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سخن ناشر

از  یکی  به منزلة  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشتة 
پرطرف دارترین رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان 
علوم انسانی را به  خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، 
وارد عرصة خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای 

وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل 
دانشجویان بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعة کتب و جزواتی 
هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با 

تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند.
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار 
کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری  سودمند،  و 
و  حقوق  رشتة  دانشجویان  علمی  نیازهای  رفع  برای  ارزشمند  و  غنی 
قرار گیرد؛  از گذشته موردتوجه  باید بیش  از آن،  متأثر  نیز رشته های 
نیاز  با  آنها  تناسب  و  یک سو  از  آنها  محتوای  روزآمدی  که  کتاب هایی 
قرار  نویسنده،  و  ناشر  لحاظ  و  موردتوجه  دیگر،  از سوی  دانش پژوهان 

گرفته باشد. 
مؤسسة آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام 
در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری 
در همراهی با دانشجویان رشتة حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد 
که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی 
آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها،  تولید  به  دانشجویان، 
چتر  انتشارات  باشد.  پژوهندگان  یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل 
دانش امیدوار است با ارائة خدمات درخشان، شایستگی های خود را در 

این حوزه علمی بیش از پیش به منّصة ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمه

میانجیگریيکیازروشهایمؤثربرایحلاختالفبیناشخاص
است،کهبهمعنایوساطتکردنوواسطهشدنمیاندونفربرای

رفعاختالفوکشمکشآنهاست.
تاسیسامرمیانجیگریدرامورکیفریازجملهاقداماتمناسب
قانونگذاردرسالهایاخیراست.اينتأسیسبرایخارجکردن
مقام نظارت تحت )البته قضايی روندرسمیرسیدگی از پرونده
قضايی(درموردجرائمیکهمجازاتشديدندارندپیشبینیشده
و محاکم کاری کاهشحجم آن از هدف گفت میتوان و است
و درحل غیرحاکمیتی امکانات و مردمی پتانسیل از بهرهگیری
فصلنزاعاتیکهمجازاتبالنسبهخفیفیدارنداست؛واينويژگی
راداردکهباياریگیریازمعتمدينموردپذيرشطرفینموجب
صرفجويیواستفادهبهینهدروقتومنابعونیرویانسانیبرای
سیستمقضايیاست.درواقعاستفادهازامرمیانجیگری،شیوهای
مناسبوسودبخشدرخارجکردنپروندههایکیفریکماهمیت

ازروندرسمیرسیدگیاست.
فرآيندیکهدرآنازيکسوتالشبرایجلبرضايتوجبران
خساراتواردهبهبزهديدهانجاممیشودوبرایاواينمزيترادارد
کهحداقلبخشیازخساراتواردبهویبدوننیازبهطیروند
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رسمیدادرسیجبرانمیشودومتهمقبولمیکنددرراستای
نامطلوبجرموجبرانخسارتهایمادیومعنوی اثرات کاهش
بهمحاکمو ازرفتوآمد نیز اقدامکنددرمقابلمتهم بزهديده

خطرمحکومیتوايجادسابقهکیفریرهايیمیيابد.
قانون  8۴ و  8۳ ، 82 مواد در میانجیگری امر قانونی نظر از
آيیندادرسیکیفریمصوبسال۱۳۹2مطرحوموردتصويب
قانونگذارقرارگرفتهوماده8۴اينقانونمقررداشتهاستکه
چگونگیانجامکاروترتیبمیانجیگریوشخصيااشخاصیکه
برایمیانجیگریانتخابمیشوندبهموجبآيیننامهایخواهدبود
کهتوسطوزيردادگستریتهیهوپسازتأيیدرئیسقوهقضائیهبه

تصويبهیأتوزيرانمیرسد.
آيیننامهمذکورتوسطوزارتدادگستریتحتعنوان»آيیننامه
تاريخ در و تهیه ماده ۳8 در کیفری« امور در میانجیگری
۱۳۹۴/۹/8بهتصويبرئیسقوهقضائیهرسیدودرروزنامهرسمی
از آيیننامه بودکه تأکیدشده آيیننامه ماده۳8 منتشرشد؛در
تاريختصويبالزماالجراست؛امابهجهتتصريحماده8۴قانون
آيیندادرسیکیفریکهتصويبآيیننامهراپسازتهیهتوسط
وزارتدادگستریوتأيیدرئیسقوهقضائیهبرعهدههیأتوزيران
رئیس توسط آن دانستن الزماالجراء و تصويب است، داده قرار
قوهقضائیهوجاهتقانونینداشتازاينرویآيیننامهپیشنهادی
وزارتدادگستریمجدداًپسازتأيیدرئیسقوهوباتغییراتو
هیأت تصويب به ماده ۳۴ در ۱۳۹5/7/28 مورخه در حذفیاتی

وزيرانرسید.
همانگونهکهآيیننامهمذکوربیانکردهاستاشخاصیکهمتقاضی
الزم آموزشهای میبايستی هستند میانجیگر عنوان به فعالیت
اينآگاهیو از اينزمینهراسپریکنندکهبخشعمدهای در
آموزشعالوهبرمباحثاجتماعیوروانشناختیدرزمینهمباحث
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حقوقیخواهدبودومتقاضیانمیانجیگریمیبايستآشنايیالزم
بامباحثحقوقیمرتبطراداشتهباشند.

تأسیس و میانجیگر عنوان به فعالیت متقاضیان که آنجايی از
مؤسسهمیانجیگریعالوهبردانشآموختگانگرايشهایمختلف
رشتهحقوقونیزگرايشفقهرشتهالهیات،فارغالتحصیالنساير
رشتههاتحصیلینیزمیباشندلذادرايننوشتارسعیشدهاست
اصطالحاتومباحثکلیحقوقیمرتبطبهبحثمیانجیگریبه
اجمالمعرفیشودواطالعاتالزمحقوقی بهنحو و زبانساده

برایداوطلبانامرمیانجیگریارائهشود.
ايننوشتاردرهفتفصلبدينشرحتدوينشدهاست:درفصلاول
بهبیانکلیاتوتعاريفومعرفیاصطالحاتمرتبطبامیانجیگری
پرداختهشدهاست،درفصلدومشرايطالزمبرایمیانجیگرمورد
بررسیقرارگرفتهاستودرفصلسومشرايطالزمجهتارجاع
پروندهبهمیانجیگری،فصلچهارمبهبررسیروندکاردرمیانجیگری
ووظايفمیانجیگراختصاصدادهشدهاست،درفصلپنجمبهبیان
شرايطتوافقپرداختهشده،فصلششم:نتیجهمیانجیگریوفصل
هفتم:سازوکارنظارتبرمیانجیگرانورسیدگیبهتخلفاتونهايتاً

دستمزدمطرحشدهاست.
امیداستکهمقبولافتدومطالبمطروحهازنظرکاربردیمفید

برایمیانجیگرانکیفریباشد.
توفیقازخداست
تبريز،بهار۱۳۹۹

حمیدفرشی





فصل اول: فصل اول: 
کلیاتکلیات



میانجی   عنوان  به  فعالیت  متقاضی  که  اشخاصی  شد  بیان  که  همانگونه 
از مباحث و مفاهیم ضروری حقوقی  اولیه ای  می باشند می بایست آگاهی 
داشته باشند، آیین نامه میانجیگری در امور کیفری )که در این نوشتار از 
آن به اختصار آیین نامه یاد میشود( نیز بر این امر تأکید کرده است و تبصره 
۳ ماده ۱۲ آیین نامه مقرر می دارد: »میانجیگرها باید در خصوص مفاهیم 
مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرم و بزه دیده، 
بزهکار و اجتماع، روش های میانجیگری و مهارت های مربوط، وظایف 
و تکالیف میانجیگر، آیین رسیدگی به جرائم، چگونگی مدیریت جلسات 
رسیدگی به اختالفات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش های 

الزم را فراگیرند«.
 عالوه بر مفاهیم مذکور در مقرره فوق، ماده یک اقدام به بیان و تعریف 
برخی از اصطالحات به کار رفته در متن آیین نامه نموده است که عبارت 
فرآیند  میانجیگری،  مؤسسه  جرم،  میانجیگر،  میانجیگری،  از  هستند 

میانجیگری، جامعه محلی، صورت مجلس سازشی. 
برخی  و  فوق الذکر  مفاهیم  اجمالی  معرفی  به  فصل  این  در  اساس  این  بر 

مفاهیم و اصطالحات ضروری دیگر پرداخته خواهد شد:



