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 چکيده

بیین علل و عوامل موثر در آن می توان به نقش تزنان و جرایم نگاهی جامعه شناسانه به مفهوم جرم و با 

از جمله این عوامل می توان به   .نها پی بردآکلیدی خانواده در ارتکاب این نوع از جرایم و یا پیشگیری از

زنان وجود روابط ضعیف  و حتی متعارض بین اعضای خانواده وعدم  در حاکمیت ارزشهای اخالقی ضعف 

متاسفانه قوانین و  .های اجتماعی اشاره کرد شتوانایی زنان برای مقابله متغیرهای جنسیتی و شرایط و نگر

مقررات حاکم بر قوانین مربوط به جرایم زنان هنوز جهت تامین منافع و مصالح ایشان پویایی الزم و نگاه 

در این زمینه شاهد کژاندیشی هایی نسبت به جرایم زنان هستیم که و  وع جرم را ندارندقیرانه از وپیشگ

بین المللی  زنان باید در سایه ایده آلهایی که در قوانین .ایشان شده است از سوی زمینه ساز وقوع جرم 

البته در قانون مجازات اسالمی جدید  .تجربه کننداعالم شده زندگی توام با امنیت و آرامش و کرامت را 

این قانون نسبت به قانون  است . تغییراتی با نگاه به عدالت ترمیمی نسبت به جرایم زنان صورت گرفته 

 قبلی مترقی تر است در نتیجه اجرا ی این قانون  با استقبال جامعه حقوقدانان و قضات روبرو شده است در

یفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی جایگاه عدالت ترمیمی د این پژوهش با روش توص

قانون مجازات اسالمی جدید نسبت در آن  ءنظام حقوقی و ضرورت پرداخت ویژه و احیاجرایم زنان و در ر

 .به قانون مجازات اسالمی سابق می پردازد

ین کشور های مختلف به اشکال و روشهای متفاوت تفاوت در وضع و اجرای قوانین به دلیل جنسیت در قوان

شود که این استثنائات به لحاظ توجه به وضعیت جسمی و روحی بانوان و در جهت حمایت از آنها  دیده می

 وضع شده است.

 .ضمانت اجرا ،قانون مجازات ،عدالت ترمیمی ،جرایم زنان :يديکل واژگان
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 2، معصومه صالحی1علی یوسف زاده 

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان. 1
 دانشجوی ارشد جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان. 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 معصومه صالحی

 سياست جنایی افتراقی ایران در جرایم زنان
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 مقدمه
 بزهکار و دهیبزهد بلامق در ثرمؤ و منسجم ییالگو میترس به نسبت که دارد یم آن بر را قانونگذار یافتراق ییجنا استیس گاهیجا

  .دینما یشیاند چاره حوزه نیدرا متعصبانه و جانبدارانه یریگ جهت از بدور

 یمیترم و ییقضا شبه یراهبردها قیطر از کارآمد نظام کی سطح در بزهکار از ییقضازدا یافتراق ییجنا استیس یهایژگیو از یکی

 است جامعه یرفتار و یفکر سطح ارتقا و رشد در ثرؤم عناصر به جامعه و قانونگذار توجه از ییپرتو یمیترم و ییقضا شبه یراهبردها.  است

 جامعه و دولت یعنی ردیگ یم بر در زین را یاجتماع و یفرهنگ و یاجتماع ریتداب یفریک اقدامات بر عالوه موسع رمفهوم د ییجنا استیس

 .دهند یم انجام جرم از یناش یها بیآس کاهش و جرم از یریشگیپ جهت در را رانهیشگیپ اقدامات و ریتداب هم با همراه

احترام به حقوق زن و مرد و عدم تبعیض جنسیتی جامعه بین المللی را بر آن داشته تا قوانین متفاوت تری را با توجه به مالحظات 

 های جنسیتی لحاظ کنند که سیاستهای افتراقی را نسبت به متهمان و مجرمان اعمال کنند . جسمانی بانوان نسبت به دیگر گروه زیستی و 

و نگاه پیش گیرانه در وضع قوانین از سوی مشارکتی و افتراقی سیاست جنایی توجه به اولین گام در حمایت از حقوق زنان بزهکار 

 قانونگذار است .
 

 تحقيقپيشينه -1
تفاوت در تدوین و اجرای قوانین به دلیل متغیر های جنسیتی از گذشته تا به امروز در قوانین کشور های مختلف با روشهای مختلف 

 سهم تلدو حال هر به قانون تیحاکم عدم ای تیحاکم چالش در دهد یم نشان رانیا در یگذار قانون سال صد مطالعه به چشم میخورد .

