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Abstract 

Introduction 

In restorative justice, the answer to the problem of crime is determined with the 

participation of the victim, the perpetrator and the local community, and without 

being limited to a specific program or a set of programs and a single model, it 

requires a different perception of the crime and response to it and transformation in 

the entire legal system so that with the relative adherence of actors to the principles 

and values of restorative justice, the realization of its goals becomes possible. As a 

result of redefining the goals of criminal intervention in the legislative discourse and 

recognizing restorative justice, Iran's judicial discourse in rape cases has been 

informally and to some extent oriented towards the adoption of restorative 

mechanisms in these cases.  

 

Method 

The main problem of this article is to identify and critically assess the procedures 

and innovative mechanisms of judges in rape cases, which has been done in criminal 

court of Tehran, using in-depth and semi-structured interviews with 35 judges of 

this court and several participatory observations. 
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Results  

Research findings show Sometimes the judge’s procedures in rape crimes have a 

relative affinity with the goals of restorative justice, due to the focus on meeting the 

needs of the victim and paying attention to the concerns and demands of the 

perpetrator. A procedure that is similar to the "status quo+ model" due to the 

application (sometimes unintentionally and unknowingly) of the goals and principles 

of restorative justice under the criminal justice paradigm. A model that sometimes at 

the lowest possible level, applies criminal policies governing sexual crimes with a 

restorative attitude. The most important innovative mechanisms of judges in dealing 

with rape cases are: the judge's attempt to obtain the victim's consent, setting a 

deadline for examining the possibility of marriage, not equating the inability to 

prove rape with the consent of the victim and conviction the accused to pay arsh-al-

bakara and mehr-ul-mathl as one of the compensation mechanisms.  

 

Conclusion 

The protective approaches of the judges are more focused on the victim rather than 

the perpetrator, which requires the judges to review and pay more attention to the 

demands and concerns of the perpetrator, because in restorative justice, in addition 

to the victim, the necessity of therapeutic response to the perpetrator and her needs 

is not neglected. Rather, with the individualization of justice, the reasons, 

motivations and possibly mental and moral problems of the perpetrator are taken 

into consideration and appropriate measures are taken to control the repetition of the 

crime. However, the lack of coherence and systematization of these mechanisms in 

compliance with the principles and criteria of restorative justice implementation 

distances them from the form of a real restorative intervention and places it under 

the "status quo+" model. However, it is defensible in terms of restorative justice 

objectives. Although the judge's minimal restorative approaches show that the 

requirements and goals of official and traditional justice interventions are closer to 

restorative justice, but in order to adapt these procedures as much as possible to all 

kinds of restorative justice mechanisms and programs, as appropriate for Iran's 

criminal justice system, there is a significant path ahead. And it is for this reason 

that under some of these mechanisms, the author has criticized the judges' practices, 

a procedure that is sometimes more closely related to the requirements of restorative 

justice, and sometimes is more oriented towards the formal and traditional 

intervention of justice. 



 293   )سپيده مير مجيدي( ... تحليل رويه قضايي جرايم تجاوز جنسي

 

Keywords: Restorative justice, Criminal justice, Rape, Sexual crimes, "Status quo+" 

model, Need, victim 
 
 

Bibliography 

Kalantari, Kyomarth (2019), "Compensation of rape victim claimant after the 

acquittal of the accused in Iranian law", The Judiciary Law Journal, No. 110 

Strang, Heather (2016), "Restorative Justice Sessions, Ten-Year Research Findings", 

in: Abstract of Articles of the International Conference on Restorative Justice and 

Crime Prevention, Mohammad Farjiha, Tehran, Mizan, First Edition 

Farjiha, Mohammad (2016), Encyclopedia of Restorative Justice, first edition, 

Tehran: Mizan  

Allison, Morris; Maxwell, Gabrielle (eds.) (2002) “Restorative Justice for Juveniles, 

mediation and circles”, Hart Publishing, Oxford 

Mirmajidi, Sepideh; Gholamloo, Jamshid (2018); “Legitimate scope of judicial 

discretion in the light of rule of law: case study of unlawful relationship”, criminal 

law and criminology studies, Volume 11, December 2018 

Najafi Abrandabadi, Ali-Hossein (2012), "From Classic Criminal Justice to 

Restorative Justice", Razavi Teachings, third year, numbers 3 and 4 

 





 

 

 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة زنان پژوهش

  324 -  295، 1401، پاييز 3، شمارة 13ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي فصل

تحليل رويه قضايي جرايم تجاوز جنسي در پرتو آموزه هاي عدالت 
  »وضعيت موجود +«ترميمي: الگوي 

 *سپيده مير مجيدي

  چكيده
ديده، مرتكب و جامعه محلي تعيين در عدالت ترميمي پاسخ به مشكل جرم با مشاركت بزه

ها و الگوي واحد محدود اي از برنامهآنكه به يك برنامه خاص يا مجموعه شود و بدونمي
حقوقي مستلزم تلقي متفاوت از جرم و پاسخ به آن و به نوعي دگرگوني در كل نظام شود، 

هـاي ترميمـي، تحقـق اهـداف     پايبنديِ هرچند نسبي كنشگران به مباني و ارزشاست تا با 
هاي تجاوز جنسي تحت ترميمي ميسر گردد. روح حاكم بر گفتمان قضايي ايران در پرونده

و به تبع آن بـه رسـميت شـناختن     بازتعريف اهداف مداخله كيفري در گفتمان تقنيني تأثير
ند در جرايم تعزيـري در قـانون مجـازات اسـالمي و آيـين دادرسـي       عدالت ترميمي هرچ

كيفري، به صورت غير رسمي و تا حدودي به سمت اتخاذ سازوكارهاي ترميمـي در ايـن   
ها ها گرايش يافته است. مسئله اصلي اين مقاله شناسايي و سنجشِ گاه انتقاديِ رويهپرونده

در دادگاه كيفري يـك  هاي تجاوز جنسي و سازوكارهاي نوين و ابتكاري قضات در پرونده
قاضي اين دادگـاه و چنـدين    35ساختارمند با هاي عميق و نيمهتهران با استفاده از مصاحبه

مشاهده مشاركتي است كه گاه قرابتي هرچند نسبي با اهداف عدالت ترميمي و با محوريت 
اي كـه بـه دليـل    دارد. رويهها و مطالبات مرتكب ديده و توجه به دغدغهتأمين نيازهاي بزه

كاربست (گاه ناخواسته و ناآگاهانه) اهداف و مباني عدالت ترميمي تحت پـارادايم عـدالت   
هاي كيفـري حـاكم در   سياستاست. الگويي كه +» الگوي وضعيت موجود «كيفري، شبيه 
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ترين سطح ممكـن بـا يـك نگـرشِ ترميمـي اعمـال       جرايم جنسي را هرچند گاه در پايين
  . كند مي
عدالت ترميمي، رويه، سازوكار ترميمي، عدالت كيفري، تجاوز جنسي، الگوي  ها: دواژهيكل

  وضعيت موجود+
  

  مقدمه. 1
را  1هـاي جنسـي  هاي متعددي دسترسي به عدالت زنان در انـواع خشـونت  تاكنون پژوهش
صـرف  . ولي بيشتر اين تحقيقـات تجربـي از   2اندهاي انتقادي خود قرار دادهموضوع تحليل

ديده آنچنان كـه خـود روايـت    ديدگي بزهعدم احراز جرم و به رسميت نشناختن تجربه بزه
انـد و صـرفاً از   كنند، پا را فراتر نگذاشته و به مرحلـه پـس از رد مـدعاي وي نپرداختـه    مي

  اند.سنگين بودن مجازات اعدام، تفكرات قالبي قضات و طفره آنان از احراز عنف نقد كرده
ترين داليل محدود شدن قلمرو موضـوعي بسـياري از ايـن    رسد يكي از مهمبه نظر مي

هـا حسـب مـورد بـا     ديده، مختومه شدن بيشتر اين پروندهتحقيقات تا مرحله رد ادعاي بزه
صدور قرار منع تعقيب، برائت متهم و فراتر از آن حتي گاه محكوميت شاكي در كنار مـتهم  

  عدم احراز تجاوز به عنف است.به رابطه نامشروع يا حد زنا پس از 
اي نوين در پاسخ به جرايم جنسي از جمله گيري رويهدر چند سال گذشته، شاهد شكل

گفته، اي كه در آن قاضي در ازايِ عدم احراز جرم به داليل پيشتجاوز جنسي هستيم. رويه
هـاي  تكند و سعي در جبران بخشي از خسـار ديده اقدام ميجاي ديگري به حمايت از بزه

ديده بـه  ادعايي او دارد؛ بدون آنكه همچون گذشته عدم احراز تجاوز را برابر با رضايت بزه
رابطه جنسي و تبعاً استحقاق وي بر محكوميت بداند. ممكـن اسـت رويكـرد قاضـي گـاه      

ديده خشونت جنسي به طور نسـبي  شناختي بزهترين نيازهاي روانناآگاهانه با بعضي از مهم
  شود.  كه از اقتضائات عدالت ترميمي محسوب ميباشد همسو 

) 19:1395هاي غيررسمي عدالت است (اسـترنگ،  اي از رويهعدالت ترميمي، مجموعه
يِ تجاوز جنسـي، سـرزنش و   ديدهكه برخالف عدالت كيفري كه بيشتر بر مقصرانگاري بزه

رتكب باور دارد، بر تقبيح وي و در بهترين شرايط صدور مجازات متناسب و توأم با ارفاق م
اصالح و ترميم آسيب ناشي از جرم و تسهيل مواجهه و تعاملي راهگشـا و اثـربخش ميـان    

ديده و ). فرايندي كه در آن بزهكار، بزهPayne, 2009: 11كند (ديده و مرتكب، تمركز ميبزه
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 با كمـك  اند، با مشاركت فعال يكديگر و معموالًكليه افرادي كه از وقوع جرم تأثير پذيرفته
 & Koss( باشـند گر درصدد يافتن راه حلي براي مشكالت ناشـي از جـرم مـي   يك تسهيل

Achilles, 2008: 1-2     در گفتمان ترميمي، تالش جامعه براي بازگردانـدن نظـم بـه حالـت .(
  ). 5: 1396گذشته قابل توجه است (فرجيها، 

شونت جنسي مبتنـي بـر   هاي خفقدان اثربخشي نظام عدالت كيفري در پاسخ به پرونده
انبوهي از مطالعات تجربي، بستر مناسبي را براي طرح ايده عـدالت ترميمـي در چنـد دهـه     

اي كه گرچه بدون نقد نيست، ولي ). ايده17- 11: 1382ابرندآبادي، اخير فراهم نمود (نجفي
Prismالمللي همانند پروژه نتايج ارزيابي چند پروژه بين

Restoreيا  3
در اين حـوزه نشـان     4

ها به شكل ترميمـي بـراي تـأمين نيازهـاي     دهد نحوه مديريت و رسيدگي به اين پروندهمي
  تر است. تر و اثربخشديده و مرتكب مناسب بزه

هاي خشونت جنسي هرچند شايد نتوان اين رويه جديد و حمايتي قضات را در پرونده
در نظام عدالت كيفري ايران دقيقاً عدالت ترميمي دانسـت و حتـي ممكـن اسـت در نگـاه      
نخست هيچ ارتباطي با عدالت ترميمي هم نداشته باشـد و فراتـر از آن نويسـنده را نيـز در     

  مظان بدفهمي از عدالت ترميمي و حتي خروج موضوعي از تحقيق نيز قرار دهد. 
راستي ناشي از نگاه صفر و صدي به عدالت ترميمي است؛ در حـالي   اين احتمال كه به

نيـز بـر آن   » گوهر«و » زِهر«طور كه پيشگامان و انديشمندان اين حوزه چون است كه همان
توان شود و نميآل و ناب آن خالصه نميهاي ايدهتأكيد دارند، عدالت ترميمي تنها در مدل

