شده است. از طرف ديگر، در حلقه صدور 
حكم، امكان مشاركت در اين فرآيند براى همه اعضاى يك جامعه محلى، دهكده يا گروه بومى 

وجود دارد.

بسيارى از اعضاى جامعه احتماال در آغاز فرآيندهاى ترميمى را در پيش گيرى از جرم ماليم تر و 
كم اثرتر از نظام عدالت كيفرى سنتى و تكيه آن بر مجازات مى ببينند. ممكن است به نظر برسد كه 
برنامه هاى نوآورانه، به ويژه هنگامى كه جرم سنگينى واقع شده است، به بزه كار اجازه مى دهد تا 
مجازات «كمترى» را تحمل كند. لذا همواره تهيه مطالب و طراحى ابتكارهايى براى آموزش جامعه 
در زمينه اصول و طرز كار عدالت ترميمى و نقش بالقوه اى كه اعضاى جامعه مى توانند ايفا كنند، 

مهم است.

9-1-5   تسهيل گران
تاكيد بيش از اندازه بر اهميت نقش تسهيل گران و ميانجى گران در تضمين موفقيت مداخالت مربوط 

به عدالت ترميمى تقريبا غير ممكن است. مهارت هاى اساسى الزم تسهيل گران عبارتند از:

•    توانايى ايجاد محيطى كه در آن طرفين بتوانند تعامل آزاد و سالم داشته باشند؛
•    مهارت هاى ارتباطى (از جمله مهارت هاى زبانى، هنگامى كه اعضاى گروه هاى اقليت كه به زبان 

    ديگرى صحبت مى كنند، درگير هستند)؛

71-Faget, 2000, p. 43  
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•    مهارت هاى شنيدارى فعال؛
•    توانايى مديريت و كمك كردن به مردم در غلبه بر فشار احساسى؛
•    توانايى كمك به طرفين در گفتن و شنيدن مطالب سخت و دشوار؛

•    توانايى ايجاد موازنه عاليق/اختيارات شركت كنندگان؛
•    توانايى بيان حمايت و همدردى.

انواع فرآيندها در برنامه هاى عدالت ترميمى  5-2
الزم  تسهيل گرى  شيوه  و  ترميمى  عدالت  فرآيند  در  مختلف  شركت كنندگان  بين  تعامل  ماهيت 
برحسب نوع برنامه مورد نظر تفاوت مى كند. جدول مندرج در صفحه بعد انواع مختلف گفتگوهايى 
را كه در برنامه هاى مختلف مى تواند به عنوان بخشى از اقدامات عدالت ترميمى انجام گيرد و تقويت 

شود، نشان مى دهد.

احتياط ها  5-3
فرآيندهاى ترميمى هرگز نه عارى از خطراند و نه هميشه بدون ناكامى ها و مشكالت. بعضى خطرات 
و مشكالت سر راه اين فرآيندها از طريق تجربه و ارزيابى  مشخص شده اند. اين ها شامل، و البته نه 

محدود به، موارد زير هستند:

از ديد قربانى ها: 
•    خطر تحميل جلسات متعدد غيرضرورى، آزاردهنده و تهديدآميز به قربانى وجود دارد.

•    خطر تحت فشار قرار گرفتن قربانى، به ويژه در جوامع كوچك كه روابط نزديكى بين افراد 

     وجود دارد، براى شركت در فرآيندى كه واقعا موافق آن نيست.

•    مشكالت مربوط به تضمين امنيت قربانى در فرآيندهاى ترميمى.

•    مشكالت مربوط به تضمين محرمانه ماندن فرآيند هنگامى كه ضرورت داشته باشد.

•       پيشگيرى از قربانى شدن مجدد قربانى. شواهدى وجود دارد كه نشان مى دهد برخى از قربانيان جرايم 

       بعد از شركت در فرآيندهاى عدالت ترميمى دچار هراس فزاينده از دوباره قربانى شدن مى شوند.

كتاب راهنماى برنامه هاى عدالت ترميمى 66



1- قربانى و بزه كار بطور غير مستقيم تعامل دارند (ديپلماسى گفتگوى غير مستقيم، نامه نگارى، ويدئو و غيره)
پيشرانه بيشتر حل و فصل است تا فرايند.

مثال: بعضى برنامه هاى ميانجى گرى ميان قربانى-بزه كار در اروپا؛ برنامه هايى كه به گفتگوى قربانى و بزه كار 
در جرم هاى بسيار خشن كمك مى كنند؛ در شرايطى كه به واسطه عدم توازن جدى قدرت امكان گفتگوى رو 

در رو وجود ندارد.

2- تسهيل گفتگو ميان قربانيان و بزه كاران 
گفتگو بين قربانيان و بزه كاران

تسهيل گر محيطى ايمن فراهم مى كند، طرفين را آماده مى كند وتوافق را مى نويسد.
مثال: ميانجى گرى ميان قربانى-بزه كار

3- تسهيل گفتگوى ميان قربانيان، بزه كاران، حاميان و مقامات دولتى
دامنه گفتگو گسترش پيدا مى كند تا حاميان قربانى و بزه كار را در برگيرد؛ مقامات دولتى نيز ممكن است 

شركت كنند.
بحث ها از اتفاق خاص به موضوعات اساسى تر قربانى و بزه كارگسترش مى يابد.

مثال: همايش گروه خانواده، همايش جامعه

4- تسهيل گفتگو ميان قربانيان، بزه كاران، حاميان، مقامات دولتى و اعضاى جامعه
دامنه گفتگو گسترش پيدا مى كند تا اعضاى جامعه (كه ممكن است براى طرف هاى ديگر شناخته شده يا 

ناشناخته باشند) را دربرگيرد. 
بحث ها از اتفاق خاص و موضوعات اساسى قربانى و يا بزه كار به موضوعات مربوط به جامعه گسترش مى يابد. 

مثال: برخى حلقه هاى صدور حكم؛ برخى حلقه هاى مصالحه

5- هدايت گفتگو ميان قربانيان، بزه كاران و طرف هاى ديگر
اين روش مى تواند در هريك از سه مدل باال يا به صورت جايگزينى براى شيوه هايى كه توضيح داده شد و يا 

به عنوان يكى از چندين شيوه ممكن در يك فرايند خاص به كار رود.
دست كم بزه كار و قربانى حاضرند؛ هر يك از طرف هاى ديگر هم مى توانند حاضر باشند.

نقش تسهيل گر از تسهيل گرى به نقشى بيشتر هدايت گونه و مبتنى بر حل و فصل اختالف تغيير مى يابد.
مثال: ميانجى گرى ميان قربانى و بزه كار يا همايش در صورتى كه به شيوه ميانجى گرى مدنى باشد؛ بعضى 

حلقه هاى صدور حكم ؛ بعضى حلقه هاى مصالحه.

6- حكميت در گفتگوى ميان قربانيان، بزه كاران، و ساير طرف ها
حداقل قربانى و بزه كار حضور دارند؛ هر يك از طرف هاى ديگر هم مى توانند حضور داشته باشند.

تسهيل گر يا تسهيل گران گفتگو ميان طرف ها را سازماندهى مى كنند، اما در پايان تسهيل گر يا تسهيل گران 
تصميم گيرى مى كنند.

مثال ها: بعضى هيئت هاى اصالحى، بعضى اقدامات سنتى يا عرفى گروه هاى بومى

خانواده هاى فرآيندهاى ترميمى72

72-Source: Johnson and Van Ness, 2006  
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•    حمايتى كه از قربانى صورت مى گيرد در مقايسه با حمايتى كه به بزه كار داده مى شود ممكن
     است متناسب به نظر نرسد. 

(يا  تعهداتشان  نمى توانند  كه  بزه كارانى  براى  مجازات  فقدان  به  نسبت  است  ممكن  قربانيان     •
      شروط مندرج در توافقنامه) را عملى كنند، نگران باشند. قربانيان همچنين ممكن است براى عدم
       اعالم قصور بزه كار در برآورده كردن توافق هاى به عمل آمده در فرآيند تحت فشار قرار گيرند.

از ديد بزه كار
•    امكان بالقوه شرمندگى بزه كار (به نحوى كه قابليت برگشت از آن حالت نباشد).

•    عواقب قصور بزه كار در تحقق بخشيدن به برنامه مذاكره شده (توافق).

•    بزه كاران به فرآيند ترميمى به عنوان «راه خروج» از نظام عدالت مى نگرند.

•    فشار زيركانه بر بزه كار براى مشاركت در فرآيند ترميمى به منظور اجتناب از مجازات سخت تر 
     در نظام دادرسى متعارف.

•    فقدان بالقوه فرآيند حمايتى الزم  و موضوع قربانيان انتقام جو و يا نرم خو.

نگرانى هاى بالقوه درباره خود جلسه ترميمى
•    سلطه بالقوه يك يا چند شركت كننده بر جلسه/فرآيند ترميمى.

•    سلطه بالقوه قربانى كه خواهان طرح برنامه هاى تالفى جويانه درباره بزه كار در جلسه است.

•    شركت دادن افراد نامناسب در فرآيند ترميمى.

•    تحت نفوذ درآوردن كامل جلسه توسط بزه كار.

•    رفتار تهديد آميز بزه كار با ساير شركت كنندگان.

•    عدم توازن قدرت. همان گونه كه در اصول بنيادين بر آن تاكيد شده، فرآيند ترميمى بايد تاثير 
      عدم توازن قدرت ميان قربانى و بزه كار، كه ممكن است به طور بالقوه يكى از طرفين را در طول 
     فرآيند ترميمى در وضع نامساعدى قرار دهد، مورد توجه قراردهد. از جمله نابرابرى هايى كه 
      بايد مورد توجه قرار گيرند مى توان به تفاوت هاى فرهنگى، سن، ظرفيت فكرى، عوامل نژادى، 
     قومى يا فرهنگى يا هر ويژگى ديگرى اشاره كرد كه ممكن است توانايى فرد را براى شركت 
اين گونه عدم                       بود،  قبال هم ديده شده  ترميمى كاهش دهد. همان گونه كه  فرآيند عدالت      در 
قرار گيرند. بايد مورد توجه  به فرآيند عدالت ترميمى  ارجاع پرونده ها  توازن هاى قدرت در      

از ديدگاه نظام عدالت
•     وسيع تر كردن شبكه عدالت كيفرى. اين نكته به توان بالقوه عدالت ترميمى براى آوردن كسانى 
توسعه            نمى شدند.  درگير  آن  در  اين صورت  غير  در  كه  دارد  اشاره  كيفرى  عدالت  نظام  به      

كتاب راهنماى برنامه هاى عدالت ترميمى 68



         فرآيندهاى ترميمى هدفى دلخواه است. اما اين هدف نبايد با گسترش بيش از اندازه شبكه كيفرى و 
      افزايش بالقوه انگ زدن بى مورد به برخى افراد محقق شود. يك نگرانى ديگر هم اين است كه 
     «دستيابى به يك شبكه گسترده» غالبا به زيان اعضاى گروه هاى اقليت يا آسيب پذير و يا افراد 

     محروم رخ مى دهد.

•        سلطه بر فرآيند توسط كاركنان عدالت كيفرى و خنثى سازى مزاياى بالقوه رويكرد عدالت ترميمى.

•    عادى سازى و بوروكراتيك شدن فرآيندهاى ترميمى. اين ممكن است به از دست دادن توانايى 
     تطابق فرآيندهاى ترميمى با نيازهاى قربانيان جرم، بزه كاران و جامعه منجر شود.

•    ارجاع پرونده هاى نامناسب به برنامه هاى ترميمى.

•   آموزش ناكافى. افرادى كه در فرآيندهاى عدالت ترميمى نقشى كليدى در ارجاع، ارزيابى و 
     مددرسانى دارند بايد آموزش كافى ببينند.

ماهيت  كه  دارد  وجود  نگرانى  اين  روشى.  ضمانت  و  فرآيند  از  مناسب  حمايت  فقدان    •
     غيررسمى بسيارى از فرآيندهاى عدالت ترميمى، ازجمله نبود وكيل و مقررات ساده مربوط به
      شواهد و مدارك، ممكن است به نقض حقوق بشر و حقوق مدنى شركت كنندگان منجر شود.