1- میانجیگری:
آيیننامه،میانجیگریرافرآيندیدانستهاستکهطیآنبزهديده
نتايججرم و آثار بامديريتمیانجیگردرخصوصعلل، ومتهم
و ازجرم ناشی راههایجبرانخسارات و نموده گفتگو انتسابی

حقوقوتعهداتطرفینراتعیینمیکنند.۱
البتهبندثاينمادهفرآيندمیانجیگریراغیرازخودمیانجیگری
دانستهواينفرآيندرامجموعهاقداماتیدانستهاستکهطیآن
وبامديريتمیانجی،بزهديدهومتهم)ودرصورتنیازباحضور
سايراشخاصحقیقیياحقوقی(برایحلوفصلاختالفکیفری
حصول صورت در و پرداخته نظر تبادل و گفتگو به يکديگر با
توافق،موافقتنامهایراتنظیموبرایمقامقضايیمربوطارسال

میدارند.
بنابراينآنچهدرمیانجیگریوفرايندآنرخخواهددادايجاد
زمینهوبستریمناسبومديريتشدهبرایگفتگویبینمتهمو
زيانديدهازجرماستبهمنظورحصولتوافقیدرخصوصجبران

مدیریت  با  متهم  و  بزه دیده  آن  طی  که  فرآیندی  میانجیگری:   :1 ماده  الف  بند   -1

میانجیگر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه های 

جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول 

سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می گردد. 
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خساراتناشیازجرم؛بديهیاستدراينفرآيندمیبايستعلت
وپیشزمینهوقوعجرم،اثراتزيانبارآنومیزانضررمادیو
معنویکهايجادشدهاست،موردتوجهقرارگیردوباتوجهبهآن

نحوهجبرانتعیینگردد.

۲- میانجیگر: 
شخصیاستکهفرآيندمذکوررامديريتوتسهیلمیکند،اين
شخصمیتوانداعمازيکفردحقیقیيايکشخصحقوقیکه
درقالبيکمؤسسهغیرتجاریاست)کهبهمنظورمیانجیگری
تأسیسشدهيابرمبنایاساسنامهياقانونمیتوانددراينمورد
میتواند نیز اختالف حل شورای همچنین باشد، کند( فعالیت

چنیننقشیراايفاءکند.

۳- جرم: 
ازنظرقانونمجازاتاسالمیجرمهررفتاریاعمازفعلياترک
فعلاستکهدرقانونبرایآنمجازاتتعیینشدهاست.۱جرم
طبقهبندی گوناگونی اقسام به میتوان مختلف جنبههای از را
استجرائمی مطرح کیفری میانجیگری بحث در آنچه اما کرد،
هستندکهمجازاتتعزيریدرجه7،۶يا8دارند.توضیحاينکه
قانونمجازاتاسالمیدريکطبقهبندیکلیمجازاتهارابه
برایهريکتعريفی و تعزيرتقسیمکرده2 حد،قصاص،ديهو

1- ماده ۲ قانون مجازات اسالمی

۲- ماده 1۴ ق.م.ا: مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف- حد

ب- قصاص

پ- دیه

ت- تعزیر 
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ارائهنمودهاست،برایفهممعنایتعزير،الجرممیبايستتعريف
اجمالیحد،قصاصوديهرانیزدانست:

ماده۱5قانونمجازاتاسالمیدرتعريفحدچنینبیانمیدارد:
آن اجرای وکیفیت میزان نوع، »حدمجازاتیاستکهموجب،
درشرعمقدستعیینشدهاست«؛بهعنوانمثالازنظرشرعی
مجازاتشربَخمر80ضربهتازيانهاست.بنابراينکهنوع،میزانو
کیفیتاجرایمجازتبرایشربخمردرشرعمقدسمعینشده

لذااينجرميکجرمحدیاست.
ماده۱۶ق.م.ادرتعريفقصاصمقررمیدارد:»قصاصمجازات
اصلیجناياتعمدیبرنفساعضاءومنافعاست«.ازاينروی
جسمانی تمامیت علیه بر که است جرائمی به مربوط قصاص
اشخاصواقعمیگرددواگرشخصیبهعمدصدمهوجنايتیبر
ديگریواردآوردمیبايستبهعنوانمکافاتمشابههمانجنايت

رانسبتبهخودتحملنمايد.
تعريفديهنیزدرماده۱7قانونمذکوربیانشدهاست:»ديهاعم
ازمقدروغیرمقدر،مالیاستکهدرشرعمقدسبرایايرادجنايت
غیرعمدبرنفس،اعضاءومنافعوياجنايتعمدیدرمواردیکه

بههرجهتقصاصنداردبهموجبقانونمقررمیشود«.
ماده۱8ق.م.ادرتعريفتعزيرمقررداشتهاست:»تعزيرمجازاتی
استکهمشمولعنوانحد،قصاصياديهنیستوبهموجبقانون
درمواردارتکابمحرماتشرعیيانقضمقرراتحکومتیتعیین
به مربوط مقررات و اجرا کیفیت مقدار، نوع، میگردد، اعمال و
تخفیف،تعلیق،سقوطوسايراحکامتعزيربهموجبقانونتعیین

میشود...«
باتوجهبهاينکهدرمیانجیگری،فردیکهمنصبقضايینداردو
حتیممکناستآشنايیعمدهایباقوانیننداشتهباشد،مديريت
گفتگوبرایحصولسازشرابرعهدهدارد،ازاينرویمنطقیبه
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نظرمیرسدکهسپردنامرکیفریبهمیانجیگریتنهادرجرائمی
باشدکهحائزمجازاتهایسنگینومهمنیستندازهمینروی
قانونگذاراستفادهازفرآيندمیانجیگریراتنهادرتعزيراتدرجه

7،۶و8اجازهدادهاست.
قانون ماده۱۹ توضیحاستکه به تعزيراتالزم درمورددرجه
مجازاتاسالمیتعزيراترابهجهتوضعفشدتمجازاتبه8

درجهتقسیمکردهاست:
درجه۱:شاملجرايمیاستکهمجازاتآنهاحبسبیشاز25
سال،جزاینقدیبیشازيکمیلیاردريال،مصادرهکلاموالو

انحاللشخصحقوقیاست
درجه2:شاملجرائمیکهمجازاتآنهاحبسبیشاز۱5تا25
سال،جزاینقدیبیشاز550میلیونريالتايکمیلیاردريال

میشود.
درجه۳:حبسبیشاز۱0تا۱5سال،جزاینقدیبیشاز۳۶0

میلیونريالتا550میلیونريال
درجه۴:حبسبیشاز5تا۱0سالجزاینقدیبیشاز۱80
میلیونريالتا۳۶0میلیونريالوانفصالدائمازخدماتدولتی

وعمومی
درجه5:حبسبیشاز2تا5سال،جزاینقدیبیشاز80تا
۱80میلیونريال،محرومیتازحقوقاجتماعیبیشاز5تا۱5
سال،ممنوعیتدايمازيکياچندفعالیتشغلیيااجتماعیبرای
اشخاصحقوقیوممنوعیتدائمازدعوتعمومیبرایافزايش

سرمايهبرایاشخاصحقوقی
درجه۶:حبسبیشاز۶ماهتا2سال،جزاینقدیبیشاز20تا
80میلیونريال،شالقاز۳۱تا7۴ضربهوتا۹۹ضربهدرجرائم
منافیعفت،محرومیتازحقوقاجتماعیبیشاز۶ماهتا5سال،
انتشارحکمقطعیدررسانهها،ممنوعیتازيکياچندفعالیت
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شغلیيااجتماعیبرایاشخاصحقوقیحداکثرتامدت5سال،
اشخاص برای سرمايه افزايش برای عمومی دعوت از ممنوعیت
حقوقیحداکثرتامدت5سال،ممنوعیتازاصداربرخیازاسناد

تجاریتوسطاشخاصحقوقیحداکثرتامدت5سال
درجه7:شاملجرائمیکهمجازاتآنهاحبساز۹۱روزتا۶ماه،
جزاینقدیبیشاز۱0میلیونريالتا20میلیونريال،شالقاز

۱۱ضربهتا۳0ضربه،محرومیتازحقوقاجتماعیتا۶ماه
جزای ماه، ۳ تا حبس آنها مجازات که جرائمی شامل درجه8:

نقدیتا۱0میلیونريال،شالقتا۱0ضربهمیشوند
مطرح جايی در تنها کیفری امور در میانجیگری بحث بنابراين
خواهدبودکهجرماتفاقافتادهجرمتعزيریدرجه7،۶يا8باشد
ودرجرايمحدیياجرائمیکهمستوجبقصاصوديههستند

