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چکیده
دير زماني نیست که گرايش به سیاست جنايي بر پايهی مشارکت هرچه وسیعتر و فعالتر ارکان
جامعهی مدني بهويژه مردم ،شکل گرفته است .اينراهبرد بیانگر مشارکت مردم و نهادهای غیر رسمي
و غیردولتي چه در امر پیشگیری از جرم و چه در واکنش نسبت به جرايم و انحرافات اجتماعي است.
در خشونت علیه زنان بهدنبال بررسي سیاست جنايي مشارکتي با گذار از پاسخهای سرکوبگر صرف
به پاسخهای توسعهمحور ،توجه همزمان به پیشگیری با ارائه آمار وتوسیع آموزش ،پاسخهای جامعوی
در کنار مجازاتهای رسمي بدون توسل به فرايندهای قضايي است .اجتماعيبودن سیاست جنايي،
الزمهی غیرکیفری و نرمبودن پاسخ های نظام عدالت است .اين مشارکت باعث آشنايي مردم با
امکانات و محدوديتهای موجود مي شود .اين مقاله به دنبال پاسخ به میزان و امکان مداخله نهادهای
شتاب زده اما با تالش برای خروج از محدوديت های فقه و قوانین سابق بايد مورد توجه قرار گیرد.
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غیر دولتي در دوسطح فعال وانفعالي نسبت به پديده خشونت علیه زنان است؛ رويکردی که به نحوی
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حمايت از زنان در برابر خشونت در سطح کنشي يا پیشگیری اجتماعي که پايدارترين نوع پیشگیری
از جرم محسوب ميشود ،با قدرت صورت نگر فته است؛ اما در قانون آيین دادرسي کیفری مصوب  92و
اليحهی تأمین امنیت زنان و همچنین پیشنويس قانون خشونت خانگي علیه زنان به وجه واکنشي آن
بیشتر پرداخته است.
کلید واژهها
مشارکت مردم ،میانجیگری کیفری ،پیشگیری اجتماعي ،خشونت علیه زنان خشونت خانگي ،امنیت
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 -1مقدمه
تجربه ي نظام عدالت کيفري سنتي و اعمال ضمانت اجراهاي قهري صرف ،ثابت کرد که
امنيت فردي و اجتماعي در قبال افراد بزهکار ،صرفاً از طریق جرمانگاري و وضع پاسخهاي
قهرآميز محقق نمي شود؛ بلکه براي حصول نتایج مطلوب از یک نظام عدالت کيفري کارآمد،
ضروري است که شهروندان نيز در جریان دادرسيهاي کيفري شرکت داده شوند .بر همين مبنا
و به موازات توسعهي مداخلهي شهروندان در عرصههاي مختلف سياسي ،اجتماعي و  ...بهتدریج
حضور و مشارکت مردم به عرصهي امور قضایي نيز توسعه پيدا کرد .در حکومتهاي مردمساالر،
حاکميت نقش غيرقابل انکاري را براي شهروندان در جریان دادرسي هاي قضایي قائل است و
این نقش ،حتي به مرحلهي پيش از وقوع جرم و پيشگيري از آن نيز توسعه ميیابد.
رشد روزافزون پدیدهي مجرمانه در دوران معاصر ،همراه با ﻇهور اشکال نوین و متنوع بزه و
بزهکاري ،عدمموفقيت نظام عدالت کيفري رسمي با بهکارگيري ضمانت اجراهاي کيفري در
زمينهي پيشگيري از وقوع جرم و مقابله با بزهکاري و اصالح بزهکاران را به دنبال داشته و
سياستگﺬاران جنایي داخلي را بر لزوم افزایش و تقویت برنامههاي سياست جنایي ،برپایهي
مشارکت هرﭼه بيشتر و فعالتر جامعهي مدني؛ در فرایند کيفري ترغيﺐ نموده است.
بهطور کلي ميتوان دو الگوي مشارکت و به تبع آن دو سازمان سنتي و مدني را از یکدیگر
تفکيک کرد .الگوي اول مشارکت ،الگوي سنتي است که براساس سنت ،عرف ،عادت و مﺬهﺐ
در ميان افراد جامعه به شکل نهادي و خودجوش وجود دارد .این مشارکت محصول گﺬشت
ساليان دراز بوده است و از نسلي به نسل دیگر انتقال یافته است و پاسخي به نيازهاي تحوالت
تاریخي بودهاند .در این الگو ،دولت هيﭻ نقشي در هدایت و سازماندهي نداشته و انجام امور
برعهدهي مردم است .الگوي دوم مشارکت ،مشارکت سازمانهاي مردم نهاد است.
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سازمانهايغيردولتي و مردم نهاد ،جمعيتها ،گروهها و نهادهاي انساني خودجوش و برآمده از
بطن جامعه هستند که با فعاليتهاي غيرانتفاعي و داوطلبانه در جهت رفع معضالت اجتماعي و
خدمترساني عمومي فعاليت ميکنند و برترین امتياز خود را استقالل از دولت تدوینکردهاند.
جایگاه مشارکت در عدالت کيفري ،از بعد پيشگيري از یکسو و از نظر واکنش از سوي
دیگرمورد توجه قرار ميگيرد .مشارکت مدني از نخستين لحظهي اعالم جرم با امکان کشف
جرم و کاهش رقم سياه ،ناشي انفعال جامعه مدني ميتواند کمک کننده نظام قضایي باشد و
بهعنوان رکني از ارزشيابي ميزان سرمایه اجتماعي قلمداد گردد.
در قانون آیين دادرسي کيفري مصوب  ،۹2مراتبي از مشارکت مدني را در نظر گرفته است
که برخي از آن ها با توجه به اصالحات فوري پس از آن رویکرد اجتنابي قانونگﺬار از مشارکت
را ميتواند نشان دهد .پژوهش پيشرو ،ضمن توجه به قانون فوق ،به بررسي الیحهي تأمين
امنيت زنان در مقابل خشونت و همﭼنين الیحهي خشونت خانگي عليه زنان از نظر ميزان
تمایل قانونگﺬار به مداخلهي مشارکت مدني پرداخته است.
آیا مقنن در این لوایح به همکاري بين نهادهاي جامعهي مدني و غير رسمي در فرایند
کيفري ارج نهاده است؟ آیا نهادهاي مدني و شهروندان نيز در پيشگيري از جرم سهمي دارند
و از آنها براي مداخله در فرایند کيفري کمک گرفته ميشود یا نه؟
با توجه به اینکه لوایح مزبور به نحوي خاص ،موضوع پژوهشهاي تحقيقاتي قرار نگرفتهاند؛
ناگزیر با توسل به منابع اساسي و پایهي جرمشناسي و استدالل حقوقي و جرمشناختي
نویسندگان مقاله به تحليل مفاد مواد پرداخته اند؛ تا با فرصت ناشي از تضارب آرا در این مجال
گامي هرﭼند کوﭼک در بهبود حمایت از زنان خشونتدیده برداشته شود.
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سياست جنایي را به انواع مختلف سياست جنایي تقنيني ،قضایي ،اجرایي و مشارکتي
تقسيم نمودهاند.
سياست جنایي تقنيني عبارت است از «تدبر و ﭼارهاندیشي قانونگﺬار در مورد جرم و پاسخ
به آن که با توجه به وابستگي سياست جنایي به نظام سياسي هر کشور ،حالتهاي مختلفي به
خود ميگيرد .سياست جنایي تقنيني ،سليقهي قانونگﺬاران مختلف و انتخابهاي آنان در انواع
جرایم و مجازاتها و بهطور کلي ،نحوهي مقابله با پدیدهي مجرمانه و دادرسي جرایم است»
(صادقي ،۱38۹ ،ص.)28
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سياست جنایي قضایي نيز به معني « نحوهي استنباط و برداشت دستگاه قضایي از سياست
جنایي تقنيني و نحوهي اعمال قوانين و مقررات مربوط است» (عليرضائي ،۱388 ،ص .) 45
سياست جنایي اجرایي ،سياستي است که از سوي قوهي مجریه ،به عنوان رکن اجرایي
کشور در راستاي تطبيق و اجراي سياستهاي جنایي اتخاذ شده از سوي قوهي مقننه در پيش
گرفته ميشود (قبادي ،۱38۱ ،ص  .)34بنابراین" سياست قوهي مجریه در زمينهي کنترل
جرم که ناﻇر بر ﭼگونگي اجراي قوانين و رویههاي موجود است ،سياست جنایي اجرایي را
تشکيل ميدهد که نقش پليس (در معناي گستردهي آن ،شامل همهي ضابطان دادگستري) در
آن اهميت ویژهاي دارد؛ نقشي که در سطح کالن به وﻇيفهي پليس در تأمين امنيت داخلي
کشور باز ميگردد"(الزرژ ،۱382 ،ص .)23
همانطور که کریستين الزرژ اشاره کرده است؛ بهمنظور« ایجاد اجماع حول یک سياست
جنایي» ،عالوه بر اشتراک ارکان حکومتي ،مشارکت رسانهها ،انجمنها ،شهروندان و یا بهطور
کلي جامعهي مدني ضرورتي اجتناب ناپﺬیر ميباشد .این ضرورت نه از آن جهت است که از
نقش دولت کاسته گردد ،بلکه بدینجهت که جامعهي مدني به عنوان کنشگران عمدهي
سياست جنایي مطرح بوده و بایستي مشارکت فعالي نيز داشته باشند.
سياست جنایي مشارکتي ،جدیدترین و مهمترینگرایش سياستجنایي محسوب ميگردد
که در دورهي معاصر در غرب ،بنا به علل و عوامل سياسي ،اجتماعي و اقتصادي و جرمشناختي،
بهویژه بحران ناکارآمدي و ناتواني نظام عدالت کيفري در استفاده صرف از ابزارهاي سنتي
زرادخانهي حقوق کيفري ،جهت مقابله با پدیدهي مجرمانه بروز پيدا کرد و بنابراین از عمر آن
بيش از ﭼند دهه نميگﺬرد (رستمي ،۱386 ،ص.) ۱40
بهطورکلي منظور از سياست جنایي مشارکتي ،بررسي و مطالعهي جایگاهي است که در
سياست جنایي یک کشور به جامعهي مدني و از طریق اعطاي نقش به بزهکار ،بزهدیده و بهویژه
کل جامعه یا مردم داده شده است .پاسخهایي که جامعهي مدني از طریق این ارکان سهگانه
ارائه ميدهد؛ را اصطالحاً پاسخهاي جامعوي یا اجتماعي ميگویند (دلماس– مارتي ،۱38۱ ،ص
 83و الزرژ ،۱382 ،ص . )6۱
بهمنظور« ایجاد اجماع حول یک سياست جنایي» عالوه بر اشتراک ارکان حکومتي،
مشارکت رسانهها ،انجمنها و شهروندان و یا به طورکلي جامعهي مدني ضرورتي اجتناب ناپﺬیر
ميباشد .این ضرورت نه از آن جهت است که نقش دولت کاسته گردد ،بلکه بدین جهت که

