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Abstract  
  

Inspired by the teachings of the restorative justice system and identifying 
the principle of prosecution, Iran's new criminal procedure policy in the 
2013 Code of Criminal Procedure seeks to reconcile the parties through 
mediation. Mediation is a three-way process (crime-victim-society) and one 
of the manifestations of contractual justice and has equivalents such as 
intercession and arbitration in jurisprudence. Articles 82, 83, 84, and 192 of 
the Code of Civil Procedure provide for the mediation process in 6th to 8th 
degree minor crimes (minor minor crimes). After reaching an agreement, 
the judicial authority shall suspend prosecution or suspension based on the 
nature of the crime. It is issued and the case is closed at the preliminary 
investigation stage and leaves the cycle of criminal justice, so it remains to 
be seen whether the legislator has been able to provide the maximum 
possibility of this process by efficiently explaining the realm of mediation. 
In order to amend the relevant laws, the result of this descriptive-analytical 
research is that even in the mentioned crimes, the result of mediation is 
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more desirable than the formal criminal justice, although it is necessary to 
extend this process to other crimes. 
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 گري در مرحله تحقيقات مقدماتيميانجي

 
  

 13/9/1400: تاريخ دريافت           1داود داورپناه

  25/12/1400: تاريخ پذيرش          2 مرتضي ناجي زواره
  3االسالمي عباس شيخ

  چكيده
 

 با الهام از 1392سياست نوين دادرسي كيفري ايران در قانون آئين دادرسي كيفري 
هاي سيستم عدالت ترميمي و شناسايي اصل اقتضاي تعقيب، سعي بر مصالحه طرفين از  آموزه

و يكي از ) جامعه -بزه ديده -بزه كار( ميانجيگري فرايندي سه سويه. طريق ميانجيگري دارد
 در مواد. هاي عدالت قراردادي بوده و معادل هايي چون شفاعت و حكميت در فقه دارد جلوه

 تا 6قانون آيين مذكور، چگونگي فرايند ميانجيگري در جرايم تعزيري درجه  192، 84، 83، 82
س پيش بيني شده كه پس از حصول توافق، مقام قضايي بر اسا )جرايم خرد كم اهميت( 8

نمايد و پرونده در مرحله تحقيقات  ماهيت جرم ارتكابي قرار موقوفي تعقيب يا تعليق صادر مي
گردد، لذا بايد ديد آيا قانونگذار با تبيين  مقدماتي مختومه و از چرخة عدالت كيفري خارج مي

كارآمد قلمرو ميانجيگري توانسته است امكان حداكثري از اين فرآيند را فراهم سازد، 
                                                                 

 دانشجو گروه حقوق كيفري و جرم شناسي، واحد تهران مركزي، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايران. 1

نويسندة (ه حقوق جزا و جرم شناسي، واحد تهران مركزي، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايران استاديار گرو. 2
 naji.mortaza@yahoo.com )مسئول

  گروه حقوق جزا و جرم شناسي، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمي، مشهد، ايراندانشيار. 3
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دهي به پرسش مذكور قدمي است در جهت شناخت كاستي هاي موجود براي اصالح  پاسخ
 اين است كه حتي در جرايم مذكور نتيجة يفسيري، كيفقوانين مربوطه، نتيجة اين تحقيق ت

 ساير  است هر چند تسرّي اين فرايند بهميانجيگري نسبت به عدالت كيفري رسمي مطلوب تر
 .جرايم نيز ضروري است

  
آيين دادرسي كيفري، عدالت ترميمي، ميانجيگري كيفري، صلح و  :كليديكلمات 

 سازش
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 مقدمه و بيان مسئله

با مداخله مردم در فرايند كيفري، جايگاه دادسرا از حالت تفتيشي بودن خارج شده و بيشتر 
چون ديگر دادسرا مكلف نيست بر اساس رويكرد حداكثري و . گيرد جنبه اتهامي به خود مي

.  پرونده همه جرايم را جهت رسيدگي و صدور حكم به دادگاه ارسال نمايد،اجباري تعقيب
 )345، 1386آشوري، (

در مواردي كه ادامه روند دادرسي سودي براي جامعه و متهم و بزه ديده نداشته بلكه 
باشد، نگرش جديد مقتضي بودن تعقيب در مرحله پيش دادرسي  متضمن مفسده و ضرر نيز مي

 . د نظام عدالت كيفري شده و انديشه الزامي بودن تعقيب را مورد ترديد قرار داده استوار

سؤال اساسي اين است كه در نظام كيفري ايران تا چه ميزان قابليت و بسترهاي الزم براي 
پياده سازي راهبرد توافقي شدن دادرسي در دادسرا در اثر ميانجيگري وجود دارد؟ و نسبت به 

باشد؟ ميانجيگري به طور  ابليت اجرا دارد و چه آثار و شرايطي حاكم بر آن ميچه جرايمي ق
قانون شوراهاي حل  8قانون آيين دادرسي كيفري و مادة  192و  82و  1رسمي در مواد 

قانونگذار در قوانين مذكور نظام قانوني بودن تعقيب را رها . بيني شده است پيش1394اختالف 
است و اهدافي مانند سزادهي  عيت داشتن تعقيب گرايش پيدا كردهكرده و به سوي سيستم موق

و مجازات، جاي خود را به پرداخت خسارت و صلح و سازش، اصالح و بازپروري شخص 
در فرايند ميانجيگري، اصل بر گفتگو، ميان طرفين دعواي . است بزه كار و اعادة نظم جامعه داده

در اين فرايند با مديريت . دن به صلح و آشتي استكيفري و تالش آنها براي تبادل نظر و رسي
ميانجيگر و با حضور بزه ديده و متهم و عنداللزوم ساير اشخاص مؤثر در اصول سازش، 

شود تا براساس ماهيت نوع جرم ارتكابي  موافقت نامه اي تنظيم و براي مقام قضائي ارسال مي
شوراي اروپا در طول سال   R (99) 19 گيري نمايد كميته كارشناسان تهيه توصيه نامه  تصميم
ميانجيگري در « پس از بحث فراوان تصميم به استفاده از واژة 1999الي  1997هاي 