اساساًبحثمیانجیگریمطرحنیست.
بهعنوانمثالجرمايجادمزاحمتبرایاطفالوزنان،موضوعماده
درجه تعزيری جرم اسالمی مجازات قانون تعزيرات بخش ۶۱۹
هفتبودهوازجملهجرائمیاستکهمیتوانآنرابهمیانجیگری
ارجاعنمود،مادهمذکورمقررمیدارد»هرکسدراماکنعمومی
يامعابرمتعرضيامزاحماطفاليازنانبشودياباالفاظوحرکات
مخالفشئونوحیثیتبهآنانتوهیننمايدبهحبسازدوتاشش

ماهوتا7۴ضربهشالقمحکومخواهدشد«.
قابل و 7 درجه تعزيری جرائم مصاديق از نیز تلفنی مزاحمت
در ق.م.ا تعزيرات بخش ۶۴۱ ماده است، میانجیگری به ارجاع
موردمزاحمتتلفنیمقررمیدارد»هرگاهکسیبهوسیلهتلفن
يادستگاههایمخابراتیديگربرایاشخاصايجادمزاحمتنمايد
عالوهبراجرایمقرراتخاصشرکتمخابرات،مرتکببهحبساز

يکتاششماهمحکومخواهدشد«.
همچنیناستجرمموضوعماده700ق.م.اکهمقررمیدارد:»هر
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کسبانظميانثريابهصورتکتبیياشفاهیکسیراهجوکند
وياهجويهرامنتشرنمايدبهحبسازيکتاششماهمحکوم

میشود«.
جرمفريبدادنديگریدرازدواجنیزمثالیاستبرایمجازات
تعزيریدرجهشش،ماده۶۴7بخشتعزيراتق.م.ابیانمیدارد:
»چنانچههريکاززوجینقبلازعقدازدواجطرفخودرابه
امورواهیازقبیلداشتنتحصیالتعالی،تمکنمالی،موقعیت
اجتماعی،شغلوسمتخاص،تجردوامثالآنفريبدهدوعقد
برمبنایهريکازآنهاواقعشودمرتکببهحبستعزيریازشش

ماهتادوسالمحکوممیگردد«.

4- انواع جرم و مجازات: 
بهروشهای ازمنظرهایمختلف رامیتوان ومجازاتها جرايم
خصوص اين در داد، قرار مطالعه مورد و تقسیمبندی گوناگون
ابتدابهمعرفیاجمالیانواعجرموسپسمعرفیانواعمجازاتها

پرداختهخواهدشد.

4-1- انواع جرم: 
قانون موردجرايمکهخود اصلیدر تقسیمبندیهای از يکی *
بهجرم جرايم تقسیمبندی است کرده اشاره آن به نیز مجازات
حدی،جرايممستوجبقصاص،جرائممستوجبديهوتعزيرات

استکهمورداشارهقرارگرفتوتعريفقانونیآنهابیانشد.
که حدی جرائم تعداد که کرد اضافه میبايست قسمت اين در
قانونمجازاتبرشمردهاستيازدهمورداستکهعبارتهستند
از:زنا)مواد22۱الی2۳2(،لواط)مواد2۳۳و2۳۴(،تفخیذ)
مواد قوادی) ،)2۴0 الی 2۳8 مساحقه)مواد ،)2۳۶ و 2۳5 مواد
2۴2الی2۴۴(،قذف)مواد2۴5الی2۶۱(،سبنبی)ص()مواد
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( سرقت ،)2۶۶ الی مواد2۶۴ مسکرات) مصرف ،)2۶۳ و 2۶2
و اينکهسرقتتحتشرايطیحدی توضیح الی278، مواد2۶7
تحتشرايطیتعزيریاست(،محاربه)مواد27۹الی285(،بغیو

افسادفیاالرض)مواد28۶الی288(.
درمنابعفقهیبرخیمواردديگرهمچونسحروارتدادنیزوجود
داردکهدرخصوصاينمواردیچنینتعیینتکلیفشدهاست:در
موردحدودیکهدراينقانونذکرنشدهاستطبقاصليکصد
وشصتوهفتم)۱۶7(قانوناساسیجمهوریاسالمیايرانعمل
میشود.۱اصل۱۶7ق.ابهعنوانيکقاعدهکلیبیانمیدارد:قاضی
موظفاستکوششکندحکمهردعوارادرقوانینمدونهبیابدواگر
نیابدبااستنادبهمنابعمعتبراسالمیيافتاوایمعتبر،حکمقضیه
راصادرنمايدونمیتواندبهبهانهسکوتيانقصيااجمالياتعارض

قوانینمدونهازرسیدگیبهدعواوصدورحکمامتناعورزد.
میزانمجازاتاينجرايمبهنحومضبوطمعینشدهاستونقش
کم بسیار مجازات میزان تعیین در پروندههای درچنین دادگاه
رنگاستوتنهاايننقشرابرعهدهداردکهتشخیصدهدعمل
ارتکابیمصداقاينعناوينهستياخیر؛درهرحالجرايمحدی
خارجازبحثمیانجیگریهستندودادگاهنمیتوانداينجرايمرا
بهمیانجیگریارجاعنمايدالبتهبهنظرمیرسدبهتربوددرمورد
قذف،قانونگذارچنیناجازهایرابهمحاکماعطامیکردزيراهم
مجازاتآنچندانسنگیننیستوهمقابلگذشتوتماماًمربوط

بهحقالناساست.
*درخصوصقصاصوديهمیبايستدانستکهمجازاتقصاص
انسان منافع و اعضاء نفس، بر وارده جنايات درخصوص ديه و

هستند.

1- ماده ۲۲0ق.م.ا
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( اعمالقصاص وشرايط واردهعمدی۱ درصورتیکهجنايت
همچونامکانرعايتمماثلت(موجودباشدمرتکب،قصاصخواهد
باشد  ياخطایمحض۳ شدودرصورتیکهجنايتشبهعمد2

1- ماده ۲۹0 ق.م.ا: جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:

از  معین  غیر  افرادی  یا  فرد  بر  ایراد جنایت  کاری قصد  انجام  با  مرتکب  الف- هرگاه 

یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار 

ارتکابی نوعًا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود

ب- هرگاه مرتکب، عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن 

میگردد هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه 

بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم 

که انجام داده است نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن 

نمیشود لکن در خصوص مجنی علیه به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر 

و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود 

مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت خاص مکانی و زمانی آگاه و متوجه باشد

ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد بدون آنکه 

فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود 

مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند

۲- ماده ۲۹1 ق.م.ا: جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود:

جنایت  قصد  لکن  داشته  را  رفتاری  قصد  علیه  مجنی  به  نسبت  مرتکب  هرگاه  الف- 

واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایت عمدی 

می گردد نباشد

ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه 

موضوع رفتار وی شیء یا حیوان یا افراد مشمول ماده)30۲( این قانون است به مجنی 

علیه وارد کند سپس خالف آن معلوم گردد

پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده 

یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

3- ماده ۲۹۲ ق.م.ا: جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب میشود:

الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود

ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد

پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد 

فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
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میبايستديهپرداختشودکهحسبموردياخودفردياعاقلهاو
مسئولپرداختديهخواهدبود.۱

*تعزيراتمقرردرقانونمجازاتاسالمی2در۳0فصلتنظیم
امنیت ضد جرايم -۱ میشود: موارد اين شامل که است شده
خارجیوداخلیکشور2-اهانتبهمقدساتمذهبیوسوءقصد
-۴ خارجی سیاسی مقامات به قصد سوء -۳ داخلی مقامات به
تهیهوترويجسکهقلب5-جعلوتزوير۶-محوياشکستنمهر
فرارمحبوسین  اماکنعمومی7- از نوشتهها وسرقت پلمپ و
قانونیواخفایمقصرين8-غصبعناوينومشاغل۹-تخريب
اموالتاريخیوفرهنگی۱0-تقصیراتمقاماتومأموريندولتی
۱۱-ارتشاءورباوکالهبرداری۱2-امتناعازانجاموظايفقانونی
۱۳-تعدياتمأموريندولتینسبتبهدولت۱۴-تمردنسبتبه
تبانی و اجتماع اشخاص۱۶- مأموريندولت۱5-هتکحرمت
برایارتکابجرم۱7-جرايمعلیهاشخاصواطفال۱8-جرايم
تکالیف و حقوق ضد بر جرايم -۱۹ عمومی اخالق و عفت ضد
و سرقت -2۱ سّر افشای و دروغ شهادت و قسم -20 خانواده
ربودنمالغیر22-تهديدواکراه2۳-ورشکستگی)بهتقصیريا
تقلب(2۴-خیانتدرامانت25-احراقوتخريبواتالفاموالو
حیوانات2۶-هتکحرمتمنازلوامالکغیر27-افتراءوتوهین
قمار و الکلی مشروبات استعمال به تجاهر -28 حرمت هتک و
بازیوولگردی2۹-جرايمناشیازتخلفاترانندگی۳0-جرايم

رايانهای۳.

