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  يفريك ين دادرسيية آحيآن در ال يها و جلوه يميعدالت ترم ينظر يها چالش

  1يبابائ يمحمدعل
   درآمد

، ياء، بازسـاز يـ م، احيتـرم  ل: يـ از قب يم خاصيبه بعد، مفاه 1980از آغاز دهة  يشناخت دهيد مطالعات بزه
 يعنـ ينـده،  يك دهة آيم از ين مفاهينموده است. ا يفريات حقوق كي.. را وارد ادب.و يگر يانجيجبران، م
  2.شدند ي، تلقيميبه عنوان اركان عدالت ترم به بعد، يالديم 1990از سال 

 يفـر يبـا عـدالت ك   يمـ يعـدالت ترم  ينـ يگز يكه قائل به جـا  ينظر از مباحث نظر در حال حاضر صرف
د يـ جدكـرد  يرو كيبه عنوان  يميعدالت ترم 3،است يعيبا عدالت توز يميا رقابت عدالت ترميك يكالس

در قبـال مجـازات    يسـنت  يياست جنايتواند س يم كه يشود، به طور يده ميد يياست جنايدر عرصة س
  متحول سازد. ياديكاران را به نحو بن بزه
اسـت   يشود، بلكـه مفهـوم   يمحسوب نم يفرياصالح نظام عدالت ك يبرا يا وهين نگرش عدالت شيدر ا
ارتكـاب   4.هـا در ابعـاد مختلـف    است دولتيس يو رفتار افراد و حت ي، زندگيتحول كل نظام حقوق يبرا
ن يگـذارد. در چنـ   ير مـ ي، شـهروندان و كـل جامعـه تـأث    يخـانوادة و  يم و اعضايدة مستقيد رم بر بزهج

گـرا گـرد هـم     مصـلحت  يهـا  حـل  افتن راهيـ  يده و جامعه را بـرا يد كار، بزه ، بزهيميعدالت ترم يطيشرا
ت يوضـع  ن شـده و يتـأم  يكار به جامعه، نظم عموم بازگشت بزه يها نهيآورد تا ضمن فراهم شدن زم يم

 يرا بـرا  ي، تعهداتيدر روابط انسان يختگيشود: گس ين است كه گفته ميم گردد. ايده ترميد بار بزه اسف
عـدالت   يآوردهـا  آن رخ داده اسـت، در پرتـو دسـت    كـه جـرم در   يا و جامعـه  يكار ر در بزهيافراد درگ

  5.آورد يد مي، پديميترم
هـا و   بيت آسـ يرش مسـئول ي، جبران خسارت، پـذ يهر شامل: عذرخواياز تداب يا ن اساس، مجموعهيبر ا

، عـدالت  يلـ يتكم يهـا  ق مجـازات يـ از طر يدرمـان و  يگـر بـرا  يد يها كار و تالش صدمات از طرف بزه
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4. Braithwait, John; Principles of Restorative; Hart Publishing, 2003, p. 1. 

5. Simmons, Ric; Private Criminal Justice Center for Interdisciplinary; Paper No.9, 2007. 
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ـ يمسـتق  يوگـو  گفـت  يهـا  نـه يمعمـوالً زم  يمـ يعـدالت ترم  1.گردد يم يتلق يميترم كـاران،   ن بـزه يم ب
ن مذاكرات بـا  ير آن است. اينمونة بارز تداب يگر يانجيكند كه م يندة جامعه را فراهم ميدگان و نمايد بزه

صلح و سازش و گذشت را فراهم  يها نهيك سو زميده، از يد كار و بزه بزه ييآشنا يها نهيفراهم كردن زم
نـان از خطرنـاك نبـودن    يده و مـĤالً اطم يـ د بزه يو معنو يگر، جبران خسارت ماديد يكند و از سو يم

سهم در جـرم   يكه دارا يگونه كه گفته شده است: تمام كسان دارد و همان ير پجامعه را د يكار برا بزه
  2.شوند يم يميند عدالت ترمير فرايدرگ ياند به نوع خاص

كـار و   و اسـتقرار مجـدد بـزه    يم، سـازش و آشـت  يچهار هدف: جبران، تـرم  يميعدالت ترم يبه طور كل
ق عـدالت  يد. اگـر بـه اهـداف و مصـاد    يـ نما يب ميققبل از وقوع جرم، را تع يگاه اجتماعيده در جايد بزه
 ييخودنمـا كـرد  يرو نيـ ك مؤلفـة مشـترك در ا  يـ توجه شود به وضوح مشخص خواهد شد كه  يميترم
ت بـه  يـ در خصـوص جـرم از جامعـه و حاكم    يريـ گ ميار تصـم يض اختيست از: تفو كند و آن عبارت يم

رادات و يـ ات و اوصاف باعث شده است كه اين خصوصيهم 3.گر جامعهيد يكاران و اعضا دگان و بزهيد بزه
ـ    يمـ يبه عدالت ترم يانتقادات متعدد ـ بـا ا  يمطـرح گـردد، ول ازات آن موجـب اقبـال   يـ ن وصـف، امت ي

  آن شده است. يآوردها گذاران به استفاده از دست قانون
 يمحلـ  يك جنبش اصالح اجتماعيخود در قالب  يريگ ل شكليادشده در اوايبا اوصاف  يميعدالت ترم

 4... مطرح شد.ش ويكا، هلند، اطرياالت متحدة آمريلند، كانادا، ايوزيا، نياز كشورها مانند استرال يدر بعض
مانند  ياروپا و اسناد جهان يمانند شورا يا در اسناد منطقه يالملل نيند بيك فرآيبالفاصله به عنوان  يول

   5.متحد مورد توجه قرار گرفت سازمان ملل
در  يميعدالت ترم يها شنهاد كرد كه از برنامهيخود پ يبه اعضا 2006پا در سال ارو ياقتصاد يشورا

در اكثر كشورها در حال اجراست.  يميترم يفريعدالت ك يها م استفاده كنند. امروزه برنامهيقبال جرا
 ةيدوم فور ينامة قانون بيرا وارد تصو 12- 1مادة  1993ه يژانو 4به عنوان نمونه در فرانسه، قانون 