 عدالت یاجرا به ناظر قانون یاجرا و وضع با ژهیو به امر نیا است کرده خود نآ از را یفریک عدالت یاجرا از یفرد به منحصر و یاساس

 اصول قانون در یفریک عدالت یاجرا یرسم ساختار جادیا با بیترت نیا به است شده محقق ییجزا محاکمات اصول قانون یعنی یفریک

 آن یبعد اصالحات و 1031 مصوب یعموم مجازات قانون یماهو ییجزا قانون وضع آن یبعد اصالحات و 1221 مصوب ییجزا محاکمات

 در جرم از دگانیبزهد نقش و سهم زانیم و دولت توسط یفریک عدالت یاجرا تیفیک صیتشخ و قلمرو نییتع فیتعر شدن یدولت ندیفرآ

 لحاظ به یفریک عدالت یرسم یاجرا سال صد طول در جهینت در شده نیمع ییجزا عدالت یاجرا و قیتحق,  بیتعق مراحل از کدام هر

 یماهو لحاظ به و یفریک یدگیرس ندیفرآ در بزهکار دولت ینیآفر نقش و مخاصمه و مبارزه کیکالس یالگو از ثرأمت عدالت یاجرا یشکل

 قانون در یمیترم عدالت مقاله) .  است بوده ها مجازات  و میجرا نییوتع دولت بیرق یب نقش از متاثر یفریک عدالت صیتشخ و فیتعر

 ( 2312,  یمومن سجاد,  میقد و دیجد یاسالم مجازات

  

  مساله انيب -2
 در بزهکار و دهیبزهد درمقابل ثرؤم و منسجم ییالگو میترس به نسبت که دارد یم آن بر را قانونگذار یافتراق ییجنا استیس گاهیجا

 و مند روش ییراهکارها یبررس یاجتماع کنترل یها مولفه و ارزشها تیحاکم لزوم به توجه با حال نیع در دینما یشیاند چاره حوزه نیا

 به نسبت .2 و میقد و دیجد یاسالم مجازات قانون در زنان میجرا یبررس و ییشناسا .1 به نسبت تا رسدیم نظر به یضرور گرا هدف

 .تا هزینه جرایم زنان به حداقل ممکن رسانده شودشود یشتریب اهتمام زنان میجرا در موثر و مناسب یها اجرا ضمانت یاجرا و ییشناسا

عالوه بر اقدامات کیفری شامل تدابیر اجتماعی و سیاست جنایی در مفهوم موسع سیاست کیفری است ولی در مفهوم موسع 

جنایی پیشگیرانه یا اقدامات کنشی و فعال نامیده می شوند فرهنگی و اقتصادی برای حمایت از بزهکار و بازاجتماعی او می شودکه سیاست 

اخالقی و قضایی جامعه ضروری به  جرایم زنان برای سالمتقوانین در . از این رو توجه به سیاست جنایی افتراقی بالخص در تدوین و اجرای 

 نظر میرسد .
    

 ميمفاه -3
به دنبال ترمیم و احیا روابطی است که در اثر وقوع جرم با فرهنگ سازی در رفتار های اجتماعی سیاست افتراقی و عدالت ترمیمی 

    آسیب دیده یا از بین رفته است .

 بار وخامت آثار شود تالش دیبا آن یاجرا در که معنا نیا به است برجبران یمبن یفریک امور به راجع عدالت از ینوع یمیترم دالتع

 و یتعد که کند یم نشان خاطر زهر هاوارد.  شود میترم نینماد یا گونه به ای کامل صورت به خواه آن از یناش یهازیان  و ضرر و جرم

 کردن درست جهت یتعهد او یبرا گردد جرم ای خطا مرتکب یگرید به نسبت یفرد یوقت که معنا نیا به گرددیم تعهد جادیا موجب تجاوز

 ( 2312,  یمومن سجاد,  میقد و دیجد یاسالم مجازات قانون در یمیترم عدالت گاهیجا مقاله)  گردد است برده نیب از آنچه ساختن و
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 بزهکار یبرا جرم میترم یبرا نهیزم و دردا طیشرا میترم در یسع و است آگاه خود عمل انجام از بزهکار یمیترم عدالت درنظام

 ینم سریم نیا و دینما اقدام خود رفتار رییتغ به نسبت دهیبزد به نسبت خود تیلمسئو و خود اشتباه و خطا رشیپذ با تا شود یم فراهم

 نگرش و اصالح و رییتغ به نسبت که یصورت در و است داده سوق جرم یسو و سمت به را بزهکار که ییازهاین رفع به توجه با مگر شود

 به او بازگشت ریمس جامعه و او نیب ما شکاف نیا و شود یم جامعه در او مجدد یابیباز عدم باعث زدن برچسب با ایو نشود اقدام بزهکار

  .گذارد یم باز او یبرا را مجرمانه اعمال مجدد تکرار و جرم یسو

 دل و ها ازین به توجه یمیترم کردیرو رد هدف نیمهمتر و ابدی بهبود شده نقض آنچه که است نآ صدد در یمیترم عدالت  

 (21-23ص,1021,یغالم) .باشد یم دهیبزهد یها یمشغول

 که یکسان نمودن ریدرگ یبرا است یندیفرآ یمیترم عدالت:  کند یم فیتعر نگونهیا را آن یمیترم برعدالت دیتاک با زهر هاوارد

 تعهدات و ها انیز و صدمات به توجه و نییعت به نسبت یجمع قیطر به تا است ریپذ امکان که انجا تا دارند یخاص جرم در یخاص سهم

 به نسبت بزهکار یمیترم دگاهیدرد .ندینما اقدام است ریپذ امکان که یا اندازه به امور دنیگردان راست و دنیبخش بهبود و امیالت جهت

