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 What is a approach of  restorative justice inرویکرد عدالت ترمیمی در حوزه اصالح و درمان چیست؟

treatment?

Introductionمقدمه

اشتهدکارکردیدرمانواصالحپرتودرترمیمیعدالتآیا
است؟ماندهباقیکاغذرویاینکهیااست

Has restorative justice been efficient in

rehabilitation and treatment, or has it just

been going on paper?

؟منظور از درمان چیست
تفاوت درمان و بازپروری در چیست؟

What is meaning of therapy/ treatment? 

What is difference between therapy/ 

treatment and rehabilitation?
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:ت
تعامل عدالت درمانی و عدالت ترمیمی

:پ
ویژگی های عدالت درمانی

:الف
درمانیحقوق 

:ب
عدالت درمانی

اصطالح حقوق درمانیTherapeutic jurisprudence

 قانونسازیِ انسانی : استبر جنبه ای از قانون تمرکز می کند که تا پیش از این کمتر درک شده

Humanizing the law

 ِداشته باشنددرمانیکارکرد است که می توانند کنشگرانِ قانونیو قانونیفرآیندِ، قانوناین اصطالح، از منظور.

2. Therapeutic Procedures1. Therapeutic Law



:الف
درمانیحقوق 

 Laws support dignity, freedom and well-being.

 Laws do not forfeit human rights altogether but rationally justify temporary curtailment 

of freedom.

 Offender rehabilitation balances community rights and offender rights (just 

rehabilitation criminal offenders).

 Offender rehabilitation is not longer than the sentence (proportionality).

 Offender rehabilitation is of the required quality & intensity to reduce re-offending (right 

to treatment).

 1. Therapeutic Law



:الف
درمانیحقوق  2. Therapeutic Procedures

The Will

(Volition)

The Way

(Capacity)

Enhanced 
Autonomy



Therapeutic justice 
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برايدرمانینگاهکهاستقانونیرویه هايوقواعداصول،مجموعهدرمانیعدالت

.می باشد(جامعهوبزه دیدهبزهكار،)افرادروانیوفيزیكیرفاهجهتدرساماندهی

 (رميمیویژگی عدالت ت) چارچوبِ نظام عدالت کيفري و نه به عنوانِ جایگزینِ آنفعاليت در

 تاريخودمخ"فرآیندهايِ دادگاه و دفاع از طریقِ اعمال اصول درمانی نظيرِ بر بهبودِ تمرکز"



1 . عللِ زیربنائیبه توجه 1. Underlying causes

2 . يفري درمانی به قوانين و کنشكران عدالت کنگاه

به عنوان درمانگر

 2. Focus on therapeutic to Laws and

criminal justice actors such as therapies

3 .بزه تضمين بخشيدن به حقوق انسانی بزهكار ،

دیده و جامعه

 3. Ensure the human rights of offender,

victim and community

:ت
تعامل عدالت درمانی و عدالت ترمیمی

:پ
ویژگی های عدالت درمانی

:الف
درمانیحقوق 

:ب
عدالت درمانی



4 . بستر سازي دادگاه جدید از جمله دادگاه هاي

...سالمت،  دادگاه مواد مخدر و

 4. Preparation of the new Court , 

including health courts , drug courts and 

etc.

:ت
تعامل عدالت درمانی و عدالت ترمیمی

:پ
ویژگی های عدالت درمانی

:الف
درمانیحقوق 

:ب
عدالت درمانی

5 .وند بازگشت بزهكار به جامعه به عنوان یك شهر

مسئول

 5. Return the offenders to community as 

a responsible citizen
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 ِسنتیفريِ عدالتِ کيبزهكار در و بزه دیده ، رویه قانونی و نقشِ دادگاه هامعمول درباره به چالش کشاندن تفكر

 لِ اختالف فرآیندهايِ حل و فصدر تأکيد بر اهميتِ اعطايِ قدرت و اختيار به طرفينِ دعوا و مشارکتِ فعاالنه

 است"يخودمختار"بر بهبودِ فرآیندهايِ دادگاه و دفاع از طریقِ اعمال اصول درمانی نظيرِ تمرکزش بيشتر

 حمایتی، وکيل مدافع، درمان گر و نمایندگانی از نهادهايِ رفاهی و دادستان: درمان محورنمود در دادگاه هاي

 جنسیاستفاده جنسی از اطفال، خشونت خانگی و جرائمِ سوءِ : جلوه هاي تعامل
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یتعامل عدالت درمانی و عدالت ترمیم

درمان گرمیانجی گر



عدالت کیفریعدالت درمانیعدالت ترمیمیعدالت جامعوی
ارتکابافرادیسویِازجرم
قرارجامعهدرکهیابدمی