شنهاد يب به دادستان شهرستان و دادگاه اطفال اجازه دهد تا بتوانند به طفل، پين ترتيكرد تا بد 1945
   6.ا به نفع جامعه، بدهنديده يد ا جبران خسارت در قبال بزهي يرسان كمك يك اقدام، برايانجام 
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در حال حاضر  يد، ولكر يم ييخودنما يبه شكل سنت يمياز عدالت ترم ييها ز جلوهيران نين ايدر قوان
 ييخودنما يشتري، با صراحت بيميگذاران عدالت ترم انيبن يها شهيآن، متأثر از اند يشنهادير پيتداب
  كند. يم

ه را مكلف يقوه قضائ 1ياسالم يقانون برنامة پنج سالة توسعة جمهور 211ران در مادة يگذار ا قانون
ل يمؤثر و روزآمد از قب يفريركيغ ياهااجر كردن ضمانتن يگزيجا كرده است: به منظور كاهش

ب مجلس برساند. هرچند تاكنون يه و به تصوياز را تهيح مورد ني، لوايميو ترم يادار ياجراها ضمانت
 ييب نهايكه مراحل تصو يفريك ين دادرسييحة آيال يشود، ول ين خصوص مالحظه نميدر ا يا مقرره

ن مقاله با اشاره به ياشاره كرده است. ا يمير عدالت ترمياز تداب يصراحتاً به بعض 2،كند يم يخود را ط
در  يميح عدالت ترميصر يها آن (مبحث نخست)، جلوه ينظر يها و چالش يميمفهوم عدالت ترم

  دهد. ي(مبحث دوم) را مورد توجه قرار م يفريك ين دادرسييحة قانون آيال
  

  يميعدالت ترم ينظر يها چالش  مبحث نخست:
لة جرم در جامعه به وجود يكه به وس يبيكار و آس ده، بزهيد م بزهيترم يندهايآ فر بر يميعدالت ترم

ق ي) مطرح شد مملوء از مالحظات عم1977ن بار توسط بارنت (ين اصطالح كه اوليه دارد. ايتكآمده، 
كنترل جرم، اعمال   را در رابطه با نحوة ياست و سؤاالت مهم ين حال تجربيو درع ياجتماعـ  يفلسف

  كند. ين منافع جامعه مطرح ميها، اعادة نظم و تأم مجازات
جامعه،  يبرا يم چه نفعين است كه درصورت ارتكاب جرم، جبران و ترميشود ا يكه مطرح م يسؤاالت

رد؟ از نظر يد مورد توجه قرار گيبا يده دارد؟ عدالت از نظر چه كسيد كار و بزه در سطح كالن و بزه
 و ينظم عموم يا از نظر دولت و جامعه كه به دنبال برقراريكار است  تقام از بزهده كه به دنبال انيد بزه
گر يكدي تاً ازيم را ماهيجرا يو خصوص يد ابعاد عموميمجدد هستند؟ چگونه با ينظم ياز ب يريشگيپ

ا يته افيكه رفتار مجرمانه در آن ارتكاب  يا ده و جامعهيد بزه  ده، خانوادةيد ان بزهياز م  ك كرد؟يتفك
  ار گذشت و مصالحه را دارد؟ياخت ينظم است چه كس يبرقرار يت كه متوليحاكم
ده بدون توجه به حق يد ا بزهيمختل كرده باشد، آ يا را در سطح گسترده يچه جرم، نظم عموم چنان

  د؟يتواند گذشت نما يگر افراد جامعه ميد
ها  چالش يكنند، ول يرا مطرح م يميعدالت ترم يشناخت و جرم يهرچند سؤاالت فوق موضوعات فلسف

شود:  يكه گفته م را دشوار نموده است، متعددند. چنان يميكه درك موضوع عدالت ترم يا ابهاماتي
  

  .14/11/1389-19204)، روزنامة رسمي ش. 1390-1394سالة توسعة جمهوري اسالمي ايران ( . قانون برنامة پنج1
نون اساسي به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي ارجاع شد و نهايتاً با قا 85. اليحة آيين دادرسي كيفري مطابق اصل 2

اصالحاتي و براي مدت آزمايشي سه سال مورد تصويب قرار گرفت، ولي هنوز تصويب مدت آزمايشي آن توسط مجلس شوراي اسالمي 
انجام نشده است.
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ند يكار نما د اقدام به سازش با بزهيدگان احساس كنند به ناچار بايد شود كه بزه يباعث م يميعدالت ترم
شود.  يده گرفته ميبخش است، ناد نياز موارد تسك يليانه كه در خيجو يتالف يها زهيو الجرم انگ

چ منطق يبر ه يمبتن يمير ترمياز شمول تداب يا كاران حرفه ا بزهيم مهم يكردن جرا يمستثن
 ياند. در حال جاد كردهيرا ا يين استثناهايگذاران با تصورات خود چن ست و صرفاً قانونين يا شده تجربه

  ز كارآمد باشد. يكاران خطرناك ن در خصوص بزه يمير عدالت ترميكه ممكن است تداب
چگونه  يگر يانجيم يايد و تمركز بر احيست تأكين است كه معلوم نيكه وجود دارد، ا يگريچالش د

به  يمير عدالت ترميش از حد بر تدابيد بيا تأكيت جمع دارد. آيكار قابل با قابل سرزنش بودن رفتار بزه
   1شود؟ يح محسوب نميمجرمانة قب يارهارفت ياز بعض ييزدا سرزنش ينوع

م يده ترميد ت اسفبار بزهيكه: وضع نيكند، از جمله ا يان ميرا ب يات متعدديخصوص يميعدالت ترم
كار را وادار  م و بزهيده را ترميد ت بزهين نوع برخورد، وضعيمعتقدند ا يميشود. طرفداران عدالت ترم يم

ده را مرتفع ساخته و به عالوه نظم يد كار و بزه روابط بزه يرگير كرده و خصومت و تيرش تقصيبه پذ
جامعه را در برابر ارتكاب ن يهمچن ن برخورديگرداند. ا يبرم يرا به نحو مطلوب يشدة اجتماع مختل

ن كاركردها در عمل باعث خواهد شد كه جرم و ترس از يسازد. ا يكار مصون م بزه ياز سو يم آتيجرا
  2.ابديل يآن تقل
اند. به عنوان مثال عدالت  شده يبند قالب يانه به شكل مبهميگراآرمان ين كاركردهايرسد ا ير مبه نظ
جه گرفت كه يتوان نت يم ميبه جرا يكار است. اما با نگاه ده و بزهيد ن بزهيرفع اختالف ب يمدع يميترم

ن اختالف ي طرفزند. در اختالفات معموالًيمتماگر يكدي م و حدوث اختالفات ازيت جراياساساً ماه
گاه چيه يميكه در عدالت ترم يكنند. درحال يحل آن مذاكره م يهركدام با مالحظة نفع خود برا