گرفت با اين استدالل كه واژه ميانجيگري  »ميانجيگري كيفري«به جاي  »موضوعات كيفري
مي تواند در كيفري در برگيرنده يك نوع تعارض است زيرا ميانجيگري در ذات ترميمي خود ن

در اين مقاله مباني ميانجيگري و شرايط الزم جهت تحقق اين فرايند . برگيرنده مجازات باشد
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تقاضاي متهم و قبول بزه (شامل شرط نوع جرم ارتكابي، شرط مربوط به طرفين امر كيفري 
گيري و حدود و ثغور وظايف مقامات  مدت ميانجيگري و مرجع ارجاع و تصميم )ديده

ن پژوهش از اين جهت مهم است كه بهره يضرورت انجام ا. گيرد مورد بررسي قرار ميمربوطه 
مندي از ديدگاه هاي موجود در جرم شناسي مانند الغاءگرايي كيفري، عدالت ترميمي كه در پي 
كاهش ارتكاب رفتار مجرمانه، مصلحت سنجي و قضازدايي به عنوان يك راهكار و خارج 

كمك مؤثري در بهبود مديريت پيشگيري از جرم .  قضايي استكردن متهم از چرخه عدالت
مسلماً  نهادهايي نظيربايگاني كردن پرونده ميانجي گري در مرحله دادسرا و دادگاه .كند ايفا مي

معامله اتهام  پررنگ كردن نقش بزه ديده و ايجاد قرائت ترميمي از آيين دادرسي كيفري مي 
ستم دادرسي آن يكنواخت و منطقي و مبتني بر توازن حقوق تواند نقش مثبت ايفا نمايد كه سي

  )472، 1390شيخ االسالمي(. متهم و جامعه بوده و از ديوان ساالري قضايي به دور باشد

  
 مباني ميانجيگري 

ك يك راهبرد سازش .د.به همين جهت توافقي شدن آ. گوهر اصلي صلح تبادل امتياز است
 )184، 1385فرج الهي، (. مدار است

حقوقدانان براي حمايت از منافع عمومي جامعه، منافع فرد را فدا نمي كنند و آئين دادرسي 
موقعيت داشتن تعقيب و مفيد بودن «آموزة . دانند كيفري را قلمرو آزادي ها و نظم عمومي مي

. در اثر يافته هاي مكتب دفاع اجتماعي و جرم شناسي پا به عرصه وجود نهاده است »آن
 )15، 1387ي، ابوالحسن(

كند و نتيجه  اي براي نشان دادن واكنش به بزه قلمداد مي رويكرد ترميمي را شيوه »گروي«
بهتر از كيفر بزهكار . گيرد واكنش عدالت ترميمي به بزه از نظر ايجاد آرامش در بزه ديده مي

ري شود كه هدف اصلي بزه ديده از طرح دعاوي كيف است و منجر به اصالح رنج هاي او مي
 .اساساً همين است
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بايد بزهكاران را متمدن كرد و واژه كيفري به « :گويد مي Gilbert MCantor »كنتور«
خطاي مدني تبديل شود در اين صورت نتيجه حاصله بسيار روشنفكرانه تر از بازي وحشيانه 

 )228، 1398نجفي توانا، ( ».جرم و مجازات است

اي و  ده آيين دادرسي كيفري عدالت مصالحهامروزه يكي از جهت گيري هاي اصلي و عم
سازشي است كه رضايت و توافق طرفين دعوا عنصر بنيادين و اصلي اين گرايش محسوب 

 )338 ، 1389كوشكي، (. شود مي

هاي شكل گيري آن به اجتماعات اوليه بشري و  عدالت  ترميمي رويكردي است كه ريشه
گردد   براي حل و فصل مصالحه آميزآن  بازميسفيدان اين اجتماعات تالش هاي مصلحانه ريش

  )1398،24مژدهي فرد و ميالني (

رسالت عدالت ترميمي در وهله نخست حمايت از بزه ديده و در مرتبه بعد به بزه كار و 
 )37 – 30، 1394صبوحي، (جامعه محلي است 

م را در عدالت قراردادي نظريه جديد در حوزه عدالت كيفري است كه راه مبارزه با جر
كند در واقع عدالت  توافق با متهم يا بزهكار در قالب تعامل گفتگو و قرارداد با او جستجو مي

آيد كه جايگاه مهمي در  قراردادي نظريه مبتني بر جرم شناسي تعامل گرايانه به شمار مي
سياست جنايي كشورها دارد نامگذاري آن به عدالت توافقي به لحاظ ضرورت توافق با متهم 

كند به همين دليل آن را  براي تحقق آن است كه اين توافق در قالب قرارداد تجلي پيدا مي
 به منظور پيشگيري از تنزل )1394،140شامبياتي و پرويني، ( . توان ناميد عدالت  قراردادي نيز مي

مند بوده و  مصلحت گرايي به سليقه گرايي الزم است مصلحت گرايي مستدل و مستند و قاعده
لحت هاي هر پرونده در فرآيندي روش مند و از پيش تعيين شده به دست آيد مص

  )1394،158روزبهاني(

قيچي كنندة روابط است و  »عدالت كيفري رسمي«گويي به جرايم ، در مقام پاسخ
 )34، 1396غالمي و سوداني سادري، (. ترميم كنندة روابط »ميانجيگري«

در سياست جنايي  »، شفاعت، اصالح ذات البينحكميت يا داوري«ميانجيگري تحت عنوان 
به معناي صلح، سازش و ترك مخاصمه در  »سلم«عبارت . است اسالم به رسميت شناخته شده
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كه به معناي جمع كردن، نزديك كردن دو چيز، يا دو  »تأليف«سورة بقره و عبارت  208آية 
 سازش و آشتي دادن دو نفر فكر كردن، به معناي هم »توفيق«شخص به يكديگر است و عبارت 

