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چکیده
زمینه و هدف :پلیس ثِ هثبثِ یکی از کٌشگرااى ػگلا ک کییگاز از یگَییش ًهگی هْوگی بر پیشگجاب ا یٌگل
بابریی کییازش تحهق اّلاف ػلا ک کییاز ٍ رػبیک حهگَ هگْاًٍلز ًتگجک ثگِتوگبهی ا گااب بلیگر بر
ا یٌل بابریی اػن از ثزُبیلُش هتْنش هبّل ٍ هطلغ بارب .از یگَز بیرگاش ثبتَخگِ ثگِ توبیگر ییبیگکگگااراى
ػلا ک کییاز ثِیَز راّکبرّبز هجتٌی ثا ػلا ک تاهیویش ًهی ایٌی پلگیس بر ایگي حگَزُ ٍ کوگن ایگي
ًْبب ثِ گتتاش ػلا ک تاهیوی اهاٍزُ تجلیر ثِ هتئلِ هْوی بر ابثیبت حهَ کییاز هلُ ایک.
روش تحقیق :ایي پژٍّی ثب رٍش تَصییی-تحلیلی اًدبم هلُ ٍ ثااز تحلیر هتبئر پییرٍ ٍ بیک یگب تي
ثِ ًتیدِ یؼی هلُ از هٌبثغ هختلیی ازخولِ کتبةّبش ههبالتش پبیبىًبهِش هااخغ ایٌتاًتیش قَاًیي ٍ ئیيًبهِّگب ثگِ
زثبىّبز بریی ٍ اًرلیتی ثِ رٍش ایٌببز ایتیببُ هَب.
یافتهها :ثاریی ػلا ک تاهیوی بر هاحلِ پلیتی بر یِ کشَر گَیگبز ى ایگک کگِ ّوگِ ىّگب از اصگَ ٍ
هؼیبرّبز ثبثتی بر ایي حَزُ ایتیببُ هیکٌٌل ٍ کشَر ایااى ثبٍخَبایٌکِ یبثهِز طَالًی بر ایي زهیٌگِ ًگلاربش
ثِیاػک بر ایي هتیا حاکک هیهَب .ثبایيحب ش هتئلِ هْن ٍ هبیتتِ تَخگِ بر ایگي لصگَز گزٍم ا گزایی
ًهی پلیس ثِػٌَاى هیبًدی ٍ اػطبء التیبرات ٍییغتا ٍ گتتابُتا ثِ ایي ًْبب ایک.
نتیجهگیری :هْنتایي ٍ رایحتایي راّکبرّبز ػلا ک تاهیویش یؼٌی هیبًدیگازش کٌیگااًس ٍ حلهگِّگب یگب
هحب رش تأثیاات هطلَثی ثا ثگبزپاٍرز ثزّکگبراى ٍ خجگااى لتگبرات ثگزُبیگلُ بارب .ییبیگکگگااراى ػگلا ک
کییاز تالش هیکٌٌل از توبهی ظا یکّب ٍ کٌشرااى هَخگَب بر ایگي ػاصگِ ثگِ ًحگَ کبر هگل ٍ حگلاکثاز
ایتیببُ کٌٌل .پلیس ثِ ب یر اهکبى هلاللِ زٍبٌّربم از ینیَ هیتَاًل تگبثیا ثیشگتاز باهگتِ ثبهگل ٍ از یگَز
بیراش هیتَاًل از اتالف زهبى ٍ ّزیٌِ بر ا یٌل کییاز خلَگیاز کٌل.
کلیدواژه :پلیسش ػلا ک تاهیویش پلیتیگاز تاهیویش ًظبم ػلا ک کییازش هطب ؼِ تطجیهی.
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 -1مقدمه
ًظن ٍ آػبیؾ هَخَد دس ّش خبهؼِ ًبؿی اص ٍخَد یک ػیؼتن حقَقی ثٍِیظُ حقوَ
کیفشی کبسآهذ دس آى اػت .اػتقشاس اهٌیتً ،ظن ٍ ػذالت دس خبهؼوِ هونوي ٍ هیؼوش
ًخَاّذ ثَد هگش ثب اػتفبدُ اص قذست ٍ تَاًوٌذی ػبصهبىّبی اخشای قوبًَى کوِ ثوشای
ًیل ثِ ایي ّذف اص تَاى ٍ اهنبًبت الصم ثشخَسداس ّؼتٌذ .ػبصهبى پلویغ 1ثوِ دلیول
ایيکِ دس ساػتبی تحقق ػذالت کیفشی گبم ثشهویداسد ٍ ًقوؾ حیوبتی دس هجوبسصُ ثوب
ثضّنووبسی ٍ حفووو حقووَ ثووضُدیووذگبى داسد ،ینووی اص اكوولیتووشیي ثووبصٍاى اخشایووی
دػتگبُّبی قضبیی ثِ ؿوبس هیسٍد 2.دس حقیقت ،اصآًدبییکِ افشاد دخیول دس فشآیٌوذ
دادسػی کیفشی اػن اص هتْن ،صیبىدیذُ ،هذػی خلَكی ،ؿبکی ،ؿبّذ ،هغلغ ٍ  ...دس
اٍلیي ثشخَسد ثب ًیشٍّبی پلیغ هَاخِ هیؿًَذ ،هیتَاى چٌیي ادػب کوشد کوِ ػوٌ
ثٌبی اٍلیِ احقب حقَ خبهؼِ تَػظ پلیغ ثٌب گزاؿتِ هویؿوَد .پلویغ کبسآهوذ ٍ
ؿْشًٍذهذاس ثبیذ تالؽ کٌذ ػوالٍُ ثوش احقوب حقوَ ؿوبکی ٍ ثوضُدیوذُ ،حشهوت ٍ
ػضتًفغ ثضّنبس ًیض حفو ؿَد ٍ ثش آى ثبؿذ کِ ثب حفو اقتذاس خوَد دس هَاخْوِ ثوب
کَدکبى ٍ ًَخَاًبى یب ػبیش اقـبس آػیتپزیش ٍ خبف ثِاًذاصُ کوبفی ٍ الصم ػغَفوت ٍ
هْشثبًی ثِ خشج دّذ .ایي اهَس هیؼش ًخَاّذ ؿذ هگش ثبٍخَد قوَاًیٌی کوِ اختیوبسات
کبفی دس اختیبس ضبثغبى قشاسدادُ ثبؿذ .ثش ایي اػبعً ،ظبمّبی حقَقی ثب پویؾثیٌوی
ثؼتشّبی حقَقی ٍ ًیض ػبصٍکبس اخشایی الصم دس ساػتبی ػبهبى دادى ّشچوِ ثویؾتوش
______________________________________________________
____

