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 چکیده

سبذتبضی فلسفی است وِ ًَو زیگطی اظ اًسیطِ ٍ تفىط ًسجت ثِ خطم ٍ يسالت ویفطی ضا يطؾِ هی وٌس. يسالت تطهیوی 

الت تطهیوی ًتیدِ یىی اظ تحَالت ثَخَز آهسُ زض ًگطش ثِ يسالت ویفطی زض ضٍیىطزی خطم ضٌبسی ٍ نَْض ٍ پیسایص يس

ثطاسبس زیسگبُ يسالت تطهیوی، خطم ثِ يٌَاى ٍالًِ ای تلمی هی  ثكَضولی تحَل زض تفىط ًبنط ثِ خطم زض زٍزِّ اذیطاست.

الت ویفطی سٌتی خطم ثِ يٌَاى اضتىبة يول هدطهبًِ ای گطزز وِ ثیي افطاز خبهًِ ضخ هی زّس اهب ثطذالف زیسگبُ ًهبم يس

يلیِ زٍلت تلمی هی ضَز. افطاز خبهًِ وِ ثب چٌیي هَاضزی سطٍوبض زاضًس وسبًی ّستٌس وِ زض چٌیي ٍلبیًی زضگیط ثَزُ ٍ یب 

خطم اضتىبة یبفتِ هتبثط  اًس ٍ لصا چٌیي افطازی ثِ يٌَاى خبهًِ ای اظ افطاز زض ًهط گطفتِ هی ضًَس وِ اظ اظ آى هتبثط گطزیسُ

ثبضس ٍ خبهًِ ثیطتط اظ خطم هتبثط هی گطزز ٍ ًِ زٍلت.  ضسُ اًس. زض زیسگبُ تطهیوی ثعّىبض ًسجت ثِ ثعُ زیسُ پبسرگَ هی

ضٌبسبئی خبیگبُ ثعُ زیسُ خْت زضن غسهِ ٍ لكوِ ٍاضزُ ثِ ٍی ٍ ًیع تًییي ایٌىِ چِ الساهی هی تَاًس چٌیي غسهبتی ضا 

طی ؾطٍضی هی ثبضس. پبسرگَئی ثعّىبض زض لجبل خطم اضتىبثی ثِ يٌَاى پصیطفتي هسئَلیت ًبضی اظ خطم ٍ السام تطهین وٌس، اه

ثطاسبس زیسگبّْبی يسالت تطهیوی، خطم زاضای اثًبز اختوبيی ٍ فطزی  خْت تطهین غسهبت حبغلِ اظ خطم، تًطیف هی ضَز.

ض ًوَزى ٍی( اهطی است وِ زض هَضز تطهین ضٍاثف ثیي افطاز زضگیط زض هسئَلیت هی ثبضس ٍ تغییط زازى ضفتبض ثعّىبض )ثبظسبظگب

زض ایي همبلِ ثِ ثطضسی خبیگبُ يسالت تطهیوی زض هسئَلیت ویفطی  خطم، ثسیبض هْوتط اظ ايوبل هدبظات تلمی هی گطزز.

 زّین.لطاض هی ّبی ایدبز ضسُ ضا هَضز اضظیبثی ٍ ثطضسیپطزاظین ٍ ًَآٍضیهی 1392ثطاسبس لبًَى هدبظات هػَة 
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 مقدمه

سبذتبضی فلسفی است وِ ًَو زیگطی اظ اًسیطِ ٍ تفىط ًسجت ثِ خطم ٍ يدسالت ویفدطی ضا يطؾدِ هدی وٌدس.      يسالت تطهیوی 

یٌس هطبضوت زّدس ٍ ثدب اثعاضّدبیی هبًٌدس هیدبًدیگطی      يسالت تطهیوی ثط آى است وِ ولیِ قطفیي زضگیط زض خطم ضا زض ایي فطا

ّوچٌدیي   ّسف ایي است وِ خطم ظزایی ٍ لؿبظزایی ضَز ٍ اغل ایي است تب خدبیی ودِ اهىدبى زاضز هدتْن ضا تًمیدت ًىٌدس.      

يسالت تطهیوی فطآیٌسی است، ثطای زضگیط ًودَزى وسدبًی   يجبضت زیگط،  ثِ ؛زضغسز فطاّن وطزى تطفی ذبقط ثعُ زیسُ ّست

-تب آًدب وِ اهىبى پصیط است تب ثِ قطیك خوًی ًسجت ثِ تًییي ٍ تَخِ ثِ غسهبت ٍ ظیبى سْوی زض یه خطم ذبظ زاضًس وِ

زض زیدسگبُ   ّب ٍ تًْسات خْت التیبم ٍ ثْجَز ثرطیسى ٍ ضاست گطزاًیسى اهَض، ثِ اًساظُ ای وِ اهىبى پصیط است، السام ًوبیٌس.

گطزز ٍ ًِ زٍلدت. ضٌبسدبئی خبیگدبُ ثدعُ     رگَ هی ثبضس ٍ خبهًِ ثیطتط اظ خطم هتبثط هیتطهیوی ثعّىبض ًسجت ثِ ثعُ زیسُ پبس

زیسُ خْت زضن غسهِ ٍ لكوِ ٍاضزُ ثِ ٍی ٍ ًیع تًییي ایٌىِ چِ الساهی هی تَاًدس چٌدیي غدسهبتی ضا تدطهین وٌدس، اهدطی       

ت ًبضدی اظ خدطم ٍ الدسام خْدت تدطهین      ؾطٍضی هی ثبضس. پبسرگَئی ثعّىبض زض لجبل خطم اضتىبثی ثِ يٌَاى پصیطفتي هسئَلی

گصاضی زض ایطاى هی گدصضز. زض قدَل لدطى گصضدتِ، اخدطای      غسهبت حبغلِ اظ خطم، تًطیف هی ضَز. ثیص اظ غس سبل اظ لبًَى

يسالت ویفطی زض ایطاى ّوَاضُ زض فطاظ ٍ ًطیت ثَزُ است. ثرطی اظ هْن تطیي چبلص ّبی اخطای يسالت ویفطی زض ایطاى ًبنط 

يدسالت  »اظ ًهط قطفساضاى  .س زٍلتی ٍ ضسوی وطزى آى زض همبثل ایدبز ٍ تبسیس ًهبم ضسوی يسالت ویفطی ثَزُ استثط فطآیٌ

اضتىبة ثعُ ضا ًمدؽ  « يسالت تطهیوی»ثعّىبض ٍ خبهًِ هحلی. الگَی  يجبضتٌس اظ ثعُ زیسُ،« يسالت تطهیوی»قطفْبی « تطهیوی