كه به معناي انضمام چيزي به چيز ديگر است، تعابير ديگري از مصالحه و  »شفع«و عبارت 
،  »سورة نساء128در آية «. صلح بهتر است »الصلح خيرٌ«. ميانجيگري در متون اسالمي است

رادران خود سازش همانا مؤمنان برادرند، پس ميان ب »انما المؤمنون اخوه فصلحو بين اخويكم«
ميانجي پر و بال طلب « :فرمايند مي )ع(حضرت علي . »10سوره حجرات، آيه . برقرار كنيد

كسي كه ميان افراد « ».ميانجيگري زكات مقام است« :فرمايند امام صادق مي ».است )حاجت(
 ،فيض كاشاني( »متنازع آشتي بدهد، دروغگو نيست، اين عمل او تنها اصالح است دروغ نيست

1415 ،375(  

به همين جهت قرار دادي شدن . ماهيت حقوقي اين راهبرد با عقد صلح انطباق  دارد
گران آن را به دليل اينكه طرفين در زمينه  است و كنش »سازش مدار«دادرسي كيفري راهبردي 

عقد  . اند كنند  به عقد صلح همانند پنداشته چگونگي پاسخ به پديده مجرمانه مصالحه مي
 عقدي الزم است ولي در قلمرو راهبرد ياد شده توافق طرفين جنبه نسبي داشته و در صلح،

  . شود نتيجه شماري از آثار اين عقد  به شكل واقعي متبلور نمي
در تعريف آئين دادرسي كيفري مقرر  1392ماده يك قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 

راتي است كه براي كشف جرم، تعقيب آئين دادرسي كيفري، مجموعه قواعد و مقر« :دارد مي
رعايت حقوق ... متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجي گري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، 

صفت آن  »كيفري«واژه اي مركب و  »دادرسي«واژه  ».شود متهم، بزه ديده و جامعه وضع مي
صفت .  استو عدالت »داد«دادرسي كيفري به معناي رسيدگي كيفري كردن براساس . است

 ) 30، 1395ناجي زواره، (. كند تفكيك مي »حقوقي«كيفري، آن را از دادرسي مدني يا 

در اين ماده از دو اصطالح ميانجيگري و صلح سخن به ميان آمده است در زمينه ارتباط و 
 آمده 2/3/94  مورخ459/94/7شماره مشابهت ميان دو اصطالح در نظريه اداره حقوقي به 

باشند كه مقنن آنها را  گري و صلح هر دو از شيوه هاي جايگزين حل اختالف ميميانجي«.است
 اين قانون ساز و كار، شرايط 84 و 83 و 82در عرض يكديگر مطرح نموده است زيرا در ماده 
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صلح و سازش ممكن است نتيجه . بيني نموده است و ضوابط مشخصي براي ميانجيگري پيش
  ». هر طريق ديگري حاصل شودميانگين ميانجيگري باشد يا از

مهم ترين ايرادي كه اعمال . رود ميانجيگري كيفري از شيوه هاي كنار گذار به شمار مي
گيرد،  در تعارض قرار مي »امارة بي گناهي«ميانجيگري در مرحلة تحقيق دارد، اين است كه با 

يرا پيش شرط ز. است »سالح دو لب«به عبارت ديگر اعمال ميانجيگري در اين مرحله يك 
سند شوراي . ورود به ميانجيگري اعتراف به جرم و پذيرش مجرميت از سوي بزه كار است

اقتصادي اجتماعي سازمان ملل متحد مقرر داشته، شركت در فرايند ترميمي نبايد به عنوان دليل 
  )93-90، 1385زيد شفيعي، (. اقرار در تعقيب بعدي استفاده شود

 دادرسي كيفري است و تا حد زيادي در تعيين سرنوشت تحقيقات مقدماتي زيربناي
 .قضايي متهم نقش دارد

تحقيق در مفهوم عام شامل هر اقدامي است كه در جريان دادرسي كيفري در جهت كشف 
شود و در  حقيقت و اجراي عدالت از سوي مقام قضايي و حتي ضابطان دادگستري انجام مي

است كه عمدتاً پس از انجام تعقيب از سوي  »تيتحقيقات مقدما«معناي خاص كلمه، همان 
ناجي (. گيرد دادستان، توسط مقام تحقيق در دادسرا و بعضاً به طور مستقيم در دادگاه انجام مي

 )161، 1398زواره، 

در غير . تحقيقات مقدماتي تمام جرايم برعهده بازپرس است«ك .د.ا.ق 92بموجب ماده 
در صورت كمبود بازپرس، دادستان نيز داراي تمام اين قانون  302جرايم موضوع ماده 

و قضات دادگاه بخش نيز  »...اختيارات و وظايفي است كه براي بازپرس تعيين شده است 
باشند و  داراي اختيارات رسيدگي به جرايم در صالحيت دادگاه كيفري دو مي 229 طبق ماده

همين قانون  337مطابق ماده . دهند ه در آن دادگاه را انجام ميتحقيق مقدماتي جرايم مطروح
رئيس دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس و تحت نظارت و  302در جرايم موضوع ماده 

 .تعليمات دادستان شهرستان مربوط ، انجام وظيفه و مبادرت به تحقيق از متهم مي نمايد

عليق در جرايم تعزيري درجه شش وهفت وهشت كه مجازات آنها قابل ت 82مطابق ماده 
تواند براي حصول سازش بين طرفين موضوع را با توافق آنان به شوراي  باشد، مقام قضايي مي
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ك نيز .د.ا.ق 192در ماده . اي براي ميانجيگري ارجاع دهد حل اختالف شخص يا مؤسسه
بازپرس مكلف شده در صورت امكان، سعي در ايجاد صلح و سازش و يا ارجاع امر به 

 .ميانجيگري نمايد

، براي صلح و سازش با تراضي طرفين در 1394قانون شوراي حل اختالف مصوب  8دة ما
خصوص جنبة خصوصي جرايم غيرقابل گذشت و كلية جرايم قابل گذشت براي شوراي حل 