•    اغراق در باره اثرات بالقوه برنامه هاى عدالت ترميمى. نكته حائز اهميت در تاسيس فرآيندهاى 
      ترميمى به عنوان يكى از اجزاى پاسخگويى نظام عدالت كيفرى به اعمال مجرمانه، ارزيابى واقع 
      بينانه پتانسيل هاى اين نگرش است. به عبارت دقيق تر، نبايد توقعاتى فراتر از آنچه كه مى توان   

     با استفاده از منابع موجود برآورده نمود، ايجاد كرد.

•    افزايش بار نظارتى يا حجم كار نظام عدالت متعارف.

•    ناكامى در اصالح بزه كار.

از ديدگاه جامعه
•    در بعضى از نظام هاى قضايى اختالف نظرهايى وجود داشته است پيرامون اينكه تا چه اندازه بايد 
        جامعه را در اختيارت قضايى سهيم كرد و اين كه آيا دخالت دادن ساكنين جامعه در مختومه كردن 

     پرونده ها ناقض قوانين جارى است يا خير.

•    ميزانى كه فرآيندهاى ترميمى مى توانند (آسيب وارده به) جامعه را «ترميم» يا «اصالح» كنند.

•    مشكالت مربوط به بسيج و تداوم مشاركت جامعه در فرآيندهاى ترميمى.

•    بعضى از جوامع ممكن است توان شركت در فرآيندهاى ترميمى را نداشته باشند.

•    در يك چارچوب نادرست برنامه هاى ترميمى مى توانند عدم توازن هاى قدرت و تنش در جامعه 
     را تشديد كنند.
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رسيدگى به موانع بالقوه  5-4
كسانى كه برنامه هاى عدالت ترميمى را تدوين و مديريت مى كنند ممكن است براى كاستن از 
بعضى نگرانى هايى كه در باال ذكر شد و پرهيز از موانع بالقوه آشكار فرآيندهاى ترميمى دست 
به اقدامات مختلفى بزنند. اين برنامه ها بطور كلى راهبردهاى موثرى براى توجه به اين احتياط ها 

و محدوديت ها يافته اند.

موضوع عدم توازن هاى قدرت به خصوص در پرونده هاى خشونت خانگى و جنسى مهم هستند. 
تسهيل گران بايد قبل، در جريان و پس از يك فرآيند ترميمى نسبت به اعمال نفوذ و تهديد قربانى 
جرم توسط بزه كار بسيار هوشيار باشند. در غير اين صورت احتمال دوباره قربانى شدن بسيار باال 
خواهد بود. اين مستلزم آن است كه تسهيل گران، نه تنها در مورد اصول و اجراى عدالت ترميمى، 
بايد  تسهيل گران  ببينند.  فراوان  آموزش هاى  قدرت  و  سلطه  خشونت،  محركه هاى  درباره  بلكه 
همچنين مهارت الزم براى اطمينان از اينكه تعامالت مربوط به نشست ترميمى مثبت و غير تهديد 

آميز باقى بماند و اين كه توازن حين گفتگوها حفظ شود را به دست آورند.

براى گسترش جنبه هاى ترميمى اقدامات دادرسى سنتى و حقوق عرفى بايد توجه ويژه اى به حقوق 
و منافع گروه هاى آسيب پذير، از جمله زنان و كودكان شود.

نابرابرى هاى بالقوه قدرت و احتمال قربانى شدن مجدد مى تواند از طريق انجام كارهاى مقدماتى 
فشرده توسط تسهيل گر و قبل از برگزارى نشست ترميمى قربانى و بزه كار كاهش يابد. در تمام 
اوقات بايد توازن بين رسيدگى به نيازهاى قربانى و بزه كار حفظ شود و در برنامه هايى مثل حلقه 

صدور حكم، بايد نيازهاى جامعه هم مدنظر قرار گيرد.

براى مديريت اين خطر و خطرهاى ديگر توجه خاص به انتخاب شركت كنندگان در فرآيندهاى 
ترميمى و تامين مقدمات و سازماندهى نشست ها اهميت دارد. توجه به تعداد و هويت اشخاصى كه 
براى شركت در نشست ها دعوت مى شوند و اطمينان پيدا كردن از تامين امنيت قربانى، بزه كار، و 

ساير شركت كنندگان نيز مهم است. 

بزه كار نقش  يا  قربانى و  با حضور  همچنين آگاهى كاركنانى كه در تسهيل مذاكرات ترميمى 
دارند از مسئوليت عظيمى كه نسبت به آسايش روانى-اجتماعى و احساسى شركت كنندگان به عهده 
گرفته اند، داراى اهميت است. اين كاركنان بايد براى شناسايى نشانه هاى اضطراب يا استرس در 
شركت كنندگان آموزش ديده باشند و در صورت نياز روند مداخله را متوقف كنند و آنان را براى 

دريافت كمك به مراكز خدماتى ارجاع دهند.

سنگ محك برنامه هاى عدالت ترميمى

يك برنامه ترميمى هنگامى به هدف خود 
وفادار است كه:

•    مشاركت قربانيان را در كانون توجه 
     خود قرار مى دهد؛

•    از آمادگى همه شركت كنندگان و 
     امنيت شان اطمينان حاصل مى نمايد؛

•    گفتگو ميان شركت كنندگان را تسهيل 
      مى كند؛

•    براى ادغام مجدد همراه با  
     مسئوليت پذيرى تالش مى  كند؛

•    از تامين منابع كافى براى اصالح و 
     ادغام مجدد اطمينان پيدا مى كند؛

•    فشارهاى سيستماتيك به سوى جرم را 
     مورد توجه قرار مى دهد.

منبع: شارپ، 1998، ص 39
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چارجوب اجراى موفق يك برنامه  6-1
اخيرا در بررسى برنامه هاى عدالت ترميمى73 در چند كشور داراى نظام حقوقى مبتنى بر مكتب قانون 
عدالت  برنامه هاى  اجراى  براى  موفق  مدون مشخص شد كه يك چارچوب  قانون  و مكتب  عرفى 
ترميمى چند ويژگى متمايز دارد. يك چارچوب تسهيل كننده فرآيند ترميمى داراى ويژگى هاى زير 

است:
•    عزمى قوى و پايدار براى اصالح؛

•    طرز فكرى مشترك ميان همه كسانى كه براى اجراى آن تالش مى كنند؛

•    روشن انديشى و اراده سياسى دولت ها و تداوم آن در دولت هاى بعدى؛

•    توجه به جزئيات عملى در شكل دهى و اجراى مداخالت انتخاب شده؛
•    تالش يكپارچه و مستمر همه نهادهاى مربوطه؛
•    اعتماد و اعتباربخشى به تحقيقات از همان ابتدا؛

•    برنامه ريزى و حمايت مالى كامل؛
•    شموليت داشتن؛

•    نظارت عالى يك نهاد مسئول هماهنگ كننده.

اغلب برنامه ها، به ويژه آنهايى كه به تصميم گيرى عدالت كيفرى منتهى مى شوند، مستلزم اجرا در 
قالب رويه ها، اقدامات احتياطى، و ارزش هايى هستند كه اساسا براى عدالت كيفرى تعيين شده اند.74  

73-Miers, 2001, p. 80  
74-Shapland, et al., 2004, p. 55
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اين به معنى تفكر جدى درباره مناسب بودن پرونده ها، تشويق ارجاع هاى مناسب يا درباره حريم 
خصوصى، مشاركت داوطلبانه، يا معنى رضايت آگاهانه در وضعيت هاى گوناگون است.

استفاده از اختيارات فوق العاده پليسى، دادستانى و   6-2
قضايى

بسيارى از برنامه هاى عدالت ترميمى كه به خوبى طراحى شده اند با توان كامل خود اجرا نمى شوند 
و چون در جلب كافى ارجاع از نظام كيفرى موفق نيستند به حاشيه رانده مى شوند. دقيقا به همين 
دليل بعضى از برنامه ها به كلى رها و يا در همان ابتداى كار مورد بازنگرى ساختارى اساسى قرار 
مى گيرند. جلب ارجاع ها در حقيقت «پاشنه آشيل تقريبا همه برنامه هاى عدالت ترميمى است.»75  
دليل آن اغلب اين است كه طرفداران برنامه از به حساب آوردن نقش كليدى اختيارات فوق العاده 

عناصر مختلف نظام كيفرى غافل مى مانند.

اما  هستند.  دادستانى ها  از كشورها  بسيارى  در  ترميمى  عدالت  برنامه هاى  به  ارجاع ها  اصلى  منبع 
برخوردارند  قضايى  تعقيب  تصميم گيرى جهت  براى  دادستان ها  العاده اى كه  فوق  اختيارت  سطح 
در نظام هاى حقوقى مختلف-عمدتا بسته به اين كه آيا اين تصميمات مبتنى بر اصل قانونى بودن76  
(تعقيب اجبارى) است كه دادستان را ملزم به تعقيب قضايى مى كند و اختيارات فوق العاده دادستان 
بودن فرصت   اقتضاى فرصت/مقتضى  بر اصل  مبتنى  يا  قابل مالحظه اى محدود مى كند  به طرز  را 
بودن هميشه  قانونى  است. اصل  متفاوت   را مى دهد-  فوق العاده  اتخاذ تصميمات  اجازه  است كه 
قضا زدايى براى برخى پرونده ها را غير ممكن نمى كند، اما گاهى اوقات در غياب قانون ارجاع يك 

پرونده به برنامه هاى عدالت ترميمى قبل از رسيدن پرونده به دادگاه را مشكل مى كند.

در تايلند استفاده از رويه هاى عدالت ترميمى در نظام دادرسى نوجوانان به واسطه يكى از مواد قانون 
آيين دادرسى نوجوانان امكان پذير شده است. اين قانون به دادستان ها اجازه مى دهد تا بنا به توصيه 
مدير مركز تربيت نوجوانان (از نوجوانان بزه كار) سلب اتهام نمايد. اما اين ماده هرگز تا زمانى 
كه اداره نظارت و حمايت نوجوانان، برنامه قضا زدايى براساس عدالت ترميمى را ارائه نكرد، مورد 

استفاده قرار نگرفت. بنابراين همايش گروه خانواده و جامعه اولين بار معرفى شد.77 

را  چيزى  ما  «اگر  مى گويد  كه  مى گيرند  شكل  كننده  گمراه  پندار  يك  پايه  بر  اغلب  برنامه ها 
بسازيم، آنها خواهند آمد». اما برنامه ها معموال فقط زمانى موفق مى شوند كه به تدوين ساز و كارها 
و رويه هاى مستحكم و شفاف ارجاع و همچنين توافقات شفاف بين عوامل مجرى قانون و كاركنان 
عدالت كيفرى درباره چگونگى و زمان استفاده از اختياراتشان براى ارجاع پرونده ها به فرآيندهاى 

75-Shapland, et al., 2004, p. 49  
76-Principle of legality   
77-Principle of opportunity/opportuneness   
78-Kittayarak, 2005  
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ترميمى توجه شده باشد. هنگام طراحى يك برنامه جديد، نگرانى هاى مشروع مسئولينى كه نهايتا در 
قبال تصميمات مربوط به اين ارجاع ها پاسخگو خواهند بود و اين كه قربانيان و جامعه چه دركى از 
آنان خواهند داشت بايد مورد توجه و رسيدگى قرار گيرد. به طور مطلوب، خود اين مسئولين بايد 
در تدوين اين برنامه ها و معيارها و رويه هاى اجراى آن شركت كنند تا در خود نسبت به  برنامه و 
موفقيت آينده آن احساس مالكيت كنند. آشكار است كه مجبور كردن مسئولين مربوطه به ارجاع 
افراد به برنامه اى كه براى مشاركت در آن اول بايد اين افراد رضايت بدهند مشكالت عملى را ايجاد 
خواهد كرد. گزينه برخى كشورها براى تشويق يا افزايش ارجاع ها، ملزم كردن بعضى از مسئولين 
در مراحل خاصى از فرآيند نظام كيفرى به توجه به ارجاع يك پرونده به فرآيند ترميمى است. 
اين روش ممكن است مفيد باشد اما جايگزين مطلوبى براى تدوين رهنمودها، رويه ها و معيارهاى 

مشخص ارجاع نيست.