ٍ .1اژُ پلیس ین کلوِ ااًتَز ایک کِ از یظ یًَبًی  Politiaهشتق هلُ ایک ٍ بر غگک ثگِ هؼٌگبز ًظگن ٍ اً گجبی هگْاز هگلُ
ایک .اٌّگ غک کتیَرب پلیس را ثِ «یبزهبى ریوی کِ ٍظییِاش ا زام ا ااب ثگِ پیگاٍز از قگبًَى ٍ پیشگریاز از خگام ٍ پبیگ ى»
ایک تؼایف ًوَبُ ایک () .Oxford Dictionary, 200:1016بر اصطالح کلوِ پلیس ثِ بٍ هؼٌب هگلُ ایگک پلگیس بر هؼٌگبز
ػبم ثِ هؼٌبز «هدوَػِ قَاػل ٍ ههاراتی ایک کِ ثِهٌظَر ثاقاارز ًظن ٍ اهٌیک بر خبهؼگِ تگلٍیي هگیهگًَل» (ایوگبًیش  ٍ )11 1311بر
هؼٌبز لبز ثِ «هدوَع هأهَراىش ههبهبت ٍ یبزهبىّبیی اطال هیهَب کگِ بر خبهؼگِ ػْگلُبار حیگظ ًظگن ػوگَهیاًگل (یبراحوگلزش
 .)6 1330اهاٍزُش ٍاژُ پلیس بر هؼٌبز لبز ى ایتؼوب هیهَب.
 .2ههبم هؼظن رّجاز (هلظلِا ؼب ی) ًیز بر بیلار لَب بر تبری  1331/02/01ثب خوؼی از اهبًلّبى ًیاٍز اًتظبهی ثا اّویک ٍخگَب ایگي
ًْبب ٍ پیشا کّبز ى تأکیل کابًل .ایشبى بر اهبیشبت لَب ثِطگَر لگبز ثگِ ًهگی کلیگلز ٍ حتگبپ پلگیس بر ثاقگاارز اهٌیگک ٍ
برًتیدِ ى ا زایی رًٍق اقتصببز ٍ تَ یلش خلَگیاز از قبچب کبال اػن از ٍاربکابى کبال ثِ بالگر کشگَر ٍ بگاثِ زبى ثگِ اقتصگبب ٍ
لبرج کابى کبالّبز باٍرز هَربًیبز هابم اهبرُ کابًل .ایشبى ّنچٌیي ثیبى کابًل کِ ثب تَخِ ثِ گتتاش ٍیگیغ گبز هدگبزز بر
هیبى هابم ٍ بر بالر کشَر ًهی پلیس بر حیظ اهٌیک ایي ب ًیز هبیبى تَخِ ایک( .ثااز هطب ؼِ کبهر ایگي ثیبًگبت رخگَع کٌیگل ثگِ
 .)farsi.khamenei.ir/speech-contentاز بیلگبُ ایشبى ٍیژگیّبز اصیر ًیاٍز اًتظبهی ػجبرتاًل از اقتگلارش ػگزتش احتگبپ
هْاثبًی ٍ للهک ثِ هابمش بقک ٍ هااقجک بر اًدبمٍظییِ قبًًَیش بریتکبرز ٍ اهبًکبارز ٍ ب بع از ارزشّبز ایالهی.
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ًقؾ پلیغ دس صهیٌِ کٌؾ یب ٍاکٌؾ ایي ًْبد دس اخشای ثْتوش ػوذالت کیفوشی گوبم
ثشداؿتِاًذ .لزاٍ ،ظبیف ٍ اختیبسات ضبثغبى دادگؼتشی ثٍِیظُ پلیغ ػلویاالكوَ دس
قبًَى آییي دادسػی کیفشی کـَسّب هـخق ٍ تؼییي هیؿَد .داهٌِ اختیوبسات ایوي
ػبصهبى دس کـَسّبی هختلف ّشچٌذ دس هَاسد صیوبدی ّونپَؿوبًی داسد ،اهوب حؼوت
ػیؼتنّبی هختلف حقَقی حبکن ثش کـَسّب تفبٍتّبیی ًیض داسد .ثِ ایوي هؼٌوب کوِ
ثِػٌَاىهثب  ،دس کـَسّبیی هبًٌذ اًگلؼتبى کِ تبثغ ًظوبم حقوَقی کوبهي ال ّؼوتٌذ
پلیغ ایي اختیبس سا داسد کِ سأػبً هجبدست ثِ تحقیق کٌذ؛ دسحبلیکِ دس ػیؼتنّوبی
سٍهی -طسهٌی پلیغ ًقؾ ثبصٍی اخشایی دادگؼتشی سا داسد ٍ دس اکثش قشیت ثوِاتفوب
ٍظبیف خَد تبثغ دػتَسات دادػتبى اػت (دٍلتخَاُ پبؿبکی .)23 :1396
اغلت ثب ؿٌیذى ػجبست «خبیگبُ پلیغ دس دادسػی کیفوشی» آًچوِ ثوِ رّوي هتجوبدس
هیؿَد ثشخَسد ایي ًْبد ثب هظًٌَبى ،هتْوبى ٍ هحنَهبى ٍ حقَ ٍ تنبلیف پلویغ ٍ
ثضّنبساى دس ثشاثش ینذیگش اػت .دسحبلیکِ دس قلووشٍ ػوذالت کیفوشی ًقوؾآفشیٌوبى
دیگشی اصخولِ ثضُدیذُ (ؿبکی) ،ؿبّذ ٍ هغلغ ًیض ٍخَد داسد کِ پلیغ دس هَاخِْ ثب
ّش یک اص آىّب ثبیذ ضَاثظ ٍ قَاًیٌی سا سػبیت ًوبیٌذ ٍ ایي افشاد ًیوض هَظوفاًوذ ثوِ
تنبلیف خَد دس ثشاثش پلیغ خبهِ ػول ثپَؿبًٌذ .افضٍى ثش ایي ،حقوَ کیفوشی ًوَیي
كشفبً ثِ دًجب پیـگیشی اص خشم ًیؼت ٍ اّذاف دیگشی ًیض دس ػش داسد .ینوی اص ایوي
اّذاف ایدبد آؿتی هیبى ثضُکبس ٍ ثضُدیذُ ،سفغ اختالف ٍ ثبصگشداًذى ایـبى ثِ خبهؼِ
اص گزس ػذالت تشهیوی اػت .قبًَىگزاس ایشاى دس قبًَى آییي دادسػوی کیفوشی 1392
تَخِ خَد سا ثِ ػذالت تشهیوی ًـبى داد ٍ خلَُّوبیی اص ایوي تیػویغ سا ثوِػٌوَاى
ثخـی اص تؼشیف ٍ اص ػٌبكش آییي دادسػی کیفشی دس هبدُ یوک ایوي قوبًَى قوشاس داد.
پلیغ ،ثِػٌَاى ضبثظ ػبم دادگؼتشی ،ینی اص کٌـگشاى اكلی دس ثشاثش پذیذُ هدشهبًِ
ٍ اٍلیي ًْبدی اػت کِ ثب ثضّنبس ٍ ثضُدیذُ ثشخَسد هیکٌذ ٍ استجبط ًضدیوکتوشی ثوب
ثضُدیذگبى داسد .اصایيسٍ ،ثب ثْشُگیشی اص ظشفیتّبی ػبصهبًی ٍ فشكتّبیی کِ ًبؿی
اص خبیگبُ ٍ ًقؾ ثشخؼتِ آى دس هجبسصُ ثب پذیذُ هدشهبًِ اػت ،هیتَاًذ ًقؾ هْووی
دس اخشای ثشًبهِّبی تشهیوی ایفب کٌذ .لزا ،ثشسػی ظشفیتّبی قوبًًَی هَخوَد ثوشای
تحقق اّذاف ػذالت تشهیوی دس حقَ ایشاى ،اًگلؼتبى ٍ فشاًؼِ هَضَع هْوی اػوت
کِ ثِػٌَاى ینی اص کبسکشدّبی ٍیظُ پلویغ ثبیوذ ثوِ آى پشداختوِ ؿوَد .اصایويسٍ دس
ًَؿتبس پیؾ سٍ ثب هحَسیت هَضَع فَ اثتذا ثِ ثشسػوی خبیگوبُ ػوذالت تشهیووی دس
ًظبم ػذالت کیفشی کـَسّبی ایشاى ،فشاًؼِ ٍ اًگلؼوتبى پشداختوِ هویؿوَد ،ػوپغ