 .اختالف صالحيت قائل شده است

  
 مفهوم ميانجيگري و ميانجيگر

ميانجيگري از . ي استميانجيگري سنگ بنا و جانمايه و ابزار و شالودة عدالت ترميم
 .به معناي وسط قرار گرفتن است  mediereاصطالح التين

شود يكي به معناي وساطت  بين دو طرف كه با  واژه ميانجيگري در دو معنا به كار برده مي
هم اختالف دارند جهت رفع اختالفات و بخشش بزه  كار به وسيله بزه ديده و ايجاد صلح و 

طت نزد قاضي به سود مجرم به منظور عفو و بخشش خطاي او يا سازش و دوم به معناي وسا
 )1394،214امامي، (. تخفيف در مجازات به معناي شفاعت در زبان عربي

ميانجيگري عبارت است از مداخلة يك طرف موجه و بي طرف و فاقد تصميم گيري «
ن به توافق بر آمرانه در يك اختالف يا مذاكره به منظور كمك به طرف هاي اختالف در رسيد

  )28، 1388 گرشاسبي،( »سر مسائل مورد اختالف به صورت اختياري

اي از انحراف فرايند كيفري براي حل و  ميانجيگري نمونه«:كي از حقوقدانان مي گويدي
اي كه  فصل اختالف هاي ناشي از جرم است كه ممكن است در هر مرحله اي، اعم از لحظه

نجفي ( ».اينكه متهم در محضر دادگاه حاضر شود اعمال شودافتد يا قبل از  جرم اتفاق مي
 )92، 1390ابرندآبادي 

ك تعريفي از ميانجيگري ننموده و صرفاً به بيان برخي شرايط آن بسنده .د.ا.ق 82مادة 
در تعريف 1394كرده، اما بند الف ماده يك آئين نامه ميانجيگري در امور كيفري مصوب 

دي است كه طي آن بزه ديده و متهم با مديريت ميانجيگر در فرآين« :گويد ميانجيگري مي
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فضاي مناسب در خصوص علل آثار و نتايج جرم انتسابي و نيز راه هاي جبران خسارت ناشي 
از آن نسبت به بزه ديده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش تعهدات و حقوق 

 ».گردد طرفين تعيين مي

طرف عمل  ه و مصلح هست و به عنوان يك شخص سوم بيواسط »ميانجيگر«معني لغوي 
 )8 ، 1397اعظمي، ( . كند و بيشتر تسهيل گر است تا هدايت كننده مي

نقش  ميانجي تحميل تفسير يا راه حل خود به طرفين درگيردر دعوا  «:گويد مي»جانستون«
يح احساسات نيست بلكه وظيفه وي  تشويق طرفين به بازگويي داستان، ترغيب آنها به تشر

باشد تا درباره شيوه هاي ترميم  خود و پرسش از يكديگر صحبت در مورد تاثير و نتايج بزه مي
 ) 3، 2002جانستون، ( ».خسارات وارده به توافق برسند

اي است  شوراي حل اختالف شخص يا مؤسسه »ميانجيگر«: برابر بند ب ماده يك آئين نامه
نمايد، البته در   طرفين امر كيفري را مديريت و تسهيل ميكه فرآيند گفتگو و ايجاد سازش بين

آئين نامه مذكور پس از تأييد  5صورت تراضي طرفين به ميانجيگري شخص خاص طبق ماده 
چنانچه ميانجي در پايان .مقام قضايي شخص مذكور به عنوان ميانجي گر تعيين خواهد شد

ور نيست و همچون پيشنهادي است كه بايد اين نظر براي طرفين الزام آ. نظري هم ارائه نمايد
  )91، 1388درويشي هويدا، (.طرفين در خصوص آن توافق نمايند

  
  شرايط اعمال فرايند ميانجيگري

از نظر حقوقي گردش چرخه دادرسي كيفري الزاماً به معني وقوع جرم در عالم خارج يا 
 صحت يا سقم آن به مجرم بودن متهم نيست اين چرخه با هر ادعاي كيفري صرف نظر از

ورود متهم در اين چرخه الزاماً با هدف و منظور مجرم شناختن او نيست . گردش در مي آيد
محاكمه و تحقيق از متهم به مثابه اخذ آزمون از اوست و اگر رسالت دادرسي در محكوم و 

ناجي (. مجازات كردن متهم باشد فرصت محاكمه تبديل به تهديد عليه متهم مي گردد
  )112، 1392رهزوا
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اعمال اين نهاد ارفاقي منوط به وجود شرايطي از جمله شرايط مربوط به جرم ارتكابي، 
 .باشد طرفين امر كيفري، مدت ميانجيگري و مرجع ارجاع امر به ميانجيگري مي

  
 شرايط مربوط به جرم ارتكابي

ايم تعزيري ك اجراي اين نهاد را در راستاي تحقق عدالت ترميمي در جر.د.ا. ق82ماده 
 6اجازه داده است در بند پ ماده يك آيين نامه نيز آمده، جرايم تعزيري درجه  8و  7، 6درجه 

 18وفق مادة . كه مجازات آنها قابل تعليق است، قابليت ارجاع به ميانجيگري را دارند 8و  7، 

صاص، تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، ق «1392از قانون مجازات اسالمي مصوب 
همين 19درجه بندي مجازات ها در مادة  ».شود به موجب قانون تعيين مي. ..يا ديه نيست 

شالق تعزيري تا -حداكثر حبس دو سال «قانون آمده و در جرايم تعزيري درجه شش داراي 
 ميليون ريال برابر مصوبة 240جزاي نقدي تا  -ضربه  99ضربه و در جرايم منافي عفت تا  74
 .باشد مي »هيئت وزيران  25/12/1399

نظر داشته و تنها به جرايم كم  »شدت و ضعف مجازات ها «قانونگذار در اينجا به معيار
به عبارتي  تمامي جرايم درجه شش و . دهد اهميت و خُرد اجازه ورود به ميانجيگري را مي

 تعليق اجراي هفت و هشت ، قابل احاله به ميانجيگري نبوده بلكه بايد واجد شرايط الزم براي
  .باشند1392 قانون مجازات اسالمي 46و   40مجازات مصرح در ماده 