راه ديگر براى تشويق ارجاع ها در دراز مدت اطمينان يافتن از اين نكته است كه هميشه ارجاع 
پرونده ها به برنامه منجر به بازخورد و ارتباط به موقع با فرد يا دفتر مسئول ارجاع گردد. اين ارتباط  ها 
بايد دربردارنده اطالعاتى پيرامون ماحصل پرونده هاى ارجاعى، داليل اين كه چرا يك پرونده خاص 
احتماال با موفقيت به پيش نرفته است، ماهيت توافقات حاصله، اظهارات قربانيان (و نه فقط اظهارات 

مثبت) و اين كه آيا توافق هاى حاصله به اجرا در آمده اند يا خير باشد.

سرانجام اين كه گاهى مى توان از اعضاى دفاتر ارجاع دهنده براى شركت در فرآيند يا بخشى از 
آن دعوت به عمل آورد. ضمنا مى توان آمارها،گزارش هاى تحليلى و يافته هاى مربوط به ارزيابى 
برنامه را به صورت دوره اى به آنها ارائه كرد. اين كار باعث خواهد شد تا آنها به راحتى پرونده هاى 
بيشترى را به برنامه ارجاع دهند. به طور خالصه، مديران يا دفاتر مسئول  يك برنامه بايد روابط 
خود با عوامل مجرى قانون و مقامات عدالت كيفرى كه براى ارجاع ها به آنان اتكا دارند، بدقت 

پرورش دهند. 

ترويج ارجاع هاى مناسب به يك برنامه  6-3
بود.  برنامه هاى ترميمى متفاوت خواهد  انتخاب پرونده ها است  اينكه چه كسى مسئول  بر حسب 
اصالح  مسئولين  دادستان،  پليس،  طرف  از  مى تواند  ترميمى  عدالت  برنامه هاى  به  ارجاع ها  منشاء 
از نظام هاى قضايى اصول  باشد. در بسيارى  يا ساير منابع جامعه  نهادهاى مردم-نهاد و  و تربيت، 
راهنماى مربوط به ارجاع پرونده ها را قانون تعيين كرده است. اما در برخى كشورهاى ديگر فرآيند 
ارجاع در قالب سياست يا توافق نامه ها مطرح شده است. نحوه پيشنهاد شركت در يك فرآيند عدالت 
ترميمى به قربانى و يا بزه كار –چه اين كار توسط افسران پليس و يا افسر پليسى كه با برنامه آشنايى 
دارد صورت بگيرد و چه توسط يك مشاور، يك كارمند خدمت رسانى به قربانى، يا يك عضو 

جامعه مربوطه–بسيار مهم است.

مالحظات مربوط به مناسب بودن پرونده 

تعيين مناسب بودن يك پرونده براى فرايند 
عدالت ترميمى نيازمند بررسى خطرات همراه 
بررسى  چنين  يك  است.  طرفين  براى  آن 
است  چيزهايى  آن  از  فراتر  عواملى  شامل 
متعارف مورد  كه در سيستم عدالت كيفرى 
ممكن  كه  سواالتى  مى گيرد.  قرار  استفاده 

است پرسيده شوند عبارتند از:

بزرگساالن  يا  و  جوانان  براى  برنامه  آيا    •
    مناسب است؟

•   تا چه اندازه جرم جدى بوده است؟
ارتكاب  در  هم  كننده  تشديد  عوامل  آيا    •

    جرم وجود داشته است؟
•   سابقه كيفرى بزه كار چگونه است؟

•   آيا بزه كار تمايلى به شركت در اين فرايند 
    دارد؟ (آيا احتمال دارد وى به مشاركت 

    در فرايند  رضايت دهد؟)
•   وضعيت ذهنى و احساسى بزه كار چگونه 
     است، توانايى هاى شناختى او چقدر است؟
•   آيا اخيرا هيچ تهديدى يا شكل ديگرى از 
              ارعاب (توسط بزه كار) صورت گرفته است؟
جنايتكار سازمان  يك  عضو  بزه كار  آيا    •

    است؟
•   آيا بزه كار با قربانى نسبتى دارد، اگر آرى، 

    چه نسبتى؟
•             آيا قربانى يك شخص حقيقى است يا حقوقى؟
•   آيا قربانيان متعددى وجود دارد، اگر چنين 

    است، همه موافق شركت در فرايندند؟
•   آيا قربانى بزرگسال است يا كودك؟

فرايند  در  شركت  به   تمايل  قربانى  آيا    •
    دارد؟ آيا او براى اين كار رضايت دارد؟
•      وضعيت ذهنى و توانايى شناختى اش چگونه 

    است؟
آيا خطرى آنى براى قربانى شدن دوباره    •

    قربانى وجود دارد؟
•   آيا افراد حامى كه بتوانند در طول  فرايند 
       از قربانى يا بزه كار حمايت كنند، شناسايى 

    شده اند؟
•   آيا قربانى و يا بزه كار قبال در يك فرايند 
    ترميمى شركت كرده اند، اگر چنين است، 

    ماحصل فرايند چه بوده است؟
كرده اعتراف  خود  جرم  به  بزه كار  آيا    •

    است، و يا ال اقل آنرا انكار نمى كند؟
موضوع  به جرم  مربوط  هنوز حقايق  آيا    •

    اختالف است؟
•   آيا مدركى براى ضايعات يا خساراتى كه 

    قربانى(ها) متحمل شده اند وجود دارد؟ 
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چون موفقيت هر برنامه عدالت ترميمى تا حدود زيادى بستگى به دريافت ارجاع هاى مناسب دارد، 
فرآيند ارجاع بايد با مشاوره هاى پيوسته و فعاليت هاى ارتباطى براى تشويق كاركنان كيفرى به 
ميان  فعاالنه پرونده هاى مناسب در  برنامه ترميمى و جستجوى  به يك  ارجاع پرونده هاى مناسب 

پرونده هاى نهاد مربوطه تقويت گردد.

اصول بنيادين (پاراگراف 7 و 9) سه معيار عمده براى طراحى يك فرآيند ترميمى در نظام عدالت 
كيفرى مشخص مى كند:

شواهد كافى: ارجاع فقط بايد هنگامى كه شواهد كافى براى متهم كردن بزه كار وجود دارد، • 
صورت بگيرد؛

رضايت: ارجاع فقط بايد با رضايت آزادانه و داوطلبانه قربانى و بزه كار صورت بگيرد. اما در • 
مرحله ارجاع اوليه ممكن است رضايت هر دو طرف تامين نشده باشد، در اين صورت نخستين 

پيش شرط هر اقدامى براى پيشبرد كار كسب رضايت طرفين خواهد بود.

عدم توازن قدرت و تفاوت هاى فرهنگى: نابرابرى هاى منجر به عدم توازن قدرت، و همچنين • 
تفاوت هاى فرهنگى ميان طرفين، بايد در ارجاع يك پرونده به فرآيند ترميمى مد نظر قرار 
گيرند. در مواردى كه ارجاع ها بدون توجه به عدم توازن هاى بالقوه در قدرت انجام مى گيرد، 
بايد توجه تسهيل گران برنامه را به اين حقيقت جلب كرد و موضوع را در عملكرد فرآيند 
ترميمى مورد توجه قرارداد. معيارها، رويه ها و فرم هاى ارجاع بايد به شيوه اى طراحى شوند كه 
آزمودن اين مورد را توسط آنان كه مسئول و پاسخگوى تصميم ارجاع هستند، تسهيل كند. 
در بعضى موارد نهاد ارجاع دهنده موظف است دقت الزم را بكار برد تا برايش محرز شود كه 
ارجاع يك پرونده به فرآيند جامعه-محور، بزه كار يا قربانى را در معرض خطر قربانى شدن يا 

تهديد مواجه نخواهد كرد.

غالبًا سازوكارهاى ضعيف ارجاع و نرخ پايين ارجاع باعث عملكرد ضعيف يا شكست برنامه هاى 
عدالت ترميمى مى شوند. همان گونه كه پيشتر اشاره شد، روش هاى مختلفى وجود دارد كه مديران 
برنامه مى توانند با استفاده از آنها ارجاع هاى موثر از جامعه و از سطوح مختلف نظام عدالت كيفرى 

را افزايش دهند.

توافق هاى خاص بين سازمانى مى توانند ترجيحا قبل از شروع به كار اين برنامه و يا هنگامى كه برنامه 
تدوين مى شود به عمل آيند. اين توافقنامه ها مى توانند راهنماى انتخاب پرونده ها باشند و معيارهاى 
الزم براى ارجاع را تعيين كنند. همچنين اين موافقتنامه مى تواند رويه هايى را كه بايد در شرايط 
مختلف رعايت شوند (از جمله: چه موقع رضايت يكى از طرفين نمى تواند كسب شود، چه موقع يك 
توافق نمى تواند حاصل شود، چه موقع يكى از طرفين تصميم به خروج از فرآيند مى گيرد، يا چه 
موقع يك بزه كار نمى تواند شروط مندرج در توافق را تحقق بخشد) تعيين كنند. همچنين، قربانيان 
جرايم مى توانند با نپذيرفتن مشاركت در جلساتى با شركت نوع خاصى از بزه كاران به عنوان نگهبان 

بالقوه فرآيند ترميمى عمل كنند.
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تجربه نشان داده است كه تدوين توافقنامه هايى براى تبادل اطالعات با دفاتر عدالت كيفرى براى 
تسهيل شناسايى پرونده ها و شركت كنندگان بالقوه اهميت خاص خواهد داشت. مسايل مربوط به 
عدم افشاى جزئيات مربوط به قربانيان و جزئيات مربوط به بزه كاران (مخصوصا هنگامى كه آنها 
كودك يا جوان اند) به كرات وجود داشته اند. اين مى تواند مانع موفقيت يك برنامه، توالى ارجاع ها 

و كيفيت همكارى بين دفاتر شود.79  

 اين موضوعات همزمان با تدوين برنامه و همزمان با مذاكره در باره توافق هاى بين سازمانى بايد تا 
جاى ممكن توضيح داده شوند.80

ممكن است در معيارهاى مورد استفاده براى انتخاب يك نوع فرآيند ترميمى در نظام هاى قضايى 
تنوع قابل مالحظه اى وجود داشته باشد. مثال معيار شايستگى و پذيرش ميانجى گرى بين قربانى و 
بزه كار ممكن است در نظام هايى كه در آنها دادگاه يا دفاتر ذيربط فقط بزه كارانى كه براى نخستين 
بار مرتكب جرم شده اند را به برنامه ترميمى ارجاع مى دهند با برنامه هايى كه در آنها خود قربانيان 
جرم به صورت مستقيم درخواست ميانجى گرى به كاركنان برنامه مى دهند، تفاوت داشته باشد. تدوين 
روشى براى ارزيابى مناسب بودن و خطرات ناشى از ارجاع هر يك از پرونده ها به فرآيند ترميمى 

مهم است. 

در بسيارى از نظام هاى قضايى نيز الزم مى دانند كه بزه كار داوطلبانه در برنامه هاى عدالت ترميمى 
پذيرش  اين  مسئوليت عمل خود هستند  پذيرش  به  ملزم  بزه كاران  معموال  و گرچه  شركت كند. 
معموال مانند پيدا كردن تقصير در دادگاه كيفرى نيست. در بعضى موارد، مثل همايش گروه خانواده، 
كافى است كه بزه كار در هنگام ارجاع به برنامه «انكار مسئوليت نكند.» از طرف ديگر، برنامه هايى 
كه مداخله را در مراحل محكوميت يا بعد از آن پيشنهاد مى كنند (مانند حلقه صدور حكم) معموال 
به عالوه،  پذيرفته اند.  را  تقصير خود  يا  بزه كارانى است كه مقصر شناخته شده اند  تنها در دسترس 
همان گونه كه قبال نيز ذكر شد، پاراگراف 8 اصول بنيادين تصريح مى كند كه مشاركت بزه كار 
در فرآيند ترميمى به خودى خود نبايد در اقدامات قانونى متعاقب به عنوان شاهدى بر پذيرش تقصير 

استفاده شود.

