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 1542-1559،صص1399(پایيز11سوم،شماره سوم)پياپي  شناسي سياسي ایران، سالپژوهشي( جامعهـ فصلنامه علمي )مقاله علمي

 ایران نوین در حقوق کیفری سیاست جنایی مشارکتی تقنینیجایگاه 

 1علیرضا رضوانی گیل کالئی 

   2دکتر علی طالع زاری 

 چکیده

و امروزه در متون اکثر  یکی از موضوعات نوینی است که وارد حقوق ایران شده    به عنوان   سیاست جنایی مشارکتی 

، 1392  وب، قانون مجازات اسالمی مص1392قوانین ایران همچون قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  

از    یریشگیپ  قانون،  1394حل اختالف مصوب    یقانون شورا ،  1394مصوب    یفری در امور ک   ی گر  یانجینامه م  نییآ

داد.  1394وقوع جرم مصوب   قرار  مطالعه  مورد  توان  طور   می  ا  کهی  به  قوان  رانیدر حقوق  تحول  به  توجه    نیبا 

به    ینقش ده  ،مردم نهاد  یها مچون ظهور سازمانه  یمختلف  یهاعدالت در جلوه  یاجرا   ندیمشارکت در فرآ  ی،فریک 

 ی در اعطا  دهیداست بزهخو تبلور    ،و سازش  یگریانجیمثل م  ییساز و کارها  در  یو جامعه محل  دهیبزه کار و بزه د

. با این وجود سیاست جنایی مشارکتی در قوانین مختلف در پی تثبیت  است   افتهی   یبه متهم تجل  ی ارفاق  التیتسه

با این وجود در پژوهش پیش    ای رسیدن به اهدافی است که تضمین حقوق بزه دیده را در پی دارد.برجایگاه خود  

بررسی   به  توصیفی  تحلیلی و  به صورت  ک   ی مشارکت  ییجنا  است ی س  تقنینی   گاهیجارو  ن  رایا  نینو   یفری در حقوق 

 خواهیم پرداخت. 

 الف، سازش. ختپیشگیری، حل اسیاست جنایی مشارکتی، میانجی گری،  کلیدواژگان:
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 مقدمه 

سیاست جنایی مشارکتی که به نوعی مداخله ی سهامداران جرم از جمله بزه دیده، جامعه محلی و نهادهای اجتماعی  

پیشینه از  کیفری می باشد،  از  و غیر دولتی در دادرسی های  تاریخی  که در هر موقعیت  ی دیرینی برخوردار است 

 ظرفیت  از  فراتر مختلف، جنبه های از  بزه کنترل دیرباز،  ؛ به طوری که ازلفی برخوردار بوده است شرایط و آثار مخت

 نظام نهادهای و امکانات منابع بودن جنبه ها، محدود از مورد توجه قرار گرفته است؛ یکی دولتی و رسمی نهادهای

 آنکه است. دیگر ردهک  مواجه تردید با رهواهم را نهادها این اثر بخشی و کارایی میزان که است  رسمی کیفری عدالت 

به   دادن نقش و نیست. اعتبار وابسته کیفری  -رسمی نهادی اقدام های به لزوماً عدالت  و امنیت  تأمین می رسد نظر به

 امروزه که از این روست  سازد. آسان را عدالت  اجرای و نموده جلب  را آنها اعتماد می تواند نیز  عدالت  نظام  در  مردم

 و لحاظ بدین غیردولتی« نمی بینند. و غیررسمی یا نهادهای »نیمه رسمی به سوی ردنآو روی راهی جز ها،مت حکو 

 کاربست هایی سازماندهی و تقویت  به کشورها از بسیاری رسمی نظام های در موجود  نقیصه های رفع به منظور

 مشارکتی، جنایی سیاست  مهم  هدف  رو،  ایناز   آورده اند.   روی سرکوب بزه و پیشگیری در  رسمی نهادهای از خارج

ی ترکیب  با جامعه امنیت  حق تضمین دهی، پیشگیری هوشمندانه  پاسخ  بازپذیرسازی مجازات و   اجتماعی و 

 مشارکت  با که است  هدف عمده ای  مجرمانه، پدیده با مبارزه نتیجه به عنوان امنیت  تأمین است. در واقع، بزهکاران

می  را درک  آن متصدیان همه ی و تفکیک ناپذیرند مقوله ی دو امنیت  و پیشگیری جا کهاز آن می یابد. تحقق مردم

 مقاله به طور کلی در    1نماید.  تأمین  مردم  خود به توسل با را گام  دو این  که است  آن بر مشارکتی جنایی سیاست  کنند،

 می باشیم.   رانی ا نینو یفریقوق ک در ح یمشارکت ییجنا است ی س تقنینی گاهیجا، ما به دنبال تبیین و بررسی پیش رو

 مفهوم شناسی -1

مجموعه ی اقداماتی می باشد که از سوی سران کشور همچون قوه ی مقننه برای از بین بردن فعل یا   ،سیاست جنایی

از دیرباز کنترل بزه از چند جنبه فراتر از ظرفیت نهادهای رسمی و دولتی بوده است    می شود.  رفتار مجرمانه اعمال

محدود  یکی ها  جنبه  این  و    از  کارایی  میزان  که  است  کیفری رسمی  عدالت  نظام  نهادهای  امکانات  و  منابع  بودن 

تأمین   که  پراهمیتی  نظر می رسد عامل  به  آنکه  دیگر  نموده است.  مواجه  تردید  با  را همواره  نهادها  این  اثربخشی 

ن کیفری  نهادهای رسمی  دستان  در  بخشد  می  تحقق  را  عدالت  و  دیگامنیت  بیان  به  است.  که بوده  پذیرفت  باید  ر 

بخشی از سازوکارهای تأمین کننده ی امنیت و عدالت را باید خارج از مرزهای نهادهای رسمی و مستقل از سیاست  

و   منابع  ضعف  یعنی  نخست،  ی  جنبه  میان  این  در  چند  هر  کرد.  جستجو  اجرایی  و  قضایی  تقنینی،  مراجع  های 

در نظام عدالت نیز می تواند اعتماد آنها را جلب نموده و    م به مرد  داشت. بها و نقش دادن   امکانات را نیز باید مدنظر

 2اجرای عدالت را آسان سازد. 

 
الهه،  1 امیری،  علی؛  زاری،  طالع  در  ارکتیمش جنایی سیاست تحقق در جامعه کارکردهای،  7139.  خالق  و  نوین  های  اندیشه  ملی  کنفرانس  گرگان،   ،

 . 1مدیریت، حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی، ص
ون وسطی، جستجو  . روی نهادن به عدالت رسمی و دادگستری دولتی کنونی نظام های حقوقی را باید در دگرگونی تاریخی، سیاسی و اجتماعی پس از قر  2

پایی آن عصر، از یک سو ساختار دولت های ملوک الطوایفی و از دیگر سو، سیطره ی هزارساله ی کلیسا و آباء آن بر سیاست نمود، بویژه در کشورهای ارو

ب حکومت های اربابی و  و نظام حقوقی، دالیل تاریخی مهمی در روی آوری به تشکیل دولت های مقتدر مرکزی به منظور کاهش قدرت کلیسا و سرکو 

. از این جهت است که پس از گذار ملت های اروپایی از قرون وسطی و »دوران نوزایش« در تاریخ حقوق اینممالک می بینیم که با  محلی به شمار می آیند

د مفاهیمی چون »نظم عمومی«، یکسره،  تبیین  نظام های حقوقی و تعریف و  مناصبی چون »دادستان عمومی« در  قبضه ی دولت های  تأسیس  ادگستری در 

قرار می گیرد، نقش بزه دیده در دعاوی کیفری روی به محاق می نهد و غرامت قابل پرداخت به وی به جریمه ی قابل    17و    16ن های  مقتدر مرکزی قر

آورد، و به واقع از همین عصر است که  پرداخت به خزانه ی دولت تبدیل می شود. این است که در این روزگار از دولتی شدن عدالت باید سخن به میان  
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 سیاست جنایی مشارکتی  تقنینیجایگاه  -2

قرار    تقنینیجایگاه   مطالعه  مورد  ذیالً  که  مختلفی  قوانین  در  توان  می  را  ایران  در حقوق  مشارکتی  جنایی  سیاست 

 گرفت بررسی نمود.  خواهند

 

 قانون اساسی -2-1

یکی از مهمترین قوانینی که به موضوع سیاست جنایی مشارکتی اشاره داشته است، قانون اساسی است که در اصول  

حل   شوراهای  موضوعات  این  از  یکی  که  است  نموده  اشاره  جنایی  سیاست  مختلف  های  جلوه  به  خود  مختلف 

بنابراین   باشد.  توجهاختالف می  ا  با  اساس  ینکهبه  م  یقانون  القوانین محسوب  کل  ی ام    ی م  ی عاد  ینقوان  یهگردد و 

لذا به صورت خالصه به ا  ینبا آن ا  یست با   ینهاد  یستاس  یاکه آ  یمپرداز  یبحث م  ینقانون مطابقت داشته باشد. 

  یر؟خ  یا  ت داردمطابق   یبا اصول قانون اساس  یدادگستر  ی رسم  های  گاهحل اختالف در کنار داد  یبه نام شورا  یدجد

شکا159اصل  مطابق   و  تظلمات  مرجع  صالح  یدادگستر  یات ،  رس  یدادگستر  یتاست.  و    یدگیدر  تظلمات  به 

ا  یذات  یات،شکا بنابر  برا  یدگیرس  یت صالح  یجادا  یناست  تظلمات،  دادگستر  یرغ  یمرجع  یبه  سلب    یاز  و 

دادگست  یت صالح عاد  ریاز  قانون  موجب  م  ینا  یحصر  یرمغا  ی،به  ا  1د.اشب  یاصل  خصوص   ین ا  صوالًاینکه  به 

   محروم   یدادگستر  ی در دادگاهها  ی مردم از حق تظلم و دادخواه  یقطر  ینشوند و بد  یشوراها دادگاه محسوب نم

دادگاه    یقتنها از طر  یدآن با  یدارد: »حکم به مجازات و اجرا  یمقرر م  یقانون اساس  36اصل    ینگردند. همچن  یم

  ی صدور حکم به جزا  یتصالح  یشوراها در موارد  ینا   اینکهه  با توجه ب  ین«. بنابراصالح و به موجب قانون باشد

است:    یدهمقرر گرد  ینچن  یقانون اساس  61اصل    در  دارد.  یرتمغا  یبا قانون اساس  یزمورد ن  یندارند در ا  یزرا ن  ینقد

  شود و به حل و فصل  یلکتش  یاسالم  ینطبق مواز  یداست که با  یدادگستر  یدادگاهها  یلهبوس  یه»اعمال قوه قضائ