اضز ثلىِ آى ضا ثِ يٌَاى یه اذتالف ٍ تًبضؼ زض ضٍاثف اضربظ للوساز هدی  پٌسلَاًیي ٍ همطضات ضسوی ٍ هربلف ثب زٍلت ًوی

هكدبثك ًهدط   ای ذبظ هَضز تَخِ لطاض گطفتِ اسدت.  ٍ ثِ ّویي خْت است وِ ایي هَؾَو زض توبهی لَاًیي ویفطی ثگًَِ وٌس

ٍ   1990 ثطذی اظ ًَیسٌسگبى يسالت تطهیوی اظ سبل ثدبظًگطی ًهدبم يدسالت     تبوٌَى ثِ يٌَاى ًْؿتی اختوبيی خْدت اغدالو 

ثدِ ثًدس، ایدي ًْدبز حمدَق ویفدطی        1304ثط ایي اسبس اظ اثتسای ًهبم لبًَى گصاضی ایطاى یًٌی اظ سبل . ویفطی زضآهسُ است

هطتول ثدط ّفدسُ هدبزُ، همدطضات     « لبًَى تًلیك هدبظات»ثب تػَیت لبًًَی ذبظ ثب يٌَاى  1346ٍخَز زاضتِ است ٍ زض سبل 

ّوَاضُ ضدبّس همدطضات    1370ٍ  1361، 1352پس اظ آى زض لَاًیي هدبظات اسالهی هػَة سبل ّبی ایي ًْبز تىویل گطزیس. 

ایدي تسسدیس حمدَلی زض هددبظات ّدبی       55تدب   46این. زض ایي لبًَى ًیع ثِ هَخت هدَاز  هطثَـ ثِ تًلیك اخطای هدبظات ثَزُ

ثیدبى گطزیدسُ اسدت.     1392ی ویفطی هػَة آییي زازضستًعیطی حفم ضسُ است. ضیَُ ّبی خسیس يسالت تطهیوی زض لبًَى 

سبذتبضی فلسفی است وِ ًَو زیگطی اظ اًسیطِ ٍ تفىط ًسجت ثِ ثدعُ ٍ يدسالت ویفدطی ضا     زاضای يسالت تطهیویثطایي اسبس، 

. زض ایي همبلِ ثِ ثطضسی خبیگبُ يسالت تطهیوی زض هسئَلیت ویفطی ثطاسبس لبًَى آییي زازضسی ویفطی هػَة وٌسيطؾِ هی

ّبی ایدبز ضسُ ضا هَضز اضظیبثی ٍ ثطضسی لدطاض  پطزاظین ٍ آى ضا ثب لبًَى لسین هَضز همبیسِ لطاض ذَاّین زاز ٍ ًَآٍضیهی 1392

، هَؾَو يسالت تطهیوی ثػَضت آضدىبض  1392زّین. ثطاسبس هَاز لبًًَی ثیبى ضسُ زض لبًَى آییي زازضسی ویفطی هػَة هی

ثًٌدَاى یىدی اظ   ثػَضت هستتط يسالت تطهیوی ضا  1392آییي زازضسی ویفطی هػَة  لبًَى 1ًٍْبى ثیبًگطیسزُ است. زض هبزُ 

 ،81، 80ًیع لبًًَگصاض زضهطحلِ تًمیدف ثدَی ُ هدَاز     83تب  80زض هَاز . اّساف آییي زازضسی ویفطی هَضز تَخِ لطاضزازُ است

ّبیی اظ يسالت تطهیوی ضا گٌدبًسُ است.  لَُثب ضٍیىطزی ًَآٍضاًِ ًسجت ثِ لبًَى پیطیي ٍ ثب گستطش اذتیبضات زازستبى، خ 82

ثبض اظ تًمیت هتْن ذدَززاضی ًوبیدس ٍ    تَاًس فمف یه ثیٌی ضسُ زض ایي هبزُ، زازستبى هی ، ثب ٍخَز ضطایف پیص80هكبثك هبزُ 

ضا اظ ضص هبُ تدب  تَاًس تًمیت هتْن  ، ثب ضوَل ضطایف ایي هبزُ زازستبى هی81لطاض ثبیگبًی پطًٍسُ ضا غبزض وٌس. یب هكبثك هبزُ 

ّبی يسالت تطهیوی ضا لحبل وطزُ وِ ًسجت ثِ لدبًَى پیطدیي    گصاض یىی زیگط اظ خلًَُلبًَ 83زض هبزُ  ؛ ٍزٍ سبل هًلك ًوبیس

ثیٌدی ضدسُ، همدبم لؿدبیی      ضٍیىطزی تطهیوی زض خْت يسالت ویفطی زاضز. ثط اسبس ایي هبزُ زض غَضت خویى ضدطایف پدیص  

تَاًدس   تب ثطای تحػیل گصضت ضبوی یب خجطاى ذسبضت ًبضی اظ خطم السام وٌس. ّوچٌدیي اٍ هدی  تَاًس ثِ هتْن هْلت ثسّس  هی

  ِ گدطی   ای ثدطای هیدبًدی   ثطای حػَل سبظش ثیي قطفیي، هَؾَو ضا ثب تَافك آًبى ثِ ضَضای حل اذتالف یب ضرع یدب هسسسد

ثبظپطس ٍ ّوچٌیي زض ًهطگطفتي حمدَق  زضهطحلِ تحمیمبت همسهبتی اهىبى اضخبو هَؾَو ثِ هیبًدی گطی تَسف  .اضخبو زّس

( ٍثَی ُ يسٍل اظ ویطذَاست تَسف زازستبى زض هَاضزیىِ ؾطٍضظیبى ثدعُ  217 ُثعُ زیسُ زض غسٍض لطاضّبی تسهیي ویفطی )هبز
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ثطای هًلك وطزى تًمیت هطتىت لبًًَگصاض ضدطایكی   81زض هبزُ  (.283هبزُ )، پیص ثیٌی گطزیسُ است. زیسُ پطزاذت هیگطزز

ضا لحبل وطزُ است. اظ ّویي ضٍ تب حسٍزی تغییدط ضٍیىدطز لبًًَگدصاض ثدِ      زیسُ ل خجطاى ذسبضت ٍاضزُ ٍ یب ضطـ هَافمت ثعُهث

ثیٌدی تًلیدك هددبظات، آظازی     پدیص ایدي لدبًَى،    557زض هبزُ  .تَاى استٌجبـ ًوَز سوت تطهیوی وطزى يسالت ویفطی ضا هی

تط زض لبًَى  ثیٌی ضسُ پیص ًیت ویفطی ٍ تطهیوی وطزى يسالت ویفطی پیصظزایی ٍ وبّص خو هططٍـ وِ ذَز ثب اّساف لؿب