کبسکشدؿٌبػی تشهیوی پلیغ هَسدثشسػی قوشاس هویگیوشد ٍ دسًْبیوت ظشفیوتّوبی
قبًًَی هشثَط ثِ پلیؼیگشی تشهیوی دس ػِ کـَس هزکَس ٍ کبػوتیّوبی قوبًًَی دس
ایي صهیٌِ ثشسػی هیؿَد.
 -2جایگاه عدالت ترمیمی در نظام عدالت کیفری ایران ،فرانسه و انگلستان
ػذالت تشهیوی ثِػٌَاى ؿیَُای ًَیي دس هَاخِْ ثب هدشهبى اص اٍاخش ػب ٍ 1971اسد
ادثیبت حقَ کیفشی ؿذُ ٍ دس حب حبضش خبیگبُ ٍیظُای دس هغبلؼبت حقَ کیفشی
ثِ خَد اختلبف دادُ اػت (غالهی  .)181 :1384دسٍاقغ ،ػذالت تشهیوی سا هیتَاى
ػٌَاًی داًؼت کِ ثیبىگش خٌجـی دس داخل ٍ خبسج اص ًظبم ػوذالت کیفوشی دس ثشاثوش
ًظبم ػذالت ػٌتی اػت .دس تؼشیف ایي هفَْمً ،ظشیبت هتؼذدی ثیبىؿذُ اػت .ینی
اص هؼشٍفتشیي ایي تؼبسیف هتؼلق ثِ «َّاسد صّش» اػت کوِ ثیوبى هویکٌوذ« :خوشم،
تؼذی ٍ تدبٍص ثِ هشدم ٍ سٍاثظ هیبى آىّب اػت ٍ استنبة آى هَخوت ایدوبد تؼْوذی
ثشای ثبصػبصی هَاسد تخشیتؿذُ هیؿَد .ػذالت تشهیوی ،ثضُدیوذُ ،ثضّنوبس ٍ خبهؼوِ
هحلی سا دسگیش یبفتي ساّی ثشای حلٍفلل هَضَع ٍ خجوشاى ضوشس ،ػوبصؽ ٍ ایدوبد
اعویٌبى ٍ اػتوبد دٍثبسُ هیکٌذ» ) .(Strange, Braithwaite 2000: 36دس تؼشیفوی
دیگش خشمؿٌبع اًگلیؼی «تًَی هبسؿب » ،ػذالت تشهیوی سا فشآیٌذی هیداًذ کِ دس
آى کلیِ کؼبًی کِ دس ساثغِ ثب خشم خبكی ثِ ّش ًحَ دخبلتی داسًذ ،گشد ّن هیآیٌذ
تب ثِعَس هحلی دس ساثغِ ثب چگًَگی ثشخَسد ثب آثبس ٍ ًتبیح خشم ٍ هـونالت ًبؿوی اص
آى تلوین ثگیشًذ ٍ ساُحلی ثیبثٌذ (غالهوی  .)412 :1384ثوذیيػوبى ،ثوب تَخوِ ثوِ
تؼبسیف اسائِؿذُ ٍ ًیض ثشخی دیگش اص تؼبسیف هیتَاى ػذالت تشهیوی سا هدوَػِای اص
اسصؽّب داًؼت کِ ساٌّوبی تلویوبت ،ثشًبهِّب ٍ ػولنشدّب دس ػغح خوشد ٍ کوالى
قشاس هیگیشدً .نتِای کِ دس ایي خلَف ٍخَد داسد ایي اػت کِ توبهی اًذیـوٌذاى
حقَ کیفشی ٍ خشمؿٌبػبى ػلیسغن اخوتالفًظشّوبیی کوِ دسثوبسُ تؼشیوف ػوذالت
تشهیوی ٍ اسصؽّبی آى داسًذ ،ثش ایٌنِ ػذالت تشهیوی ثش دٍ هفْوَم اػبػوی اػوتَاس
اػت ،هتفقالقَ ّؼتٌذ .اصًظش ایـبى اٍلیي اكول اػبػوی دس ػوذالت تشهیووی ایوي
اػت کِ توبهی عشفیٌی کِ دس خشم دخیل ّؼتٌذ ثبیوذ دس پبػوب ثوِ خوشم ؿوشکت
ًوبیٌذ ٍ ثِػٌَاى دٍهیي اكل ،هدشهیي ثبیذ كوذهِ ایدوبدی ثوٍِاػوغِ خشهـوبى سا
دسک کٌٌذ ،اص ًتبیح آى آگبُ ؿًَذ ،هؼئَلیت آى سا ثپزیشًذ ٍ اقذاهبت الصم سا ثشای ثِ
حذاقل سػبًذى تجؼبت هٌفی حبكل اص آى اًدبم دٌّذ (.)Holy, Young 2002: 683
دس حقَ کیفشی اًگلؼتبى تب قجل اص دِّ اٍ  1991هیالدی اكغالح ػذالت تشهیوی
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سٍاج چٌذاًی دس هیبى حقَ داًبى ًذاؿتً .خؼتیي گبمّبی ػولوی ثوِػوَی ػوذالت
تشهیوی پلیؼی سا ثشای ٍسٍد ایي هفَْم ثِ ػشكِ ػذالت کیفشی پلویغ تیوضٍللوی ثوب
ٍاسدکشدى سٍینشدّبی هحلِهحَس ٍ هجتٌی ثش حل هؼئلِ ثشداؿوت .پوغاصآى ،دس اٍ
آٍسیل  ،1998چبسلض پَالسد تحَالتی دس ؿیَُ تحقیقبت ثِخلَف تحقیقبت هقذهبتی
اعفب ٍ ًَخَاًبى پذیذ آٍسد کِ ؿنلی تشهیوی داؿت ٍ ثش ایي پبیوِ اػوتَاس ثوَد کوِ
گفتٍگَ دسثبسُ خشم ٍ پیبهذّبی آى ثب حضَس توبهی افشاد دخیل ٍ هتیثش اص خشم هفیذ
خَاّذ ثَد (َّیل  .)187 :1391ایي ػول پَالسد ًقغِ اٍخی دس ؿنلگیوشی ػوذالت
تشهیوی دس ثشیتبًیب هحؼَة هیؿَد .پوغاصآى ٍ عوی فشاصٍفشٍدّوبی فوشاٍاى ،ثوشای
اٍلیي ثبس ساّنبسّبی هجتٌی ثش ػذالت تشهیووی دس قوبًَى خوشم ٍ ثویًظووی هلوَة
 ٍ 11998قبًَى دادسػی خَاًبى ٍ ؿَاّذ کیفشی هلَة ٍ 21999خِ قبًًَی ثِ خوَد
گشفت .ثب پیـشفتّبی آتی ؿنلگشفتِ دس ایي حَصُ دس کـَس اًگلؼوتبى قبثلیوتّوب ٍ
صهیٌِّبی هٌبػجی ثشای گؼتشؽ ػذالت تشهیوی ثب تنیِثش ظشفیتّبی پلیؼی ایدوبد
ؿذ ٍ هؤػؼبت هیبًدیگشی صیبدی دس ایي کـَس ایدبد ؿذًذ .ثِػٌَاى آخوشیي هقوشسُ
دس ایي خلَف ،دس اكالحبت قبًَى ساخغ ثِ ثضُدیذگبى دس ػب  2113ایوي تنلیوف
ثش ػْذُ افؼشاى پلیغ گزاؿتِ ؿذ کِ اعالػوبتی دسثوبسُ ػوذالت تشهیووی ٍ اخشایوی
ؿذى آى دس هشاحل دادسػی دس اختیبس ثضُدیذُ قشاس دٌّذ (.)Keeling, 2015: 8
دس حقَ کیفشی فشاًؼِ هیوبًدیگشی ثوِػٌوَاى ثوبسصتشیي خلوَُ ػوبصٍکبسّبی داسای
ٍكف تشهیوی اص اثتذای دِّ  1961هیالدی ٍاسد دػتَس کبس دادػشاّبی فشاًؼِ ؿوذ.
ػپغ ،دس طاًَیِ  1993ثِ سػوویت ؿوٌبختي هیوبًدیگشی کیفوشی ثوِػٌوَاى یوک
خبیگضیي تؼقیت کیفشی دس قبلت اكالحبت پیـٌْبدی ثِ صسادخبًِ قبًًَی فشاًؼِ اسائِ
ؿذ .دس پی ایي اكالحبت هبدُ  41-1ثِ قبًَى آییي دادسػی کیفوشی فشاًؼوِ اضوبفِ
ؿذ کِ هقشس هیداسد« :اگش ثِ ًظش دادػتبى هویسػوذ کوِ چٌویي اقوذاهبتی احتووب
ایيکِ خجشاى خؼبست ٍاسد ثِ ثضُدیذُ سا تضویي کٌذ ،ثِ اختال ًبؿی اص خشم پبیوبى
دادُ ٍ کوک ثِ ثبصپزیشی هشتنت خشم کٌذ ،دادػتبى هیتَاًذ قجل اص تلوین خَد دس
هَسد اقذام ػوَهی ،ثِعَس هؼتقین یب اص عشیق یک افؼش پلیغ قضبییً ،وبیٌذُ یب یک
هیبًدیگش دادػتبى ػووَهی  ...ثوب دسخَاػوت یوب ثوب سضوبیت ثوضُدیوذُ ثوِ هیهَسیوت
هیبًدیگشی هیبى هشتنت خشم ٍ ثضُدیذُ اداهِ دّذ» (ثبثبخبًی ٍ ّونبساى .)4 :1397
______________________________________________________
____