عسل عظیمیان ،باقرشاملو ،محمدعلي مهدوی ثابت و نسرين مهرا

جامعهي مدني بهعنوان کنشگران عمدهي سياست جنایي مطرح بوده و بایستي طبيعتاً
مشارکت فعالي نيز داشته باشند (الزرژ ،۱382 ،ص .)۱3۹
بدینسان ميتوان گفت که در سياست جنایي ذاتاً دولت به سوي سياست جنایي مشارکتي
که جلوهاي از حضور و مداخلهي مردم در مراحل مختلف کشف ،تعقيﺐ داوري ،اجراي حکم و
نيز پيشگيري از بزهکاري است ،حرکت ميکند .به دیگر سخن ،دولتها نميتوانند نقش مﺆثر
مردم و سازمانهاي مردم نهاد را در اشکال گوناگون کنترل جرم نادیده بگيرند.
شرکت دادن جامعهي مدني به خصوص مردم در این پروسه صرفنظر از نشان دادن کارایي
مردم در این عرصه ،خود به این معنا است که پيشگيري و حتي تأمين امنيت به این گروه از
جامعه نيز برميگردد .به عبارت دیگر براي تحقق یک سياست جنایي واحد در سطح کالن نه
تنها مشارکت طيف گستردهاي از کنشگران این عرصه را نياز دارد ،بلکه نوعي هماهنگي و
انسجام در بين تمامي ارکان فوق را ميطلبد .بنابراین سياست جنایي مشارکتي یعني «یک
سياست جنایي همراه با مشارکت جامعهي مدني که در ﭼارﭼوب آن اهرمها و نهادهاي دیگر در
کنار پليس و دستگاه قضائي ،پاسخ به پدیدهي مجرمانه را سامان ميبخشد .این همکاري و
مشارکت ضامن اعتبار بخشيدن طرح تنظيم شدهي قواي مقننه و مجریه در زمينهي سياست
جنایي ،یا همان شرکت دادن مردم در مقابله با پدیدهي مجرمانه است» (نجفي ابرند آبادي،
 ،۱383ص .) 23۱
 –3سیاست جنایی مشارکتی کنشمحور در خصوص خشونت علیه زنان در لوایح1و
قوانین
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 ۱منظور از لوایح در این مقاله ،الیحه ي جامع تأمين امنيت زنان در مقابل خشونت و الیحهي منع خشونت خانگي
عليه زنان است.
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هدف از سياست جنایي مشارکتي کنشگرانه ،استفاده از ابزارهاي پيشگيري توسط مردم و
نهادهاي مدني در کاهش وقوع جرم است .پيشگيري در این شکل؛ نوعي پيشگيري غير
کيفري محسوب ميشود و عبارت است از جلوگيري از بهفعل در آمدن اندیشهي مجرمانه با
تغيير دادن اوضاع و احوال خاصي که یک سلسله جرایم مشابه در آن به وقوع پيوسته و یا
ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد (کاوه ،۱3۹۱ ،ص  .)32به عبارتيدیگر ،پيش-
گيري غيرکيفري درصدد است تا عوامل و ریشههاي زمينهساز بروز جرایم و بزهکاري را از راه
توجه به مسئله ي کنترل اجتماعي و تأثير بر افکار مجرمانه از بين ببرد؛ به طوري که انسانهایي
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پرورش یابند که از جرم به دور باشند .در این نوع پيشگيري ،توجه به عواملي محيطي،
فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي که باعث سوق دادن فرد به سوي بزهکاري ميشوند ،داراي
اهميت فراوان است .پيش گيري غير کيفري ،در حقيقت درمان ریشهاي قبل از وقوع جرم است
که در آن راهکارها خارج از ﭼارﭼوب دستگاه عدالت مورد بررسي قرار ميگيرند .این پيشگيري
که در مقابل پيشگيري کيفري قرار دارد را گاهي «پيشگيري جدید» نيز مينامند (بيات و
همکاران ،۱387 ،ص 4۱و  .)40در واقع ،پيشگيري کنشي یا غيرکيفري ،اقدام مناسﺐ غير
کيفري است که از طریق کاهش یا از بين بردن عوامل جرمزا و نامناسﺐ نشان دادن
موقعيتهاي ارتکاب جرم درصدد جلوگيري از وقوع بزه و جرم ميباشد.
به این ترتيﺐ ،پيشگيري غيرکيفري شامل پيشگيري از طریق حﺬف و خنثي کردن
عوامل بزهزا و پيشگيري از طریق حﺬف و یا تغيير موقعيتهاي بزهزا است (عباﭼي ،۱383 ،ص
 57و  .)56پيش گيري کنشي که از حيث ماهوي اقدامي پيشيني است با مداخله در فرایند گﺬار
از اندیشه به فعل مجرمانه اِعمال ميشود(نيازپور ،۱383 ،ص  .)۱70-۱72به این ترتيﺐ
ابزارهاي پيشگيري کنشي فرهنگسازي در رفتارهاي اجتماعي است و با تأکيد بر پيشگيري
اجتماعي از طریق آموزش ،انتشار آمار به قصد آگاهسازي جامعه و رشد افکار مردم خصوصاً در
مواردي که امکانا ت اخﺬ آمار براي موسسات غيردولتي فراهم باشد ،به نقش مردم در کاهش
جرم ميپردازد.
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آمارهاي کيفري یکي از وسایل ضروري در تحقيقات جرمشناسي هستند که امکان بررسي
تحوالت عمومي بزه کاري ،تغييرات و ترکيبات آن را با شرایط فردي که جغرافيایي اجتماعي،
اقتصادي و سياسي فراهم ميسازند .این آمارها به اقسامي تقسيم ميشوند از قبيل آمار کيفري
کلي و آمار کيفري در موضوعات خاص ،که نوع دوم از طریق مراکز مختلف کشور مثل وزارت
کشور ،وزارت دادگستري ،زندانها و سازمانهاي خاص حمایتي و از طریق پژوهشگران و
مﺆسسات تحقيقي تهيه ميگردد.
تقویت و توانمندسازي نهادهاي دولتي در دستیابي به اطالعات آماري دقيق پيرامون
خشونت عليه زنان ،سایر نهادهاي تقييني و قضایي را نيز در شناخت عميق و شدت ﭼنين
فاجعه اي مساعدت خواهد کرد .فقر آماري مربوط به ميزان دقيق بزهدیدگان ،بهخصوص در
رابطه با خشونت هاي جنسي تا جایي در ایران مشهود است که تاکنون قوه قضائيه یا مراکز
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آماري رسمي کشور قادر به ارائهي آماري دقيق و رسمي از زنان بزهدیده نبودهاند؛ هرﭼند در
این اواخر؛ اخبار برخي تالشها جهت کسﺐ اطالعات آماري در این باب از گوشه و کنار به
گوش ميرسد.
نمونهي تالش براي اخﺬ آمار که مقدمهي برنامهریزي اقدامات پيشگيرانه در خصوص
خشونت عليه زنان است ،پژوهش کمنظير " طرح ملي خشونت عليه زنان در  28مرکز استان
کشور" است که در سالهاي آخر دوران ریاست جمهوري محمد خاتمي و توسط دفتر امور
ا جتماعي وزارت کشور و مرکز مشارکت امور زنان ریاست جمهوري ،اجرا شد و به سرنوشت
۱
نامعلومي دﭼار گشت.
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 ۱پژوهشي که تعدادي از برجستهترین جامعهشناسان و استادان به نام دانشگاههاي ایران از جمله پروفسور محمود
قاضي طباطبایي با آن همکاري داشتهاند .همﭼنين صدها پژوهشگر و پرسشگر در قالﺐ این طرح در  28استان
کشور به بررسي پدیدهي خشونت خانگي عليه زنان پرداخته اند که انجام فاز مطالعاتي آن ،تهيه پرسشنامهها،
اجراي مرحلهي ميداني ،جمعآوري اطالعات و تنظيم گزارش نهایي بيش از سه سال زمان گرفته است .گزارش
نهایي این طرح که شامل یافتههاي تکاندهندهاي دربارهي خشونت خانگي عليه زنان در شهرهاي مختلف ایران
است .باالخره در اواسط سال  ۱383آماده شد .گزارشي که عبارت است از  32جلد و هر جلد بيش از  200صفحه
(ﭼهار جلد تحت عنوان گزارش ملي و  28جلد تحت عنوان گزارش استاني) .سپس  28نسخه از این مجلدات
تکثير و بين کتابخانه هاي اصلي کشور توزیع شد اما اندکي بعد پس گرفته شد و سرنوشت آنها نامعلوم است و به
نظر خانم موالوردي خمير شده و از بين رفته است)http://p.dw.com/p/1DwkH28.۱۱.20۱4( .
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در الیحهي تأمين امنيت زنان در مادهي  ۱5انجام مطالعات و تحقيقات آماري و اطالعاتي و
تحقيق دربارهي علل ،ماهيت و نتـایج خشـونت عليه زنان و ميزان تأثير اقدامات براي
پيشگيري و جبران خسارت زنان خشونتدیده با همکاري مراکز حـوزوي و دانشگاهي را
ضرورتي انکار ناپﺬیر دانسته است .الزامي که در جوامعي مثل ما با اکراه مورد توجه نظام
سياسي قرار ميگيرد؛ بهدليل اینکه نتایج آماري را استنباطي از درجهي اخالقي جامعه
ميانگارند ،حال آنکه با علم به عدم انطباق اخالق با حقوق ﭼنين برداشتي مقرون به صحت
نخواهد بود.
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 ۱مادهي  -5جهت پيگيري اهداف مندرج در این قانون ،کميتهي تأمين امنيت زنان در برابر خشونت که به اختصار
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کميتـهي ملي ناميده ميشود ،در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوري با اهداف و وﻇایف زیرتشکيل
ميگردد:
الف... -
ج -انجام مطالعات و تحقيقات آماري و اطالعاتي و تحقيق دربارهي علل ،ماهيت ،ميزان جدي بودن و نتـایج
خشـونت عليه زنان و ميزان تأثير اقدامات براي پيشگيري و جبران خسارت خشونت عليه زنان با همکاري مراکز
حـوزوي و دانشگاهي؛
د -ایجاد زمينهي مناسﺐ براي اعتالي کرامت و ارزش زنان ،رفع تبعيضات ناروا در تمام عرصههـاي اجتمـاع و
ایجـاد محيط مساعد جهت رشد فضائل اخالقي؛
هـ شناسایي و تبيين جایگاه زنان و منع خشونت عليه آنان در موازین اسالمي با همکاري مراکـز حـوزوي در پرتو
اجتهاد مستمر؛
و  -ترویج آموزههاي دیني و احکام شرعي در جهت مقابله با خشـونت عليـه زنـان بـا همکـاري مراکـز حـوزهي
دانشگاهي؛
ز -ارتقاء آگاهيعمومي و تهيهي برنامههاي آموزشي با رویکرد تغيير الگوهاي رفتـاري خشـونتزاي زنـان و
مـردان ،حﺬف آداب و رسوم ناپسند ،ترویج الگوهاي شایسته رفتار با زنان ،تشریح علل و عوامل خشونت و عواقـﺐ
ناشـي از آن از طریق صدا و سيما و سایر رسانههاي گروهي؛
ح -پایش و ارزیابي عملکرد فعاليتهاي دستگاههاي ذيربط در سطح ملي و استاني درخصوص اجراي اینقانون؛
ط -ارائهي گزارشهاي جامع ،موردي و ادواري در خصوص اجراي این قانون به هيأت دولت و مجلس
ي -ایجاد بانک جامع اطالعاتي در خصوص آمارخشونت در جامعه؛
ک -پيگيري تهيه و تدوین برنامههاي آموزشي با همکاري دستگاههاي اجرایي؛
ل -ایجاد زمينههاي همکاري با نهادهاي دولتي و غيردولتي و سازمانهاي بينالمللي.
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تهيه ي گزارشات ساالنه و انتشار آن براي عموم در مادهي  7الیحهي تأمين امنيت زنان ۱و
ارائهي گزارشات ادواري از وضعيت آسيﺐهاي اجتماعي موضوع مادهي  ۱۱الیحهي 2فوقالﺬکر
د ر راستاي برآورد رقم سياه این دسته از جرایم و فراهم ساختن زمينه اجراي رویکردهاي
رادیکالي و اصالحي نسبت به سياستهاي مربوط به این نابهنجاريها است .در پيشنویس
قانون خشونت خانگي عليه زنان نيز جمعآوري آمار مورد توجه قرار گرفته است 3.مادهي 7
الیحهي تأمين امنيت از نظر انجام مطالعات و تحقيقات آماري و اطالعاتي و الزام به انتشار
گزارش آن جامعتر از مادهي  5الیحهي خشونت خانگي به نظر ميرسد.
 -2-3آموزﺵ زنان
در کنار تالش براي ارائهي آمارهاي رسمي پيرامون بزهدیدگي و شدت آن در ميان زنان ،که
خود از ابزارهاي مستقلي ميباشند که سطح دانش افکار عمومي را نسبت به عمق خشونت عليه