ٍ ثب اًسوی تغییط زض ضطایف ضىلی آى )ٍ ًِ اّساف آى( ٍ استفبزُ اظ هدبظات ّبی خدبیگعیي   لجلی لحبل ضسُ ثَز زضهطحلِ اخطا

گدصاض   لبًَىيالٍُ ثط آى، ٌی ضس. ثی ٍ سپس ضطایف اخطایی آى زض ق.آ.ز.ن پیص 1392حجس زض لبًَى هدبظات اسالهی هػَة 

ّبیی هبًٌس آظازی هططٍـ، تًلیك هدبظات، تًَیك غسٍض حىن، گستطش هَاضز گصضدت ضدبوی ٍ ضدوَل     ثب لحبل وطزى تسسیس

هػدَة  ّدبیی اظ يدسالت تطهیودی ضا زض ق.آ.ز.ن     گطی ثیي زٍ قطف زيَا، خلدَُ  ثیٌی هَاضزی هبًٌس غلح ٍ هیبًدی يفَ ٍ پیص

 زّس.هی ًطبى 1392

 

 عدالت ترمیمی

 غیط زیسگبى اضتىبثی )ثعُ خطم اظ هتسثط زیسُ )ضبوی(، ثعّىبض )هتْن( ٍ ّط ضرع ثعُ آى زض وِ است فطایٌسی تطهیوی يسالت

 اضتىبثی اظ خطم ًبضی هسبئل خوًی فػل ٍ حل هٌهَض ثِ زیسُ، ذسبضت خطم اظ ًَيی ثِ هحلی وِ خبهًِ يؿَ ّط ٍ هستمین(

 ثطًس.هی ثْطُ گفتگَ ٍ هصاوطُ وٌٌسُ تسْیل یب گطثطًسُ هیبًدیپیص یه ووه ٍ حؿَض اظ هًوَالً ٍ وٌٌسهی ضطوت فًبالًِ

است  هدبظات ضَضای تًییي اًسیطی( ٍگفتگَ )ّن ٍ ثحث خلسِ ٍآضتی، هػبلحِ سبظش، گطی،ضبهل هیبًدی تطهیوی فطایٌس

-هی وبلجسگطبیی ضا اضتىبثی خطم ٍ آثبض يلل اتفبق ثِ ّىبضثع ٍ زیسُثعُ ٍی ُ( هتًسز ثب ضطوت )ثِ خلسبت وِ هستلعم ثطگعاضی

-خٌجِ اخطای سپس ٍ تًییي خطم ًبهكلَة آثبض ضفى ٍ آى ٍلَو زض ضا ثعّىبض هتْن یب ٍی ُ یه ثِ ّط هسئَلیت ٍ لػَض ٍ وٌٌس

 یه اظ وِ است يوبلا لبثل ظهبًی فطایٌس تطهیوی وٌٌس.هی پیگیطی ضا خلسبت ایي زض آهسُ ثسست تطهیوی تفبّن ّبی هرتلف

 (.1392)يلیسازی، وٌٌس  ضطوت هطثَـ خلسبت زض ٍ ضًَس هتَسل آى زاٍقلجبًِ ثِ ٍ آظازاًِ ثعّىبض ٍ زیسُثعُ سَ
 -تَاى گفت يسالت تطهیوی فطایٌسی است ثطای زضگیط ًوَزى وسبًی وِ سْوی زض یه خطم ذبظ زاضًسثِ ثیبى زیگط هی

طیك خوًی ًسجت ثِ تًییي ٍ تَخِ ثِ غسهبت ٍ ظیبًْب ٍ تًْسات خْت التیبم ٍ ثْجَز تب ثِ ق -تب آًدب وِ اهىبى پصیط است

 (.1390)غالهی، ثرطیسى ٍ ضاست گطزاًیسى اهَض ثِ اًساظُ ای وِ اهىبى پصیط است السام ًوبیٌس 

بل هدطهبًدِ  يسالت تطهیوی اظ خْبت هتًسزی ثب يسالت ویفطی هًبغط تفبٍت زاضز، ًرست آًىِ ًگطش فطاگیط تطی ثِ ايود 

زاضز، ثیص اظ آًىِ خطم ضا غطفبً يولی لبًَى ضىٌبًِ تلمی وٌس، ثِ ایي هَؾَو هی پطزاظز وِ ثعّىبضاى ثِ ثعُ زیسگبى، خبهًِ ٍ 

حتی ذَزضبى لكوِ هی ظًٌس. زٍم آًىِ افطاز ثیطتطی ضا زض فطآیٌس همبثلِ ثب خطم زذبلت هی زّس، يالٍُ ثط ثعّىبض ٍ زٍلت، ثعُ 

از خبهًِ ًیع ثِ ّوبى هیعاى زض خطیبى لطاض هی گیطًس. زض ًْبیت ایي سیستن، هَفمیت ضا ًیدع ثدِ گًَدِ ای زیگدط     زیسگبى ٍ افط

ّبی خجطاى ضسُ ٍ یب پیطگیطی ضدسُ ضا  اضظیبثی هی وٌس، ثیص اظ ایٌىِ ثِ هیعاى هدبظات تحویل ضسُ تَخِ وٌس، هیعاى آسیت

 (.1389)ضحیوی ً از،  سٌدسهی

 

 الت ترمیمیدلیل طرح وهبد عد

ًهبم سٌتی ضسیسگی ثِ خطم، ثِ سوت هٌحطف ًوَزى ثعُ زیسُ اظ خبیگبُ ٍالًی اٍ گطایص زاضز ٍ غبلجبً هٌتْی ثِ ایي اهط هی 

ضَز وِ ثعّىبض احسبس ثعُ زیسگی ًوبیس. چٌیي هسئلِ ای هٌدطثِ ثِ حسالل ضسیسى الساهبت ثعّىبض )خْت تطهین(، فمساى 

م ثط ضٍی ثعُ زیسُ زاضتِ است ٍ ثٌبثطایي يسم پصیطش هسئَلیت اظ سَی ثعّىبض هی ضَز. زض آگبّی ًسجت ثِ تسثیطی وِ خط

گطزز چَى ثٌهط هی ضسس ایي ًهبم ًسجت ثِ ًیبظّبی ثعُ زیسُ حسبسیت ًطبى  چٌیي ًهبهی ثعُ زیسُ غبلجبً ثب ًبضؾبیتی ضّب هی

ًهبم ثِ آًْب پبسد زّس. ٍی ّوچٌیي توبیل زاضز وِ زّس. ثعُ زیسُ هوىي است سَاالتی زاضتِ ثبضس ٍ هبیل ثبضس وِ  ًوی