اعمال قوه    یبپردازد.« لذا قانون اساس  یعدالت و اقامه حدود اله  یو گسترش و اجرا   یو حفظ حقوق عموم  یدعاو

اصل    ین با ا  ینشوند. بنابرا   ی شوراها دادگاه محسوب نم  ینمقرر نموده و ا  یدادگستر  یدادگاهها  وسیله را به    یهقضائ

بار سنگح  ی است، در عمل شوراها  ممکن  دارد.  یرتمغا   یقانون اساس از  موجود در    یپرونده ها  ینل و اختالف 

بر قانون    یرخواهانهو اهداف خ  یاتن  یحعمل و ترج  یوهش  ینا  یداشته باشد ول  یزن  یگرید  یایبکاهد و مزا  یدادگستر

انقالب    ت بعد ازو مقررا  ینقبل از انقالب، در قوان  ینقوان  همچون  2است.   یقانون  ی خود مقامه استبداد و ب  ی،اساس

مشارکتی  یکردور  یزن جنایی  ت  سیاست  قالب  حقوق  یساتسأدر  مفاه  یمختلف  قالب  در  عدالت    یمیو  خانواده  از 

  خورد. یکصد   یبه چشم م  یدر موارد پراکنده ا  یو داور  یت مانند مصالحه، سازش، اصالح ذات البین، حکم  یمیترم

اصل پس از   ینا  1را در بند    هیقوه قضائ  یفاز وظا  یکی  یاسالم  یجمهور  ین اصل قانون اساسیو پنجاه و ششم

حل و    یداند؛ واژه ها  یو »رفع خصومات« م  یحل و فصل دعاو  یات،و شکا  یاتصدور حکم در مورد تعد  یفهوظ

 
مه داشته مقامات دولتی نقش مشارکت مردم در فرایندهای کیفری را رفته رفته به کمترین میزان آن می رسانند. که این شیوه دست کم تا به امروز ادا  دولت و

دها اعاده کند. به  که این نقش بر باد رفته ی مردم را در فرایناست. امروزه جنبش عدالت ترمیمی که در اواخر قرن بیستم شکل گرفته در واقع بر آن است  

اله،   قرون وسطی ر.ک: نوذری، عزت  اجتماعی  نوید شیراز، ص  1373منظور مطالعه ی دگرگونی های سیاسی  قرون وسطی، شیراز،  اروپا در  بعد.    15،  به 

ه با بزه کاری تا سیاست دفاع از  ، از سیاست مبارز 1371یفری)ر.ک: فتاح، عزت،  همچنین به منظور مطالعه ی در محاق افتادن نقش زیاندیده در فرایندهای ک

 و پس از آن.( 85، ص 3بزه دیده، ترجمه ی علی حسین نجفی و سوسن خطاطان، تهران، مجله ی حقوقی دادگستری، ش 

 . 58انتشارات دانشور، ص   ، تهران،حل اختالف یبه شوراها ینگاه  ، 1383ین، حس یررهگشا، ام. 1

 . 167-168. امینی، محمد، پیشین، صص 2
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و مصالحه و سازش و اصالح ذات    یگر  یانجیاز جمله م   یزفصل و رفع خصومت، توسل به اقدامات مسالمت آم

 1.یدنما ین متبادر به ذهخصومت را م  ینالبین طرف

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  -2-2

در حل و    ی،رسم  یرغ  یو تالش در جهت راه حلها  ی حرفه ا  ی به کاهش نقش قاض  یلاسالم تما  یفرینظام ک   در

 یم  یجادکردن حل اختالفات را ا  یمشارکت مردم و مردم  یها  ینهامر که زم  یندارد. ا  یممتاز  یگاهجا  ی،فصل دعاو

در حل و    ینقش بارز  ینیو اخوت د  اناحس   یهروح  یجبه حصول توافق و سازش و ترو   یینمتداع  یب با ترغ  یدنما

 ی انحصار  یتنظام، صالح  یندارد. در ا  یاجتماع  ی همبستگ  یشها و افزا  ینه ک   یجاداز ا  یریفصل اختالفات و جلوگ

  ییتگاه قضاوه بر کاهش بار دسعال  که  یریتداب  ینیب  یشپ  یرو  یناست از ا  یدر رفع مخاصمات منتف  یقضات رسم

رها تشر  یینمتداع  ییموجبات  از  هز  یدگیرس  یطوالن  یفاترا  اتالف  ا  ینهو  اهداف  از  آورد،  فراهم  را  وقت    ین و 

صلح و    یجادمنجر به ا  یتاست که در نها  یارزنده ا  یر از تداب  یکی دعوا    ینطرف  ینب  ی گر  یانجیباشد. »م  یم  یستمس

دو    ینوساطت ب  ی کیرود:    یبه کار م  یدر دو معن  «یگر  انجیی واژه »م  یحقوق اسالم  گردد. در فرهنگ و   ی سازش م

آن   ینصلح و سازش ب  یجادبه منظور رفع اختالفات و ا  ی،قربان  یلهطرف متخاصم، به منظور عفو طرف متجاوز به وس

در    یفتخف  یااو    ی( به سود مجرم به منظور عفو و بخشش خطایوساطت و شفاعت نزد حاکم )قاض   یگری،دو، د

را در جهت    ییباال  یها  یت ظرف    ها و    یت قابل  1392/ 2/ 1مصوب    یمجازات اسالم  بنابراین قانون  2.«یمجازات و

توان آنها را به    ی که م  یدهگرد  ینیب  یشپ  یموارد  از آن  یدارا بوده و در مواد متعدد  سیاست جنایی مشارکتیتحقق  

 : یردگ  یاره قرار م از آنها مورد اش یبرخ یلنمود که در ذ یتلق ییقضازدا یدر راستا  ینوع

ماده    یککه مطابق تبصره    یدجد  یقانون مجازات اسالم  104  یال  100قابل گذشت در مواد    یمجرا  ینیب  یشپ  -1

تعق  یمیقانون جرا  ینا  100 ادامه  و    یشاک   یت مجازات، منوط به شکا  یو اجرا  یدگیو رس  یب هستند که شروع و 

 یب تعق  یخصوص  یشاک   یت با شکا  زاست؛ چرا که ج  ییقضازدا  یدر راستا  یامباشد، خود گ   یم  یعدم گذشت و

نم ن  یردگ   یصورت  او  گذشت  موقوف   یزو  موجب  مورد  م  یاجرا   یموقوف  یا  یب تعق  ی حسب  .   یمجازات  گردد 

باشد که    یم  یفریک   یگر  یانجیمانند م  یمختلف  یها   یندفرآ  یجهاو و متهم نت  یانو مصالحه م  یخصوص  یگذشت شاک 

نت متهم    هجیدر  فرآ  یاو    یردگ   ینم  ارقر  یفریک   یندفرآدر    یاآن شخص  به  ورود  متوقف  ینددر صورت  آن  ادامه   ،

و بزهکار از   یدهوجود ندارد که بزه د   یمنع  یچموارد ه  ینگونهشود. لذا، در ا  یخارج م  یندو شخص از فرآ  یدهگرد

طر  یقطر از  مصالحه  و  ب  یگر  یانجیم  یقسازش  ثالث  م  یشخص  حت  نایطرف خصومت  را  ا  یخود   نکه یبدون 

 3. یندحل و فصل نما یرددادگاه صورت گ یسو   زا یارجاع

قانون   ینا  45  یال   40در مواد    یصدور حکم« در فصل پنجم قانون مجازات اسالم  یقبه نام »تعو   یسیتاس  یجادا  -2

از دستاوردها  یرانا  یفریک   ینبار در قوان  یناول  یکه برا  یزن   هیجنت  یریو به کارگ   ی ختمکاتب جرم شنا  یبا استفاده 

اند ک   یشمندانمطالعات  ک   یفریحقوق  ن  ینیب  یشپ  یشناسیفرو  را  نمود؛    یی توان قضازدا  یم  یزشده است  محسوب 

صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال   یقتواند قرار تعو  یدادگاه م یمقرر قانون یطچراکه در صورت وجود شرا

دادگاه گزارش    ی دستورها  یمرتکب به اجرا  یبندیپا  یزانبه م  توجهبا    یقکه پس از گذشت مدت تعو   یدصادر نما

 
 . 150ان، ص . هم1
  ، ۴5ش    یاسی،مجله دانشکده حقوق و علوم ستهران،  به نقض هنجارها،    یو پاسخ ده  یدر فصل دعاو  یگر  یانجی نقش م  ،1378  محمد،  یدس  ینی،حس.  2

 . 6ص 

 . 158، ص جدر نظام کیفری ایران، تهران، م ، قضا زدایی و جایگاه آن د1393. امینی، محمد، 3
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از    یت صدور حکم معاف  یا  یفرک   ییندادگاه حسب مورد به تع  مرتکب   یت مالحظه وضع  یز و ن  یمدد کار اجتماع  یها

،  گیدیرس  یرسم  یندصدور حکم از ادامه فرا  یقشود که با صدور قرار تعو   ی، مالحظه مین. بنابرایدنما  یاقدام م  یفرک 

 1شود.  یمتوقف م  یفراز ک  یت با صدور حکم معاف یزن یت او در نه  یریجلو گ 

  یال  46در مواد    یدجد  یمجازات« در فصل ششم قانون مجازات اسالم  یاجرا  یقبه نام »تعل  یسیسأت  ینیب   یشپ  -3

از ادامه    ت متهممجازا   یاجرا  یقنمود چون با تعل  یرتعب  ییتوان در جهت اهداف قضازدا  یم  یزقانون مزبور را ن  55

در مرحله    مجازات صرفاً  ی اجرا  یق قرار تعل  صدور  1370  ی شود. در قانون مجازات اسالم  یخارج م  یفریک  دینفرا

تع و  پ  یینصدور حکم  تعل  ینیب  یشمجازات  امکان  و  بود  اجرا  یق شده  از  پس  ه   یمجازات  به  وجه وجود    یچآن 

مجازات پس از صدور حکم    یق تعلنموده و امکان    یآورو  ن  ینهزم  یندر ا  یدجد  یقانون مجازات اسالم   ینداشت ول

  2نموده است.  ینیب  یشپ یزرا ن یت محکوم

تواند در صورت   یدرجه سه تا هشت دادگاه م  یریتعز  یمقانون مقرر شده است که در جرا   ینا  46در ماده    همچنین

شرا قانون  یط وجود  نما  ی قسمت  یاتمام    یاجرا   یمقرر  معلق  را  مجازات  ا یداز  قانون ج  یاراخت  ین.    یبرا  یددمطابق 