1. The Crime and Disorder Act 1998
2. The Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999

دس حقَ کیفشی ایشاى تَخِ ثِ هفْوَم ػوذالت تشهیووی پیـویٌِ خیلوی عوَالًی ٍ
هفللی ًذاسد .تب قجل اص تلَیت قبًَى آئیي دادسػی کیفشی ّ 1392یچ هقشسُای کوِ
كشیحبً ثِ هیبًدیگشی کیفشی ثِػٌَاى ًوبد ػذالت تشهیوی اؿبسُ کٌذ ٍخَد ًذاؿوت،
اهب ثشخی هبدُ  195آئیي دادسػی هلَة  1378سا کِ ثوِ قضوبت دادگوبُّوب تَكویِ
هیکشد دس هَاسدی کِ اهنبى ثشقشاسی كولح ٍخوَد داسد ،کَؿوؾ ٍ خْوذ الصم سا دس
صهیٌِ اكالح راتالجیي اًدبم دٌّذً ،ـبًِای اص تَخِ هقٌي ثِ هیبًدیگشی کیفوشی دس
خشاین قبثلگزؿت هیداًؼتٌذ .دس قبًَى آئیي دادسػی کیفشی خذیذ هقٌي ثب ًگوبّی
دقیقتش ثِ ایي هفَْم ،ظشفیتّبی خذیذی ثشای ػوذالت تشهیووی ٍ ثوِعوَس خوبف
هیبًدیگشی کیفشی ایدبد کشد .دس ّویي ساػوتب دس هوبدُ  14ایوي قوبًَى هقوشس ؿوذ
«ثووضُدیووذُ هوویتَاًووذ خجووشاى توووبم ضووشس ٍ صیووبىّووبی هووبدی ٍ هؼٌووَی ٍ هٌووبفغ
هونيالحلَ ًبؿی اص خشم سا هغبلجِ کٌذ» ٍ ثذیي تشتیت ،قبًَىگزاس تَخوِ خوَد سا
ثِ ّذف اثتذایی ٍ هْن ػذالت تشهیوی کِ ّوبى خجشاى خؼبسات ثوب هـوبسکت تووبم
اػضبی خبهؼِ اػتً ،ـبى داد .ػپغ ،دس هبدُ ّ 182ویي قبًَى دس اقذاهی ًَآٍساًِ ٍ
ؿبیؼتِ هیبًدیگشی سا ثِعَس سػوی ٍ قبًًَی ٍاسد ػشكِ ػذالت کیفوشی کوشدٍ .ضوغ
ایي هقشسُ اقذاهی ؿبیؼتِ ٍ تحَلی دس تَخِ ثِ ػوذالت تشهیووی دس حقوَ کیفوشی
ایشاى ثِحؼبة هیآهذ کِ ثب تلَیت آییيًبهِ اخشایوی آى تحوت ػٌوَاى «آیویيًبهوِ
هیبًدیگشی دس اهَس کیفشی هلَة  »1394خبهِ ػوول ثوِ خوَد پَؿوبًذ ٍ کؼوَت
اخشایی ثِ خَد گشفت.
 -3کارکردشناسی ترمیمی پلیس
تحقیقبت كَست گشفتِ دس کـَسّبی هختلف ثیبًگش آى اػت کِ ساّنبسّوبی ػوذالت
تشهیوی کِ هْنتشیي ٍ سایحتشیي آىّب ػجبستاًذ اص :هیبًدیگشی ،کٌفشاًغ ٍ حلقِّوب
______________________________________________________
____

 -1هببُ « 12بر خااین تؼزیاز برخِ هیش ّیک ٍ ّشک کِ هدبزات ىّب قبثر تؼلیق ایکش ههبم ق بیی هیتَاًل ثِ برلَایگک هگتْن
ٍ هَا هک ثزُبیلُ یب هلػی لصَصی ٍ ثب الا تأهیي هتٌبیتش حلاکثا بٍ هبُ هْلک ثِ هتْن ثلّل تگب ثگااز تحصگیر گاهگک هگبکی یگب
خجااى لتبرت ًبهی از خام اقلام کٌلّ .وچٌیي ههبم ق بیی هیتَاًل ثااز حصگَ یگبزش ثگیي طگا یيش هَبگَع را ثگب تَا گق ًگبى ثگِ
هَراز حر التالف یب هخص یب هؤیتِاز ثااز هیبًدیراز ارخبع بّل .هلت هیبًدیراز ثیی از یِ هگبُ ًیتگک .هْلگکّگبز هگاکَر
بر ایي هببُ بر صَرت اقت بء هط ثااز ینثبر ٍ ثِ هیزاى هاکَر قبثر تولیگل ایگک .اگگا هگبکی گاهگک کٌگل ٍ هَبگَع از خگااین
قبثرگاهک ثبهلش تؼهیت هَقَف هیهَب .بر یبیا هَاربش اگا هبکی گاهک کٌل یب لتبرت اٍ خجااى هَب ٍ یب راخگغ ثگِ پابالگک ى
تَا ق حبصر هَب ٍ هتْن بقل یبثهِ هحکَهیک هؤثا کییاز ثبهلش ههبم ق بیی هیتَاًگل پگس از الگا هَا هگک هگتْنش تؼهیگت ٍز را از
هی هبُ تب بٍ یب هؼلق کٌل .بر ایي صَرتش ههبم ق بیی هتْن را ثب رػبیک تجصاُّبز هببُ ( )11ایگي قگبًَى حتگت هگَربش هکلگف ثگِ
اخااز ثالی بیتَرّبز هَبَع هببُ هاکَر هگیکٌگلّ .وچٌگیي بر صگَرت ػگلم اخگااز تؼْگلات هَربتَا گق از یگَز هگتْن ثگلٍى
ػارهَخِش ثٌب ثِ برلَایک هبکی یب هلػی لصَصیش قاار تؼلیق تؼهیت را غَ ٍ تؼهیت را اباهِ هیبّل».
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یب هحبفل تیثیشات هغلَثی ثش ثبصپشٍسی ثضّنبساى ٍ خجشاى خؼوبسات ثوضُدیوذُ داؿوتِ
اػوت ( .)Umbreit and Others 2016ایوي ًتوبیح ػیبػوتگوزاساى ػشكوِ ػوذالت
کیفشی سا ثش آى داؿتِ اص توبهی ظشفیتّبی هَخَد دس ایي ػشكِ ٍ کٌـوگشاى ثوشای
اػتفبدُ هٌبػت ،کبسآهذ ٍ حذاکثشی اص ایي اهنبى اػتفبدُ کٌٌذ .پلیغ ثِػٌَاى ینوی
اص کٌـگشاى ػذالت کیفشی هیتَاًذ ًقؾ ثِػضایی دس ایي فشآیٌذ داؿتِ ثبؿذ .خبكوِ
آًنِ پلیغ ثِ دلیل اهنبى هذاخلِ صٍدٌّگبم اص یکػَ هیتَاًذ تبثیش ثیـوتشی داؿوتِ
ثبؿذ ٍ اص ػَی دیگش ،هیتَاًذ اص اتالف صهبى ٍ ّضیٌوِ دس فشآیٌوذ کیفوشی خلوَگیشی
کٌذ .ثِ ػقیذُ ػذُای اص پظٍّـگشاى هٌظَس اص هذاخلِ پلویغ دس فشآیٌوذ کیفوشی ثوب
سٍینشد ػذالت تشهیویٍ ،اسدکشدى هفبّیوی هبًٌذ کشاهت ،احتشام ،اًلبف ٍ ػذالت دس
فشآیٌذ پلیؼی اػت .دس ساػتبی تجذیل پلیغ اص یک ًیوشٍی «اقتوذاسگشا» ثوِ ًیوشٍی
«اسائِدٌّذُ خذهبت»؛ ًیشٍیی کِ ثب توشکض ثش هفبّیوی ّوچَى حل هؼئلِ ٍ هـنل،
تَػؼِ اهٌیت اختوبػی ،هؼئَلیت ؿخلی ،یبدگیشی اص اؿتجبّبت ٍ خغبّب ٍ ًگبُ ثوِ
آیٌوذُ تؼشیوف هویؿوَد ) .(Supt 2002: 1ایويگًَوِ سفتبسّوبی پلیؼوی کوِ اص آى
ثِاكغالح تحت ػٌَاى «پلیغ ػذالتهحَس» 1یبد هیکٌٌذّ ،وذفی هـوبثِ ثوب پلویغ
هَخَد دس تفنش ػذالت ػٌتی داسد کِ ّوبى کـف ٍ کبّؾ خوشم دس حوذاقل صهوبى
هوني اػت ،اهب دس هؼیش سػیذى ثِ ایي ّذف اص اثضاسّوب ٍ فويّوبی هتفوبٍتی ثوشای
هذاخلِ ثْشُ هیگیشد (.)Ibid: 3
ثذیيػبى دس چبسچَة سٍینشد پلیغ ػذالتهحَس یب پلیؼیگوشی تشهیووی افوضٍى ثوش
حفو کبسکشدّبی پلیؼی دس فشایٌذ دادسػی کیفشی ،کبسکشدی ًَ ثبّذف ایدبد تؼبهل
هیبى عشفیي دسگیش دس پشًٍذُّب هذًظش قشاس هیگیوشد .ایوي سٍینوشد ثوش آى اػوت ثوب
هذاخلِ پیؾٌّگبم پلیغ کِ هؼوَالً ثِػٌَاى ًخؼوتیي کٌـوگش ػوذالت کیفوشی دس
ثیـتش پشًٍذُ ّبی کیفشی هغوشح اػوت ،افوضٍى ثوش ایدوبد تؼبهول ٍ ػوبصؽ ،اّوذاف
ثبًَیِای چَى هذیشیت خوؼیت کیفشی سا ثشآٍسدُ کٌذ .اصایيسٍٍ ،خِْ پلیغ اص ػَیی
هیتَاًذ ؿنلگیشی تؼبهل هغلَة عشفیي سا تؼشیغ کٌذ ٍ اص ػَی دیگش ،ثوِ کوبّؾ
ثبس ّضیٌِ ًظبم ػذالت کیفشی اص عشیق ٍسٍد عشفیي دس فشایٌوذّبی دادسػوی هٌتْوی
ؿَد.

______________________________________________________
 .1اصر کلوِ بر هتي ” “Restorative Policingایک کِ بر ثالی از تاخوِّب ى را ثِ "پلیتیگاز تاهیوی" تؼجیا کابُاًل.