ًسجت ثِ آًچِ زض ًتیدِ خطم ثطای ٍی ضخ زازُ حسبسیت ًطبى زازُ ضَز. ثطگعاضی وٌفطاًس اهىبى ايوبل چٌیي فطآیٌسی ضا 

ثطگعاضی  ضًَس ًٍوبیس. ثطذی اظ ثعّىبضاى ّوطاُ ثب هدطهیت ٍ احسبس ضطهٌسگی اظ ايوبلطبى ثِ حبل ذَز ضّب هی فطاّن هی
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زّس وِ زض هَضز ضفتبض ذَز يصضذَاّی ًوبیٌس ٍ زض ايبزُ ضٍاثف ثِ حبلت سبثك خلسبت ّن اًسیطی ثِ آًْب ایي اهىبى ضا هی

 (.1385)سوبٍاًی،  هطبضوت وٌٌس

بُ ًهبم زّس اهب ثطذالف زیسگگطزز وِ ثیي افطاز خبهًِ ضخ هیای تلمی هیثطاسبس زیسگبُ يسالت تطهیوی، خطم ثِ يٌَاى ٍالًِ

ضَز. افطاز خبهًِ وِ ثب چٌیي هَاضزی ای يلیِ زٍلت تلمی هیيسالت ویفطی سٌتی خطم ثِ يٌَاى اضتىبة يول هدطهبًِ

اًس ٍ لصا چٌیي افطازی ثِ يٌَاى خبهًِ  سطٍوبض زاضًس وسبًی ّستٌس وِ زض چٌیي ٍلبیًی زضگیط ثَزُ ٍ یب اظ آى هتبثط گطزیسُ

اًس. زض زیسگبُ تطهیوی ثعّىبض ًسجت ثِ ثعُ زیسُ ضًَس وِ اظ خطم اضتىبة یبفتِ هتبثط ضسُای اظ افطاز زض ًهط گطفتِ هی 

 گطزز ٍ ًِ زٍلت.ثبضس ٍ خبهًِ ثیطتط اظ خطم هتبثط هی پبسرگَ هی

ٌبسبئی خبیگبُ ثعُ زیسُ خْت زضن غسهِ ٍ لكوِ ٍاضزُ ثِ ٍی ٍ ًیع تًییي ایٌىِ چِ الساهی هی تَاًس چٌیي غسهبتی ضا ض

هین وٌس، اهطی ؾطٍضی هی ثبضس. پبسرگَئی ثعّىبض زض لجبل خطم اضتىبثی ثِ يٌَاى پصیطفتي هسئَلیت ًبضی اظ خطم ٍ السام تط

 ضَز.خْت تطهین غسهبت حبغلِ اظ خطم، تًطیف هی

ض ثطاسبس زیسگبّْبی يسالت تطهیوی، خطم زاضای اثًبز اختوبيی ٍ فطزی هسئَلیت هی ثبضس ٍ تغییط زازى ضفتبض ثعّىب

)ثبظسبظگبض ًوَزى ٍی( اهطی است وِ زض هَضز تطهین ضٍاثف ثیي افطاز زضگیط زض خطم، ثسیبض هْوتط اظ ايوبل هدبظات تلمی هی 

 (.1384)ضایت،  گطزز

 13۳2شیوه هبی جدید عدالت ترمیمی در قبوون مجبزات 

ٍ يسالت ویفطی ضا يطؾِ هی وٌس.  يسالت تطهیوی، سبذتبضی فلسفی است وِ ًَو زیگطی اظ اًسیطِ ٍ تفىط ًسجت ثِ ثعُ

است، پبضازاین  –ٍاوٌص خعایی –يسالت تطهیوی، ضٍش خسیس ِاًسیطیسى ّن زضثبضُ خطم ٍ ّن زضثبضُ چگًَگی پبسد ثِ آى 

ٍ ًِ ثب تًطیفی هؿیك ثِ هثبثِ یه ضیَُ  يسالت تطهیوی، ثِ يٌَاى یه سبذتبض فلسفی ًبنط ثط ٍاوٌص خعایی ثِ ثعُ ٍ اًحطاف

وٌس وِ یه تئَضی خطم ضٌبذتی است. ضىی ًیست وِ اگطچِ گطاًِ، ازيب هیآضتی گطا یب ًَيی ًطست هیبًدی زازضسی

آٍضزگبُ آى، زاًص خطم ضٌبسی است، ٍلی ثِ حمَق ویفطی ثسیبضی اظ وطَضّب ضاُ یبفتِ است ٍ آى چٌبى سطیى زض حبل 

ًَضزز ٍ ثِ پٌِْ للوطٍ سیبست خٌبیی ٍاضز هی ضَز ٍ آى فطاگیطی است وِ ضفتِ ضفتِ هطظّبی حمَق ویفطی وطَضّب ضا زضهی 

 ضا ًیع ثب ذَز ثِ سوت خْبًی ضسى پیص هی ثطز؛ ضٍیىطزی تَخِ سیبست گصاضاى خٌبیی وطَضّب ضا ثِ ذَز خلت وطزُ است.

ِ قَض يسالت تطهیوی فطآیٌسی است وِ زض آى ولیِ وسبًی وِ زض ذػَظ یه خطم، سْن ذبغی زاضًس گطز ّن هی آیٌس تب ث

)غالهی، خوًی زضثبضُ چگًَگی ثطذَضز ثب آثبض ٍ ًتبیح ثعُ ٍ هطىالت ًبضی اظ آى ثطای آیٌسُ تػویوی گطفتِ، ضاُ حلی ثیبثٌس 

1384.) 

، ثبظپصیطی ٍ هطبضوت است. ایي تفىط وِ خطم، اغَالً ٍ ، خجطاىيسالت تطهیوی زاضای چْبض ّسف يوسُ اغبلت ضٍاثف ضرػی

هیبى فطزی است، ًِ غطفبً هٌبسجبت هیبى فطز ٍ حىَهت، ًمكِ آغبظ يسالت تطهیوی است. ایي الگَ تسویس ثسٍاً تًسی ثِ ضٍاثف 

هی وٌس وِ ثعُ ًجبیس ثِ يٌَاى هفَْهی اًتعايی زضن ٍ استٌجبـ ضَز. ٍغف ضرػی ثَزى زض يسالت تطهیوی، زض همبثل 

ثف ضرػی زض يسالت ویفطی هجتٌی ثط سعازّی است. ذػیػِ فمساى تطرّع ٍ يسم تَخِ یب زست ون، ووطًگی اّتوبم ثِ ضٍا

وِ ثِ ًَيی زض ضاستبی پصیطش اغل هَلًیت « يسالت تطهیوی»يسالت تطهیوی زضلبًَى الحك یىی اظ آهَظُ ّبی هىتت 

 زاضتي تًمیت ویفطی ٍ ًیع اغل فطزی وطزى هدبظات است، تًلیك اخطای هدبظات هی ثبضس.