سوم مجازات بتوانند از دادگاه    یک  یپس از اجرا  کهشده است    ینیب  یش پ  یزن  یفریاحکام ک   یاجرا  یقاض  یادادستان  

سوم مجازات    یکتواند پس از تحمل    یم  یزمحکوم خود ن  ینهمچن  .یندنما  یقتعل  یتقاضا  یصادر کننده حکم قطع

سان،  ین  . بدیدنما  یقتعل  یتقاضا  یفریاحکام ک  یاجرا   یقاض  یا دادستان    یقاز طر  ین قانو   یطدر صورت دارا بودن شرا

 3. یردگ  یصورت م ییقضازدا  یبه نوع یزمجازات ن  یقتعل یقتوان گفت که از طر یم

موضوع    -4 نمودن  زمان»مقرر  اسالم  «مرور  مجازات  قانون  مبحث چهارم  مواد    یدجد  یدر    ین ا  113  یال  105در 

مشمول مرور زمان   یمجرا  یکهدر صورت  یراز  ینجامد؛ب  ییتواند به قضازدا  ی م  یبه نوع  یزن  یریتعز  یمقانون در جرا

  یت نخواهند بود و در صورت شکا  یب تعق  لقاب  یگرنموده است د  ینیب  یشکه قانون پ  یمواعد  یگردند پس از انقضا

موقوف  یشاک  بنابرا  یب تعق  یقرار  شد.  خواهد  فرآ  ینصادر  به  مرتکب  ورود  قضا  یدهگرد  یریجلوگ  ینداز   ییزداو 

 4شود.  یمحسوب م

 یس گردد. تاس  یتلق  ییتواند به عنوان قضازدا  یم  یزن  یدقانون جد  9۸  یال  96ساز و کار »عفو« در مواد    ینیب  یشپ  -5

  یاز جلوه ها  یکی  یدهمقرر گرد  یقانون مجازات اسالم  97و    96در مواد    یب عفو به دو شکل خاص و عام که به ترت

م  ییقضازدا که    یمحسوب  چرا  به  شود؛  مرتکبان  ورود  فرآ  یا  فرآینداز  به  آنها  ورود  آن   ینددر صورت  ادامه  از 

 5می کند.  ممانعت 

در صورت .  محسوب نمود  ییتوان قضازدا  یرا هم م  یدقانون جد  119  یال  114نهاد »توبه« در مواد    ینیب  یشپ  -6

  یخارج م  یفریک  ینداز فرآ  مرتکب   یقطر  ینز اکه ا  گردد  یتوبه موجب سقوط مجازات م  یمقرر قانون  یطوجود شرا

قذف و محاربه، توبه متهم قبل از اثبات جرم و    ینا ثموجب حد به است  یمقانون مزبور در جرا  114گردد. مطابق ماده  

از قذف با    یرغ  یحد  یماگر جرا  ینهمچنید.  موجب سقوط حد خواهد گرد  یاحراز ندامت و اصالح او توسط قاض

 یس تواند عفو مجرم را توسط رئ  یدادگاه م  یزپس از اثبات جرم ن  یمرتکب حتده باشد در صورت توبه  اقرار ثابت ش

 
 . 158-159. همان، صص 1
مجازات    یکه اجرا  یگردد. کس  یپس از آن صادر م  یا  یت دادگاه ضمن حکم محکوم  یلهمجازات به وس  یاجرا  یققانون مارالذکر »قرار تعل   ۴9ماده  مطابق  .  2

 گردد.« یآزاد م یمعلق شده است، اگر در بازداشت باشد فور یبه طور کل یو
 . 159-160، صص . امینی، محمد، پیشین3
 . 160. همان، ص ۴
 . همان 5
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 درجه شش، هفت و  یریتعز  یمدر جرا  یزقانون ن  ینا  115مطابق ماده    یددر خواست نما  یرهبر  ماز مقا  ییهقوه قضا

  یر سا  شود. در  ی مجازات ساقط  محرز شود م  یقاض   یو ندامت و اصالح او برا  ید هشت چنانچه مرتکب توبه نما

 1. یدمجازات را اعمال نما یفتواند مقررات راجع به تخف ی دادگاه م یزن یرموجب تعز یمجرا

منجر گردد.    ییقضازدا   یجهبه نت  یتواند به نوع  یم   یزن  یدجد  ی« در قانون مجازات اسالماًدر  یاعمال قاعده فقه»  -7

انتساب آن به   یاکه وقوع جرم    یه در مواردقاعد  ین است. مطابق ا  هیدگرد  ینیب  یشپ  121و    120قاعده در مواد    ینا

جرم    یستبا  یقاعده م  ینو شبهه باشد به موجب ا   یدترد  لمح  یبه جهات  یو استحقاق مجازات و  یتمسئول  یا متهم  

عبارت   نمود .  ی به نفع متهم« تلق  یرقاعده »تفس  یه شب  یتوان از جهات  یقاعده را م  یندانست. ا  یو مجازات را منتف

  ردقاعده در مو   ین است. هر چند که ا  یدهگرد  یانب   یدر کتب فقه  یمختلف  یبالشبهات« به صورت ها»ادرئو الحدود  

 یزن  یراتاز جمله قصاص و تعز  یگرد  یمکه به جرا  یست امر مانع از آن ن  ینا  یشده است ول  یانمستلزم حد ب   یمجرا

  یطاز شرا  یکهر    یاآن و    یطاز شرا  یبرخ  یااه وقوع جرم  ر گ »ه  یقانون مجازات اسالم  120. مطابق ماده  یابد  یتسر

دل  یردقرار گ   یدترد  یا مورد شبهه    یفریک   یتمسئول نفی آن    یلیو  شرط مذکور    یانشود حسب مورد جرم    یافت بر 

 2.یدکمک نما  ییتواند به قضازدا یم یزن یقاعده فقه یناعمال ا ین. بنابرا«شود  یثابت نم

 1392کیفری مصوب  قانون آیین دادرسی -2-3

قانون    ۸به ماده    2  ی  به عمل آمد، با افزودن تبصره  یفریک   یدادرس  نییدر مقررات آ  1352که در سال    یصالحاتا  با

  یاعمال منافیا    210گذاشت و قانونگذار با اخراج مواد    یقابل گذشت رو به فزون  م یتعداد جرا  ،یفریک  یدادرس  نییآ

  است یس  (مذکور  ۸ماده    3تبصره  )  قابل گذشت   میراج  داداز ع  یجازات عمومبه قانون م  یقواد  ،213و    یعفت علن

ب  یی جنا در مورد جرا  ی تر  نانهی واقع  کرد.   میرا  اتخاذ  انقالب   یم  ب یترت  نیبد  قابل گذشت  از  قبل  که  توان گفت 

آنکه اصل غیر قابل گذشت بودن جرا   یاسالم گرفته بود، قانونگذار موارد    میبا  قابل    میجرا مورد توجه مقنن قرار 

 ایبزه    ب یدر تعق  دهیاندیشد، در خود قانون احصا و بر مشارکت و نقش ز  یمورد بالغ م  30از    شیبه ب  گذشت را که

در    یرا از قبل روشن کرده و حت  (اعم از دادسرا و دادگاهها)شکات و قضات    فیداشت و تکل   دیانصراف از آن تأک 

به سازش در   فیضار اصحاب دعوا و تکل نطق را مکلف به احمست شد، یملغ 11/1352/ 2ق.آ.د.ک. که در  66 ی ماده

همچن  میجرا بود.  کرده  گذشت  عموم  6۸  ی  ماده  نیقابل  مجازات  جرا  (1352/ 3/ 7  یاصالح)  یقانون  که    یمیدر 

  3ماهه در نظر گرفته بود.  9مرور زمان  ت،یاعالم شکا  یبود، برا یخصوص یشاک ت ی آنها موکول به شکا ب یتعق

 
 همان . 1
 . 160-161. همان، صص 2
به مهم    ،یقابل گذشت قبل از انقالب اسالم  میبا جرا  شتریب  ییآشنا  یبرا.  1۴1ص    ، 1تهران، سمت، ج  ،یفریک  یدادرس  ن ییآ  ،1381  محمد،   ،یآشور.  3

 شود: یمی ابود، اشاره  ی ضرور تیطرح شکا  یبرا ی شاک تیکه شکا یموارد نیتر

مناف  میباره، جرا  نی: در ایخانوادگ  فیو تکال  یعفت و اخالق عموم  هیعل  میجرا  - به عنف، عمل  ناموس  به عنف    یلواط، هتک  از هتک  عفت  غیر 

 میجرا... از  اجازه از دادگاه، ترک انفاق، و    لیدادن طرف خود در ازدواج، ازدواج مجدد بدون تحص   بیبکارت، فر  ینامشروع، ازاله    ی، رابطه  ناموس

 داشته باشد.  یانصراف از آن مشارکت و نقش جد ای بیتوانست در تعق  یم یشده و شاک یقابل گذشت تلق

با    ت یکم  ث یاز ح  یدادن مشتر  بیبه قهر و غلبه، فر  ریورود به ملک غ  ، یاموال خصوص  بیاموال و مالکیت: در جرم چک بالمحل، تخر  هیعل  میجرا  -

با ماندن در آن با قهر و غلبه و تصرف    یگریرود به قهر و غلبه به ملک دو  گران،یو امالک د  یتصرف در اراض  ار تهیه آث  ر،یمبیع، ثبت ملک غ  تیفیک

که مرتکب    یجز، در موارد  یدر امانت و کالهبردار  انتیسرقت، خ  م یبود. برعکس، جرا  بیشرط شروع دادسرا به تعق  یشاک  تیشکا  ره،یو غ  یعدوان

گذشت،    رقابلیغ  میعلیه اموال، از جرا  گرید  میجرا  ین وجود داشته باشد، و برخآنا  نیب  نیتا درجات مع  ینسب  ای  ی سببقرابت    ایبوده    ه یعل  ی همسر مجن

 شده بودند.  ی آنهاست، تلق بیکه دادسرا مکلف به تعق
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  ینی ب  یشرا پ  یساتیرا مطرح نموده و تاس   یموارد  یدر مواد مختلف  1392/ 12/ 4مصوب    یفریک   یدادرس  یینقانون آ

ک   یستمس  یبو از معا   یدهگرد  ینموده است که موجب کاهش بار دادگستر شود که    یم  یزپرهی  رسم  یفریعدالت 

گام لذا  یم  «یی»قضازدا  یاست در جهت س  یخود  موادباشد.  ا  ،  را  ینمختلف  در  که   ین تدو  ییقضازدا  یستا قانون 

 یرد: گ  یقرار م  یبه اختصار مورد بررس یدهردگ 

 یانجی کرده که م  یفتوص  یمبادرت نموده، آن را به گونه ا  یفریک   یدادرس  ینآئ  یفقانون که به تعر  ینا  1ماده    -1