م، يد بتوان ادعا كرد كه در ارتكاب جراين شايست. بنابرايوگو در جهت منفعت خود ن گفت يكار مدع بزه
  آن باشد.به دنبال حل  يميد تا عدالت ترميآ يبه وجود نم يا تعارضياختالف 
را كه در اثر ارتكاب جرم  ياجتماع يوندهايم پياست رسالت ترم يكه مدع يميعدالت ترم ياز طرف

با  يدگيد و بزه يدگيد بين مشكالت آسييتع يبرا يكند، پاسخ روشن يب ميخته شده، تعقيگس
  3.نگرد ياز جرم م يندارد. بلكه صرفاً به ظاهر صدمات و خسارات ناش يميات ترميخصوص

متفاوت نسبت به  يتيترب يها شهيدار شدن انديارتباط با پد يد بيشا ينظر يها ن چالشيور چنظه
است اصالح و درمان گرفته يس ييكه بر كارآ يراداتيرسد همان ا ي، نباشد. به نظر ميسنت يفريعدالت ك

  1.ز شده استين يمياست ترمير سيگ بانيشد، گر يم
  

1. Menkel–Meadow, Carrie; op. cit. pp. 5-6. 

  به بعد. 74، ص 1384، نشر سلسبيل، 1ديدگان؛ ترجمة علي شايان؛ چ. قوقي و توسعة قضايي قوة قضائيه؛ عدالت براي بزه. معاونت ح2
3. Kirechengast, Tyron; Proportionality in Sentencing and the Restorative Justice; Criminal Law and 

Philosophy, 12, 2010, p. 198. 
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با كاهش كرد يرو نيا يشود كه ادعاها يمطرح م يميالت ترمراد نسبت به عدين ايا ياز جهت كاركرد
   2.ستياند، هماهنگ ن استفاده كرده يمير ترميكه از تداب ينرخ تكرار جرم جوامع

كاران  شود كه بزه يمطرح م يمين نقد نسبت به عدالت ترميز باز اين يو اجتماع ياز لحاظ فلسف
از موانع مشاركت در  يكيب جرم دارند ـ كه خود زة ارتكايانگ يكه به طور فطر يو كسان يا حرفه
اعتقاد به  يعنيشوند كه از حقوق خودانگارانه ( ياست ـ چگونه متقاعد م يميعدالت ترم يندهايفرآ
 يميترم يندهاياز ارتكاب جرم را فراموش كرده و در فرآ يت خود) صرف نظر نموده و منافع ناشيحقان

ل يكنند ممكن است به دل يمشاركت م يميترم يندهايفرآ كه در ياشخاص يمشاركت كنند. از طرف
ن حال يدارانه و درع م جانبيا دوستان ـ تصميناروا ـ نسبت به خانواده، اقوام  ياعمال نفوذها

  ند.ياتخاذ نما يا رمنصفانهيغ
ل يدگان تحميد بر بزه ياجبار روان ينوع يمين است كه عدالت ترميشود ا يكه مطرح م يگرينقد د

شود كه  ير ملموس در عمل باعث مين اجبار غيحاضر شوند. ا يمشاركت يندهايد تا در فرآكن يم
احساس  يميترم يندهايج فرآيالشعاع نتا كار را تحت ت سرزنش بزهيخود و قابل يده، حقوق قانونيد بزه

ون توجه كار بد كه بزه يز قابل طرح است، به طوريكار ن نسبت به بزه ين اجبار روانيهم يكند. از طرف
كه  يب حقوق قانونين ترتيبد 3.رديت جرم را بر عهده بگيخود در دفاع از اتهام، مسئول يبه حقوق قانون

شود  يده گرفته مياند ناد ت شناختهيكاران به رسم دگان و بزهيد بزه يبرا يفريعدالت ك يرسم ينهادها
  است. يعدالت يب ين خود نوعيو ا

و فرهنگ خاص هر جامعه  يدئولوژيبر ا يمبتن يميل عدالت ترمگر آن است كه اصويد يانتقاد اساس
، ساختارها و يو اجتماع يچرا كه جوامع مختلف از جهت فرهنگ 4.ندارد يشمول جهان يژگياست لذا و

ست. به ينكسان يآنها  ل به مصالحه، سازش و جبران خسارت دريدارند كه تما يمتفاوت يها گاهيپا
همة جوامع محسوب  يماريب ير برايشفابخش فراگ يك داروي يميمر عدالت تريعبارت بهتر تداب

  شود. ينم
ن نوع يها در ا يابيوجود دارد كه ارز يميعدالت ترم يد در كارآمدين ترديز اين يشناخت از جهت جرم

 يعدالت يها باعث خواهد شد كه ب يابين نوع ارزي. اينيو ع ياست تا واقع يتر ذهن شيندها بيفرآ
ر يتواند مشمول تداب يك جرم كه ميابد. چرا كه ارتكاب يده، تحقق يد كار و بزه ت به بزهنسب يتر بزرگ

→  
حسين نجفي  هاي كيفري؛ ترجمة علي داري از سزادهي و مجازات ر.ك. به: پرادل،ژان؛ تاريخ انديشه رد جديد طرف. براي مالحظة رويك1

  به بعد. 127، ص 1387، انتشارات سمت، 3ابرندآبادي؛ چ.
2. Thorburn, Malcolm; The Impossible Dream and Modest Reality of Restorative Justice; A Critique 

of Restorative Justice; Vancouver, UBS Press, 2004, p. 871.  