هيچ مدل واحد و مشخصـي از  توان گفت مي در واقع. آن را به يك برنامه خاص تقليل داد
آل و يا در مقابل الگويي ساده و عدالت ترميمي وجود ندارد كه بتوان آن را يك الگوي ايده

آيـد. بلكـه   حداقلي از يك مداخله ترميمي تلقي كرد كه در يك نظام حقوقي به اجرا در مي
به طور كامل يا نسبي منعكس كننده عدالت ترميمي يعني پذيرش هر شكلي از آن كه خواه 

 ,Zehr&Goharهاي ترميمي و براي رسيدن به اهداف، نتايج و فرايند ترميمي باشـد ( ارزش

كننـدگان،  هايي چون حقيقت، انصاف، امنيت جسـمي و روانـي شـركت   ارزش ).2003:8-9
ن ديده و مرتكـب، جبـرا  توانمندسازي و قدرت بخشيدن به طرفين، محافظت از حقوق بزه

 خســارت، همبســتگي، احتــرام و كرامــت، داوطلبانــه بــودن و شــفافيت فراينــد و نتــايج 

)Dandurand& Vog, 2020:5(.  
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توان در چند محـور خالصـه   مينيز هاي عدالت ترميمي را ترين اهداف كلي برنامهمهم
ديده، فـراهم آورن فرصـتي مناسـب بـراي روايـت      كرد: الف) شنيده شدن و حمايت از بزه

ديده، قادر سـاختن وي  هاي بزهديدگي، تشويق وي به بيان نيازها، پاسخ به پرسشبزهتجربه 
به مشاركت در فرايند حل و فصل تعارض و پيشنهاد كمك به او، ب) ترميم روابط آسـيب  
ديده از جرم از گذر رسيدن به توافقي پيرامون چگونگي ارائه بهترين پاسخ به آن، ج) تأييد 

هاي ذينفـع بـه ويـژه    عه و تقبيح رفتار مجرمانه، د) تشويق تمام طرفهاي جامدوباره ارزش
مرتكب به پذيرش مسئوليت، ه) شناسايي نتايج ترميمي، ناظر بـر آينـده و ز) پيشـگيري از    
تكرار جرم با تشويق و ترغيب مرتكب به تغييرات معنادار رفتاري، براي تسـهيل بازگشـت   

  ). Dandurand& Vog, 2020: 6-10وي به جامعه (
در آخرين ويراست از كتابچه عدالت ترميمي در درست به همين دليل، عدالت ترميمي 

كه از فرايندهاي ترميمي براي رسيدن به  دانسته شده است ايميالدي، هر برنامه 2020سال 
نظر از اينكـه ايـن   صرف). Dandurand& Vog, 2020: 4برد (پيامدها و نتايج ترميمي بهره مي

  مي تا چه اندازه در عمل محقق شود.  نتايج ترمي
  ترتيب:بدين

هاي هاي ناب و خالص عدالت ترميمي را در تمام نظامها و برنامهاوالً، نبايد انتظار مدل
و ايـن همـان قابليـت     گري، كنفرانس و يا پنلحقوقي و به يك شكل داشت. مانند ميانجي

ون و به اشكال مختلف بهره جست. توان از آن در سطوح گوناگعدالت ترميمي است كه مي
برهمين اساس، محقق از همان ابتدا و در فرآيند انجام مطالعات ميداني، با توجـه بـه اينكـه    
قانون برخالف جرايم تعزيري، هيچ صراحتي درباره كاربست عـدالت ترميمـي در جـرايم    

هاي صـد در  هرگز انتظار يافتن جلوه 5مستوجب حد از جمله مجازات زناي به عنف ندارد
هاي خشونت جنسي آنچنان كـه در ديگـر   صدي و كامل از مداخالت ترميمي را در پرونده

شود، نداشت و به هاي حقوقي در جريان است و در ادبيات نظري مربوط از آن ياد مينظام
ها كـه قرابـت   همين دليل، با تعريف سطوح متعدد از مداخله ترميمي، شناسائي برخي رويه

صـورت، نگـاه   اهداف و مباني عدالت ترميمي داشت، ميسر شد. در غير ايـن  تري بانزديك
وضـعيت  «رساند كه استفاده از مدل صفر و صدي به موضوع، هرگز تحقيق را به نتيجه نمي

هاي عـدالت ترميمـي در   تصوير كشيدن كاربست ظرفيت ) براي به+ Status quo+» (موجود
گونه كه در عنوان مقاله نيز آمده تحقيق، همانچارچوب نظام رسمي و سنتي عدالت در اين 



 299   )سپيده مير مجيدي( ... تحليل رويه قضايي جرايم تجاوز جنسي

 

دهد. بـه  مندي از عدالت ترميمي را تحت پارادايم عدالت كيفري نشان ميهاست، امكان بهر
نيـز اشـاره بـه كاربسـت     «+» اي كه وضعيت موجود همان عدالت كيفـري و عالمـت   گونه
مت عـدالت ترميمـي در   هاي ترميمي يا تغيير مسير هرچند اندك عدالت كيفري به س آموزه
  هاي تجاوز جنسي دارد. پرونده

رو در مواردي با اندك تساهل نوعي مداخله ترميمي تلقي شـده  ثانياً، رويه قضات از آن
ديده از شكايت، شناسـايي نيازهـاي   است كه تالش قاضي به ويژه در پي بردن به هدف بزه

صورت عـدم احـراز عنـف از    وي و سعي در برآورده ساختن آنها و عدم محكوميت او در 
هاي مرتكب و جامعه از طرف ديگـر،  يك طرف و در عين حال توجه به مطالبات و دغدغه

هاي كيفري، قرابت بيشتري با برخـي  اي است كه در مقايسه با تصميمات سابق دادگاهرويه
 همه، گاه به دليل عدم آموزش قضات و عنايت به اصولاهداف عدالت ترميمي دارد. با اين

نيز در عنـوان  » سنجش«هاي آغاز يك مداخله ترميمي، مورد نقد است كه واژه شرطو پيش
  مقاله به صورت ضمني حاوي همين پيام به مخاطب است. 

ثالثاً، اين رويه نوين و حمايتي قضات، اساساً در فرضي است كه قاضي عنف را احـراز  
اتهام تجاوز به عنف به رابطه نامشـروع  كند و آنگاه با تنزل عنوان اتهامي يعني با تبديل نمي

آورد. لذا، روشن اسـت  ساده يا به عنف و اكراه و يا حد زنا، رو به سازوكارهاي حمايتي مي
موضوع اين مقاله منصرف از مواردي است كه قاضي با احراز عنف، حكم به مجازات اعدام 

  دهد. مي
تحليلي است، محقق - ش توصيفيلذا، در اين مقاله كه به لحاظ نوع كيفي و به لحاظ رو

با عنايت به امكانِ قائل شدن به سطوح و اشكال گوناگون از سازوكارهايي كه نوعي مداخله 
هاي ترميمي را در نظـام رسـمي و سـنتي عـدالت     توانند ارزششوند و ميترميمي تلقي مي
بـا   - دنـ نجامولو اينكه به تحقق كامل اهداف و نتـايج مـورد انتظـار نيـز نيا    - نمايندگي كنند 

استفاده از ابزارهاي گردآوري اطالعات چون مشـاهده مشـاركتي بـا شـركت در جلسـات      
قاضـي   35سـاختارمند بـا   و مصاحبه عميـق و نيمـه   7هاي تجاوز جنسيرسيدگي به پرونده

، با توجه بـه مختومـه   1399تا خرداد ماه  1398دادگاه كيفري يك تهران در فاصله شهريور 
جه عدم احراز عنف از سوي قاضي، درصدد شناسايي عملي و تجربـيِ  نشدن پرونده در نتي

  هاي تجاوز جنسي برآمد.مصاديق سازوكارهاي ترميمي در پرونده
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دهـد. از آنجـا كـه    همين موضوع، جنبه نوآوري تحقيق حاضر را به خود اختصاص مي
قضـات در عـدم    نويسنده در اين مقاله اساساً به دنبال تحليل انتقادي گفتمان حاكم بر رويه

هـاي جنسـي،   ديده نيست، اينكه قضات تحت تأثير كليشهپذيرش ادعاي عنف از سوي بزه
روند و همانگونه كـه  اهداف مداخله كيفري و عواملي از اين دست از احراز عنف طفره مي

تر عنوان شد اين جنبه از موضوع بارها در تحقيقـات نظـري و تجربـي گونـاگوني بـه      پيش
ذاشته شده است. بلكه تأكيد و تمركز اصلي نويسنده در اين مقاله عبارتند بحث و بررسي گ

گيرد. از: نخست، اينكه، قاضي پس از رد ادعاي عنف، چه تصميمي درخصوص پرونده مي
و تنهـا تـا    انـد اين، به ندرت به آن پرداختهاين همان موضوعي است كه تحقيقات سابق بر 

اند و دوم، اين تصـميم  هاي انتقادي خود قرار دادهمرحله رد ادعاي عنف را موضوع تحليل
شـود. ممكـن اسـت در ايـن مرحلـه      هاي عدالت ترميمي چگونه ارزيابي ميدر پرتو آموزه

نويسنده نقدهايي هم بر عملكرد قاضي داشته باشد، عملكردي كه اصوالً مقـارن بـا برخـي    
كند. ولي بـا  آن را رعايت نمياهداف مداخله ترميمي است، ولي لزوماً الزامات و اقتضائات 

همه، اين نقدها ارتباطي به  عدم احراز تجـاوز جنسـي از نظـر قضـات و پيامـدهاي آن      اين
  ندارد.  
هاي عدالت ترميمـي بـراي   ترتيب، بخش نخست ابتدا با توضيحاتي پيرامون مزيتبدين

ي از بـه عنـوان يكـ   +» وضـعيت موجـود   «ديده و مرتكب جرم جنسي و معرفي الگوي بزه
هـا و  هاي كاربست عدالت ترميمي در چارچوب عدالت رسمي و متناسب با ظرفيـت جلوه

شود. سپس در بخش دوم و مبتني بـر  امكانات هر نظام حقوقي به هر ميزان ممكن، آغاز مي
هاي عدالت ترميمي تحليل هاي حمايتي قاضي در پرتو آموزههاي تجربي تحقيق، رويهيافته
ها از حيـث اصـول و   به الگوي مزبور، اين رويه هاشدن شباهت آن شود تا ضمن روشنمي

  معيارهاي عدالت ترميمي و گاه از منظر انتقادي به بحث گذاشته شوند.  
  