م  یگر سازش  و  ن  یفری ک   ی دعوا  ینطرف   یانو صلح  م   یزرا  ا  یشامل  به  توجه  با  ک  ینکه شود.  عدالت   رییفمطابق 

  یفریک   یشکل ینجهت قوان ینباشند ، از ا  یم ایمجر  ین به دنبال اعمال مجازات بر مرتکب اصوالً  یفرینظام ک  یککالس

  یکردهای قانون مذکور مطابق رو  یولید،  نما  ینهدف را تام  ینگردد که ا   ینو تدو  یمتنظ  ی به گونه ا  یست با  یم  یزن

و صلح و سازش و    یگر  یانجیم  یا را بر  ی ا  یژهو  یگاهجا  یواکنش اجتماع  یها  یو جرم شناس   یمی عدالت ترم  یننو 

باشد.   یمشخص م  موضوع کامالً  ینا  یفریک   یدادرس  ینآئ  یفاست که از همان تعر  یدهقائل گرد  یناصالح ذات الب

متهم،   یب کشف جرم، تعق  یاست که برا  یمجموعه مقررات و قواعد  یفریک   یدادرس  یندارد : »آئ  یماده مقرر م  ینا

ا  «شود.  ی... وضع مین،طرف  یانح م، صلیانجیگری، میماتقدم  یقاتتحق ایاز  پ  ینن جهت  با   یانجی م  ینیب  یشقانون 

 1گام برداشته است.  ییو صلح و سازش در جهت قضازدا یریگ 

قابل گذشت، فقط با    یممتهم در جرا  یب دارد: »تعق  ی مقرر م  1392آیین دادرسی کیفری مصوب  قانون    12ماده  در    -2

  یند فرا  یک  یط  که معموالً   ی، گذشت شاک ینشود. بنابرا  یموقوف م  ع و در صورت گذشت اورو ش  یشاک   یت شکا

خود    کهکند    یم یری  جلوگ   یفریک   یندشود ار ادامه فرا  ی و وساطت اشخاص حاصل م  ی گر  یانجیم  یقاز طر  یخاص

 می باشد.  سیاست جنایی مشارکتی ینوع

پ  یشاک مان، گذشت  شمول مرور زشمول عفو،    یلاز قب  ی قانون مزبور موارد  13ماده    -3 توبه متهم را   ینیب  یشو 

 یدنما  ی خارج میدگی  رس  یندگردد و هر کدام از موارد مذکور پرونده را از فرا  یم  یبتعق  ینموده که منجر به موقوف

 2گردد.  یم یآنها خوددار یحجهت اجتناب از اطاله کالم از توض یشینموارد مذکور در مباحث پ یینکه با توجه به تب

  ینیب  یشپ  137۸و انقالب مصوب    یعموم  یدادگاه ها  یفری ک   ی دادرس  ینکه در قانون آئ  ییهان  ی از قرارها  یکی  -4

قانون   79باشد. ماده    ی م         یب«مقرر شده است قرار »ترک تعق  یزن  1392آیین دادرسی کیفری  شده بود و در قانون  

ا تا قبل از صدور    یشاک   واست درخ   قال گذشت و به  یمر جراقرار د  ینقرار اشاره نموده است. ا  یناخیر الذکر به 

 
  ی روز(، صدمات بدن  20از    ش یب   با سلب قدرت کار کردن  ی )حت  یجسمان   ی اشخاص: قانونگذار صدمات عمد  ی و معنو   ی جسمان  ت یتمام  ه یعل  میجرا  -

منجر به نقص کامل   نکه یبدون ا ،یاز حوادث رانندگ یناش مینقص عضو را در جرا یعضو و حت  ی شکستن عمد ، یاز تصادفات رانندگ ی ناش ی عمد ریغ

ا  -عضو شود   دانسته بود.    گذشت   د. قابلباش   ی خصوص  یتا درجه دوم شاک  یسبب  ایتا درجه سوم    ی نسب  ی از اقربا  ایمرتکب همسر و    نکه یمشروط به 

  ق یاز حواس و زوال عقل و به طر  یکیفقدان    م،یمرض دا  زینقص کامل عضو مجنی علیه و ن  ایو    یاز کارافتادگ  ایبا چاقو، قطع    جرح  رادیبرعکس، ا

  ا ی   یگذشت شاک  رتدر صو   یومقانون مجازات عم   192  ی  توانست به استناد ماده   یگذشت بود و محکمه م  رقابلیعمد غ  ریقتل اعم از عمد و غ  یاول

 دهد.   فیدرجه و در موارد اعدام دو درجه تخف کیمجازات را  ایب را به حداقل مجازات محکوم کند و مرتک ،یخصوص یمدع

ن و  یتوه   ران،یآن در ا  یاس یس  ی  ندهیبا نما  یمملکت خارج  سییبه ر  ی افترا، توهین علن  ن،ی افراد، توه  یمعنو   ت یتمام  هیعل  میدر مورد جرا  ن،یافزون بر ا

 شدند.   یقابل گذشت محسوب م میمطبوعات، و ... از جرا قیاز طر یدادگستر یقاض ایلس مج ندهینما ای ریافترا به وز

  195گنج دانش، ص  تهران،    ،یفریک  در مجموعه عدالت  ،یفریک  یاز جرم و تحول آن در دعاو   ده یاندینقش ز  ،1376  محمد،  ،یر.ک: آشور  نیهمچن

 به بعد. 
 . 153-15۴نی، محمد، پیشین، صص . امی1
 . 5۴1. همان، ص 2
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تواند  یم ی اثر اعتبار امر مختومه نبوده، فلذا شاک  ی قرار دارا ین گردد. صدور ا یخواست توسط دادستان صادر م یفرک 

 1.یددرخواست نما  یب صدور قرار ترک تعق یخسال از تار  یکبار تا  یک یمجاهد متهم را فقط برا یب تعق

مقرر    1392مصوب    یفریک   یدادرس  ینقانون آئ  ۸0است که در ماده    ییز جمله قرار ها ا  یزپرونده« ن  یگانیبا قرار »  -5

  یریتعز  یمپرونده در جرا  یگانی. قرار بایدتواند صادر نما  یم  یطیتحت شرا  ییقرار را مقام قضا  یناست. ا  یدهگرد

نداشته    یدرجه هفت و هشت، چنانچه شاک  با  یاوجود  کرده  فقدان سابقه    ،شدگذشت  موثر    ینمحکومدر صورت 

که موجب وقوع جرم شده   یو سوابق متهم و اوضاع و احوال  یاتهام با مالحظه وضع اجتماع  یم، پس از تفهیفریک 

بار قابل اصدار    یک   یفقط برا  یمقررات قانون  یت رعا  یاز متهم برا  یاست و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتب

 2است. 

تحقق اصل    -6 ت  یا  یمقتضدر جهت  بودن  زن  یریجلوگ   ینو همچن  یب عقمناسب  افراد و    یاز برچسب  به  نسبت 

به موجب قانون به دادستان    یگراست؛ به عبارت د  یدهاجازه معامله اتهام به دادستان اعطا گرد  یفریک  یت کاهش جمع

م »تعلی  یخاص  یطشود که در صورت وجود شرا  یاجازه داده  مدت    یبرا  م رامته  یب تعق  «یب تعق  قبا صدور قرار 

  یزن  ی خاص  یطو شرا  یده گرد  ینی ب  یش پ  1392آیین دادرسی کیفری  قانون    ۸0قرار در ماده    ین. ایدلق نمامع  یخاص

 ی درجه شش، هفت و هشت م  یریتعز  یمفقط در جرا  قرار مزبور  ینکهاست. از جمله ا  یدهصدور آن مقرر گرد  یبرا

  یدهخسارت وارده جبران گرد  یارده  گذشت ک   یاوجود نداشته    ی شاک   یدصدور آن با  ی برا  ین تواند صادر شود. همچن

 یفری فاقد سابقه موثر ک   یزداده شده باشد و متهم ن  یپرداخت آن در مدت مشخص  یب ترت  یدهبا موافقت بزه د  یاو  

ند توا  ی. البته دادستان میدمتهم را از شش ماه تا دو سال معلق نما  یب تواند تعق  یصورت دادستان م  ینباشد که در ا

به  ح مکلف  مورد،  اعت   یخاص  یدستورها  یاجرا سب  ترک  جمله  طر  یاداز  درمانگاه    یقاز  پزشک،  به    یا مراجعه 

حداکثر به مدت    ینحرفه مع  یااز اشتغال به کار    ی، حداکثر ظرف شش ماه، خودداریگرد  یقهر طر  یاو    یمارستانب

 3. یدسال و... نما یک

  ینی ب  یشپ  یزن  یدشده و در قانون جد  محسوب  ایی مشارکتیت جنسیاس مهم    یکه از جلوه ها  یاز موارد  یکی  -7

آمده   یدجد یفریک  یدادرس ینقانون آئ ۸3و  ۸2موضوع در ماده  ینباشد. ا یم «یگر  یانجیاست ارجاع به »م یدهگرد

  یا  یدهتواند به درخواست متهم و موافقت بزه د   یم   ییدرجه شش، هفت و هشت مقام قضا  یریتعز  یماست. در جرا

جبران    یا  یگذشت شاک   یلیتحص  یمتناسب حداکثر دو ماه به متهم مهلت دهد تا برا  ینو با اخذ تام  یخصوص  یعمد

  ینحصول سازش ب  یاجازه داده شده است که برا  ینا  ییبه مقام قضا  ین. همچنیداز جرم اقدام نما  ی خسارت ناش

ارجاع دهد که   ی گر  یانجیم  یبرا  یاه  سسؤ م  یاشخص    یاحل اختالف    شورای، موضوع را با توافق آنان به  ینطرف

ن  یشب  یگر  یانجیمدت م ا یست از سه ماه  برا  ین.  اقتضا فقط  به م  یک  یمهلت در صورت  مذکور قابل    یزانبار و 

مقام قضایی در صورت قبول  شود.  یموقوف م یب قابل گذشت تعق یمدر جرا یاست. در صورت گذشت شاک  یدتمد

ه به متهم فرصت می دهد تا برای تحصیل گذشت  ه حداکثر به مدت دو ما درخواست مهلت متهم و موافقت بزه دید

به   امر  ارجاع  درخواست  با  قضایی  مقام  موافقت  در صورت  نماید.  اقدام  جرم  از  ناشی  خسارت  جبران  یا  شاکی 

ماه می باشد. البته مدت های مذکور در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به    3میانجی گری مدت میانجی گری  

ماه   6ماه و حداکثر ارجاع امر به میانجی گری  4است. یعنی حداکثر مهلت درخواستی متهم زان مذکور قابل تمدید می