 ۱مادهي  -7کميتهي تأمين امنيت زنان در برابر خشونت موﻇف است که هر سال گزارش اقدامات انجـام شـده در
راسـتاي این قانون را به کميسيون اجتماعي مجلس ارسال و موارد تخلف دسـتگاههـاي اجرایـي را به کميسيون
اجتماعي مجلس ارسال و موارد تخلف دسـتگاههـاي اجرایـي موضـوع ایـن قـانون را بـه سازمان بازرسي کل
کشور اعالم نماید .کميسيون اجتماعي موﻇف است ﻇرف یک مـاه پـس از بررسـي گـزارش و صحت مطالﺐ طرح
شده ،خالصهي گزارش را در صحن علني مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطالع عموم منتشـر سازد.
 2مادهي  -۱۱وزارت کشور مکلف است در راستاي تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:
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الف ... -
ج -ارائهي گزارشهاي ادواري از قاﭼاق زنان و آسيﺐهاي اجتماعي به کميسيون سياسي و دفاعي دولت و مجلس
د -تهيهي گزارش عملکرد دستگاههاي استاني با همکاري کارگروه زن و خانوادهي شوراي برنامهریزي و توسعهي
اسـتان
 3مادهي 7ـ وﻇایف کلي کميتهي ملي عبارت است از:
۱ـ ...
3ـ سياستگﺬاري در حوزههاي آموزش ،اطالعرساني ،سالمت ،رفاه ،ایجاد اشتغال ،مدیریت شهري ،قضایي و
انتظامي در سطوحملي و منطقهاي به صورت ساالنه.
4ـ... .
6ـ جمعآوري گزارشهاي مستمر از واحدهاي زیرمجموعه و توليد و ارائهي آمارهاي ادواري و در اختيار قراردادن
آن براي هيأت دولت ،مجلس شوراي اسالمي و عموم.
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زنان تعالي ميبخشد ،باید تالشهایي همسو با تدابير فوق براي ارتقاي سطح آگاهي عمومي با
کمک نهادهاي دولتي و غير دولتي واقع گردد.
آگاهسازي جامعه از طریق دولت و وﻇيفهي تفهيم حقوق شهروندي زنان و تغيير این باور
غلط که زنان شهروند درجهي دوم نيستند ،راهکارهاي ضروري و تکميلي ميباشند و در عين-
حال روشي مناسﺐ و موثر در تغيير ساختار ذهني مردان است .دولت با در اختيار داشتن
وسایل الزم در اطالعرساني رسانهها و سازمانهاي مﺆثر در ترویج اندیشهها و هنجارها که
مجموعههاي تحت نظارت دولت هستند ،ميتواند قدمي مثبت در افزایش اطالعات جامعه در
زمينهي خشونت عليه زنان و حقوق انساني آنها بردارد.
سازمانهاي غيردولتي نيز به موازات دولت به همان اندازه در مسير فرهنگسازي صحيح
جنسي قادر خواهند بود که با تمرکز تالشهاي خویش ،جامعه را از حجم گسترده این معضل
اجتماعي مطلع سازند .این نهادهاي مردمي در حيطهي حقوق زنان و انتشار نشریات فرهنگي و
آموزشي و با ایجاد کارگاههاي آموزشي در سطح خرد و کالن خواهند توانست که نهادهاي
دولتي را در اطالع رساني ،تغيير الگوهاي تعصﺐ گرایانه سنتي و ایجاد تصویري مثبت از حضور
زن در اجتماع یاري رسانند و حتي ميتوان اميدوار بود که فعاالن حقوق زن بتوانند در گﺬر
زمان با ایجاد گروه هاي رسمي و غير رسمي تبدیل به نيرویي جهت فشار به نهادهاي قانون-
گﺬاري شده و ضمن ایجاد همایشهاي حقوقي و انتشار وسيع نقدهایي که این نهادها را در
جریان موانع قانوني که در برابر تعدیل خشونت عليه زنان وجود دارد ،بگﺬارند( .کاوه،۱3۹۱،ص
)4۱
یکﻰ از وﻇایف بسيار مهم مراکز دولتﻰ و غيردولتﻰ که خود مﻰتواند تحت شاخهاﻯ مستقل
قرارگيرد ،تالش جهت آموزشخود ایمن سازﻯ استکه نه تنها در مورد زنان؛ بلکه دربارهي
کليهي بزهدیدگان در مباحث بزهدیدهشناسﻰ و بهعنوان راهکارﻯ جهت حمایت از بزهدیدهي
بالقوه ،توصيه مﻰشود .روشهاﻯ آموزش خودایمن سازﻯ به زنان در معرﺽ خشونت ،تحت سه
عنوان مستقل قابل بحث است :ارتقاﻯسطح آگاهﻰ زنان که اینامر از طریق ارتقاﻯ سطح آگاهﻰ
و معلومات زنان ،عالقهمند ساختن آنها به تحصيل و اشتغال و حضور در صحنههاﻯ علم و
فرهنگ و دورشد ن از جهالت و حاشيهگزینﻰ ممکن مﻰشود .فقط زنانﻰ که به حقوق انسانﻰ
خودآگاهﻰ دارند ،مﻰتوانند اقدامﻰ مﺆثر براﻯ دفاع از این حقوق انجام دهند .تقليل فرصتهاﻯ
بزهدیده واقع شدن زنان که امروزه از اهم موارد حمایت از بزهدیدگان بالقوه ،کاهش فرصت
بزهدیدگﻰ بهویژه در مورد زنانﻰ است که خود با رفتارهاﻯتحریکآميز ،بﻰمحابا ،عارﻯ ازهرگونه

عسل عظیمیان ،باقرشاملو ،محمدعلي مهدوی ثابت و نسرين مهرا

تعقل و دوراندیشﻰ ،زمينهي بزهدیدگﻰ خود را فراهم مﻰسازند و این موضوع بهخصوص در
خشونتهاﻯ جنسﻰ ،زن را در وضعيتﻰ بﻰدفاع قرار مﻰدهد .ازدیدگاه بزهدیدهشناسﻰ ،در
ﭼنين مواردﻯ که بزهدیده خود سهم عمدهاﻯ در تحقق فرایند جرم داشته ،باید نهایت تالش
خود را جهت از بين بردن هرگونه فرصت بزهدیدگﻰ خویش متمرکز سازد(نيازپور،۱383 ،ص
 )۱70و این امر مستلزم آن است که شخﺺ از وضعيت بالقوهي آسيﺐپﺬیر خود از طریق
آموزشهاﻯ الزم و اطالع رسانﻰهاﻯ کافﻰ مطلع شده ،نحوهي حمایت از خویش را جهت تقليل
فرصت بزهدیدهشدن آموخته باشد ،بهترتيبﻰ که قادر شود تا خود را آماج خشونتهاﻯ مبتنﻰ بر
جنسيت قرار ندهد.
۱
در الیحهي خشونت خانگي الزام به آموزش کارکنان به عنوان اقدامي کنشي و پيشگيرانه
پيشبيني شده است و همﭼنين در مادهي  5الیحهي تأمين امنيت زنان آنطور که گﺬشت،
مکرراً آموزش و فرهنگسازي مورد تأکيد قرار گرفته است .نکتهي قابل تأمل در بند واو مادهي
 5الیحهي اخير ،ترویج آموزههاي دیني در خصوص خشونت عليه زنان است .بسياري از تساهل
انگاري عرفي که در خصوص خشونت عليه زنان وجود دارد؛ ناشي از باورهاي نادرست دیني
مثل ضرورت تمکين یا ناقﺺالعقل مفروﺽ شدن زنان و امثال آن است.
2
وﻇيفهي آموزش و ارتقاء آگاهي شهروندان به تفکيک برعهدهي نهادهاي مختلف بهداشتي ،