و شرط نوع و ماهيت  »مجرم مدار«شرط وضع اجتماعي و نداشتن سوء پيشينه رويكرد 
و گذشت شاكي و بزه  »جرم مدار«رفتارهاي مجرمانه يعني جرم ارتكابي تعزيري باشد رويكرد 

ماده  2و تبصره 47مطابق ماده  )154، 1392نيازپور، (. دارد »بزه ديده مدار«ديده رويكرد 
قانون مجازات اسالمي برخي جرايم تعزيري و تعزيرات منصوص شرعي  قابل ارجاع به 115

مانند جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، جرايم سازمان يافته، . ميانجيگري نيست
قانون  9با توجه به اينكه طبق ماده . اديسرقت مسلحانه، قدرت نمايي با چاقو و جرايم اقتص

در صالحيت ذاتي  8رسيدگي به جرايم تعزيري درجه  1394شوراي حل اختالف مصوب 



 

 
 

947

جي
ميان

 
حق

ه ت
حل
 مر

در
ي 

گر
تي

دما
 مق
ت
يقا

  

رسد با توجه به تبعيت قوانين خاص از قانون عام، قاضي  شورا قرار داده شده، به نظر مي
 . تواند استفاده كند شوراي حل اختالف نيز از اين نهاد ارفاقي مي

اي ميانجيگري در حوزه حدود نيز قابل اجراست، زيرا در مرحله تعقيب  و تحقيق اجر
خواهد كه بين خود و  گذارد و از افراد مي پوشي و انكار مي جرائم حدي اصل را بر بزه

خدايشان توبه نمايند و در جرايم حدي حق الناس مانند حد قذف كه اجراي آن منوط به 
توانند به  طرفين مي »رفع الي الحاكم«حدي قبل از مطالبه مقذوف است و نيز سرقت 

 . ميانجيگري روي آورند

تواند مقدمه اي براي اصالح  لذا ميانجيگري قبل از اثبات جرم از مرحلة كشف تا تعقيب مي
 . و توبة مجرم در جرايم حدي باشد

ي به در نهاد ديه كه حق الناس و  در ذات خود جنبه ترميمي دارد با اجراي ميانجيگر
دهد با پايمردي شخص ثالث مورد قبول آنها تصميمي اتخاذ كنند كه به نحو  طرفين اجازه مي

 . مقتضي منافع هر دو طرف را جبران نمايد

در جرايم مستوجب قصاص كه يكي از بسترهاي ظهور عدالت مشاركتي است مجني عليه 
 حوادث پيش آمده فراهم شوند كه امكان گفتگو پيرامون و يا اولياي دم وارد فرآيندي مي

صاحب حق قصاص در هر مرحله از «دارد  قانون مجازات اسالمي، مقرر مي 347مادة . گردد مي
بنابراين با توسل به  ».تواند با جاني مصالحه يا گذشت كند مي. ..مراحل تعقيب، رسيدگي 

 توان در جرايم مستوجب قصاص بين روش هاي مصالحه گرايانه همچون ميانجيگري مي
الزم به ) 242، 1396جاني پور و قريب،. (طرفين امر كيفري، صلح و سازش برقرار كرد

ذكراست ،در اسناد بين المللي هيچ محدوديتي در مورد نوع جرايمي كه فرايندهاي ترميمي به 
 بهره مند بيگ،. (طور اعم و ميانجيگري بطور اخص بايد در مورد آنها به كار رود، وجود ندارد

1383 ،85-84(  

 شرايط مربوط به طرفين امر كيفري

اين فرايند سه جانبه فارغ از تشريفات معمول در فرآيند كيفري بر اساس توافق قبلي 
البته مشاركت فعال بزه كار در مديريت . گيرد بزهكار، بزه ديده و با حضور ميانجيگر شكل مي
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در دامن عدالت گرفتار شدن «و »خصوصي سازي عدالت كيفري«كيفري هرگز به معناي 
   )98، 1382عباسي، (. نخواهد بود »اتفاقي

مشاركت ندادن بزهكار در فرايند دادرسي كيفري و اينكه امكانات و فرصت هاي الزم براي 
. پرداختن به انگيزه هاي ارتكاب جرم وجود ندارد و امكان بررسي عوامل به او داده نمي شود

بزهكار خود را قرباني فرايند دادرسي كيفري در عمل منجر به نتيجه اي معكوس مي شود و 
در اين شرايط بزهكاران دستگير، توقيف محاكمه و محكوم مي شوند و پس از طي . مي پندارد

فرايند كيفري به تصور اينكه اصالح شده اند آزاد مي شوند اما بار ديگر به ارتكاب جرم اقدام 
، غالمي(.ت به گردش در مي آورندمي كنند و چرخ هاي دستگاه عدالت كيفري را به دفعا

1382 ،8 (  
موافقت بزه ديده يا «و  »درخواست متهم«ك آمده است،مقام قضايي با .ق آ د  82در ماد

تواند دعوا را به ميانجيگري ارجاع دهد، بعبارتي جرم بايد داراي دو  مي «مدعي خصوصي
ون بزه ديده، نمي توان در جرايم حق اهللا محض و جرايم بد. طرف بزهكار و بزه ديده باشد

كسي است كه شخصاً از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مادي  »شاكي«. اين فرآيند را اجرا كرد
 )به واليت و قائم مقامي زيان ديده از جرم(يا معنوي شده يا اينكه حق شكايت را مطابق قانون 

 ) 66، 1394ي زواره، ناج (.كند پيدا نموده و در مقام تظلم به مقام تعقيب و تحقيق رجوع مي

شخصي است كه از وقوع جرم »بزه ديده«دارد  قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي 10مادة 
گردد و چناچه تعقيب مرتكب را درخواست كند، شاكي و هرگاه  متحمل ضرر و زيان مي

 .شود جبران ضرر و زيان وارده را مطالبه كند مدعي خصوصي ناميده مي

توافقي كردن عدالت كيفري  -فق متهمان، نمايانگر گرايش به افقيپيش بيني شرط اخذ توا
باشد  از طرفي هم داراي كاركرد جرم شناسانه  مي. و گسست امري بودن مقررات كيفري است