  : عدالت ترميمي در نظام رسمي عدالت كيفري»وضعيت موجود +«. الگوي 2
از آن جملـه  هاي فراوانـي دارد كـه   ديدگان خشونت جنسي مزيتعدالت ترميمي براي بزه

ديده، فرصت طـرح  تر با مرتكب براي بزهتوان به مواردي چون تجربه يك تعامل انسانيمي
ديده نسـبت بـه روايـت از خـود و     پرسش از مرتكب و دريافت پاسخ، تغيير در نگرش بزه
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ديده در بازگشت به پيامدهاي واقعه مجرمانه و به تبع آن كاهش خودسرزنشي، كمك به بزه
هـا، اشـاره   گيـري زندگي با دادن نقش محوري و مشاركت فعال وي در تصميممسير عادي 

  ).   Mercer,et.al,2015:33-35; Keenan&Zinsstag, 2014:98كرد (
ديـده در نظـام   كه نقش نوعيِ بزهيك شاهد (ديده از به اين موارد بايد تغيير در نقش بزه

تري در جستجوي تر و دلسوزانهنياي انساعدالت كيفري است) به مدعي فعالي كه به شيوه
 Transform the role of the victim from that of a witness to that of an activeعدالت است (

climant seeking justice)(Keenan&Zinsstag, 2014: 100    افزود. قـدرت از دسـت رفتـه و ،(
آسـيبي،  فشـار روانـي پـس   گردد و كاهش ديده به وي بازميصداي به حاشيه رانده شده بزه

)، كاهش Improved Well-beingثبات هيجاني و شناختي، حال روحي و جسمي بهبود يافته (
شناختي مثبـت  ترس، اصالح زندگي اجتماعي و ارتباطي، همگي از تأثيرات درماني و روان

 Healingبخـش ( اي التيـام تجربـه  (Julich et. Al, 2010:56). ديده استعدالت ترميمي بر بزه

interventionديده و مرتكب با اعضاي خانواده و اجتمـاع نيـز منجـر    ) كه به بهبود رابطه بزه
اي امن و مثبت در آينـده كـه   ). دشواري تصور رابطهKeenan&Zinsstag,2014:101( شودمي

ديـدگان اسـت، بـه خـوبي در فراينـد مداخلـه ترميمـي بـدون         هاي مهم بزهيكي از دغدغه
شناسي براي كنترل ايـن رابطـه در طـول    رگونه رابطه با پيشنهاد يك روشضرورت قطع ه
)؛ چرا كه عدالت ترميمي بـه آسـيبي كـه (در    Mercer,et.al,2015:12شود (زمان مديريت مي

كند(حال حاضر) و به ها را مشاهده ميدهد، نيازها و دغدغهگذشته) ايجاد شده، اهميت مي
 ,Mercer,et.alگيـرد (آينـده) (  تواند باشد، تصـميم مـي  يروشني درباره اينكه امور چگونه م

2015:29 .( 

محورِ عدالت ديدههاي گوناگون، يك سازوكار بزهتوان از جنبهلذا، عدالت ترميمي را مي
ديده در فرايند رسيدگي، دادن فرصـت كـافي بـه او    دانست كه با دادن حق مشاركت به بزه

و آن ميـزان كـه خـود خواهـان آن اسـت، تأكيـد بـر        طـور  ديدگي آنبراي بيان داستان بزه
ديده، اتخاذ موضعي روشن در محكوميت هاي ادعايي بزههاي اساسي جرم و آسيب واقعيت

هـا و  پذيري فعاالنه مرتكب، به مزيتگويي و مسئوليتو سرزنش مرتكب و تأكيد بر پاسخ
  . 8شودنتايج فوق منتهي مي

دي رويكردهاي عدالت ترميمي ناظر بـه مـرتكبين جـرم    البته در اين ميان نبايد از كارآم
جنسي نيز غافل بود كه فراهم نمودن فرصتي براي بازگشت به جامعه، انديشيدن بـه رفتـار   
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دهنـدگي  )، تأثير تغييـر Karp, 2016: 34هاي استاندارد و جديد رفتاري (خود، يادگيري شيوه
)، transformative effect on the experience of shameعميق بر تجربه شرمسارسازيِ مرتكب (

امكان بيان احساس عميق شرم به روشي بازپرورانه و غيربدنام كننده براي مرتكب و كاهش 
  ) از جمله آنهاست. Mercer,et.al, 2015:13احتمال تكرار جرم (
توانـد  شـود كـه مـي   عدالت ترميمي تنها به عنوان يك رويكرد تلقي ميباتوجه به اينكه 

دهـد و در   را با بسترهاي مختلف فرهنگي و نيازهاي گوناگون جوامعِ مختلف تطبيـق خود 
هـاي  نسـبي مـنعكس كننـده ارزش   شود كه به طور اي اطالق ميعين حال حتي به مداخله

هـاي موجـود مـانع از    هاي عدالت كيفـري كـه محـدوديت   باشد، در بعضي از نظام ترميمي
تـوان از عـدالت   شود، ميج از نظام رسمي عدالت ميهاي ترميمي در خارسازي برنامه پياده

گيري از سـطوح و  ترميمي در همان چارچوب نظام عدالت كيفري بهره برد كه باز اين بهره
  اشكال گوناگوني برخوردار است. 

هـا و اهـداف ترميمـي در    يكي از آنها الگويي است كه به اعتبار ميزان نماينـدگي ارزش 
الگـوي  «تـرين سـطح ممكـن، از آن بـاعنوان     ي گاه در پـايين ساختار خصمانه محاكم كيفر

  شود. ياد مي» وضعيت موجود+
كه يك روش نظامند باشد، نـوعي  هاي پيشنهادي اين الگو بيش از آنراهكارها و توصيه

هـاي پرونـده سـامان    گيري است كـه شـيوه برداشـت و درك قاضـي را از واقعيـت     جهت
ير نظام عـدالت كيفـري بـه سـمت عـدالت ترميمـي،       بخشد. گرچه در عمل با تغيير مس مي

  سازد. ديده را نيز به وضعيت مطلوب رهنمون ميوضعيت موجود بزه
هايي كه عدالت دهد كه براي كاربست رويكردهاي ترميمي در نظاماين الگو پيشنهاد مي

، بهتر تواند به عنوان مكمل و نه جايگزين عدالت رسمي و سنتي به كار رودترميمي تنها مي
يِ يـك نگـرش و بـه    هاي كيفري موجود در مورد جرايم جنسـي بـه عـالوه   است سياست

  ترميمي اعمال شود.» لنز«تعبيري 
بـه  » زبـان آسـيب  «و براي مثال، كـاربرد  » زبان ترميمي«در اين مسير نخستين گام اتخاذ 

سـت در  است. بدين منظور كـافي ا  معناي شناسايي آسيب واقع شده و تالش براي رفع آن
گفتمان قضايي بيش از تمركز بر نقـض قـانون، بـر آسـيب ناشـي از سـوءرفتار جنسـي و        

پذيري فعاالنه مرتكب و كمك به بهبـودي  محور و سپس مسيرهايي براي مسئوليتجنسيت
  ديده تمركز كرد. طرفينِ آسيب
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ط پذير است. فقهاي سنتي هم اتخاذ رويكرد ترميمي تا حدي امكانلذا حتي در محكمه
كافي است زبان، زبان ترميم و آسيب باشد. همان زباني كه از يك طرف بر شناسايي منافع، 

پذيري مرتكب تمركز ديده و از طرف ديگر بر جبران آن و مسئوليتهاي بزهنيازها و آسيب
كند. كافي است از طرفين براي شناسايي آسيب و نحوه ترميم و جبران آن دعوت شـود.  مي

هاي ممكن به جرم ارتكابي را گسترش دهـد. آنچنـان   ها و پاسختواند گزينهاين رويكرد مي
  ). Karp, 2016:4كنندگان تأمين گردد (كه نيازها و منافع تمام شركت

هـاي  هاي ايجاد شده و اتخاذ گـام تالش قاضي در فضايي غيرخصمانه براي فهم آسيب
رسميت شناخته شدن و به تبع آن تواند به ايجاد حس به ممكن براي جبران و ترميم آن مي

ديده و البته ايجاد اطمينان در مرتكب جهت اقرار و سپس پذيرش مسـئوليت  عدالت در بزه
  بيانجامد. 
تواند در هرچه بهتر عملياتي كردن اين راهبرد در وضـعيت كنـوني   همه، آنچه ميبا اين

هوارد «اي است كه گانهنظام عدالت كيفري ايران راهگشا باشد، عنايت و عمل به اهداف ده
هـاي ترميمـي بـه    )بـه طـور كلـي بـراي الصـاقِ نگـرش      Harry Mika» (هري ميكا«و » زهر

اند كه عبارتنـد  هاي موجود عدالت كيفري در زمينه خشونت جنسي از آن بهره برده سياست
  از: 

هاي ناشي از جرم به جاي تمركزِ صرف بر نقض قواعد حقوق كيفري؛ تمركز بر آسيب
ديده و مرتكب كه هر دو به نـوعي مالـك و   بندي به تعهدات برابر نسبت به هر دوي بزهپاي

ديـدگان، قـدرت   شوند؛ تالش براي تـرميم بـزه  صاحب فرايند عدالت ترميمي محسوب مي
بخشيدن به آنان و پاسخ به نيازهايشان، به همان شكلي كه آنان نيازهاي خود را درك كـرده  

باني از مرتكب براي تشويق جهت رسيدن بـه دركـي شايسـته از    بينند؛ حمايت و پشتيو مي
تعهداتي كه برعهده دارد؛ منطقي بودن (معقول) و قابليت تحقـق تعهـدات مـورد انتظـار از     

به منزله نوعي آسيب و لطمه به وي؛ فراهم نمودن  –ولو دشوار  –مرتكب و عدم تلقي آنها 
ديده و مرتكـب در صـورت تمايـل و    بزهفرصتي براي گفتگوي مستقيم يا غيرمستقيم ميان 

امكان؛ درگير كردن و قدرت بخشيدن به اجتماعي كه به واسطه فراينـدهاي عـدالت تحـت    
هـاي اجتمـاعي   تأثير جرم واقع شده است، در شناسايي، به رسميت شناختن و پاسخ به پايه

كب؛ توجه به جرم؛ تشويق به همكاري و ادغام دوباره به جاي اجبار و به حاشيه راندن مرت
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هاي دعوا، اداي احترام به تمام طرف هاي ترميمي؛پيامدها و نتايج ناخواسته اقدامات و برنامه
  ).:Zehr&Mika,2002( ديده، مرتكب و كنشگران عدالتاز جمله بزه
گونه كه پيداست، اين گزينه اساساً پيشنهاد اجراي مستقيم يك فرايند ترميمي و به همان

دهد؛ بلكه فقط فرايند موجود را با همسوتر كردن دسترسي به آن را نمي ديگر سخن، قابليت
گـر عـدالت   بخشد. در اجراي اين الگو، ضرورتاً يك تسـهيل آن با اهداف ترميمي بهبود مي

ترميمي مشاركت نخواهد كرد كه همين امر، مسئله امنيت و ايمني در فراينـد را بـا چـالش    
  سازد.مواجه مي

كنـد. بـا   هاي مشابه سيستم موجود را تا حد زيادي دنبـال مـي  ارزش در واقع، اين الگو
حال، از نظر سهولت در اجرا بسيار ساده و فقط كافي است راهبرد يا سياست موجود به  اين

اي را كه از خشونت جنسي ايجـاد شـده   تر از آسيب و صدمهروز شود تا يك فهم ترميمي
  است، ارائه كند. 

هـاي  تر نمودن تفسيرهاي قضـايي بـه اقتضـائات و شـاخص    ديكحال، به دليل نزبا اين
هاي صـرف كيفـري و   هاي خشونت جنسي، در مقايسه با مداخلهعدالت ترميمي در پرونده

البته تنها به منزله يك گزينه موقت، به ويژه در وضعيت فعلي نظام عدالت كيفري ايـران بـه   
ر جرايم مستوجب حد، تقويت ايـن  هاي ترميمي ددليل سكوت مقنن در امكان اتخاذ رويه

  گانه مزبور، به نظر اثربخش و راهگشاست. الگو به ويژه با اهداف ده
هاي تجاوز جنسـي تحـت   ترين مصاديق مداخله حمايتي قاضي در پروندهدر ادامه مهم

شـود. آن هـم بـر اسـاس اختيـارات قضـايي       هاي ترميمي، به بحث گذاشته ميعنوان رويه
)Judicial Authority     كه در اين تحقيق به معناي حق و قـدرت قاضـي در انجـام وظـايف (

البته در گستره اصل حاكميت قانون است كه در پيوندي وثيق با آزادي عمل قضايي  قضايي
)Judicial Discretion .(در معناي مثبت آن) قراردارد (  

لـه كيفـري بـا    گونه كه گفته شد به دليل همراهي نسـبيِ اهـداف مداخ  ها هماناين رويه
  دارد +» وضعيت موجود «برخي اهداف عدالت ترميمي، شباهت زيادي به الگوي 

 

  هاي تجاوز جنسي در پرونده هادادگاه يميترم ييقضا -  يعمل هيرو. 3
ديـدگان تجـاوز جنسـي و    بازتوصيف عـدالت و همراهـي نسـبي قاضـي بـا نيازهـاي بـزه       

انگاشتن نقدهاي وارد بر گز به معناي ناديدههاي مرتكبين از منظر عدالت ترميمي، هر دغدغه
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سيطره رويكردهاي ايدئولوژيك بر گفتمان قضايي ايران نيست و در اين مقاله نيز نگارنده بر 
گنـاه و  ديـده بـي  محورِ يك بزهاين مهم اذعان دارد كه وقتي قاضي اصوالً از الگوي جنسيت

كند، اتخـاذ رويكـرد   ديده تبعيت ميگيري براي قبول مدعاي بزهمستحق حمايت در تصميم
مانعي كـه  ترميمي براي حل و فصل معضل جرم با يك مانع پيشيني و اساسي مواجه است. 