____

 -4پلیسیگری ترمیمی؛ ظرفیتها و کاستیها
هقلَد اص پلیؼیگشی تشهیوی کِ پیؾتش ًیض اص آى كحجت ؿوذ اػوتفبدُ اص ظشفیوت
پلیغ ثشای اخشایی کشدى ػذالت تشهیوی دس فشآیٌذ ػذالت کیفشی اػت کوِ اص آى ثوب
ػٌَاى ػذالت تشهیوی پلیغ هحوَس ًیوض ًوبمثوشدُاًوذ .سخوَع ثوِ قوَاًیي ٍ هقوشسات
کـَسّبی اًگلؼتبى ٍ فشاًؼِ حبکی اص آى اػت کِ ظشفیوتّوبی قوبًًَی الصم خْوت
اػوب سٍینشدّبی تشهیوی ثشای پلیغ ٍخَد داسد .ثوبایيحوب دس ایوشاى ثبٍخَدآًنوِ
ثِعَس هٌؼدن دس قبًَى آییي دادسػی کیفشی هلوَة  1392خلوَُّوبیی اص ػوذالت
تشهیوی ؿنلی قبًًَی یبفت ،اهب قَاًیي هَخَد دس خلَف خبیگوبُ ٍ کوبسکشد پلویغ
ثبٍخَد ظشفیتّبی ایي ًْبد دس ایي صهیٌِ ػبکت اػت.
 -1-4کارکرد ترمیمی پلیس در انگلستان
دس حقَ کیفشی اًگلؼتبى ،پلیغ دس چٌذ ػغح حق اػتفبدُ اص اهنبًوبت دس اختیوبس
خَد دس ساػتبی خجشاى خؼبسات سا داسد .دس ػغح اٍ  ،ػذالت تشهیوی ثشای ًضاعّوبی
خیبثبًی هَسداػتفبدُ قشاس هیگیشد ٍ پلیغ دس آىّب هذاخلِ هویکٌوذ توب هَضوَع ثوب
حضَس یک افؼش ثِػٌَاى هیبًدیگش ػشیؼبً ٍ ثذٍى ًیبص ثِ حضَس عوشفیي دس کالًتوشی
حلٍفلل ؿَد .ػغح دٍم ایي هذاخالت هشثَط ثِ اختالفبت هیبى ّوؼبیِّوب اػوت
کِ ًؼجت ثِ ًوضاع ّوبی هَسداؿوبسُ دس ػوغح اٍ  ،اثوشات هٌفوی اختووبػی ثیـوتش ٍ
گؼتشدُتشی داسد ،ثبایيٍخَد ،دس هَسد آىّب ایي اهنبى ٍخَد داسد کِ ثب ٍػبعت حول
ؿًَذ .ػغح ػَم ایي هذاخالت هشثَط ثوِ صًوذاًیبى پوغ اص هحنَهیوت آًوبى اػوت
(.)Collins, 2014: 10

دس حقَ کیفشی اًگلؼتبى ثِعَسکلی ٍاکٌؾّبی اكلی هجتٌی ثوش ػوذالت تشهیووی
ػجبستاًذ اصّ :ـذاسّبی هـشٍط ،خلؼبت تشهیوی ٍ هیبًدیگشی کیفشیّ« .ـذاسّبی
هـشٍط» کِ اص ػَی قبًَى ػذالت کیفشی هلَة  2113پیـٌْبد ؿذ ،ساّنبسی ػلیِ
خشاین خفیف یب ثشاثش کؼبًی اػت کِ ثشای ثبس اٍ هشتنت خوشم ؿوذُاًوذ .ایوي سًٍوذ
ثِكَست اختیبسی تَػظ دادػتبى (اخیشاً ثش اػبع اختیبسات ثِ پلیغ) یب سأػبً تَػوظ
پلیغ اًدبم هیؿَدّ .ـذاسّبی هـشٍط ؿبهل ّـذاسّبی ثبصپشٍساًِ ّوچَى توالؽ
ثشای گشدآٍسی هغبلت ٍ اعالػبتی دس صهیٌِ هَاد هخذس یب ّـذاسّبی خجشاًوی (هبًٌوذ
خجشاى خؼبست ثضُدیذُ یب خبهؼِ هحلی) اػت .دس ػول ،پغاصآًنِ هوذاسک ٍ دالیول
کبفی هجٌی ثش هدشهیت فشد ثِ دػت آهذ ،افؼش پلیغ هَضوَع ٍ هوتي ّـوذاس سا ثوِ
هدشم تفْین هیکٌذ .اصآًدب کِ ػوذالت تشهیووی هجتٌوی ثوش سضوبیت هدوشم اػوت ٍ
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ًویتَاى آى سا ثِ کؼی تحویل کشد ،هدشم ثبیذ ثب سضبیت خَد ثشگِ ّـذاس سا ثب ػلون
کبهل ثِ ؿشٍط آى اهضب کٌذ (.)Peters Ponsaers, 2013: 148
خلؼِّبی تشهیوی ،خلؼبتی ّؼتٌذ کِ ثبّذف ایدبد كلح ٍ ػبصؽ هیبى ثضُدیوذُ ٍ
ثضّنبس ثب حضَس هدشهبى ،ثضُدیذگبى ٍ «حبهیبى» ّش یک اص آىّب ثشگضاس هیؿوَد کوِ
هؼوَالً اػضبی ًضدیک خبًَادُ ّؼتٌذ .دس ایوي خلؼوبت افؼوشاى پلویغ اص یوکػوَ
ثِػٌَاى هذافغ هٌبفغ ػوَهی حضَس هییبثٌذ ٍ اص ػَی دیگش دیذگبُّبی ثوضُدیوذُ سا
ثش هجٌبی اعالػبت خوغآٍسیؿذُ ثیبى هیکٌٌذ کِ ٍی ثِ ّش دلیل قبدس یب هبیول ثوِ
گفتي آى ًیؼت (َّیل  .)187 :1391ثبٍخَدایٌنِ دس ًگبُ اٍ ثِ ًظش هیسػوذ ایوي
خلؼبت هیتَاًٌذ ساّنبس هفیذی ثبؿٌذٍ ،لی دٍ هـونل ػووذُ ثوش ػوش ساُ ػولیوبتی
کشدى آى ٍخَد داؿتً .خؼت آًنِ ثشگضاسی ایي خلؼبت ّضیٌِ صیبدی سا هیعلجوذ ٍ
ٍقت صیبدی سا اص افؼشاى پلیغ هیگیشد .دٍم ،دس اکثش قشیوت ثوِاتفوب ایوي خلؼوبت
ثِخلَف دس خشایوی کِ تب حذٍدی ؿذیذ هحؼَة هیؿًَذ ،ثضُدیوذُ اص حضوَس دس
خلؼبت ٍ سٍیبسٍیی ثب ثضّنبس اهتٌبع هیکٌذ.
احبلِ پشًٍذُ ثِ هیبًدیگشی کیفشی ینی اص پشعشفذاستشیي سٍؽّبی ػوذالت تشهیووی
دس حقَ اًگلؼتبى اػت کِ دس خلَف ّش ػِ گشٍُ خشاین یؼٌی خوشاین اختلوبسی،
دٍٍخْی ٍ خشایوی کِ قبثلیت كذٍس کیفشخَاػت داسًذ ،قبثولاػوتفبدُ اػوت؛ اهوب دس
ػول افؼشاى پلیغ ٍ ػبیش افشادی کِ هقٌي ایي اهنبى سا دس اختیوبس آىّوب قوشاس دادُ،
احبلِ سا هحذٍد ثِ خشاین کن اّویتوی ّوچوَى خوشاین هوبلی ٍ خوشاین خفیوف ػلیوِ
اؿخبف هبًٌذ تَّیي ٍ افتشا کشدُاًذ کِ دس آى هوتْن ًیوض ثوِ خغوبی خوَیؾ اقوشاس
ًوَدُ اػت.
اصًظش صهبى اسخبع ثِ هیبًدی ،پلیغ اًگلؼتبى ثب تَخِ ثِ اختیبسات ٍػیؼی کِ دس ایوي
حَصُ داسد هیتَاًذ پشًٍذُ کیفشی سا دس توبم هشاحل دادسػی ثوِ هیوبًدیگشی اسخوبع
دّذ .پلیغ هیتَاًذ قجل اص اخغبس یب ّوشاُ ثوب اخغوبس دس هشحلوِ قجول اص هحنَهیوت
پشًٍذُ سا ثِ هیبًدیگشی اسخبع دّذ .دس صهبى هحبکوِ ًیوض ،دادػوتبى یوب دادگوبُّوبی
كلح سػیذگی کٌٌذُ ایي اهنوبى سا داسًوذ کوِ پشًٍوذُ سا ثوِ هیوبًدی اسخوبع دٌّوذ.
دسًْبیت ،حتی دس هشحلِ پؼبدادسػی ًیض اهنبى تَػل ثِ هیبًدی ثشای کوبّؾ دٍساى
هحنَهیت اص عشیق ایدبد هلبلحِ ثیي عشفیي ٍخَد داسد (قشیت ٍ خوبًیپوَس :1396
.)233