3. Menkel-Meadow, Carrie; op. cit. p. 10. 

4. Ibid. p. 11. 
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ن جرم از يهم يوگو باشد، ول ده قابل مصالحه و گفتيد ك بزهيرد، ممكن است از نظر يقرار گ يميترم
 نيخاص، قابل بخشش و مصالحه نباشد. در چن يو روان يط روحيل شرايگر، به دليدة ديد نظر بزه

و مجازات است، ممكن است در معرض قضاوت  يفريعدالت ك يكه خواستار اجرا يا دهيد بزه يطيشرا
  رد.يگران قرار گيز ديرآميتحق

ممكن است  يميترم يندهايوجود داشته است كه فرآ ين نگرانياهمواره  يميدر عدالت ترم ياز طرف
 يليالصاق كند و تعهدات تحم يسنت يفريبدتر از برچسب مجرمانة عدالت ك يكار برچسب نسبت به بزه

ندها ممكن است ين فرآيكه ا نيتر از مجازات باشد. ضمن ا رانهيگ ، به مراتب سختيميند ترميدر فرآ
 يابيق ارزيب و خسارات وارده به طور دقين جهت كه آسيجاد كند، از ايز ايده نيد بزه يبرا يت منفيذهن

ها  ستيمجدد را فراهم كند. فمن يدگيد تاً احساس بزهيان امر موجب عدم جبران كامل و نهينشود و هم
ر يف، غيخف يها چه مشمول مجازات ، تعرض نسبت به زنان را چنانين برداشت منفيه بر هميبا تك

  1.كردند يم يگرفت، به شدت نف يزندان، قرار م
كند، چگونه  يم) وارد يب (اجتماعيده، كه جرم فقط به جامعه آسيد مِ بدون بزهيباالخره درخصوص جرا

 يمير ترميتوان تدب يكرد و چگونه م يابيرا كه نظم آن مختل شده ارز يا جامعه يازهايتوان ن يم
كار قابل اعتماد  اگر بزه ي(حت يخواه ك معذرتيصرف  ين موارديا در چنيشنهاد كرد. آيرا پ يمناسب

  است؟  يباشد) كاف
افتن يندارد. مسلماً رفع ابهام و آنها  يبرا يروشنپاسخ  يمياست كه عدالت ترم ييها ها پرسش نيهمة ا

گران و  موجب خواهد شد كه پژوهش يميعدالت ترم ييت كارآيها ضمن تقو گونه پرسش نيپاسخ ا
 و يكار نة مقابله با بزهيدر زم يميعدالت ترم يبه درك درست از مفهوم و كارآمد ييگذاران جنا استيس
  شوند.رهنمون  از جرم، يريشگيپ

ده يد يو نظر يدر همة سطوح عمل يمير عدالت ترميد مناقشات در خصوص نحوة استفاده از تدابهرچن
 ياجراها كه احترام به ضمانت يشود، اما باز بر منافع قابل توجه آن اتفاق نظر وجود دارد، به طور يم

 يالملل نير بة بشر كه در منشويم مهم، توافق و سازش محترمانه، احترام به حقوق اوليتر در جرا مهم
جاد يدگان جرم و سوءاستفاده از قدرت آمده است، ايد بزه يعدالت برا ية اصول اساسيانيحقوق بشر و ب
ن منافع باعث شده است به يشود. هم ين منافع شمرده ميكار، از جملة ا بزه يبرا يو مال يتعهد اجتماع
گردد.  يد كشورها متجليجد يها يگذار كماكان در قانون يميرادات متعدد، عدالت ترميرغم وجود ا
ن امر را اثبات خواهد يشد، ا آن ييب نهايدوار به تصويد اميكه با يفريك ين دادرسييحة آيمالحظة ال

 يبررس يفريك ين دادرسييحة آيدر ال يميعدالت ترم يها ب در مبحث دوم، جلوهين ترتيكرد. بد
  شود. يم

  

1. Kurki, Leana; Evaluation Restorative Justice Practices; Hart Publishing, 2003, p. 55. 
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  يفريك ين دادرسييحة آيدر ال يميعدالت ترم يها مبحث دوم: جلوه
 يد به قلمرويد نبايد يها جامعه، افق يازهاين كارآمد و هماهنگ با نيب قوانين و تصويتدو يبرا

به  يكه منته يگذاران در خصوص موضوعات ك كشور محدود شود، بلكه مالحظة تجربة قانوني يمرزها
ست ين نيگاه نظر بر ا چيه است. البته يگذار قانون يها شرط شيپن يمهمتر شده از يبخش تيج رضاينتا

ج يقاً وارد حقوق موضوعة كشور شود، بلكه نتايگر وجود دارد، دقيد يكشورها يگذار چه در قانون كه آن
ق با يشدن و تطب يت بوميبودن قابل يل عقالنيك الگو، كه به دليد به عنوان يبا يسات حقوقيموفق تأس

حة يكنندگان ال نيشود كه تدو ين تفكر مالحظه ميرد. با هميدارد، مد نظر قرار گ ات جامعه رايمقتض
آن مورد توجه  يها و جلوه يميگر را در خصوص عدالت ترميد ي، تجربة كشورهايفريك ين دادرسييآ

  اند. قرار داده
بر عدالت  يمبتن يها شهياند يفريك ين دادرسييحة آين اليد فراموش كرد كه قبل از تدويالبته نبا

ل يحة تشكيك اليخورد. در مادة  يران به چشم مين اياز قوان يواسته، در بعضا ناخي، خواسته يميترم
صلح «ر ي، از تعاب1366ار، مصوب يس يها ل دادگاهي، و بعد در قانون تشك1335ار، مصوب يس يها دادگاه

دادگاه با «ح داشت: يادشده تصريقانون  3، استفاده شده بود. مادة يفريو ك يدر امور مدن» و سازش
كند كه اختالف  يد تا حد امكان سعيبا ين دادرسيين موجد حقِ مربوط به آيبه اصول و قوان توجه
 7مادة ». دين صورت حكم صادر نماير ايق صلح و سازش حل و فصل كند و در غين را از طريطرف
ها و  گاها نهادها و دستيصلح و سازش، از افراد معتمد محل  يها اجازه داده بود برا ن قانون به دادگاهيهم

ن را ين طرفيز صلح و سازش بيانصاف ن يها ل خانهيقانون تشك 10ند. مادة يمحل استفاده نما يشوراها
  كرده بود. ينيب شيپ

در «، 1337شوند، مصوب  يكه اسكان م يالتير و ايعشا ييطبق مادة واحدة قانون راجع به امور قضا
افراد  يبه اختالفات و دعاو يدگيرس يد، براشون يشده اسكان م سالح رِ خلعيالت و عشايكه ا ينقاط

 ييها أتيتواند ه يم يدارند، وزارت دادگستر يدعوآنها  كه با يا كسانيو گر يكدي ر بايالت و عشايا
ن به يل دهد كه با توجه به اصول و قوانيقضات مجرب نباشند تشكآنها  مركب از سه نفر كه دو نفر از

  ».صله دهنديرا ف يو دعاو و اصالح، اختالفات يق كدخدامنشيطر
، مادة 1375كشور و انتخاب شهرداران، مصوب  ياسالم يف و انتخابات شوراهايالت، وظايقانون تشك