 چه میقد و دیجد مجازات قانون یمیترم عدالت مقاله).  دولت نه گردد یم    متاثر جرم از شتریب جامعه و باشد یم پاسخگو دهیبزهد

 (2312, یمومن سجاد, دارد یگاهیجا

 

   یحقوق يها نظام در یميترم عدالت -4
 یها نظام در کندیم مشخص را نظام نآ استیس گونه نیمجرم و جرم مقوله به نظام آن واکنش برخورد نحوه یحقوق نظام درهر

 .کند یم مشخص را نظام نآ یاتخاذ استیس اساس و هیپا نیمجرم درمان و اصالح و یریشگیپ یبشر حقوق یالملل نیب

 یها شکسوتیپ از یاریبس اذعان به اوالً است یمیترم لتعدا یغرب مدل به وارده یرادهایا از یعار میکر قران ییجنا استیس

 و است آن یفلسف و کیولوژئدیا یمبنا است آن یمناد یمیترم عدالت که دگانیبزهد از تیحما طرح یمبان از یکی ییاروپا یمیترم عدالت

 مذهب بر یمبتن یحقوق یها نظام در امر نیا اصوالً چون است برگرفته یشرق مدل یاله میتعال در سازش نیا از را مبنا نای یغرب گفتمان

 یمجلس, 211ص,  2ج,1023, یقم,  01 نساء) .شود یم پروردگار یخشنود موجب دهیبزهد از دفاع و مظلوم از تیحما رایز تاس صادق

 (123ص, 22ج, ق 1111

 عفو به هیتوص .0 ییزدا قضا و مدار مدارا کردیرو دو تیحاکم .2 فریک با بزه تناسب .1 :مانند ییها لتیفض اسالم ییجنا استیدرس

 جب,  بطلیال,  اضطرار,  درء مانند یفقه قواعد یبرخ یمیترم تیماه .6 نیب ذات اصالح و شفاعت نهاد دو بست کار.1 یپوش بزه استیس .1

  .است اسالم ییجنا استیس محور میترم کردیرو نشانگر که شده عنوان قصاص یمیترم ابعاد و راتیتعز یمیترم تیماه .2 التوبه

 1012 یاسالم مجازات قانون در که یفریک نیقوان نییتق در یاسالم یجمهور ییجنا استیس کردیرو به توجه با رسد یم نظر به

 در و دارد سابق یاسالم مجازات قانون به نسبت یتوجه قابل گاهیجا بایتقر زین( دهیبزهد به توجه)یمیترم عدالت گاهیجا باشد یم ملموس

  (2312,  یمومن سجاد,  دارد یگاهیجا چه میقد و دیجد مجازات قانون در یمیترم عدالت)  است افتهی ءارتقا جهینت

 

  یاساس قانون در یميترم عدالت-5
 در آن به پرداختن .یاساس قانون در جمله از کرد مشاهده توان یم نیقوان مختلف انواع در را یمیترم عدالت موضوع به پرداختن

 با هییقضا قوه یحقوق معاون انییخدا.  است یمیترم کردیرو هب رانیا یاسالم یجمهور یحقوق نظام هژیو تیاهم از نشان یاساس قانون

 116 اصل 1 بند طبق:  گفت و کرد رهااش یاساس قانون در یمیترم عدالت تیاهم به یاسالم یجمهور یاساس قانون از یاصول به استناد

 سازش و صلح و یگر یانجیم قیطر از خصومت فصل.  است هییقضا قوه فیوظا از یکی خصومت رفع و یدعاو فصل و حل یاساس قانون

 . است شده لیتشک منظور نیهم به هم اختالف حل یشورا و است

 از دهیبزهد خسارت جبران با مجرمان فیتخف ای عفو درمورد یاساس قانون 113 اصل 11 بند در یمیترم عدالت یراهها از گرید یکی

  .بود خواهد برخوردار عفو شمول

  

 يفريک عدالت و یميترم عدالت تفاوت-6
 یسنت یفریک یدگیرس ندیفرآ در جهینت که است نیا در یسنت یدگیرس یفریک ندیفرا کی با یمیترم ندیفرآ کی یاساس تفاوت

 مالک نظر توافق اصوالً یمیترم در اما شود یم برنده نفر کی و بازنده نفر کی اصوالً یدگیرس روش نیا در.  است برائت ای تیمحکوم اصوالً

 معضل فصل و حل یبرا یفریک استیس بدون جرم از یناش ردهاو بیآس میترم یبرا را یاقدام چه که کنند یم توافق نفر چند ای دو.  است
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 عدالت شهیاند مقابل در یمیترم عدالت یها شهیاند جیترو و ینیگزیجا در یسع یمیترم عدالت طرفداران یبرا دهرک جادیا یفکر خالء جرم

 روابط به اهتمام یرنگ کم دست ای توجه عدم و تشخص فقدان صهیخص مقابل در یمیترم عدالت در بودن یشخص وصف. است یفریک

 ,یمومن سجاد، دارد یگاهیجا چه میقد و دیجد مجازات قانون در یمیترم عدالت. ) است یسزاده بر یمبتن یفریک عدالت در یشخص