نقش سازمان هاى مردم-نهاد و جامعه مدنى  6-4
سازمان هاى مردم-نهاد نقش عمده اى در پيشرفت برنامه هاى عدالت ترميمى در سراسر جهان بازى 
كرده اند. موثر بودن آنها در عرصه ترميمى معموال تا اندازه زيادى به نزديكى بيشتر آنان به جامعه 
است  ممكن  موارد  بعضى  در  به همين صورت  دارد.  ريشه  عدالت كيفرى  با كاركنان  مقايسه  در 
سازمان هاى مردم-نهاد بيش از پليس، دادستان ها و قضات اعتبار داشته و از احترام بيشترى برخوردار 

79-See, for example, the evaluation of youth justice pilots in Great Britain; Dignan, 2000  
 80-See the model agreement and the case study presented in the Home Office’s consultation document:   
Home Office (2003), pp. 71-73

اجراى برنامه 75فصل 6



از آلودگى هاى حمايتى و  به دور  از كشورها  باشند. همچنين سازمان هاى مردم-نهاد در بسيارى 
فسادند و همين به ابتكارات برنامه هاى آنها مشروعيت بيشترى مى دهد. اين مشروعيت بسيار مهم 
به ويژه  و  جامعه  ساكنين  مشاركت  به  متكى  آنها  از  بسيارى  كه  ترميمى  برنامه هاى  براى  است 
اطمينان قربانيان جرم است نسبت به اين كه پرونده آنان منصفانه و با احتمال اندك قربانى شدن 

مجدد رسيدگى خواهد شد. 

سازمان هاى مردم-نهاد ممكن است با دولت ها هم شريك شوند. اما با اين كار بايد مطمئن شوند كه 
يكپارچگى برنامه ها به خطر نخواهد افتاد و دستور كارهاى سياسى وارد برنامه نخواهد شد. 

دست آوردهاى برنامه  6-5
اصول بنيادين «دست آورد ترميمى» را به عنوان «توافق ناشى از نتيجه يك فرآيند ترميمى» تعريف 
و  جبران،  خسارت،  پرداخت  مانند  برنامه هايى  و  پاسخ ها  شامل  ترميمى  دست آوردهاى  مى كند. 
خدمات اجتماعى به هدف تامين نيازهاى فردى و جمعى و اجراى مسئوليت هاى طرفين و كسب 

موفقيت در ادغام مجدد قربانى و بزه كار در جامعه است.

عالوه بر خود گفتگو، يكى از هدف هاى مهم فرآيندهاى عدالت ترميمى تالش براى يك توافق 
است. نكته مهم اين است كه توافق حتى المقدور بايد با اجماع همگانى حاصل شود و همه افراد 
ذينفع مانند قربانى جرم، بزه كار و در صورت ضرورت، جامعه در تدوين و تصويب آن مشاركت 

داشته باشند. به عالوه، توافق بايد متناسب با نيازهاى خاص قربانى جرم و بزه كار و جامعه باشد.

تنوع قابل مالحظه اى در نوع، دامنه و اجزاى توافق هاى حاصل از فريندهاى ترميمى وجود دارد. يك 
توافق ممكن است شامل يا فاقد دستورالعمل هاى خاص رفتارى باشد. آنچه اهميت دارد اين است 
كه منابع، برنامه ها و مجازات هايى كه تصور مى شود براى يك پرونده در دست رسيدگى مناسب 
است در دسترس باشد. اين، به نوبه خود، نيازمند آن است كه براى قرار دادن برنامه ها و خدمات 

در دسترس قربانى و بزه كار توافق هاى الزم به عمل آمده باشد. 

اصول بنيادين (پاراگراف 15) تصريح مى كند كه «نتايج توافق هاى حاصل از برنامه هاى عدالت 
يا  قضايى  تصميمات  در  يا  و  گيرند  قرار  قضايى  نظارت  تحت  بايد  امكان  صورت  در  ترميمى 
قضاوت ها گنجانده شوند.» هرگاه اين اتفاق بيافتد، حاصل كار بايد جايگاهى همانند ساير تصميمات 
قضايى يا قضاوت ها داشته باشد. آشكار است كه اين، با توجه به ساختار برنامه و ارتباط آن با نظام 
عدالت كيفرى، در بعضى از پرونده ها بيشتر از پرونده هاى ديگر ميسر است. مزيت ادغام توافق 
در يك تصميم يا حكم قضايى اين است كه متعاقب ادغام، دادگاه ها يا نهاد مجرى قانون موظف 
به نظارت بر توافق و انجام مداخله الزم در صورت ناكامى  بزه كار در انجام شروط توافق شده در 

برنامه خواهد بود.
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يك برنامه ترميمى ممكن است بدون رسيدن به يك توافق نيز موفقيت آميز باشد. مثًال يك قربانى 
ممكن است با داشتن فرصتى براى اينكه به بزه كار بگويد عمل مجرمانه اش چه تاثيرى روى وى 
داشته و با پذيرش مسئوليت از طرف بزه كار ارضا شود. پاراگراف 16 اصول بنيادين توصيه مى كند 
كه «وقتى هيچ توافقى ميان طرفين حاصل نمى شود، پرونده بايد به فرآيند عدالت كيفرى مستقر 
اعاده و بالفاصله تصميمى در مورد چگونگى ادامه كار اتخاذ شود.» در ادامه اين پاراگراف آمده 
است كه صرفا ناكامى در حصول توافق نبايد متعاقبًا در رسيدگى هاى عدالت كيفرى  عليه بزه كار 

به كار رود.

نظارت بر حسن اجراى برنامه   6-6
وجود سازوكارى براى نظارت بر شروط هر توافقى كه در فرآيند ترميمى حاصل مى شود مهم است. 
از مسئوليت هاى  بااليى  بلند  استفاده، ممكن است فهرست  بر راهبرد ترميمى خاص مورد  با تكيه 
اصالحى، الزامات رفتارى و (در جوامع بومى) اصالح سنتى و رسوم جامعه سازى موجود باشد. اصول 
ترميمى (پاراگراف 7) مى گويد كه «توافق ها بايد به صورت داوطلبانه حاصل شوند و صرفا حاوى 

تعهدات منطقى و متناسب باشند.» 

طول  در  حاصله  توافق هاى  مفاد  اجراى  حسن  بر  چگونه  كه  كند  تعيين  بايد  ترميمى  برنامه  هر 
فرآيندهاى ترميمى توسط بزه كاران، و ساير طرفين نظارت خواهد كرد. راه هاى متنوعى براى تعيين 
چنين سازوكارهايى موجود است. سازوكارهاى نظارتى الزاما نيازى ندارند كه تحت خود برنامه قرار 
گيرند. اين كار ممكن است به عهده اداره ديگرى؛ مثل اداره پليس يا مركز مراقبت و نظارت يا 
سازمانى كه با بزه كاران براى كمك به آنها در اجراى برنامه اصالحى و تربيتى شان كار مى كند 
(مثل يك موسسه ترك اعتياد، يك مركز خدمات مشاوره اى يا موسسه مالى) گذاشته شود. نظارت 
بر توافق طرفين در بسيارى از كشورهاى كم درآمد به عهده خود اعضاى جامعه و توان خود تنظيمى 

جامعه گذاشته شده است.

به طور مثال، توافق ها در حلقه صدور حكم منوط به بررسى يك قاضى است كه خواستار گزارش هاى 
در  مى توانند  فرآيند) و گروه هاى حمايت خواهد شد. قضات  اداره  (مسئول  دادرسى  منظم كميته 
خاتمه كار حلقه فرآيند اجراى تصميمات را با تعيين يا تصديق مسئوليت هاى نظارتى جامعه تقويت 
تكميل  زمان  تا  را  مجازات ها  يا ساير  درباره محكوميت حبس  نهايى  مى توانند تصميم  آنها  كنند. 

تعهدات كه بايد در جلسه پيگيرى به تاييد برسد به تعويق اندازند.

انجام توافقات حاصله در جريان يك  بنيادين تاكيد مى كند كه «ناكامى در  پاراگراف 17 اصول 
فرآيند ترميمى بايد به برنامه عدالت ترميمى، يا در صورت الزام قوانين ملى به فرآيند عدالت كيفرى 
مستقر عودت داده شود و بالفاصله بايد تصميمى براى چگونگى ادامه رسيدگى گرفته شود». ناكامى 
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در انجام يك توافق نه يك تصميم يا حكم قضايى نبايد در رسيدگى هاى كيفرى بعدى به عنوان 
تعيين  و  افتاده  اتفاقى  اينكه چه  براى روشن شدن  بكار رود.  براى محكوميت سنگين تر  توجيهى 

اين كه آيا اين ناكامى از طرف اداره حمايت كننده بوده است مى توان با بزه كار مصاحبه كرد.

فرآيند  در  شده  توافق  مالى  خسارت هاى  پرداخت  از  بزه كار  يك  كه  هنگامى  اتريش،  در  مثال 
بزه كار  با  پرونده  اجتماعى  يا مددكار  ميانجى گر و  باز مى ماند،  قربانى-بزه كار  ميان  ميانجى گرى 
تماس مى گيرد و درباره داليل آن سئوال مى كند. معموال يك راه حل براى وضعيت پيدا مى شود. در 
هر حال اگر عليرغم مداخله هاى مكرر و تذكرات مكتوب، پاسخى از طرف بزه كار دريافت نشود، 
پرونده مجددا براى ادامه كار به دفتر دادستان كشور ارجاع مى شود. در چنين وضعيتى ميانجى گر، 
اقدامات مدنى مطلع  قربانى را از احتمال ادعاى خسارت در روند رسيدگى كيفرى و يا از طريق 

مى كند.

7-6- خدمات پشتيبان برنامه
و  حمايت  تامين  حامى،  جامعه اى  ايجاد  براى  مستقيما  ترميمى  عدالت  برنامه  يك  كه  اندازه  هر 
تالش  درجامعه  وى  دوباره  ادغام  و  بزه كار  تربيت  و  اصالح  به  كمك  يا  قربانيان،  به  مساعدت 
مى كند، اين برنامه بايد به ساير خدمات حمايتى و منابع  جامعه تكيه كند. در صورت وجود اين گونه 
خدمات، ايجاد مشاركت صحيح يا تدوين توافقنامه هاى بين سازمانى و آيين نامه هاى تبادل خدمات، 
موضوعى ساده خواهد بود. در بسيارى از شرايط و جوامع ديگر كه خدمات مناسبى وجود ندارد يا 
در دسترس بزه كاران و قربانيان نيست، ممكن است الزم باشد تا اين خدمات را توام با برنامه هاى 

عدالت ترميمى ايجاد كرد.

8-6- روابط عمومى و روابط با رسانه ها
مطلع نگاه داشتن جامعه از پيشرفت ها و اجراى يك برنامه عدالت ترميمى معموال از پيش شرط هاى 
موفقيت آن است. هنوز ممكن است يك جامعه برخى نگرانى ها درباره تاثير و مشروعيت يك 
به  توجه  گيرد.  قرار  نظر  مد  عمومى  ارتباطات  همه  در  بايد  موضوع  اين  و  باشد  داشته  را  برنامه 
نگرانى هاى اعضاى جامعه و دعوت از آنها، در صورت امكان، براى مشاركت و ورود به برنامه 
گامى بزرگ در راستاى ايجاد پايگاه حمايتى وسيعى براى آن خواهد بود. برقرارى خط ارتباطى 
از طريق مشورت منظم و تبادل اطالعات نيز به حفظ نگرش مثبت جامعه نسبت به اجراى برنامه 

كمك خواهد كرد.
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اما در بسيارى از مواقع ارتباط با جامعه به واسطه رسانه هاى گروهى صورت مى گيرد. در اهميت كار با 
رسانه ها براى توضيح يك برنامه به جامعه و مطلع نگهداشتن آن از تحوالت جديد نمى توان غلو كرد. 
داستان هاى منفى و هراسناك مى تواند به منجر به متقاعد كردن نادرست گردد كه ممكن است باعث 
پيدايش تصور عمومى نادرست شود. اين امر به نوبه خود مى تواند باعث گردد تا سازمان هاى ديگر 

بطور فزاينده اى جريان ارجاع پرونده ها را به اين برنامه قطع كنند. 

به نظر مى رسد كه برنامه هاى موفق بايد دربردارنده طرح هاى منسجم و مبتنى بر صداقت و شفافيت 
باشند، حتى اگر گاهى به خاطر حمايت از حريم خصوصى شركت كنندگان در برنامه اين شفافيت 
از  منطقى  غير  و  غير ضرورى  انتقادهاى  اغراق آميز،  عمومى  بيانيه هاى  از صدور  بايد  باشد.  محدود 
و  شايستگى ها  درباره  اغراق آميز  ادعاهاى  همچنين  و  دادرسى،  نظام  ديگر  عناصر  يا  ديگر  ادارات 
جامعه  كه  انسانى  صادقانه  داستان هاى  و  حقايق  ارائه  با  را  آنها  و  كرد  دورى  برنامه  موفقيت هاى 
مى تواند با آنها ارتباط برقرار كند، جايگزين نمود. رهبران فكرى مختلف جامعه و سخنگويان ساير 
نهادهاى قضايى را نيز مى شود براى حصول اطمينان از بيان آشكار حمايت شان از برنامه بسيج كرد.