همراه با سكوت قانونگذار در به رسميت شناختن عدالت ترميمي در جرايم مستوجب حد، 
صـد در   هاي ايران، از شكل خالص واتخاذ رويكردهاي ترميمي را در شرايط كنوني دادگاه

  سازد. صدي آن خارج مي
هاي ترميمي قاضي را نيز بايد در چنين بستري سنجيد و تنهـا  در نتيجه، تفسيرها و رويه

اي حداقلي از هاي خشونت جنسي و به منزله جلوهبه عنوان گام دوم در رسيدگي به پرونده
اند و اگر هم چنـين  سازوكارهايي كه لزوماً در قانون نيامدهاقدامات ترميمي به بحث گذارد. 

ها ابتكـار شخصـي   سازي عدالت ترميمي نبوده است. بلكه اينگمان با هدف پيادهباشد، بي
اي در شعب دادگـاه كيفـري   ها طي چند سال اخير، به رويهقاضي است كه با بكارگيري آن

  يك تهران تبديل و مورد استناد قرار گرفته است. 
تـرين تـا   ي اين سازوكارها كـه بـه ترتيـب از كـم    بر همين اساس، در ادامه پس از معرف

هاي ترميمي ها از منظر اصول مداخلهاند، هر يك از آنبندي شدهبيشترين جنبه ترميمي طبقه
هـا و معيارهـاي ترميمـي در    ها بـه ارزش و با هدف كمك به تقريب هرچه بيشتر اين رويه

  شوند. آينده، تحليل و گاه نقد مي
  
  ديدهكسب رضايت بزه تالش قاضي براي 1.3

هرچند مقررات موجود در قانون آيين دادرسي كيفري راجع به گذشت، صلح و سـازش و  
هاي جنسـي اسـت؛   ميانجيگري منصرف از جرايم مستوجب حد و از جمله انواع خشونت

ولي حاكميت نسبي تفكر صلح و سازش بر فرهنـگ سـازمانيِ دسـتگاه قضـايي ايـران بـا       
مربوط و البته روح حاكم بر بخشنامه رئيس وقت قوه قضاييه ناظر  تصويب مقررات قانونيِ

ها و رهنمودهاي ديني در توصـيه بـه قضـات بـراي     بر صلح و سازش و فراتر از آن آموزه
مصالحه و جلب رضايت شاكي به عنوان يك وظيفه شرعي مستحب، موجـب شـده اسـت    

ديده يا شـاكي را بـه طـرق    قضات در وهله نخست و پيش از اتخاذ هر تصميم ديگري، بزه
اي كه تأكيد صـرف بـر كسـب    گوناگون دعوت به توافق و آشتي با مرتكب نمايند. به گونه
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- ديده كه قضات از آن به عنوان نوعي تدبير حمايتي در جهت منـافع و دغدغـه  رضايت بزه

ل شـده  اي واحد در دادگاه كيفري يك تهـران تبـدي  كنند، تقريباً به رويهديده ياد ميهاي بزه
  است. 

خـواهيم كـه   قبل از صدور حكم از مرتكب مي«گويد: قاضي شماره يك در اين باره مي
  ». شودصورت درخواست مثالً تخفيفش پذيرفته نميرضايت را بگيرد. در غير اين

قبل از ورود به ماهيت پرونده و قبل از «مصاحبه شونده شماره دو هم با اشاره به اينكه: 
كنـيم ... قاضـي بـرايش    اساساً ما براي تراضي و سـازش طـرفين تـالش مـي    احراز عنف؛ 

مستحب است كه قبل از ورود به ماهيت دعوا، طرفين را دعوت به صلح و سازش كند. اما 
امان، اساساً كراهت دارد به محض اينكه بفهميم حق چيست و با كيست، مطابق مباني فقهي

، بـر  »امان، دنبال كار مستحب هستيمناي فقهيدعوت به صلح و سازش. ما فقط بر اساس مب
  كند.  ديده تأكيد مياهميت تالش قاضي در كسب رضايت بزه

مصاحبه شونده شماره دوازده نيز اولين مرحله از تالش خود را بـراي جلـب رضـايت    
در مرحلـه  «گويـد:  دانـد و مـي  كامل شاكي، از همان مرحله نخست تحقيقات مقدماتي مـي 

  ». كنيمكنيم. گفتگو ميتي، از همان ابتدا تالش خود را آغاز ميتحقيقات مقدما
آيـد،  اول كه شـاكي مـي  «طور است مصاحبه شونده شماره سيزده كه معتقد است: همين

خيلي مايليم قبل از ارائه دليل خودش راهش را عـوض كنـد و زيـاد پيگيـر نباشـد. بـه او       
ا ديگر پرونـده تشـكيل دادي ... سـعي    گوييم شما كه به اين رابطه راضي بودي، پس چر مي
  ». كنيمكنيم ادامه ندهد، اما اگر اصرار داشت ما هم رسيدگي ميمي

هاي گوناگوني ديده كه با تعابير و به روشتالش قاضي براي اعالم رضايت از سوي بزه
شود، حـاكي از اهميـت صـلح و آشـتي و     در رويه بيشتر قضات مورد مصاحبه مشاهده مي

براي قاضي حتي در شرايطي است كه براي او اصل يك رابطه جنسيِ مسـتوجب  پوشي  بزه
  حد ثابت شده باشد.

گمان در اين مسير و براي جلب رضايت شاكي، قاضي به مرتكب اهميت رسيدن به بي
هاي احتمالي را به او ديده را در كاستن از ميزان مجازات و ديگر مزيتتوافقي دوجانبه با بزه

ديده نيز محقق شود. لـذا، ايـن   و چه بسا در اين مسير بعضي از نيازهاي بزهكند گوشزد مي
شود. ولي، از حيث اصـول شـكلي و   رويه از منظر اهداف عدالت ترميمي مثبت ارزيابي مي
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اين تالش در بدو امر با نقـدهايي نيـز   هاي الزم براي موفقيت يك برنامه ترميمي شرطپيش
  همراه است.

ديده، تمايل وي براي گفتگـو و اعـالم گذشـت از    شرايط روحي بزه اوالً، عدم توجه به
ديدگان پيش از شـكايت تمـام تـالش خـود را     متهم آن هم در شرايطي كه اصوالً بيشتر بزه

  بندند؛ اندكي محل تأمل است. براي توافق و مذاكره با متهم به كار مي
اني بـراي هـر يـك از آنـان در     ديده و متهم و مداخالت درمسازي بزهثانياً، مرحله آماده

هاي عدالت ترميمي اسـت، تاحـدي ناديـده    ترين اصول برنامهصورت لزوم كه يكي از مهم
ديـده كـه خـود    چنين، اجبار مرتكب هم در بدو امر به سازش بـا بـزه  . هم9شودانگاشته مي

 مستلزم پذيرش اوليه گناه و اعتراف بر خطـاي ارتكـابي، پـذيرش مسـئوليت و بـه تبـع آن      
تـوان  رسد؛ زيرا كمتر مرتكبـي را مـي  بخش به نظر نميمجازات كيفري است، چندان نتيجه

يافت كه در همان مراحل اوليه تحقيقات مقدماتي با علم به مجازات سنگين اعدام، حاضـر  
هاي جنسـي خـانوادگي،   به پذيرش مسئوليت جرم باشد و البته ناگفته نماند كه در خشونت

مرتكب جرم جنسي است. در نتيجه، نـه مرتكـب بايـد مجبـور بـه       مسئوليت فرع بر درمان
هاي مرتكب با هدف اعالم ديده اجبار به پذيرش تالشديده باشد و نه بزهجلب رضايت بزه

  رضايت گردد.
ديده، در مقايسه با رويه گرچه تالش قاضي از همان بدو امر براي جلب رضايت بزهلذا، 

تري را براي پذيرش تقصير از سوي مرتكـب  بستر مناسب سابق دادگاه كيفري استان تهران،
كند، ولـي  ديدگي ثانويه فراهم ميديده بدون تجربه بزهو امكان گذشت و اعالم رضايت بزه

براي تقريب هرچه بيشتر اين رويه به اصول عدالت ترميمي بهتر است از يك طرف مرتكب 
ت خطـاي ارتكـابي، ابـراز نـدامت و     بدون اجبار و با بيان حقايق، پذيرش تقصير و مسئولي

ديده براي كسب رضايت وي تالش هاي وارده بر بزهتأسف و با بيان سعي در جبران آسيب
ديده در پـذيرش يـا رد تـالش مرتكـب و ابـراز تأسـف و در       كند و از طرف ديگر نيز بزه

  خواست بخشش از او، آزادانه تصميم بگيرد. 
گذشت از مرتكب، با هدف خاتمه دادن به پرونده  ديده بههمچنين بهتر است تشويق بزه

  نباشد. 
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  تعيين مهلت براي بررسي امكان ازدواج  2.3
 دانند.اند، جايز ميتر با يكديگر رابطه جنسي داشتهبيشتر فقها ازدواج زن و مردي را كه پيش

وى آنهـا كـه   اگر با اين ازدواج، آبر«شود: . حتي گفته ميمنع شرعى نداردآنان دواج يعني از
. البته اين تصريح منصرف از )www.saanei.xyz( »دباشاند حفظ شود، مطلوب مىتوبه نموده

  رفع حرمت از رابطه پيشين است.
ديده و مرتكب يكـي  پيشنهاد ازدواج و تعيين مهلت براي بررسي امكان آن از سوي بزه

مـورد هـم گرچـه     هاي بارز تالش قاضي براي حل مسئله جرم اسـت كـه در ايـن   از جلوه
انگاشتن آن و در جهت حمايـت  شود، ولي با ناديدهحرمت رابطه پيشين بر قاضي محرز مي

  كند.بار بيشتر مرتكب، آنان را تشويق به ازدواج ميديده و ايناز بزه
ها براي قاضي اسـت كـه معمـوالً    رو، پيشنهاد ازدواج يكي از پركاربردترين گزينهاز اين

شـود، بـه عنـوان گـام بعـدي در اكثـر       ده حاضر به گذشت از متهم نمـي ديپس از آنكه بزه
ها در صورت عدم تأهل هريك از طرفين و فراهم بودن ديگـر شـرايط چـون سـن،      پرونده

شود و اصوالً با اين توجيـه از سـوي قاضـي همـراه اسـت كـه در بيشـتر ايـن         پيشنهاد مي
ي و جنسي وجود داشته اسـت كـه بـا    ديده و مرتكب از پيش رابطه عاطفها، بين بزه پرونده

ديده به ويژه پس از وقوع رابطه توجهي به بزهعدم پايبندي مرتكب به تعهدات خود و يا بي
گويي پذيري و پاسخديده اقدام به شكايت كيفري جهت مسئوليتجنسي و ازاله بكارت، بزه