1- مواد ۲۸۹ الی ۴۴۷ قانون مجازات اسالمی در مورد احکام و شرایط قصاص و مواد 

۴۴۸ الی ۷۲۸ در مورد احکام دیه می باشد.

۲- بحث تعزیرات مصوب 13۷۵ است.

3- الزم به توضیح است که قانون جرایم رایانه ای در مورخ 13۸۸/3/۵ به عنوان قانون 

مستقل به تصویب رسیده و بعداً به بخش تعزیرات قانون مجازات الحاق شده است.
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قوانینخاصوجود ازجرائمديگردر برخی اينجرائم بر عالوه
داردکهآنهانیزهمگیجزوتعزيراتهستندهمانندجرايممذکور
درقانونصیدوشکارياقانونمبارزهباقاچاقکاالوانسانمصوب

۱۳۹2وقانونمبارزهباتروريسممصوب۱۳۹۴وغیراينها.
تقسیمبندیفوقدرواقعتقسیمبندیجرائمبرحسبنوعمجازات

آنهااست.
تقسیمبندیهایديگرینیزازانواعجرمازجملهجرايمفعلو
ترکفعل،جرائممطلقومقید،جرائممشهودوغیرمشهودوجود

داردکهتوضیحآنهادرايننوشتارضرورتیندارد.

4-2- انواع مجازات
و ويژگیها درخصوص شاکی و متهم به دادن آگاهی چند هر
احکامانواعمجازاتازوظايفتخصصیمیانجینیستاماآگاهی
بود، روندسازشخواهد مؤثردر پروندهحتماً بهطرفین بخشی
چنینامریمستلزماطالعوآگاهیخودمیانجیدراينخصوص
است،بهويژهدرموردمجازاتهایجايگزينحبس،اينکهدرچه
يا بپردازد نقدی جزای میتواند حبس جای به محکوم مواردی

مجازاتديگریتحملکند.
اطالعمیانجیوطرفیندعواازنوعومیزانمجازاتیکهمتهمدر
صورتمحکومیتمتحملخواهدشدبهويژهدرموردمیزانجزای
نقدیوحبسیکهاحتماالمتهمبهآنمحکومخواهدشدکمک
مؤثریدرتعیینمیزانتعهدمتهممخصوصاآنجاکهمبنایتوافق
مالیباشدخواهدداشت.بههررویدرادامهتوضیحمختصریدر

موردانواعمجازاتارائهمیگردد:
نوعاصلیتقسیمبندیمجازاتهمانتقسیمآنهابهحدود،قصاص،
دياتوتعزيراتاستدرکناراينتقسیمبندیمجازاترامیتوان

بهمجازاتهایاصلی،تکمیلیوتبعیتقسیمکرد.
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ياچندمجازات قانونگذاريک *مجازاتاصلی:»برایهرجرم
دادگاه قطعی حکم موجب به فقط آنها اجرای که کرده تعیین
ممکناست.اينمجازاتهااصلیاندازاينحیثکهضمانتهای
اجرايیامرونهیقانونگذاربهشمارمیآيندوتابعمجازاتديگری

نیستند«۱.
*مجازاتتکمیلی:مجازاتهايیهستندکهدرکنارمجازاتاصلی
وبرایتکمیلآناعمالمیشود.درتعريفمجازاتتکمیلیبیان
شدهاست:»بهمجازاتهايیگفتهمیشودکهدرتکمیلمجازات
اصلیبهآنافزودهمیگرددوافزونبراينکهبايددردادنامهذکر

گرددهیچگاهبهتنهايیموردحکمدادگاهقرارنمیگیرد«2.
تکمیلی مجازات اعمال که داشت توجه نکته اين به میبايست
جزواختیاراتدادگاهاستکهبهصالحديدخودمیتواندمجازات

تکمیلیرااعمالوياازآنصرفنظرکند.
بودکهمجازاتومحکومیت تکمیلیدرموردیخواهد مجازات

اصلیفردحد،قصاصياتعزيردرجه۶تادرجهيکباشد.
جرايم با مرتبط که تکمیلی مجازاتهای از بحث روی اين از
موضوعمیانجیگریهستندتنهادرموردجرائمتعزيریدرجه۶
میتواندمطرحباشد؛ومیانجیگرمیبايستبهطرفینتوضیحدهد
کهدرصورتعدمحصولسازشوصدورحکممحکومیت،عالوه
برمجازاتاصلِیعملارتکابیاحتمالداردکهدادگاهمتناسببا
بهخصوصیاتمرتکبجرم،مطابقماده باتوجه و ارتکابی جرم
2۳قانونمجازاتاسالمیمتهمرابهيکياچندمجازاتتکمیلی

محکومنمايد.
مدتزماناعمالمجازاتتکمیلحداکثر2سالاستوماده2۳

1- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج 3، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 13۹۴، 

ص ۶۷

۲- اردبیلی، همان، ص ۶۸
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ق.م.ابهطورحصری۱5موردبرایآنبرشمردهاست.۱
مواد در که اصلیجرم مجازات بر عالوه که معناست بدين اين
قانونیمطرحاستدادگاهايناختیارراداردکهحسبموردمرتکب
رابهعنوانمجازاتتکمیلیبهيکياچندموردازمواردمذکور
میانجیگری بیانشد که وهمانگونه نمايد فوقمحکوم ماده در
میبايستعالوهبرتشريحمجازاتاصلیجرماينموردرانیزبه
متهممتذکرشودکهدرصورتمحکومیتبهتعزيردرجه۶امکان

داردکهمشمولمجازاتتکمیلینیزبشود.
ماده الذکر، فوق تکمیلی مجازاتهای بر عالوه تبعی: *مجازات
25قانونمجازاتاسالمینسبتبهبرخیازمجازاتهایاصلی،
معین هستند( اجتماعی حقوق از محرومیت )که تبعی مجازات

تعزیزی  مجازات  یا  قصاص  حد،  به  که  را  فردی  می تواند  دادگاه  ق.م.ا:   ۲3 ماده   -1

از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، 

متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی 

زیر محکوم نماید:

الف( اقامت اجباری در محل معین

 ب( منع از اقامت در محل یا محل های معین

پ( منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت( انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث( منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری 

ج( منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی

چ( منع از حمل سالح

ح( منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ( اخراج بیگانگان از کشور

د( الزام به خدمات عمومی

ذ( منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر( توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

ز( الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ( الزام به تحصیل

س( انتشار حکم محکومیت قطعی
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از باتوجهبهاينکهجرائمتعزيریدرجه۶و7و8 کردهاست؛
نظر توضیحآنصرف از تبعیخارجهستند شمولمجازاتهای

میگردد۱.
*مجازاتهاراازجنبهديگرمیتوانبهمجازاتهایبدنی)همچون
مصادره )همچون مالی مجازاتهای تازيانه(، عضو، قطع اعدام،
به مربوط مجازاتهای روزانه(، نقدی نقدی،جزای اموال،جزای
آزادیفرد)همانندحبس،تبعید،منعازسکونتدرمحلخاص(،
در محکومیت قطعی حکم اعالم )همانند حیثیتی مجازاتهای

رسانههایعمومی(و...تقسیمکرد.
*مجازاتهایجايگزينحبس:

منظورازبحثمجازاتجايگزينحبسدانستناينمطلباست
حبس مواردی چه در حبس به مجرم محکومیت رغم علی که

اعمالنشدهومجازاتديگریجايگزينآنمیگردد.
)با میانجیگری بحث مشمول تعزيری حبس اينکه بر توجه با
رعايتشرايطقانونیمربوطه(قابلتبديلبهمجازاتهایجايگزين
حبسهستبررسیاينمطلبوآگاهیازاينکهحتیدرصورت
برای کرد خواهد تحمل مجازاتی چه فرد نهايت در محکومیت،
تعیینمیزانتعهداتدرتوافقبینطرفینجايگاهمهمیدارداز
اينرویبهاجمالضوابطمربوطبهمجازاتهایجايگزينحبس

موردبررسیقرارمیگیرد.
مجازات به حبس تبديل امکان صورتی در عمدی جرائم در *
جايگزينوجودداردکهمیزانحبسحداکثريکسالباشد،يعنی
فرد محکومیت درصورت ارتکابی عمل قانونی مجازات هرچند
حبساستامااينامکانوجودداردکهحبستبديلبهمجازات
ديگریشودوفردبهزنداننرود؛بهاينتوضیحکهبینمیگردد:

1- جهت مطالعه در این خصوص رجوع کنید به اردبیلی، پیشین، ص۷3 الی ۷۶
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۱-مطابقماده۶5ق.م.امرتکبانجرائمعمدیکهحداکثرمجازات
قانونیآنهاسهماهحبساستبهجایحبسبهمجازاتجايگزين
از و 8 درجه تعزير با منطبق ماده اين حبسمحکوممیگردند
اين میانجی است بهتر لذا میباشد میانجیگری مشمول موارد
توضیحرابهطرفینارائهنمايدکهحتیدرصورتمحکومیتمتهم
نخواهدشدومجازاتی اعمال بهحبس،مجازاتحبسدرعمل
ديگر)کهدرادامهبیانخواهدشد(جايگزينآنمیگرددواين

مطلبدرتعیینمیزانتعهدمدنظرباشد.
2-مطابقماده۶۶ق.م.امرتکبانجرائمعمدیکهحداکثرمجازات
قانونیآنها۹۱روزتا۶ماهحبساستبهجایحبسبهمجازات
جايگزينحبسمحکوممیگردندمگراينکهبهدلیلارتکابجرم
عمدیدارایسابقهکیفریبهشرحزيرباشندوازاجرایآنپنج

سالنگذشتهباشد.
الف:بیشازيکفقرهسابقهمحکومیتقطعیبهحبستاششماه
ياجزاینقدیبیشازدهمیلیونريالياشالقتعزيری؛ب(يک
فقرهسابقهمحکومیتقطعیبهحبسبیشازششماهياحديا

قصاصياپرداختبیشازيکپنجمديه.
مطابقاينمادهدرصورتیکهمجازاتقانونیجرمسهماهتا۶ماه
حبسباشدمشروطبراينکهمرتکبسابقهکیفریبهشرحماده
جايگزينحبس مجازات به تبديل وی باشدحبس نداشته فوق

خواهدشدومجازاتزنداندرموردفرداعمالنخواهدگرديد.
۳-مطابقماده۶7ق.م.ا:»دادگاهمیتواندمرتکبانجرائمعمدی
تايکسال ماه ازشش آنهابیش قانونی راکهحداکثرمجازات
درصورت کند، مجازاتجايگزينحبسمحکوم به است حبس
جايگزين مجازاتهای اعمال قانون اين ۶۶ ماده شرايط وجود

حبسممنوعاست«.
حکمبهمجازاتجايگزينحبسدراينمورددرصورتعدموجود
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سابقهکیفریمطابقماده۶۶ازاختیاراتدادگاهاست.همانگونه
کهبیانشدهرسهموردمیتواندمشمولامرمیانجیگریباشند.
دراينموردمیتوانبهعنوانمثالبهمواد۱۶۴8و2۶۶5قانون
مجازاتاسالمیکهمجازاتقانونیآنهابهترتیبسهماهويکروز

تايکسالوششماهتايکسالاستاشارهکرد.
*درموردجرائمغیرعمدماده۶8ق.م.امقررمیدارد:مرتکبان
جرائمغیرعمدیبهمجازاتجايگزينحبسمحکوممیگردندمگر
اينکهمجازاتقانونیجرمارتکابیبیشازدوسالحبسباشدکه

دراينصورتحکمبهمجازاتجايگزينحبساختیاریاست.
بنابرايندربرخیمواردهرچندفردبهحبسمحکوممیگردداما
حبس عمل در که دارد امکان در فوقالذکر قانونی مواد مطابق
مجازاتهايی شود، آن جايگزين ديگری مجازات و نشود اعمال
کهدادگاهبهجایحبسمقررخواهدکرد،مطابقماده۶۴ق.م.ا۳

1- اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه 

خود محرم اسرار میشوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه 

ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال 

جزای نقدی محکوم می شوند.

۲- هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از 

شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی 

علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

دوره  از  عبارت  حبس  جایگزین  مجازات های  اسالمی:  مجازات  قانون   ۶۴ ماده   -3

مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق 

اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با مالحظه نوع جرم 

و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، 

وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجراء می شود.

شرایط  با  حکم  مورد  مجازات  تناسب  و  سنخیت  به  حکم  ضمن  در  دادگاه  تبصره: 

از  نوع  دو  از  بیش  به  نمی تواند  دادگاه  می کند.  تصریح  ماده  این  در  مقرر  کیفیات  و 

مجازاتهای جایگزین حکم دهد.
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عبارتهستنداز:
۱-دورهمراقبتیموضوعماده8۳ق.م.اکهطیآنمحکومتحت
نظارتقاضیاجرایاحکاممکلفبهرعايتدستوراتیخواهدبود
بهاينمعناکهفردبهجایحبس،خارجاززندانتحتمراقبت
مقامقضايیخواهدبود.مادهفوقمقررمیدارد:دورهمراقبتیدوره
ایاستکهطیآنمحکومبهحکمدادگاهوتحتنظارتقاضی
اجرایاحکامبهانجاميکياچندموردازدستورهایمندرجدر

تعويقمراقبتیبهشرحذيلمحکوممیگردد:
ماهحبس آنهاحداکثرسه قانونی مجازات که درجرائمی الف-

است،تاششماه
ب-درجرائمیکهمجازاتقانونیآنهانودويکروزتاششماه
حبساستوجرائمیکهنوعومیزانتعزيرآنهادرقوانینموضوعه

تعییننشدهاست،ششماهتايکسال
تايک پ-درجرائمیکهمجازاتقانونیآنهابیشازششماه

سالاست،يکتادوسال
ت-درجرائمغیرعمدیکهمجازاتقانونیآنهابیشازيکسال

است،دوتاچهارسال
به ملزم را فرد مراقبتی دوره در میتواند دادگاه که دستوراتی
رعايتيکياچندموردازآنهاکندمطابقماده۴۳ق.م.اعبارت
هستنداز:حرفهآموزیيااشتغالبهحرفهایخاص،اقامتياعدم
اقامتدرمکانمعین،درمانبیماریياترکاعتیاد،پرداختنفقه
وسايل از برخی يا کلیه تصدی از خودداری النفقه، واجب افراد
نقلیهموتوری،خودداریازفعالیتحرفهایمرتبطباجرمارتکابی
يااستفادهازوسايلموثردرآن،خودداریازارتباطومعاشرتبا
شرکايامعاونانجرمياديگراشخاصازقبیلبزهديدهبهتشخیص
گیری ياد و آموزش خاص دورههای يا دوره گذراندن دادگاه،
مهارتهایاساسیزندگیياشرکتدردورههایتربیتی،اخالقی،
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مذهبی،تحصیلیياورزشی.
2-خدماتعمومیرايگانموضوعماده8۴ق.م.اکهمبنایمحاسبه
آنساعتیبودهوفردمحکومطیمدتزمانمشخصیمیبايست
فعالیترايگانمشخصیبهنفعجامعهانجامدهد.اينخدماتدر
سازمان پرورش، و آموزش و بهداشت وزارت همچون نهادهايی
شهرداریها، حرفهای، و فنی سازمان زيست، محیط حفاظت

جمعیتهاللاحمرو...انجاممیپذيرد.
اسالمی قانونمجازات ماده7۹ اجرايی آيیننامه ماده۱ بندب
اسالمیخدماتعمومیرايگانراچنینتعريفکردهاست:خدمت
بهطور و برایمدتمعین بارضايتمحکوم المنفعهایکه عام
رايگانبهموجبحکمدادگاهووفقماده8۴قانون)قانونمجازات
پذيرنده نهادهای در آيیننامه اين در مندرج شرح به اسالمی(

انجاممیگیرد.
اينخدماتمیتوانددرامورآموزشیوسوادآموزیوآموزشهای
و زندگی مهارت و آموزشسبک فرهنگی،دينی،هنری، علمی،
اموربهداشتی،درمانیتوانبخشی،نگهداریسالمندانمعلوالنو
امورفنیوحرفهایشامل بهداشتمحیط، کودکانومشاورهو
خدمتدرکارگاههاکارخانههاصنايعوابستهبهنهادهایفوقالذکر
وبخشهایفنیآنها،امورخدماتیهمچوننگهبانیوسرايهداری
ونظافتاماکنعمومیوحفظونگهداریازفضاهایسبز،وسايل
نقلیهعمومی،اماکنورزشیوپارکبانیوهمچنینامورکارگری
شود۱ انجام ... و داری مرتع و جنگلداری دامداری کشاورزی و
واخالقی، نوعجرم،صالحیتعلمی اينخصوص کهدادگاهدر
شخصیت،تخصص،مهارت،تجربیات،سنمحکوموسايرشرايط

راملحوظدارد2.