در نهايت هر برنامه بايد يك طرح احتياطى ارتباطاتى آماده براى اجرا داشته باشد تا در صورتى كه 
يكى از پرونده هايش در مسيرى اشتباه قرار مى گيرد يا يكى از بزه كاران مشمول برنامه باعث جلب 
توجه منفى به برنامه مى شود به اجرا گذاشته شود. در حقيقت در هر برنامه بايد اين طور فرض شود كه 
دير يا زود حداقل يك پرونده براى قربانى يا جامعه بسيار مسئله ساز خواهد شد. كوتاهى در آماده 

شدن براى چنين شرايطى باعث از بين رفتن بسيارى از برنامه هاى نوپا شده است.
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اصول بنيادين (پاراگراف 22) ، كشورهاى عضو را تشويق مى كند تا در صورت اقتضا با همكارى 
جامعه مدنى پژوهش و ارزيابى برنامه هاى عدالت ترميمى را به منظور «سنجش ميزان منتهى شدن 
اين برنامه ها به دست آوردهاى ترميمى، عملكرد آنها به عنوان جايگزين يا مكمل فرآيندهاى عدالت 
كيفرى، و دست آوردهاى مثبتى كه براى همه طرف ها ارائه مى كنند» ارتقا دهند. به عالوه اصول 
بنيادين اين را هم برسميت مى شناسد كه فرآيندهاى ترميمى ممكن است در طول زمان دستخوش 

تغييراتى شوند و «نتايج پژوهش و ارزيابى بايد راهنماى توسعه بيشتر سياست و برنامه باشد.»

1-7- نياز به پايش و ارزيابى برنامه
عليرغم افزايش برنامه هاى عدالت ترميمى در طول چند دهه گذشته در سراسر جهان، تنها در سال هاى اخير 
پژوهش هايى براى ارزشيابى اين برنامه ها انجام گرفته است. اين مسئله تعيين ميزان تاثير رويكردهاى 
ترميمى كه تا كنون ابداع شده اند را مشكل مى كند و مانع بحث درباره شرايط حمايت كننده يا محدود 
كننده برنامه هاى ترميمى مى شود. و از ايجاد چيزى بيش از يك فهرست موقتى از «رويه هاى مطلوب» 

مبتنى بر حقايق براى هدايت تدوين و اجراى برنامه هاى جديد جلوگيرى مى كند. 

براى فراهم كردن امكان ارزيابى منظم، بايد داده هاى مورد نياز ارزيابى بر مبنايى منظم و متوالى در 
مراحل اوليه تدوين برنامه و حتى قبل از به اجرا درآمدن آن،  شناسايى و گردآورى شود. استانداردها 

و هدف هاى برنامه بايد تعيين و سازوكارهاى پايش و ارزيابى ايجاد گردد.81

7- پايش و 
ارزيابى
برنامه

81

81-See Galaay’s practical guide on “Evaluating Restorative Community Justice Programs”, 1998  



اطالعات آمارى و كيفى هر دو بايد به عنوان بخشى از فرآيند پايش و ارزيابى گردآورى شوند. 
اطالعات آمارى كه مى تواند گردآورى گرد بايد شامل موارد زير باشند:

تعداد و انواع پرونده هاى ارجاع شده به برنامه هاى ترميمى (شامل ماهيت بزه  ارتكابى)؛• 
منابع ارجاع؛• 
طول زمان الزم براى آماده سازى پرونده؛• 
زمان الزم براى انجام فرآيند ترميمى؛• 
ماهيت و محتواى توافق؛• 
سرعت تكميل موفقيت آميز توافقات حاصله؛• 
ترميمى شركت •  فرآيندهاى  قبال در  بزه كارانى كه  بزه توسط  ارتكاب مجدد  نوع و دفعات 

داشته اند؛ 
تعداد داوطلبان و ساعات كار انجام شده در فرآيندهاى ترميمى؛• 
اطالعات مربوط به هزينه ها؛• 
ويژگى هايى (مانند سن، جنسيت و قوميت) قربانيان جرم، بزه كاران، و ساكنين جامعه كه در • 

برنامه هاى ترميمى شركت مى كنند؛
معلومات شركت كنندگان و رضايت آنان از تجربه فرآيند؛• 

ساير  و  طرفين  با  مصاحبه  و  ترميمى  فرآيند  مشاهده  طريق  از  مى توانند  نيز  كيفى  داده هاى 
شركت كنندگان در آن گردآورى شوند.

2-7- چالش هاى ارزيابى برنامه هاى عدالت ترميمى
در تالش براى ارزيابى سودمندى فرآيندهاى عدالت ترميمى چالش هايى وجود دارد. اين چالش ها 

شامل، و البته نه محدود به موارد زيراند:

دشوارى تامين گروه هاى كافى براى كنترل قربانيان جرم و بزه كارانى كه در نظام عدالت • 
كيفرى متعارف شركت كرده اند.

بيشمارى برنامه هاى ترميمى و آرمان ها و هدف هاى اين برنامه ها.• 
تنوع پذيرى گسترده در ماهيت و تعداد پرونده هاى رسيدگى شده در برنامه هاى ترميمى.• 
تسهيل گران، •  آموزش  و  شايستگى  ارجاع،  معيارهاى  مقايسه  قابليت  و  كافى  كنترل  فقدان 

چارچوب قانونى و سياستى كه برنامه ترميمى در آن اجرا مى شود و معيارهاى متنوعى كه بايد 
در ارزيابى حاصل كارها استفاده شوند.
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تنوع شاخص هايى كه براى سنجش موفقيت برنامه به كار مى روند.• 
تنوع در دوره زمانى به كار رفته براى سنجش تكرار جرم در ميان بزه كارانى كه در برنامه هاى • 

ترميمى شركت كرده اند.
و •  جرم  قربانى  «رضايت»  تا  مى روند  به كار  برنامه  ارزيابى هاى  در  كه  خاصى  معيارهاى 

فرآيندهاى  در  بزه كاران  و  قربانيان  كه  انتظاراتى  و  جرم،  قربانيان  «ترس»  ميزان  بزه كار، 
ترميمى داشته اند را بسنجند. اين ها، براى مثال، مجموعه اى از شاخص هايى هستند كه مى توانند 
به  رسيدگى  شيوه  (الف)  از  رضايت  جمله  از  بزه كاران،  و  قربانيان  رضايت  سنجش  براى 
پرونده هايشان، (ب) دست آورد پرونده، (ج) رضايت از تسهيل گر (د) منصفانه بودن فرآيند، 

و (ها) تعامل با بزه كار استفاده شوند. 
حوه انجام ارزيابى تجربه قربانى جرم و بزه كار از اجراى فرآيند ترميمى.• 
كنترل محدوده هاى وسيع مختلف، مانند: جوامع شهرى/روستايى و جوامع شديدا مشكل دار/• 

شديدا يكپارچه–كه فرآيند ترميمى در آن انجام مى گيرد.
كنترل انواع گوناگون آموزش هايى كه كاركنان برنامه و تسهيل گران دريافت مى كنند.• 
كنترل چارچوب هاى قانونى و سياست هايى كه برنامه هاى ترميمى در آنها اجرا مى شوند.• 
تعيين كيفيت فرآيندهايى كه شديدا ذهنى، شخصى و تعاملى اند.• 
تدوين معيارهايى براى بررسى ميزانى كه برنامه هاى ترميمى ظرفيت جامعه، خانواده و نظام • 

را افزايش مى دهند.
تدوين معيارهايى براى ارزيابى توانمندسازى قربانى، ندامت و اصالح بزه كار.• 
سيستم»، •  «ظرفيت  خانواده»،  «ظرفيت  جامعه»،  «ظرفيت  مثل  مفاهيمى  كردن  عملياتى 

«توانمند سازى قربانى»  و «دخالت دادن جامعه».
به ويژه در •  ترميمى،  ابتكارهاى عدالت  بودن  به صرفه  بررسى مقرون  براى  معيارهايى  تدوين 

مقابل نظام عدالت كيفرى متعارف.

تا امروز روى تجربه هاى قربانيان جرم و بزه كاران متمركز بوده  اكثر ارزيابى هاى به عمل آمده 
است. به نظرات سياستمداران و مقامات عالى رتبه مجرى قانون و عدالت كيفرى توجه كمترى شده 
است. تصميمات، كرده ها و ناكرده هاى آنان مى تواند تاثير مهمى روى توسعه و اجرا و موفقيت 
نهايى فرآيندهاى عدالت ترميمى داشته باشد. همين طور اگر نگوييم هيچگونه تمركزى اما توجه 
اندكى به نقشى كه تسهيل گران در موفقيت اقدامات ترميمى بازى مى كنند، از جمله تاثير آموزش، 
شخصيت و «سبك» ويژه تسهيل گر، و تجربه آنها در ايجاد نتايج مثبت شده است. تجربه اى كه 
قربانيان جرم و بزه كاران از فرآيند دارند مى تواند به اندازه عملكرد چارچوب قانونى و سياستى كه 
تعامل در آن صورت گرفته است و به اندازه مهارت هاى تسهيل گر و خود رويكرد ترميمى خاص 

باشد.
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مجموعه اى از معيارها براى سنجش حاصل كارهاى برنامه ها–   از جمله شاخصه هاى كيفى تر مثل 
شاخصه هاى  و  جامعه،  اعضاى  جمله  از  ثالث،  طرف هاى  و  بزه كاران،  قربانيان،  رضايت  سطوح 
كمى تر مثل سطوح و شدت ارتكاب دوباره جرم، و ميزان ترس جامعه از جرم– وجود دارد. به عالوه 
براى رسيدن به استانداردهاى ارزيابى، الزم است بين تجربه ها و رفتارهاى گروهى از بزه كاران و 
قربانيانى كه در يك فرآيند ترميمى شركت كرده اند و گروه مشابهى از بزه كاران و قربانيان كه 

در معرض پاسخ عدالت كيفرى استاندارد بوده اند مقايسه اى به عمل آيد.

سنجش تاثير برنامه ها برتكرار جرم  7-3
يك جنبه كليدى بيشتر نگرش هاى عدالت ترميمى تمايل آنها به مالحظه جرم يا منازعه در يك 
چارچوب كل نگر و شناسايى و بررسى علل ريشه اى اين رويداد است. ايجاد يك چارچوب ارزيابى 
براى سنجش ميزان تاثير هريك از مداخله هاى ترميمى در رسيدگى به مسائل زيربنايى بسيار دشوار 
و نيازمند كار زياد است. اين نوع ارزيابى كمتر متمايل به تحليل هاى آمارى است و مستلزم يك 

طرح تحقيق مبتنى بر جمع آورى اطالعات از طرف هاى درگير در مداخله ترميمى است.

برنامه هاى عدالت ترميمى وجود  تاثير مثبت  عليرغم شواهد روشنى كه درباره جنبه هاى مختلف 
مداخله هاى  آيا  كه  بدانند  مى خواهند  هنوز  سياستگذاران  و  دست اندركاران  پژوهشگران،  دارد، 
عدالت ترميمى مى توانند جرم را كاهش دهند، و اگر چنين است، چطور و چه زمانى. تصويرى كه 
از ادبيات رو به رشد تحقيقات تجربى در زمينه عدالت ترميمى و ارتكاب مجدد جرم بدست مى آيد 

هنوز كامال روشن نيست.