لف سبذتي هدبظات وسی است وِ ثِ ویفط تًعیطی هحىَم ضسُ است؛ تب چٌبى چِ زض هٌهَض اظ تًلیك اخطای هدبظات، هتَ

تًلیك  ًْبز هست هًیٌی هطتىت خطم زیگطی ًگطزز ٍ اظ زستَضات زازگبُ تجًیت ًوبیس، هحىَهیت اٍ وسى لن یىي تلمی ضَز،

ی خسیس ًیع ثب تغییطاتی پیص ثیٌی تًمیت، زض لبًَى هدبظات اسالهی سبثك ًیع پصیطفتِ ضسُ ثَز ٍ زض لبًَى هدبظات اساله

ی اٍ، ثْطُ هٌسی خبهًِ اظ ًیطٍی ضسُ است. خلَگیطی اظ تحول يَالت ظیبى ثبض هدبظات ظًساًی اظ ًبحیِ ی هطتىت ٍ ذبًَازُ

وبض هدطم، فطغت زازى ثِ هدطم خْت اًكجبق ضفتبض ذَز ثب ٌّدبضّبی خبهًِ ٍ ًْبیتبً ضيبیت اغل تفطیس هدبظات ّب ٍ گبّی 
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سل ثِ اًػبف زض اخطای اهَض ویفطی، خولگی تَخیْبتی است وِ ثطای تَسل ثِ سبظٍوبض ًْبز ثسیبض لسیوی تًلیك اخطای تَ

هدبظات ثیبى ضسُ است. ثِ ذػَظ ایي وِ آثبض ظیبى ثبض ثسیبضی اظ خطاین، ثِ حسی ًیست وِ خبهًِ ذَاّبى ویفط زازى 

ثِ ثًس، ایي ًْبز حمَق ویفطی ٍخَز زاضتِ  1304صاضی ایطاى یًٌی اظ سبل هطتىت ثبضس. ثط ایي اسبس اظ اثتسای ًهبم لبًَى گ

هطتول ثط ّفسُ هبزُ، همطضات ایي ًْبز تىویل « لبًَى تًلیك هدبظات»ثب تػَیت لبًًَی ذبظ ثب يٌَاى  1346است ٍ زض سبل 

بّس همطضات هطثَـ ثِ تًلیك ّوَاضُ ض 1370ٍ  1361، 1352گطزیس. پس اظ آى زض لَاًیي هدبظات اسالهی هػَة سبل ّبی 

ایي تسسیس حمَلی زض هدبظات ّبی تًعیطی حفم ضسُ  55تب  46اخطای هدبظات ثَزُ این. زض ایي لبًَى ًیع ثِ هَخت هَاز 

 (.1385)ًَضثْب، « يسالت خعایی زض هفَْم پبزاش زض لجبل اضتىبة خطم است»است. يسالت ویفطی 

وِ اسبسی تطیي لَايس همبهبت غبلح ضا زض ّوبٌّگ سبذتي ضٍاثف اختوبيی ًبزیسُ هی  خبهًِ ًوی تَاًس يلیِ ثعّىبضی»

، گیطز، ٍاوٌص ًطبى ًسّس؛ ٍلی ٍاوٌص خبهًِ، هبًٌس هدٌی يلیِ ٍ یب وسبى ًعزیه اٍ ًوی تَاًس وَضوَضاًِ ٍ ٍحطیبًِ ثبضس

مت زاضتِ ثبضس. ایٌىِ هدطم اظ ثًؿی اظ همطضات ضٌبذتِ ضسُ ترلف وطزُ زضضفتبض ثلىِ ثبیس تٌهین ضسُ ٍ ثب ّسفْبی آى هكبث

لؿبئی تَسًِ یبثس، زض غیط ایي ِ اٍ یه يٌػط لؿبئی ضا ٍاضز هی وٌس. ٍاوٌص خبهًِ، يلیِ فًبلیت خعائی ثبیس زض یه ظهیٌ

ظُ هَثطی زاضتِ ثبضٌس وِ حسٍز ایي همبهبت يوَهی، هَلًی هی تَاًٌس ثب خطم هجبض .«ضَزغَضت ثِ ّطج ٍ هطج هٌدط هی

 (.1392)يلیسازی،  هجبضظُ ضا اظ ًهط لؿبئی، تًییي وٌٌس

 

 عدالت ترمیمی در قبوون جدید آییه دادرسی کیفری

ظهبًی وِ ضرع هطتىت خطهی هی ضَز، تططیفبت ضسیسگی ٍ غالحیت زازگبُ ضسیسگی ثِ آى قجك لبًَى آییي زازضسی 

طاض ثبضس وِ هب ثرَاّین اغَل ٍ لَايس هىتت يسالت تطهیوی ضا زض خبهًِ پیبزُ وٌین ثبیس اظ ویفطی هی ثبضس، هسلوبً اگط ل

آییي زازضسی لَی ٍ هستحىوی ثطذَضزاض ثبضین ٍ پیطگیطی اظ ٍلَو خطم ٍ ثبظتَاًی فطز زض خبهًِ ثبیس لجل اظ ایي ثبضس وِ 

هطحلِ اخطا ثطسس تب حسٍزی ضرع هطتىت  هطتىت هحىَم ضسُ است چطا وِ ظهبًی وِ هطتىت هحىَم ضَز ٍ حىن ثِ

هتدطی ضسُ ٍ تطس اظ هدبظات ًساضز ٍ زیگط ثبظتَاًی اٍ زض خبهًِ هطىل ٍ سرت هی ضَز، ًتیدِ ایٌىِ ثبیس توبهی لَايس 

يسالت تطهیوی ٍ ایي وِ اگط ثرَاّین خطم ظزایی ٍ ظًساى ظزایی وٌین ثبیس آییي زازضسی ویفطی اغَل هٌس ٍ هًتمس ثِ ایي 

 (.1391)تدطی،  ثعّىبض ّن ذَز ثِ ًَيی ثعُ زیسُ هی ثبضس زاضتِ ثبضین وِ
لبًَى گصاض خوَْضی اسالهی ایطاى زض لبًَى خسیس آییي زازضسی ویفطی ًگطضی ثِ ثحث تطهیوی زاضتِ الجتِ هثل ثطذی اظ 

ب ًگطش ّبی ولی ًسجت ثِ آى وطَضّب هثل ًیَظلٌس، آلوبى، استطالیب ترػع يسالت تطهیوی ضا زض لبًَى ذَز خبی ًسازُ، اه

 زاضتِ است.