زيرا آنان با اجراي دستورات دادستان به سمت هنجارگرايي و اصالح و درمان سوق داده مي 
 . شوند

 اين دليل ضروري است كه فرايند ميانجيگري تحت شرط موافقت و قبول بزه ديده به
 .باشد هاي عدالت ترميمي با رويكرد بزه ديده محوري مي الشعاع آموزه
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باشد زيرا او مورد تعدي و ستم قرار  شرط توافق بزه ديده در تحقق ميانجيگري منطقي مي
ي مادي و گرفته است و دادرس پرونده بايد تمامي تالش خود را براي جبران خسارات ها

هاي نظام عدالت كيفري به شخص  معنوي شاكي انجام دهد ،پس تغيير كمي و كيفي پاسخ
 )  100، 1396مالدار، (. باشد ديده غير عقاليي مي بزهكار بدون مشاركت بزه

را هم براي ارجاع پرونده به ميانجيگري در  »معيار شخصي«مضاف بر آن قانونگذار ايران 
فردي خانوادگي اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب وضعيت «نظر داشته، يعني
 . هم بايد مدنظرمقام قضايي قرار گيرد »ارتكاب جرم شده

قانون مجازات اسالمي منجر به عدم  40متهم برابر ماده  »سابقه مؤثر كيفري«وجود 
ر محكوميت كيفري مؤث. شود  استحقاق فرد بزهكار از ارجاع پرونده به ميانجيگري مي

همين قانون محكوم را به تبع اجراي حكم از حقوق  25محكوميتي است كه براساس ماده 
مانند هفت سال محروميت از حقوق  )محكوميت هاي تبعي. (كند اجتماعي محروم مي

اجتماعي در محكوميت به حبس ابد، سه سال محروميت در محكوميت به حبس تا درجة چهار 
 .ي و حبس درجه پنج و دو سال در محكوميت به شالق حد

اين جهات  . است »جهات تخفيف«برخورداري از نهاد ارفاقي ميانجيگري منوط به وجود 
آمده است از جمله اقرار متهم يا گذشت  1392قانون مجازات اسالمي  38و  37در مواد 

مقصود از گذشت شاكي ،رضايت قطعي و منجز وي در جرايم غيرقابل گذشت است  . شاكي
 جرايم  گذشت پذير، رضايت قطعي شاكي موجب صدور قرار موقوفي تعقيب ،چرا كه در

 .شود و جايي براي تخفيف احتمالي  مجازات باقي نمي ماند مي

مقام قضايي در صورتي با درخواست متهم مبني بر ارجاع امر به ميانجيگري موافقت 
 است كه  اين نهاد علت اين امر آن. اخذ نموده باشد »تأمين مناسبي«نمايد كه از وي  مي
تواند هر كدام از  تأمين ياد شده مي. تواند فتح بابي براي سوء استفاده احتمالي مجرمان گردد مي

ك باشد كه با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم و .د.ا.ق 217هاي مادة  انواع تأمين
وي شود زيرا خصوصيات متهم و خسارات بزه ديده است، ولي تأمين نبايد منجر به بازداشت 

 .رود به نظر زمينه براي انجام مذاكره و ميانجيگري از بين مي
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بدون سپردن تأمين كيفري، مجرمان از اين ارفاق قانوني براي فراهم سازي امكان فرار و 
اطاله دادرسي به منظور از بين بردن داليل و مدارك جرم و يا آزار بزه ديده در صورت عدم 

 )  90، 1395قاجار كوهستاني، (. ايندحصول سازش استفاده مي نم

  
 مدت ميانجيگري

در صورت موافقت مقام قضايي با درخواست احاله امر به ميانجيگري، مدت ميانجيگري 
باشد زيرا اين فرايند به يكباره حاصل نمي شود و محتاج به زمان و برگزاري  مي »سه ماه«

ين مدت فقط براي يكبار و به باشد و در صورت اقتضاء ا جلسات توسط افراد مشخص مي
 .ميزان مذكور قابل تمديد است

 قانون آيين دادرسي كيفري كه متهم از مقام قضايي درخواست  مهلت 82قسمت اول ماده 
كند اصال ميانجيگري نيست  اما  چون  دوماهه براي جلب رضايت بزه ديده يا شاكي را مي

نزديك به ميانجيگري جامعوي است زيرا رسند  بيرون از دستگاه قضايي طرفين به توافق مي
كند و مداخله ديگري انجام نمي دهد و فقط نتيجه براي   تعيين مهلت ميمقام قضايي صرفاً
دولتي، دارد  -البته قسمت دوم ماده اشاره به ميانجيگري كيفري جامعوي .دادسرا مهم است

ي  نيز تحت نظارت مقام شود و فرآيند ميانجيگر زيرا اجازه آن توسط مقام قضايي صادر مي
  ) 12، 1395 بندگان،(شود  قضايي انجام مي

براي تمديد مهلت اكتفا  »اقتضاء« آيين دادرسي كيفري به ذكر قيد 82قانونگذار در ماده 
زيرا اگر براي . »جنبه شخصي دارد نه نوعي«با توجه به اين قيد، تمديد مدت . نموده است

 .كنند رود دستور ادامه آن را صادر مي ه خوبي پيش ميقاضي مسلم شود فرآيند ميانجيگري ب
الزم به ذكراست، تمديد مهلت ميانجيگري، نيازي به رضايت طرفين ندارد و قابل اعتراض نيز 

 28نمي باشد و همچنين شخصي ميانجيگر نيز اختيار تمديد آن را ندارد و فقط با توجه به ماده 
توانند تمديد مهلت را از قاضي پرونده  تالف ميآيين نامه مذكور، ميانجيگر يا طرفين اخ

 .بخواهند
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 مرجع ارجاع به ميانجيگري