 ۱مادهي  ۹ـ وﻇایف کلي کميتههاي استاني عبارتند از:

ایـنقانون انجام دهد:
الف ... -
ب -تربيت نيروهاي متخصﺺ و تهيهي برنامههاي آموزشي جهت تقویت دانـش و مهـارت ارائـهدهنـدگان
خـدمات بهداشتي و درماني
ج... -
و  -ارائهي اطالعات الزم در خصوص مراکز انتظامي ،حمایتي ،قضایي و نحوهي پيگيري و شکایت در مراجعقضایي؛
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قضایي ۱و انتظامي قر ار گرفته است که هر کدام به فراخور ارتباط و تعاملي که با خشونت
دیده دارند موثر جلوه نمایند .این آموزشها در دو سطح مورد توجه تدوین کنندگان قرار گرفته
است؛ از یک سو آموزش به کارکنان و پرسنل مواجهه شونده با قرباني است و ازسوي دیگر
آموزش شهروندان به عنوان بزهدیدههاي احتمالي یا قطعي .وﻇيفهي اصلي در خصوص آموزش
برعهدهي وزارت علوم 2و آموزش و پرورش 3به عنوان بازوهاي آموزشي کشور قرار گرفته است
تا با اختصاص واحدهاي درسي با مضامين حقوق زنان و ممانعت از خشونت و تبعيض عليه
زنان ،عالوهبر نهادینه کردن ارزشها از سنين پائين ،نشان دهندهي جهت ارزشي مقام زن به
افراد جامعه باشند .البته نگارنده با پيشنهاد بند ب مادهي  ۱5در خصوص آموزش دفاع شخصي
به زنان موافق نيست؛ ﭼرا که در نهاد خانواده اولویت بایستي حفظ آرامش و اجتناب از خشونت

 ۱مادهي -8قوهي قضائيه مکلف است در راستاي تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:
الف... -
ب -تهيهي متون و برنامههاي آموزشي مرتبط و آموزش ویژهي قضات ،ضابطين و کارکنان شعبات تخصصي،
زندانها ،مراکز اقدامات تأميني و تربيتي؛
مادهي -۹وزارت دادگستري مکلف است در جهت اهداف اینقانون اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ... -
ج -ارتقاء سطح آگاهي حقوقي جامعه در راستاي پيشگيري از خشونت عليه زنان و خانواده؛
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الف -تمحيد برنامهها و دورههاي آموزشي در مقاطع مختلف آمـوزش عـالي و رشـتههـاي مـرتبط در مقـاطع
تحصيالت تکميلي و آموزش و تربيت نيروهاي متخصﺺ؛
ب -اتخاذ تدایبر الزم جهت پيشگيري از وقوع خشونت عليه زنان در محيطهاي آموزشي و مراکز خوابگاهي و
تهيهي دستورالعمل براي کليهي مراکز آموزش عالي و خوابگاهي؛
ج -تهيهي منشور اخالقي ،آموزش اخالق حرفهاي و اتخاذ تدابير انضباطي براي اساتيد و کارکنان واحـدهاي
آمـوزش عالي؛
 -۱5 3وزارت آموزش و پرورش مکلف است در راستاي تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:
الف -تدوین برنامههاي آموزشي و اختصاص واحدهاي درسي مهارت کنترل خشـم در مقـاطع مختلـف تحصـيلي
براي جلوگيري از خشونت و فرهنگسازي در مورد پيشگيري از خشونت در خانواده ؛
ب -تعریف واحد آموزشي فنون دفاع شخصي و مهارتهاي زندگي خانوادگي و اجتمـاعي در مقـاطع راهنمـایي و
دبيرستان

عسل عظیمیان ،باقرشاملو ،محمدعلي مهدوی ثابت و نسرين مهرا

باشد و در مواردي که امکان مداخلهي موثر قواي کمکي وجود داشته باشد ،انتقام خصوصي
ضرورتي ندارد.
۱
در مواد  ۹و ۱0و  ۱4الیحهي خشونت خانگي عليه زنان نيز اهميت آموزش و افزایش
آگاهي نسبت به کارکنان وعموم مورد تأکيد قرار گرفته است که در مقایسه با الیحهي تأمين
امنيت به نحو ضعيفتري عمل کرده و به آن پرداخته است؛ ﭼرا که در الیحهي اخير جزئيات و
متوليان امر هم در نظر گرفته شدهاند .
 -3-3ایجاد مراکز مشاوره و خطوط بحران
تخصيﺺ بودجه و استفاده از امکانات تخصصي و بهرهمندي از کارشناسان براي تشکيل و
توسعهي مراکز دولتي و غيردولتي مشاورهاي در زمرهي تدابير بازدارندهي قبل از وقوع خشونت
بر زنان مي باشد ،بنابراین هدف وجودي مراکزي است که به طور رایگان یا با کمترین هزینه به
ارائهي اطالعات مشاورهاي در زمينهي مسائل خانوادگي حل اختالف زوجين مشاورههاي رواني،
پزشکي ،بهداشتي (بهخصوص در زمينهي روابط جنسي سالم ) و حقوقي با همکاري نهادهاي
حقوقي و قضایي اطالعات زنان را در زمينهي قوانين حمایتي و امکان عملي برخورد قضایي و
کيفري با مرتکبين خشونت باال ببرند و مسير صحيح اقدام قانوني عليه فاعالن ﭼنين خشونت-
هایي را توأم با ﭼگونگي نحوهي مطالبهي خسارت با بزه دیده نشان دهند.
همﭼنين این مراکز ميتوانند خانوادههاي در معرﺽ خشونت را به کمک شاخههاي محلي
خود شناسایي کرده و با کنکاش در عمق روابط زن و مرد به ریشههاي معضل آنان پرداخته و
سعي خود را در ایجاد ارتباط صميمانه با یکدیگر و جلﺐ اعتمادشان جهت متوقف ساختن وقوع
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آموزش کارکنان ادارات و نهادها در رابطه با این قانون و اخﺬ گزارش  6ماهه از ادارات مزبور.
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قضایي یا درماني مربوطه ،برحسﺐ مورد.
مادهي -۱0وﻇایف کلي واحدهاي منع خشونت عبارتند از:
آموزش و اطالع رساني براي پيشگيري از خشونت ،درمان و بازپروري بزهکار.
درمان ،حمایت ،مشاوره و راهنمایي بزهدیده.
ارائهي مشاورهي حقوقي به بزهدیده ،شامل اطالعات دربارهي حقوق وي به ویژه حقوق مندرج در این قانون و روند
رسيدگي و تحقيقات در دادگستري توسط وکالي دادگستري.
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 ۱مادهي .... - ۹
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حادثه به عمل آورند .مشاوران باید داراي مشخصات ویژهاي از قبيل آگاهي به نقش زن و مرد
در جامعه بوده و به این باور رسيده باشند که رشد زن در نظام مردساالر با موانع خاص روبهرو
است و مشاور باید تالش کند تا روند کار خود را متناسﺐ با نيازهاي زن و با هدف نجات او از
ﭼرخهي خشونت پيش برد و با در نظر گرفتن امنيت زن در صورت ممکن با شوهر یا عامل
خشونت نيز مشاوره اي داشته باشد .از دیگر تدابير بازدارنده ،تخصيﺺ شبکهي ارتباطي سریع
براي اطالع رساني به موقع وقوع یا نزدیک به وقوع بودن یک خشونت مبتني بر جنسيت است
که اصوالً وﻇيفهاي دولتي است ،این شبکههاي ارتباطي معموالً تحتعنوان خطوط بحران یا
تلفنهاي امداد و یا تلفنهاي قرمز نامگﺬاري شدهاند .اما از نظر اجرایي منعي در خصوص
اجراي این راههاي اورژانسي و استفاده از بخش خصوصي وجود ندارد .
تسهيل ارتباط زن در معرﺽ خشونت با مراکز حمایتي به مفهوم ایجاد یک شبکهي وحدت
بخش کمکرساني دولتي و ملي است که با تعبيهي ﭼنين امکاناتي در تماس سریع در شهر و
روستا و حتي محالت با کمک شوراهاي محلي ،پليس و نيروهاي انتظامي و یا خانه هاي امن در
سریعترین زمان ممکن زن را در قلمرو خشونت خارج خواهد ساخت (قبادي ،۱38۱ ،ص .)36
لزوم اقدام فوري در تأسيس این شبکههاي خاص در ایران به وضوح احساس ميشود ،زیرا که
در جامعهي ایراني ،تماس سریع با پليس از طریق شمارهي  ۱۱0فقط ﭼند سالي است که راه
اندازي شده و در ایجاد خطوط مستقل حمایت از اطفال و یا زنان خشونتدیده همه ﭼيز در
حد طرحهاي بالقوه باقي مانده است.
 –4سیاست جنایی مشارکتی واکنشی در قبال خشونت علیه زنان در قوانین و لوایح
فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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پيش گيري واکنشي که از نظر ماهوي اقدامي پسيني است ،پس از ارتکاب رفتار مجرمانه با
استفاده از ابزارهاي کيفري از رهگﺬر نظام عدالت کيفري اِعمال ميشود( .نيازپور،۱383 ،ص
 .)۱70-۱72پيش گيري واکنشي ،ناﻇر به اقدام کيفري بعد از وقوع جرم است که با بهره گرفتن
از ساز و کارهاي نظام عدالت کيفري درصدد کاهش نرخ بزهکاري است .رهيافت پيشگيري
واکنشي ،ارعاب انگيزي فردي ،جمعي و عبرت آموزي ميباشد تا از بزهکاري نخستين و
بزهکاري دوبارهي افراد جلوگيري کند(عباﭼي ،۱383 ،ص  .)63اما آوردهي رهیافت سياست
جنائي مشارکتي نشان داد که نهاد عدالت کيفري تنها مرجع پاسخگو نيست؛ بلکه از ﻇرفيت