ّوبى قَض وِ هستحؿط ّستیس هىتت يسالت تطهیوی ضٍضْبی گًَبگًَی زاضز، هثل هیبًدی گطی، ًطست، ّیئتْبی ثعُ 

ثعّىبض، لبًًَگصاض ایطاًی غطفبً اظ ثحث هیبًدی گطی استفبزُ ًوَزُ است ثِ قَضی وِ زض هبزُ یه لبًَى آییي زازضسی  -زیسُ

سیس همطض هی زاضز: آییي زازسطی ویفطی هدوَيِ همطضات ٍ لَايسی است وِ ثطای وطف خطم، تًمیت هتْن، ویفطی خ

 تحمیمبت همسهبتی، هیبًدی گطی، غلح هیبى قطفیي ... ٍؾى ضسُ است.

ظ تطاون هكلجی وِ ثِ شّي هتجبزض هی ضَز ایي است وِ لبًَى گصاض ذَاستِ غطفبً افطاز ثب یىسیگط غلح ًوبیٌس ٍ ثِ ًَيی ا

پطًٍسُ ّب خلَگیطی ًوبیس زض حبلی وِ زض ضٍضْبی زیگط يسالت تطهیوی هبًٌس ًطست ٍ ّیئت ّبی ثعُ زیسُ ٍ ثعّىبض اّساف 

 هْن تطی ٍخَز زاضز.

ایي هَؾَو وِ لبًًَگصاض ایطاًی لػس خلَگیطی اظ تطاون پطًٍسُ ّبی ویفطی ضا زاضتِ ٍ غطفبً لػس سبظش ٍ خلَگیطی اظ تطاون 

 لبًَى خسیس آییي زازضسی ویفطی ثِ چطن هی ذَضز. 102، 82، 81، 80، 47، 13، 4بى ضا زاضز ثِ ٍؾَو زض هَاز ظًساًی
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هَؾَو زیگط وِ زض لبًَى لبثل ثطضسی هی ثبضس ایي است وِ ثِ قَض غطیح هطرع ًطسُ وِ لبًًَگصاض ایطاًی هٌهَضش اظ 

لبًَى خسیس آییي زازضسی  83یستوی. استٌجبقی وِ اظ هبزُ هیبًدی گطی، هیبًدی گطی ثطٍى سیستوی هی ثبضس یب زضٍى س

 هی ضَز ایي است وِ همػس لبًًَگصاض هیبًدی گطی ثطٍى سیستوی هی ثبضس. 1ویفطی

تفبٍت هیبًدی گطی ثطٍى سیستوی ٍ زضٍى سیستوی زض ایي است وِ زض هیبًدی گطی ثطٍى سیستوی هیبًدی گط اظ ذبضج ٍ 

ٍ ضرع ثعّىبض ثْتط ثِ ایي ضرع ايتوبز هی وٌس ٍ ایي تطس ضا وِ اظ انْبضاتص ثط يلیِ  ثیطٍى اظ سیستن لؿبیی هی ثبضس

 ذَزش استفبزُ وٌس ضا ًساضز زض حبلی وِ زض هیبًدی گطی زضٍى سیستوی ثطيىس هی ثبضس.

گًَبگَى ثِ هكلت زیگط وِ زض لبًَى خسیس آییي زازضسی ثِ آى اضبضُ ضسُ حفم حیثیت اختوبيی افطاز هی ثبضس وِ زض هَاز 

آى اضبضُ ضسُ است ٍ يلت يوسُ آى خلَگیطی اظ هتدطی ضسى ثعّىبض ٍ ثبظتَاًی ضرع زض خبهًِ هی ثبضس ٍ ثِ زًجبل ایي 

هكلت هی ثبضس وِ اظ ثعّىبض یه خبهًِ ستیع ًسبظز ٍ ّوچٌیي ثطيىس آى تسویس ظیبزی ثِ لعٍم خجطاى ذسبضات ثعُ زیسُ 

 ذَز ضا زض خبهًِ تٌْب ثجیٌس ٍ احسبس اهٌیت لؿبیی ٍ اختوبيی زاضتِ ثبضس.زاضز چطا وِ اثتسا ثعُ زیسُ ًجبیس 

ًْبز تبظُ تسسیس ٍ هْوی وِ زض لبًَى خسیس ًیع ثِ آى اضبضُ ضسُ، لعٍم خجطاى ذسبضات ضرع ثط گٌبّی هی ثبضس وِ ثًس اظ 

ُ ثَزُ ٍ ایي هَؾَو زض ضاستبی ٍ ثًؿبً اخطای حىن، ازلِ ای پیسا هی ضَز وِ ضرع هطتىت ثی گٌب غسٍض ضأی هحىَهیت

 .2تطهین ٍ خلَگیطی اظ زضوٌی ضرع ثی گٌبُ ثب خبهًِ هی ثبضس

ّوچٌیي زض لبًَى خسیس ثِ هَؾَو خطائن اقفبل ثِ قَض ترػػی ًگطیستِ ضسُ ٍ الجتِ ایي هَؾَو ضا ّن ثبیس هس ًهط زاضت 

ز ثعضگسبل هی ثبضس. چطا وِ شّي وَزن ٍ للت اٍ وِ ثبظتَاًی یه قفل یب ضرػی وِ ٌَّظ ثِ ثلٌَ ًطسیسُ ضاحت تط اظ فط

 (.1390)قِ،  آهبزُ ثطای ّط ًَو یبزگیطی ًیىَ ٍ ظیجب هی ثبضس

يلی ایحبل اخطای يسالت تطهیوی هستلعم ٍخَز یه فطٌّگ لَی زض خبهًِ ٍ حس ايتوبز افطاز ثِ یىسیگط هی ثبضس ّطچٌس 

تت تطهیوی ؾًیف يول وطزُ است اهب ثبیس ایي ٍالًیت ضا هسًهط لطاض وِ لبًًَگصاض زض لبًَى خسیس ًسجت ثِ اخطای لَايس هى

زاز وِ تَاى فطٌّگی خبهًِ هب زض ّویي حس هی ثبضس ٍ ّوچٌیي ایي هَؾَو ضا ّن هی تَاى زض ًهط گطفت وِ ّط اًمالثی یه 

سطی ذسبضت ّب ٍ لطثبًی ّب سَی تجًبت ٍ ذسبضات ّن ثِ زًجبل زاضز ٍ هب ثطای ًْبزیٌِ وطزى اضظضْب خسیس ثبیس هتحول یه 

ضَین پس ثْتط ایي ثَز وِ لبًًَگصاض ایطاًی ثِ قَض وبهل ٍ زلیك لَايس تطهیوی ٍ لَايس هطبثِ آى ضا زض لبًَى خبی هی زاز ٍ 

 ذَز ضا ّوگبم ثب وطَضّبی پیططفتِ زض ایي ظهیٌِ هی وطز.