لِ مسائیواسطهبهوندارند
میایجادپیچیدهاجتماعیِ

هجامعدربایستیجرم.شود
وجامعهمشارکتِ باو

موردِ کیفریعدالتنهادهای
.می گیردقراررسیدگی

دراختالل{ایجاد}جرم
جرم.استجامعهتوازنِ

وهجامعبسترِدربایستی
وبزهدیدهجامعه،سویِ از

رارقرسیدگیموردِبزهکار
.می گیرد

یاجسمدربیماریظهورِجرم
جرم.استمجرمشخصیتِ

درمانرهگذرِازبایستی
موردِمتخصصانتوسطِ

.می گیردقراررسیدگی

ایجادقاعدهیکنقضِجرم
.تاسحاکمیتوسیلهبهشده
سویِ ازبایستیجرم

وهبزهدیدباکهمتخصصانی
موردِ ندارندارتباطیبزهکار

.می گیردقراررسیدگی

تعریف جرم

حفظِوافزایشبرتمرکز
راهیعنوانِبهجامعهحیاتِ
وجرمازپیشگیریبرایِ

اجتماعیکنترلِاِعمالِ

،بزهکاربربرابرتمرکز
بزهدیدهوجامعه

، تمرکز بر بازپروریِ بزهکار
شاملِ آموزشِ پاسخگوئی

تمرکز بر بزهکار

یتمرکز اصل

E: Comparison of justice theoriesمقایسه نظریه های راجع به عدالت: ث



عدالت کیفریعدالت درمانیعدالت ترمیمیعدالت جامعوی
عدالتاهدافِبهشبیه

وجود،اینباترمیمی؛
عالوهبهجامعویعدالت
زابرخیتاکندمیتالش

یِزیربنائاجتماعیِمعضالتِ
دهدقرارتوجهموردِ راجرم

دررامحلیساکنانِو
تصمیموریزیبرنامه
.دهندمشارکتگیری

هبزهدیددرمانآسیب،جبرانِ
روابطِبهمجرماعادهجامعه،و

رهگذرِ ازجامعهباسالم
قِتشویبزهکار،پاسخگوئیِ

مسئولیتِآنکهبرایِجامعه
عهدهبرراجرمبهدهیپاسخ
.بگیرد

درمانیااصالحمنظورِبه
وخدماتکهکسیبزهکار،
دریافترابسیاریمزایایِ 

درجهدرجامعه.کندمی
بزهدیدهمنافعِ است،دوم

بزهکارکهاستحدیتا
.شوداصالح

هایِ ارزشازحمایت
اربزهکبازداشتنِاجتماعی،

کردنِجدادیگران،و
بازپروریِ جامعه،ازبزهکار
کهصورتیدربزهکار
عِذینفباشد،داشتهامکان
ذینفعِاست،دولتاصلی
ومسذینفعِوجامعهثانویه

استبزهدیده

اهداف کیفر

محافظتبرایِ استممکن
باشدضروریجامعهاز

ازمحافظتبرایِ استممکن
اصولِ باشد؛ضروریجامعه
ردبایستیترمیمیعدالت

.شوداعمالنهادهاچارچوبِ

یکعنوانِبهاستممکن
برایِ واجراضمانتِ
قابلِ )جامعهازحفاظت
(قرنطینهبامقایسه
.شوداستفاده

اجراضمانتاصلیِشکلِ
استفاده از .است

حبس
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عدالت کیفریعدالت درمانیعدالت ترمیمیعدالت جامعوی
طورِ بهشهروندان

تعیینِدرمستقیم
بهپاسخهایِ اولویت

،کنندمیمشارکتجرم
درقویاشهروندانهمه

نرخِ وشوندمی....جامعه
.یابدمیکاهشجرم

ومالیخسارتجبرانِ
عاطفیِ هایِآسیب

توازنِ اعادهبزهدیده،
هبمجرمبازگشتِجامعه،

جامعهدرارزشبانقشِ

هکار؛بزسالمتیِ بازیافتنِ
دخوپاسخگوئیِبزهکار

وخانوادهکار،محلِدررا
دهد؛مینشانجامعه
پائینجرمتکرارِ

رسیدگی،فرآیندِبودنِعادالنه
نییع)اجراضمانتتناسبوبرابری

مربوطجرمشدتِبهاجراهاضمانت
نحوِبهکهجرائمیوشودمی

ارانِ بزهکیابندمیارتکابمشابهی
راواحدیاجراهایِضمانتآنها

.شوندمیمتحمل

میزان موفقیت

وامنیتونظمتأمینِ
دادگاهجامعوی،تعقیبِ

دادگاهناواهو،مصلحِهایِ
ازبرخیوجامعویهایِ

قبایلهایِدادگاه

-بزهدیدهمیانجیگریِ
تعیینِمحفلِ بزهکار،

گروهکنفرانسِمجازات،
مجازاتِ تعلیقِ خانواده،
شوراهایِ جبرانی،

ازبرخیوشهروندان
قبایلهایِدادگاه

دادگاهسالمتی،دادگاه
دادگاهمخدر،موادِ

ازبرخیذهنی،سالمتِ
وقبایلهایِدادگاه
هایِدادگاهازبرخی

نوجوانان

رِاکثوفعلی،کیفریِعدالتنظام
نوجوانانهایِدادگاه

مصادیق
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