شود اگر مايل أكيد ميكند. لذا در صورتي كه طرفين مايل به اين ازدواج باشند (تمرتكب مي
باشند)، قاضي با دادن فرصت معقول بـه آنـان بـراي ارائـه سـند ازدواج، سـعي در تحقـق        

  مطالبات هر دو طرف جرم دارد.
در همـه مـوارد   «گويد: قاضي شماره نخست با تعبير سازش از گذر پيشنهاد ازدواج مي

البته گاهي فرار از صدور ». كنيمكند ؛ به سازش ترغيب ميقاضي بدواً توصيه به ازدواج مي
مبنـايي بـراي پيشـنهاد ازدواج در    نقص قـانون، خـود   حكم سنگين اعدام و به تعبير ايشان 

  دست كم يكي از آنان ادعاي تجاوز جنسي دارند. اي است كه پرونده
بـر  مصاحبه شونده شماره پنج هم گرچه به كمبود وقت قاضي براي ورود دقيق و زمـان 

كند، طرفي قاضي تأكيد ميبا رويكرد عدالت ترميمي و ضرورت رعايت بي هابه اين پرونده
اي براي ازدواج اگر زمينه« گويد: داند و ميتالش خود را تنها محدود به پيشنهاد ازدواج مي

گذاريم ... كمبود وقت داريم، قاضي خـودش در مظـان   باشد، در اين زمينه وقت زيادي مي
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بيني كند و همه را بر عهده قاضي تواند راهكارهاي بهتري پيشميگيرد. قانون اتهام قرار مي
  ».نگذارند

دهد قاضي در نهايت با تعبير رابطه ها نشان ميطور كه مصاحبهدر صورت ازدواج همان
جنسي واقع شده به منزله امري مشروع و حالل، در بيشتر موارد مرتكب را محكوم به هيچ 

هاي گوناگوني از سـوي قضـات مـورد مصـاحبه     استدالل كند كه اين تصميم باكيفري نمي
  همراه است. 

هـا  اگر طرفين مجرد بوده باشند، مـا بـه آن  « گويد: مثالً مصاحبه شونده شماره شش مي
كنيم. اكثـراً  دهيم. اگر سند ازدواج بياورند، ما حتماً با تخفيف برخورد ميپيشنهاد ازدواج مي

كنيم. بـا توجـه بـه رونـد پيشـرفت      م ديگر جاري نميشود. حتي حد زنا را ههم چنين مي
حكـم   232دهيم و بر اساس مـاده  پرونده حتي اجازه چهار مرتبه اقرار را هم به طرفين نمي

گوييم كه قبل از رابطه انشاهللا كه با هم صيغه بوديد. اگر هم كه به ازدواج دهيم. حتي ميمي
   ».دهيمختم نشد، حكم به حد زناي غيرعنف مي

ديده هـم  ادعاي متهم مبني بر جاري بودن صيغه محرميت با بزه يشان حتي در صورتا
شـود كـه صـيغه محرميـت     در جرايم جنسي حسب مورد اين ادعا مطرح مي«معتقد است: 

كنيم و دهيم. يعني اين ادعا را حمل بر صحت ميخوانده شده بود، ما هم حكم به برائت مي
  ». زنيممنع تعقيب مي
ديده در ايـن  ه نه اما دليل عدم مجازات مرتكب را در صورت ازدواج با بزهقاضي شمار

با توجه به اينكه هنوز تحقيقات تكميل و از لحاظ شرعي مجرميت متهم احراز «داند كه: مي
نگرديده است، دادگاه رسيدگي را متوقف و تصميم به صدور قرار متناسب و مختومه كردن 

اي در دادگاه مطرح بود در خصوص يد ... حتي اخيراً پروندهنماپرونده با رضايت طرفين مي
دختر و پسر جوان كه دادگاه به آنان پيشنهاد ازدواج داد. با وجود اينكـه پـدر و مـادر آنـان     
رضايت نداشتند، و دختر و پسر به سن قانوني رسيده بودند، با راهنمايي دادگاه، بـه دادگـاه   

ادند. دادگاه خانواده قبول و رأي به ازدواج آنان صادر خانواده مراجعه، دادخواست ازدواج د
كرد. دادگاه كيفري هم با انجام اين عمل، ادامه تحقيقات را متوقف و قرار منع تعقب مـتهم  

پوشي از يك رابطه جنسي مستوجب حـد بـه خـاطر    در اين اظهارات چشم». را صادر كرد
  رعايت مصالح طرفين به روشني پيداست. 
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معتقـد  «كنـد:  گونه توصـيف مـي  شماره ده هم مبناي اين تصميم را اين مصاحبه شونده
خواهم و مرد هم بگويد من هم تو را به همسري هستيم اگر زن بگويد تو را به همسري مي

ايشان بـا اشـاره بـه مـواردي كـه در آن      ». بردخواهم، به نظر ما اين حرمت را از بين ميمي
دادگـاه  «كنـد:  شناختند، رويه دادگـاه را چنـين بيـان مـي    طرفين جرم از پيش يكديگر را مي

دهد. در اين وضعيت دادگاه درباره جرايم نهايت سعي خود را بـراي  تخفيفات الزمه را مي
آورد... بايد سند ازدواج بياورند و وقتي كه آوردند، بايد بگويند كـه  غمض عين به عمل مي

گوييم انشاهللا كه همينطور ل داشتيم. ما هم ميبابا ما قبل از اين اتفاق هم رابطه شرعي و حال
  ». بوده است

دانـد كـه بـا    اي مـي شونده شماره دوازده هم عدم مجازات مرتكب را در شبههمصاحبه
گـوييم  دهيم و ميروز تا يك هفته به طرفين فرصت مي 10«شود:ازدواج طرفين حاصل مي

صورت كه با بروز شبهه مـواجهيم،  ر اينكنيم. داگر سند ازدواج را آوردند، به آنها كمك مي
  ».كنيماز كل مجازات آنان را معاف مي
يك نيز بـا اشـاره بـه نتيجـه ازدواج ميـان شـاكي و مـتهم        ومصاحبه شونده شماره سي

كننـد، صـدور   مواردي بوده كه حتي عقد هم كردند. در اين صورت كه عقد مـي «گويد:  مي
  . »شودحكم رابطه نامشروع بسيار سخت مي

دهـد اطالـه مرحلـه تحقيقـات مقـدماتي و      هاي تجربي تحقيق همچنين نشـان مـي  يافته
هايي هستند كه قاضـي  رسيدگي، تجديد جلسات رسيدگي و باز نگاه داشتن پرونده، روش

ديده و به بزه» فرصت معقول«در عمل براي دادن فرصت مناسب و به تعبير قاضي شماره نه 
طور كه گفته شد، اصوالً زماني برد و همانها بهره ميج از آنمرتكب و تصميم درباره ازدوا

شود. مانند مصاحبه شونده شماره پنج شود، پرونده نيز مختومه ميكه سند ازدواج آورده مي
داريم تا سـند  معموالً به بهانه انجام تحقيقات پرونده را باز نگه مي«گويد: كه در اين باره مي

  ».كنيممختومه مي بياورند و سپس پرونده را
ديده و مرتكب از سوي قضات دقيقاً مطابق با اهداف عدالت ارائه پيشنهاد ازدواج به بزه

تـرميم روابـط آسـيب ديـده از جـرم از گـذر        ديده وبزهپيشنهاد كمك به  ترميمي از جمله
  باشد.جرم مي بهترين پاسخ به براي يافتن رسيدن به توافق

شوند؛ هايي كه با عنوان تجاوز جنسي در دادگاه طرح ميپروندهبه باور قضات بعضي از 
ديـده بـوده اسـت و    ها شروع رابطه و دوستي همراه با رضايت بزهمواردي هستند كه در آن
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شـود و  پس از مدتي كه طرفين وارد روابط عاطفي و جنسي شـدند، مشـكالتي ايجـاد مـي    
كه تعداد آنها كم هم نيست، شـاكي تحـت   كند و يا در مواردي ديده اقدام به شكايت مي بزه

فشار خانواده و براي نشان دادن اينكه وي در برقراري رابطه جنسي با مرتكـب و بـه ويـژه    
كند. در اين صورت، قاضي كه اعتقادي فرار از منزل مقصر نيست، اقدام به طرح شكايت مي

متضـررتر از مرتكـب   تـر و  ديده را در ايـن رابطـه مغبـون   به تجاوز جنسي ندارد، چون بزه
داند؛ به ويژه آنگاه كه او در اثر رابطه جنسي ازاله بكارت شده؛ در صـورتي كـه شـرايط     مي

هاي ناشي از جرم كاسـته و  كند از اين طريق تا حدي از آسيبازدواج مهيا باشد؛ تالش مي
در ضمن پاسخ مناسبي هم به خطاي ارتكابي مرتكب داده باشد. خطـايي كـه در آن نقـش    

شـود، قاضـي هـم بـا     داند و در صورتي كه پرونده به ازدواج ختم تر ميرنگديده را كمهبز
كند و در بيشتر موارد حتي هيچ مجازاتي هم براي مرتكب اغماض و تسامح با آنان رفتار مي

  شود. قائل نمي
ديـده هميشـه مايـل بـه ازدواج بـا      دهد بزههاي تجربي تحقيق نشان مييافتهحال، با اين

هـاي تمـام   تناظر اين راهكار با مطالبـات و دغدغـه  مرتكب نيست كه همين امر يعني عدم 
تواند اثربخشي آن را از منظر معيارهـاي ترميمـي بـا ترديـد     ديدگان و حتي مرتكبين، مي بزه

مواجه سازد. ضمن اينكه در بسياري از موارد بزه ديده اين پيشنهاد را نوعي توهين به خـود  
  د اين مساله از موجبات بزه ديدگي ثانويه است.تلقي كرده و خو

  
  ديده در صورت ناتواني در اثبات زناي به عنف  عدم احراز رضايت بزه 3.3

هـاي  صدور حكم رابطه نامشروع يا حد زنا به عنوان گرانيگاه عـدالت ترميمـي در پرونـده   
اسـت كـه بـه    هاي آزادي عمل قضايي تجاوز جنسي در گفتمان قضايي ايران يكي از جلوه

هاي به ويژه عاطفي و عنوان يكي از سازوكارهاي ترميمي و براي جبران بخشي از خسارت
  شود. ديده از آن استفاده ميروحي بزه

گرچه ممكن است اين ابهام پيش آيد كه تبديل تجاوز جنسي به رابطـه نامشـروع و يـا    
پاسـخ بـه ابهـام نخسـت     كند. در ديده ميحد زنا، در چه صورتي است و چه كمكي به بزه

ديده و مـتهم سـابقاً هـيچ رابطـه آشـنايي و      هايي كه در آن بزهتوان گفت جز در پرونده مي
هاي تجاوز جنسي، امكان احراز عنف و به تبع آن دوستي با يكديگر نداشتند، در بقيه پرونده

دم احـراز  طور كه در مقدمه گفته شد، با عصدور حكم اعدام تقريباً منتفي است؛ ولي همان
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بينـي  شود. بلكه حسب مورد صدور دو حكم قابـل پـيش  عنف هميشه پرونده مختومه نمي
  است: رابطه نامشروع به عنف و اكراه و يا حد زنا.

