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میدر انواع جرا یفریک یگریانجیقلمرو م

 رانیدر حقوق موضوعه ا

**یسادر یبدر سوداندکتر ـ  *دون یغالم نیدکتر حس

 چکیده:
به جامعه  ازیو ن گریکدیافراد به  یوابستگ ،یسنت یها به ارزش یبندیو پا یرساالریپ

دخالت در اختالفات  یآنها برا یارادگ یها و ب رنگ بودن قدرت حکومت کم ،یمحل
 ندیفرا یریگ شکل یبود برا یچندان دور، موجب نه یا در گذشته یفرد نیب
 ن،یتراکم قوان ،یدولت فرساالریک یها امروزه شکست گفتمان! و یفریک یگریانجیم

عدالت  بیتخر یاست برا یا و ... بهانه یادار یها یبوروکراس ،یدادرس یطوار
مربوط  یعلم اتیوبرگ گرفتن ادب مفهوم و شاخ نیشدن ا دیو بازتول یرسم یفریک

کتاب  یها تیفارغ از محدود یدعو نیروش از حل اختالف، طرف نیبه آن! در ا
به توافق مشترک  دنیبه کمک شخص ثالث به دنبال رس یرسم یقانون و دادرس

مختصات آن  نییتب ران،یدر ا یفریک یگریانجیمند شدن م هستند. به دنبال قانون
)حدود،  میبه انواع جرا یده گستره و قلمرو آن در پاسخ نییدر حقوق موضوعه و تع

 قانونگذار اید که آید دیبرخوردار است. با یادیز تی( از اهماتیقصاص و د رات،یتعز
از  یتوانسته است امکان استفاده حداکثر یگریانجیکارآمد قلمرو م نییبا تب یرانیا
است در جهت  یبه پرسش مذکور گام یده را فراهم سازد؟ پاسخ ندیفرا نیا

 جیمربوطه. نتا نیاصالح قوان یاست برا یموجود و چراغ راه یها یکاست ییشناسا
 میدر جرا دهد، یشده است نشان م انجام یفیـ توص یلیکه به روش تحل قیتحق نیا

تر است،  مطلوب یرسم یفرینسبت به عدالت ک یگریانجیم جهیچهارگانه مذکور نت
صورت  هم به آن  یریتعز میرا تنها در جرا یگریانجیم یرانیقانونگذار ا باوجوداین

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یاسیحقوق و علوم س ۀدانشکد اریدانش *
Email: Hossein.Gholami@atu.ac.ir 

، متحده عربی امارات ،یدب ،یواحد امارات متحده عرب یدانشگاه آزاد اسالم ،یشناس حقوق جزا و جرم یدکترا **
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 حیصر صورت به ندیفرا نیا یاست که تسرّ یدرحال نیاست، ا رفتهیمحدود پذ اریبس
 میاز جرا یاست و گسترش قلمرو آن به بخش یو قصاص ضرور اتیو روشن به د

 فاقد اشکال است. زین یحد

 :ها هکلیدواژ
 .اتیحدود، قصاص، د رات،یتعز ،یفریک یگریانجیم

 مقدمه
پیچیده موجود در مشخص است که انسان موجودی است وابسته به اجتماع و روابط متنوع و 

ای  ونهگ های کنونی هم به های اجتماعی و ناهنجاری توان گفت انواع آسیب درستی می آن! و به
گویی به انواع جرایم، عدالت  توان گفت در مقام پاسخ حال می همزاد این ارتباطات هستند.

کننده روابط! برای ترمیم و  ترمیم 1کننده روابط است و میانجیگری کیفری رسمی قیچی
بازتولید شدن ارتباطات صحیح و سالم متغیرهای فراوانی )نوع جرم، جنسیت و وضعیت 

دیده، وضعیت روحی و روانی آنها، بُعد زمان و مکان  فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی مجرم و بزه
ای اجتماعی و واکنش در ه هنجاری شدن با نا و ...( وجود دارد که در هنگام مواجه  پدیده جرم

شک قانونگذاران و قضات  گر مدّنظر قرار گیرند. بی قبال آنها باید از سوی شخص مداخله
زمان به همة این متغیرها و اعمال آنها در مواد و  شمار، از توجه هم های بی به محدودیت باتوجه

مسلط به ابعاد  2اما طرفین دعوی و همچنین میانجیگر احکام خود ناتوان و عاجز هستند؛
وپابسته نیستند و در این مورد  موضوع و آشنا با وضعیت طرفین دعوی، در این رابطه دست

گیری و انتخاب  توان گفت میانجیگری نسبت به عدالت کیفری رسمی در شیوه تصمیم می
معضالت دادرسی دلیل  خاطر و به همین پاسخ از انبساط خاطر بیشتری برخوردار است. به نوع

و ناخشنودی مشتریان عدالت کیفری دولتی از عملکردها، امروزه شاهد گسترش رسمی 
و ساختارمند  میانجیگریشدن مفهوم  دیبازتولوفصل اختالفات و  فرایندهای خصوصی حل

شدن و  دیبازتولشدن آن هستیم! موضوعی که ریشه در تاریخ زیست بشر دارد امروز درحال 
ها ذکر  فینیقی برا در تجارمیانجیگری اولین موارد مورخان برخی برگ گرفتن است.  و شاخ
و  ی، یونان باستانمانور وهای فرعونی، اغریقی  های حقوقی قدیمی مانند نظام نظام. اند کرده

ها و  هایی از آمریکا، سنت کانادا و در بخش ،مانند نیوزیلنددر دوران معاصر کشورهایی 

                                                                                                                             
1. Mediation. 
2. Mediator. 
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)اقوام ها، الکوتاها و داکوتاها  های ویژه اقوام مائوری و برخی از اقوام اسکیمو شیوه
 3اند. داشته در نظرهای حل اختالف  حل عنوان یکی از راه و ... این فرایند را بهپوست(  سرخ

ریشه و پیشینه این اندیشه در ایران و در بین اقوام مختلف نیز پررنگ است و اساساً مردم 
های کدخدامنشی و  اند که اختالفات و نزاعات خود را به روش یشه ترجیح دادههم یرانا

وفصل نمایند و در اکثر موارد مراجعه به دادگاه و دادسراها را امری ناپسند  غیررسمی حل
و وساطت اختالف و  سفیدی یشسفیدان یا بزرگان با ر ریش االیام یماز قد 4؛شمارند می

یون و کدخدایان محلی نیز نقش فعالی روحان 5؛اند وفصل کرده لح راهای بین مردم  درگیری
در برخی از کشورها  6اند. وفصل اختالفات جاری بین رعایای قلمرو خود برعهده داشته در حل

 میانجیگریقربانی، خدمات  میانجیگریبرنامه  مانندیی ها نام بااین فرایند، امروزه خود را 
ی قربانی ـ مجرم ها کنفرانسیا  Victim Offenderبرای قربانیان و مجرمان، جلسات 

 7کند. یممعرفی 
میان یک میانجی یا میانجیگر شدن ه و واسط 8«وساطت»معنای  میانجیگری در لغت به
تر  ، میانجیگری بخشی از مفهوم گسترده9آنهاست و آشتی دادن دو نفر برای رفع اختالف

هر اقدامی از طرف » دارد: بیان می« یانگ»در تعریف میانجیگری  10عدالت ترمیمی است.
منظور حل، کاهش و یا رفع مشکالت  شخص ثالث که خود طرف مستقیم بحران نیست به

موجود ازطریق مذاکره که پیامد آن پایان بخشیدن به بحران باشد، میانجیگری نامیده 
میانجیگری را تالش یک  ،داردکه به پدر میانجیگری شهرت  «دوب»همچنین  11«شود. می

که یکی یا هردو به این باور  یا چند نفر برای تأثیرگذاری بر یک یا چند نفر دیگر، هنگامی

                                                                                                                             
؛ مارتین رایت، تونی مارشال، مایکل مایز و 208(، 1393)تهران: سمت،  عدالت ترمیمیحسین غالمی،  .3

 .123-125(، 1384، ترجمه امیر سماواتی پیروز )تهران: خلیلیان، عدالت ترمیمیدیگران، 
 .52(، 1394)تهران: مجد،  های عدالت ترمیمی گری در پرتو آموزه میانجی موسی حسینوند، .4

 .34(، 1388)تهران: مهاجر،  انجیگریهنر و فن می اصغر گرشاسبی، .5

 .95(، 1381)قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه،  ترجمه حسن زندیه ،نظام قضایی عصر صفویویلم فلو،  .6
7. Kathryn McKay Turman, National Survey of Victim- Offender Mediation Programs in the 

United States (Center for Restorative Justice & Peacemaking, School of Social Work 
University of Minnesota, 2000), 4. 

 .325(، 1372)تهران: سپهر،  فرهنگ فارسیمحمد معین،  .8

 .43(، 1379)تهران: امیرکبیر،  فرهنگ فارسی عمید حسن عمید، .9
10. Stogrin Petronela, “Mediation in Criminal Matters,” Acta Universitatis George Baca via, 

Juridical 3(1) (2014): 2. 
11. Young Oran, The Intermediate’s (Third Parties in International Crisis, Princeton N, J,: 

Princeton University press, 1976), 34. 
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توان گفت:  تر می طور ساده به تعریف نموده است. طلبد، یحلی را م که مشکل راه رسند یم
ن به توافق میانجیگری روشی است که طرفین اختالف به کمک شخص ثالث به دنبال رسید

که فارغ از تشریفات معمول در فرایند  جانبه سهاین فرایند رسد  به نظر می 12مشترک هستند.
 13گیرد دیده و با حضور میانجیگر شکل می کیفری و بر اساس توافق قبلی بزهکار ـ بزه

دیگر مشکالت سیستم عدالت کیفری  وهای شکلی و ماهوی قوانین  تواند رافع محدودیت یم
در این فرایند سهامداران اصلی جرم با کنار گذاشتن کتاب قانون و بدون  چراکهشد، رسمی با

طرف، خود به حل مشکالت  دخالت مقامات دادسرا و قاضی دادگاه، با کمک میانجیگر بی
پردازند. در اینجا توجه به این نکته الزم است که به علت مشکالت و  موجود می
حلی را که  توانند راه رد قاضی یا هیئت منصفه نمیهای قانونی، در بیشتر موا محدودیت

ای دست  دهد، ارائه دهند، به همین علت احتمال اینکه میانجیگر به نتیجه میانجیگر نشان می
 پیدا کند که طرفین بر آن توافق دارند، بیشتر است.