بزه كاران  و  قربانيان  به  ترميمى  عدالت  فوايد  دادن  نشان  براى  است  ممكن  برنامه ها  اين  حاميان 
خشنودى كه با آنان منصفانه رفتار شده اشاره كنند. اما اين كه يك ابتكار عدالت كيفرى مى تواند 
چه تاثيرى بر بزه كارى هاى آتى داشته باشد در كانون بحث هاى مربوط به موفقيت برنامه باقى 
در  مجدد  بزه كارى  سنجش  و  ادراك  چگونگى  درباره  توجهى  قابل  گوناگونى  ماند؟  خواهد 
مختلف  دست آوردهاى  پيدايش  در  گوناگونى ها  اين  احتماال  است.  موجود  مختلف  پژوهش هاى 

نقش داشته اند.82

ترميمى  عدالت  مداخله هاى  داد كه  نشان  ترميمى  عدالت  برنامه  ارزيابى هاى  از  اخير  تحليل  يك 
مى رسد  به نظر  است.  بوده  همراه  جرم  تكرار  اهميت  پر  ولى  كم  نسبتا  كاهش  با  متوسط  به طور 
كه  كردند  مشخص  تحليل ها  بوده اند؛  موثرتر  خطرناك  كمتر  بزه كاران  مورد  در  مداخله ها  كه 

مداخله هاى عدالت ترميمى كاهشى در تكرار جرم ميان بزه كاران خطرناك تر نشان نمى دهند.83 

82-Hayes, 2005  
83-Bonta et al., 2006  
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براى  چيزها  بهترين  كه  داد  نشان  ترميمى  همايش  مداخله  يك  از  بعد  جرم  تكرار  درباره  تحقيق 
پيش بينى ارتكاب مجدد جرم شامل اطالعاتى درباره خود بزه كاران–مثل سن، سن ارتكاب جرم براى 
اولين بار، جنسيت، و سابقه ارتكاب جرم–     است. احتمال ارتكاب مجدد جرم در افراد مذكر بيشتر از 
افراد مونث است و وقتى جوانان در سنين پايين مرتكب جرم مى شوند، احتمال ارتكاب مجدد جرم 
در آنها باال است.84 برآورد تاثير فرآيندهاى عدالت ترميمى بر ابعادى غير از بزه كار، مثل ميزان 
اثرگذارى وجود و عملكرد چنين برنامه هايى بر توانمندسازى جوامع و اعضاى آنها، بسيار مشكل تر 

است. اين ها انواع كيفى شاخصه هايى هستند كه نياز به پژوهش عميق دارند.

رفتارى  نيوزيلند دست آوردهاى  و  استراليا  در  ترميمى  همايش هاى  اخير  بررسى هاى  از  بعضى  در 
اين مطالعات  از  همايش هاى برگزار شده براى جوانان بزه كار در دست پژوهش است. در بعضى 
عالوه بر توجه به تاثير اين همايش ها در مقايسه با برنامه هاى قضازدايى دادگاه ها يا مبتنى بر دادگاه 
اين كه  ارتكاب مجدد جرم و  بزه كار و خصوصيات همايش در پيش بينى  به ويژه گى هاى متفاوت 
چگونه تفاوت ها در يك مداخله به ارتكاب مجدد جرم مربوط مى شود، تمركز شده است تا مقايسه 

اثرات دو يا چند مداخله بر رفتار بزه كارانه آتى.85

پيرامون تكرار جرم (از جمله سن، جنسيت،  معلوم  نشان مى دهند كه ماوراى نكات  اين مطالعات 
سابقه ارتكاب جرم)، موارد ديگرى هستند كه در همايش ها رخ مى دهند و به كاهش تكرار جرم 
مربوط اند: وقتى بزه كاران جوان نادم اند و توافق هاى همايش (يا دست آوردهاى آن) با اجماع نظر 
واقعى حاصل مى شود احتمال تكرار جرم كمتر است. در اين موارد هم كاهش جرم مشاهده شده 
است: وقتى كه بزه كاران جوان همايش هاى بياد ماندنى دارند، با انگ بى آبرويى شرمنده نمى شوند، 
در تصميم گيرى هاى همايش شركت دارند، توافق هاى همايش را رعايت مى كنند يا به خاطر رفتار 
بزه كارانه خود ابراز تاسف مى كنند، وقتى قربانى را مى بينند و از او عذر خواهى مى كنند و احساس 

مى كنند كه خطاها را اصالح كرده اند.86

نتايج ارزيابى ها و شواهد ظهور بهترين رويه ها  7-4
گرچه تاكنون تنها چند ارزيابى نسبتا منظم از برنامه هاى عدالت ترميمى به عمل آمده، به نظر مى رسد 
توانايى  از  بيشتر  ترميمى  فرآيندهاى  بالقوه  توانايى  كه  مى دهد  نشان  بررسى ها  اين  يافته هاى  كه 
فرآيند عدالت كيفرى معمول است كه به تنهايى براى حل موثر منازعات، تضمين پاسخگو بودن 
ارزيابى  مطالعات  غياب  در  حتى  مى كند.  عمل  قربانيان  نيازمندى هاى  برطرف كردن  و  بزه كاران 
كافى، به نظر مى رسد پيرامون اين كه برنامه هاى عدالت ترميمى در رسيدگى به نيازهاى قربانيان و 
بزه كاران و نرخ تكرار جرم بدتر از هر شيوه ديگرى عمل نمى كند يك توافق كلى وجود دارد.88 

84-Hayes and Daly, 2004, p. 20  
85-See: Hayes and Daly, 2004, Hayes and Daly, 2003; Maxwell and Morris, 2001  
86-Hayes and Daly, 2003; 2004 
87-Maxwell and Morris, 2001  
88-Miers, 2001, p. 85; see also McCold, 2003  
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بعضى از يافته هاى ارزيابى هايى كه تا امروز به عمل آمده اند عبارتند از:
عدالت ترميمى تاثير مثبتى در كاهش فراوانى و شدت تكرار جرايم دارد.• 
سطوح حمايتى بااليى از قربانيان جرم و اصالح بزه كار در جوامع وجود دارد. • 
بسيارى از قربانيان جرايم مايلند فرصتى براى مالقات با مجرم پرونده خود داشته باشند.• 
اگر فرصتى داده شود، بسيارى از قربانيان و بزه كاران در يك برنامه عدالت ترميمى شركت • 

خواهند كرد.
بر پايه شواهد موجود فرآيندهاى عدالت ترميمى مى توانند فشار اختالل ناشى از آسيب روحى-• 

روانى را كاهش دهند.
نگرش هاى ترميمى در بعضى از نظام هاى قضايى هزينه هاى دادگاه و زمان رسيدگى قضايى را • 

كاهش داده و ارائه خدمات را بهبود بخشيده اند.
اطمينان كمترى وجود دارد كه فرآيندهاى ترميمى بتوانند ظرفيت جوامع و خانواده ها را براى • 

ترميم آسيب ناشى از جرم افزايش دهند.  

يافته هاى كلى

نرخ مشاركت قربانيان جرم و بزه كاران در فرآيندهاى عدالت ترميمى با توجه به نوع جرم، • 
بزه كاران  و  قربانيان  بين  روابط  ماهيت  و  قربانيان  و  بزه كاران  مختلف  شخصى  ويژگى هاى 

متفاوت است.
هنگامى كه قربانيان و بزه كاران در برنامه هاى ترميمى شركت مى كنند، نرخ حصول به توافق • 

و رعايت توافق توسط بزه كاران بسيار باال است.
به نظر مى رسد كه هيچ محدوديت ذاتى در انواع پرونده هايى كه مى توانند به فرآيندهاى ترميمى • 

ارجاع شوند وجود ندارد.
قربانى و •  بين  ميانجى گرى  از طريق  موفقيت آميز دعاوى  بر حل و فصل  مبنى  گزارش هايى 

بزه كار و همايش در مورد جرايم عليه اموال و جرايم خشونت بار بزه كاران بزرگسال و جوان 
و بزه كاران و قربانيانى كه با يكديگر نسبت دارند و همچنين كسانى كه با يكديگر غريبه اند، 

وجود دارد.
يافته هاى اوليه نشان مى دهند كه ميانجى گرى بين قربانى و بزه كار مى تواند در مورد پرونده هاى • 

مربوط به خشونت هاى جدى با موفقيت استفاده شود.
هم قربانيان و هم بزه كاران فرآيندهاى ترميمى را منصفانه تر از نظام عدالت كيفرى متعارف • 

رتبه بندى مى كنند.
مطالعات نشان داده است كه نرخ رضايتمندى قربانيان جرم و بزه كاران از فرآيندهاى ترميمى • 

باالى 95 درصد است. 
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فرآيندهاى ترميمى مى توانند هزينه اجراى عدالت را كاهش دهند و در پاسخگويى به جرم به • 
افزايش كارايى ها منجر شوند.

هنگامى كه نهادها و برنامه ها با همكارى يكديگر فعاليت مى كنند اثربخشى فرآيندهاى عدالت • 
ترميمى افزايش مى يابد.

پليس
براى افسران پليس اين امكان وجود دارد كه همايش هايى ترميمى برگزار كنند كه مستلزم • 

ساير  و  بزه كارن  قربانيان،  توسط  شدن  نگريسته  منصفانه  نيز  و  بزه كاران  مسئوليت پذيرى 
طرف هاى مربوطه است.

عدالت ترميمى مى تواند روى هم رفته جزء الينفك راهبرد تامين امنيت عمومى و وسيله اى • 
باشد براى بهبود روابط  پليس–جامعه.

قربانيان جرم
در بعضى نظام هاى قضايى برنامه عدالت ترميمى براى تماس با قربانيان و پيشنهادگزينه عدالت • 

ترميمى با مشكالتى روبه رو شده اند.
عدالت ترميمى اثر مثبتى بر احساس قربانيان جرم نسبت به پايان وضعيت نامطلوب و احساس • 

آرامش شان دارد.
قربانيان بزه گزارش داده اند كه پس از مالقات با بزه كاران خود، در چارچوب ميانجى گرى • 

بين قربانى–   بزه كار، كمتر از شرايطى كه فرصت اين مالقات به آنها داده نشده بود احساس 
ترس كرده اند.

براى جبران •  فرصتى  مى دهد،  را  شنيده شدن صدايشان  مجال  قربانيان  به  ترميمى  فرآيندهاى 
خسارت ايجاد مى كند، فرصتى براى شنيدن عذرخواهى بزه كاران و دريافت اطالعات بيشتر 
درباره جرم از بزه كار در اختيار قربانيان مى گذارد، داليل انتخاب قربانى و ارتكاب جرم عليه او 
توسط مجرم و جزئيات ديگر جرم را روشن مى كند. هيچ كدام از اين ها در نظام عدالت كيفرى 

متعارف وجود ندارد.

بزه كاران
بر اساس شواهد اوليه ارزيابى ها، فرآيندهاى ترميمى گاه مى توانند فراوانى و شدت ارتكاب • 

مجدد جرم را كاهش دهند.
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بر طبق بعضى شواهد نرخ ارتكاب مجدد جرم در ميان بزه كارانى كه مرتكب جرم عليه اشخاص • 
مى شوند كمتر از مرتكبين جرم عليه اموال است.

بزه كارانى كه در فرآيندهاى ترميمى شركت كرده اند خود را بيشتر متعهد به رعايت توافق ها • 
مى دانند.

بر اساس شواهدى از نظام هاى قضايى اروپايى، فرآيندهاى ترميمى مى توانند به طور پر اهميت • 
و مثبتى روى احترام به نفس بزه كاران اثر بگذارند و به آنها كمك كنند تا مسئوليت عمل خود 

و پيامدهاى آن را بپذيرند.

اصالح و تربيت
همايش هاى •  از  بزه كاران  و  جرم  قربانيان  رضايتمندى  از  بااليى  سطح  دهنده  نشان  ارزيابى ها 

ترميمى است كه توسط ماموران مراقبت و نظارت (انگلستان) برگزار مى شود.
برخى شواهد موجود ( انگلستان و اياالت متحده) نشان مى دهد كه فرآيندهاى ترميمى مى توانند • 

به ايجاد محيط امن تر در درون نهادهاى صالحى و تربيتى كمك كنند.