2312) 

 عدم,  دهیبزهد به توجه عدم,  یناکارآمد لیدل به یفریک حقوق به که ییها انتقاد و رانیا در یقانونگذار از قرن کی گذشت از بعد

 از) .است شده ایمه یمیترم عدالت مدار اجتماع و یاجتماع یها مجازات حهیال بیتصو با ینسب ظهور یبرا را نهیزم آموزش و یبازپرور

 ( یحقوق یدالتونها, 1021, یمحمد عماد دیس , یمیترم عدالت تا یبیتخر مجازات

 ماده.  باشد یم حرکت حال در یمیترم عدالت سمت به یاجتماع یها مجازات حهیال جمله از یراتییتغ ظهور با ما یفریک قانون در

 به یخدمات 11 ماده و باشد یم یمیترم عدالت یاجراها ضمانت از یکی  یعموم خدمات که است گرفته الهام یمیترم عدالت از حهیال 01

 . شود فراهم یمعنو و یماد شکل به جرم آور انیز و مخرب اثر رفع جهت در دهیبزهد

 هید و دادن صدقه ، معروف به امر مانند یموضوعات در.  است شده توجه یفریک عدالت از تر شیب یمیترم عدالت به ینید مدل در

 . شودیم دهید یمیترم عدالت به توجه

 

 یميترم عدالت شبرديپ در قضات نقش-7
 نییرتع د قضات عیوس اراتیاخت به توجه با راتیزتع در.  شود یم احساس یفریک عدالت از تر شیب یمیترم عدالت در قضات نقش

 مقوله به قضات نگرش نیا دیشا و یفریک عدالت تا دهند سوق یمیمتر عدالت سمت به شتریب را حکم صدور توانند یم قضات میجرا حدود

   . شود محسوب جرم از یریشگیپ در یموثر عامل مجازات

 سخنان دنیشن با دهیبزهد دم لیاءاو دیشا میده قرار یمیترم نشست کی در را دهیبزهد و بزهکار یوقت قصاص در مثال فرض به

 . کنند خصومت لصف هید صورت به وارده خسارت جبران با ای شوند منصرف قصاص او از یسو از جرم ارتکاب لیدال ای و بزهکار

 هر حکم است موظف یقاض یاساس قانون 111 اصل طبق : گفت رنایا یخبرگزار با مصاحبه در هییقضا قوه یحقوق معاون انییخدا

 عدالت یراستا در توبه و عفو و سازش و صلح یبرا یعنی ببرد بهره یفقه منابع از نتوانست اگر و کند صادر قانون به استناد با را هیقض

 .ببرد پناه یفقه اصول به تواند یم یمیترم

 و سیپل و هییقضا قوه وکارکنان قضات به الزم آموزش و ها مجازات لیتبد و قیتعل و قیتعو بر یمبتن نیقوان بیتصو لزوم صیتشخ

 . باشد ثرؤم و راهگشا ییقضا ستمیس در یمیترم عدالت گسترش در تواند یم متهم تیشخص پرونده به هژیو توجه لزوم

 

  سابق و دیجد مجازات قانون در یميترم عدالت گاهیجا-8
 اضافه قانون به 1021 سال در بازدارنده اقدامات و شده نسخ دیجد مجازات قانون در یول شد بیتصو 1021 سال در ینیتام اقدامات

 یتیحما یطرحها,  درجه 2 به مجازاتها یبند میتقس,  سال 12 ریز محکومان یبرا اعدام نیگزیجا یأر به هااهدادگ ینسب الزام.  است شده

 سامانه قیطر از افراد یمجاز حبس امکان,  حبس نیگزیجا یمجازاتها,  مجازاتها یاجرا قیتعو,  مشروط یآزاد,  یآزاد مهین نظام مانند

 . است دیجد یاسالم مجازات قانون راتییتغ جمله از یکیالکترون کنترل

 منظور به دگاههاید و ریتفاس از یکل استنباط رهیدا جادیا دیجد و میقد مجازات قانون در یمیترم عدالت گاهیجا موضوع یبررس با

 در میترم عدالت مقاله)  . بوده نظر مد دگاههاید افتراق و اشتراک نقاط یرو بر تمرکز ییسو از و سو کی از دگاههاید قیتطب و سهیمقا یتجل

  (2312,  یمومن سجاد,  دارد یگاهیجا چه میقد و دیجد قانون

 بیعقت داشتن تیموقع اصل رشیپذ یراستا در ینوع به که یمیترم عدالت مکتب یها هزآمو از یکی الحق قانون در یمیترم عدالت

 کردن یفرد اصل بر یمبتن الحق قانون در یمیترم عدالت.  باشد یم مجازات یاجرا قیتعل, است مجازات کردن یفرد اصل زین و یفریک

 است شده محکوم یریتعز فریک به که است یکس مجازات ساختن متوقف و مجازات یاجرا قیتعل از منظور مجازات یاجرا قیتعل و مجازات

 .شود یم کنی لم کان او فریک و مجازات نکرده یگرید جرم مرتکب دادگاه دستورات از تیتبع صورت در و ینیمع مدت در چنانچه تا