 يينامة اجرا نييران و آيا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ي، اجتماعيقانون برنامة سوم توسعة اقتصاد 189
ت ياهم كم يو فصل اختالفات و دعاواختالف با هدف حل  يل شوراهايبه تشك ين ماده كه منتهيا

، مصوب يفريو انقالب در امور ك يعموم يها دادگاه ين دادرسييقانون آ 195مادة ن يهمچن 1،ديگرد
  

ف به تصويب مجلس شواري اسالمي رسيد و مبناي قانوني عملكرد ، قانون شوراهاي حل اختال1387. الزم به ذكر است كه در سال 1
شوراهاي حل اختالف گرديد.
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و  ينيهم رفته مقررات تقن ين اشاره كرده است. رويف دادگاه به صلح و سازش طرفي، به تكل1378
ران به چشم يا يگذار در قانون 1،اند اره نمودهاش يميعدالت ترم يها ز كه به جلوهين يگريد ينيفروتقن

را  يميعدالت ترم يها گذار جلوه گفته قانون شين و مقررات پيد توجه داشت كه در قوانيخورد، اما با يم
ن يتدو يد آرزوياز اسات ين امر باعث شده كه بعضيد هميرفته بود و شاينپذ يقيه بر مطالعات تطبيبا تك

  2.نديرا نما يميدر حوزة عدالت ترم يعلم يها افتهي بر ين مبتنيب قوانيو تصو
عدالت  يها شود. جلوه مي يبررس يفريك ين دادرسييحة آيدر ال يميعدالت ترم يها ن مقدمه جلوهيبا ا
 يفريك ين دادرسييحة آيكنندگان ال نياند كه تدو مختلف، متعدد و متنوع ين كشورهايدر قوان يميترم

  اند. ب اشاره كردهيب و ترك تعقيتعقق ي، تعليگر يانجيفقط به م
  يگر يانجيم الف)

ند ين فرآيكار است. ا ده و بزهيد ن بزهيب يگر يانجيم يميعدالت ترم ياجرا يندهايفرآن يمهمتر از يكي
كار را  ر كردن بزهيده و بازپذيد م خسارت بزهيترم يها نهيكار، زم ده و بزهيد ن بزهيب يوگو ق گفتياز طر

جاد برنامة يا يگر كارآزموده برا يانجيك ميكار با  ده و بزهيد ن برنامه، معموالً بزهيدر اكند.  يفراهم م
در مراجع  يفريك يها ن است كه اوالً: تراكم پروندهيگر ا يانجيكنند. هدف م يوگو م ، گفتيجبران
ت شكست در صور يفريثالثاً: مداخلة نظام ك كار حفظ شود، ت بزهياً: موقعيابد، ثانيكاهش  ييقضا

اصول محاكمات  ين شود. در قانون موقتيز تأميده نيد بزه يها مفتوح باشد، رابعاً: خواسته يگر يانجيم
كه  يكه در امور ين معنيشده بود؛ به ا ينيب شيساده پ يگر يانجيم ي، نوع262، ضمن مادة ييجزا

در اصالح  يد وافق مصالحه وجود داشت، محكمه قبل از صدور حكم، جهيامكان ختم پرونده از طر
د يگذار شا ان قانونين بيكرد. البته ا يت حكم صادر ميآورد و در صورت عدم موفق ين به عمل ميالب ذات

وجود دارد نداشته باشد، اما  يفريك ين دادرسييحة آيكه در ال يگر يانجيس ميبه تأس يشباهت چندان
  ت است.يمكار با اه ده و بزهيد بزه يها ن خواستهياز جهت توجه به تأم

 يفريك ين دادرسييف آيتعر يها از مؤلفه يكيبه عنوان  يگر يانجي، ميفريك ين دادرسييحة آيدر ال
مجموعة مقررات و  يفريك ين دادرسييآ«دارد:  يحه اشعار مين اليك ايمحسوب شده است. مادة 

.. .نيان طرفي، صلح ميگر يانجي، ميقات مقدماتيب متهم، تحقيكشف جرم، تعق ياست كه برا يقواعد
  ».شود يده و جامعه وضع ميد ت حقوق متهم، بزهيو رعا

درجة شش، هفت و هشت كه قابل  يريم تعزيدر جرا«ح دارد: يحه تصريال 82ن راستا مادة يدر هم
ن يو با اخذ تأم يا مدعيده يد تواند به درخواست متهم و موافقت بزه يم ييق هستند، مقام قضايتعل
  

حسين؛ از عدالت كيفري كالسيك تا عدالت ترميمي؛ مجلة تخصصي دانشگاه علوم  ابرندآبادي، علي تر ر.ك. به: نجفي . براي آگاهي بيش1
  به بعد. 29، ص 1382، 10و  9اسالمي رضوي، ش. 
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از  يا جبران خسارت ناشي يل گذشت شاكيتحص يهلت به متهم بدهد تا برامناسب حداكثر دو ماه م
ن موضوع را با توافق آنان ين طرفيحصول سازش ب يتواند برا يم ييمقام قضان يهمچن جرم اقدام كند.

ك بار ي يگر يانجيارجاع دهد. مدت م يگر يانجيم يبرا يا ا مؤسسهيا شخص يحل اختالف  يبه شورا
ا به پرداخت يا خسارت او جبران شود و يگذشت كند  يد است. اگر شاكير قابل تمدزان مذكويو به م

تواند پس از اخذ  يم ييباشد، مقام قضا يفريت مؤثر كيآن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقة محكوم
متهم را با  يين صورت مقام قضايرا از شش ماه تا دو سال معلق كند. در ا يب ويموافقت متهم، تعق

 كند. يدستورات موضوع مادة مذكور م يبرخ ين قانون، مكلف به اجرايا 81مادة  يها ت تبصرهيرعا
متهم بدون عذر موجه بنا به درخواست  يتعهدات مورد توافق از سو يدر صورت عدم اجران يهمچن
  ».دهد يب را ادامه ميب را لغو و تعقيق تعقيقرار تعل يخصوص يا مدعي يشاك
متعاقب صدور و  يميند عدالت ترمين فرآين كه معموالً ايقابل طرح است ا يگر يانجيچه در بحث م آن

كند،  يم يخود را ط ييمراحل اجرا يگر يانجيشود و در واقع با صدور قرار، م يانجام م ييم قضايتصم
 يك دستور اداريو فقط با  ييم قضاياز به تصميبدون ن يگر يانجيالظاهر م يعل 82اما طبق مادة 