 14ق.آ.د.ک 82ماده در مقام تبیین این موضوع در قوانین کیفری ایران باید گفت که 
طور ویژه این فرایند را  ترین مواد قانونی هستند که به مهم 1394 15ش.ح.اق. 8و ماده  1392
نیز  1395 رانیوز ئتیهنامه میانجیگری مصوب  اند. درنهایت آیین توجه قرار دادهموردِ

ی که قرار ا مسئلهشده است. حال در این مجال   صورت اختصاصی به همین منظور تدوین به
سنجی توسل به  قرار گیرد محدوده و قلمرو میانجیگری و امکان اظهارنظراست موردِمداقه و 

گیری انواع دعاوی  به شکل آن در انواع جرایم )تعزیری، حدود، قصاص و دیات( است. باتوجه
ق.آ.د.ک مصوب  9در حقوق کیفری ایران: دعاوی عمومی و دعاوی خصوصی )موضوع ماده 

ق.م.ا مصوب  104گذشت )موضوع ماده  گذشت و غیرقابل بندی جرایم به قابل تقسیم( و 1392
ق.م.ا مصوب  14( و یا جرایم چهارگانه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات )موضوع ماده 1392
صورت جداگانه موردبررسی و  ( باید گستره و قلمرو میانجیگری در هریک از جرایم به1392

                                                                                                                             
12. Lars Goran Stenlo, Mediation in International Negotiations (Lund: Student Literature, 1972), 

36. 

 .14(، 1382)تهران: دانشور،  یانجیگری کیفریمعباسی،  یمصطف .13
برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق  تواند یممقام قضایی  8و  7، 6در جرایم تعزیری درجه  .14

ی بیش از گریانجیمی ارجاع دهد. مدت گریانجیمای برای  آنان به شورای حل اختالف یا شخص یا مؤسسه
 سه ماه نیست ...

کنند: الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی؛ ب ـ  درموارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می .15
 ه ...تبصر گذشت. ِگذشت؛ پ ـ جنبه خصوصی جرایم غیرقابلِ کلیه جرایم قابل
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ذارهای تاریخی و همسان شدن انواع جرایم فردی و اجتماعی و مداقه قرار گیرد. نظر به گ
به انعطاف مطلوب میانجیگری کیفری در پاسخ به جرم و توفیق آن در اصالح امور و  باتوجه

االمکان برای  رود که قانونگذار کیفری حتی نیک و پسندیده بودن این عمل، انتظار آن می
شک تقابل  های الزم را انجام داده باشد. بی گذاری کارگیری و استفاده حداکثری از آن ریل به

محور تغییراتی در سیاست  های کیفرگرا و دولت ساالر با ایدئولوژی های ترمیمی و مردم گفتمان
های  جنایی تقنینی را به همراه خواهد داشت! و معقوالنه آن است که فارغ از انواع واکنش

ه انواع جرایم گستره و قلمرو میانجیگری های حکومتی و ایدئولوژیکی ب و پاسخ اعتقادی
فارغ از این مطالب  های جامعوی درحال تجدید شدن باشد. عنوان یکی از کنش کیفری به

توانند با  یک از جرایم طرفین دعوی می طرح است اینکه در کدام سؤالی که در اینجا قابل
آیا میانجیگری کیفری  به قوانین موجود حمایت قانون به این فرایند متوسل شوند؟ باتوجه

ها،  شده در انواع جرایم و مجازات های شناخته ای کارآمد فارغ از تفاوت عنوان شیوه تواند به می
هایی مواجه  کار گرفته شود و یا در این رابطه با محدودیت وفصل تمامی دعاوی به برای حل

سنجی  شکنی، مصلحت سنتباید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا قانونگذار ایرانی با  است؟
عنوان  و تدابیر معقوالنه راه را برای استفاده هرچه بیشتر از فرایند میانجیگری کیفری به

مداخله جامعه  سازی شک آسان های عدالت ترمیمی باز کرده است یا خیر؟ بی دار برنامه طلیعه
یفرگرایی و گریزی است معقوالنه از ک مدنی و تالش برای گسترش سیاست جنایی مشارکتی،

های ساختاری و  دیدگی های دستگاه قضایی و موجبی است برای توقف انواع بزه بوروکراسی
تواند در تکثیر و  دهی به سؤاالت فوق می های قانونی! پاسخ رشد روزافزون ستم پیشگیری از

رشد این گفتمان و بهبود جایگاه حقوق ترمیمی در نظام حقوقی و قضایی ایران مؤثر باشد. 
است و برای توصیف وضعیت  شده  استفادهاز روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی  منظور ینبد

از متهم  319دیده و  بزه 334ی در دسترس و انجام مصاحبه )تعداد ریگ نمونهموجود از روش 
تبریز، انواع جرایم در سه شهر  و نظام عدالت کیفری رسمی میانجیگریمراجعین به فرایند 

به توضیحات فوق ذیالً قلمرو میانجیگری در جرایم  ایم. باتوجه برده اهواز( بهره ایالم و
 گیرد. تعزیری، جرایم حدی، قصاص و دیات موردِبررسی و مداقه قرار می

 قلمرو میانجیگری کیفری در حدود -1

ها در شرع مشخص است و بعضی دیگر نامشخص!  بعضی از مجازات کمیّت، کیفیت و نوع
شده  ها موضوع به مصالح اجتماعی احاله داده  دوم از مجازات دسته توان گفت در درنتیجه می
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نامند. به بیانی دیگر هر آنچه دارای مجازات  است. دسته اول را حدود و دسته دوم را تعزیر می
البته این  و 16شود؛ معینی باشد، حد و هر آنچه مجازات معینی نداشته باشد، تعزیر نامیده می

توان گفت فقها در جرایمی ازقبیل مجامعت با همسر در روز ماه  می قاعده هم کلیت نداشته و
رمضان، مجامعت با زن حائض، به عقد درآوردن و آمیختن مردی که دارای زن آزاد است با 

االرض، از حیث حدی یا تعزیری بودن  کنیز قبل از اذن گرفتن از زن خود، ارتداد و افساد فی
شود که  حد به مجازاتی گفته می 1392.ا م.ق 15طبق ماده اما  17آن با یکدیگر اختالف دارند.

همان  219و بنابر تصریح ماده است  شده  نییمیزان و کیفیت آن در شرع تع ،نوعموجب، 
تا زمانی که ها اعمال کند. درنتیجه  تواند تغییری در این دست از مجازات دادگاه نمی 18قانون
قوانین جزایی اصالح شود مقررات مربوط به  اعتبار دارد هر بار که 19قانون اساسی 4اصل 

به تبیین حدود  1392از کتاب دوم ق.م.ا  288تا  217مواد  .حدود تغییر چندانی نخواهد کرد
پرداخته و جرایم زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، سب نبی، مصرف مسکر، سرقت، 

طور که متن  اء نموده است. همانعنوان جرایم حدی احص االرض را به محاربه، بغی و افساد فی
شود  ارجاع دعاوی به میانجیگری، حدود را شامل نمی دهد یمنشان  1392ق.آ.د.ک  82ماده 
عدالت در حدود توسل به فرایند توان گفت اعتقاد قانونگذار بر این بوده که  زمینه می این و در

رسد ممنوعیت توسل به میانجیگری در  نظر می ، این درحالی است که بهستیجایز ن ترمیمی
 مطلق نباشد. صورت بهحدود حداقل 

سؤال این است که کدام ویژگی موجود در این دست از جرایم موجب ممنوعیت استفاده از 
شود؟ و پاسخ قانونگذار پشتوانه فقهی، مذهبی و استناد به آیات و روایات برای  میانجیگری می

اما باید گفت درمورد شفاعت، میانجیگری و ؛ گری درمورد حدود استاستفاده از میانجیِ عدم

                                                                                                                             
ق(،  1408)قم: مؤسسه اسماعیلیان،  شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام جعفر بن حسن محقق حلی، .16

134. 
( 102)4 فصلنامه مطالعات اسالمی فقه و اصول ،«کاوشی درموارد اختالفی حد و تعزیر»احدی،  اله سیف .17

(1394 ،)27. 
مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا  دادگاه نمی: »219ماده  .18

سقوط، تقلیل یا تبدیل ِ ها تنها ازطریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل ساقط نماید. این مجازات
 «است.