 
 . در این رابطه در قسمت جلوه های سیاست جنایی مشارکتی در رساله ی حاضر اشاره ای شده است. 1
 . 155. امینی، محمد، پیشین، ص 2
 . همان. 3
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البته علت عدم موافقت قانونگذار با تمدید مهلت های مذکور   این مدت دیگر قابل تمدید نمی باشد!!  می باشد و 

 1سی می باشد.جلوگیری از اطاله دادرخیلی روشن نمی باشد ولی به نظر می رسد که هدف قانونگذار 

سالح ها از   یمتهم و در نظر گرفتن اصل تساو  یحقوق دفاع   یت و رعا  یامروزه با توجه به الزامات حقوق بشر  -۸

اخت  یک کاهش    یاراتسو،  سو   یول  یافتهدادستان  د  یگر د  یاز  مصالح  به  به    یها  یاست س  از جمله  یگریبنا  ناظر 

جمع فردیفریک   یت کاهش  سو   یاتخاذ  یماتتصم  کردن  ی،  قضازدا  یاز  و  دادسرا  اختییمقامات  دادستان   یارات، 

ک   یافته  یشافزا از  »عدول  نهاد  سازوکارهایفراست.  جمله  از  راستا  ییخواست«  در  که  ا  ینهم  یاست    یجاد هدف 

نداشته   یچه قبل و چه بعد از انقالب سابقه ا  یرانا  یشکل  قررات و م  ینتا کنون در قوان  ینهاد  یناست. چن  یدهگرد

خواست    یفرقانون پس از صدور ک   ینا   2۸3شده است. مطابق ماده    ینیب  یشپ  یدبار در قانون جد  ینلاو  یاست و برا

گاه شاک  به دادگاه، هر  ارسال  از  کن  یقطع  یتقابل گذشت رضا  یمدر جرا  یو قبل  به دادستان اعالم  در   د،خود را 

  طتوس  یب تعق  ی، قرار موقوف کند. در صورت  یمعدول    خواست   یفرصورت وجود پرونده در دادسرا دادستان از ک 

ان پس از ارسال پرونده به  قانون مذکور دادست  2۸2نکته الزم است که مطابق ماده    ینکر اذشود.    یبازپرس صادر م

 ین. در ایداصالح نما  یارا مسترد    یفرخواست اساس ک   ینبر ا  وادله آن عدول نموده    یاتواند از اصل اتهام    ینم  دادگاه

 2.یدشود به دادگاه اعالم نما  یحادث م یالیه یا علیه متهم را که کشف   یدجد یلدالتواند  یصورت او فقط م

ن  یرغ  یمجرا  در گاه شاک   یزقابل گذشت  نما  یقطع  یت رضا  یهر  اعالم  را  بودن    یدخود  فراهم  دادستان در صورت 

که در    یو در صورت  یدرا معلق نما  یب تعق  خواست عدول نموده ویفرتواند از ک   یم  یبصدور قرار تعلیق تعق  یطشرا

تغ  ی شاک   یت رضا  یجهنت مجازات  ک   ییرنوع  از  دادستان  قبلیفرکند  ا  یخواست  بر  و  ک   ینعدول  خواست    یفراساس 

 3کند. یصادر م یدجد

 1394آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب  -2-4

ن امر در قالب تدابیر تقنینی  رو به فزونی است و ای امروزه میانجی گری به شیوه های مختلفی در سطح ملی و جهانی

و قضایی و همچنین اجرایی، امکان پذیر گشته است؛ خوشبختانه در حقوق ایران، پس از مصوب شدن قانون آیین 

این مهم محرز و محقق تر نیز شده است. در قوانین کیفری ایران و همچنین قوانین    1392دادرسی کیفری در سال  

المللی، که به وسیله آن، طرفین اختالف، به کمک شخص ثالثی به دنبال رسیدن به میانجی گری روشی است    بین 

توافق مشترک هستند؛ بنابراین میانجی گری کیفری به دنبال تحقق نظریه ی معروف عدالت ترمیمی است و به عنوان  

نهاد میانجی گری را تقنین  از  نظریه به شمار می رود. هدف  این  ا  شاخصه ی مهم  توان در جلوگیری  تراکم  می  ز 

قانون آیین   ۸2پرونده های کیفری و همچنین جلوگیری از به کیفر رساندن بزهکاران دانست. این مهم در ماده ی  

کیفری   دادرسی    1392دادرسی  آیین  قانون  در  این رو شرایطی  از  است.  گرفته  قرار  قانونگذار  تقنین  توجه و  مورد 

آنها این است که جرایم تعزیری درجه  انجی گری تقنین یافته  در خصوص اجرای می  1392کیفری   که از جمله ی 

شش، هفت و هشت که قابلیت تعلیق را دارند را شامل می گردد و به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی  

رای متهم، خصوصی با اخذ تأمین مناسب اصدار می یابد و از سوی دیگر، در مدت دو ماهه ی در نظر گرفته شده ب

تحصیل   حل  برای  شورای  همچون  ثالثی  شخص  دیگر  سوی  از  گیرد.  می  صورت  خسارت  جبران  یا  و  گذشت 

اختالف یا مؤسسه های دیگر این امر را می پذیرند تا اختالفات پیش آمده بین متهم و بزه دیده یا شاکی را تبدیل به 

 
 103-10۴، صص  آیین دادرسی کیفری، تهران، جنگل، 1393. گلدوست جویباری، رجب،  1
 155حمد، پیشین، ص . امینی، م2
 . همان. 3
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ر است که طبق تبصره ی ماده رهیز گردد. الزم به ذک سازش نمایند تا از مراجعه به محکمه و دادرسی های طوالنی پ

بازپرس می تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا    1392قانون آیین دادرسی کیفری    ۸2ی  

میانجی  نامه  آیین  امور کیفری،  بهتر میانجی گری در  این مطلب می باشد که در راستای اجرای  به ذکر  نیاز  نماید؛ 

 نیز به تصویب رسیده است.  1395ی در امور کیفری مصوب گر

درجه شش تا هشت که قابل    یریتعز  میدر جرابیان گردیده است که: »  1392قانون آیین دادرسی کیفری    ۸2  مادهدر  

قضا  هستند،  قیتعل د  ی م  ییمقام  بزه  موافقت  متهم و  در خواست  به  ت  ی خصوص  ی مدع  ای  دهیتواند  اخذ  با    نیمأو 

از    یجبران خسارت ناش  ای   یگذشت شاک   لیتحص  ی تا برا  دهدنباشد به متهم  ب  از دو ماه  شیکه ب  ی لتهم   متناسب،

  یرا با توافق آنان به شورا  موضوع   ن،یطرف  نیحصول سازش ب  ی تواند برا  یم  ییمقام قضا   نیجرم اقدام کند همچن

د بود. نخواه  شتریماه ب  3از    یگریانجیمدت م  .ندارجاع ک   یگریانجیجهت م  یسسه اؤ م  ایشخص    ایحل اختالف   

  ی است. اگر شاک   دیمذکور قابل تمد  زانیبار و به م  کی  یماده در صورت اقتضا فقط برا  نیدر ا  ورمذک   یمهلت ها 

گذشت کند   یموارد، اگر شاک   ریشود. در سا  یموقوف م  ب یقابل گذشت باشد، تعق  میگذشت کند و موضوع از جرا

  یفریمؤثر ک   ت ی شود و متهم فاقد سابقه محکوم   آن توافق حاصل پرداخت    راجع به  ای او جبران شود و    ارتخس  ای

صورت،    نیرا از شش ماه تا دو سال معلق کند. در ا  یو  ب یتواند پس از اخذ موافقت متهم، تعق  یباشد، دادستان م

موضوع    دستورات  ی برخ  ی قانون حسب مورد، مکلف به اجرا  ن ی) ا  ۸1ماده    یتبصره ها  ت ی دادستان متهم را  با رعا

اجرا  نیهمچن  کند.  یم  کوراده مذم از سو   یدر صورت عدم  توافق  مورد  بدون عذر موجه،  یتعهدات  به   متهم  بنا 

« با این حال می بایست  .دهدی  را ادامه م  ب یرا لغو و تعق  ب یتعق  قیقرار تعل  ،یخصوص  یمدع  ای   یدرخواست شاک 

عنوان    1392کیفری مصوب    قانون آیین دادرسی  ۸2  و  ۸1اشاره داشت که فرایند و شرایط میانجی گری که در مواد  

صورت گیرد؛ چرا که بر    1395گردیده است، می بایست بر اساس آیین نامه ی میانجی گری در امور کیفری مصوب  

مجموعه اقداماتی که طی آن با مدیریت میانجی ،  فرایند میانجی گری « آیین نامه ی مزبور:»1اساس بند »ث« ماده ی »

با حضو  و  دگر  و  متهم  و  دیده  بزه  اعضای ر  قبیل  از  سازش  در حصول  مؤثر  اشخاص  سایر  ر صورت ضرورت 

یا   نهادهای ذی ربط رسمی، عمومی و  نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی،  آنان و  یا همکاران  خانواده، دوستان 

صورت حصول توافق، مردم نهاد، برای حل و فصل اختالف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته و در  

  میبه دو دسته تقس  ی فریک   ی گر  یانجی م  نیبنابرا«  .مجلسی تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می شود  صورت

 شود:   یم

 . یی: مثل کامن ال که دست جامعه است و خارج از مقام قضایجامعو  یفریک   یگر یانجی( م1

ن را به تحت نظر  آتوان    یم  رگیرانسه از نظر دمثل فاست    هیینظر قوه قضا  ریکه ز  یدولت  یفریک   یگر  یانجی( م2

 نمود.  میدادسرا و خارج از دادسرا تقس

که   نمود  مطرح  را  این سؤال  توان  می  این وجود  ماده    ینیب  شیپ  یفریک   یگر  یانجیمبا  در  آیین    ۸2شده  قانون 

 از کدام نوع است؟  ،1392دادرسی کیفری 

ی  تا حدود  نیباشد. بنابرا  یم  ۸و    7و    6  رجهد  یریتعز  میه شامل جرا بحث قلمرو است. ک   بحث،  نیاول  ۸2ماده    در

 ، ییقضا  هیدر فرانسه، رو  رایاست ز  هنظام فرانس  هی شب   ث یح   نی. و از اردیگ   یرا در بر م  یادیز  میتوان گفت جرا  یم

رسی یین دادقانون آ  ۸2ماده    در  باشد.  یکامن ال و نظام فرانسه م  نیب  یزیرا مشخص کرده است. در واقع چ  میجرا