هاي كيفري استان كـامالً پيداسـت.   پاسخ به ابهام دوم هم با نگاهي به رويه سابق دادگاه
به رابطه جنسي تلقي و او نيز محكوم به  ديدهزماني كه عدم احراز عنف برابر با رضايت بزه

شد. در حال حاضر، با عدم اثبات خشونت جنسيِ مورد ادعاي رابطه نامشروع يا حد زنا مي
ديده، اين تنها شخص مرتكب است كه حسب مورد به رابطه نامشروع به عنف و اكراه و بزه

يِ تأييد ديده در نتيجههشود كه همين امر در تسكين نسبي آالم بزيا شالق حدي محكوم مي
ديدگي وي، ممكـن اسـت مـوثر باشـد. در     و تصديق و به رسميت شناخته شدن ادعاي بزه

ضربه شالق حدي به خاطر عمل زنا، يا محكوميـت   100صورت با محكوميت متهم به اين
ضربه شالق تعزيري به خاطر رابطه نامشروع دون زنا (رابطه نامشروع به عنـف)   99وي به 
  يم. مواجه

رغم طرفيني بودن جرايم فوق، به چه معناست؟ در شـرايطي  اما اين تصميم قاضي علي
كه حد زنا بايد براي دو طرف باشد؛ چرا كه زناي ساده همان رابطه جنسي دو طرف مبتنـي  

ديده است. رابطه نامشروع به عنف و اكراه هم با واقعيت مـادي  بر رضايت و جرم بدون بزه
خ داده است، انطباقي ندارد؛ زيرا رفتار مجرمانه تجاوز جنسي با رابطـه  جرمي كه در واقع ر

  گيرد، تفاوت فاحشي دارد.  نامشروع كه در آن دخول كامل صورت نمي
ديـده  رسد صدور اين دو حكم در راستاي جبران بخشـي از آالم بـزه  لذا قوياً به نظر مي

شـود،  چه در نهايت بدان حكم ميآن باشد. واال معلوم است كه عدم انطباق عنوان اتهامي با
از نظر قاضي نيز محرز است و حتي شايد غيرقانوني هم باشد. چون با آنچه به عنوان اتهـام  

شود، كامالً متفاوت است. بر همين اساس است كه مصاحبه شونده شماره دوازده تفهيم مي
كنيم براي زنـاي  اتهام مي خيلي از كارهاي ما مطابق با قانون نيست. زيرا ما تفهيم«گويد: مي

كنيم به رابطه نامشروع يا همان عمل منافي عفت به عنف. به عنف، اما در نهايت محكوم مي
كنـيم بـراي   خوب اين از حيث اصول دادرسي درست نيست. حال آنكه تفهيم اتهامش نمي

  ». رابطه نامشروع
طفره از احراز عنـف،   در رسد قاضي با كنشگري قضايي گستردهبه نظر ميترتيب، بدين

ديده مدعي است بـه  رغم حصول علم به  وقوع يك رابطه جنسي در عالم واقع (كه بزهعلي
كند)، در گام بعدي با محكوميت فقط مـتهم بـه   عنف است؛ ولي قاضي عنف را احراز نمي
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جرمي كه لزوماً بايد دو مجرم داشته باشد؛ يعني همان رابطه جنسي مبتني بـر رضـايت، يـا    
محكوميت متهم به رابطه نامشروع به عنف كه اساساً ركن ماديِ آن با رفتار مرتكب و عنوان 

كند در صورتي كه فريـب، معصـوميت و مظلوميـت    شكايت شاكي تفاوت دارد، تالش مي
ديده تا حدي براي قاضي محرز شود، با محكوم نمـودن مرتكـب بتوانـد از آالم روحـي     بزه
  ديده بكاهد.   بزه

تر به صواب خواهد بود اگر به پاسخ اين پرسش بيانديشيم كه به چه يل نزديكاين تحل
ديده اساساً به خاطر رابطه دليل قاضي پس از عدم احراز عنف و در شرايطي كه شكايت بزه

جنسي ِناخواسته و كامل مرتكب است، حكم به رابطه نامشروع و عمـل منـافي عفـت دون    
ني رفتارهاي جنسي ناقص مانند بوسيدن، لمس كردن و در دهد. يعزنايِ به عنف و اكراه مي

تـرين سـازوكارهاي ترميمـي در پاسـخ بيشـتر      آغوش كشيدن؟ آنچه به مثابه يكـي از مهـم  
  مصاحبه شوندگان به رويه غالبي در گفتمان قضايي ايران تبديل شده است. 

مشـاهده  بر مبناي استداللي كه مشابه آن در سـخنان مصـاحبه شـونده شـماره چهـارده      
شود. ايشان با تأكيد بر اين كه هر شكايتي كه مسبوق به رابطه قديمي و دوستانه طـرفين   مي

جرم و مبتني بر داليلي حاكي از رابطه جنسي ميان آنان باشد، حكم به رابطـه نامشـروع بـه    
اگر بخواهيم خيلـي اصـولي   «گويد: شود، در تبيين چنين تصميمي ميعنف و اكراه داده مي

در كنيم، بايد حكم به رابطه نامشروع طرفيني بدهيم. امـا همـان عـدالت ترميمـي     حكم صا
گويد كه چون به خانم به نوعي ظلم شده است و درست است كه همه چيز براي رابطه  مي

دو طرفه مهيا بوده، اما اين خانم كه آمده و شكايت كرده است، پس حتما ظلمي به او شـده  
كرد. اما اگر نتواند مي نشده بود، خوب شكايتي هم نميكه شكايت كرده است چون اگر ظل

بـريم در  گيـريم. چـرا مـي   اثبات كند، پس ما براي حمايت از او رابطه نامشروع به عنف مي
شوند؟شـكايتي  گوييم زناي طرفيني؟ چرا هر دو محاكمه نميرابطه نامشروع به عنف و نمي

بوده و آن هم رابطـه نامشـروع بـه عنـف      كرده است. نتوانسته عنف را احراز كند. اما رابطه
بوده. اگر دوست بودند چرا هر دو نه؟ اين تا كي قاصـد بـوده، نتوانسـته اثبـات كنـد، مـرد       

  ». كنيمنامردي كرده است. آبرويش نرود. چون تو شاكي شدي، ما هم اين كمك را به او مي
ازوكار در قريب به بر مبناي همين استدالل است كه بيشتر قضات جامعه نمونه از اين س

  برند. هاي خشونت جنسي بهره مياتفاق پرونده
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اصالً نبوده كه تا حاال قرار منع تعقيب «گويد: مصاحبه شونده شماره يك در اين باره مي
ديـده  صادر كنيم. چون حداقل رابطه نامشروع را براي رسميت دادن به آسيب وارده بر بـزه 

  ». دانيممحرز مي
در مواردي كه مسبوق به رابطه طرفين دعوا «ره سه نيز معتقد است: مصاحبه شونده شما

دهـد...  باشد، قاضي در پاسخ به دعواي تجاوز به عنف به رابطه نامشروع به عنف حكم مي
  ». ديده را باور داردكيفر نمي گذارد و هم تاحدي صداقت بزهاز يك طرف هم مرتكب را بي

اي از هاي تجاوز جنسي، سـابقه كه در بيشتر پروندهقاضي شماره پنج هم با اعتقاد به اين
هـا و  دوستي و آشنايي ميان طرفين جرم وجود دارد و شاكي به دليل نرسـيدن بـه خواسـته   

گونـه  زند، تصميم قاضي را در ايـن مـوارد ايـن   مطالبات مورد نظرش دست به شكايت مي
رضايت هستند. در بسـياري از   در يك يا دو مورد احراز عنف داشتيم. بقيه توام با«داند:  مي

هايش محقق نشده خواسته به آن نرسيده. مطالبات و خواستهموارد، گاه حقوقي كه شاكي مي
رسد بايد بگويم اكثراً حكم برائت اي ميها به چه نتيجهاست. اما اينكه در عمل اين شكايت

نف و اكراه بـراي  گيرند از عنف و عمل در حد رابطه نامشروع يا عمل منافي عفت به عمي
  ».شودديده تشخيص داده ميحمايت از بزه

مصاحبه شونده شماره هفت رئيس شعبه، در پاسخي كوتاه سازوكار ترميمي شعبه خود 
ديده در تن دادن به رابطه جنسي با وعده ازدواج هايي كه موضوع آن اغفال بزهرا در پرونده

  ».رود در فرض رابطه نامشروعصورت ميدر اين «كند: در آينده است، چنين عنوان مي
شوندگان و با تعبير ونه نيز در پاسخي مشابه ديگر مصاحبهمصاحبه شونده شماره بيست

آيد و شـكايت  خانم مي«گويد: از تصميم خود مي» گرفتن حد وسط ميان شاكي و مرتكب«
او با من دوست بـوده   گويدكند. متهم هم ميكند. اما ادله، آن را اثبات نميزناي به عنف مي

است، در اينصورت ادله براي عنف هم كه نيست، ما رابطه نامشروع و عمل منافي عفت به 
وپنج نيز دو تا سيووچهار، سياين سازوكار در پاسخ قضات شماره بيست». گيريمعنف مي

  تكرار شده است. 
ه نامشروع سـاده و  در كنار رابطه نامشروع به عنف و اكراه، گاهي و به ندرت حكم رابط

هم در شرايطي كه از نظر قاضي متهم از خود حسن رفتـار،  شود. آندون عنف نيز صادر مي
ديـده داشـته و لـذا بـه نظـر      هاي بزهپشيماني و تأسف نشان داده؛ سعي در جبران خسارت

هاي بيشتري است و شايد يكي از داليلي كه سازوكار تبديل تجـاوز  قاضي مستحق حمايت
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رسـد،  تر به نظر مـي به رابطه نامشروع نسبت به ديگر سازوكارها به مراتب ترميميبه عنف 
  هاي مرتكب و حمايت از اوست. توجه همزمان به دغدغه

در مقابل، هرگاه رفتار و گفتار متهم به نظر قاضـي مسـتحق برخـورد شـديدتر و عـدم      
هاي ناشي خسارت ها وتخفيف و همراهي باشد و در متهم هيچ تالشي براي جبران آسيب

تر متهم از خود صداقت و پشيماني نشان ندهد، در اين از جرم مشاهده نشود و از همه مهم
در اين گونـه  «گويد: گونه كه قاضي شماره نه ميصورت حد زنا دور از انتظار نيست. همان

ست، اگر موارد اگر منجر به مواقعه شده باشد و نزديكي، دادگاه با قيودي كه در قانون آمده ا
برايش محرز شود، ممكن است آن را زناي بـدون عنـف و اكـراه بدانـد و طـرف مـتهم را       

  ». محكوم به حد زنا كند
در همين راستا، رأي يكي از شعب دادگاه كيفري يك استان تهران مبني بـر محكوميـت   
متهم به حد زنا جالب توجه است. در اين پرونده عنفي بودن رابطه جنسي بـه داليـل ذيـل    

با عنايت به سابقه دوستي شاكيه و متهم كه حسـب اظهـارات   «شود: براي دادگاه احراز نمي
طرفين با يكديگر به شهرستان اصفهان و يكي از شهرهاي شمال مسافرت كرده و چند شب 

اند و در زمان وقوع جرم نيز شـاكي بـا   را با هم در منزل دوستانشان در يك اتاق به سر برده
اتومبيل خود به محل گاوداري رفته است. متهم نيز در دفـاع از خـود   خواست و رضايت و 

خـوابگي و  در مرحله تحقيقاتي نزد دادگاه اقرار و اعتراف نموده با رضايت شاكيه با او هـم 
نزديكي كرده است دادگاه با عنايت به مراتب فوق و وجود شبهه در وقوع زنـاي بـه عنـف    

قانون آيين دادرسي كيفري  4مجازات اسالمي و ماده  قانون 121مستند به قاعده درء و ماده 
  ».نمايدراي بر برائت متهم از زناي به عنف صادر و اعالم مي

با وجود تبرئه متهم از زناي به عنف و احراز رضايت شاكي در دست كم رفتن به محل 
و بـا   ديدههاي پيشين متهم و شاكي، دادگاه در حمايت از بزهحضور متهم و سابقه معاشرت