بازپرس يا جانشينان وي در . مقام قضايي تكليفي براي احاله امر به ميانجيگري ندارد
توانند اعمال آن  را از دادستان درخواست نمايند، ولي دادياران  صورت وجود شرايط قانوني مي

توانند رأساً قرار تعليق تعقيب را صادر نمايند، با اين حال قرار  ك مي. د. آ.ق 88وفق مادة 
در صورت حصول توافق ناشي . بايست به نظر دادستان يا داديار اظهار نظر برسد اصداري مي

تواند از كيفرخواست اصداري عدول كند مشروط بر  دادستان مي 283از ميانجيگري مطابق مادة 
با توجه . ارجاع، نيز مهيا باشد دگاه ارسال ننموده باشد و شرايط صدور قرارآنكه پرونده را به دا

، در صورت مخالفت دادستان با تصميمات ساير مقامات قضايي دادسرا، حق  82به تبصرة مادة 
اعتراضي براي آن مقامات پيش بيني نشده است و بازپرس يا داديار مكلف به تمكين از نظر 

 . دادستان هستند

تعارض وجود دارد زيرا از يك سو در تبصره  82و تبصره ماده  192اه اوليه بين ماده در نگ
به بازپرس تنها حق درخواست احاله به ميانجيگري از دادستان داده شده و ارجاع به 

بازپرس مكلف به  192ميانجيگري از وظايف دادستان شناخته شده و از سوي ديگر در ماده 
 اعظمي،. (شود و شامل تمام جرايم مي 82عام تر از ماده  192اده م .ارجاع اين امر شده است

اين است كه در صورت وجود  192، منظور از تكليف بازپرس در مادهولي بنظر) 20، 1397
ارجاع موضوع كيفري را از دادستان بخواهد و  82شرايط ميانجيگري او مي تواند برابر ماده 
 .تخود راسا مجاز به صدور قرار ارجاع نيس

لواط عمل منافي عفت اگر قائل به  -ك مانند زنا.د. ق آ 306در جرايم مصرح در ماده 
قابليت ارجاع اين جرايم به ميانجيگري باشيم و جرايم تعزيري درجه هفت و هشت  كه مطابق 

شود يا جرايم اطفال و نوجوانان  همين قانون به طورمستقيم در دادگاه رسيدگي مي 340ماده 
ك تحقيقات مقدماتي در خصوص جرايم .د.ا.ق 285ماده  1ه به موجب تبصره سال ك15زير 

دراين موارد درمرحله تحقيقات . شود آنان مستقيماً در دادگاه اطفال و نوجوانان انجام مي
اين موضوع به . باشد مقدماتي، پرونده توسط قاضي دادگاه قابل ارجاع به ميانجيگري مي

  . آمده استآن 5و تبصرة  81صراحت در مادة 



 
 

952

ماهنامه علمي
) 

مقاله علمي
 -

پژوهشي
(

 جامعه
 

شناسي ايران، سال پنجم، شماره
 سوم،

   
خرداد 
 

1401
 

 آثار حقوقي ميانجيگري

با توجه به ماهيت جرم ارتكابي، از جهت قابل گذشت و جلب رضايت شاكي، و جرم قابل 
گذشت و صرفاً جبران خسارت شاكي و بدون جلب گذشت وي و جرم غيرقابل گذشت و 

 .گردد جلب گذشت شاكي حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا تعليق تعقيب صادر مي

يگري كيفري در جرايم قابل گذشت، داراي اثر قطعي نسبت به كنار گذاردن ميانج -1
تعقيب دعواي كيفري است و در صورت حصول توافق و گذشت شاكي، قرار موقوفي تعقيب 

قانون مجازات اسالمي،  100جرايم قابل گذشت طبق تبصره يك مادة . صادر خواهد شد
و اجراي مجازات، منوط به شكايت شاكي جرايمي است كه شروع و ادامة تعقيب و رسيدگي 

قانون مجازات اسالمي با دو شرط  103جرايم قابل گذشت، در ماده . و عدم گذشت وي است
قانون مجازات اسالمي و  104الناس بودن و شرعاً قابل گذشت بودن آمده و در و ماده  حق

 مشخص و قوانين خاص به قيد تصريح1399قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 
  .شده اند

امروزه رويه عملي محاكم شرعا قابل گذشت بودن را به عدم ممنوعيت شرعي در گذشت 
اهللا و غير قابل گذشت محسوب نگرديده   اين كه فعلي به صراحت در شرع حقتفسير نموده و

اين ميانجيگري بيشتر جنبة ) 31، 1395، ابراهيمي. (نمايد باشد آن را قابل گذشت تلقي مي
 .با اين توضيح كه اتّخاذ قرار موقوفي تعقيب منوط به موافقت بزه كار نيست. ي داردترميم

در جرايم غيرقابل گذشت اگر شاكي پس از فرآيند ميانجيگري گذشت كند يا خسارت  -2
تواند پس از اخذ  او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود، مقام قضايي مي

مقام . كند، يا تعقيب را ادامه دهد را از شش ماه تا دو سال معلق ميموافقت متهم تعقيب وي 
 »تعيين تكليف نهايي«، در »گزينش ميانجيگري«قضايي عالوه بر توافق نخستين با متهم براي 

در مرتبة دوم اجراي پاسخ پيش بيني شده . كيفري نيز به نظر وي نياز دارد -در پروندة قضايي
پيش بيني شرط واپسين به موافقت متهم به ميانجيگري جنبة . ه استبه توافق ميان آنان وابست

عالوه بر اين متعهد نمودن متهم به انجام دستورهاي صادره بر ماهيت . توافقي بخشيده است
دليل اخذ موافقت متهم اين است كه او ) 215، 1392نيازپور، . (توافقي آن افزوده شده است
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اشته باشد و ادامه تعقيب به نفع او خواهد بود و ديگر ممكن است اعتقاد به بيگناهي خود د
اينكه متهم در اثر صدور قرار تعليق ملزم به تبعيت از دستورات خاصي مي شود و چه بسا 

 .تحمل مجازات براي فرد آسان تر از پذيرش اين امور باشد

 81 الف مادة تعليق پذيرفته شده در قانون ايران از نوع مراقبتي است بنابراين،به موجب بند