 -2-4کارکرد ترمیمی پلیس در فرانسه
ثذٍى تشدیذ صهبًی هیتَاى اّذاف ػذالت تشهیوی سا هحقق داًؼت کِ دس گبم ًخؼت
کٌـگشاًی قبثل دس ایي قلوشٍ حبضش ثبؿٌذ کِ افضٍى ثوش آؿوٌبیی ثوب هجوبًی ٍ اّوذاف
ػذالت تشهیوی ثِ اكَ اثتذایی آى ًیض پبیجٌذ ثبؿٌذ .ثذٍى ؿوک پلویغ دس سٍینوشد
ثضُدیوذُهحوَس ٍ اخوشای ثشًبهوِّوبی ػذالت تشهیوی ًقؾ هْون ٍ هفیوذ داسد؛ صیوشا
پلیغ ثِػٌَاى ینی اص ًْبدّبی ًظوبم ػوذالت کیفوشی دس اکثوش کـوَسّب اص پـوتَاًِ
اػتوبد ػوَهی ثشخَسداس اػت ٍ ثِػٌَاى هشخوغ اٍ هشاخؼوِ ثوضُدیوذگبى ؿٌبػوبیی
هیؿَد  .لضٍم پبػوخگوَیی ػوشیغ ٍ هوؤثش پلویغ ثوِ پذیوذُ هدشهبًوِ ٍ اػوتفبدُ اص
ثشًبهوِّوبی تشهیووی دس صهوبى هغلَة ،افضٍى ثش آًنِ هوبًغ اص گؼوتشؽ اًتقوبمّوبی
ؿخلی ،ثضُدیذگی ثبًَیِ ،اعبلِ دادسػی ٍ هشاخؼوِ ثویهوَسد افوشاد ثوًِظوبم ػوذالت
کیفشی سا فشاّن هیکٌذ ،ػجت التیبم آالم ٍ خجشاى خؼبسات هبدی ٍ هؼٌَی ثضُدیوذُ
ًیض خَاّذ ؿذ .ثبایيحب ثبیذ ثِ ایي ًنتِ تَخِ داؿت کِ هَفقیوت پلوویغ دس ایووي
چبسچَة هؼوتلضم تغییشاتی دس ًگوشؽ ٍ ػوبختبس پلویغ اػوت .تغییوش ساّجوشد ثووِ
ػیبػوتّوبی هـبسکتی ٍ حشکت دس هؼیش حبکویوت الگوَی پلویغ اختووبعهحوَس
اصخولِ ایوي اكَ اػت کِ ثبیذ هذًظش هتَلیبى اهش قشاس گیشد .اهوشی کوِ دس ػوبختبس
پلیغ فشاًؼِ ثٍِضَح قبثلسؤیت اػت.
ثیؿک هیبًدیگشی دس حقَ کیفشی فشاًؼِ ًیض هْنتشیي خلَُ ػذالت تشهیوی اػت
کِ صهیٌِای هثجت ثشای ایدبد فضوبی گفوتٍگوَ ثویي ثضّنوبس ٍ ثوضُدیوذُ سا فوشاّن
هیآٍسد .دس کـَس فشاًؼِ ثوشخالف اًگلؼوتبى اػوتفبدُ اص هیوبًدیگشی کیفوشی فقوظ
هحذٍد ثِ خشاین کَچک ٍ کناّویتی هبًٌذ دسگیشیّبی خبًَادگی ،هٌبصػبت هحلوی
ثیي ّوؼبیِّب ،خـًَتّبی خضئی خبًگی ،ػذم پشداخت هَاد غزایی یب ػشٍكوذاّبی
ؿجبًِ اػت.
تفبٍت دیگش هیبًدیگشی دس ایي کـَس ثب اًگلؼتبى دس لضٍم سضبیت ثضّنبس ثوشای احبلوِ
ثِ هیبًدیگشی اػت (ثبثبخبًی ٍ ّونبساى  .)5 :1397تَضیح آًنِ دس ایي کـَس ّویچ
هتي ٍ هقشسُ قبًًَی هجتٌی ثش لضٍم هَافقت هدشم ثب هیبًدیگشی ٍخوَد ًوذاسد ،اهوب دس
ػول اصآًدبکِ هیبًدیگشی ثذٍى ػالقِ ٍ توبیل ثضّنبس ثیًتیدِ خَاّوذ هبًوذ یوب ثوِ
ًتیدِ هغلَة ًخَاّذ سػیذ ،افؼشاى پلیغ قضبیی ٍ دادػتبى پویؾ اص اسخوبعً ،ظوش
هدشم سا هی پشػٌذ .چٌبًچِ ثضّنبس ثب پیـوٌْبد پلویغ یوب دادػوتبى ثوشای احبلوِ ثوِ
دادػتبًی هَافق ًجبؿذ ،ثٌب ثش قؼوت اخیش هبدُ  41-1قبًَى آیویي دادسػوی کیفوشی

17

ایي کـَس ،دادػتبى ثبیذ تؼقیت کیفشی سا عجق سٍا اداهِ دّذ.
اصًظش صهبًی ًیض تفبٍت اػبػی ٍ فبحـی ثیي حقَ فشاًؼِ ٍ اًگلؼتبى ٍخَد داسد .ثوِ
ایي هؼٌی کِ دس کـَس ًخؼت ،اهنبى احبلِ ثِ هیبًدیگشی فقظ دس هشحلِ تحقیقوبت
پلیؼی ٍخَد داسد تب صهبًی کِ تؼقیت کیفشی ثِ هؼٌبی اخق آى آغبص ًـذُ اػت.
 -3-4عدالت ترمیمی؛ حلقه مفقوده کارکرد پلیس در ایران
دس ادثیبت حقَ کیفشی ایشاى ًیض ػجبست ػذالت تشهیوی ثب لفوو هیوبًدیگشی پیًَوذ
خَسدُ ٍ اسخبع ثِ هیبًدیگش هْنتشیي ٍظیفِ افشاد پلویغ دس ساػوتبی تحقوق ػوذالت
تشهیوی پلیغ هحَس اػت کِ دس حب حبضش چٌیي اختیوبسی ثوشای پلویغ دس ایوشاى
ٍخَد ًذاسد .دس ایي خلَف هبدُ . 82آ.د.ک  1392کِ پیؾتش اص آى كحجت ؿوذ،
اهنبى اسخبع ثِ هیبًدیگشی سا دس خشائن تؼضیشی دسخِ ؿؾّ ،فت ٍ ّـت کِ ٍكوف
قبثل تؼلیق ثَدى سا ًیض ثش اػبع هؼیبسّبی اسائِؿذُ دس قبًَى هدبصات اػالهی داؿوتِ
ثبؿٌذ ،پیؾثیٌی کشدُ اػت .ثش اػبع ایي هبدُ هقبم قضوبیی هویتَاًوذ ثوِ دٍ سٍؽ
اهنبى ایدبد ػبصؽ هیوبى عوشفیي سا فوشاّن آٍسد .دسسٍؽ ًخؼوت کوِ ثوِ آى سٍؽ
هؼتقین ًیض هیگَیٌذ ،هقبم قضبیی ثِ دسخَاػت هتْن ٍ هَافقت ثضُدیوذُ یوب هوذػی
خلَكی ثِ ایـبى فشكتی دٍهبِّ اػغب هیکٌذ تب دس هیبى خَدؿبى ثِ تَافوق کٌٌوذ.
ایي سٍؽ سا اصایيخْت هؼتقین هیًبهٌذ کِ دس آى فشد ثبلثی ثِػٌَاى هیوبًدیگش ٍاسد
هزاکشات عشفیي ًویؿَد؛ اهب دسسٍؽ غیشهؼتقین ،هقبم قضبیی ثِ كالحذیذ خوَد ٍ
پغ اص اخز سضبیت ٍ تَافق عشفیي آًبى سا ثوِ ؿوَسای حول اخوتالف یوب ؿوخق یوب
هؤػؼبت دس ًظش گشفتِؿذُ ثشای ایي اهش اسخبع هیدّذ .دس ایي فشم حذاکثش هْلوت
دس ًظش گشفتِؿذُ ثشای ػبصؽ ثیي عشفیي ػِ هبُ اػت کِ ثشای یک دٍسُ ػوِهبّوِ
دیگش ًیض قبثل توذیذ اػت .آییيًبهِ هیبًدیگشی دس اهَس کیفوشی کوِ دس آثوبى 1395
دس خْت ػولیبتی ػبختي هیبًدیگشی غیشهؼتقین اثالؽ ؿذ دس ثٌذ «ت» هوبدُ یوک
ثِ تؼشیف هؤػؼِ هیبًدیگش پشداخت ٍ ثیبى داؿوت« :هؤػؼوِای اػوت کوِ ثوِ ایوي
هٌظَس [هیبًدیگشی] عجق قَاًیي ٍ هقشسات حبکن ثش هؤػؼوبت غیشتدوبسی تیػویغ
هیگشدد یب ػبیش هؤػؼبتی کِ دس چبسچَة قَاًیي یب اػبػٌبهِ هشثَط ،كالحیت الصم
خْت هیبًدیگشی سا داسًذ ٍ ثِ تـخیق هقبم قضبیی اسخبعدٌّذُ ثوشای ایوي هٌظوَس
تؼیوویي هوویؿووًَذ»ً .قغووِ اؿووتشاک ٍ اكوول اػبػووی الصمالشػبیووِ دس ّووش دٍ سٍؽ
هیبًدیگشی لضٍم حضَس عشفیي دس خلؼبت کِ هقٌي ثِدسػوتی ثوِ ایوي هْون تَخوِ
کشدُ ٍ دس هبدُ  17آییيًبهوِ هیوبًدیگشی دس اهوَس کیفوشی هقوشس کوشدُ« :خلؼوبت