جامعه
فرآيندهاى عدالت ترميمى مى توانند مداخله جامعه را افزايش دهند و مشاركت افراد جامعه در • 

پاسخگويى و حل و فصل  مسائل ناشى از جرم و بى نظمى اجتماعى را تسهيل كنند. 
هرگاه داوطلبان جامعه به طور صحيح آموزش ببينند، مى توانند در تسهيل فرآيندهاى ترميمى به • 

همان اندازه مسئولين عدالت كيفرى موثر باشند.
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هدف اين كتاب ارائه ديدى روشن و دقيق به خواننده در باره موضوعات كليدى مرتبط با طراحى و 
اجراى برنامه هاى عدالت ترميمى بود. اصول بنيادين سازمان ملل متحد درباره استفاده از برنامه هاى 
بر  مبتنى  اصول  اين  فراهم كرد.  را  بحث  اين  اصلى  زمينه  موضوعات كيفرى  در  ترميمى  عدالت 
نگرشى است كه بر مبناى آن برنامه هاى عدالت ترميمى با مناسب ترين و موثرترين شكل در درون 
نظام عدالت كيفرى موجود ايجاد مى شوند. اما اين طور تشخيص داده شده است كه برنامه هاى عدالت 
ترميمى مى توانند روى ساختارها و فرآيندهاى عدالت سنتى و جامعه-محور نيز بنا شوند. يك مطلب 
با  مى توانند  ترميمى  عدالت  مبانى  و  اصول  است كه  اين  از  عبارت  راهنما  كتاب  اين  در  كليدى 

نيازهاى خاص هر يك از نظام هاى قضايى و جوامع نيز مطابقت داده شوند.

در فصول مختلف اين كتاب راهنما به بررسى انواع مختلف برنامه هاى عدالت ترميمى، نياز به تهيه 
رهنمودهاى قانونى و تنظيم كننده اقدامات ترميمى، شركت كنندگان كليدى در برنامه هاى ترميمى، 

ابعاد مختلف اجراى برنامه، و نياز به پايش و ارزيابى برنامه پرداخته شده است.

در سرتاسر اين كتاب راهنما با استفاده از مثال ها تالش شده است تا جريان پوياى اقدامات عدالت 
ترميمى در نظام هاى قضايى و جوامع مختلف در پهنه جهان، برجسته گردد. اين مثال ها بايد فقط 
به عنوان توضيحاتى پنداشته شوند كه شيوه هاى مورد استفاده نظام هاى قضايى و جوامع براى اعمال 
اصول عدالت ترميمى جهت تامين نيازهاى قربانيان، بزه كاران، خانواده هاى آنان، و جامعه به عنوان 

يك كليت را نشان مى دهند.
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قابل  پتانسيل  ترميمى  عدالت  برنامه هاى  كه  است  اين  جهان  سراسر  در  ذينفع  گروه هاى  تجربه 
توجهى براى رسيدگى و ترميم موثرتر آسيب ناشى از عمل مجرمانه را دارند. در ضمن برنامه هاى 
به بزه كاران فرصتى بدهند تا مسئوليت  عدالت ترميمى مى توانند صداى قربانيان را رساتر كنند، 
رفتار خود را به عهده بگيرند و كمك هايى را كه براى تامين نيازهاى ويژه خود دارند دريافت كنند 
و به جوامع، راهبرد موثرترى نه فقط براى پاسخگويى به جرم، بلكه براى توسعه و تقويت ظرفيت 

پيشگيرى و حل وفصل منازعات ارائه كنند.

رويكرد  اين  بنابراين  نيست.  جرم  به  همه»  براى  مناسب  سايز  «تك  رويكردى  ترميمى  عدالت 
بهترين  به  به گونه اى اجرا مى كنند كه  هنگامى كه دولت ها و جوامع، اصول عدالت ترميمى را 
وجه نيازهاى قربانيان جرايم، بزه كاران و اعضاى جامعه را برآورده مى كند، عدالت ترميمى تكامل 
مى يابد و شكل هاى جديدى به خود مى گيرد. يك معيار موفقيت فرآيند ترميمى اين است كه بذر 
انواع مختلفى از برنامه ها و فرآيندها را پاشيده است. اميد آن مى رود كه مطالب فراهم شده در اين 
كتاب راهنما كمكى باشد براى توجه به برنامه هاى عدالت ترميمى و اجراى آن توسط دولت ها و 

جوامع.
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مقدمه
با به ياد داشتن اينكه ابتكارهاى عدالت ترميمى در سراسر جهان رشد شگرفى داشته است،

با تصديق اين كه اين ابتكارها اغلب بر پايه اشكال سنتى و بومى عدالت، كه جرم را براى مردم 
اساسا زيانبار مى دانند، ايجاد مى شوند،

برابرى  و  كرامت  به  كه  است  جرم  به  تكامل  حال  در  پاسخى  ترميمى  عدالت  اين كه  تائيد  با 
همه افراد احترام مى گذارد، ايجاد تفاهم مى كند، و هم سازى اجتماعى را از طريق التيام قربانيان، 

بزه كاران و جامعه رواج مى دهد،

تبادل آزادانه احساسات و  توان  متاثر شده اند  از جرم  به كسانى كه  اين نگرش  اين كه  تاكيد  با 
تجربه هاى خود را مى دهد، و هدفش تامين نيازهاى آنان است،

با آگاهى از اينكه اين نگرش به قربانيان فرصتى براى دريافت خسارت، احساس امنيت و پايان 
وضعيت نامطلوب ناشى از جرم؛ به بزه كاران بصيرت نسبت به داليل و اثرات رفتارخود و پذيرش 
مسئوليت آن به طريقى معنادار؛ و به جامعه توان درك علل ريشه اى جرم و ارتقاى رفاه و پيشگيرى 

از جرم را مى دهد،

با عنايت به اينكه اقدامات ترميمى باعث پيدايش مجموعه اقداماتى مى شود كه با در نظرگرفتن 
وضعيت قانونى، اجتماعى و فرهنگى، در مطابقتشان با نظام هاى مستقر عدالت كيفرى انعطاف پذيرند 

و اين نظام ها را تكميل مى كنند، و 

با تصديق اين كه استفاده از عدالت ترميمى به حق دولت ها براى پيگرد قضايى بزه كاران لطمه نمى زند،
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الف- استفاده از اصطالحات

1. برنامه عدالت ترميمى. يعنى استفاده از هر برنامه اى كه از فرآيندهاى ترميمى استفاده مى كند و 
به دنبال نيل به دست آوردهاى ترميمى است.

2. فرآيند ترميمى. يعنى هر فرآيندى كه در آن قربانى و بزه كار، و در صورت امكان، هريك از 
اعضا يا افراد جامعه كه از جرم اثر پذيرفته اند براى حل و فصل موضوعات ناشى از جرم، فعاالنه با 

يكديگر، و معموال با كمك يك تسهيل گر مشاركت مى كنند.

3. دست آورد ترميمى. يعنى توافقى كه به عنوان نتيجه يك فرآيند ترميمى پديد مى آيد. دست آورد 
اجتماعى است كه  برنامه هايى مثل پرداخت خسارت، رد مال و خدمات  ترميمى شامل پاسخ ها و 
هدف آن برآورده كردن نيازها و مسئوليت هاى فردى و جمعى طرفين و بازگشت مجدد قربانى و 

بزه كار به جامعه است.

4. طرفين. يعنى قربانى، بزه كار و هريك از افراد و اعضاى ديگر جامعه كه از عمل مجرمانه اثر 
پذيرفته و ممكن است در فرآيند شركت كنند.

5. تسهيل گر. يعنى فردى كه نقش او تسهيل مشاركت طرف ها، به شيوه اى منصفانه و بى طرفانه، در 
فرآيند مشاركتى است.

ب- استفاده از فرآيند ترميمى

6. برنامه هاى عدالت ترميمى با توجه به قوانين ملى مى توانند در هر مرحله از نظام عدالت كيفرى 
استفاده شوند.

7. فرآيندهاى ترميمى تنها بايد در صورت وجود شواهد كافى مبنى بر محكوميت بزه كار و با رضايت 
آزاد وداوطلبانه قربانى و بزه كار استفاده شوند. قربانى و بزه كار بايد بتوانند هرگاه كه خواستند اين 
باشد. متناسب  و  منطقى  تعهدات  شامل  فقط  و  حاصل  آزادنه  بايد  توافق  بگيرند.  پس  را  رضايت 

8. طبيعتا قربانى و بزه كار بايد پيرامون حقايق اساسى يك پرونده به عنوان مبنايى براى مشاركت شان 
در يك فرآيند ترميمى توافق نظر داشته باشند.

9. نابرابرى هايى كه منجر به عدم توازن قدرت مى شوند، و همچنين تفاوت هاى فرهنگى ميان طرفين 
بايد در ارجاع يك پرونده به يك فرآيند ترميمى و در جريان آن مورد مالحظه قرار گيرد.

10. هنگام ارجاع هر پرونده به فرآيند ترميمى و در جريان آن ايمنى طرفين مراعات خواهد شد.
11. هنگامى كه فرآيند ترميمى مناسب يا ممكن نيست، بايد پرونده به مقامات عدالت كيفرى اعاده 
و بالفاصله تصميمى درباره چگونگى ادامه كار گرفته شود. مسئولين عدالت كيفرى در چنين مواردى 
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بايد براى تشويق بزه كار به پذيرش مسئوليت در برابر قربانى و جامعه مربوطه سعى بليغ كنند، و از 
ادغام مجدد قربانى و بزه كار در جامعه پشتيبانى نمايند.

ج- اجراى برنامه هاى عدالت ترميمى

از برنامه هاى عدالت  بايد تعيين رهنمودها و استانداردهاى حاكم بر استفاده  12. كشورهاى عضو 
و  رهنمودها  اين  دهند.  قرار  مالحظه  مورد  قانون گذار،  مقامات  با  لزوم  صورت  در  را،  ترميمى 

استانداردها بايد ضمن احترام به اصول بنيادين تعيين شده در سند حاضر به موارد زير توجه كنند:
 

(الف) شرايط ارجاع پرونده ها به برنامه هاى عدالت ترميمى.  
(ب) كنترل پرونده ها در جريان يك فرآيند ترميمى.  

(ج) صالحيت ها، آموزش و ارزيابى تسهيل گران.  
(د) اداره برنامه هاى عدالت ترميمى.  

(ها) معيارهاى توانمندى و مقررات رفتارى حاكم بر اجراى برنامه هاى عدالت ترميمى.  

اساسى  روشى  ضمانت هاى  بايد  ترميمى  فرآيندهاى  به ويژه  و  ترميمى  عدالت  برنامه هاى  در   .13
تضمين كننده رعايت انصاف در برابر بزه كار و قربانى اجرا شود:

پيرامون  حقوقى  مشاور  با  مشورت  حق  بايد  ملى  قوانين  طبق  بزه كار  و  قربانى  (الف)   
         فرآيند ترميمى، و در صورت نياز حق ترجمه و تفسير داشته باشند. به عالوه افراد 
                                    صغار هم بايد از حق مساعدت يكى از والدين يا سرپرستان قانونى خود بهره مند باشند؛
  (ب)   طرفين قبل از موافقت با شركت در فرآيند ترميمى بايد كامال از حقوق خود، ماهيت 

                     فرآيند و نتايج احتمالى آن آگاه شوند؛
(پ)   قربانى و بزه كار هيچ يك نبايد براى شركت در فرآيندهاى عدالت ترميمى و يا   
                           پذيرش دستاوردهاى ترميمى با وسايل غير منصفانه تحت اجبار يا تلقين قرار گيرند؛

14. تصميماتى كه در فرآيندهاى ترميمى غير علنى اتخاذ مى شوند بايد محرمانه باقى بمانند و بعد ها 
هم جز با رضايت طرفين و يا در صورت لزوم طبق قوانين ملى افشا نشوند.

نظارت قضايى  بايد تحت  يا  امكان،  ترميمى، در صورت  فرآيندهاى عدالت  توافق هاى  نتايج   .15
حاصل شوند و يا در يك تصميم يا حكم قضايى گنجانيده شوند.

16. چنانچه توافقى بين طرفين حاصل نشود، پرونده بايد به فرآيند عدالت كيفرى موجود اعاده و 
بالفاصله تصميمى براى چگونگى تداوم كار اتخاذ شود. ِصرف قصور در رسيدن به توافق نبايد در 

اقدامات بعدى عدالت كيفرى مورد استفاده قرار گيرد.

اصول بنيادين سازمان ملل متحد درباره استفاده از برنامه هاى عدالت ترميمى در موضوعات كيفرى 101پيوست 2



17. كوتاهى در اجراى توافقى كه در جريان يك فرآيند ترميمى حاصل شده است بايد به برنامه 
ترميمى، يا در صورت الزام قوانين ملى به فرآيند عدالت كيفرى مستقر ارجاع و بالفاصله تصميمى 
براى چگونگى تداوم كار اتخاذ شود. قصور در اجراى يك توافق، نه يك تصميم يا حكم قضايى، 
نبايد در اقدامات عدالت كيفرى متعاقب به عنوان توجيهى براى محكوميتى سنگين تر مورد استفاده 

قرار گيرد.