1- ر.ک ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسالمی مصوب 13۹3/۶/۵

۲- ر.ک ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسالمی مصوب 13۹3/۶/۵
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البتهالزمبهذکراستکهتبديلحبسبهانجامخدماتعمومی
رايگانمستلزمرضايتخودفرداست.

جزای اسالمی؛ مجازات قانون 8۶ ماده موضوع نقدی جزای -۳
مبلغی میبايست محکوم آن در که مالی است مجازاتی نقدی
پولبهنفعدولتپرداختکند؛گاهچنیناستکهجزاینقدی
مجازاتهای مورد در اما است ارتکابی عمل مستقیم مجازات
جايگزينحبسمجازاتاصلی،حبساستکهبهجایآنجزای

نقدیپرداختمیشود.
خطر از ديده بزه با توافق با فرد که نیز میانجیگری بحث در
محکومیترهايیمیآبدمیزانجزاینقدیکهبهعنوانمجازات
جايگزينحبسپرداختمیشودمیتواندبهعنوانمعیاریمناسب
نظرطرفین روندسازشطرفینمد تعهددر میزان تعیین برای
باشد)البتهدرفرضیکهمبنایتوافقمالیباشد(؛مادهفوقمقرر

میدارد:میزانجزاینقدیجايگزينحبسبهنرخزيراست:
الف-جرائمموضوعبندالفماده8۳)جرائمیکهمجازاتقانونی

آنهاحداکثرسهماهحبساست(تا۹میلیونريال
ب-جرائمموضوعبندبماده8۳)جرائمیکهمجازاتقانونیآنها
نودويکروزتاششماهحبساستوجرائمیکهنوعومیزان
تعزيرآنهادرقوانینموضوعهتعییننشدهاست(ازنهمیلیونريال

تاهجدهمیلیونريال.
پ-جرائمموضوعبندپماده8۳)جرائمیکهمجازاتقانونیآنها
بیشاز۶ماهتايکسالاست(از۱8میلیونريالتا۳۶میلیون

ريال
ت-جرائمموضوعبندتماده8۳)جرائمغیرعمدیکهمجازات
قانونیآنهابیشازيکسالاست(۳۶میلیونريالتا72میلیون

ريال
معادلصدهزارريال اينمادههرروزحبستقريباً بنابرمعیار
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توافقاتطرفین در ديگریکه معیار ماده اين بر میشود.عالوه
میتواندمحلاستفادهباشدماده27ق.م.ااستکههرروزحبس
ضربه سه معادل را محکومیت( حکم شدن قطعی از )قبل فرد
شالقياسیصدهزارريالدانستهاستکهدرسال۹5طیمصوبه
هیأتدولتبرمبنایماده28همانقانونهرروزحبسمعادل
مجدد پايانسال۹8 در و  است۱ دانستهشده ريال هزار ۴00
تعديلوهرروزحبسمعادليکمیلیونريالتعیینشدهاست.2
۴-جزاینقدیروزانه:مجازاتمالیجايگزينحبسیاستکهدر
آنمیزانجزایمالیدريافتیازفردبستگیبهمیزاندرآمدروزانه
اوداردومطابقماده85ق.م.ادادگاهمیتواندبینيکچهارمتا

يکهشتمدرآمدروزانهفردراموردحکمقراردهد.
تا آنها مجازات که جرائمی برای روزانه نقدی زمانجزای مدت
سهماهحبساستتا۱80روزدرآمدروزانهفرد،برایجرائمی
برای و تا۳۶0روز ماهاست۱80 تا۶ ماه آنهاسه کهمجازات
جرائمیکه۶ماهتايکسالحبسدارديکچهارمتايکهشتم
درآمدروزانهبهمدت۳۶0تا720روزاست.اينزمانبرایجرائم

غیرعمد720تا۱۴۴0روزمیباشد.
در که است اين برای روزانه نقدی جزای وضع مبنايی نظر از
محکومیتمالیتوانمالیمحکوملحاظشودوافرادیکهمتمول
هستندباپرداختمبلغیناچیزنسبتبهدارايیشانبهراحتیاز
مجازاتحبسنگريزند؛برايناساسغرضازوضعچنینامری
استکهدر بديهی است، اجتماعی بیشترعدالت رعايتهرچه
مالی توان میبايست طرفین خود و میانجیگر میانجیگری، روند

1- تصویب نامه هیأت وزیران در جلسه 13۹۵/۸/1۶ به پیشنهاد شماره 1۷.۷۹ وزارت 

دادگستری.

مورخ  جلسه  در  وزیران  هیأت  1۵01۷۹/ت۵۷0۷۵ه  شماره  نامه  تصویب   -۲

13۹۸/11/۲۶
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متهمرادرنظرداشتهوعدلوانصافرامبنایتوافققراردهند.
درخصوصمحکومیتمالیالزمبهذکراستکهمتقابالدرصورت
عدمامکاناجرایمحکومیتمالی،اينمجازاتبهحبستبديل
بیان کیفری دادرسی آيین قانون ماده52۹ بندب خواهدشد،
هر مالی محکومیت اجرای امکان عدم صورت در است داشته

سیصدهزارريالبهيکروزحبستبديلشود.
مواردمجازات از مورد آخرين اجتماعی: ازحقوق 5-محرومیت
برای ايناستکهدادگاهبهجایحبسفردرا جايگزينحبس
در میتواند دادگاه کند. محروم اجتماعی حقوق از معین مدتی
شد بیان قبل سطور در که تفصیلی به غیرعمد و عمد جرائم
حبسفردرابهمحرومیتازحقوقاجتماعیتبديلنمايد.حقوق
اجتماعیکهفردازآنمحروممیگردددرماده2۶ق.م.امندرج

است.۱

1-  ماده ۲۶: حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است: 

ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس  انتخابات  در  داوطلب شدن  الف- 

شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی 

معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست 

دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون 

یا با رای مردم

ث- عضویت در هیئت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختالف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه های گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها 

و شرکتهای وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، نیروهای مسلح و 

سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و 

دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و 

طالق و دفتریاری
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ارتکابی باتوجهبهجرم مدتزمانمحرمیتازحقوقاجتماعی
بیندوتاهفتسالخواهدبود.

5- مسئولیت مدنی:
است. حقوق علم در بنیادين مفاهیم از يکی مدنی مسئولیت
مسئولیت)مدنی(دراصطالححقوقیتعهدقانونیشخصبررفع
ضرریکهبهديگریواردکردهاستخواهاينضررناشیازتقصیر
خودویباشدياناشیازفعالیتاوشدهباشد،۱مسئولیتمدنی
دوقسماستمسئولیتقراردادیومسئولیتخارجازقرارداد۳.2
به قانونی الزام و تعهد نقض يا ازجرم مدنیمیتواند مسئولیت
نقض اجرای مدنیضمانت ديگرمسئولیت عبارت به آيد؛ وجود

قانونوتعهداستکهبهعهدهفاعلزيانقرارمیگیرد۴.
برمبنایماده۱قانونمسئولیتمدنی براساستعاريففوقو
درتحققمسئولیتمدنیفرقینداردکهخسارتعمداًايجادشده
يا فعل به زيانمنتسب ياغیرعمددرهرحالفردیکه باشد

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری

ر- تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا 

ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی 

دانش، 13۸۸،  گنج  تهران،  ترمینولوژی حقوق،  محمد جعفر،  لنگرودی،  1- جعفری 

ص ۶۴۲

۲- همان، ص ۶۴۵

اینکه  مورد  در  و  نبوده  موافق  بندی چندان  تقسم  این  با  کاتوزیان  دکتر  مرحوم   -3

از  اقدام  این  مسئولیت قراردادی نوعی مسئولیت مدنی دانسته شود بیان میدارد که 

لحاظ نظری نادرست نیست ولی در عمل باعث دشواری و تکلف می شود... و تفاوت )این 

دو مفهوم( به گونه ای است که ایجاب می کند هر کدام در جای ویژه خود قرار گیرد. ) 

کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی )قرارداد و ایقاع(، تهران، شرکت سهامی انتشار،13۹0، 

ص۲۵۸-۲۵۷

۴- قاسم زاده، سیدمرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، تهران، میزان، 13۸3، ص ۲3



نشر چتر دانش/ مباحث حقوقی کاربردی میانجی گری در امور کیفری فصل اول: کلیات3434

ترکفعلاوست
مسئولشناختهخواهدشدومیبايستجبرانخسارتنمايد۱.