 (12ص, 1020, نوربها)

 او خانواده و مرتکب هیناح از یزندان مجازات انباریز عواقب تحمل از یریگوجل یبرا. ستین گسترده جامعه دید از میجرا از یبعض

 ها مجازات ریتقد اصل تیرعا و جامعه یها هنجار با خود رفتار انطباق جهت مجرم به دادن فرصت,  مجرم کار یروین از جامعه یمند بهره

 . است گرفته نظر در ها مجازات یاجرا یبرا را هاتیتوج یفریک امور یاجرا در انصاف به توسل و
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 یآزاد دوران در چنانچه تواند یم هیعل مٌمحکو آن موجب به که ینهاد.  است مجازات یاجرا قیتعل کنار در مشروط یزادآ نهاد

 آمار کاهش موجب مجرم اصالح بر دیتاک بر عالوه که ینهاد.  شود آزاد یقطع صورت به دهد پاسخ ییقضا دستگاه اعتماد به مشروط

 . دهد یم کاهش تیقطع صورت در را(  یا حرفه کاران بزه با ینیهمنش مانند)  دارد حبس مجازات که یبیمعا و شده انیزندان

 

  زنان میجرا در یميترم عدالت گاهیجا-9
 مربوط به  یها بیسآ و میجرا خصوصب بوده فراوان یگفتگوها و بحث مورد همواره ریاخ یها دوره در زنان  لئمسا به پرداختن

 التیتحص سطح بودن نییپا, مجرم و معتاد نیوالد داشتن, نیوالد فقدان, یکاریب,  یاقتصاد فقر از گرفته تأنش تواند یم زنان میجرا .زنان

 بودن کم یحدود تا و خانواده یختگیگس هم از,  نامناسب یزندگ طیمح,  یاجبار یها ازدواج, نییپا سن در ازدواج, خانواده ای شخص

 یبزرگسال و یجوان, ینوجوان, یکودک دوران در یزنان نیچن. باشدو تقلید کورکورانه از فرهنگ منحط غرب  یمعنو و یاجتماع تعلقات زانیم

 . رندیگ یم قرار جامعه و خود انیاطراف یسو از یروح و یجسم یها بیآس و یتوجه یب و مهر یب مورد

 یختگیگس هم از باعث خانواده یاعضا نیب متعارض و فیضع روابط وجود .2 دو هر ای مادر فقدان ای پدر فقدان .1 مانند یعوامل

 نیا کاهش جهت در ییها راهکار با همراه زنان میجرا در.  شود یم زنان یبرا ییبهایسآ بروز باعث یختگیهمگس از نیا و شود یم خانواده

 نیب محبت و یمند عالقه حس شدن رنگ کم باعث که یفریک یاجراها ضمانت جمله از میشو یم روبرو زین ییها چالش با ها بیآس

 . آورد یم وارد یجد بیآس خانواده استحکام به و شده خانواده یاعضا

 یاجراها مانندضمانت اجراها ضمانت از یبعض اعمال چون است یبازنگر ازمندین زنان میجرا در مناسب یاجراها ضمانت لزوم

 در را یگرید انباریز آثار دهیبزهد و بزهکار از تیحما یجا به بالعکس و شده یخانوادگ و یاجتماع یها نهیهز و خطرات یدارا یفریک

 . کرد خواهد اختالل دچار را نوادهاخ یعاطف و یاخالق سالمت و داشت خواهد خانواده

 نظر به یضرور گرا هدف و مند روش یراهکارها یبررس یاجتماع کنترل یها مولفه و ارزشها تیحاکم لزوم به توجه با حال نیع در

 . رسد یم

 

 حمایت از زنان در قوانين کيفري ایران  -11
در نظام کیفری ایران نیز تدابیر قانونی و قضایی ویژه ای در راستای حمایت از بزهکاری و بزه دیدگی زنان در نظر گرفته شده است 

سیستم دادرسی بین زنان و مردان  در مانند حق برخورداری زنان از معاذیر معافیت یا تخفیف دهنده یا نحوه اجرای مجازات . این تفاوت ها 

 ارد تا از بانوان حمایت کیفری مناسب تری بعمل آید .ریشه فقهی د

در تحقیق و بازرسی در امور کیفری قانونگذار مسوولین تحقیق را به رعایت احتیاط به ویژه در مواجهه با اعمال منافی عفت که در 

ایت از بزه دیدگان و حفظ شئون اخالقی میشوند مکلف نموده و در مقام حمایت از حم قلمدادبزهدیده یا مجرم زنان پاره ای از این جرایم 

 (1022:  112) خالقی :  .اجتماع اجتماع محدودیت های خاصی را در فرآیند رسیدگی ایجاد کرده است

قانون آیین دادرسی کیفری برخی اقدامات احتیاطی مانند بازجویی و تحقیقات متهمان زن توسط ضابطان آموزش  103در ماده 

قال و اعزام و بدرقه آنان توسط ضابطان زن همگی در راستای حمایت از حقوق زن در فرآیند دارسی محسوب , همراهی و انتدیده زن

 . ( 12) قانون آیین دادرسی کیفری جدد ماده  .میشود

مینماید تفتیش و بازرسی باید با رعایت موازین شرعی و قانونی صورت پذیرد که رعایت این موازین به ویژه وجوه شرعی آن ایجاب  

الیحه حمایت از  10در برخورد با بانوان از اقداماتی که خالف اصول و ضوابط شرعی و اسالمی است خودداری شود و به همین علت ماده 

 ( 1021 ,02 ,)جعفری .در مورد زنان توسط زن بعمل آید حریم خصوصی مقرر میدارد : بازرسی افراد باید...