18. تسهيل گران بايد وظايف خود را به نحو بى طرفانه و با احترام الزم به كرامت طرفين انجام دهند. 
تسهيل گران در موضع خود بايد مطمئن شوند كه طرفين با احترام به يكديگر عمل مى كنند و به 

طرفين كمك كند كه راه حل مناسبى بين خود پيدا كنند.

19. تسهيل گران بايد درك خوبى از فرهنگ ها و جوامع محلى داشته باشند و در صورت امكان، قبل 
از پذيرش مسئوليت هاى تسهيل گرى آموزش هاى مقدماتى الزم را ببينند.

د- تداوم پيشرفت برنامه هاى عدالت ترميمى

20. كشورهاى عضو بايد تدوين راهبردها و سياست هاى ملى را با هدف توسعه عدالت ترميمى و 
ترويج يك فرهنگ مناسب براى استفاده از عدالت ترميمى توسط مجريان قانون، مقامات قضايى و 

اجتماعى و همچنين جوامع محلى را مورد مالحظه قرار دهند.

21. براى ايجاد تفاهمى مشترك و افزايش اثربخشى فرآيندها و دست آوردهاى ترميمى، افزايش 
نظام  در  ترميمى  فرآيندهاى  براى گنجانيدن  راه هايى  يافتن  ترميمى،  فرآيندهاى  از  استفاده  ميزان 
عدالت كيفرى بايد مشورت هاى منظمى ميان مقامات عدالت كيفرى و مجريان برنامه هاى عدالت 

ترميمى صورت گيرد.

22. كشورهاى عضو بايد در صورت امكان با همكارى جامعه مدنى، پژوهش و ارزيابى برنامه هاى 
ترميمى،  دست آوردهاى  به  برنامه ها  اين  شدن  منتهى  ميزان  سنجش  به منظور  را  ترميمى  عدالت 
عملكرد آنها به عنوان جايگزين يا مكمل فرآيندهاى عدالت كيفرى، و دست آوردهاى مثبتى كه 
براى همه طرف ها ارائه مى كنند ارتقا دهند. فرآيندهاى عدالت ترميمى ممكن است در طول زمان 
دست خوش تغييرات گردند. بنابراين كشورهاى عضو بايد ارزيابى وتعديل منظم چنين برنامه هايى را 

تشويق كنند. نتايج پژوهش ها و ارزيابى ها بايد راهنماى سياست ها و توسعه برنامه ها باشد.

و. شرط استثنا

هيچ چيز در اين اصول بنيادين رافع هيچ يك از حقوق بزه كار يا قربانى كه در قوانين ملى يا قوانين 
قابل اجراى بين المللى برقرار شده اند، نخواهد بود.
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عدالت ترميمى يك مفهوم در حال رشد است. برداشت مردم از آن در طول زمان تغيير كرده و 
اين تغيير، همراه با افزايش آگاهى از توانايى هاى بالقوه و مخاطرات آن و به كار گرفتن آن در 
آن  فهميدن  كه  است  مفهومى  ترميمى  عدالت  داشت.  خواهد  ادامه  احتماال  جديد،  چارچوب هاى 
آسان، اما توضيح دقيق آن مشكل است. از اين لحاظ به واژه هاى آشناى ديگر مثل «دمكراسى» و 

حتى«عدالت» شباهت دارد.

هرچند بعضى از ناظرين بر تفاوت هاى موجود بين اصول بنيادين عدالت ترميمى و اصول بنيادين 
نظام عدالت كيفرى متعارف تاكيد دارند، ناظران ديگرى معتقدند كه اين دو نگرش مكمل يكديگر 
و با هم سازگارند و عناصر مجازات، اصالح و همچنين عناصر منحصر به فرد ديگرى را در هم 

ادغام مى كنند.

با گذشت زمان عقايد و نگرش هاى مختلف ديگرى هم درباره ماهيت عدالت ترميمى ظهور كرده اند. 
همه اين ها به آسيب  زايى و نياز آفرينى جرم معترفند و معتقدند كه عدالت بايد براى ترميم آسيب ها 
و رفع نيازها بكوشد. همچنين قبول دارند كه آسيب ها و نيازها به شكل هاى مختلف مادى، احساسى، 
اجتماعى، رابطه اى، فيزيكى و غيره پديدار مى شوند. ليكن، از لحاظ تاكيد تفاوت دارند. آگاه بودن 

از تفاوت ها براى دورى از سردرگمى توسط برخى انديشه هاى متعارض و گاه مخالف مفيد است.

برداشت ديگرى هم هست كه نگرش مواجهه ناميده شده است.98 اين نگرش روى جنبه منحصر 
به فرد عدالت ترميمى، كه عبارت است از مالقات طرفين با يكديگر براى بحث در باره جرم، عواقب 
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پس از آن، و چه بايد كرد كه همه چيز اصالح شود تمركز دارد. اين ها همان اصول بنيادين سازمان 
ملل در استفاده از برنامه هاى عدالت ترميمى در موضوعات كيفرى هستند و اين كتاب با عنوان 

فرآيندهاى ترميمى به آنها اشاره مى كند.

اشخاصى كه در زمينه اين نگرش ها كار مى كنند ممكن است معتقد باشند كه حتى مى شود از فرآيند 
ترميمى در جايى كه جرمى واقع نشده ، مثال وقتى كه همسايگان اختالفى دارند و يا يك خانواده 

مى خواهد  مسئله اى را حل كند، استفاده كرد.

تفكر دومى هم هست كه نگرش اصالحى خوانده شده است. اين نگرش بر نياز به ترميم آسيب 
تمركز دارد. كسانى كه روى اين نگرش كار مى كنند معتقدند كه عملى كردن اين تفكر در يك 
فرآيند ترميمى به بهترين نحو امكان پذير است، اما به دنبال يافتن راه هاى ديگرى هم براى جبران 
يا  نشده  دستگير  بزه كار  هنگامى كه  (مثال  ترميمى، هستند  فرآيندهاى  غياب  در  آسيب ها، حتى 

قربانى نمى خواهد در فرآيند شركت كند). 

انديشه سوم نگرش دگرگون كننده نام گرفته است. ديدگاه اين نگرش از همه وسيع تر است و 
نه تنها فرآيند ترميمى را در بر مى گيرد و براى جبران آسيب قدم بر مى دارد، بلكه توجه ها را به 
بى عدالتى هاى ساختارى و فردى نيز جلب مى كند. اين كار را از طريق شناسايى و تالش براى رفع 
علل زيربنايى جرم (فقر، بى كارى، و غيره) انجام مى دهد. در عين حال، افراد را هم وادار مى كند 
كه اصول فرآيندهاى عدالت ترميمى را به گونه اى كه با پيرامون آنها مناسبت دارد به كار برند. 
اين نگرش حتى ضمن خواستار شدن دگرگونى بيرونى در اجتماع مى تواند نوعى دگرگونى روحى 

درونى ايجاد كند.

تك تك اين نگرش ها به نياز به فرآيندهاى ترميمى و به ارزش آنها اذعان دارند، اما در عين حال 
جنبه هايى در آنها هست كه ممكن است در انديشه هاى ديگر ترميمى پنداشته نشوند. مثال، مى توان 
به رد مال به دستور دادگاه، استفاده از فرآيند ترميمى براى حل مخاصمه همسايگان، تامين حمايت 

و مساعدت براى قربانيان، و كار براى عدالت اجتماعى اشاره كرد.

حرف و حديث هاى ديگرى هم در زمينه عدالت ترميمى هست:

نيست، چون غرض . 1 كه  معتقدند  برخى  مجازات هست؟  براى  نقشى  ترميمى  عدالت  در  آيا 
عدالت ترميمى ترميم آسيب است، نه ايجاد آسيب بيشتر. ديگران ضمن موافقت با اين نقش 
از هنجارهاى  رفتارى كه  تقبيح  مثل  ترميمى و دست آوردهاى آن،  فرآيندهاى  معتقدند كه 
اجتماعى تخطى مى كند و يا وادار كردن به پرداختن بهايى براى چنين عملى، داراى بسيارى 

از جنبه هاى مجازات است.

ترميمى  عدالت  جامعه  در  بزه كار  مجدد  ادغام  برنامه هاى  و  قربانى  از  حمايت  خدمات  آيا   .2
هستند؟ اگر آنها شامل يك برنامه ترميمى نمى شوند، كسانى كه اعتقاد مخالف دارند خواهند 
گفت آنها با اين كه خدمات مهم و با ارزشى هستند، اما عدالت ترميمى نيستند. كسانى كه با 

تكيه به دو مفهوم ديگر كار مى كنند به احتمال قوى خواهند گفت آنها واقعا ترميمى اند.
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اگر يك بزه كار يا يك قربانى نخواهد در فرآيند ترميمى شركت كند، چه اتفاقى خواهد افتاد؟   .3
راه هاى متنوعى براى امكان شركت يك طرف وجود دارد. آشكارترين راه اين است كه اين 
كار شخصا انجام شود، اما گاهى آنها به طور غير مستقيم شركت مى كنند، مثال از راه فرستادن 
يك نماينده يا با نوشتن نظرات خود يا از بعضى راه هاى ديگر. اما اگر عالقه اى به شركت ندارند 
و يا حتى از راه هاى غير مستقيم هم نمى توانند استفاده كنند، آنها كه با تكيه به شيوه مواجهه 
فعاليت مى كنند نتيجه گيرى خواهند كرد كه پاسخ ترميمى مناسبى وجود ندارد. آنان كه با دو 
راهكار ديگر كار مى كنند به دنبال گزينه هاى اصالحى ديگرى خواهند بود، مثال گزينه هايى كه 
در پاراگراف 2 ذكر شدند و يا امكان دعوت از قربانى ها براى بحث با بزه كاران بى ارتباط با 

پرونده خودشان درباره مطالب كلى مربوط به جرم و عدالت.

مدت  دراز  قربانيان  مردم  از  بعضى  داشت؟  ترميمى  عدالت  مى توان  ناعادالنه  جهان  در  آيا   .4
بى عدالتى سيستمى هستند؛ آيا اين انصاف است كه آنها را بدون برداشتن قدم هاى قابل توجه 
براى رسيدگى به بى عدالتى هاى اساسى مسئول ارتكاب احتمالى اعمال ناعادالنه فردى خودشان 
دانست؟ كسانى كه با نگرش دگرگون كننده كار مى كنند خواهند گفت كه عادالنه نيست 
و بايد با بى عدالتى سيستمى مثل بى عدالتى هاى انفرادى مقابله كرد. كسانى كه با دو نگرش 
ديگر كار مى كنند، با وجود نگرانى از بى عدالتى سيستمى، نتيجه گيرى نخواهند كرد كه عدالت 

ترميمى در اين كار اجبار دارد.

در نهايت، دقت در باره ادبيات و واژه شناسى  عدالت ترميمى مشخص مى كند همان گونه كه واژه 
بزه كاران،  و  قربانيان  بين  ميانجى گرى  برنامه ها–    مثل  نام هاى  دارد،  مختلفى  معانى  ترميمى  عدالت 
همايش و حلقه ها–  هم معانى مختلفى دارند. مثال نام «ميانجى گرى بين قربانى و بزه كار» براى تعريف 
مالقات هاى بين قربانى و بزه كار با همكارى يك تسهيل گر به كار مى رود، اما اين نام براى تعريف 
نوعى «ديپلماسى رفت و برگشت» كه در آن طرفين يكديگر را مالقات نمى كنند و تسهيل گر براى 
مذاكره و رسيدن به توافق در رفت و آمد بين آنها است هم استفاده مى شود. داليل اين اختالفات 
اغلب به تاريخ يك برنامه خاص مربوط است، اما اين ها به هرحال اتفاق افتاده اند؛ طرح چند پرسش 

براى فهم اين كه يك برنامه دقيقا چگونه كار مى كند هميشه فكر خوبى است.

در اين باره و همچنين درباره ساير حرف و حديث ها بسيار گفته و نوشته شده است و زمانى خواهد 
رسيد كه درك كامل تر آنها مفيد و مهم خواهد بود. تاآن زمان، منابع موجود در پيوست يك بهترين 

نقطه براى شروع خواهد بود.

105





Handbook on
Restorative

justice programmes

unicef
unite for children