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، » اصل چهارم قانون اساسی: .19
باید بر اساس موازین اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی  اینهاسیاسی و غیر 

 «شورای نگهبان است. یفقهاعهده امر برو قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این 
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و دامنه این موضوعات  20دیگر مفاهیم موازی، آیات فراوانی در قرآن کریم وجود دارد
بینی مصلحت اجتماع و قبح احصاء موارد کاربرد  وجه محدود نشده است و با پیش هیچ به

تفاده و دامنه کاربرد آن را به عرف، عقل و میانجیگری، خداوند متعال بر آن بوده شیوه اس
حدود خط قرمز حقوق کیفری الهی است  گذارن قانوم زع حت جامعه اسالمی واگذار کند. بهمصل

 نیتر مهموجود ندارد! و شاید  آنهاتدابیر مصلحتی و ترمیمی در  گونه چیهکه امکان اعمال 
ترحم به زناکاران و استفاده نکردن از ِ بر عدم مبنی 21سوره مبارکه نور 2دلیل استناد به آیه 

صورت بسیار محدود شامل  اما باید گفت مفهوم آیه به؛ فرایند میانجیگری و یا شفاعت باشد
است و نهی از میانجیگری و دیگر  مورد یب ترحماجرای کیفر و پرهیز از دلسوزی و 
معنای دلسوزی و ترحم است و  نه به میانجیگریشود.  فرایندهای ترمیمی از آن استنباط نمی

های عدالت ترمیمی و  ماندن جرم! با انعطافی که در برنامه پاسخ یبنه موجبی است برای 
طور اخص در میانجیگری وجود دارد شاید بتوان گفت میانجیگری کیفری با اجرای حدود  به

به جبران هم تضادی ندارد، اصالح مجرم و آگاهی او از نتایج وخامت بار جرم، تشویق او 
، برانگیختن غرایز و اخالقیات انسانی و درمورد حدود دعوت به توبه و بازگشت به ها خسارت

دیده جرم  سازی و توجیه بزه راه صالح از اهداف و کاربردهای میانجیگری است. همچنین قانع
که دستیابی به  و کنترل خشم، ترس و ... در وجود او از دیگر مزایا و اهداف آن است حدی

ای با لغو کیفر ندارد. شاید بتوان پس از اجرای فرایند میانجیگری مجرم را  این اهداف مالزمه
تری به زرادخانه کیفری اسالمی سپرد و یا پس از اجرای حد، درجهت  با وضعیت مناسب

طرفین دعوی اجرا نمود. البته برای  نیب را میانجیگریی موجود ها خسارتترمیم روابط و 
تر  تر و مفهوم آن را گسترده منظور باید موضوع میانجیگری کیفری منبسطرسیدن به این 

 کرد.
اکرم  امبریپاستفاده از میانجیگری کیفری در حدود استناد به روایتی از ِ از دیگر دالیل عدم

یعنی وقتی حد به نزد حاکم رسید در آن  ،التشفع فی حد اذا بلغ السلطان»: )ص( است

                                                                                                                             
، مفاهیمی همچون حکمیت، داور، داوری بار صدترین کتاب آسمانی بیش از  عنوان برگزیده در قرآن کریم به .20

 اند. شفاعت و ... تکرار شده
الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده و ال تاخذکم بهما رافه فی دین اهلل ان کنتم تومنون باهلل و  .21

و اگر به  الیوم االخر و لیشهد عذابهما طائفه من المومنین. به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد تازیانه بزنید
و باید گروهی از مؤمنان در کیفر  دارید، در دین خدا، نسبت به آن دو دلسوزی نکنید ین ایمان خدا و روز بازپس

 آن دو حضور یابند.
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)ع( که  نیرالمؤمنیامرابطه حدیث امام صادق )ع( به نقل از  و یا در همین« شفاعت نکن
کس در حدی که جریان آن به امام رسیده باشد شفاعت نکند: زیرا چنین  هیچ»فرمایند:  می

اما درمورد حدی که هنوز جریان امر آن به امام نرسیده است، اگر ؛ حدی دراختیار امام نیست
دا باید گفت که این روایات درمورد شفاعت است و ابت 22«مجرم توبه کرده باشد، شفاعت کن.

دارد.  میانجیگرییی با نهاد ها تفاوتمعنای استدعای عفو و گذشت است که  شفاعت به
گفت این روایات نیز درمورد شفاعت یا میانجیگری پس از  توان یمی دیگر ا گونه بههمچنین 

عدالت ترمیمی را در مرحله توان ممنوعیت فرایند  ارجاع موضوع حد به حاکم است و نمی
 تواند یمقبل از اثبات جرم  میانجیگریکشف جرم و یا تعقیب و تحقیق از آنها استنباط کرد. 

مانع حق توبه و  تواند ینم زیچ چیهی برای اصالح و توبه مجرم در جرایم حدی باشد و ا مقدمه
دیده و  توبه نیز نیازمند ایجاد یک نوع آگاهی از وضعیت بزه شک یببازگشت مجرم باشد. 

ابزاری کارآمد برای اصالح  تواند یم میانجیگریآمده است و در این میان  وجود بهی ها انیز
 توان گفت: امور و شخصیت بزهکار باشد. با نگاهی به قوانین موجود می

ا بعدازآن با لحاظ شرایطی توبه مجرم قبل از اثبات جرم و ی 1392 23ق.م.ا 114ماده  -1
زمینه  را موجب سقوط مجازات و یا درخواست عفو از مقام رهبری دانسته دراین

 ساز اصالح و توبه باشد؛ تواند زمینه میانجیگری می

توان گفت که  گذشت است درنتیجه می حد قذف قابل 1392 24ق.م.ا 255نظر به ماده  -2
گونه محدودیتی  است و از این لحاظ هیچارجاع به میانجیگری ِ قذف در هر مرحله قابل

 تصور نیست؛ برای آن قابل

باخته  در سرقت حدی قبل از شکایت مال 1392 25ق.م.ا 268به مفهوم ماده  باتوجه -3
توانند به میانجیگری متوسل شوند.  می نینزد حاکم )رفع االمر الی الحاکم( طرف

                                                                                                                             
 .333(، 1386)تهران: اسالمیه،  وسائل الشیعه محمد بن الحسن حر عاملی، .22
و ندامت و اصالح او استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند  در جرایم موجب حد به .23

شده باشد،  گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت  برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می
تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام  درصورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می

 -2قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب حد است. تبصره توبه محارب  -1رهبری درخواست نماید. تبصره 
دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط  در زنا و لواط هرگاه جرم، به عنف، اکراه و یا اغفال بزه

 شود. مجازات به شرح مندرج در این ماده، به حبس یا شالق تعزیری درجه شش یا هردو آنها محکوم می
الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. درصورت  ف حقحد قذ: »255ماده  .24

 «شود. گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می
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گذشت شاکی حد  نیز باجرم بعد از شکایت و قبل از اثبات خاطر اینکه  همچنین به
بهترین راه  تعمیم است. این موضوع به مرحله بعد از شکایت نیز قابلِ شود ساقط می

های عدالت  برای جلب رضایت و گذشت شاکی در این موارد استفاده از فرایند برنامه
توان  آنکه با استفاده از ترفندهای فوق می حیترمیمی ازجمله میانجیگری است. توض

توجه دادن . با شدهای حدی به چرخه کیفری و اعمال مجازات  رود پروندهمانع و
پوشی در میان  بزهموضوع مهم با نهادینه ساختن  نیهمچن و قضات به این موضوع

جدی  یا عنوان حربه از عفو حاکم به توان می دادگستری نیاعضای دادسرا و ضابط
استفاده دیده،  بزه از ها خسارت های عدالت ترمیمی و جبران درجهت استفاده از برنامه

 کرد؛

ساز اصالح امور  تواند زمینه میانجیگری می 1392 26ق.م.ا 278ماده  2درمورد تبصره  -4
و توبه مجرم و درنتیجه موجبی برای آزادی او از حبس و یا تبدیل و تغییر نوع 

 مجازات باشد.

تر شدن  روشنگویی به سؤاالت زیر و تفکر و مداقه در موضوع موجب  شک پاسخ بی
 شود: مسئله میانجیگری کیفری در حدود می

توان گفت امام اختیار عفو محکوم حدی را دارد اما اختیار ارجاع موضوع به  آیا می .1
 فرایند عدالت ترمیمی و اصالح امور را ندارد؟

به حد را داشته باشد؟ و آیا این   شود امام اختیار عفو محکوم چه مصالحی موجب می .2
 جمله میانجیگری تعمیم داد؟ توان به استفاده از فرایندهای ترمیمی من یمصالح را نم

توانند رویه  آیا مصالح سیاسی و اجتماعی مسلمین و صالحدید طرفین دعوی نمی .3
به میزان اندکی تغییر دهند؟ و آیا مصالح شخصی بزهکار، توبه و  هرچندحدود را 

                                                                                                                             
که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است: ... د ـ صاحب مال از سارق نزد  سرقت درصورتی: »268ماده  .25

شکایت کند؛ ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد؛ ر ـ مال مسروق قبل از  مرجع قضایی
 «اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد؛ ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق درنیاید.

این ماده و  درمورد بند )پ( -2حد سرقت به شرح زیر است: ... پ ـ در مرحله سوم حبس ابد است ... تبصره  .26
هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری  سایر حبس

تواند مجازات او را به  شود. همچنین مقام رهبری می آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می
 مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
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ها را به نفع آنها  دست از مجازاتتوانند مسیر این  دیده نمی ندامت او و مصلحت بزه
 تغییر دهند؟ آیا فلسفه میانجیگری تنها منع مجازات است؟ و ... ؟

فراهم نمودن شرایط امن  قیازطردیده  التیام، بهبودی و تسالی بزه روند درمساعدت 
وی و نیز ایجاد شرایط الزم برای مالقات با بزهکاران و بیان تجربه خود از تحمل جرم  برای

این موضوعی است که  27دیده است، صورت آزادانه ازجمله اهداف میانجیگری در قبال بزه به
متهم در بسیاری از جرایم حدی نیز به آن نیاز دارد. فرایند میانجیگری به طرفین کمک 

کند تا مذاکرات در فضایی مطمئن با حفظ حریم خصوصی انجام گیرد، حال ممکن است  می
ی موضوعات و ارائه اطالعات در دادگاه ترس و یا شرم داشته طرفین اختالف از بیان برخ
توانند  کند و طرفین دعوی می تبادل اطالعات را آسان می فرایندباشند. درمقابل میانجیگری 

ترمیم روابط و  زدایی، تری در میانجیگری شرکت کنند. قضازدایی، جرم صورت فعال به
عنوان یکی  کارگیری میانجیگری کیفری به هاز دیگر اهداف و نتایج ب 28ها وفصل خصومت حل