  رد.يگ يصورت م
از  يگر يانجيصدور قرار م يقات مقدماتيالقاعده در مرحلة تحق يگر آن است كه عليمطلب د
دادگاه در  يريگ مياست كه شبهة تصم يا به گونه 82ان مادة يب يدادستان است، ول يها يسنج مصلحت

 ياست و تمامعام » ييمقام قضا«با عبارت  82ان مادة يزد. هر چند بيانگ يرا بر م يگر يانجيخصوص م
با توجه به تبصرة  يرد، وليگ يدادگاه را در بر م يار، بازپرس، دادستان و حتياز جمله داد ييمقامات قضا

ن يا» ديتقاضا نما ييرا از مقام قضا يگر يانجيتواند ارجاع به م يبازپرس م«كه اشعار دارد:  82ل مادة يذ
ان كرده است در يرا ب يگر يانجيكه مقررات م 82د توجه داشت كه مادة يشود. البته با يت ميشبهه تقو

ن ماده يدر ا ييالقاعده منظور از مرجع قضا يارات دادستان ذكر شده است و عليف اختيل وظايذ
  دادستان است، هر چند صراحت الزم وجود ندارد.

 يگر يانجيدو گونه است: م يفريبه موضوعات ك يدگيآن در رس يها وهيبه لحاظ ش يگر يانجيم
شود و  يخارج از دادسرا محول م يا ا مؤسسهيدر آن به شخص  يگر يانجيكه امر م يضيتفو
حه يال 82را برعهده دارد. مادة  يگر يانجيت مي، اداره و هداييكه در آن، مرجع قضا يدرون يگر يانجيم

ة ا مؤسسيحل اختالف، شخص  يآن را به شورا يرفته و اجرايرا پذ يضيتفو يگر يانجيان مين ميدر ا
  خارج از دادسرا محول نموده است.

چه  چنان يگر يانجين كه معموالً ميمورد توجه قرار نگرفته است ا 82ن مادة يكه در تدو يگرينكتة د
 ييد نهايياست و تأ يعموم يكار شود از موجبات سقوط دعوا ده و بزهيد بزه ييبه توافق نها يمنته

در صورت حصول  يحت 82كه طبق مادة  ي. در حالدينما يرا مختومه م يفري، پروندة كيگر يانجيم
د. يب متهم را از شش ماه تا دو سال معلق نماياجازه داده شده است تعق ييبه مقام قضا ييتوافق نها
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از هدف  يگر يانجيرد وگرنه ميقرار گ ينيمورد بازب ييب نهاين ماده قبل از تصويبهتر آن است كه ا
  ماند. ياست باز م يفريك يها ل حجم پروندهيخود كه تقل ياصل

جة ينت«ن ماده يرا بازگو كرده است. طبق ا يگر يانجيفات پس از ارجاع به ميحه، تشريال 83مادة 
ن يگر و طرف يانجيم يمجلس كه به امضا صورت يبه صورت مشروح و با ذكر ادلة آن ط يگر يانجيم
شود. در صورت  يارسال م ييضاحسب مورد نزد مقام ق يد و اقدامات بعدييو تأ يبررس يرسد برا يم

كه آنجا  از». است يمجلس الزام در صورتآنها  انجام ين و چگونگيحصول توافق، ذكر تعهدات طرف
شود  يم يفريك ين دادرسييوارد عرصة مقررات آ يكنون يگر يانجين بار است كه نهاد مياول يبرا

ا يو شخص  يگر يانجيب ميحه ترتيال 84مواجه خواهد بود. لذا مادة  يآن با ابهامات يمسلماً اجرا
  نموده است. يينامة اجرا نييب آيشوند را موكول به تصو يانتخاب م يگر يانجيم يكه برا ياشخاص

  بيق تعقيتعل ب)
اند.  ب متهمان دو نوعيدر تعق ييار مرجع قضايا عدم اختيار يكشورها در خصوص اخت يحقوق يها نظام
ن معنا كه در يباشند. بد يب ميبودن تعق يا قانونيبودن  ياصل الزاماز كشورها مانند آلمان تابع  يبعض

ا يار مصالحه با متهم يب متهم است و اختيمكلف به تعق ييصورت ارتكاب جرم، مرجع قضا
اند.  بيد بودن تعقيگر مانند فرانسه تابع اصل مفيد يرا ندارد. برخ يب ويدر عدم تعق يشياند مصلحت

ب يق انداختن تعقيا به تعويب يعدم تعق ييچه مرجع قضا وقوع جرم، چنانكه در صورت  ين معنيبه ا
  د.ينظر نماب متهم صرفياز تعق يطيتواند با شرا يرا مصلحت بداند، م

، ينظام يا دادسرايت يژة روحانيو يمانند دادسرا يمراجع اختصاص يران در بعضيا يدر نظام حقوق
 يبرا يصراحت قانون يدر مراجع عموم يا صادر كند، ولب متهم ريق تعقيتواند قرار تعل يدادستان م
  وجود ندارد. يس حقوقين تأسياستفاده از ا

بودن  يد و مقتضيبا اعتقاد به ضرورت استفاده از اصل مف 81در مادة  يفريك ين دادرسييحة آيال
م يران معنا كه در جيكرده است. بد ينيب شيت پياهم م كميب را در جرايق تعقيب، نهاد تعليتعق
وجود نداشته  يچه شاك ق است، چنانيقابل تعلآنها  درجة شش، هفت و هشت كه مجازات يريتعز

ده، يد ا با موافقت بزهيده باشد و يا خسارت وارده جبران گرديا اگر وجود دارد، گذشت كرده يباشد، 
 يفريؤثر كت ميز فاقد سابقة محكوميمتهم ن يداده شود و از طرف يب پرداخت آن در مدت مشخصيترت

را از  ين مناسب، ويتواند پس از اخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با اخذ تأم يم ييباشد، مقام قضا
   معلق كند.كسال ي شش ماه تا

را از متهم  يدستورات خاص يب، دادستان حسب مورد اجرايق تعقيالزم به ذكر است كه در دورة تعل
بار  انيكاهش آثار ز يده در راستايد را به بزه يمات خاصن كه متهم خديمطالبه خواهد كرد. از جمله ا

گاه  ق مراجعه به درمانياد خود از طريچه متهم معتاد است نسبت به ترك اعتا چنانيد و يجرم ارائه نما
از اشتغال به كسال ي متهم حداكثر به مدتن يهمچن د.يگر ظرف شش ماه اقدام نمايق ديا به هر طري