نحوه شكايت شاكيه، نظريه پزشكي قانوني و اقارير متهم در مرحلـه مقـدماتي در   «استناد به 
كند كه براي دادگاه ، استدالل مي»دادگاه و دفاعيات غيرموجه متهم به منظور فرار از مجازات

زناي فاقد عنف و اكراه از طريق علم عادي محرز شده است. لذا مستند به قـانون مجـازات   
  كند.مي متهم را به تحمل يكصد ضربه شالق به عنوان حد زنا محكوم مياسال

و » غيرموجـه «گونه كه پيداست در اين پرونده چون به نظر قاضي دفاعيات مـتهم  همان
بوده است؛ بدين معنا كه او از خود هـيچ حـس پشـيماني، تأسـف،     » براي فرار از مجازات«
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ناشي از جرم نشان نداده است، لذا رفتار متهم  هايهمدردي با شاكي و تعهد به جبران زيان
  تر بوده و او مستحق مجازات شديدتر حد زنا است. قابل سرزنش

نظر به نحوه ارتكاب جرم و عدم وجود «كند كه عالوه بر اين، بازهم قاضي استدالل مي
به مـاده   آثار پشيماني در متهم دادگاه مجازات وي را براي تنبيه متهم كافي نداشته و مستندا

... قانون مجازات اسالمي متهم را به مدت دو سـال اقامـت اجبـاري در شهرسـتان مهـران      
  ». كندمحكوم مي

لذا، بسته به ميزان تقصير، خباثت و تجري مرتكب، و اينكه در مقابلِ قاضي ابراز ندامت 
ود، در اينكه شو پشيماني بكند يا خير، عالوه بر اينكه نوع قرار تأمين و مبلغ آن متفاوت مي

قاضي در نهايت حكم به رابطه نامشروع دون زنا بدهد يا متهم را محكوم به حد زنا كنـد و  
  مجازات تكميلي را نيز اضافه كند يا خير، اثرگذار است.

دهد صدور حكم رابطه نامشروع به عنف و اكراه، هاي تجربي نشان ميترتيب يافتهبدين
ترين سازوكارهاي ابداعي قضات در پاسخ بـه  از مهم زنا و سپس رابطه نامشروع ساده يكي

هاي تجاوز جنسي است كه به دو دليل مهم تا حدي كاركرد ترميمي به اين سه عنوان پرونده
  مجرمانه در گفتمان قضايي ايران بخشيده است:

نخست، توسل به اين سازوكار از سوي قاضي بر مبناي اين استدالل مهم استوار اسـت  
ثبات زناي به عنف متهم با شاكيه، داللت كافي بـر مطـاوعي بـودن ارتبـاط     صرف عدم اكه 

هـاي كيفـري   تر در رويه دادگـاه در حالي كه پيشجنسي و رضايت شاكيه به اين امر ندارد. 
يك، عدم اثبات عنف مساوي با محكوميت شاكي و قرار گرفتن وي در جايگاه مـتهم بـود.   

عنوان مجرمانه فوق، به دليل به رسميت شناختن نسـبي   لذا، اين تغيير رويه و استفاده از سه
  شود. ديدگي از منظر ترميمي مثبت ارزيابي ميديده مبني بر بزهادعايِ بزه

دوم، رابطه مستقيمي كه ميان تبديل تجاوز بـه عنـف بـه رابطـه نامشـروع بـه عنـف و        
نشان دادن حسـن  اكراه/ساده و يا زناي حدي با ميزان پذيرش مسئوليت از سوي مرتكب و 

ديـده دارد كـه از   هاي بزهرفتار، پشيماني، ابراز ندامت و تأسف و تالش براي جبران آسيب
هـاي يـك مداخلـه    شرط برخورداري مرتكب از امتيازها و مزيتمنظر عدالت ترميمي پيش

هاي ديده، از ويژگيهاي مرتكب در كنار بزهترميمي است، به خاطر توجه همزمان به دغدغه
تـوان ايـن رويـه را اوج    آيد و درست بـه همـين دليـل مـي    ت اين سازوكار به شمار ميمثب

  هاي خشونت جنسي دانست. هاي ترميمي قضات در پرونده ديدگاه
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المثل بـه عنـوان يكـي از    البكاره و مهرمحكوميت متهم به پرداخت ارش 4.3
  سازوكارهاي جبران خسارت

 ق.م.ا، مقرر نموده است: 231 و به موجب ماده 1392گذار در سال قانون

در موارد زناي به عنف و در حكم آن، در صورتي كه زن باكره باشد مرتكب عالوه بـر  
مجازات مقرر به پرداخت ارش البكاره و مهرالمثل نيز محكوم مي شود و درصورتي كه 

  .باكره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محكوم مي گردد

المثل در صورت رابطه جنسي بدون به ضمان مهر 658اينكه در ماده همچنين عالوه بر 
ضايت دختر نابالغ يا ر«نموده است كه: اين ماده نيز پيش 2كند، در تبصره رضايت اشاره مي

عـدم  ». مجنون يا مكرَهي كه رضايت واقعي به زنا نداشـته در حكـم عـدم رضـايت اسـت     
  .  10قانونگذار زناي به عنف است رضايت هم به معناي تجاوز جنسي يا به تعبير

تـوان چنـين نتيجـه گرفـت كـه قانونگـذار       ترتيب، از عنايت به اين دو مقرره مـي بدين
البكـاره  ديده را نسـبت بـه جبـران خسـارت ازالـه بكـارت و يـا همـان ارش        استحقاق بزه

- عنف مـي  كه ابتدائاً در فرض زناي به(درصورتي كه باكره باشد) و مهرالمثل، عالوه بر اين

ازآنجايي كه رضايت مكـره را مسـاوي بـا عـدم      658داند، ولي باعنايت به تبصره ذيل ماده 
پندارد، ولو اينكه رضايت ظاهري داشته باشد، لذا او را نيز مستحق جبران رضايت واقعي مي

هـاي  . البته در خصوص تعارض يا امكان جمع ميـان ايـن دومـاده ديـدگاه    داندخسارت مي
بـدون  در فرضـي اسـت كـه     231توان گفت حكم ماده همه، ميد دارد. با اينمتفاوتي وجو
برقرار شـود و بكـارت وي    جنسي رابطه) عنف به( زور به اي باكره دختر با  رابطه زوجيت

مهرالمثـل و هـم ارش البكـاره محكـوم      پرداخـت   بـه . در اينصورت مرتكب هم زايل شود
در عـين حـال   ؛ امـا  بـدون زور باشـد   است، آمده 658. ولي اگر همچنان كه در ماده ميشود

  .همراه با رضايت نباشد در اين صورت صرفا مهرالمثل پرداخت خواهد شد
المثـل يـا هـر    البكاره يا مهرديده در دو حالت حسب مورد مستحق ارشدر مجموع، بزه

دوي آنهاست: در صورت اثبات زناي به عنف و يا اثبات زنايِ در حكمِ عنف كه رضـايت  
  مكره مصداقي از آن است. 

ديـده، معتقـد بـه زنـايِ در     اين در حالي است كه به ندرت قضات با استناد به اكراه بزه
ديـده و بـا   ي بـزه تر به تفصيل آمد، بـا رد ادعـا  گونه كه پيشحكمِ عنف هستند. بلكه همان
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تر از تجاوز جنسي، به طريقي ديگر بـه حمايـت از وي   تبديل عنوان اتهامي به جرمي سبك
  پردازند.  مي

هم، در بيشـتر ايـن    658ماده  2الذكر و به ويژه تبصره رو، حتي باوجود مواد فوقاز اين
از دريافـت  ديده براسـاس نـص قـانون    شود، طبيعي است بزهها كه عنف اثبات نميپرونده
  نصيب بماند.  المثل بيالبكاره يا مهرارش

محـور در مـواردي   ديـده حال، بيشتر قضات مورد مصاحبه با اتخاذ رويكردي بـزه با اين
ديده را به طرح موضوع در دادگاه خانواده رهنمون البكاره داده يا بزهحكم به پرداخت ارش

  سازند. مي
چگونه قاضي ظاهراً مخالف نص قـانون چنـين    كه مبناي اين تصميم چيست وولي اين
گذارد؛ بر مبناي همان اسـتداللي  گيرد؛ و ديوان عالي كشور هم بر آن صحه ميتصميمي مي
 ديده به اصل هـر رابطـه  گويد عدم اثبات تجاوز به عنف مساوي با رضايت بزهاست كه مي

ه از عـدم اثبـات جـرم    ديـد ترتيب، چون رضايت بزهاي ميان او و متهم نيست. بدينجنسي
  البكاره خواهد بود. شود، لذا وي همچنان مستحق ارشاحراز نمي

فراتر از اين استدالل برخي از قضات جامعه نمونه مانند مصـاحبه شـونده شـماره پـنج     
شود ازاله بكارت اگر با رضايت باشد، ارش البكـاره تعلـق   هرچند گفته مي« حتي معتقدند: 

 ».هستيم گيرد، اما ما مخالفنمي

بر مبناي استدالل فوق اين رويه مورد تأييد ديوان عالي كشور هم قرار گرفته است. براي 
  نمونه به اين رأي ديوان دقت كنيد:

ها به يكـديگر  ها و تصاوير ارسالي آنباتوجه به نوع رابطه دوستي طرفين و مفاد پيامك
مـتهم در ايـام    و شبهات جدي در خصوص عنفي بودن مجامعت و نزديكـي شـاكيه و  

ق.م.ا  121و  120برقراري روابط خصوصي بين آنان و جريان قاعده درأ موضوع مـواد  
در رابطه با تحقق بزه زناي به عنف و شرايط آن، در قسـمت مربـوط بـه صـدور رأي     

باشد و از اين حيث دادنامه برائت متهم از اتهام زناي به عنف موجه و قابل پذيرش نمي
گردد. و لكن با عنايت بـه  ق.آ.د.ك ابرام مي 469استناد بند الف ماده فرجام خواسته به 

شكايت شاكيه عليه متهم در خصوص ارتباط جنسـي و ارتكـاب عمـل منـافي عفـت      
نامبرده با وي و اينكه متهم در تحقيقات دادگاه كيفري يك اذعان و اقـرار بـه برقـراري    

كه با شاكيه رابطه زوجيت داشته و  رابطه جنسي و نزديكي با شاكيه داشته و ادعا نموده
وي را صيغه كرده و لكن شاكيه ادعاي نامبرده را تكذيب و انكار نموده و متهم نيـز در  
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اي ارائه نكرده است و صرف ادعاي خصوص اثبات ادعاي خويش دليل و مدرك مثبته
ه زوجيت از سوي متهم با وصف شكايت شاكيه و انكار مشاراليها موثر در احراز رابطـ 

باشد ها و شرعي و قانوني بودن اعمال منافي عفت ارتكابي توسط متهم نميزوجيت آن
فاقـد وجاهـت شـرعي و     92ق.م.ا  223و انطباق موضوع از سوي دادگاه با مفاد مـاده  

دليلي نيز بر احراز رضايت واقعي شاكيه در آن خصوص وجود نداشـته  قانوني است و 
م با شاكيه داللت كافي بر مطاوعي بودن ارتبـاط  و صرف عدم اثبات زناي به عنف مته

ق.م.ا  241و ماده  218و مفاد تبصره يك ماده  جنسي و رضايت شاكيه به اين امر ندارد
. بنابراين صدور حكم بطالن دعوي شـاكيه نسـبت بـه مطالبـه     داللت بر اين معني دارد

ـ  658مهرالمثل مغاير با مقررات ماده  ه لحـاظ عـدم احـراز    ق.م.ا و مفاد تبصره دو آن ب
   .11... باشدرضايت واقعي مشاراليها مي