های عدالت ترمیمی است، نتایج تحقیقات میدانی نیز بر این امر صحّه  ترین جلوه از مهم
که در حوزه  دهد یمدر شهرهای اهواز، ایالم و تبریز نشان  شده انجامگذارد. نتیجه تحقیق  می

از سیستم  کارآمدتربسیار  خصوص جرایم جنسی( استفاده از میانجیگری جرایم حدی )به
پوشی در جرایم  به قبح این دست از جرایم و اهمیت بزه عدالت کیفری رسمی است. باتوجه

شبانه و در جلسات  صورت بهدر بسیاری از نقاط کشور این موضوعات  اکنون همحدی 
 .شود یم وفصل حلو  ورجوع رفعمحلی  دانیسف شیرخصوصی ازطریق معتمدین و 

فراوانی مربوط به مقایسه عملکرد میانجیگری و عدالت کیفری رسمی در  1جدول شماره 
نفر متهم در جرایم حدی بوده را  44دیده و  نفر بزه 31آن  موردمطالعهجرایم حدی که نمونه 

پوشی موضوعی است که در این  . حفظ آبرو، محرمانه بودن رسیدگی و بزهدهد یمنشان 
حفظ اسرار و  دهد یمنشان  ها دادهکه  طور همانبرخوردار است.  جرایم از اهمیت باالیی

و متهمینی که طبق روال عرفی جامعه در میانجیگری شرکت  ها دهید پوشی برای بزه بزه
 56و  35در فرایند عدالت کیفری رسمی به ترتیب به میزان  کنندگان شرکتنسبت به  اند کرده

 ی داشته است.تر مطلوبدرصد وضعیت 
  

                                                                                                                             
 .120 غالمی، پیشین، .27
 .129حسینوند، پیشین،  .28
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 پوشی حفظ اسرار و بزه: 1ل شماره جدو

حفظ اسرار و آبروی طرفین 

 پوشی و بزه

 مجموع سه شهر

 کیفری رسمی میانجیگری

 درصد 24 درصد 59 دیده بزه

 درصد 17 درصد 83 متهم

ی متهم و ساز آگاهمسئله دیگری که در جرایم حدی از اهمیت زیادی برخوردار است 
میزان  دهد یمنشان  2ی جدول شماره ها دادهکه  طور همانترغیب او به انجام توبه است. 

 38ندامت و رغبت به توبه در متهمی که در فرایند میانجیگری کیفری شرکت کرده به میزان 
درصد وضعیت بهتری داشته است. این موضوع نتیجه شرمسارسازی مجرم ازطریق اطرافیان 

. در شود یمنادیده گرفته  معموالًو در جریان دادرسی رسمی  ها دادگاهاست، فاکتوری که در 
ی نوع بهسیستم عدالت کیفری رسمی مجرم به دنبال پیشبرد اهداف خود در دادگاه است و 

ة مسابقکشی و یا فرار از مجازات را از مجرای قانون پیگیری کند و متهم در  سعی دارد حق
و  بندد یمکار  تالش خود را برای پیروزی به در آن مطرح است نهایت باخت و بردحقوقی که 

 همین امر مانعی است برای بیدار شدن وجدان انسانی.

 احساس ندامت و اشتیاق به توبه :2جدول شماره 

احساس ندامت و اشتیاق به 

 توبه

 مجموع سه شهر

 کیفری رسمی میانجیگری

 درصد 38 درصد 76 متهم

تواند  و همچنین نتایج تحقیقات میدانی، می الذکر رسد تحلیل مطالب فوق نظر می به
صورت محدود و در  گویی به جرایم حدی، هرچند به قانونگذار را توجیه کند تا در مقام پاسخ

عنوان پاسخی  برخی از جرایم و یا در مراحل اولیه چرخه دادرسی استفاده از میانجیگری را به
 تر موردِتوجه قرار دهد. صورت جدی ترمیمی به

 مرو میانجیگری در تعزیراتقل -2
سرزنش کردن آمده است. ابن اثیر در  بازداشتن و ،معنای منع کردن )عزر( به شهیتعزیر از ر
صورت  که بهی بیمعنای جلوگیری و بازداشتن است، لذا تأد تعزیر در اصل به: دیگو یالنهایه م



 (1398-1) 13شناسی  مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم 

 

44 

 29شود. از تکرار جرم میشود، چراکه باعث بازداشتن مجرم  نامیده می ریباشد، تعز حد کمتر از
اند اما امروزه  عنوان تفاوت تعزیر و حد بیان نموده را به« التعزیر بما دون الحد»برخی قاعده 

تر خود را  پررنگ« التعزیر بما یراه الحاکم»ای صحیح نیست و قاعده  این موضوع دیگر قاعده
است « مبسوط الید»ح اصطال  توان گفت حاکم در تعیین میزان مجازات به دهد و می نشان می

به مقتضیات زمان، نوع جرم و شخصیت مجرمان انجام  و ادعا بر آن است که این امر باتوجه
طور که کیفیت، کمیّت و نوع مجازات در تعزیرات تابع مصالح اجتماعی است  گیرد. همان می
 18ماده در  تواند تابع همین مصالح باشد. توان گفت احاله آنها به میانجیگری نیز می می

شود که میزان و  به مجازاتی غیر از حدود، قصاص و دیات گفته میتعزیر  1392 30ق.م.ا
 1392. قانون مجازات است شده  نییموجب قانون تع اجرای آن نه در شرع بلکه به تیفیک

ترین  مهمو  است داشته یراتییدرصورت تعزیرات اصالحات و تغ 1370نسبت به قانون سابق 
جدا از هم  پیشینقانون در که  31بازدارنده در تعزیرات است یها مجازات تغییر آن ادغام

 یبند درجهها را  این مجازاتبرای اولین بار  1392ق.م.ا  19ماده همچنین  بود. شده  فیتعر
که در صدر آنها مجازات احصاء نموده است هشت درجه از شدید به خفیف  آنها را درو کرده 
 است. شده  انجامبیشتر بر اساس مجازات حبس  یبند درجه این و قرار داردحبس 

قلمرو میانجیگری در جرایم تعزیری شامل جرایم  1392ق.آ.د.ک  82بنابر تصریح ماده 
درجه خفیف جرایم  سه ی،بند به میزان شدت درجه یعنی باتوجه است 8و  7، 6تعزیری درجه 

 .دهد پوشش می درمجموع جرایم تا دو سال حبس تعزیری را شود و میرا شامل 

                                                                                                                             
 .562(، 1993)بیروت: دار احیاء التذاث العربی،  فی غریب الحدیث هینها مبارک ابن ابی الکرم، .29
قانون درموارد ارتکاب  موجب بهتعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و » :18ماده  .30

و مقررات مربوط  اجرا. نوع، مقدار، کیفیت گردد یممات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال محرّ
. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با شود یمقانون تعیین  موجب بهبه تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر 

انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی الف ـ : دهد یمقرار  موردِتوجهرعایت مقررات قانونی، موارد زیر را 
اقدامات مرتکب پس ـ  پ؛ آن بار انیزشیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج ـ  ب؛ حین ارتکاب جرم

 .«سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر ویـ  ت؛ از ارتکاب جرم
شده  است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذارعزیر، تأدیب و یا عقوبتی ت: »16ماده  .31

: 17ماده .« کمتر باشد است ازقبیل حبس و جزای نقدی و شالق که میزان شالق بایستی از مقدار حد
منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع  مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به»

ازقبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب،  گردد یف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین مخلّدر قبال ت
از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معیّن و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معیّن  تیلغو پروانه و محروم

 «ن.و مانند آ
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کرده   بینی پیش گذشت رقابلِیگذشت و غِ برای جرایم قابلرا مجازات تعزیری  قانونگذار
به  طورکلی در هر درجه باتوجه گذشت را بهِ جرایم، جرایم قابل از با تفکیک این دو نوع است و
دانسته است و درمورد جرایم  شوراهای حل اختالفارجاع به ِ بودن آنها قابل یخصوص
به سبقه  مانند قتل عمد که باتوجه 32اکتفاء شده است؛ هانآِگذشت به جنبه خصوصی  غیرقابل

 با و ابدی یسازش فیصله م و میانجیگری یکی از مواردی است که همیشه با صلحاجتماعی 
ای تعزیری ه این دست از مجازاتمتأسفانه اما ؛ شود یمتبدیل گذشت شاکی مجازات به دیه 

 1392ق.آ.د.ک  82نامه میانجیگری و نه در ماده  گذشت( نه در آیین ِگذشت و غیرقابلِ )قابل
 اند. مورداشاره قرار نگرفته

برای است میانجیگری کیفری ابزاری توان گفت در حقوق کیفری ایران  با این بیان می
صورت بسیار  زیری بهی تعها مجازات! و امکان توسل به آن در استفاده در دعاوی خصوصی

 باًیتقر( و در دعاوی عمومی 8و  7، 6شده است )تنها در جرایم خفیف درجه   محدود پذیرفته
دادستان  که یفرانسه هنگام مصر و جمله منبرخی کشورها در  جایگاهی ندارد! میانجیگری

کند و پرونده را به  نظر می تعقیب صرفمیانجیگری از به اصل مناسب بودن  باتوجه
برای اسقاط دعاوی این فرایند ابزاری است دهد، درواقع  های میانجیگری ارجاع می رویسس

 33!عمومی
 82ماده اما طبق تبصره  ارجاع دهد،میانجیگری به  ها را پرونده تواند یدر ایران بازپرس نم

 کهآمده است  آن قانون 82در ماده همچنین  نماید.باز دادستان این تقاضا را  تواند یمبازپرس 
بر  که عالوه شود یچنین استنباط مواژه مقام قضایی  کار بردن هباز و « تواند یمقام قضایی م»