 يخاص اجتناب كند. معرف يها ا مكانيوآمد به محل  ا از رفتيد و ينما يدارن خوديا حرفة معيكار 



  357    محمدعلي بابايي  ●هاي آن در اليحة آيين دادرسي  هاي نظري ترميمي و جلوه چالش

 

ن يا ساعات معيام يص دادستان، انجام دادن كار در ايا اشخاص به تشخياز مراجع  يخود به بعض يا نوبه
ام و ساعات يدر ا يفرهنگ يا جلسات آموزشيها  المنفعه، شركت در كالس ا عامي يدر مؤسسات عموم

ده به يد بزه يجرم و حت يا استفاده از آن، عدم ارتباط با شركايمجوز  يدم حمل سالحِ داران، عيمع
نامة خود  يل دادن گواهيو تحو ية موتوريل نقليبا وسا يعدم اقدام به رانندگن يهمچن ن دادستان،ييتع

است كه  يگريل گذرنامه از جمله دستورات ديت خروج از كشور و تحويو ممنوع يم رانندگيدر جرا
  شود. يآن مكلف م يق به اجرايمتهم در دورة تعل

ا جبران يده يد ن جهت است كه گذشت بزهي، به ايميعدالت ترم يها ب از جلوهيق تعقيتعل يتلق
است. به عالوه،  يس حقوقين تأسيط ايدر نحوة پرداخت خسارت، از شرا يا موافقت وي يخسارت و

از جرم، با  يناش يا معنوي يبار ماد انيا كاهش آثار زير جهت رفع ده ديد گذار، ارائة خدمات به بزه قانون
  ق، قرار داده است.يف متهم در دورة تعليت تكالي، را در اولويت ويرضا

كه  ين معنا كه: در صورتيب اشاره نموده است. بديق تعقيبه موارد لغو قرار تعل 81ك مادة يتبصرة 
ر درجة هفت و باالتر يا تعزيم مستوجب حد، قصاص يز جراا يكيق به اتهام ارتكاب يمتهم در مدت تعل

را  ييا متهم دستورات قضايفرخواست گردد و يبه صدور ك يمنته يب ويرد و تعقيب قرار گيمورد تعق
كه  يد و مدتيآ يب به عمل ميت مقررات مربوط به تعدد جرم تعقيق لغو و با رعاياجرا نكند، قرار تعل

چه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد،  شود. چنان يرور زمان محسوب نمب معلق بوده جزء مدت ميتعق
ب مكلف يق تعقين تبصره: مرجع صادركنندة قرار تعليل ايكند. بر اساس ذ يق را ابقاء ميدادگاه قرار تعل

ا از يم مورد نظر شود و يچه مرتكب جرا ق به متهم تذكر دهد كه چنانياست در ضمن صدور قرار تعل
   ب لغو خواهد شد.يق تعقيد قرار تعليستان تخلف نمادستورات داد

ا يم مستوجب قصاص يل ارتكاب جرايچه به دل كه چنان نين تبصره وارد است ايكه به حكم ا يراديا
گردد تا به اتهامات  يب لغو ميق تعقيفرخواست صادر شده باشد، قرار تعلير درجة هفت و باالتر كيتعز

گردد. اما در ادامه گفته شده است: اگر متهم از اتهام دوم تبرئه  يدگيمتهم طبق قواعد تعدد جرم رس
مصداق دارد كه قرار  يق زمانيكه ابقاء قرار تعل يق توسط دادگاه ابقاء خواهد شد. در حاليشود قرار تعل

فرخواست يبه صدور ك يل ارتكاب جرم كه منتهيب به دليق تعقيق لغو شده باشد؛ با لغو قرار تعليتعل
  ت ندارد.يابقاء قرار موضوع شده است

ت موثر متهم يب را در صورت كشف سابقة محكوميق تعقياز لغو قرار تعل يگريمورد د 81مادة  3تبصرة 
  كرده است. ينيب شيپ

ن معترض ييبدون تع يفريب در دادگاه كيق تعقيبه قابل اعتراض بودن قرار تعل 81مادة  2در تبصرة 
 81مادة  4شود و تبصرة  يب توسط دادستان صادر ميق تعقيه قرار تعلك نياشاره شده است. با توجه به ا

 ياست. از طرف يمعن ين قرار توسط صادركنندة قرار بيالقاعده اعتراض به ا يد بر آن دارد، عليز تأكين
ب پرداخت خسارت موافقت نموده است يا با ترتيا گذشت كرده يده كه يد ن قرار با موافقت متهم و بزهيا
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حق اعتراض نخواهند داشت.  يز در صورت موافقت قبلي) نيده (شاكيد ه است، لذا متهم و بزهصادر شد
  كند. يدا نميت پيموضوع 81مادة  2ب تبصرة ين ترتيبه ا

ماً در يدارد كه مستق يميب در جرايق تعقيار دادگاه در صدور قرار تعلين ماده اشاره به اختيا 5تبصرة 
را در حال حاضر فقط يت نداشته باشد. زيز موضوعين تبصره نيرسد ا يشود. به نظر م يدادگاه مطرح م

 يق در آن منتفيشوند و صدور قرار تعل يمحسوب م يم حديق جرايعفت كه از مصاد يم منافيجرا
ماً در يز كه مستقير بالغ نيافراد غ ميعتاً در خصوص جرايشوند. طب يماً در دادگاه مطرح مياست، مستق

  است.  يب منتفيق تعقيصدور قرار تعل يفريت كيد به لحاظ فقدان مسئولشو يدادگاه مطرح م
م و يكه ترم نيت به ايق دارد و با عنايند صدور قرار تعليده در فرآيد كه بزه يبه هر حال با توجه به نقش
سِ ياء تأسيتوان اح يقرار دارد، م يس حقوقين تأسيط استفاده از ايت شرايجبران خسارات در اولو

  كرد. يتلق يفريك ين دادرسييحة آيدر ال يميعدالت ترمكرد يرو از يا ب را جلوهيتعقق يتعل
  بيترك تعق )ج

 دهيد ده است، بزهيد ار بزهيب متهم در اختيب و توقف تعقيم قابل گذشت كه ابتكار عمل تعقيدر جرا
ن يد. در اياب نميترك تعق يفرخواست شود، تقاضايبه صدورك يكه پرونده منته تواند قبل از آن يم

  ب صادر خواهد كرد.يصورت دادستان قرار ترك تعق
ب است. با يتعق يده از موجبات صدور قرار موقوفيد ا بزهي يم قابل گذشت، گذشت منجز شاكيدر جرا