 ی انج یتواند م  یشود که عالوه بر دادسرا دادگاه هم م  یاستنباط م  نیو چن  «تواند  یم  ییمقام قضا»گفته    1392کیفری  
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در   یفریک  یگر  یانجی م  دیگو   یدادگاه اطفال و نوجوانان م  لیتشک  حهیال  16را اعمال کند و در ماده    یفریک  یگر

 باشد.  یکامن ال م هیجهت شب نیاست. لذا از ا ریمرحله اجرا هم امکان پذ

ا  نیز،  ۸2ماده    تبصرهطبق   تواند از دادستان تقاضا    یکند اما طبق تبصره م  ی گر  یانجیتواند م  ی بازپرس نم  رانیدر 

  تیرعا  دیو متهم با  دهیحقوق بزه د  یعنیباشد.    نی با توافق طرف  دیبا  یبا توجه به عدالت سازش  یگر  یانجی. مدینما

اصل بنابرا  نیتوافق طرف   یگر   یانجیم   یشود و جوهر  زمان  نیاست  به مرحله    یراض  نیکه طرف  یتا  نباشند، رجوع 

انجام داده    یکه جرم  ردیپذ  یمتهم م  یعنیاما نکته مهم در توافق متهم است    .ست ین  ریامکان پذ  یفریک  یگر  یانجیم

چند   ینهاد  یگر  یانجیم  دارد.معنا ن  یفریک   یگری انجی، مردیکه نپذ  یخواهد آثار آن را بر طرف کند و تا زمان  یو م

خواهد نظم را در جامعه بر قرار    یباشد. وهم م  ی م  ده یاست هم در توجه به جامعه، هم بزهکار و هم بزه د  هیسو 

نما  دهیسازد، هم بزهکار را اصالح کند و هم خسارات بزه د با    دیرا جبران   یعذر خواه  کی گاه جبران خسارت 

و    موافقت   در جبران آن دارد.  یو سع  رفتهیرا پذ  یمل ارتکاب ع  یعنیفقت بزهکار  موا  نجایاست در ا  ریساده امکان پذ

به او بدهد تا موافقت و    ییکند که مهلت دو ماهه ا  یدر خواست شق اول ماده است و متهم از دادستان درخواست م

ب  یشکل  ت یرضا ب   ست ین  یگریانجیم  اصالً  نیا  ندیگو   یها م  یلیدست آورد و خه  را  با توجه  ااما  از    رونیب  نکهیه 

تنها مهلت    ییمقام قضا  رایباشد. ز  یم  یجامعو   یفریک   یگر  یانجیبه م  کینزد  رسند،  یم  به توافق  ییدستگاه قضا

  کنند و احتماالً  یرفته و صحبت م   رونی در مهلت مقرر، ب  نیدهد و طرف  یانجام نم  ی گریکند و مداخله د  یم  نییتع

شق دوم ماده   در شود. یم ک ینزد یاست لذا به جامعو دادسرا مهم  یبرا آن جهیدارند و فقط نت رونیدر ب  یانجیم کی

ارجاع دهد،   ییسسه اؤ م  ا یحل اختالف    یبه شورا  نیتواند موضوع را با توافق طرف  یم  ییمقام قضا  نیهم چن  ۸2

، اجازه  ییقضادادستان و مقام    رای)ز  یدولت  –  ی)دادسرا و دادگاه( است و جامعو   ییبا مقام قضا  نجایابتکار عمل در ا

فرستند. در واقع مرحله دوم  یم یی سسه اؤ شخص و م  ایو  ختالفحل ا ی کنند و موضوع را به شورا یا صادر مآن ر

 ی انجیاست. بعد از صدور دستور، شخص م  ییبا مقام قضا  یگر  یانجیاجازه م  یکند ول   یرا جامعه حل و فصل م

با د   دیاول  بزه  با  کن  دهیبه صورت جدا  بزهکار صحبت  تا خواسته هاو  مآ  ید  بعد جلسه مشترک  بفهمد  را    ینان 

تعق  ت ی با موفق  یگر   یانجیاگر م  گذارد. باشد،  بوده  قابل گذشت  اگر موضوع    یموقوف م  ب یانجام شود طبق ماده 

شود و   یحل اختالف ثبت م  یدر صورت جلسه شورا  یو گذشت شاک   شود  یصادر م  ب یتعق  یموقوف  رارشود و ق

تواند    یهم م  یانجیشخص م  1392. در قانون آیین دادرسی کیفری  ست ین  ازیبه دادسرا ن  یشاک   یمراجعه بعد  گرید

آمده   ۸2که هم اکنون در ماده    یبا موسسات  یداور  ی اصناف و شوراها  یتفاوت خانه های.  باشد و هم حقوق  یقیحق

م  یداور  یشوراها  ست؟یچ حال  یانجیخودشان  در  م  کهیهستند  ب  یگر  یانجیدر  ثالث    در  است.طرف    یشخص 

ا  که  یموارد تفاوت  یشوراها حل م  نیموضوع در  ا   شود  ا  ۸2با ماده    یعمده    یاست که شورا  ن یدارد و آن هم 

  ی دولت  ی،جامعه رفته و جامعو   هکند، پس ب  یارجاع م  ییمقام قضا  ۸2ماده    درشد اما    یم     یانجیخودش م  ،یداور

شورا د  ی است  اختالف  د  ینم  گر یحل  به شخص  ا  ارجاع   یگریتواند  در  هر چند  ا  رانی دهد  ها    نیهنوز  انجمن 

آیین نامه های شورای حل اختالف آیین حدود صالحیت شورا به قرار زیر است؛ الف( رفع    اند.  دهینگرد  سیسأت

ایجاد سازش بین طرفین در   به منظور  ندارند. ب( مذاکره  اموری که ماهیت قضایی  اختالف محلی و حل و فصل 

گی به آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی  مور جزایی که رسید کلیه امور مدنی و همچنین ا

با   شاید  اما  است،  نشده  بینی  پیش  کیفری صراحتأ  گری  میانجی  ایران  کنونی  حقوق  در  شود.  می  موقوف  تعقیب 

ید به مسامحه بتوان گفت که شورای حل اختالف که دارای ماهیت نیمه جامعوی هستند به خصوص در آنجا که با

ا به صلح و سازش بین طرفین جرایم قابل  عنوان یکی  به منظور دستیابی  ز موارد صالحیتی خود سعی در مذاکره 
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گذشت بنماید و بدین لحاظ که تحت نظارت مرجع قضایی عمل می کنند از مصادیق میانجی گری همراه با نظارت 

ماده   در  دادگاه  برای  مقر  تکلیف  به    195مقام قضایی هستند. در خصوص  که  که  ق.آ.د.ک  مواردی  در  آن  موجب 

ممکن است با صلح طرفین، قضیه خاتمه پیدا کند، دادگاه کوشش و جهد کافی در اصالح ذات البین، به عمل می  

از   آن را  توان  به برقراری صلح نشود، رسیدگی و رای مقتضی را صادر خواهد کرد.که  می  آورد و چنانچه موفق 

واحدهای صلح و سازش مستقر در بعضی دادگستری که وظیفه  تلقی کرد همچنین    مصادیق میانجی گری قضایی 

دارند قبل از اراجاع پرونده به دادگاه طرفین را به مصاحله دعوت کنند و در این خصوص به آنان کمک کنند و نیز 

 ت، عمالً به منظور دوایر مشاوره و مددکاری که مستقر در بعضی کالنتری ها هستند قبل از به جریان انداختن شکای

از   ای  اندازه  تا  توان  کنند،    می  قابل گذشت تالش می  دیدگان جرایم  بزه  مرتکبان و  بین  ایجاد صلح و سازش 

قلمداد  هستند  تشکیالتی  درون  هر حال  به  که  پلیسی«  کیفری  گری  »میانجی  و   قضایی  گری  میانجی  در  مصادیق 

 1کرد. 

گفته   یقانون مجازات اسالم  23در ماده    رایز  ت؟قبول هس  قابل  ،یفریک   یگریانجیدر نظام م  یگذشت شاک   نیا  ایآ

گذشت    یشود در حال حاضر اداره حقوق  یاثر داده  نم  ب یمنجز باشد و گذشت مشروط ترت  دیبا  یشده گذشت شاک 

 شده  یمقام  یدار  یانجیشخص م  حهیال  دردانسته است اما    یآثار حقوق  یرادا  (ی)در کالنتر  سیرادر مرحله پل  یشاک 

 میتنظ  یانجیکه توسط شخص م  یی دارد در فرانسه صورت جلسه ا  ی سموع است و آثار حقوقکه گذشت نزد او م

ن  قابلشده   ولییاستثنا  موارددر    مگر  ست یعدول  قانون    ی.  ن  ،رانیادر  مسموع  از گذشت    نیا  ایآ  اما  .ست یعدول 

 یبه نظر مقابل گذشت    میجرا  هر دو؟در  ای؟یخصوص  ایشود    یم  یعموم  یباعث سقوط دعو   یانجیگذشت نزد م

کرده و هم   ت یهم سرا   یغلبه به جنبه عموم  نیآن غلبه دارد، ا  یعموم  ی جرم برجنبه    ی خصوص  ی جنبه    رسد چون

  ی از دعو   یتواند بعد از گذشت شاک   یدادستان م  فرانسهکند.)در حقوق    ی را ساقط م  یو هم خصوص  یعموم  یدعو 

نظر جنبه  یخصوص از  تعق  یعموم  ی،  را  ماده    ریغ  میجرا  یدر دعو   اماکند    ب یجرم  جنبه    شتریب  ۸2قابل گذشت 

صورت   نیدر ا گردد.  یمشخص م  قیتعل کمبا توجه به صدور ح  یعموم یدعو  حکمبرد اما  ی م نیرا از ب یخصوص

ماه    6متهم را از    ب یآمده است، تعق  ۸2که در ماده    یطیراتواند با جمع ش  یم  ییقابل گذشت مقام قضا  ریغ  میجرادر  

 جادیرا ا  یخاص  ستمیس  کیرا باهم جمع کرده اند و    یانجینهاد مصالحه و م  یبه نحو   یعنی  .دیسال معلق نما2ا  ت

توافق متهم در مورد م اند  ک   یفریک   یگری  انجیکرده  ا   یفریو مصالحه  و  متهم موافقت نکند دادستان    گرذکر شده 

از دستورات   یکی  دیبا  ب یتعق  قیعالوه بر تعل  رایزاست    یمتهم راجع به جنبه عموم  توافق  ندارد.  ب یجز تعق  یچاره ا

 ی منتف  ب یتعق  قیاست و بحث تعل  ب یبه تعق  مکلفتوافق متهم ،دادستان    ماجرا کند و در صورت عد  زیدادستان را ن