الیحه تشکیل  16میانجیگری کیفری را اعمال کند؛ و در ماده  تواند یهم م دادگاه ،دادسرا
 .است یرپذ میانجیگری کیفری در مرحله اجرا هم امکان گوید یمان دادگاه اطفال و نوجوان

 هم! دیده هم در توجه به جامعه، هم بزهکار و هم بزه :نجیگری نهادی چندسویه استمیا
دیده را  نظم را در جامعه برقرار سازد، هم بزهکار را اصالح کند و هم خسارات بزه خواهد یم

است در اینجا موافقت  یرپذ ساده امکان یگاه جبران خسارت با یک عذرخواه .نماید جبران
موافقت و درخواست شق  .ارتکابی را پذیرفته و سعی در جبران آن داردعمل  بزهکار یعنی

                                                                                                                             
شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام درموارد زیر : »1394قانون شوراهای حل اختالف  8ماده  .32

گذشت؛ پ ـ جنبه خصوصی جرایم  کنند: الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی؛ ب ـ کلیه جرایم قابلِ می
 «گذشت. غیرقابل

 .168حسینوند، پیشین،  .33
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به او بدهد تا  یا که مهلت دوماهه کند یاول ماده است و متهم از دادستان درخواست م
اما  ؛نیست این اصالً میانجیگری گویند یم ها یلیدست آورد و خ را به اکیموافقت و رضایت ش

 ، نزدیک به میانجیگری کیفریرسند یبه اینکه بیرون از دستگاه قضایی به توافق م باتوجه
 و دهد یو مداخله دیگری انجام نم کند یجامعوی است. زیرا مقام قضایی تنها مهلت تعیین م

و احتماالً یک میانجی در بیرون دارند  کنند یصحبت م از دادگاهطرفین در مهلت مقرر، بیرون 
 میانجیگری هرحال بهشود.  ینتیجه آن برای دادسرا مهم است لذا به جامعوی نزدیک م قطو ف

ین کند و الزمه این موضوع گستردگی تأم هم باتواند منافع طرفین دعوی و جامعه را  یم
اما چیزی که مشخص است ؛ جنبه عمومی دارد آنهاقلمرو آن در جرایمی است که مجازات 

شامل نهادهای عفو،  معموالً آنهابه درجات خفیف بودن  باتوجه که 8و  7، 6جرایم درجه 
قلمرو  قانونگذارشوند و جا داشت  یمی جایگزین سنتی و نوین حبس و ... ها مجازاتگذشت، 

خصوص درمورد جرایم مربوط به اطفال و  داد، به یمرا بیش از این گسترش  میانجیگری
شوند. از این  یمعدالت کیفری رسمی متحمل های بیشتری را از دستگاه  یبآسنوجوانان که 

در مورد جرایم تعزیری  1392ق.آ.د.ک  82در ماده  میانجیگریلحاظ برای گسترش قلمرو 
 ممنوعیتی متصور نیست.

 نکهیداشته باشد. ازجمله ای شمار یب مزایای طرفین دعویتواند برای  می میانجیگری
گرفته و نظر  را در معرض اعالم گذشت از ناحیه شاکی قرار داده و با توافقات صورت بزهکار

 اجراهای کیفری را محدود و مضیق کند. یده و مجریان میانجیگری، ضمانتد مساعد بزه
کسب اطالعات و آگاهی  فرایند میانجیگری باعث ایجاد شرایط الزم برای بزهکاران جهت

ی ها تیمسئولافراد و نیز پذیرش آزادانه  ریبر ساو تأثیر آن  مبار جرالزم از نتایج وخامت 
که میانجیگری در جرایم تعزیری تا چه  دهد یمنشان  3شماره  جدول 34.گردد ناشی از آن می

، موفق عمل کند. در این جدول فراوانی مربوط تواند یماندازه نسبت به عدالت کیفری رسمی 
مقایسه شده است.  هم بادیده در هردو فرایند  زهمربوط به ب شده یابیارزی ها شاخصبه 
 151ست. از این میان ها دهید نفر از مجموع بزه 334ی حاصله نتیجه انجام مصاحبه با ها داده

در سیستم عدالت  آنهانفر از  183و  اند کردهشرکت  میانجیگریدر  ها دهید نفر از این بزه
 کیفری رسمی.

  

                                                                                                                             
 .120 غالمی، پیشین، .34
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 دیده فراوانی مربوط به بزه :3جدول شماره 

 عدالت کیفری رسمی میانجیگری دیده برای بزه ها شاخصسنجش 

 درصد 61 درصد 74 اقناع شدن

 درصد 49 درصد 78 میزان رضایت

 درصد 60 درصد 77 احساس عدالت

 درصد 55 درصد 74 احساس اختیار

 درصد 46 درصد 65 دیده به بزه توجهمیزان 

 درصد 69 درصد 66 مجدددیدگی  ترس از بزه

 درصد 43 درصد 57 رضایت از زمان دادرسی

 درصد 47 درصد 53 یا میانجیگر اعتماد به قاضی

در فرایند میانجیگری و عدالت  شده یابیارزی ها شاخصنیز فراوانی  4در جدول شماره 
نفر از  146نفر از متهمین تبیین شده است. از این میان  316کیفری رسمی مربوط به 

 اند بودهکسانی  آنهانفر از  173و  اند کردهشرکت  میانجیگریکه در  اند بودهمتهمین کسانی 
در تمامی که مشخص است  طور همان. اند داشتهکه در سیستم عدالت کیفری رسمی قرار 

از سیستم عدالت کیفری رسمی  تر مناسببرای متهم  میانجیگری شده یابیارزی ها شاخص
که در تمامی  دهد یمنشان  4و  3ی شماره ها جدولی ها داده طور همانبوده است. 

ی تر قبول قابلِمیانجیگری نسبت به عدالت کیفری رسمی وضعیت  شده یابیارزی ها شاخص
 داشته است.

 بزهکارفراوانی مربوط به  :4 جدول شماره

تواند به طرفین دعوی کمک کند و منافع آنها را تأمین سازد  طور که میانجیگری می همان
تواند حفظ کند. به نظر  شک منافع اجتماع را نیز بهتر از سیستم عدالت کیفری رسمی می بی

 رسمی میانجیگری برای بزهکار ها شاخصسنجش 

 درصد 56 درصد 70 اقناع شدن

 درصد 53 درصد 77 میزان رضایت

 درصد 69 درصد 80 احساس عدالت

 درصد 45 درصد 82 احساس اختیار در دادرسی

 درصد 53 درصد 76 توجه به بزهکار

 درصد 36 درصد 66 رضایت از زمان دادرسی

 درصد 81 درصد 80 یا میانجیگر اعتماد به قاضی
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صلح بین بزهکار و دادسرا یا دادگاه را مطرح کرد.  توان پیشنهاد راحتی می نویسنده در اینجا به
دیده و بزهکار، مقام قضایی نیز به دنبال راهی باشد که  معنا که درصورت توافق بین بزه بدین

تواند درمورد برخی از جرایم که  دعوای عمومی را به صلح خاتمه دهد. در اینجا قانونگذار می
و سازش بین متهم و دستگاه قضایی را فراهم حساسیت عمومی چندانی ندارند امکان صلح 
توانند به نیابت از جامعه  کننده به پرونده می سازد. بازپرس، دادستان و یا قاضی رسیدگی

های اجرایی مانند  پیشنهاد صلح و سازش را به متهم ارائه دهند و ازطریق برخی از ضمانت
گونه  توان موضوع را این میجزای نقدی، اثر دعوای کیفری عمومی را خنثی سازند. حتی 

دیده و بزهکار، میانجیگری بین  توفیق میانجیگری بین بزهِ مطرح کرد که درصورت عدم
دادسرا و متهم درخصوص جنبه عمومی جرم انجام شود و درصورت توفیق میانجیگری و 

ین ماند. حال باید ا ایجاد صلح بین متهم و دادسرا تنها جنبه خصوصی و حقوقی جرم باقی می
تواند فرایند میانجیگری را انتخاب کند، چرا دادستان،  دیده می که بزه سؤال را مطرح کرد: وقتی

بازپرس و یا قاضی به نیابت از جامعه نتوانند درمورد جنبه عمومی جرم به فرایند میانجیگری 
متوسل شوند؟ کرامت انسانی، مبانی حقوق بشری، منطق آمار، مصلحت اجتماعی و ... 