عسل عظیمیان ،باقرشاملو ،محمدعلي مهدوی ثابت و نسرين مهرا

نهادهاي مردمي و جامعوي نيز ميتوان استفاده نمود .بنابراین در این وضعيت دخالت مردم و
نهادهاي مدني در فرایند پس از وقوع جرم وجود دارد (جمشيدي ،۱3۹0 ،ص .)۱53
 -1-4کشف و اعالن جرم
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مطابق حقوق کيفري ایران جرایم از یک منظر به سه دستهي تقسيم ميشوند .دستهي اول
جرایم غيرقابل گﺬشت مطلق بوده که گﺬشت یا عدم گﺬشت شاکي خصوصي در آن بي تأثير
است و تقاضاي رسيدگي توسط شخﺺ خاصي نيز براي پيگيري جرم الزم نيست .دستهي دوم
جرایم قابل گﺬشت مطلق بوده که تعقيﺐ و ادامهي رسيدگي منوط به اراده بزهدیده است و بعد
از گﺬشت شاکي خصوصي رسيدگي موقوف ميشود (ماده  6قانون آیين دادرسي کيفري).
دستهي سوم جرایم بينابين هستند ،به نحويکه شروع رسيدگي منوط به ارادهي شاکي
خصوصي است؛ ولي در ادامه یا توقف رسيدگي نقشي ندارد و مقام قضایي حسﺐ مورد ممکن
است رسيدگي را ادامه دهد یا متوقف نماید.
در راستاي کاهش رقم سياه جرایم عليه زنان و با علم به این مسئله که بزهدیده بعضاً از
حقوق خود اطالعي نداشته و یا در مواردي بيم انتقامجویي مرتکﺐ یا وجود خویشاوندي با او
مانع احقاق حق قرباني ميشود .در ماده 66قانون آیين دادرسي کيفري  ۹2در راستاي اهداف
مشارکتي ،امکان اعالم جرم از سوي سازمانهاي مردمنهاد در خصوص جرایم زنان پيشبيني
شده است .به این ترتيﺐ بهنحوي به موارد اعالمي مادهي  6قانون آیين دادرسي کيفري افزوده
شده است .اگرﭼه در مواردي که جرم مزبور داراي بزهدیده خاص باشد ،اجراي این حق توسط
نهادهاي مردمي را منوط به اخﺬ رضایت دانسته است که ممکن است خصوصاً در جرایم خانگي
این رضایت تحت تأثير تداوم زندگي و اجتناب از انتقام وي اخﺬ نشود .با این وجود عليرغم
کاستيهاي موجود قانونگﺬار گام بزرگي در کاهش تضييع حقوق بزهدیدگان خاص خصوصاً
زنان برداشته است.
باید خاطر نشان کرد که این ماده در سال  ۹4دستخوش اصالحاتي قرار گرفت به نحويکه
مقرر داشته است  «:سازمانهاي مردم نهادي که اساسنامه آنها دربارهي حمایت از اطفال و
نوجوانان ،زنان ،اشخاص بيمار و ناتوان جسمي یا ذهني ،محيطزیست ،منابع طبيعي ،ميراث
فرهنگي ،بهداشت عمومي و حمایت از حقوق شهروندي است ،ميتوانند نسبت به جرائم ارتکابي
در زمينههاي فوق اعالم جرم کنند و در تمام مراحل دادرسي شرکت نمایند».
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از یکسو نميتوان صرفاً نقش اعالمکننده محض براي این سازمانها در نظر گرفت زیرا
اعالمکننده با اعالم مراتﺐ جرم تکليفش به پایان ميرسد و در فرایند دادرسي داراي حق
اعتراﺽ و یا سایر حقوق مربوط به شاکي نيست .حال آنکه عبارت شرکت در تمام مراحل
دادرسي به معناي حضور فيزیکي نيست و البته قطعاً ميتواند دخالتهایي را هم داشته باشد و
حضور آنها به نوعي بتواند موثر باشد (کوشکي ،۱3۹۱ ،ص .)74
مهمترین تغييراتي که در اصالحات سال  ۹4در این ماده به وجود آمد ،حﺬف آگاهانهي
عبارت “جهت اقامه دليل” و “ اعتراﺽ به آراي مراجع قضایي” از این ماده بود .با ایجاد ﭼنين
تغييري در این ماده در حقيقت قدرت سازمانهاي مردم نهاد در حمایت از موضوع فعاليتشان
کمرنگ شد و این موضوع گامي به عقﺐ بود.
در تبصرهي  4این ماده با لحاظ حفظ حریم و حيثيت افراد در جرایم منافي عفت صرفاً حق
سازمانهاي مردمنهاد را با رعایت مادهي  ۱02این قانون و تبصرهي آن در اعالم جرم به
رسميت شناخته و حق شرکت در جلسات را از آنان اخﺬ کرده است .در صورتيکه اختصاصاً در
جرایم منافي عفت زنان بزهدیده بيشتر به حمایت معنوي و کيفري احتياج دارند .در واقع
تبصرهي مزبور به نوعي استثنا بر اصل مادهي  66محسوب ميشود و به هر ترتيﺐ این ماده،
تضمين مناسبي براي مشارکت سازمانهاي غيردولتي درفرایند کيفري نيست(همان ،ص .)7۹
در مادهي  ۱8الیحهي خشونت خانگي عليه زنان ۱نيز عالوهبر امکان اعالم جرم و شکایت
براي سازمانهاي مردمنهاد ،امکان مشایعت بزهدیده در مراحل تحقيق تعقيﺐ یا رسيدگي و
کمک به وي براي بيان کامل و دقيق واقعهي خشونت خانگي عليه او براي سمنها پيشبيني
شده است .در واقع برخالف انتظار از ميزان اختيارات سازمانهاي فوق در این الیحه کاسته
شده و مفاد قانون آیين دادرسي کيفري عليرغم ناقﺺ بودن آن ،از شرایط الیحهي پيش گفته
بهتر است .ﭼرا که لفظ مشایعت ناﻇر بر همراهي است و به نوعي همراهي معنوي و رواني
بزهدیده را متبادر ميکند.
 ۱سازمانهاي مردمنهاد در راستاي نيل به اهداف این قانون از اختيارات زیر برخوردارند:
دریافت و ثبت گزارش شفاهي و کتبي از بزه دیده یا مطلعين
ارائهي مشاورهي حقوقي به بزهدیده
آموزش و اطالع رساني و اقدامات الزم براي پيشگيري از خشونت درمان و حمایت از بزهدیده و اصالح بزهکار
مشایعت بزه دیده در مراحل تحقيق تعقيﺐ یا رسيدگي و کمک به وي براي بيان کامل و دقيق واقعهي خشونت
خانگي عليه او
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در پيش برد سياست جنایي مشارکتي وﻇيفه اعالم جرم عليه زنان براي شهروندان غير
ذينفع بهعنوان مکمل سمنها در نظر گرفته شده است .در مادهي  37الیحه ۱براي شهرونداني
که عليرغم علم به خشونت عليه زني و بدون اینکه اعالمکننده در معرﺽ خطر قرار بگيرد و با
علم به اینکه خشونتدیده دسترسي یا امکان کمک خواهي ندارد ،با رویکرد انفعالي استمداد
کمک نکنند؛ به جزاي نقدي درجهي هفت محکوم خواهند شد.
در راستاي تحقق هدف فوق در مادهي  38نيز 2براي شاهدي که عليرغم اطالع وامکان
شهادت موثر او در پرونده و احضار وي اقدام به شهادت ننماید؛ به جزاي نقدي درجهي هفت
محکوم خواهد شد.
یکيدیگر از مراتﺐ مربوط به کشف جرم در فرایند کيفري متوقف نمودن بزهکار یا بازداشت
یا تحت نظر قرار دادن او توسط ضابط در جرایم مشهود است .اصوالً در جرایم مربوط به
آزاررساني زنان ،باید این نکته را توجّه نمود که خارج کردن بزهدیده از وضعيّت خطرناک ایجاد
شده توسط بزهکار ،مهمترین وﻇيفه بوده و این امر با مداخلهي مﺆثر ضابط در حادثه ،تأمين
امنيّت جاني بزه دیده با معرفي به مراکز حمایتي مثل خانه امن و یا بازداشت متهم فراهم
ميگردد .مداخله ي شهروندان در این زمينه در مواردي که قواي نظامي وجود نداشته باشد،
مورد تشکيک بود تا اینکه در تبصرهي  ۱مادهي  45قانون آیين دادرسي کيفري مصوب ۹2
مقرر شده است که ﭼنان ﭼه جرایم موضوع بندهاي (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) مادهي (3)302این
 ۱مادهي  - 37هرکس از ارتکاب جرایم موضوع این قانون عليه زني در اماکن عمـومي یـا در وضـعيت