تواند مرتكبان جرم را به ارائة خدمات به بزه ديدگان مكلف كند، در  ك، مقام قضايي مي.د.ا.ق
اجراي برخي از دستورهاي  «.ادارة كل حقوقي قوة قضائيه آمده 957/94/7 -16/4/1394نظرية 

ر باشد و دادستان مكلف به ذك مذكور از سوي متهم، جزء الينفك قرار تعليق تعقيب مي
    ».باشد دستورهاي مزبور ضمن صدور قرار تعليق مي

ميثاق بين المللي حقوق مدني و  8مادة  3با توجه به اينكه به موجب قسمت الف بند 
خدمات  -وادار كردن ديگري به انجام كار1930مصوب  29و مقاوله نامة شمارة  1966سياسي 

گونه   تعقيب مراقبتي به انجام اينممنوع شمرده شده، پيش بيني موافقت بزه كاران در تعليق
در اين راستا، ) 211، 1399 فتح آبادي،. (دستورها با آموزه هاي حقوق بشري سازگار است

مقام قضايي ضمن صدور قرار تعليق دستوراتي همسو با تعهدات متهم در فرآيند ميانجيگيري 
 .صادر مي كند

 نشده است، شايد دليل آن اختياري در قانون ،الزام آور بودن نتيجه ميانجيگري پيش بيني
ولي . بودن اين فرايند باشد، زيرا هم پذيرش ورود به آن اختياري است و هم پذيرش نتيجة آن

  . پس از پذيرش رأي ميانجيگري، آن رأي ضمات اجرا دارد
قانون آيين دادرسي كيفري متوجه توجه زياد قانونگذار به دو هدف مهم  81با دقت در مادة 

سارت بزه ديده و اصالح بزه كار هم در شرايط صدور قرار تعليق تعقيب و هم در ترميم خ
 )  102، 1396فرهمند، (. شويم مي 81دستورهاي پيش بيني شده در بندهاي مادة 

در حقوق ايران، در خصوص ناكامي در اجراي تعهدات صورت گرفته بين اصحاب دعوا 
مقام قضايي در صورت عدم «:ك آمده است.د.ا.ق 82در فرايند كيفري در قسمت آخر مادة 

اجراي تعهدات مورد توافق از سوي متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاكي قرار تعليق 
منظورازمقنن، آن تعهداتي است كه متهم در قبال شاكي دارد،  »دهد را لغو و تعقيب را ادامه مي
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رات مقام قضايي از سوي متهم، در زيرا در صورت عدم انجام دستو. نه در مقابل مقام قضايي
تعيين تكليف شده و اين مقام خود قرار تعليق را لغو و دستور به ادامة تعقيب خواهد  81مادة 
 .داد

 گيري نتيجه

قراردادي شدن دادرسي كيفري در مرحله پيش دادرسي، باعث اعتباردهي به اراده متهم شده 
ز پيش تعيين شده نمي باشد و با دو يا سه و عدالت كيفري فقط به دنبال يك سياست كيفري ا

 )مقام قضايي و بزهكار و بزه ديده(جانبه كردن فرايند كيفري و برابرسازي كنش گران يعني 
چگونگي پاسخ دهي به بزه كاري را تغيير داده است و با به رسميت شناخت اراده طرفين 

ماهيت قراردادي بدان عدالت كيفري اسباب خصوصي شدن حقوق كيفري را فراهم نموده و 
بخشيده است و نقش مهمي در بازپروري بزهكاران كه از مهمترين اهداف نظام عدالت كيفري 
است گذاشته و از الصاق بر چسب مجرمانه به آنان جلوگيري كرده و پاسخ توافق مدار به 

اعث انجيگري ب لذا استفاده از نهادارفاقي مي)335، 1392 نيازپور،(رفتار ارتكابي آنان داده است 
 -باال بردن دقت در زمينه چگونگي پاسخ دهي به بزه كاران  -يتسريع در فرايند رسيدگي كيفر

نهايت آنكه .كاهش هزينه نظام عدالت كيفري شده  و عدالت كيفري را فايده گرا نموده است 
في رويكرد كنوني قانونگذارحقوق كيفري در مورد ميانجيگري، نه حامي نظريات مذهبي و عر

 است و نه در مسير تحوالت علوم جنايي
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 كتابنامه

خوانش ترميمي از قرار ترك تعقيب در دانشنامه عدالت ترميمي، تهران، )1395(ابراهيمي،شهرام  .1
 نشر ميزان 

نقش دادستان در تجديدنظرخواهي از آراء كيفري، تهران، انتشارات )1387(ابوالحسني، بهروز  .2
 جنگل جاودانه

تحول جايگاه دادسرا و ترافعي شدن امر تعقيب در گروهي از مؤلفان، ) 1386(آشوري، محمد  .3
 .تأمالتي در حقوق تطبيقي، تهران، انتشارات سمت

، تهران، صص  8فرآيند ميانجيگري در امور كيفري، نشريه آراء، شماره  )1397(اعظمي، محسن  .4
26-52 

نه يا واقعيت؟ ترجمه فرج قراردادي كردن حقوق كيفري افسا )1385(فرانسواز  -آلت مئس .5
 165-188 ، صص54الهي، رضا مجله حقوقي دادگستري، شماره 

، همايش ملي آيين 1392تأملي در پيش نويس اليحة آيين دادرسي كيفري )1394(امامي، پريا  .6
 دادرسي كيفري در بوتة نقد، انجمن حقوق دانشگاه آزاد مراغه

، پايان 1394كيد بر آيين نامه اجرايي مصوب بررسي ميانجيگري با تأ )1395(بندگان، پروانه  .7
 .نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، دانشكده حقوق و علوم اجتماعي، دانشگاه تبريز

عدالت ترميمي و جلوه هاي آن در حقوق ايران، پايان نامه  1383بهره مندبيگ، حميد  .8
 م سياسي، دانشگاه امام صادق كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، دانشكده حقوق و علو
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