تعق  یم منع  و  ز  ینم  هم  ب یشود  باشد  فا  رایتواند  دارد. حداقل  م  ی  دهیادله وجود  سقوط    یفریک   یگر یانجینهاد 

  شیاو در پ  رایدر پرونده حضور ندارد ز  گرید  یشاک  را یه نفع متهم است زب  یلیخ  نیست. که اا  یخصوص  یدعو 

  ه یقض  ریگ یپ  یکند و دادستان مثل شاک   یجمع م  یرا شاک  ل یکرد و اثر دال  ی کمک م  یلیخ   لیجمع دال  و بردن پرونده  

  یگریانجیفته شده بود اگر مقابل گذشت گ   ریغ  می در بحث جرا   1392قانون آیین دادرسی کیفری    ۸2در ماده  ست ین

که    یدستورات  یکه متهم اجرا  یبه شرط  ی عموم  یساقط شده و دعو  ی خصوص  یدعو   انجام شود،  ت ی با موفق  یفریک 

  سازشو    یفریک   یگر  یانجینهاد م   میسال )که گفت  2ماه تا    6  نیب  شودی  را متعهد شود معلق م  هدادستان از او خواست

است کدام   نیا  دیآ  یم  شیکه پ  یالؤکرده و س  جادی ا   یده مشکلما  لیذ  است.(  دهیدگر  قیماده با هم تلف  نیدر ا  یفریک 

حال کدام منظور    نسبت به دادستان،   ی سر  ک یدارد و    یتعهدات به نسبت شاک   یسر   کی تعهدات؟ در واقع متهم  

 
 . 5، ص ان محالت، میانجی گری کیفری، راهی به سوی کیفرزدایی، اداره زند1386، رحمان حبیبی، 1
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از همان    دیبا  یشاک   فیتکل  حقوق فرانسه،  درگردد؟    یم  قیباعث لغو تعل  یچگونه در خواست شاک   و اصوالً  است؟

توان درخواست الزام به انجام تعهدات    یرا انجام ندهد م  یتعهدات خود نسبت به شاک   تهماگر م  گردد،  نیابتدا مع

باشد و وقت  دیصورتجلسه  با  حهیاما در ال  بدهد. امر مختومه را داشته  اساس قانون    گذشت کرد بر  یشاک   یاعتبار 

پذ امکان  آن  از  ا  ست ین  ریعدول  اگذشت    یشاک   نجایو  گذشت  اگر  و  دعواکرده  اگر  شده  فرض  اعتبار  قابل    ی و 

را    ی در آن صورت نقش شاک   تعهدات نسبت به دادستان مدنظر است،  مییاگر هم بگو   ؟میریرا در نظر بگ  یخصوص

رسد    یباشد و دست دادستان است. به نظر م  دینبا  یدست شاک   گرید  یعموم  یپررنگ قرار داده است و دعوا  اریبس

  ۸2  ماده را به هم  زند و    قیتواند تعل  یم  یاگر شاک   یعنیگره خورده    یصوصخ  یدر دعوا   ی عموم  یدعوا  حهیدر ال

که متهم نسبت به دادستان   یتاندازد و در مورد تعهدا  انیرا به جر  یعموم  یتواند دعوا  یم  یاست که شاک   نطوریا

  است.   یه شاک تعهدات نسبت ب  ۸2هکرده است پس تعهدات در ماد  فیتکل  نییتع  ۸1دارد اگر آنرا انجام نداد ماده  

 می توان چنین عنوان نمود:  را  1392قانون آیین دادرسی کیفری  ۸2 ماده رادیا

تواند خواستار لغو    ی م  یبه راحت  یشاک   را یگرفته و با اصول حقوق جزا مخالف است ز  دهیرا ناد  متهم  ق حقو   (1 

  .داشته باشد اری اخت  یاندازه شاک  نیبه ا دیبه شود نبا یعموم  یدعو  قیتعل

 نباشد. ریعدول از آن امکان پذ گریاعتبار امر مختومه را داشته باشد و بعد از صدور د دیبا یگریانجیم (2

ماده  در م  ۸2  تبصره  بازپرس  ا  یگفته شده  قضا  زتواند  کند    یفریک   یگریانجی م  ییمقام  در خواست  خود    یعنیرا 

اما چطور از دادگاه   ست ین یان بخواهد مشکلکه از دادست ا ادسررا صادر کند در مورد د یگریانجی تواند م یبازپرس نم

دادسرا،  یم بازپرس در  مقام صدور حکم و  ا   تواند درخواست کند دادگاه  مورد اشکال دارد و مخالف   نیماده در 

 1. است  أیو صدور ر قیو تحق ب یمقام تعق کیاصل تفک

بل گذشت و جرایمی که گذشت  در تمام جرایم قا  موضوع »میانجیگری« را  ۸2قانون آیین دادرسی کیفری در ماده  

 ی فریک   یگر  یانجیشق اول ماده م  شاکی یا مدعی خصوصی مؤثر در تخفیف مجازات است را مطرح نموده است 

ماده    و  یجامعو  در جرایم باشد  یم  یدولت  –یجامعو   ۸2شق دوم  آن،  تحقق  میانجیگری و  بر  توافق  . در صورت 

امر موجب می  ود و در جرایم قابغیرقابل گذشت تعقیب تعلیق می ش ل گذشت قرار موقوفی صادر می شود. این 

شود متهمان و کسانی که برای اولین مرتبه مرتکب جرم شوند از برچسب مجرمانه رهایی یابند و در همان دادسرا در  

و زمینه برای  صورت فقدان شاکی خصوصی و یا گذشت او با هم  توافق  کنند و دیگر مسئله به دادگاه کشیده نشود  

ت او به جامعه فراهم شود و همچنین باعث کاهش حجم پرونده ها می شود و در مورد بزه دیده باعث می  برگش 

 2شود زودتر به خواسته خود برسد و هزینه های او را کاهش می دهد.

ماهیتی و شرایط    به طور کلی نیاز به بیان این مطلب است که مواد قانونی موجود در آیین دادرسی کیفری، از لحاظ 

کیفری مصوب  ح امور  در  گری  میانجی  نامه ی  آیین  در  موجود  مواد  با  قانونی  و    1395اکم  راستای شکل  در  که 

شرایط میانجی گریست متفاوت است از این رو بررسی مواد آیین نامه را می توان در مباحث آتی و در ذیل شرایط  

 میانجی گری مورد مطالعه قرار داد.

شرایط زمانی میانجی گری عنوان    1395نامه ی میانجی گری در امور کیفری مصوب    آیین  29و    2۸مواد  بنابراین در  

در   است:»  2۸ماده  شده است.  آمده  نامه  آیین  ماده  میانجیاین  به  توجه  با  است  دادرسی   ۸2گر موظف  آیین  قانون 

لیف آن در  الش برای تعیین تکگری و تبا اصالحات بعدی، نسبت به تشکیل جلسات میانجی  1392مصوب   کیفری

 
 www.haghgostar.irی، به نقل از سایت حق گستر، میانجیگری جلوه ای نوین از عدالت کیفر ،1398  . مجیدی، بهروز،1
 . همان  2

http://www.haghgostar.ir/
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ارجاع مقام  به  را  نتیجه  و  اقدام  ماهه  سه  قضایی فرصت  مقام  آن،  تمدید  در صورت ضرورت  کند.  گزارش  کننده 

گر یا طرفین اختالف اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت سه ماه تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجیمی

نمای گ آیی  29  ی  ماده  در  د.«دیگر  میانجی  نامه ی  کیفری مصوب  ن  امور  در  است:»  1395ری  آمده  مقام قضایی نیز 

های  گری و اعالم پاسخ در مهلت گری به اشخاص یا مؤسساتی که در انجام وظایف میانجیتواند از ارجاع میانجیمی

 « د.کننمایند خودداری مقرر بدون عذر موجه تأخیر و تعلل می

  1395آیین نامه ی میانجی گری در امور کیفری مصوب    «1ماده ی »ست که در بند »ب«  نیاز به بیان این مطلب نیز ا

ای که فرایند گفتگو و ایجاد سازش  شورای حل اختالف، شخص یا مؤسسه  ر،میانجی گ نیز بیان گردیده است که:»

تسهیل می مدیریت و  را  کیفری  امر  د.نمایدبین طرفین  نیز  دیگری  مواد  که  ذکر است  به  نیاز  ر خصوص شرایط  « 

می توان چنین نتیجه ای گرفت   وجود دارد.  1395جی گر در آیین نامه ی میانجی گری در امور کیفری مصوب  میان

کیفری   دادرسی  آیین  قانون  در  را  کلی، شرایطی  تعریف  بر  میانجی گری عالوه  نامه ی    1392که  آیین  و همچنین 

جه ی مجازات، تعزیری بودن مجازات، می توانند در در  طداراست که این شرای  1395میانجی گری در امور کیفری  

زمان میانجی گری، شرایط شخص ثالث و ... متغیر باشند. با توجه به این موضوع شرایط حاکم بر میانجی گری در 

مورد تقنین قانونگذار قرار گرفته است. در طول جلسات میانجی گری    1392قانون آیین دادرسی کیفری    ۸2ماده ی  

دالیل خود را بدون مزاحمت و با سبک مطلوبی که تمایل دارند ارائه می کنند. این امر به   از طرفین ادعاها وهر یک  

و  اختالف  مورد  موضوعات  در خصوص  را  های خود  هیجان  و  احساسات  که  دهد  می  اجازه  طرفین  از  یک  هر 

و به تعبیر دیگر  ای خود مطلع سازد  واقعیات مربوط به آن انتقال دهد و از این طریق طرف مقابل را از خواست ه 

نسخه غیر فیلتر شده اختالف را به طرف دیگر عرضه نماید. با توجه به این امر، طرفین با انتخاب مرجعی همچون  

شورای حل اختالف به میانجی گری با یکدیگر می پردازند و این میانجی گری می تواند از سوی متهم یا محکوم با  

به وقوع بجبران خسارت و عذر خوا این موضوع  هی و...  نیز  المللی  بین  این موضوع در سطح  به  با توجه  پیوندد. 

مورد توجه قرار گرفته است؛ در برخی کشورها همچون آمریکا، فرانسه و... به امر میانجی گری در قالب نظریات  

 عدالت ترمیمی، توجه ویژه ای شده است. 