 (112) قانون آیین کیفری جدید ماده .ن شرعی و قانونی صورت پذیردتفتیش و بازرسی باید با حفظ موازی

یکی از قواعد حاکم بر دادرسی های کیفری اصل علنی بودن محاکمات است که ریشه درقانون اساسی دارد . این یکی از مهمترین 

آیند دادرسی رسیدگی است از این اصل موارد قانونگذار با توجه به مصلحت هایی که پیش روی فرحقوق دفاعی متهم است اما در برخی 

 عدول کرده و جلسات دارسی را به صورت غیر علنی برگزار میکند مانند حمایت از اخالقیات و امنیت روانی اجتماع و متهم .

دید گاهی به دلیل نظم عمومی یا اخالق حسنه یا امنیت عمومی این علنی بودن محدود شده است و آنجا که کرامت انسانها مورد ته

ل قرار میگیرد به منظوراحترام به شهروندان احتماع و حفظ جایگاه فردی و اجتماعی انها به ویژه احترام به شان و منزلت بانوان که به دلی

 (126،1020,) معظمی  .اختی نسبت به مردان از موقعیت متفاوتی برخوردار هستندنیولوژیک و عوامل روان شوضعیت جسمانی و فیز
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ه حریم خصوصی و باستفاده شود ریشه در احترام توجه به این نکته که در تفتیش و بازرسی بدنی بانوان باید از پلیس قضایی  زن 

کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های  2حق اشخاص بر تمامیت جسمانی خود دارد . این موضوع به صراحت در ماده 

 ( 120،1010,) پرادل.تصریح شده است "وی حفظ شود  ...ه حرمت زندگی خصوصی و خانوادگیرد کهرکس حق دا"اساسی با عبارت 

بازداشت ودستگیری زنان پیشنهاد شده پلیس مرد در هنگام انجام این اقدامات نباید بدن زن را لمس کند . همچنین گفته درهنگام 

ستگیر شود . اگر بازداشت وی ضروری باشد افسر پلیس باید از مقام باالتر زن نباید پس از غروب آفتاب و پیش از ظلوع آفتاب د"میشود که 

خود اجازه بگیرد و اگر امکان گرفتن اجازه وجود نداشته باشد افسر پلیس زن میتواند زن را بازداشت کند ولی باید گزارش موجهی حاوی 

 ".گرفتن اجازه از افسر باالتر تهیه کند عدم امکاندلیل 

حاکم نیز در مقام اخذ تامین کیفری از متهمان زن , دادرسان تالش میکنند با توجه به وضعیت خاص بانوان و دررویه عملی م

 .جایگاه آنها در اجتماع و نگرش جامعه به انان حتی المقدور از صدور بازداشت موقت خودداری ورزیده و از قرارهای تامینی استفاده کنند

 (1022،102 ,تدین )

 

 اجراي احکام در جرایم زنان -11
آیین دادرسی کیفری که سیر اجرای احکام را تبیین میکند توجه ویژه ای  033تا  222در مرحله اجرای احکام نیز قانونگذار در ماده 

د . بر اساس بند الف ماده به اجرای مجازات زنان دارد و با رویکرد مناسب سعی در کاهش آسیب بزهکاری و اجرای مجازات برای آنان دار

آیین دادرسی کیفری با توجه به وضعیت جسمانی زنان مانند بارداری , نفاس یا استحاضه میتوان اجرای مجازات را به تاخیر  انداخت .  222

ی دادگاههای عمومی آیین دادرس 210رجم , قتل , صلب , اعدام , و شالق موضوع ماده ,آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص  6و یا در ماده 

 "شود . در این ایام خاص حکم اعدام یا حد یا قصاص نفس به تعویق می افتد و اجرا نمی "1/1/1022و انقالب در امور کیفری مصوب 

نیز اجرای حد , قتل یا رجم در ایام ذکر شده قابل اجرا نخواهد بود اما هر گاه زنی  1023قانون مجازات اسالمی مصوب  11در ماده 

 شود. ری میتحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشد حد جامس

وضع حمل , نفاس و استحاضه  ,نها یعنی بارداریآبنابراین با توجه به ویژگی خاص جسمانی بانوان و موقعیت خاص جسمی 

است که در این دوران بر  توان گفت علت تاخیر در اجرای حکم ضعفی خیر انداخته است . به طور کلی میأقانونگذار اجرای مجازات را به ت

 ( 112،1021 ,آ)مهر .بینی نشده است خیر در اجرای حکم پیشأشود ولی معلوم نیست که چرا در روزهای قاعدگی یا حیض ت زن عارض می