هایی که جنبه عمومی دارند  گسترش قلمرو میانجیگری در جرایم تعزیری و مجازات جملگی
از تحقیق میدانی  آمده دست بهو منطق  الذکر فوقاز مجموع مطالب  کنند. راحتی توجیه می را به

خصوص جرایم  این مطلب را توجیه کرد که میانجیگری در بسیاری از جرایم به توان یم
 جهیدرنتی نسبت به سیستم عدالت کیفری رسمی دارد تر مطلوبه تعزیری کارکرد و نتیج

 است. صرفه بهتوجیه و ِ در این دست از جرایم قابل میانجیگریگسترش قلمرو 

 قلمرو میانجیگری در قصاص و دیات -3
جرم یا از مقوله جنایات است، یعنی جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد یا از مقولة جنایات 

معنا که  نخست، مجازات عمل، یا استیفاء مثل جنایت از جانی است، بدیننیست. در فرض 
شود و یا آنکه استیفای مثل جنایت از جانی  جانی به مجازاتی شبیه جنایتش محکوم می

شود. صورت نخست را  گیرد، بلکه از جانی در قبال جنایتش مالی گرفته می صورت نمی
ین گفتار قلمرو میانجیگری کیفری در این در ا 35نامند. قصاص و صورت دوم را دیات می

                                                                                                                             
های  می، جایگاه تعزیرات و مجازاتها در قانون مجازات اسال ی مجازاتبند طبقه»آبادی،  ده احمد حاجی .35

 .15(، 1389( )69)76مجله حقوقی دادگستری  ،«بازدارنده
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 گردد. دست از جرایم تبیین می

 قلمرو میانجیگری در قصاص -3-1

شده  به موضوع جنایات و قصاص اختصاص داده 1392از کتاب سوم ق.م.ا  447تا  289مواد 
به دنبال کسی »معنای  شده است که در زبان عربی به  گرفته« قص»است. واژه قصاص از 

اما  نشده  فیقصاص در قانون مجازات تعر 36آمده است.« پا جای پای وی گذاشتن»و « رفتن
الح ط. در اصداند یمجازات جنایت بر نفس، عضو و منافع مقانون مذکور آن را  289ماده 

کننده عیناً  ای که قصاص گونه به ،ندیفقهی، پیگیری نمودن اثر جنایت و جرح را قصاص گو
توان گفت احاله  می 37این قانون 347به ماده  . باتوجهدیجانی وارد نماهمان جنایت وارده را به 

گونه منع قانونی ندارد. صاحب حق قصاص  دعاوی قصاص به میانجیگری کیفری هیچ
لیه یا وارث او باشد. همچنین درمورد صغیر یا مجنون که فاقد ولی هستند ع تواند مجنی می

صور مذکور امکان استفاده از میانجیگری برای  اختیار امور با مقام رهبری است. در تمامی
ترین موارد استفاده از  ترین و عمده ها وجود دارد. یکی از مهم ایجاد مصالحه و جبران خسارت

صورت عرفی در اکثر نقاط این  میانجیگری کیفری در ایران موارد قصاص است که معموالً به
رسمی مردم را برای تماشای اجرای که سیستم عدالت کیفری  شود. درحالی کشور اجرا می

کند، میانجیگران و مصلحان اجتماعی مردم را به درب منزل صاحب حق  قصاص دعوت می
قانون  ی پیشگیری کنند.رضروریغهای  کنند تا بست بنشینند و از قصاص قصاص دعوت می

حق  ،جنایات عمدی مادون نفس یمجازات اسالمی با پیروی از فقه، قصاص را برا
ها و  دیده بزه برایاختیار تعیین مجازات  نی؛ بنابراداند یحق ورثه م ،علیه و در قتل مجنی
شده است. لذا قصاص یکی از جرایمی است که   بینی بر آن جنبه عمومی جرم نیز پیش عالوه

میانجیگری کیفری  یها تیحق عمومی غالب است. با این تفسیر قابل حق خصوصی بردر آن 
 داشته باشد. یا کننده نییربرد و نقش تعکا تواند در قصاص می

 45و  32سوره بقره،  194، 179، 178توان به آیات  می قصاصترین آیات در باب  از مهم
عنوان یک حق، توصیه به بخشش و عفو و تبیین  توجه به قصاص به 38سوره مائده اشاره کرد.

                                                                                                                             
 .45همان،  .36
طور  تواند به صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می: »347ماده  .37

 «مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.
یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و االنثی »بقره: سوره  178آیه  .38

← 
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ستند که در این آیات ترین موضوعاتی ه ی برای بخشش گناهان از مهما صدقهعنوان  عفو به
قدر مهم است که پیامبر )ص( برای تأکید  اند. تأکید قرآن و روایات بر مسئله عفو آن ذکر شده

 39«اگر قصاص کند، او هم مانند قاتل خواهد بود.»فرمایند:  دم می بر اهمیت آن درمورد ولی
تواند  ت که می)مادون نفس( نافذ است و اوس اتیدر جنا دهید بزه نظر فقهی، عفو نقطه از

یا بیشتر از آن مصالحه نماید. در قتل  کمتر بر مقدار دیه شرعی یا و دیقصاص کند یا عفو نما
ثانویه یا تبعی(  دگانید نظرگاه عدالت ترمیمی بزه از نفس عمدی نیز این ورثه مقتول )و

 ءفایرا ای ئبسزا رسیدگی نقش مؤثر وفرایند  در هستند که جریان عدالت را در دست دارند و
گونه  همان 40.تا جایی که زنده ماندن یا نماندن بزهکار به تصمیم آنها بستگی دارد کنند یم

جرم غالب بوده و  یالناس ت حقصیدر جرایم مشمول قصاص نفس یا عضو، خصو مینیب یکه م
تواند در فرایند رسیدگی نقش  یبا داشتن حق گذشت از مجازات مجرم، م دهید هز، بآن تبع به
در توان با  روشن و آشکار است، ضمن آنکه می یا هیترمیمی بودن چنین رو رو نیکند. ازا ءاایف

جرایم مشمول قصاص  تیبهره جست و ماه آمده شیگرفتن تمهیداتی از این فرصت پ نظر
دم  مواردی نیز وجود دارد که ولیهمچنین  کرد.  ترمیمی شیازپ شیب را نفس یا اطراف آن

در چنین  41.است اریصالحیت و اخت یدر عفو یا قصاص بزهکار، داراحاکم اسالمی بوده و 
درجهت جبران خسارت  یمیترم یکردیتواند با استفاده از اختیار خود، رو مواردی نیز حاکم می

ثانویه( اتخاذ نماید و از ظرفیت عدالت ترمیمی درخصوص بزهکاران  دهید عنوان بزه جامعه )به
از فقهای شیعه حاکم اختیار عفو بدون  یبهره جوید. هرچند بنابه نظر فقهای اهل سنت و برخ

عوض کم رضایت داده یا از عوض   توان به در چنین صورتی نیز می کنیعوض را ندارد، ل

                                                                                                                             
باالنثی فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن 

 مقرران بر شما )حق( قصاص کشتگ درباره دیا آوردهای کسانی که ایمان  ؛ و«اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم
)ولی مقتول( چیزی  اش ینیدهرکس از جانب برادر  ؛ و: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زنشده

و با رعایت احسان  پسندیده پیروی کند طور بهاز حق قصاص به او گذشت شود، باید از گذشت ولی مقتول 
از اندازه  آن از بعدتی از پروردگار شماست، پس هرکس را به او بپردازد. این حکم تخفیف و رحم بها خون

 ؛ و«ولکم فی القصاص حیاه یا اولی االباب لعلکم تتقون: »179درگذرد، وی را عذابی دردناک است. بقره آیه 
 ... ؛ ودر قصاص زندگانی است، باشد که به تقوا گرایید را شماای خردمندان، 

 .97(، 1393( )7)2 پژوهش حقوق کیفری، «شفاعت در حد و تعزیر»رحیم نوبهار،  .39
 .88(، 1386)تهران: خرسندی،  جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسالمی و حقوق ایراناهلل فروزش،  روح .40
 شناخته او ولی یا و باشد نداشته ولی است مجنون یا صغیر که دمی ولی یا علیه مجنی یا مقتول اگر: »356 ماده .41

 و رهبری مقام از استیذان با قضائیه قوه رئیس و است رهبری مقام او، ولی نباشد، دسترسی او به یا و نشود
 «.کندمی تفویض مربوط هایدادستان به را آن اختیار ایشان، موافقت درصورت
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 ترمیمی بهره جست. یدریافتی از بزهکار، درجهت سازوکارها
در تمام مراحل برای صاحب حق  1392 ا.م.ق 347حق گذشت و مصالحه نیز در ماده 

رویکرد  نیبرای صاحب حق است. ا یا شده و نشانگر اختیارات گسترده گرفته در نظرقصاص 
سازی فضا برای امکان عملی  ها و آماده دیده گذار به بزهن قانوه بیانگر اهمیت و عنایت ویژ

های عدالت ترمیمی است. در مواد دیگر قانون مجازات اسالمی درمورد حقوق  ن برنامهکرد
های عدالت ترمیمی ازجمله  دم صحبت شده و در آن موارد لزوم فعال شدن برنامه یاولیا

آنها  درخصوص جرایمی که مجازات 42.شود ها و غیره احساس می حلقه ،محافل ،ها نشست
موظف به سعی و  کننده یدگیقاضی رس 1392 ک.د.آ.ق 195قصاص است به استناد ماده 

این اختیار قانونگذار برای  43.است نیتالش برای ایجاد صلح و سازش با هماهنگی با طرف
 1392 ک.د.آ.. در قابدی یقضات مربوط به اموری است که با صلح طرفین پرونده خاتمه م

گذشت باعث سقوط مجازات است و لذا  گذشت در جرایم قابل 13ماده  (ب)به بند  باتوجه
ترین  ایران مهم اجتماعی گذشت و مصالحه است. در عرف به این شرح قابلِ قصاص باتوجه

راستا  قصاص نفس است و دراین ژهیو به کاربرد میانجیگری در جرایم مشمول قصاص و
درهرصورت ارجاع پرونده به  .است یو بررساشاره ِ پتر قابل بس و خون ،سنتی فصل یها نییآ

منافع زیادی  عدالت ترمیمی تاکنون یها لیاجتماعی و استفاده از ظرفیت و پتانس یها گروه
 1392ق.آ.د.ک  82اما در متن ماده ؛ شتخواهد دانیز  پس نیداشته و ازا رانیبرای جامعه ا

قانون  8به ماده  باتوجه اثری از ارجاع مجازات قصاص به میانجیگری وجود ندارد، ولی
توان موضوعات قصاص را به این شوراها برای وساطت و  می 1394ی حل اختالف شوراها

 82توانست گستره این موضوع را در ماده  رسد قانونگذار می نظر می میانجیگری ارجاع داد. به
اده صریح و روشن تبیین کند تا قلمرو میانجیگری موضوع این م صورت به 1392ق.آ.د.ک 

 ی شود.ساز نهیبهتر، کارآمدتر و  گسترده

                                                                                                                             
 اولیای تعدد درصورت» :350 ماده «.رسدمی ارث به قانون این در مندرج شرح به قصاص، حق: »348 ماده .42