 بسترهبی قبوووی اجرای عدالت ترمیمی

افطاز زض خبهًِ ثبيث ثِ ٍخَز آهسى آضاهص زض خبهًِ ٍ خلَگیطی اظ ثبال ضفتي آهبض ویفطی  هىتت يسالت تطهیوی ثب ثبظتَاًی

هی ضَز الجتِ زض همبثل ثعّىبض ًیع السام ثِ خجطاى ذسبضات ٍاضزُ ٍ ايبزُ ٍؾى ثِ حبلت سبثك هی وٌس ٍ ّوچٌیي ثب ثیساض 

ب اظ ايوبل هدبظات ثط ایي ضرع خلَگیطی هی وطزى ٍخساى ذَز ٍ ًطبى زازى حسي ًیت زض ثطذی اظ ضفتبض ٍ وطزاضش ه

 وٌین.

خسای اظ ضٍضْبی يسالت تطهیوی وِ يجبضتسى اظ هیبًدی گطی ٍ ًطست ٍ ّیئتْبی خبهًِ هحلی ًْبزّبیی ٍخَز زاضز وِ هی 

 ٍ يفَ.تَاى ثب استفبزُ اظ آًْب اخطای يسالت تطهیوی ضا ٍسًت زازُ ایي ًْبزّب يجبضتٌس اظ تًلیك هدبظات، آظازی هططٍـ 

زض تًلیك هدبظات زازگبُ هی تَاًس ثب تَخِ ثِ ضرػیت ثعّىبض، سَاثك ٍ ایي وِ ظهیٌِ ثطای اغالو ٍ تطثیت ضا زاضز اخطای 

توبم یب لسوتی ظا هدبظات ضا هًلك وٌس تب ثسیٌَسیلِ ضرع ثعّىبض ثِ خبهًِ ثطگطزاًسُ ضَز، ّوچٌیي زض ًْبز آظازی هططٍـ 

ٍـ خجطاى ذسبضات ثعُ زیسُ هی ثبضس وِ زلیمبً هَافك ثب هًیبضّبی يسالت تطهیوی هی ثبضس یىی اظ ضطٍـ ايكبی آظازی هطط

                                                           
 لؿبیی همبم ًعز هَضز حست ثًسی الساهبت ٍ تسییس ٍ ثطضسی است، ثطای ضسیسُ قطفیي ٍ گط هیبًدی اهؿبی ثِ وِ هدلسی غَضت هلی ازلِ شوط ثب ٍ هططٍو غَضت ثِ گطی هیبًدی ًتیدِ 1

 .است العاهی هدلس غَضت زض آًْب اًدبم چگًَگی ٍ قطفیت تًْسات شوط تَافك حػَل غَضت ضَز، زض هی اضسبل هطثَقِ
استبى، هتطىل اظ سِ ًفط اظ لؿبت زازگبُ  لبًَى خسیس: ضرع ثبظزاضت ضسُ ثبیس نطف ضص هبُ اظ تبضید اثالٌ ضأی لكًی حبوی اظ ثی گٌبّی ذَز زضذَاستص ضا ثِ وویسَى 257هبزُ  2

زض غَضت احطاظ ضطایف همطض زض ایي لبًَى، حىن ثِ پطزاذت ذسبضت غبزض هی وٌس، زض غَضت ضز زضذَاست، ایي ضرع  یسیَىوو تدسیسًهط استبى ثِ اًتربة ضئیس لَُ لؿبئیِ تمسین وٌس.

 ایي لبًَى ايالم وٌس. 258هی تَاًس نطف ثیست ضٍظ اظ تبضید اثالٌ ايتطاؼ ذَز ضا ثِ وویسیَى هَؾَو هبزُ 
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ٍ ّوچٌیي زض ًْبز يفَ هب ثطذی اظ ثعّىبضاى ضا وِ ظهیٌِ ثطای ثبظگطت ثِ خبهًِ زاضًس ضا هَضز يفَ ٍ اظ ايوبل هدبظات 

زض لَاًیي اوثط وطَضّبی زًیب هَضز پصیطش لطاض  خلَگیطی هی وٌین. ًْبزّبیی وِ ًبم ثطزُ ضس هستْبی هسیسی هی ثبضس وِ

گطفتِ است ٍ ایي قَض ثِ شّي هی ضسس وِ لَايس يسالت تطهیوی ذیلی پیص تط اظ ایٌْب ٍخَز زاضتِ ٍلی ثِ ضىل هسضى ٍ 

والسیه اهطٍظی زض غبلت یه هىتت ًجَزُ است لصا ثب اغالو لَايس تًلیك ٍ آظازی هططٍـ هی تَاى ظهیٌِ ثیطتطی ثطای 

 (.1388)ظّط،  اخطای يسالت تطهیوی فطاّن سبذت

 گیریوتیجه

ٍاضزُ ثِ ثعُ  یاظ خطم ٍ خجطاى ذسبضت ّب یًبض یبهسّبیپ ینثبضس وِ ثِ تطه یه یفطیزض اهَض و یسخس یتفىط یویيسالت تطه

زیسُ ٍ ثعّىبض هی ی ثعُ يسالت تطهیوی ًمص زٍلت ضا زض اهط لؿبیی ون ضًگ هی وٌس ٍ ثیطتط ثِ ضاثكِتوطوع زاضز.  یسُز

ًگطز. يسالت تطهیوی ثب زيَت ثعُ زیسُ ٍ ثعّىبض ٍ اقطافیبى ٍ ذبًَازُ ی آًْب سًی زض تطهین ذسبضات ثعُ زیسُ ٍ ايبزُ ٍؾى 

هكلت  یيا یسزاضز، اهب ثب یسُثِ ثعُ ز یطتطیتوطوع ث یویچٌس يسالت تطه ثِ حبلت سبثك ٍ سپس پیطگیطی اظ خطم ضا زاضز. ّط

ضا وِ  یوِ خبهًِ هحل یهَضز لحبل لطاض زازُ است. ثِ ًحَ یىضا زض هؿوَى ٍس یسُثعُ ز یویت وِ يسالت تطهضا زض شّي زاض

 .وٌس یهحسَة ه یسُثعُ ز یثِ زًجبل ٍلَو خطم زچبض تٌص ضسُ ضا ًَي

 یتت ذَز ٍ آسهطىال یعیثب ثطٍى ض یسُگفتگَ وٌس ٍ ثعُ ز یسُزّس وِ ثعّىبض ثب ثعُ ز یه یثِ ثعّىبض فطغت یویتطه يسالت