- گونه كه از اين رأي پيداست، ديوان عالي كشور هم گرچه زناي به عنف را نمـي همان

 2داند، ولي با استفاده از اين بخش از تبصره پذيرد و متهم را از اين حيث مستحق تبرئه مي
ديده نايِ در حكمِ عنف است، ولو اينكه بزهكه نداشتن رضايت واقعي مساوي با ز 658ماده 

  داند.ظاهراً به برقراري اين رابطه رضايت داشته باشد، شاكي را مستحق جبران خسارت مي
مربوط به جايي است كـه ابتـدا    658رسد فرض قانونگذار در ماده حال آنكه به نظر مي

كـم عنـف باشـد، سـپس     ديده، قاضي معتقد به زناي در حبا احراز عدم رضايت واقعي بزه
ديده صادر كند. ولي گويي رويه فقط بخـش دوم را مـدنظر   حكم به جبران خسارت از بزه

قرار داده است. يعني برابر دانستن رضايت ظاهري با عـدم رضـايت و بـه تبـع آن جبـران      
تـوان آن را در  اي كـه مـي  خسارت. بدون آنكه حكم به زنايِ در حكم عنـف دهـد. رويـه   

ديدگان جـرم  ترين نيازهاي بيشتر بزهديده از حيث تأمين يكي از مهماز بزهراستاي حمايت 
توان از ضعف نظام قانوني همه، نميمثبت ازريابي نمود. با اينجنسي يعني جبران خسارت، 

و قضايي در جبران خسارت معنوي و هزينه هاي ناشي از بارداري اجباري و هزينـه هـاي   
  .لت نمودعاطفي و رواني ناشي از جرم غف

  
  گيري و پيشنهادنتيجه. 4

هاي تجاوز جنسي و به تبع آن ضرورت بـازتعريف  ارزيابي نتايج مداخله كيفري در پرونده
ديدگان خشونت جنسي، گفتمان قضـايي ايـران را (دسـت كـم در جامعـه      عدالت براي بزه
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تـر و  مراتب حمايتيهاي اخير در مسير اتخاذ تدابيرِ به آماري مورد مطالعه) به ويژه در سال
  رهنمون ساخته است. با اندكي تسامح، ترميمي
هاي ترميمي بود، آنگاه هاي گوناگوني از مداخلهبندي و امتيازبندياگر بتوان قائل به رتبه

هـاي تجـاوز   هايي از رويكرد ترميمـي قضـات را در پرونـده   توان به صورت كلي جلوهمي
دارد، در گفتمـان قضـايي ايـران    » موجـود+  وضـعيت «الگوي جنسي كه شباهت زيادي به 

شناسايي كرد. سازوكارهاي ابداعي قاضي كه از تالش او براي تراضي و سازش طـرفين در  
شود و تا طيفي از پيشنهادها بدو امر و دعوت از آنان (به ويژه متهم) به بيان حقيقت آغاز مي
ديده، اعتقاد جلب رضايت بزهرا چون ازدواج، حتي پيشنهاد تهديدآميز قاضي به متهم براي 

ديـده بـه ارتبـاط جنسـي، تهديـد      به داللت نداشتن عدم اثبات زناي به عنف به رضايت بزه
   شود.البكاره، شامل ميمرتكب به صدور مجازات تكميلي و موافقت با پرداخت ارش

ديده است تا مرتكب كه خـود  حال، رويكردهاي حمايتي قاضي بيشتر ناظر بر بزهبا اين
هاي مرتكب است؛ مستلزم بازنگري و توجه بيشتر قضات جامعه نمونه به مطالبات و دغدغه

ديده، از ضرورت پاسخ درماني به مرتكـب و نيازهـاي   زيرا در عدالت ترميمي عالوه بر بزه
ها و احتماالً شود داليل، انگيزهسازي عدالت سعي ميشود. بلكه با فرديوي نيز غفلت نمي
اخالقي مرتكب مورد توجه قرار گيرد و اقدامات مقتضي جهت كنتـرل   مشكالت روحي و

همه، فقدان انسجام و نظامندي اين سـازوكارها در تبعيـت از   با اينتكرار جرم به عمل آيد. 
اصول و معيارهاي اجرايِ عدالت ترميمي، آنها را از شكل يك مداخله ترميمي واقعـي دور  

دهد. هرچند از حيث اهداف نـاظر  قرار مي+» جود وضعيت مو«كند و آن را ذيل الگوي مي
  بر عدالت ترميمي، قابل دفاع است. 

گرچه رويكردهاي ترميميِ حداقلي قاضي نويدبخش قرابت هرچه بيشـتر اقتضـائات و   
اهداف مداخالت رسمي و سنتي عدالت با عدالت ترميمي است، ولي همچنان براي مقارنه 

هاي خشونت جنسي براي ايجاد صـلح و  قضات به پروندههر چه بيشتر رويه و نحوه ورود 
هاي عدالت ترميمي آنچنـان كـه مناسـب نظـام عـدالت      سازش با انواع سازوكارها و برنامه

كيفري ايران باشد، مسير قابل توجهي پش رو است و درست به همين دليل است كـه ذيـل   
اي كـه  د دانسته است. رويهبرخي از اين سازوكارها نويسنده نقدهايي را بر رويه قضات وار

گاه قرابت بيشتري با اقتضائات عدالت ترميمي دارد و گاه نيز بيشتر به سمت مداخله رسمي 
  و سنتي عدالت گرايش يافته است. 
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بيني الگوهايي از عدالت ترميمي در چارچوب نظام عـدالت كيفـري و بـه    در كنار پيش
ظر به اينكه عدالت ترميمـي در مراحـل   عنوان مكملي براي آن، همچنين بايد توجه داشت ن

هـايي كـه وارد نظـام    زماني متعدد امكان اجرا دارد و فقط به پس از محكوميـت و پرونـده  
مندي شود و به ويژه با عنايت به اينكه نبايد فرصت بهرهاند، محدود نميعدالت كيفري شده

چرخـه عـدالت كيفـري    ديدگاني نمـود كـه وارد   از مداخالت ترميمي را تنها محدود به بزه
- الخصوص بزهبيني شود تا در صورتي كه طرفين و علياند، ضرورت دارد الگويي پششده

ديده خواهان حل مسئله خارج از نظام سنتي عدالت باشند، پس از محكوميت متهم (حتـي  
پس از سپري كردن دوران محكوميت) و حتي بدون تجربه مداخله كيفـري نيـز بتـوان بـه     

  ميمي بازگشت. فرايندهاي تر
  
  ها نوشتپي

هر رفتار خشن «كرد:  تعريف گونه اين را جنسي خشونت ، 2011 سال در جهاني بهداشت . سازمان1
رفتـاري   چنـين  .شود زنان رنج يا و رواني يا جنسي جسمي، آسيب موجب كه جنسيتي به وابسته و

» باشـد  پنهـان  يـا  جمـع  در و گرفته صورت آزادي و اختيار مطلق سلب يا اجبار، تهديد، با تواندمي
)World Health Organization ,2011از ايگسترده طيف است كه  عام عبارتي جنسي خشونت ). لذا 

 جنسـي،  آزار و جنسـي، اذيـت   تعرض جنسي، تجاوز جمله از را خشونت با همراه جنسيِ جرائم

 مـوارد  اين به اينكه محدود بدون شود؛مي شامل جنسي قاچاق و جنسي استثمار جنسي، سوءرفتار

  شود. 
  توان به اين موارد اشاره كرد:. از جمله مي2

ــدي؛ ســپيده ( -  آزادي عمــل قضــايي در برســاخت مصــاديق رفتارهــاي  «)، 1398ميرمجي
نامه زنان، پژوهشگاه علوم انسـاني و  ، پژوهش»هاي تجاوز جنسيمجرمانه:مطالعه موردي پرونده

  ره سوممطالعات فرهنگي، سال دهم، شما
حمايت كيفري از زنان قرباني تجاوز بـه عنـف در   «)، 1390فرجيها، محمد؛ آذري، هاجر ( - 

  ، شماره11، فصلنامه رفاه اجتماعي، دوره »حقوق ايران
المللي از محققـان و مجريـان   در اياالت متحده آمريكا و با يك تيم بين PRISM. پروژه معروف به 3

هـاي ترميمـي بـراي    كمك به نوآوري«عدالت ترميمي براي  ترميمي در كالج اسكيدمور راجع به
به عنوان يك روش جايگزين حل و فصل تعارض براي خشونت جنسي مورد » سوءرفتار جنسي

  ).Barone, 2018: 18استفاده قرار گرفت(
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در آريزونا و به رهبري خانم  2007تا آگوست  2003، طرحي بود كه از مارچ RESTORE. پروژه 4
جام شد. اين طرح از اثربخشي و كارآيي عدالت ترميمي براي جرايم جنسي سـخن  مري كاس ان

را پيشـنهاد  » عـدالتي «گويد و با تمركز بر مسئوليت و انصاف (برابري) در خشونت جنسـي،  مي
  ).Barone,2016: 23( »ديده را التيام بخشيده و درمان كندبزه«كند كه مي

در جرايم موجب حد به استثناي قـذف و محاربـه،   ، ميقانون مجازات اسال 114ماده  . به موجب5
هرگاه قبل از اثبات جرم، توبه، ندامت و اصالح متهم براي قاضي محرز شود، حـد از او سـاقط   

شود. همچنين در تبصره دوم اين ماده آمده است كه در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه  مي
ت سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده، مرتكـب  ديده انجام گيرد، در صور يا با اغفال بزه

هـاي قـانوني   ايـن ظرفيـت   شود. به حبس يا شالق تعزيري درجه شش يا هر دو آنها محكوم مي
تواند در جرمي چون تجاوز جنسي يا زناي با محارم، در صورت پذيرش دهد قاضي مينشان مي

- و جبران خسارت از سوي مرتكب   گوييمسئوليت،ابراز ندامت و پشيماني، عذرخواهي، پاسخ
ديدگان خشـونت جنسـي   كه اينها در واقع خود پاسخي به نيازها و مطالبات عدالت بيشترين بزه

امكان توبه در جـرايم   همه، و تحقق ديگر شروط الزم، توبه مرتكب را احراز كند. با اين - است 
ليل عدم تعرض قانونگـذار و  جنسي و به عنوان يك سازوكار ترميمي، در شرايطي است كه به د

امكـان   هاي جنسي تحت يك عنوان مستقل در قانون و ثانيـاً، اوالً، خشونت به رسميت نشناختن
مداخله ترميمي در جرايم حدي، در كمتر مواردي شاهد تفسيرهاي ترميمي قضات از نهاد توبـه  

ر اختيـار و ابتكـار   هاي ترميمي هم اين سازوكارها مبتني بهستيم و در صورت وجود چنين رويه
- اي است كه كامالً به صورت سليقهعمل قضايي و فاقد هرگونه ساختار مشخص و تعريف شده

هـاي  اي و البته اغلب بدون در نظر گرفتن اصول و اقتضائات مداخله ترميمي مشخصاً در پرونده
  رود.به كار مي ،خشونت جنسي

  1398/5/28مورخ  9000/63940/100بخشنامه شماره . 6
بكار رفته است و قانونگذار در » زناي به عنف«. تجاوز جنسي در ادبيات قانونگذار ايران با عنوان 7

موجـب اعـدام    رازناي به عنف يا اكراه از سوي زاني قانون مجازات اسالمي،   224بند ت ماده 
بـه   هرگاه كسي با زني كـه راضـي  «دانسته و در تبصره دو همين ماده مقرر نموده است كه: زاني 

زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا كند رفتار او در حكم زناي به عنف است. 
در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريـق ربـايش، تهديـد و يـا ترسـاندن زن      

  ».تاگرچه موجب تسليم شدن او شود نيز حكم فوق جاري اس
ديدگان خشونت جنسي در نظام عدالت كيفري، نگاه كنيـد  ازهاي بزه. براي مطالعه بيشتر درباره ني8

  به: 
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