مرجع قضایي باشد ،در صورتيکه با وجود دعوت ،عمداً از حضور در مرجع قضایي یا اداي شهادت امتنـاع نمایـد،
بهجزاي نقدي درجهي هفت محکوم خواهد شد.
 3مادهي  -302به جرایم زیر در دادگاه کيفري یک رسيدگي ميشود:
الف -جرایم موجﺐ مجازات سلﺐ حيات
ب -جرایم موجﺐ حبس ابد
پ  -جرایم موجﺐ مجازات قطع عضو و جنایات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث دیه کامل یا بيش از
آن.
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 2ماده  - 38هرکس ناﻇریا مطلع از وقوع خشونت عليه زني بوده و شهادت یا اﻇهارات او مﺆثر در اﻇهار نظر نهـایي
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آسـيﺐپـﺬیري مطلع شود و با علم به اینکه وي امکان دسترسي و مراجعه به مراجع صالح را ندارد و با وجود
آنکه خطـري متوجـه خود او یا دیگران نميشـود ،مراتﺐ را بهمراجع صالح اعالم نکند ،بهپرداخت جزاينقـدي
درجـهي هفـت محکـوم ميشود.
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قانون به صورت مشهود واقع شود ،در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري ،تمام شهروندان
ميتوانند اقدامات الزم را براي جلوگيري از فرار مرتکﺐ جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.
به این ترتيﺐ در موارديکه خشونت جسمي آسيﺐزننده که خوف صدمات جاني نسبت به
زن وجود دارد یا تجاوز جنسي و امثال آن واقع گردد ،شهروندان در صورت فقدان قواي نظامي
ميتوانند موجبات توقف و به نوعي بازداشت خشونتگر را فراهم نمایند.
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رفع خصومت ناشي از خشونت عليه زن– درموردي که ازسوي همسر روي داده با توجه به
ویژگي خاص این جرم که مناسبات قوي با پيوندهاي خانگي دارد ،کامالً در قالﺐ ميانجيگري
که از اصليترین جلوههاي عدالت ترميمي است و داراي کارکردهاي بسيار مثبتي ميباشد،
قرارميگيرد.
براي برخي از اشکال بزهدیدگي ،به ویژه در جایي که بزهدیده و مجرم یک رابطهي اجتماعي
نزدیک دارند ،پرهيز از تأثيرات منفي تعقيﺐ کيفري ،دستکم ميتواند سودهایي هم براي
بزهدیده وهم براي مجرم داشته باشد .توسل به ميانجيگري بهویژه درخصوص مواردي است که
آیين دادرسي کيفري معمول ،اهداف دادرسي را تأمين نمينماید .ميانجي گري قالﺐ جدید
دادرسي مبتني بر کدخدامنشي و حل دوستانهي اختالف ناشي از جرم است (توجهي،۱377 ،
ص .) ۱85
یکي از مهمترین ساز و کارها درقبال خشونت عليه زنان در مرحلهي دادرسي ،ميانجيگري
است .ا هميت این امر ،آنگاه بيشتر مورد توجه قرار ميگيرد که در خشونت هاي خانگي،
بزهکار و بزه دیده روابط خویشاوندي نزدیکي دارند که الزم است تالش گردد این روابط حفظ و
تحکيم گردد و استفاده از ساز و کارهاي سنتي عدالت کيفري در بيشتر موارد ،نه تنها مشکلي
را حل نميکند؛ بلکه افزایش خصومتهاي بين طرفين افراد درگير با آنرا با بحرانهاي مختلف
روبرو مي کند .بنابراین توجه به مباحثي ﭼون عدالت ترميمي و قضازدایي در این رابطه از
اهميت بهسزایي برخوردار است .ضمناً ،بزهدیده ممکن است نزد پليس یا در محضر دادگـاه
احساسات خودرا ابراز نکند ،زیرا که این احتمال وجود دارد که در اینباره از او پرسش نشود،
ولي شاید در فضاي غيررسميتر ،این امور را ابراز دارد (نوبهار  ،۱3۹0 ،ص .) ۹4
با ارجاع موضوع به ميانجيگري درخشونتهاي خانگي ،باید اهداف ﭼندي در قبال بزهدیده
و بزهکار دنبال گردد ،در قبال بزهدیده ميانجيگري باید در پي التيام رواني و کاهش اثرات
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روحي خشونت باشد .پيشگيري از قرباني شدن دوبارهي بزهدیده ،رفع تنش ميان او و بزهکار و
ترميم خسارات مادي ازجمله اهدافي است که باید در ميانجيگري تأمين گردد ( هرز،۱382 ،
ص .)۹۱در قبال بزهکار نيز ،باز اجتماعي کردن و جامعهپﺬیري دوبارهي بزهکار ،آشتي و مصالحه
با بزه دیده و تهدید توسل به ضمانت اجراهاي کيفري از جمله موضوعاتي است که باید مدنظر
ميانجي یا ميانجيگران باشد .ارجاع امر به ميانجيگري باید در تمام مراحل دادرسي عملي
باشد .در این مورد باید اصولي لحاظ گردد؛ اوالً ارجاع موضوع به ميانجيگري با رضایت طرفين
صورت گيرد و گرنه نتيجه مثبتي از آن عاید نخواهد شد .ثانياً با توجه به حساسيت موضـوع و
اهميت نهـاد خانواده ،باید اصـل رازداري و محـرمانه بـودن رعایت گردد .تمام مراحل
ميانجيگري باید به صورت غيرعلني رعایت گردد .ثالثاً توافقات حاصله ميان طرفين باید از
سوي دستگاه عدالت کيفري محترم شمرده شود و باالخره اصل بيطرفي ميانجي نيز باید لحاظ
گردد ،مگر در مواردي که طرفين نسبت به شخﺺ خاصي توافق کرده باشند (رستمي،۱386 ،
ص .)48
مادهي  82قانون آیين دادرسي کيفري مقرر داشته است که “در جرایم تعزیري درجهي
شش ،هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است ،مقام قضایي ميتواند به درخواست
متهم و موافقت بزه دیده یا مدعي خصوصي و با أخﺬ تأمين متناسﺐ ،حداکثر دو ماه مهلت به
متهم بدهد تا براي تحصيل گﺬشت شاکي یا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام کند .همﭼنين
مقام قضایي مي تواند براي حصول سازش بين طرفين ،موضوع را با توافق آنان به شوراي حل
اختالف یا شخﺺ یا مﺆسسهاي براي ميانجيگري ارجاع دهد .مدت ميانجيگري بيش از سه ماه
نيست .مهلتهاي مﺬکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط براي یکبار و به ميزان مﺬکور قابل
تمدید است .اگر شاکي گﺬشت کند و موضوع از جرایم قابل گﺬشت باشد ،تعقيﺐ متوقوف
مي شود .در سایر موارد ،اگر شاکي گﺬشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت
آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکوميت مﺆثر کيفري باشد ،مقام قضایي ميتواند
پس از أخﺬ موافقت متهم ،تعقيﺐ وي را از شش ماه تا دو سال معلق کند .در اینصورت ،مقام
قضایي متهم را با رعایت تبصرههاي مادهي ( )8۱این قانون حسﺐ مورد ،مکلف به اجراي برخي
دستورهاي موضوع ماده مﺬکور ميکند .همﭼنين در صورت عدم اجراي تعهدات مورد توافق از
سوي متهم بدون عﺬرموجه ،بنا بهدرخواست شاکي یا مدعي خصوصي ،قرار تعليق تعقيﺐ را لغو
و تعقيﺐ را ادامه ميدهد".
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در این ماده در قسمت اول با دادن مهلت به متهم براي اخﺬ رضایت شاکي بدون دخالت
شخﺺ ميانجيگر و حق رضایت براي مقام قضایي ،ميانجيگري جامعوي را پيشبيني نموده
است .در قسمت دوم ماده با قيد مقام قضایي ميانجيگري دولتي را مطرح نموده است که با
نظارت مقام قضایي تصميم مقتضي اخﺬ خواهد شد .به این ترتيﺐ دادسرا از وضعيت تفتيشي
محض خارج شده و بيشتر جنبهي اتهامي ميگيرد (آشوري ،۱386 ،ص .) 345-336
آیيننامهي ميانجيگري در امور کيفري که در راستاي اجراي مادهي  84قانون آیين
دادرسي کيفري مصوب  ۱3۹2و اصالحيهي آن در مورخ  ۹4/۹/8تصویﺐ شده است؛ در مادهي
 ۱ميانجيگري را فرایندي تعریف کرده است که در طي آن بزهدیده و متهم با مدیریت
ميانجي گر در فضایي مناسﺐ در خصوص علل ،آثار و نتایج جرم انتسابي و نيز راههاي جبران
خسارت ناشي از آن نسبت به بزهدیده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش ،تعهدات
و حقوق طرفين را تعيين مينمایند .بنابراین در مرحلهي اول وضعيت روحي و آمادگي رواني
مجني عليه باید مورد توجه قرار بگيرد که آیا توانایي رویارویي با مرتکﺐ و تجدید دوبارهي
حوادث را دارد یا خير.
از سوي دیگر در تعریف جرم در بند پ همين ماده آمده است که جرایم تعزیري درجهي
 6تا  8که مجازات آن قابل تعليق است را بيان نموده است .لﺬا اساساً جرایم مستوجﺐ قصاص،
دیه و حدود از حوزهي ورود به ميانجيگري خارج ميشوند و حتي ورود به عنف به ملک
موضوع مادهي  6۹۱و  6۹4ق.م.ا و همﭼنين سقط جنين به واسطهي ضرب و جرح (مادهي
 622ق .م.ا) هم قابل ارجاع به ميانجيگري نيست .در صورتي که برخي از انواع این جرایم
خصوصاً در حوزهي خانگي اتفاق مي افتد و اگر ﭼه هدف حمایت از زن خشونت دیده است ،اما
در حوزهي خشونت خانگي باید با احتياط و با اولویت تحکيم رابطهي خانوادگي و ایجاد سازش
صحيح بدون بيم برگشت در ﭼرخهي خشونت اقدام شود .این مسئله در مادهي  77الیحهي
تأمين امنيت به این شرح مقرر شده که ":در تمامي اقدامات موضوع این قانون ،اولویت با
تدابيري است که منجر به تحکيم و تقویت نهاد خانواده استواري روابط خانوادگي و یا حفظ
حضور زن در محيط خانوادگي و منزل شود".
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در مادهي  5۹الیحهي جامع تآمين امنيت زنان ،۱قانونگﺬار پيشبيني نموده است که در
صورتي جرم مشمول قانون فوق از جمله جرایم قابل گﺬشت باشد و یا جرم غيرقابل گﺬشتي که
داراي مجازات قانوني حبس یا جزاي نقدي درجهي  7 ،6و  8است؛ مقام قضایي با رعایت
شرایط قانوني با اخﺬ تمين مناسﺐ مهلتي به جهت ميانجيگري در نظر بگيرد .به اینترتيﺐ
الزامات الیحه در خصوص ميانجيگري دامنهي وسيعتري از آیين نامه نحوهي ارجاع به
ميانجيگري را تبيين نموده است و محدود به جرایم قابل تعليق نشده است.
در تبصرهي ۱مادهي  25آیيننامه ارجاع امر به ميانجيگري ،قانونگﺬار پيشبيني نموده
است که ميانجيگر باید در گزارش خود وضعيت کلي بزهدیده و آثار رواني ،جسماني و مالي
جرم نسبت به وي ،مراتﺐ ندامت یا عﺬرخواهي متهم و تالش یا عدم تالش وي جهت جبران
آثار جرم و التيام بخشيدن به آثار بزهدیده را اشاره نماید تا در راستاي بينش بزهدیدهشناسي
عمل شود.
 -3-4تعامل مراکز درمانی با مراجع قضایی و پلیسی