ثعّىبض احسبس ًساهت وٌس ٍ  یلٍِس یيوٌس تب ثس یه یبىاظ ٍلَو خطم ثَزُ ضا ث یاٍؾبو ٍ احَال وِ ًبض یبىٍ ث یسُوِ ز ییّب

 .یطزضا ثپص یسٍُاضزُ ثِ ثعُ ز یذسبضت ّب ینثِ تطه تزاٍقلجبًِ تًْس ذَز ًسج یتتطت یيثس

 یحصف ه یلؿبئ یبستاست وِ زٍلت اظ چطذِ س یيضَز ٍ آى ا یهگطفتِ  یسُهَؾَو هْن ًبز یه یيث یيزض ا یحبلا يلی

اظ  یضس، ثب غلح ٍ آضت یوِ هطتىت خطه یثبضس وِ ّط ضرػ یيثبضس. اگط لطاض ثط ا یه یثعضگ یسهحصف ضسى ض یيضَز ٍ ا

ثِ ٍلَو  خطم یههكلت وِ  یيضٍز ٍ ا یسسال ه یطخبهًِ ظ یبًتهدبظات فطاض وٌس ٍ غطفبً ثِ پطزاذت ذسبضت تي زّس، غ

 یفطیيسالت و یثِ خب یویوبهل يسالت تطه یگعیٌیهكلت ضا لجَل وطز وِ تب خب یيا یستَاى فطاهَش وطز ٍ ثب یضا ًو یَستِپ

 .ٍخَز زاضز یبزیفبغلِ ظ یهوالس

 هكطو یٍ زٍلت یضسو یٌسّبیفطا یلاظ خطم ضا ثِ يٌَاى ثس یثِ اذتالفبت ًبض یسگیضس یضسو یطغ یٌسّبیفطآ یویتطه يسالت

( ی)هحل یثَه یضٍش ّب یب یضجِ حمَل یهَخَز زض فطٌّگ يبهِ  یّب یتهَخَز ٍ اظ نطف یّب یتنطف یيوطزُ است ٍ اظ ا

استفبزُ  یسگبىثعُ ز یّب یتذسبضت ّب ٍ آس یناقطاف خطم ٍ تطه یبىههػبلحِ سبظش ٍ  یلتسْ یخَاهى، ثطا یضجِ لؿبئ

 .وٌس یه

افطاز  یحؿَض توبه یضا ثطا یٌِظه یآظاز ثِ زٍض اظ هطىالت التػبز ییفؿب یدبزا وبض هٌػفبًِ ٍ ینثب تمس یساثتسا ثب خبهًِ

ٍخَز ًساضتِ  یگطثبضس زیثعّىبضاى ه یتوبه یعوِ زستبٍٍ هسئَلیت ویفطی  یثْبًِ التػبز یلٍِس یيخبهًِ فطاّن وٌس تب ثس

ثط آى ثبضس وِ  یٍ سً ینثِ ّط ثْبًِ هدطم ًىٌضىل وِ هب افطاز ضا  سیيث یس،ثطآ ییزضغسز خطم ظزا یسخبهًِ ثب یيثبضس. ّوچٌ

 یثبيث حفم خبى افطاز ٍ سالهت آًْب ه یوٌیهَؾَو وِ ثستي ووطثٌس ا یيوطزى ا یًٌِْبز ین،ثط خبهًِ ثبض وٌ یفطٌّگ يبل

وِ ثٌسُ اظ  یا یدِ. لصا ًتینوٌ خطیوِثْتط اظ آى است وِ هب فطز ضاًٌسُ ضا ّط ضٍظ  یس،آ یثِ ه یطیخلَگ یضَز ٍ اظ تجًبت ثًس

وِ اًسبى ٍالًبً اًسبى است ٍ چِ  یياست وِ تب فطٌّگ احتطام ٍ ازة ٍ ا یيوٌن ا یه یبىٍ آى ضا ث یطمگ یه یكتحم یيا

اضتمب زازُ  یىسیگطافطاز ًسجت ثِ  یافطاز هٌتطط ًطَز ٍ حس اًسبى زٍست یبىزاضز، زض ه یٍ هًٌَ یاظ لحبل هبز یگبّیخب

 یسٍُ خجطاى ذسبضات ثعُ ز یهَلتبً ثتَاًس ثب غلح ٍ آضت یویيسالت تطه ضبیس .گطز خطم زٍض وطز تَاى افطاز ضا اظ یًو ز،ًطَ

 یثبضٌس زض حس يبل یسبظ خطم ه یٌٍِ ... وِ ظه یذبًَازگ ی،اختوبي ی،هطىالت هَخَز ضا هطتفى وٌس، اهب اگط يَاهل فطٌّگ

 یستً یضى یچّ گطزز.ٍ هسئَلیت ویفطی اظ ٍی هجطی ًوی وٌسیه یساپ یصوِ ثعّىبض هدسزاً ثِ خطم گطا یيحل ًطَز، زض ا

ثبضس وِ زض  یه یًیقج یيضَز ٍ ا یهطرع ه یٍ ثب گصضت ظهبى قَالً یٌسُزض آ یویوِ آثبض يسالت تطه یيهْن ا ٍِ ًىت

 ّب ضا زاضتِ ثبضس. یلطثبً یيتَاى تحول ا یسّن ٍخَز زاضز ٍ خبهًِ ثب یلطثبً یسط یه یپس ّط اًمالث
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Abstract 
 
Restorative justice is a philosophical construct that kind of thinking about crime and criminal justice offers. The 

emergence of restorative justice as a result of developments occurring in attitudes to criminal justice approach 

is Criminology and a general change in regulatory thinking is a crime in the past two decades . According to 

restorative justice, crime is considered as an event that occurs between individuals but, contrary to the 

traditional criminal justice system as committing a crime against the state is considered a criminal act . People 

who deal with such cases those who were involved in such events and have been affected. Therefore, such 

people are considered as a society of people who have been affected by crime . In view of restorative offenders 

accountable to victims and affected more common crime, not government understanding of the role of victim 

injury and damage to him and determine what measures can repair such damage, it is essential . Criminal 

accountability for crimes committed as a result of accepting responsibility for the crime and take action to 

repair damage resulting from the offense defined. Based on the views of restorative justice, crimes are a social 

and personal responsibility and change the behavior of the offender (his re-adapt) it is about restoring 

relationships between people involved in the crime, is considered more important than punishment. This paper 

examines the place of restorative justice in criminal liability under the Penal Code Act of 2013 pay and 

innovations created to evaluate and consider. 
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