 است مقتول ورثه همان دم، ولی: »351 ماده «.است ثابت جداگانه طور به آنان از هریک برای قصاص حق دم،
 به یا شود دیه به تبدیل هرعلت، به قصاص، حق اگر: »352 ماده «.ندارد قصاص حق که او زوجه یا زوج بجز
 و قصاص خواهان دم، اولیای از برخی اگر. بردمی ارث آن از نیز مقتول همسر شود، مصالحه یا حقی مال

: 353 ماده« .بردمی ارث باشند،می دیه خواهان که کسانی دیه سهم از مقتول، همسر باشند، دیه خواهان برخی
 «.باشد علیهمجنیٌ همسر اگر حتی رسدمی او ورثه به قصاص حق کند، فوت قصاص حق صاحب هرگاه»

خاتمه یابد دادگاه کوشش الزم و جهد کافی در اصالح  که ممکن است با صلح طرفین قضیه  در اموری .43
 ی مقتضی صادر خواهد کرد.رأرسیدگی و  موفق به برقراری صلح نشود، چنانچه و آورد یم عمل البین به ذات
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، رودررونیز گفته شد در فرایند میانجیگری کیفری مذاکرات  قبالًکه  طور همان
دیده و خانواده  و آثار واقعی بزه بر زندگی بزه ها رنجی مستقیم و بیان احساسات و ها صحبت

؛ لذا وجدان انسانی بزهکار بیدار 44شود وی باعث آگاهی بزهکار از آثار واقعی عمل خویش می
نماید و  همدردی و ندامت خود را ابراز می احساس قبول بزه، آثار و نتایج آن، و ضمنگشته 

دیده و تأثیر مثبت  بزه یتمندیو رضااین احساس و ابراز همدردی است که باعث تسلّی خاطر 
قضایی  اندرکاران دستش تال گرو درگردد. فراهم شدن این مهم  بر عملکرد آینده بزهکار می

انجام نشود در جرایم مستوجب قصاص موضوع به خیر  ها تالشو میانجیگران است و تا این 
های مربوط به میزان تالش میانجیگر و قاضی برای بهبود  یفراوانشود.  ینمو نیکی ختم 

میزان  ت.اس شده  دادهنشان  5در جدول شماره  مطالعهموردِها در نمونه  روابط و رفع کدورت
اندرکاران میانجیگری و سیستم عدالت کیفری رسمی در فرایند میانجیگری  تالش دست

درصد  24درصد و  8 دیده و متهم به ترتیب به میزان نسبت به عدالت کیفری رسمی برای بزه
شده از نظر آماری دارای اهمیت معناداری  تری داشته است. ارقام حاصل وضعیت مناسب

تواند  که مشخص است میانجیگری در تقویت ارتباطات و ایجاد آشتی میطور  هستند. همان
موفق عمل کند. چراکه مفاهیمی همچون قصاص، انتقام و ... در این فرایند به حاشیه رانده 

 شوند. می

 تالش قاضی یا میانجیگر برای بهبود روابط :5شماره  جدول

تالش قاضی یا میانجی 

 برای بهبود روابط

 استانمجموع سه 

 کیفری رسمی میانجیگری

 درصد 55 درصد 63 دیده بزه

 درصد 54 درصد 78 بزهکار

در جرایم موجب قصاص تالش قاضی و میانجیگر و تقویت احساسات انسانی در طرفین 
 چراکه شود. رفته مجرم، عفو و بخشش منتهی  ها، ترمیم اخالق ازدست باید به رفع کدورت

فلسفه وجودی همه قوانین دفاع از اخالق جامعه است. عدالت کیفری چه رسمی باشد و چه 
شده است و  یمالپای اخالقی ها ارزشو ترمیم  رفته ازدستیررسمی به دنبال بازگشت نظم غ

یابی به این اهداف توفیق بیشتری داشته باشد دستمشخص است هر فرایندی که در  کامالً
اما چیزی که مشخص است عدالت کیفری ؛ کند یمرجحیت پیدا حفظ و نگاهداشت آن ا

                                                                                                                             
 .97پیشین،  عباسی، .44
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نظمی به از  یبکند. در این شیوه از دادرسی،  ینمیباً موفق عمل تقرها  ینهزمرسمی در این 
دولت با مجازات افراد  رفته ازدستیجه قدرت درنتشود و  یمدست رفتن قدرت دولت تعریف 

ة عفو و حسنو سنت  رفته ازدستوابط و یا اخالق شود و توجه چندانی به ترمیم ر یمینی بازآفر
های مربوط به نتیجه هریک از این فرایندها در مطالعه موردی در  یفراوان شود. ینمبخشش 

ها نوع رابطه را پس از  دیده درصد بزه 27که  درحالی است. شده دادهنشان  6جدول شماره 
درصد  8کیفری رسمی این فراوانی به اند، در فرایند عدالت  میانجیگری دوستانه دانسته

درصد و در عدالت کیفری  23یافته است. این فراوانی برای بزهکار در میانجیگری  کاهش 
توجه نقطه مقابل رابطه دوستی یعنی دشمنی است که این  درصد است. آمار قابلِ 13رسمی 

ایند عدالت کیفری درصد است در فر 9که در میانجیگری  آمار متأسفانه برای بزهکار درحالی
 درصد رسیده است. 41رسمی به 

 نتیجه میانجیگری و عدالت کیفری رسمی :6شماره  جدول

 نتیجه فرایند
 مجموع سه استان

 کیفری رسمی میانجیگری
زه

ب
 

ده
دی

 
 درصد 8 درصد 27 دوستی

 درصد 71 درصد 53 تفاوت بی

 درصد 21 درصد 23 دشمنی

هم
مت

 

 درصد 13 درصد 30 دوستی

 درصد 46 درصد 61 تفاوت بی

 درصد 41 درصد 9 دشمنی

در سطح جامعه  میانجیگری دهد یمدر جدول باال نشان  آمده دست بهکه منطق  طور همان
زمینه چندین مشکل  این اما در؛ مجازات قصاص همچنان کارآمد است وفصل حلبرای 

در جرایم موضوع قصاص،  میانجیگریمحور بودن  بزهکار، جمله منء است، احصاِ قابل
ی مسلط به ا حرفهروشن، فقدان میانجیگران  صورت به میانجیگریتبیین قلمرو حقوقی ِ عدم

میانجیگر و ...! مشخص  نهاد مردم مؤسسات، نبود شناسی جرمقوانین حقوقی و آگاه از دانش 
ن نیازمند قوانی میانجیگری مؤسساتاست که بسیج نمودن نیروهای اجتماعی و تقویت 

 و منطبق با جامعه ایرانی است. تر یکاربرد، تر روشن
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 قلمرو میانجیگری در دیات -3-2

به موضوعات راجع به دیه اختصاص پیداکرده  1392از کتاب چهارم از ق.م.ا  728تا  448مواد 
علت جنایت بر  ، مالی که به45معنای دادن مال است است. دیه مصدر فعل ودی ـ یدی به

بها  و در زبان فارسی خون شود شود، به آن دیه گفته می علیه داده می ه مجنیاعضاء و منافع ب
های خصوصی و  تعریف قانون مجازات اسالمی از مجازاتبه  باتوجه 46شده است. تعریف

 ،47همانند قصاص دارد یا هیگذشت است و روِ های قابل دیه از موارد مجازات ،گذشت قابلِ
گفته  نیعلیه است؛ بنابرا در دست مجنی از دریافت آنگذشت  دیه و یاچراکه اختیار گرفتن 

است. درعمل دیه بهترین وسیله  حشود کارکرد میانجیگری در این وادی گسترده و واض می
جرایم عمدی از رهگذر فرایند میانجیگری است که  یها دیده برای جبران خسارت بزه

یا بیشتر از دیه تعیینی از طرف شرع و  واحوال واقعه، کمتر به حالت مجرمانه و اوضاع باتوجه
بس از اقوام  فصل اعراب، خون یها نییاین روش از اصول آ یقانون در نوسان است. نمودها

رسومات میانجیگری  گریپتر )پناهندگی( اقوام بلوچ و دصلح در اقوام کرد،  خونبختیاری، 
 است. جامعه در نقاط مختلف کشور

 452ماده  48ه مقدر و غیرمقدر را تعریف کرده است.دی 1392ق.م.ا  449و  448مواد 
مصالحه، ابراء و تهاتر  داند. دیه قابلِ دم می علیه یا ولی قانون مذکور دیه را حق شخصی مجنی

کننده آن ممکن است دولت، مجرم یا عاقله او باشد. شرایط دیه  است و همچنین پرداخت
درباره میانجیگری در قصاص گفته شد  آنچهبرای ارجاع به میانجیگری همانند قصاص است، 

هردو مجازات درمورد قلمرو میانجیگری در جرایم مشمول دیات نیز  یبه جنبه خصوص باتوجه
قانون شوراهای حل  8این موضوع نیز بنابر ماده  دارند. یهمانند یریگستردگی و فراگ

                                                                                                                             
 .654ق(،  1415)قم: دارالهجره،  المنیر مصباح احمد بن محمد فیومی، .45
 .11454(، 1377)تهران: دانشگاه تهران،  نامه لغت دهخدا، اکبر یعل .46
 منافع واعضاء  مقدّر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس،ریغ ودیه اعم از مقدّر  .47

 .شود یمموجب قانون مقرر  که به هرجهتی قصاص ندارد به جنایت عمدی درمواردی ای و

دیه مقدّر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا » :448ماده  .48
ارش دیه : »449ماده « که به هرجهتی قصاص ندارد، مقرر شده است. منفعت، یا جنایت عمدی درمواردی

شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر  غیرمقدّر است که میزان آن در
گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را  در نظرعلیه و میزان خسارت وارده با  سالمت مجنی