 6، 7و  ،8مقام قضایي ميتواند با توافق طرفين و با اخﺬ تأمين مناسﺐ ،مهلتيکه بيش از دو ماه نباشـد بـه مـتهم
بدهـد تـا براي تحصيل گﺬشت شاکي یا جبران خسارت ناشي از جرم اقدامکنـد و یـا بـراي حصـول سـازش بـين
طـرفين موضوع را جهت ميانجيگيري به کلينيکها یا مﺆسسات مددکاري یا اشخاصحقيقي و حقوقي ذيصالح
ارجاعکنـد .مدت ميانجيگري از سه ماه بيشتر نخواهد بود .مهلتهاي مﺬکور در این ماده در صورت اقتضاء ،فقط
براي یک بـار قابلتمدید است .تبصره -ميانجيگيري و یا اقدامات سازشي به قصد حصول گﺬشـت و رضـایت،
مـانع از اقـدامات تعقيبـي دادسـتان نخواهند شد.
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عمدهترین موضوعي که دراین رابطه وجود دارد ،گزارش یا عدم گزارش بزهدیدگي زنان
است .آیا بزهدیدگي زنان نيز الزم است به وسيلهي مراکز بهداشتي به مراجع قضایي یا پليسي
گزارش شود ،کما این که در بسياري از کشورهاي دنيا ،مراکز بهداشتي موﻇف به گزارش
بزهدیدگي ازخشونت هستند و اما آیا این شيوه ،ميتواند راهکار مناسبي براي کشف و مقابله با
بزهدیدگي زنان باشد؟
در پاسخ ،باید اذعان کرد که اگرﭼه این امر ،موجﺐ کشف هرﭼه بيشتر جرایم خشونتآميز
ميگردد و شاید رقم سياه بزه دیدگي زنان را کاهش دهد ،ولي از سایر عواقﺐ این راهکار
نميتوان صرفنظر کرد .زیرا که زنان بزرگسال بزهدیده ،افراد عاقل و بالغي هستند که خود،
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توانایي و اختيار مراجعهي قضایي و پليسي را دارا ميباشند و اجبارآنان به این امر ،برخالف
آزادي و اختيار آنها ميباشد.
نکته ي دیگر در تعامل مراجع قضایي و پليسي با مراکز اورژانس قربانيان ،پﺬیرش بدون قيد
و شرط قربانيان معرفي شده توسط این مراجع ميباشد .زیرا همانطور که در مباحث قبلي
اشاره کردیم ،یکي از وﻇایف پليس در برخورد با خشونتدیدگي زنان ،معرفي و اعزام به
اورژانس و مراکز بيمارستان است که الزم است همکاري الزم در این مورد صورت گيرد و به
بهانههایي ﭼون پرداخت هزینهي درمان و سایر مسائل ،درمان و پﺬیرش قربانيان با تأخير انجام
نگيرد( .نجفي ابرند آبادي ،۱38۱ ،ص.)42
هم ﭼنين ،درج دقيق آثار و آالم جسماني و رواني ناشي از خشونت در پرونده باليني
قربانيان است که در صورت نياز مراجع قضایي ،بتواند مورد استفاده قرار گيرد که در این رابطه،
پيش بيني نهاد پزشکي و قضایي در مراکز اورژانس بيمارستان ،متشکل از متخصصين پزشکي
قانوني و افسران قضایي است که کمک شایان توجهي در رسيدگي به جرایم خشونت عليه زنان
و نيز سایر جرایم خشونت آميز است .این نهاد ميتواند در حفظ آثار و دالیل جرم ،مصاحبهي
اوليه با بزهدی دگان ،تنظيم شکایت و غيره کمک نماید .زیرا در بسياري از موارد که بزهدیدگان
خشونت یا حتي سایر جرایم مثل ایراد ضرب و جرح عمدي شدید ،تصادفات رانندگي و غيره به
لحاظ و خامت اوضاع و گاه مرگ قرباني به لحاظ عدم اقدام سریع و به موقع مراجع پليسي و
قضایي در جمعآوري دالیل و مدارک ،اخﺬ توضيحات قرباني و نيز تأخير در اعزام بزهدیده به
پزشکي قانوني ،آثار و دالیل جرم از بين رفته و مرتکبين به راحتي از ﭼنگال عدالت فرار
ميکنند.
۱
در مادهي 50و  5۱الیحهي تأمين امنيت زنان  ،اعالم فوري موارد خشونت عليه زنان را به
مراجع انتظامي ،از وﻇایف مراکز درماني ،پزشکي و کلينيک هاي مددکاري قرار داده است ،به
نحويکه حتي یکي از جهات شروع دعواي عمومي گزارشهاي کلينيکها و مراکز درماني است
 ۱ماده -50مراکز درماني و پزشکي مکلفند در صورت مواجهه با موارد خشونت عليه زنان موضوع این قـانون ،فـوراً
مراتﺐ را به مراجع انتظامي اعالم نمایند.
ماده  -5۱مﺆسسات مددکاري و کلينيکهاي مددکاري در صورت مواجهه با موارد خشونت عليه زنان موضوع ایـن
قانون و در صورت اعالم رضایت قرباني ،مکلف به گزارش موضوع به مراجع انتظامي یا قضایي هسـتند .مﺆسسـات
مددکاري در موارديکه زن قرباني خشونت امکان اعالم یا پيگيري شـکایت نـدارد ،مـيتواننـد بـه نماینـدگي از
او شکایت کنند.
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که در واقع موسع جهات عمومي شروع دعواي کيفري در مادهي  64قانون آیين دادرسي
کيفري است و همﭼنين در مادهي  ۱2الیحهي تأمين امنيت زنان ۱در جهت تأمين این هدف
وزارت بهداشت و آموزش پزشکي موﻇف شده است تا مقدمات الزم جهت پﺬیرش اورژانسي این
قبيل قربانيان را با پيشبيني دورههاي الزم آموزشي براي کادر برخوردکننده با آنها در نظر
بگيرد .بهعالوه با اختصاص سامانهاي براي ثبت صدمات مشکوک به آزارها وخشونتهاي عليه
زنان -صرف نظر از اعالم جرم و شکایت قرباني– سوابقي جهت ارائه به مراکز قضایي داشته
باشد.
 -4-4خانهي امن
2

سازمان بهزیستيکشور به موجﺐ مادهي  22الیحهي جامع تأمين امنيت زنان مکلف شده
است جهت توانمندسازي و بازپـﺬیري اجتمـاعي زنـان بزهکـار یـا داراي حالت خطرناک،
نسبت به تأسيسخانههاي امن و مراکز اورژانس اجتماعي به جهت پﺬیرش و نگهداري زنان
موضوع این قانون با معرفي دادستان ،مرجع قضایي رسيدگيکننـده و مراکـز مراقبـت پس از
خروج و ارائه گزارش به مرجع ذيربط اقدام نمایند .اگر ﭼه موضوع ماده زنان بزهکار است اما
به قرینهي مواد  ۱8و ۱۹الیحهي تأمين امنيت 3که در ادامه توضيح داده ميشود ،تأسيس این
اماکن جزو وﻇایف بهزیستي خواهد بود.

 ۱ماده  – ۱2وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مکلف است اقدامات زیر را در راستاي تحقق اهداف ایـن

حالت خطرناک نسبت به تأسيس خانه هاي امن و مراکز اورژانس اجتماعي با شرح وﻇایف ذیل در مراکز استان ها
اقدام نماید ...:
 3مادهي  - ۱8سازمان بهزیستي کل کشور مکلف است اقدامات زیر را در راستاي تحقق اهداف این قانون انجام دهد:
الف ... -
ب -ایجاد و گسترش کلينيکها و مﺆسسات مـددکاري اجتمـاعي و مشـاوره و خانـههـاي امـن و مراکـز اورژانـس
اجتماعي در مناطق استاني و شهرستاني و حوزه بندي مناطق تحتنظر؛
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قانون انجام دهد:
الف ... -
ج -اتخاذ تدابيري جهت مکلف نمودن مراکز درماني به پﺬیرش و درمان زنان قرباني خشونت با فوریت؛
ز -ایجاد سامانهي ثبت کليهي آثار جسمي و رواني ناشي از خشونت جهت ارائه به مراکز قضایي در موارد لزوم؛
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این نياز در خصوص زنان بزهدیده خشونت ،بهصورت تأمين امنيت آني و فوري او جهت
جلوگيري از بزهدیدگي ثانویه است ،زیرا بسياري ازخشونتدیدگان ،به لحاظ فقدان سرپناه
حمایتي از ایشان ،تمام نامالیمات و فشارها را تحمل کرده و هيﭻ اعتراضي نميکنندکه همين
امر ،ميزان بزهدیدگي آنان را تشدید ميکند .از سويدیگر ،گاه حضور زن در خانهي مشترک با
همسر یا دیگر اعضاي خانواده ،امنيت جاني وي را حداقل درکوتاه مدت به خطر مياندازد.
این خانهها ،ضمناً خدمات مشاورهاي یا تلفني و فوقالعاده فوري ،در مواردي نيز ،حمایتها
و توصيههایي به زنان و دختراني که مورد تجاوز به عنف یا حملهي جنسي قرار گرفتهاند ،قطع
نظر از آنکه به پليس گزارش شده یا نه ،ارائه ميدهند.
ایجاد و گسترش خانههاي امن و مراکـز اورژانـس اجتماعي و فراهم آوردن امکانات الزم از
قبيل سامانههاي مخابراتي و رایانهاي بـه منظـور اخـﺬ گـزارشهـا ،شکایـات و جمعآوري
اطالعات مربوط به زنان قرباني یا در معرﺽخشونت و اقدام الزم جهت معرفي این سامانههـا و
بازرسي و نظارت مستمر بر عملکرد کلينيکها و مﺆسسات مددکاري اجتماعي ،خانههاي امن و
مراکـز اورژانـس از وﻇایف اداره بهزیستي در مادهي  ۱8الیحهي تأمين امنيت قرار داده شده
است.
همﭼنين در مادهي  ۱۹الیحهي مﺬکور شهرداريها مکلف شدهاند در راستاي اهداف این
قانون به تخصيﺺ و تجهيز فضاي فيزیکي و امکانات مناسﺐ جهت ایجاد و گسترش مراکز
اورژانس اجتماعي و خانههاي امن بپردازد.
۱
در مادهي  ۱۱الیحهي خشونت خانگي عليه زنان  ،خانهي امن را موسسه و مکاني تعریف
نموده که مناسﺐ براي نگهداري ،تضمين امنيت ،حمایت و توانمندسازي بزهدیده این قانون؛
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ز -بازرسي و نظارت مستمر بر عملکرد کلينيکها و مﺆسسات مددکاري اجتماعي ،خانههاي امن و مراکـز اورژانـس
اجتماعي و ارائه کنندگان خدمات حمایتي ...
مادهي  - ۱۹شهرداريها مکلفاند در راستاي اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:
الف  -تخصيﺺ و تجهيز فضاي فيزیکي و امکانات مناسﺐ جهت ایجاد و گسترش مراکز اورژانس اجتماعي،
خانههاي امن و کلينيکها و مﺆسسات مددکاري؛
 ۱مادهي  – ۱۱خانهي امن زنان – که به هر م وسسه یا مکان مناسﺐ براي نگهداري ،تضمين امنيت ،حمایت و
توانمندسازي بزهدیده ي این قانون ،فرزندان وي و در صورت نياز اعضاي خانواده او اطالق مي شود؛ باید در سراسر
کشور تأسيس شود و تمامي زنان به آن دسترسي داشته باشد تابع شرایط زیر است:
نشاني این خانهها باید مخفي باشد.
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فرزندان وي و در صورت نياز اعضاي خانواده او که بایستي داراي نشاني مخفي باشد  .در این
الیحه برخالف الیحهي تأمين امنيت زنان عالوهبر تأکيد بر مخفي بودن آدرس و مشایعت
نهادهاي انتظامي ،نگهداري اعضاي خانواده بزهدیده هم پيش بيني شده است که ميتواند مانع
تهدید قرباني از سوي بزهکار و سایر جرایم عليه عدالت قضایي گردد.
 –5 -4ارائهي اطالعات الزم و خدمات مشاورهاي