ازمادهمذکورمیتوانچنیننتیجهگرفتکهبرایتحققمسئولیت
مدنیتحققسهرکنشرطاست:اول،وجودضرر:اگرفردعملی
هرچندغیرقانونیانجامدهدکهضرربهکسینزدهاستدارای
مسئولیتمدنینخواهدبودهرچندکهمسئولیتکیفریاوبهجای
خودباقیست،دوم،فعلزيانباریکهانجامگرفتهاستنامشروع
باشد:اگرعملارتکابیدارایمجوزقانونیبودهاستازجملهاينکه
درمقامدفاعمشروعباشدمرتکبمسئولیتمدنینخواهدداشت،
اينکه سوم،وجودرابطهسببیت:جهتتحققمسئولیتمدنیو
فردضامنخسارتبهوجودآمدهدانستهشودمیبايستبینعمل
ارتکابیوضرربهوجودآمدهرابطهسببیتوجودداشتهباشد2.

6- مسئولیت کیفری:
درتعريفمسئولیتکیفریکهازآنتحتعنوانمسئولیتجزايی
نیزيادمیشودچنینآمدهاست:مسئولیتمرتکبجرمیازجرائم
مصرحدرقانونراگويندوشخصمسئولبهيکیازمجازاتهای
مقرردرقانونخواهدرسید.درمسئولیتکیفری،متضررازجرم
اجتماعاستبرخالفمسئولیتمدنیکهمتضررازعملمسئول،

افرادمیباشند۳.
برخالفمسئولیتمدنیمسئلهجرم دربحثمسئولیتکیفری

نتیجه ی  در  یا  عمداً  قانونی  بدون مجوز  مدنی: هر کس  قانون مسئولیت   1 ماده   -1

بی احتیاطی، به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر 

حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب 

ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

۲- جهت مطالعه بیشتر در این مورد رجوع کنید به: امیری قائم مقامی، عبد المجید، 

حقوق تعهدات، جلد اول، تهران، نشر میزان، 13۸۵، ص۲01-1۶۲

3- جعفری لنگرودی، همان ص ۶۴۲.
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وارتکابعملمجرمانهمطرحاستالبتههمانگونهکهاشارهشد
عملمجرمانهمیتواندبهنحویباشدکهبهاموالاشخاصنیزضرر
رساندوفردمرتکبعالوهبرمسئولیتکیفریمسئولیتمدنینیز
بايدتوجهداشتکهموانعمسئولیتکیفریمانع باشدو داشته
يامجنون اگرصغیر بهعنوانمثال بود نخواهد مسئولیتمدنی
عملیمجرمانهانجامدهندکهبهاموالديگرینیزخسارتوارد
تحققمسئولیت از مانع وجنون استهرچندصغرسن آورده

کیفریاستامامسئولیتمدنیهمچنانباقیخواهدبود.
تشکیل عناصرسهگانه میبايست مسئولیت و تحققجرم جهت

دهندهجرمموجودباشد.
اينعناصرعبارتهستنداز:

*عنصرمادیجرمکهبهطوراجمالعبارتازعملی)اعمازفعل
ياترکفعل(استکهجرمرامحققکرده.اکثرجرايمباانجاميک
فعلاتفاقمیافتندبدينمعناکهفردعملیمرتکبشودکهقانون
گذارازآننهیکردهبودمانندسرقت،توهین،کالهبرداری،شرب
خمروماننداينها،اماعنصرمادیبرخیازجرايمبهواسطهترک
فعلمحققمیگردديعنیفردعملیکهقانونامکلفبهانجامآن
استراترککندهمانندعدمپرداختنفقهزوجهتوسطزوجکه

جرممحسوبمیشود.
*عنصرروانیجرمکهمربوطبهقصدوارادهفرداستوهمانگونه
کهپیشتراشارهشدازنظرعنصرروانی،جرايمبهعمدوغیرعمد
تقسیممیگردندوجرايمغیرعمدخودبردوقسماست،شبهعمد

)شبهخطا(وخطایمحض.
اينموردوجوددارداجماال ازمباحثمفصلنظریکهدر فارغ
هم مرتکب که است اين بودنجرم معیارعمدی میتوانگفت
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قصدفعل۱وهمقصدنتیجه2داشتهباشديعنیعملراعمداوبه
قصدحصولنتیجهمجرمانهانجامدهد؛امامعیارشبهعمدبودن
ايناستکهمرتکِبعمل،قصدفعلداردولیقصدنتیجهندارد
ماننداينکهدرجرمقتلقاتلعمداضربهایبهديگریواردآورد
اتفاقاشخصمضروبفوتکرده اورابکشدکه اماقصدنداشته
اين اينجاقتلشبهعمداست.معیارخطایمحضهم استدر

استکهمرتکبنهقصدفعلداشتهباشدنهقصدنتیجه.
*عنصرقانونیجرم،بهاينمعناکهقانونگذارفعلياترکفعلی
راجرمانگاریکردهوبرایآنمجازاتتعییننمايدزيراهرعملی
هرچندازنظراخالقیناپسندباشدتازمانیکهدرقوانینبرایآن

مجازاتمعیننشدهباشدجرممحسوبنمیشود.
فقدان همچون عواملی داشت توجه میبايست خصوص اين در
که هستند مواردی جمله از ... و مشروع دفاع سن، صغر عقل،
عمل اساساً يا نگردد مجازات مرتکب، فرد شد خواهند موجب

ارتکابیجرممحسوبنشود.
ازجملهتفاوتهایبینمسئولیتمدنیومسئولیتکیفریعبارت

هستنداز:
۱-دربحثمسئولیتکیفریصحبتازجرمومجازاتاستاما

درمسئولیتمدنیصحبتازجبرانخسارت
2-ايجادمسئولیتکیفریبرایفردمستلزمداشتنشرايطتکلیف
ومسئولیت)عقل،بلوغ،اختیار(استدرحالیکهايجادمسئولیت
مدنیمتوقفبراينامورنیستوفردمجنونوغیربالغنیزدارای

مسئولیتمدنیاست.
شده تعدی اشخاص خصوصی منافع به مدنی مسئولیت در -۳
مسئولیت در اما حقوقی خواه باشد حقیقی شخص خواه است

1- یعنی قصد انجام دادن عمل

۲- یعنی مرتکب قصد تحقق نتیجه و ضرر به وجود آمده را داشته باشد
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که است عملی از متضرر عمومی منافع و جامعه منافع کیفری
مجرمانهمحسوبمیشودهرچندکهممکناستدرنتیجهوقوع
جرمحقوقاشخاصنیزموردتعرضقرارگرفتهباشدمثاًلدرجرم
کالهبرداریدرستاستکهاموالاشخاصبردهشدهاماازلحاظ
کل نظم و امنیت به واقع در اشخاص مال بردن کیفری حقوق

جامعهضررايجادکردهاست.
دراينجاالزمبهتوضیحاستکههرجرمیواجددوحیثیتاست
يکیحیثیتعمومیوديگرحیثیتخصوصی،ماده8قانونآيین
دادرسیکیفریدراينخصوصبیانمیدارد:»محکومیتبهکیفر
فقطناشیازارتکابجرماستوجرمکهدارایجنبهالهیاست،

میتوانددوحیثیتداشتهباشد:
يا الهی مقررات و بهحدود تجاوز ازجهت اول:حیثیتعمومی

تعدیبهحقوقجامعهواخاللدرنظمعمومی
دوم:حیثیتخصوصیازجهتتعدیبهحقوقشخصيااشخاص

معین«
برهمیناساساستکهماه۹همینقانوندرادامهتوضیحمیدهد

که:»ارتکابجرممیتواندموجبطرحدودعواشود:
الف-دعوایعمومیبرایحفظحدودومقرراتالهیياحقوق

جامعهونظمعمومی
ب-دعوایخصوصیبرایمطالبهضرروزيانناشیازجرمويا
مطالبهکیفرهايیکهبهموجبقانونحقخصوصیبزهديدهاست
مانندحدقذفوقصاص«اشخاصنسبتبهجنبهخصوصیجرم
متوقف کیفری تعقیب آن اساس بر و نمايند گذشت میتوانند
جرم عمومی جنبه به نسبت نمیتواند کس هیچ اما شد خواهد
تخفیف میتواند مواردی چنین در گذشت تاثیر و نمايد گذشت
درمجازاتباشدنهمعافیتکاملازمجازات؛بهعنوانمثالدر
سرقتوخیانتدرامانتشاکیمیتواندنسبتبهجنبهخصوصی
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جرمکهمربوطبهاموالاوستگذشتکردهوصرفنظرنمايداما
گذشتفردموجبسقوطمجازاتنخواهدبودومجازاتمرتکباز
حیثجنبهعمومیجرمهمچنانپابرجاخواهدبودهمچنیناست

درموردقتلوسايرجرايم.