هیبًدیگشی ثب حضَس عشفیي تـنیل هیگشدد .دس كَست تَافق ؿخق ثوضُدیوذُ ثوِ
حضَس هتْن دس خلؼِ ،هتْن ؿخلبً ثبیذ حبضش ؿَد »...
اص حیث خشایوی کِ قبثلیت اسخبع ثِ هیبًدیگشی داسًذ ،حقَ کیفشی ایشاى سٍینشدی
هبًٌذ سٍینشد اتخبری دس کـَس فشاًؼِ سا اتخبر کشدُ ٍ اػوتفبدُ اص ایوي ساّنوبس سا ثوِ
خشاین کناّویت (خوشاین تؼضیوشی دسخوِ  6توب  )8هحوذٍد کوشدُ اػوت .حوب آًنوِ
ّوبى عَس کِ رکش ؿذ ،دس کـَس اًگلؼوتبى هقوٌي اخوبصُ اسخوبع ّووِ خوشاین سا ثوِ
هیبًدیگشی دادُ اػتّ ،شچٌذ دس ػول هبًٌذ دٍ کـَس دیگش ،فقظ خشاین کوناّویوت
ثب اػتفبدُ اصایيسٍؽ حلٍفلل هیؿًَذ.
دس خلَف ایٌنِ دس چِ هشاحلی اص فشآیٌذ دادسػی کیفوشی هقوبم قضوبیی هویتَاًوذ
هَضَع سا ثِ هیبًدیگش اسخبع دّذ ،قَاًیي ایشاى هقشسُ كشیحی ًذاسًذ .ثوبایيٍخوَد ،اص
اعال لفو «هقبم قضبیی» کِ دس هبدُ  82ثِکبسثشدُ ؿذُ ،هیتوَاى چٌویي ثشداؿوت
کشد کِ اسخبع ثِ هیبًدیگشی دس توبهی هشاحل دادسػوی ٍ پویؾ اص ٍسٍد ثوِ هشحلوِ
اخشای احنبم هوني ٍ هیؼش اػوت .دس تیییوذ ایوي ًظوش هفْوَم هوبدُ دٍ آیویيًبهوِ
هیبًدیگشی دس اهَس کیفشی ًیض قبثلتَخِ ٍ اػتفبدُ اػت .هبدُ هزکَس هقوشس هویداسد:
«اهَس هشثَط ثِ هیبًدیگشی هیتَاًذ دس ّش دادػشا یب دادگبُ صیش ًظش دادػتبى ػوَهی
ٍ اًقالة یب سئیغ حَصُ قضبیی هحل ػبهبًذّی ؿَد .دادػتبى یب سئیغ حَصُ قضبیی
هیتَاًذ ایي ٍظیفِ سا ثِ ینی اص هؼبًٍیي خَد اسخبع دّذ»؛ ثٌبثشایي ،هیتوَاى چٌویي
ثشداؿت کشد کِ دس دٍ هشحلِ دادػشا ٍ دادگبُ اهنبى اسخبع ثِ هیبًدیگشی ٍخَد داسد.
ثبایي ٍخوَد ،اهنوبى اػوتذال هخوبلفی ًیوض ٍخوَد داسد ٍ هونوي اػوت گفتوِ ؿوَد
ثْشُهٌذی اص ایي ساّنبس فقظ هختق هشحلِ تحقیقبت هقذهبتی اػت .ثب ایوي تَضویح
کِ اعال لفو هقبم قضبیی ثِکبسثشدُ ؿذُ دس هبدُ  82ثب تَخِ ثِ رکوش ایوي هوبدُ دس
ثخؾ دٍم قبًَى آییي دادسػی کیفشی ایشاى تحت ػٌَاى «کـوف خوشم ٍ تحقیقوبت
هقذهبتی» صایل هی ؿَد ٍ ثبیوذ چٌویي ثشداؿوت کوشد کوِ هٌظوَس اص هقوبم قضوبیی،
هقبمّبی قضبیی حبضش دس هشحلِ تحقیقبت هقذهبتی ٍ دادػشا ّؼوتٌذ .دس پبػوب ثوِ
اػتذال دٍم کِ لفو «دادگبُ» دس هبدُ دٍ آییيًبهِ هیوبًدیگشی دس اهوَس کیفوشی سا
دلیلی ثشای تؼشی اهنبى اػتفبدُ اص هیبًدیگشی دس توبم هشاحول دادسػوی هویداًوذ،
هیتَاى چٌیي ثیبى کشد دس حقَ کیفشی ایشاى دس هَاسدی هبًٌذ خشاین اعفب دادگبُ
خبیگضیي دادػشا هیؿَد ٍ ثش ّویي اػبع هوني اػت هقلَد اص «دادگبُ» ثِکبسثشدُ
ؿذُ دس هبدُ هزکَسًْ ،بد هَسداؿبسُ ثبؿذ ،یؼٌی دسصهبًی کِ دادگبُ ثوِخوبی دادػوشا
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ایفبی ًقؾ ٍ ٍظیفِ هیکٌذ .ػلیایّ حب  ،هَضَع هزکَس ثبٍخَد اّویت فشاٍاًوی کوِ
داسد دس هَاد قبًًَی ایشاى هغفَ هبًذُ اػت ٍ ثْتش اػت ثِكشاحت هـخق ؿَد کوِ
تب چِ هشحلِای اص دادسػی اهنبى اسخبع ثِ هیبًدیگشی ٍخَد داسد.
ًنتِ حبئض اّویت دیگشی کِ دس ایي حَصُ ٍخَد داسد ٍ ًجبیوذ اصًظوش دٍس ثوبًوذ ایوي
اػت کِ دس توبهی کـوَسّبی پیـوگبم دس حوَصُ ػوذالت تشهیووی اص قجیول آهشینوب،
ثلظیک ،اًگلؼتبىً ،یَصلٌذ ،اػنبتلٌذ ،فشاًؼِ ٍ  ...ساّنبسّبی ػذالتهحَس کِ ثوبسصتشیي
ٍ ػوَهیتشیي آى هیبًدیگشی اػت ثِػٌَاى اثضاسی ثشای خبسج کشدى ّشچِ ػوشیغتوش
ثضّنبس ٍ ثضُدیذُ اص قلووشٍ ػوذالت کیفوشی هَسداػوتفبدُ قشاسگشفتوِاًوذ ( Roberts,
 .)Bottoms 2003: 247دس ّویي ساػوتب ٍ اصآًدبکوِ پلویغ ًخؼوتیي ٍاحوذ هوَسد
هشاخؼِ عشفیي اػت ٍ دس اکثش قشیت ثِاتفب هَاقغ دسكحٌِ خوشمً ،وضاع ٍ دسگیوشی
حبضش هیؿَد ،هیتَاًذ ًقؾ ؿبیبى تَخْی ثِػٌَاى یک ػبهل ٍاػوغِای ٍ دس قبلوت
هیبًدیگش ثبصی کٌذ .ثِعَسیکِ ثبتَخِ ثِ اختیبساتی کِ داسد هؼئلِ سا دس ّوبى ثوذٍ
اهش ثب اًدبم هیبًدیگشی حلٍفلل کٌذ .اػغوب چٌویي اختیوبسی ثوِ پلویغ کوبهال دس
ساػتبی ّذف پلیؼیگشی تشهیوی ،کبّؾ حدن پشًٍذُّبی کوناّویوت دس دػوتگبُ
ػذالت کیفشی ٍ دٍس ًگِداؿتي ثضّنبس ٍ ثضُدیذُ اص هحیظ آػیتصای کیفوشی اػوت.
دس کـَس ًیَصلٌذ ثِدسػتی ثِ ایي هْن تَخِ ؿذُ ٍ عجق هقشسات ایي کـوَس پلویغ
هیتَاًذ دس كَست كالحذیذ اص اسخبع هَضَع ثِ هشاخغ قضبیی اهتٌبع کٌذ (هقذػوی
ٍ ّونبساى  .)211 :1397دس اًگلؼتبى ًیض ّوبىعَس کِ پیؾتش گزؿت ،پلیغ داهٌِ
اختیبسات ٍػیؼی دس ایي حَصُ داسد ٍ هیتَاًذ ؿخلبً عشفیي سا ثِ هیبًدیگشی اسخوبع
دّذ .ثِ ًظش هیسػذ ػپشدى چٌیي اختیبسی ثوِ افؼوشاى پلویغ دس حقوَ کیفوشی
ایشاى ،دػتکن دس خشاین هجتال ثِ ٍ کناّویتی هبًٌذ ًضاعّوبی خوبًَادگی ،دسگیوشی
ثیي ّوؼبیِّب ٍ هؼبئلی اص ایي قجیل هیتَاًذ ثؼیبس هفیذ ٍ کبسگـب ثبؿذ.
نتیجهگیری
ًگبّی ثِ سٍینشدّبی ًَیي ػیبػت خٌبیی ٍ تالؽّب خْت ایدبد تؼبهل ػبصًذُ هیبى
کٌـگشاى ًظبم ػذالت کیفشی ثیبىگش اسائِ ثیٌؾّبی هَػغ دس ایي حوَصُ اػوت .ثوش
ایي اػبع ،کٌـگشاى ًظبم ػذالت کیفوشی اػون اص کٌـوگشاى ًْوبدی ،یؼٌوی پلویغ،
دادػشا ٍ دادگبُ ٍ کٌـگشاى ؿخلی؛ یؼٌی ثضُدیذُ ،ثضّنوبس ،هغلوغ ٍ ؿوبّذ ٍ ػوبیش
اؿخبف دخیل غیشًْبدی ،دس هذ ًَیي دس تالؽاًذ ثب ایدبد ثؼتشّبی تؼبهلی تب حوذ
اهنبى دس چبسچَة قشاسدادّبی تَافقی هبًغ اص ؿونلگیوشی پشًٍوذُّوب دس ثؼوتشّبی