مقرر  کند. مقررات دیه مقدّر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری تعیین می
 «شود.
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 1392ق.آ.د.ک  82مصالحه و میانجیگری از سوی این شوراست اما در ماده ِ اختالف قابل
قرار است برای  چراکهای به آن نشده است و این از نقایص این ماده است،  اشاره گونه چیه

اخص  طور بهو نهادهای اختصاصی تشکیل شود و بهتر بود این وظیفه  مؤسسات میانجیگری
 .شد یمواگذار  مؤسساتبه این 

های  ها و خسارت ترمیم زیاندیده،  احیاء، بازسازی و ترمیم شخصیت انسانی و عطوفت بزه
رفته  های ازدست مالی، ترمیم و درمان لطمات جسمانی و روانی، احیاء و اعاده حقوق و آزادی

های  دیده، بازسازی و احیای نهادهای اجتماعی، مانند خانواده، مدرسه و محیط انسانی بزه
از اهداف  49بر آنها دیده و ترمیم و جبران خسارات و لطمات وارده کاری و اشخاص حقوقی بزه

طور اخص موضوع جبران خسارت و بهبود  میانجیگری است و در جرایم مستوجب دیه به
میانجیگری کیفری، از ابزارهای دیده از اهمیت بیشتری برخوردار است.  وضعیت بزه

برد و با  ای نمی شود، بهره که باعث گسست و اختالل بیشتر در جامعه می یگر سرکوب
ناشی از آن جلوگیری  یاز ایجاد این اختالالت و پسامدها یفریکریای غه ک به روشتمسّ
ی اجتماعی امکان ها تیظرفی طرفین و گاه بسیج نیروها و ها ییتواناو با استفاده از  50کند می

طور که در  همان .سازد یمحداکثری فراهم  صورت بهی مادی و معنوی را ها خسارتجبران 
دیده و میزان تالش بزهکار  است جبران خسارت برای بزهشده   نشان داده 7جدول شماره 

برای جبران خسارت در فرایند میانجیگری نسبت به عدالت کیفری رسمی به ترتیب به میزان 
تری داشته است. در اینجا این توضیح الزم است که علت  درصد وضعیت مناسب 12و  5

یگری و عدالت کیفری رسمی دیده در میانج پایین بودن اختالف جبران خسارت برای بزه
به عرف  آشنایی میانجیگران با اهداف و شیوه صحیح اجرای میانجیگری است. باتوجهِ عدم

شفاعت که از مفاهیم نزدیک و مشابه میانجیگری  کنونی جامعه ایرانی سازش، گذشت و
ا کاهش دیده را بیشتر به گذشت و ی هستند، کاربرد فراوانی دارند و معموالً میانجیگران بزه

 کنند. انتظارات خود دعوت می

  

                                                                                                                             
49. John Braithwaite, “Setting Standards for Restorative Justice,” BRIT. J. CRIMINOL 42 (2002): 

563-577. 
50.  Gordon Bazemore & Mark Umberit, “A Comparison of Four Restorative Conferencing 

Models.” February 2001, https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/184738.pdf, 10. 
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 وضعیت جبران خسارت :7شماره  جدول

 جبران خسارت
 مجموع سه استان

 کیفری رسمی میانجیگری

 درصد 54 درصد 59 دیده از نظر بزه

 درصد 60 درصد 72 از نظر متهم

صورت عرفی و  اکنون به ای که هم توان گفت میانجیگری ها می به این داده باتوجه
تر عمل کرده  شود نسبت به عدالت کیفری رسمی موفق غیراستاندارد در جامعه انجام می

گانه میانجیگری الزم و  اما در اینجا وضع قوانین برای حفظ اعتدال در محورهای سه است؛
دیده ـ  زمان منافع بزه صورت هم ضروری است. در اجرای این فرایند انتظار آن است که به

صورت یکسانی حفظ شود و حفظ این تعادل نیازمند نگارش قوانین حمایتی  بزهکار و جامعه به
پرداخت آن ختم شود و این موضوع ِ در هر سه محور است. میانجیگری در دیات نباید به عدم

داشتن محورهای حمایتی میانجیگری در دیات و  های قانونی برای متعادل نگاه نیازمند حمایت
 قصاص است.

  نتیجه
دهی  تر و پاسخ ای منظم گیری زندگی بهتر، جامعه نویسی شکل هدف بشر از قانونکه  درحالی

ها  های اجتماعی بود اما امروز دایره حکومت قانون از اراده انسان تر تنش بهتر و کنترل راحت
کند و  های اجتماعی حکومت می فراتر رفته است و این قانون است که بر جامعه انسانی و اراده

های همزاد آن داده است و  جای خود را به حکومت قانون و بوروکراسیحکومت انسان 
گونه انسان امروزی در زندان خودساخته گرفتار شده است. در این میان و در ادامه سلطه  این

های عظیمی از  های ایدئولوژیک(، هر روز شاهد شناسایی توده قوانین کیفری )با پشتوانه
های  ماعی نوین هستیم که با ابزار قانون و ازطریق کانالهای اجت های قانونی و ستم خسارت

شوند! در این میان گفتمان عدالت ترمیمی بر آن است تا با گریز از  قانونی به مردم تحمیل می
وسوی دموکراسی و تقسیم قدرت بین افراد  سلطه قوانین کیفری و کیفرگرایی دولتی به سمت

 دهی جمله میانجیگری به هویت بخشی و بازپس منو با ارائه راهکارهایی  جامعه پیش برود
 اختیارات به سهامداران اصلی جرم اقدام کند.

در تعریف میانجیگری آمده است: فرایندی که طی آن  1394نامه میانجیگری  در آیین
دیده و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب درخصوص علل، آثار و نتایج جرم  بزه
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دیده و متهم گفتگو نموده و  ای جبران خسارت ناشی از آن نسبت به بزهه انتسابی و نیز راه
 گردد. درصورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می

گردد: در حقوق کیفری ایران  استنباط می 1392ق.آ.د.ک  82نامه و ماده  چیزی که از آیین
حدود! کیفرهای الهی صورت بسیار م هم به میانجیگری برای حل اختالفات خصوصی است آن

صورت  ِارجاع به میانجیگری نیست. کیفرهای حکومتی )تعزیری( به طور کامل قابل )حدود( به
صورت ضمنی  ها )دیات( به بسیار محدود، کیفرهای خصوصی )قصاص( و جبران خسارت

ایران هنوز  قانونگذارارجاع به شورای حل اختالف است. چیزی که مشخص است اینکه ِ قابل
های عدالت ترمیمی ندارد و نتوانسته است همپای دیگر کشورهای پیشرو از  ادی به برنامهاعتق

های عدالت ترمیمی  مکاتب کیفرگرا و تفکرات ناسودمند عبور کند، درنتیجه این روند، برنامه
 صورت بسیار جزئی و محدود خصوص میانجیگری کیفری در کتاب قانون مجازات به به

شک موجب ابتر شدن رسالت  چندان دور این مشکل بی ای نه در آیندهشده است و  بینی  پیش
حدوحصر خداوند متعال و  تأکیدهای بیبه  باتوجه شود. میانجیگری و نهادهای مرتبط با آن می
 در نظرو با  البین، داوری و ... دیگر مفاهیم مشابه معصومین )ع( به شفاعت، اصالح ذات

های عدالت کیفری رسمی و  ی و دکترین حقوقی، آسیبشناس گرفتن نظریات جدید علوم جرم
نظریات جدید و تحوالت چشمگیر گفتمان عدالت ترمیمی و ... رویکرد کنونی  تر مهماز همه 

در مسیر  مقنن حقوق کیفری درمورد میانجیگری نه حامی نظریات مذهبی و عرفی است و نه
ی زیر ها شنهادیپآمده  دست ه نتایج بهب تحوالت نوین علوم جنایی! در پایان این پژوهش باتوجه

 ارائه است: قابلِ
های  ساز کاهش شمار پرونده تواند با شرایطی زمینه میانجیگری در جرایم حدی می .1

 1392ق.آ.د.ک  82تر آنها باشد. در این راستا اصالح ماده  وفصل سریع قضایی یا حل
ا و درمورد جرایم قذف و تمامی جرایم حدی قبل از اثبات آنه  و تسرّی میانجیگری به

سازی میانجیگری و گسترش قلمرو آن مفید  تواند در بهینه سرقت بعد از اثبات آنها می
 واقع شود؛

اضافه شوند  1392ق.آ.د.ک  82الزم است دعاوی مربوط به قصاص و دیات به ماده  .2
  طور صریح و روشن و قلمرو میانجیگری در حقوق موضوعه در این رابطه الزم است به

 تبیین گردد؛

بهتر آن است که گستره قلمرو میانجیگری کیفری در حوزه تعزیرات افزایش یابد، به  .3
به نتایج مثبت  زمینه ناکافی است و باتوجه دراین 8و  7، 6نظر شمول جرایم درجه 
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های عدالت ترمیمی و مشکالت کنونی عدالت کیفری رسمی این موضوع بسیار  برنامه
حکم،  شامل تعویق صدور( 8و  7، 6های خفیف )درجه  مجازاتمفید خواهد بود. 

زمینه ایجاد  شوند و دراین های حبس نیز می تعلیق اجرای مجازات و دیگر جایگزین
ساختاری موازی با نام میانجیگری کیفری برای گریز از عدالت کیفری رسمی 

گردد که گستره و قدرت مانور بیشتری  غیرمعقوالنه است و زمانی موضوع بهینه می
نویسی،  نامه شده باشد. تصویب قانون، آیین  گرفته در نظربرای فرایند میانجیگری 

 تر باشد؛ صرفه تر و به النهساختارآفرینی و ... باید معقو

دیده ـ  قانونی برای حفظ تعادل محورهای میانجیگری و حفظ منافع بزه تبیین چند ماده 
خصوص در جرایم مستوجب قصاص و دیات  بزهکار و جامعه در هنگام اجرای این فرایند به

 الزم و ضروری است.
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