یکي از خدمات مشاورهاي ،ارائهي اطالعاتي در زمينهي مسایل حقوقي و قضایي است .زیرا
که نياز به راهنمایي و ارائهي اطالعات در زمينهي شکایت از جرم و ﭼگونگي جبران خسارت
یکي از نيازهاي مهم بزهدیدگان ميباشد .الزم است آنها پس از وقوع جرم و گزارش آن به
پليس بدانند که ﭼه باید بکنند؟ ﭼگونه طرح دعوا نمایند؟ به کجا مراجعه نمایند؟ ﭼهطور در
مقام کسﺐ خسارت وارده برآیند؟ بهعالوه پليس موﻇّف است که بزهدیدگان را از روند دادرسي
و پيشرفت پرونده آگاه سازد و به بزهدیده اطالعاتي بدهد و از وجود مراکز امداد رساني
بزهدیدگان آگاه سازد.
۱
در این خصوص کانونهاي وکالي دادگستري به موجﺐ مادهي  20الیحهي جامع تأمين
امنيت زنان موﻇف به تهيهي ليستي از وکالي حاذق در این خصوص که اولویت با وکالي زن
خواهد بود شدهاند .
 -6-4جبران خسارت

در روند حمایت از بزهدیدگان ،وجود نهادهاي دولتي و غيردولتي که وﻇایف ناﻇر بر جبران
فوري خسارت بزهدیده را بالفاصله پس از وقوع جرم و همﭼنين خسارتزدایي و ترميم را در
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در صورت تمایل بزه دیده یا اطرافيان او با نيروي انتظامي ،اقوام بزهدیدهي یاد شده با مشایعت نيروهاي واحد به
این خانههاي امن راهنمایي شوند.
 ۱مادهي  - 20کانونهاي وکالي دادگستري مکلفاند در راستاي تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام
دهند:
الف  -تهيهي فهرستي از وکالي داوطلﺐ ارائهي خدمات حقوقي معاضدتي به زنان قرباني خشونت؛
ب -معرفي وکيل معاضدتي در موارد اعالم نياز از سـوي مﺆسسـات و کلينيـکهـاي مـددکاري و مراکـز اورژانـس
اجتماعي و تخصيﺺ اولویت در این زمينه؛
ج -نظارت برعملکرد وکالي داوطلﺐ و معاضدتي و تهيهي گزارش ساالنه آن جهت ارائه به کميته ملي؛
تبصره -در انتخاب وکالي داوطلﺐ و معاضدتي ،اولویت با وکالي زن ميباشد.
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پایان فرایند عدالت کيفري انجام ميدهند ،امري ضروري است .کميسيونهایي که با این اهداف
تشکيل مي شوند ،به قضات کيفري این امکان را خواهند داد تا در ترميم شرایط مادي و معنوي
بزهدیده موفق عمل کنند .نهادهایي که امروزه جاي آنها در کنار نظام عدالت کيفري خالي
است .امکان جبران خسارتهاي بزهدیدگان جرمهایي که مباشر جرم ناشناخته یا معسر است،
از طریق این کميسيونها فراهم مي شود .در کنار کميسيون مﺬکور که با وجاهت دولتي به
جبران خسارت مي پردازند باید توجه داشت که در جبران خسارات رواني ،معنوي و اجتماعي
اغلﺐ نهادهاي مردمي بهصورت افتخاري به کمک بزهدیدگان ميآیند و به این نحو مشارکت
سازمانیافته مردمي در کنار تالشهاي دولت جهت خسارتزدایي محقق ميگردد .به بيان
دیگر ،اگر جبران خسارت معنوي و اجتماعي از عهدهي کميسيونهاي دولتي خارج باشد ،این
مهم برعهدهي مردم داوطلﺐ گﺬاشته ميشود تا از طریق انجمنهایي که از طریق قضات
بازنشسته ،محکومين و مجرمين سابق وکال ،افراد پليس بازنشسته و طيف خاصي از بزهدیدگان
یا خانوادههایشان تشکيل شده به کمک و امدادرساني به بزهدیدگان بپردازند(ابرندآبادي،
پيشين ،ص  .)45مادهي 7۹الیحهي تأمين امنيت بيان نموده که " :درآمدهايحاصل از وجوه
دریافتي و جرایم نقدي موضوع این قانون در اختيار صندوق حمایت از بـزهدیدگان قرار
ميگيرد".
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مداخله ي شهروندان در فرایند دادرسي کمک شایاني به نظام عدالت کيفري در حل وفصل
اختالفات ميکند .لﺬا در حقوق کيفري ایران عليرغم اینکه توجه به مباني فقهي و حقوقي
ﻇرفيت مناسبي براي استمداد از نهادهاي مردمي وجود دارد و بهویژه با تصویﺐ قانون
آیيندادرسي کيفري گامي مهم در جهت مردميکردن دادرسي کيفري برداشته شده است .از
جمله مادهي  66قانون آیين دادرسي کيفري مصوب  ۹2که مواردي را در خصوص سياست
جنایي مشارکتي بيان کرده که تا به حال در نظام قضایي ایران مورد توجه قرار نگرفته بود .در
جرایم عليه زنان به دليل بعد پنهاني وآپارتماني بودن آنها و ازسويدیگر نگراني بزهدیده از
واکنش ،برﭼسﺐ و قضاوتهاي سيستم قضایي در خصوص وي؛ وجود ﭼنين نهادهایي بسيار
ضروري ميبود .در الیحهي خشونت خانگي حوزهي مداخلهي سمنها نسبت به قانون
آیين دادرسي کيفري محدودتر شده و صرفاً به بيان مشایعت در بيان واقعه بسنده شده است و
بنابراین تخصيﺺ حقوق مثبتي در این خصوص صورت نگرفته و مندرجات قانون آیيندادرسي
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از این لحاظ کافي بوده و نيازي به مادهي  ۱8الیحهي خشونت خانگي عليه زنان با این منطوق
فعلي نخواهد بود.
نوع دیگري از مداخلهي جامعوي در تبصرهي  ۱مادهي  45قانون آیيندادرسي کيفري
پيشبيني شده است؛ به نحوي که در جرایم مندرج در این ماده و در صورت فقدان ضابط در
جهت جلوگيري از تضييع حقوق بزهدیده و تقویت سرمایه اجتماعي جلوگيري از فرار بزهکار که
ميتواند به نوعي بازداشت و تحت نظر قرار گرفتن وي تلقي گردد ،پيش بيني شده است.
در الیحه ي تأمين امنيت زنان براي نخستين تکليف اعالم جرم خشونت عليه زنان براي
شهروندان با ضمانت اجراي جزاي نقدي درجهي هفت در نظر گرفته شده است که خود موجﺐ
کاهش رقم سياه در جرایم خشونت بار عليه زنان ميشود.
همﭼنين مندرجات مادهي  82قانون آیيندادرسي کيفري با پيشبيني فرایند ميانجيگري
و توسل به کدخدامنشي و همﭼنين سمنهاي تأسيس شده با این هدف که فرایند سه جانبهاي
فارغ از تشکيالت معمول دادرسي کيفري را در نظر گرفته است .هرﭼند در اصالحات این قانون
در سال  ۹4قانونگﺬار ،برخي مداخالت سمنها در اعتراﺽ و ارائهي ادله را محدود نموده است
و در عمل آنطور که الزم است انتظارات جرمشناسانه را تأمين نميکند .امکان توسل به
ميانجيگري در الیحهي تأمين امنيت به افزایش حوزهي جرایم تحت شمول مورد پيشبيني
قرار گرفته است؛ به نحوي که برخالف مادهي قبل محدود به جرایم قابل تعليق نشده است.
تعامل کلينيکهاي بهداشتي و مددکاري با نهاد قضایي و پليسي در اعالم بهموقع صدمات و
اعالم جرم ،تعامل کانونهاي وکال در خصوص ارائهي معاضدت و مشاورههاي حقوقي به
بزه دیدگان و در صورت لزوم وکالت ایشان در محاکم ،اسکان زنان براي اجتناب از تحمل
خشونت مجدد و حفظ امنيت آنان در خانههاي امن از جمله اقدامات حمایتي واکنش محور
مشارکتي در الیحهي تأمين امنيت زنان است.
در مقابل اقدامات کنشمحور مشارکتي محدود به ارائهي آموزشهاي الزم و مکفي به زنان
و مردان از سوي نهادهاي مختلف آموزشي ،قضایي ،بهداشتي و انتظامي است و همﭼنين تکليف
انجام تحقيقات غير جانبدارانه و مستقل نسبت به وضعيت خشونت عليه زنان و ارائهي نتایج
این تحقيقات و آمارهاي آن به نهادهاي ذيربط و انتشار آن است که در مواد مختلف الیحهي
جامع تأمين امنيت عليه زنان پيشبيني شده است .بنابراین مقنن در تدوین این لوایح به
ضرورت تعامل نهادهاي جامعوي و دولت براي اجتناب از خشونت عليه زنان و یا حمایت موثر از
آنها توجه نموده است.
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