برای حمایت از حقوق زنان زندانی نکاتی را در نظر گرفته 1021/ 1/1آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوب  1ماده

سالگی در زندان یا بازداشتگاه نگهداری نمایند . افزایش مدت مذکور  2مادران زندانی حق دارند فرزند شیرخوار خود را تا سن  .الف"است : 

 ."باشد سال با نظر شورای طبقه بندی امکان پذیر می 6تا سقف 

با توجه به  23/1/1021ن مصوبآایین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اصالحیه  61ماده  1تبصره 

ذیه غولین زندانها و بازداشتگاهها مکلف به تهیه وسایل بهداشتی برای زندانیان زن و تمسئ":دارد بیان میموضوع حمایت از زنان بزهکار 

یم خاص غذایی قرار ژزنان باردار یا اطفال شیرخوار با مادرانشان تحت رو اطفال همراه در زندان می باشند.  مادران زندانیسب برای امن

  "شوند. گرفته و در قسمت جداگانه از زندان یا بازداشتگاهها نگهداری می

 

 یميترم عدالت اهداف-12 
 .شوند یم محسوب یمحل جامعه و بزهکار و دهید بزه یمیترم عدالت یها طرف

  . دولت از نه گردد یم ثرأمت جرم از شتریب جامعه و باشد یم پاسخگو دهیبزهد به نسبت بزهکار یمیترم عدالت در

 گرید از .کند یریشگیپ و یریجلوگ هیثانو یدگیبزهد از تا کند رفع دهیبزهد از را دلهره و ترس که است آن یپ در یمیترم عدالت

 (21 ,1021, تیرا.) شود یم مشخص کمک نوع یارتکاب جرم نوع به توجه با که شود دگانید بزه خسارت جبران که است نیا اهداف

 (12 ,1020, نوربها) .است مشارکت و یریبازپذ, خسارت جبران,  یشخص روابط, اصالت عمده هدف چهار یدارا یمیترم عدالت

تفاوت هدف در عدالت ترمیمی با هدف در عدالت کیفری در این است که عدالت کیفری اجرای درست و کامل عدالت برای اصالح 

گرایانه به ضمانت اجراها به دنبال ترمیم بزهدیده و بزهکار و  انساننگاهی آموزی بیشتر اهمیت دارد ولی عدالت ترمیمی با مجرم و عبرت 

 در جامعه است .  اخالقی و معنوی ارزشهای جبران خسارت و باز یابی

 یها خسارت جبران.  است متهم بیتعق عدم و دهیبزهد خاطر یتشف قیطر از ییزدا قضا و ییزدا جرم یمیترم عدالت در هدف

 یآشت و بزه ارتکاب از یناش اختالفات فصل و حل.  است یمیترم عدالت اهداف از اول درجه در دهیبزهد یعاطف و یروان و یمعنو و یماد

 چهارچوب در بزهکار و دهیبزهد فعال حضور با و یمحل جامعه لهیبوس بلکه حاکم قدرت و دولت لهیوس به نه و نفع یذ یها طرف نیب
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 یمیترم عدالت یالگو.  شوند یم محسوب یمیترم عدالت مختلف یها سازوکار از یخانوادگ یها نشست و مصالحه و مذاکره,  یگر یانجیم

 (22 ,1021, انیجیرا) .کند یم قلمداد افراد یشخص روابط در تعارض و اختالف کی بلکه داند ینم نیقوان نقض را بزه ارتکاب

 

  یميترم عدالت در ها راهکار و ها یکاست-13
 پرداخت مانند دارد ژهیو تیاهم وارده تخسار جبران ابتدا در یعنی است دهیبزهد خسارت جبران یمیترم عدالت ظهور یها جلوه از

 ... و تکفل تحت افراد نهیهز,  یازکارافتادگ یناش یکاریب,  یدادرس یها نهیهز,  یدرمان یها نهیهز

 دهیبزهد واکنش با جامعه واکنش.  ردیگ یم دهیناد یاجتماع روابط کردن هماهنگ در را صالح مقامات قواعد نیتر یاساس یبزهکار

 یبرا بابد ییقضا مقامات.  نشود منجر مرج و هرج به تا ابدی توسعه ییقضا نیزم کی در دیبا جامعه واکنش.  دارد تفاوت او انیاطراف ای

 (11 ,1022, گاستون) .کنند مشخص را ییقضا حدود جرم با ثرمؤ مبارزه

 یفراوان یها یکاست و ها چالش با اما رود یم شمار به ییجنا استیس و یشناس جرم در تحول نیبزرگتر یمیترم عدالت چه اگر

 بزه از استفاده , یرسم یفریک یندهایفرآ ینیگزیجا یمیترم یها برنامه یبرا نیمع چهارچوب فقدان جمله از ییها یکاست. است روبرو

 کم میجرا یبرا مشاوره نهیهز و وقت صرف ازجهت نهیهز پر و محور زندان یفررسانیک نظام گردونه از کاران بزه کردن خارج یبرا دگانید

 و یبزهکار یاصل لئمسا به یتوجه یب و مجرمان یخصوص میحر به ورود ریخط میجرا در یمیترم یها برنامه یدارندگ باز فقدان,  تیاهم