 1394قانون شورای حل اختالف مصوب  -2-5

کشور ما شاهد نخستین   ،گردد. در این سالمی  بر  1312صورت رسمی، به سال  مشارکتی بههای عدالت  تجربه  لیناو

ه نامنمونه از نظام عدالت مشارکتی بود که به موجب ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان و نظام

قت به مجلس شورای ملی  که از طرف دولت و   مربوط به آن وارد سیستم حقوقی کشور گردید. به موجب طرحی  ی

تقدیم شد به دولت اختیار داده شد به منظور سامان دهی به امور قضایی و اداری منطقه لرستان، قوانین عادی الزم را 

ای تنظیم و به اجرا بگذارد. در این قانون  نامهجز در امور مربوط به ثبت امالک و رسمیت اسناد( به صورت نظام )به

گردد که  رای رسیدگی و حل و فصل اختالف بین مردم، دادگاهی مرکب از سه نفر تشکیل میبینی شده بود که ب پیش

یکی از اعضای این دادگاه از افراد بومی و محلی بود. در قانون مزبور به این دادگاه اختیار داده شده بود که به امور 

صل خصومت به وسیله مصالحه و  های حل و فاز روشکیفری از درجه جنحه نیز رسیدگی نماید و درصورت لزوم  

های اولیه در از ناموفق بودن تجربه  بعد  1. نامه سه سال از تاریخ تصویب بودسازش استفاده کند. مدت اعتبار این نظام 

گذار در قبل از انقالب  های عدالت مشارکتی رسمی در قالب قوانین و مقررات مذکور، حرکت بعدی قانوناندیشه

با عنوانتصوی ایالتی که اسکان می  ب قانونی  امور قضایی عشایر و  به  به »قانون راجع  شوند« بود. قانون مزبور که 

 
 . 282ص ور، گری کیفری، تهران، انتشارات دانشنوین عدالت ترمیمی در میانجی هایافق ،1382 عباسی، مصطفی، .1



 

1556 

 

 

اه 
یگ

جا
نی

قنی
ت

 
نای 

 ج
ت

اس
سی

تی
رک

شا
ی م

 
ری

کیف
ق 

قو
 ح

در
 

ین
نو

 
ان

ایر
 

 

 
یابند برای  داشت: در نقاطی که ایالت و عشایر خلع سالح و اسکان میشکل ماده واحده تنظیم شده بود مقرر می

آن دعاوی  و  اختالفات  حل  و  کهرسیدگی  کسانی  یا  یکدیگر  با  آن  ها  اختالف  با  دادگستری  ها  وزارت  دارند 

نفر به انتخاب افراد محلی( تشکیل دهد و با توجه به  هایی مرکب از سه نفر )دو نفر از قضات مجرب و یک  هیئت 

دهد فیصله  را  مربوطه  دعاوی  اختالفات،  اصالح  و  منشی  کدخدا  راه  از  قوانین  و  پرونده  1. اصول  میان  های در 

گردند، برخی مربوط به دعاوی کوچک و  قاط مختلف کشورمان مطرح میهای ندر دادگستریبیشماری که هر روزه  

رو   این  از  نیست.  دشوار  آنان  در  حق  تمیز  و  نبوده  برخوردار  حقوقی  خاص  پیچیدگی  از  که  هستند  اهمیتی  کم 

  اسالمی ایران، با   برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری   1۸9، در ماده  1379قانونگذار در سال  

هدف دستیابی به فرهنگ صلح و سازش و در نتیجه کاهش مراجعات به دادگستری، شوراهای حل اختالف را ایجاد 

عرصه طریق،  بدین  و  جامعهنمود  برای  گشت. ای  ایجاد  اختالفات  فصل  و  در حل  مدنی  حل    ی  شوراهای  قانون 

تالف و صلح و سازش بین اشخاص  »به منظور حل اخ     خود اشعار داشته است:   1، در ماده  1394اختالف مصوب  

شوند، تحت نظارت  نامیده می« شورا»حقیقی و حقوقی غیر دولتی شوراهای حل اختالف که در این قانون به اختصار 

به نظر می رسد که، تصور قانونگذار برآن بوده که با   گردد«.قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می

ای از معتمدین الحیت شور و گرفتن تصمیم درباره امر یا اموری را دارا هستند و به گونهده از افرادی که صاستفا

با این حال، پس از    2د.توان در اموری که از اهمیت کمتری برخوردارند، اتخاذ تصمیم نمو گردند، میمحسوب می

 شارکتی را تبیین نمود. ه ی سیاست جنایی ممصوب گردید و وظیف 1394سالها قانون شورای حل اختالف در سال 

   1394قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب  -2-6

یکی از مبانی، اهداف و جلوه های سیاست جنایی مشارکتی را می توان پیشگیری از جرم عنوان نمود که مبنای حاکم 

مصوب   وقوع جرم  از  پیشگیری  قانون  بی  1394و    13۸۸بر  موضوع  این  توان  می  نیز  ارا  که  چرا  نمود؛  هداف ان 

 3سیاست جنایی مشارکتی را می توان در بندهای مختلف الیحه ی مزبور مورد مطالعه قرار داد. 

و در بند سوم از ماده ی پنجم خود نیز به سیاست    1394از سویی دیگر نیز قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب  

برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه  »  عنوان شده است که:جنایی مشارکتی اشاره شده است که در ماده ی مزبور چنین  

 د: شو شورای عالی در قوه قضائیه تشکیل می

 پیشگیری اجرای مصوبات ابالغی شورا ( 1

 
 . 28۴. همان، ص 1
 . 1، صالحیت شورای حل اختالف در رسیدگی به دعاوی حقوقی،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، ص1395. طالقان غفاری، مهدی،  2
  ت:ظایف شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم به شرح زیر اسو :»1388قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب   6 ماده  .3

 ن.های شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در سطح استا اجراء تصمیمات و سیاست( 1

  م.های استانی پیشگیری از وقوع جرتدوین برنامه (2

 ن. آوردن امکانات و بسترهای الزم برای اجراء آ های استانی و شهرستانی پیشگیری و فراهمامهها و برنبررسی تصویب و ارزیابی طرح( 3

 ی. های پیشگیرها در تهیه و تنظیم برنامهریزی برای سهیم کردن دیدگاه و نظر شهروندان و ساکنان محلهبرنامه (۴

 ی. های پیشگیرها و برنامهبه کارگیری و جلب مشارکت نهادهای غیردولتی و مردمی در اجراء طرح( 5

 م. های استانی پیشگیری به سازمان پیشگیری از وقوع جرها و برنامهای منظم و ادواری از اجراء طرحهارایه گزارش (6

 ا. هدایت شوراهای شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر عملکرد آنه( 7

طرحپیش(  8 اجراء  برای  الزم  منابع  و  بودجه  بربینی  و  سازنامهها  به  آن  اعالم  و  پیشگیری  استانی  جرهای  وقوع  از  پیشگیری   م.« مان 
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های پیشگیری از آن از طریق  شناسی علل وقوع جرم و راههای مورد نیاز برای آسیب انجام تحقیقات و پژوهش(  2

دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذکور به صورت  ه و مراکز پژوهشی  نهادهای تحقیقاتی در قوای سه گان

 های آماری ادواری و ساالنهمستقل و تهیه و انتشار گزارش

نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری  های مردمهای جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمانشناسایی راه(  3

 شورا مقررات و مصوبات  از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و

ها و ربط جهت تجزیه و تحلیل آنها و نهادهای ذی( دریافت آمار و اطالعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاه4

 ارائه گزارش به شورا 

سیاست (  5 نویس  پیش  تدوین  و  برنامهتهیه  و  اجرائی  و های  گزارش  اخذ  و  جرم  وقوع  از  پیشگیری  ملی        های 

 های ملی جهت ارائه به شورانامهها و براجرای طرحجمع بندی نتایج 

 انجام امور دبیرخانه ای و سایر امور محوله از سوی شورا ( 6
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 نتیجه گیری

از قوانین مورد مطالعه قرار داد؛   توان در مواد مختلفی  تقنینی سیاست جنایی مشارکتی را می  در قانون  جلوه های 

سیاست  رسی قرار داد که اجرای مجازات را با رویکرد را می توان مورد بر از جرایم تعزیری موادی مجازات اسالمی،

  1392موجود در موادِ قانون مجازات اسالمی مصوب  مشارکتی    سیاست جناییمواجه می سازد. جلوه های    جنایی 

آ نیمه  نظام  مجازات،  اجرای  تعلیق  حکم،  تعویق صدور  مجازات،  )تخفیف  توانند  مشروط، می  آزادی  نظام  زادی، 

نیز، میانجی گری   1392در قانون آیین دادرسی کیفری  .  گذشت شاکی( باشند  و  ن حبس، عفو مجازات های جایگزی

به ویژه میانجی گری کیفری با نظارت قضایی جلوه ای از سیاست جنایی مشارکتی است که تا   اندازه ای، عدالت  

زدیک می کند و بدین سان،  یین دادرسی کیفری را به آیین دادرسی مدنی نکیفری را به »عدالت مدنی« )حقوقی( و آ

مرزهای ما بین حقوق کیفری و حقوق مدنی را کمرنگ و حتی گاه از میان بر می دارد، مگر نه این است که امروزه  

از مقوله های سی  کنار حقوق کیفری به عنوان هسته اصلی و مرکزی سیاست جنایی به یکی  است  حقوق مدنی در 

یکی از مهمترین قوانینی که به موضوع سیاست جنایی  ت. از سوی دیگر،  جنایی )در مفهوم وسیع آن( تبدیل شده اس

مختلف سیاست جنایی   های  به جلوه  مختلف خود  اصول  در  که  است  اساسی  قانون  است،  داشته  اشاره  مشارکتی 

  ی قانون اساس  ینکهبا توجه به ااشد. بنابراین  اشاره نموده است که یکی از این موضوعات شوراهای حل اختالف می ب

مسئله این است  قانون مطابقت داشته باشد.    ینبا آن ا  یست با  یم  یعاد  ینقوان  یهگردد و کل  یام القوانین محسوب م

 ی با اصول قانون اساس  یدادگستر  یرسم  گاه هایحل اختالف در کنار داد  یبه نام شورا  ید جد  ینهاد  یسسأت  یاآ  که

به    یلاسالم تما  یفرینظام ک   دراست.    ی دادگستر  یاتا، مرجع تظلمات و شک159مطابق اصل    یر؟خ  یاد  مطابقت دار

  ی ممتاز  یگاهجا  ی، در حل و فصل دعاو  ی،رسم  یر غ  ی ها  و تالش در جهت راه حل   ی حرفه ا  یکاهش نقش قاض

به    یینمتداع  یب با ترغ  یدمان  یم  یجادکردن حل اختالفات را ا  یمشارکت مردم و مردم  یها  ینهامر که زم  یندارد. ا

از    یریدر حل و فصل اختالفات و جلوگ   ینقش بارز  ینیو اخوت د  اناحس  یهروح  یجزش و ترو حصول توافق و سا

 دارد.  یاجتماع ی همبستگ یشها و افزا  ینهک  یجادا
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