ن يكه در چنآنجا  ست. ازيب اثر نيت آن، عدول از گذشت قابل ترتيب و قطعيتعق يصدور قرار موقوف
رد، عدول از گذشت يده صورت گيد تعهد متهم به جبران خسارت بزه ياتكااگر گذشت منجز به  يموارد
ب به جبران خسارت خود متعهد يتعق يچه متهم پس از صدور قرار موقوف ست، چنانير نيپذ امكان

ده مشروط به جبران خسارت و يد ز اگر گذشت بزهيرود. در مقابل ن ين ميده از بيد نباشد، حقوق بزه
حه، يب اثر نبود. با مالحظة مشكالت فوق، اليقابل ترت ين گذشتيشد، چن يده ميد ت بزهيم وضعيترم
ن معنا كه يده باشد. به ايد بنا به درخواست بزه ييم قضايرفته است تا نوع تصميرا پذ يگريس ديتأس

ن يانجام ا يده، به اتكايد رفت و بزهيپذ يده تعهداتيد از مواقع متهم در قبال بزه يچه در بعض چنان
ده بتواند يد چه بعداً متهم به تعهدات خود عمل نكرد بزه ب نمود، چنانيترك تعق يعهدات، تقاضات

قابل م يجرا در«دارد:  يحه اشعار ميال 79ن است كه مادة يب مجدد متهم را درخواست كند. ايتعق
ن صورت، يب كند. در ايفرخواست درخواست ترك تعقيتواند تا قبل از صدور ك يم يگذشت، شاك

 ك بار و تاي يب مجدد متهم را فقط برايتواند تعق يم يكند. شاك يب صادر ميدادستان قرار ترك تعق
  ».ب درخواست كنديخ صدور قرار ترك تعقياز تاركسال ي

 يريگ ميمؤثر در تصم يم خسارت ويده و ترميد ن اعتبار كه ارادة بزهيب به ايصدور قرار ترك تعق
د خاطرنشان ساخت يباشد. البته با يميعدالت ترم يها تواند از جلوه يعدالت است، م ياجرا يبرا ييقضا

ب يده به عنوان شرط صدور قرار ترك تعقيد م خسارت بزهيبه ترم يحيحه اشارة صريال 79كه مادة 
ن فرض است كه يبر ا يده مبتنيد ب از طرف بزهيكه درخواست ترك تعق نيبا توجه به ا يندارد، ول
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ز از يرا ن يس حقوقين تأسيد ايم گشته باشد، لذا بايت نابسامان او ترميه و وضعن شديتأم يمطالبات و
  حه محسوب كرد.يال يميترم يكردها يرو

باشد  يمياز عدالت ترم يفيتواند جلوة خف يز ميحه آمده است نيال 80پرونده كه در مادة  يگانيقرار با
  گردد. يتناب مح آن اجي، از توضيميل كم فروغ بودن ابعاد ترميبه دل يول
  يريگ جهينت

 يسنت يفريا عدالت كي يعيعدالت توز ياز رقبا يكيكه در حال حاضر به عنوان  يميعدالت ترم
 يعياست. عدالت توز يفريك يگران عرصة دادرسير جهت در نگرش به بازييتغ يشود، نوع يمحسوب م
ان ير با متوليمت عدالت فراگر جهت به سييآن در جامعه است، در حال تغ يبرقرار يت، متوليكه حاكم

مواجه است، به قطع و  يو مشكالت عمل ينظر يها دة نو با چالشيكه هر پدآنجا  است. از يردولتيغ
به  يفراوان ينظر يها كه چالش نينخواهد بود. كما ا ين قاعده مستثنيز از اين يمين، عدالت ترميقي
 يعمل يل عدم اجرايران به دلي. البته در اآن، مطرح شده است يها فرض شيا شبهه در پيل ابهام يدل

د خاطرنشان ساخت كه در يپرداخت. اما باآنها  قيدق يابيتوان به ارز يهنوز نم يميعدالت ترم يها آورده
، نظر به يسنت يفريسه با عدالت كيدر مقا يميعدالت ترم يمثبت و منف يها ة جنبهياول يابيمرحلة ارز
 ينياست تقنيس يدر قلمرو يميآن است. اقبال به عدالت ترم ينفمثبت بر ابعاد م يها غلبة جنبه
  آن است. يآوردها د و مثبت بودن دستياعتقاد به مف يز به اتكايكشورها ن
 يها ان قانون را به غفلت از چالشيگذاران و مجر د قانونينبا يميعدالت ترم يآوردها رش دستيالبته پذ

عدالت  يآوردها دست يبا اجراهمزمان  ديگذاران با انونوا دارد. بلكه قكرد يرو نيا يو عمل ينظر
  رادات همت گمارند.يشده و در صورت لزوم به اصالح ا ابهامات مطرح يافتن پاسخ روشن برايبه  يميترم

ن مفهوم در يا يها قبل از تولد علم ، ساليمياز عدالت ترم ييها ران اگر چه جلوهيا يگذار در قانون
ك ينبوده بلكه صرفاً از  يبر مطالعات علم يها مبتن ن جلوهيا يخورد، ول يم، به چشم يغرب يكشورها

 يميعدالت ترم يآوردها شده است. در حال حاضر دست يم يوفصل اختالفات ناش در حل ياعتقاد عموم
ن ييحة آيز وجود داشت، در اليب، كه قبالً نيق تعقيب و تعلي، ترك تعقيفريك يگر يانجين ميبا عناو
، كه يحة قانون مجازات اسالميز در الياز آن ن يگريد يها خورد. جلوه يبه چشم م يفريك يدادرس

ده تا به مرحلة ابالغ و اجرا برسد، يح نگرديهنوز توش يشده است ول يد آن سپرييب و تأيمراحل تصو
  شود. يده ميفر ديك يق اجرايق صدور حكم و تعليتحت عنوان تعو

رفته يح فوق پذيكنندگان لوا نيافت ناقص تدويبعضاً با در يميلت ترمعدا يآوردها ن كه دستيرغم ا يعل
ن ييحة آيال يب و اجرايد است با تصويافته است. امين يينة اجرايز هنوز زميها ن افتين دريهم يشده ول
آوردها بوده  ن دستيا يشاهد نمود ظاهر يحة قانون مجازات اسالميو امضاء و ابالغ ال يفريك يدادرس

  پرداخته شود.آنها  يابي، به ارزيمثبت و منف ير مرحلة اجرا با مالحظة كاركردهاو سپس د
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