سػوی ٍ صهبىثش ؿًَذ تب اص ایي عشیق افضٍى ثش کبّؾ هخبعشات ایي فشایٌذّب؛ هبًٌوذ
هَاسدی چَى ثضُدیذگی ثبًَیِ ٍ اعبلِ دادسػی ٍ كشف ّضیٌوِّوبی گوضاف ،صهیٌوِ سا
ثشای ؿشهؼبسی ثبصپزیشاًِ ثضّنبس ٍ ثبص اختوبػی کشدى اٍ فشاّن ػبصًذ.
دس ایي ساػتب ًویتَاى اص ًقؾ پلویغ ثوِػٌوَاى ینوی اص هْونتوشیي ٍ اثتوذاییتوشیي
کٌـگشاى پٌِْ ًظبم ػذالت کیفشی غبفل ثوَد .اهوشی کوِ ثشسػوی قوَاًیي ٍ هقوشسات
کـَسّبی گًَبگَى اصخولِ اًگلؼتبى ٍ فشاًؼِ حبکی اص آى اػت ٍ ثٍِضَح هویتوَاى
ًقؾ پلیغ سا دس چبسچَة ثشًبهِّبی تَافقی ػذالت تشهیوی هـبّذُ کشد.
ثبایيٍخَد اگشچِ قبًَىگزاس ایشاًی ثِ ػوت پزیشؽ چبسچَة کلی ػذالت تشهیوی دس
پٌِْ ًظبم کیفشی ایوشاى ثوِ هَخوت قوبًَى آیویي دادسػوی کیفوشی گوبم ثشداؿوتِ ٍ
خلَُّبیی اص ایي آهَصُ تؼبهلگشایبًِ کیفشی سا ثِهَخت پیؾثیٌی ٍ افوضایؾ کووی ٍ
کیفی ثشًبهِّبی هیبًدیگشی سا پزیشفتِ ،اهب ّوچٌبى ًظبم قبًَىگزاسی ایشاى دس ایوي
صهیٌِ دس اثتذای ساُ قشاس داسد ٍ تالؽ خْت تذٍیي الیحِ «ػذالت تشهیوی» ؿوبّذی
ثش اثجبت ایي فشم اػت .دس ایي ساػتب ثبیذ ثِ ظشفیتّبی پلیغ ایوشاى دس چوبسچَة
ثشًبهِّبی ػذالت تشهیوی ًیض ثِعَس ػبختبسهٌذ ٍ قبػذُهٌذ تَخوِ ؿوَد ،اهوشی کوِ
ًِتٌْب یک فشكت قبثلتَخِ ثشای اخشایی کشدى ثشًبهِّبی ػذالت تشهیوی اػت ،ثلنِ
یک ضشٍست ػولی ثِ دلیل ًقؾ هٌحلشثِفشد پلیغ ثِػٌَاى ًخؼتیي کٌـگش ًظوبم
ػذالت کیفشی اػت کِ دس اکثش پشًٍذُّوبی کیفوشی اص ًقوؾ ثشخؼوتِای ثشخوَسداس
اػت .ثذیيػبى ثبصؿٌبػی خبیگبُ پلیغ دس ایي چوبسچَة ٍ توذٍیي قوَاًیي هٌبػوت
هیتَاًذ دس ثِ ثوش ًـبًذى اًذیـِّبی تشهیوی ثؼیبس ساّگـب ثبؿذ.
منابع
 ایوبًیش هْاًگَش ()1331ش تگأثیا ثگزُبیگلگی اطیگب ٍ ًَخَاًگبى ثگا ثزّکگبرز ٍپیشریاز از ىش پبیگبىًبهگِ کبرهٌبیگی ارهگلش باًشگکلُ حهگَ باًشگربُ هگْیل
ثْشتی.
 ثبثبلبًیش ػا بىش پایتِش هْااىش ّاًگش خیوی ()1331ش ارزیگبثی ػگلا ک تاهیوگیبر هاحلِ پلیتی بر ًظبم کییگاز ایگااى ٍ ااًتگِش ّوگبیی هلگی پلگیسش ػگلا ک
تاهیوی ٍ پیشریاز از خامش باًشربُ ػلَم اًتظگبهی اهگیيش باًشگکلُ ػلگَم ٍ ٌگَى
اًتظبهی.
 -بٍ کلَاُ پبهبکیش پیوگبى ()1336ش تطجیگق ا یٌگل تَقگف ٍ ثبزریگی پلیتگی بر
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اهبکي ػوَهی بر ًظبم حهَقی ایااى ٍ اًرلیسش پبیبىًبهِ خْگک الگا کبرهٌبیگی
.ارهلش باًشربُ ػالهِ طجبطجبیی
)ش ػلا ک تاهیوی؛ ا رگَز خلیگل تیکگا بر اهگَر کییگازش1314( غالهیش حتیي
.)ِهدلِ پژٍّی حهَ ٍ ییبیک (ثخی تاخو
)ش هطب ؼگِ تطجیهگی قلوگاٍ ٍ هؼیبرّگبز1336( قایتش رلتبرُش خبًیپگَرش هدتجگی
َاػوب هیبًدیراز کییاز بر حهَ ایااىش اًرلیس ٍ ثلژینش پژٍّشگٌبهِ حهگ
. ٍکییازش یب ّشتنش هوبرُ ا
)ش ثاًبهگِّگبز تاهیوگی1331( ههلییش هحولثبقاش هیازاییش هحولش غٌگیش کیگَاى
ِپلیس ثب تکیِثا قبًَى ییي بابریی کییاز ٍ رٍیِ ػولی پلیس ایگااىش پژٍّشگٌبه
. ٍحهَ کییازش یب ًْنش هوبرُ ا
-)ش ػلا ک تاهیویش ثزُبیگلگبى ٍ پلگیسش صگلٌبهِ ػلوگی1331( َّیرش کبرٍ یي
تاٍیدی پیشریاز از خامش هتاخوبى هحول ثگبراًی ٍ حویلربگب ًیکَکگبرش یگب
.23 ُّیتنش هوبر
)ش زابز ػور پلیس بر ا یٌل بابریی کییاز ایگااىش1330( یبراحولزش حتیي
.پبیبىًبهِ خْک بریب ک کبرهٌبیی ارهلش باًشربُ تاثیک هلرپ
-

-

-

-

-
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