 ( اسالم ییجنا استیس در اتیروا و قرآن یمبنا بر یمیترم عدالت مقاله).  زا خطر کمتر و فیخف میجرا به پرداختن

 ندیآ هم گرد دارند دخالت جرم ارتکاب در ینحو به که یکسان همه و شود تیتقو بزهکار و دهیبزهد به توجه دیبا یمیترم عدالت در

 . کنند دایپ مشکل از رفت برون یبرا را ییراهکارها و یبررس را وستهیپ وقوع به جرم و

 

  يريگ جهينت
 صدور امکان دیجد مجازات قانون در حبس مجازات کاهش نهیزم در یرهبر معظم مقام ریتداب و نظام کالن یاستهایس به باتوجه

 مانند مترقبه ریغ حوادث در مرد و زن یبرا هید نییتع موارد در ای و شده گرفته نظر در 2و2 درجه مجازات در فریک از تیمعاف حکم

 جنبه زدودن یبرا قانونگذار هک است یموارد از یهمگ جرم مرتکب و مجرم به کمک و اصالح منظور به حکم صدور قیتعو ای و تصادفات

 جهت در ثرؤم یگام اصالحات نیا با دیجد مجازات قانون در قانونگذار.  است کرده ینیب شیپ دیجد مجازات انونق در حبس یمنف یها

 . است برداشته دهیبزهد میترم و میجرا کنترل

بیان شده که شامل جرایم قابل  2, 2, 6درجه قانون آیین دادرسی کیفری موضوع میانجی گری در جرایم تعزیری   22درماده 

گذشت و یا جرایمی هستند که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در تخفیف یا کاهش پرونده ها وجبران هزینه های تحمیل شده بر بزهدیده 

 شود .  و تسریع در بازاجتماعی او می

 فرصت,  مجرم کار یروین از جامعه یمند بهره او خانواده و مرتکب هیناح از یزندان مجازات بار انیز عواقب تحمل از یریجلوگ یبرا

 یفریک امور یاجرا در انصاف به توسل و ها مجازات ریتقد اصل تیرعا و جامعه یها هنجار با خود رفتار انطباق جهت مجرم به دادن

 . است گرفته نظر در ها مجازات قیتعل یبرا را یهاتیتوج
یک و زیستی زنان در راستای اجرای بهتر ژگی خاص فیزیولوژجامعه و مجرم است و توجه به وییکی از دالیل اجرای مجازات اصالح 

اجرای احکام  به لحاظ توجه به وضعیت جسمی و روحی بانوان در جهت وضع قوانین و و استثنائات در ماعی اوست تعدالت و اصالح و بازاج

 نان وضع شده است .آحمایت از 

 

  شنهاداتيپ
الیحه حریم خصوصی به بازرسی بدنی زنان مطابق موازین شرعی اشاره شده است اما  1آیین دارسی کیفری و ماده  103در ماده  

در عین حال در مواردی که الزم است از زنان متهم یا آسیب دیده معاینه بدنی بعمل آید لزومی به استفاده از پزشک زن ذکر نشده است و 

 آیین دادرسی کیفری لزوم معاینه در پزشکی قانونی عنوان شده است . قانون 22تنها در ماده 

در جرایمی که متهم زن است کمک از انجمن ها برای برخورداری زنان از کمیسیونهای جبران خسارت و معاضدت های قضایی و 

 .از  بزه دیدگی یا بزهکاری مجدد آنان پیشگیری بعمل آید   هاست ک نحمایت های حقوقی برای ای

رسیدن به یک راه سالم زنان یکی از شاخصه های توسعه انسانی هستند و در مسائل مربوط به زنان برای تربیت یک جامعه انسانی 

ن در جهت ز عدالت کیفری در بازدارندگی از وقوع جرم و بزهکاری , استفاده از پلیسثر ؤحلی پایدار از طریق فعال سازی کارکردهای م
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پیشگیرانه اصالحی و تربیتی , الزامی کردن حضور افسران زن در جریان بازجویی و تحقیقات , گسترش کانونهای  حمایت و گسترش تدابیر

آگاهی آنان نسبت به تبعات رفتارهای پر خطر مانند مصرف  ءمشاوره و توجه به بهبود عملکرد آنها و آموزش نظری و عملی به زنان و ارتقا

مدیریت فضای مجازی  رویکرد دولت درو از بین بردن موقعیت های جرم زا برای زنان مانندضای مجازی الکل و مواد مخدر , تن نمایی در ف

نظارت بهتر بر این فضا و پاک سازی این فضا از طریق رصد سایبری و محدود کردن ورود به فضاهی نامناسب لزوم بازنگری در  از طریق

بخصوص انتشار تصاویرفاقد پوشش , زادانه اطالعات و دسترسی آزاد به اطالعات آقوانین جربوط به فضای مجازی در جهت جلوگیری از نشر 

و سیاست قاطع و واحد همه دستگاه های ای مناسب  پیشبرد رویهنیت اخالقی و روانی جامعه محسوب میشوند و زنان که تهدیدی علیه  ام

 . را میطلبد مرتبط 
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