7- جامعه محلی:
بندجماده۱آيیننامهمیانجیگریدرامورکیفریجامعهمحلی
راچنینتعريفکردهاست:اشخاصيانهادهايیکهممکناست
بهدلیلارتباطبامتهم،بزهديدهوياتأثیرپذيریازجرمونتايجآن
بتواننددرفرآيندپاسخدهیبهجرم،مسئولیتپذيرکردنمتهمو

جلبرضايتبزهديدهتأثیرگذارباشند.
همانگونهکهمالحظهمیشودجامعهمحلیاعمازاشخاصحقیقی
با يا که هستند اشخاصی شامل که است شده فرض حقوقی و
متهميابابزهديدهويابااثرجرمدرارتباطبودهاندويااينکهدر
مسئولیتپذيرکردنمتهمياجلبنظربزهديدهمیتواندنقش

مثبتوموثرداشتهباشند.
کارکردجامعهمحلیمسئولیتپذيرکردنمتهماستازاينجهت
کهرابطهایبینايشانوجودداردکهزمینهسازتاثیرپذيریفرداز
آنجامعهمحلیمیشودهمانندمدرسهایکهفرددرآنمشغول
اوست؛ سکونت محل نزديکی در که مسجدی يا است تحصیل
همچنیناستنسبتبهبزهديدهوجلبرضايتاو.میتوانگفت
نقشجامعهمحلیدرکنارمیانجیگرکمکبهفرآيندمیانجیگری

وتسهیلحصولتوافقاست.
ماده۱8آيیننامهاعضایخانواده،دوستان،همکارانوهمسايگان
رادرکنارجامعهمحلیذکرکرداستوشرکتايشاندرجلسات
تجويز بودنحضورشان مفید رادرصورتتشخیص میانجیگری
را اشخاص اين ماده۱، بندج تعريف به توجه با اما است کرده
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آموزشو و مدرسه دانست، محلی جامعه مصاديق از میبايست
پرورشدرمورداشخاصکمتراز۱8سالکهدرماده2۶آيیننامه
مورداشارهقرارگرفتهاستنیزازمصاديقجامعهمحلیمحسوب

میشود؛همچنیناستدرموردسازمانهایمردمنهاد.
درهرحالدعوتازاشخاصحقیقیوحقوقیبهعنوانجامعه
محلیازاختیاراتمیانجیاست؛درمورداينکهدرصورتتمايل
میانجی آيا محلی جامعه نمايندگان و مذکور اشخاص حضور
میتواندمانعازحضورايشاندرجلساتمیانجیگریشودياخیر،
قانونآيیندادرسیکیفریوآيیننامهمیانجیگریدرامورکیفری
صراحتاپاسخیبهاينسوالندارند،اماباتوجهبهاينکهمديريت
جلساتوفرآيندمیانجیگریبامیانجیگراستوهمچنینبالحاظ
ماده2۱آيیننامهکهمقررمیداردکلیهمطالبواظهاراتطرفین
درفرآيندمیانجیگریجنبهمحرمانهداردازاينرومیتوانقائل
ياسرپرستاشخاص اينبودکهبهجزطرفینپروندهوولی بر
زير۱8سالحضوربقیهافرادمیبايستباهماهنگیوکسباجازه
ازمیانجیانجامپذيردبنابراين)جزدرمواردیکهدستورقضايی
وجوددارد(حضوراشخاصیبهنمايندگیازجوامعمحلیتنهابا

هماهنگیواجازهمیانجیگرامکانپذيرخواهدبود.
ذکرايننکتهنیزخالیازفايدهنیستکهدرموردوکالیطرفین
باتوجهبهنحوهتنظیمتبصره۱ماده۱7آيیننامهکهمقررداشته
استوکالیطرفینمستقاًليابههمراهموکلخودحقحضوردر
فرآيندمیانجیگریرادارندبايدگفتمیانجینمیتواندمانعحضور

وکالیطرفیندرجلساتمیانجیگریشود.
ماده۱7آيیننامهتوافقطرفینپروندهدرموردحضورسايراشخاص
راضروریدانستهاست؛بنابراينجهتحضوروکیلطرفین،ولی
ياسرپرستاشخاصزير۱8سالنیازبهتشخیصوقبولمیانجی
وموافقتطرفیننیستامابرایحضورسايراشخاصدرجلسات
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میانجیگری)ازجملهجامعهمحلی(تشخیصلزومومفیدبودن
توافقطرفین ايشاندرجلسهتوسطمیانجیوهمچنین حضور

پروندهالزموضروریاست.

8- صورت مجلس سازشی:
نماينده يا اختالف امضایمیانجیگروطرفین به متنیاستکه
قراردادی)وکیل(قانونی)ولیووصی(ياقضايی)قیموسرپرست(
ازجملهحقوقو توافقطرفین ايشانمیرسدودرآنجزئیات

تکالیفآنهابهروشنیموردتصريحقرارمیگیرد.
عهده بر متنی چنین تنظیم و تهیه مسئولیت که است بديهی
حساب به میانجیگر وظايف جمله از امر اين و است، میانجی
میآيد،میانجیگرمیبايستدرصورتمجلسگفتگویطرفینرابه
طورخالصهمنعکسکند،ومشروحتوافقراباذکرکلیهجزئیات
بدونابهامقیدنمايدودرنهايتصورتمجلسرابهامضایطرفین

برساند۱.
درصورتیکهمیانجیگریبهنتیجهمطلوبمنتهینشودوتوافقی
حاصلنشودمیانجیمیبايستارجاعامربهروندرسمیرسیدگی
را مطلب اين گزارشی طی و کند اعالم طرفین به را کیفری
نام گزارش اين بر که )بديهیست برساند قضايی مقام اطالع به
ماده ۱ تبصره مطابق نمیشود( اطالق سازشی صورتمجلس
و بزهديده کلی وضعیت بايد میانجیگر درگزارش آيیننامه: 2۴
و ندامت مراتب وی، به نسبت جرم مالی و روانیجسمانی آثار
عذرخواهیمتهموهمچنینتالشياعدمتالشویجهتجبران
آثارجرموالتیامبخشیدنبهآالمبزهديدهمورداشارهقرارگیرد.

1- چون در فرض توافق، طرفین به رضایت خود سازش کرده و توافق نموده اند بدیهی 

است که از امضای صورتمجلس استنکاف نخواهند کرد.
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بهنظرمیرسدصدرماده2۴۱منصرفبهموردیاستکهتوافقی
حاصلنشدهاستومنظورازصورتمجلسهمینگزارشاست
میانجی نمايند امضا را اگرطرفینصورتمجلس اينصورت در
گزارشرابابیانمطالبفوقتهیهوپسازامضابهمقامقضايی
ارسالخواهدنمودامااگرطرفینيااحدايشانازامضااستنکاف
نمايندمیانجیايناستنکافرادرصورتمجلسقیدوآنرابدون

امضایمستنکفبهمقامقضايیارسالخواهدنمود.

9- بزه دیده: 
آن از زيانديده و شاکی مجنیعلیه، همچون عناوينی تحت که
يادمیشودکسیاستکهازجرمواقعشدهمستقیماًمتضررشده

است.2
قانونآيیندادرسیکیفریپسازبیاناينمطلبکهجرمدارای
دوحیثیتعمومیوخصوصیاستوارتکابجرممیتواندموجب
طرحدعوایعمومیودعوایخصوصیشوددرماده۱0بزهديده
ازوقوعجرم بزهديدهشخصیاستکه راچنینتعريفمیکند:
متحملضرروزيانمیگرددوچنانچهتعقیبمرتکبرادرخواست
کندشاکیوهرگاهجبرانضرروزيانواردهرامطالبهکندمدعی

خصوصنامیدهمیشود.

10- بزهکار:
نکتهای است مرتکبجرمشده که است مجرمکسی همان يا 

1- میانجیگر باید مفاد صورتمجلس میانجیگری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به 

از طرفین،  امتناع هر یک  برساند. در صورت  آنان  امضای  به  و  طور خالصه منعکس 

مراتب توسط میانجیگر در صورتمجلس قید می شود.

۲- جهت آشنایی با جرایم بدون بزه دیده ر.ک. رهامی، محسن و حیدری، علی مراد، 

)ویژه حقوق( زمستانی  انسانی  بزه دیده، فصل نامه مدرس علوم  بدون  شناخت جرایم 

۸3، ص ۷3- 10۵
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کهمیانجیمیبايستبدانتوجهکنداينکهدرپروندهایکهبهاو
ارجاعشده،بزهکاریوجودنداردوفرددرمقاممتهماستوحتی
اگرارتکابجرمتوسطاومحرزهمباشدباززمانیمجرممحسوب
اين از باشد. واسطهحکمقطعیمحکومشده به که خواهدشد
روی،میانجیبههیچوجهنمیبايستبهديدمجرمبافردبرخورد
نمايدوهمچنیننمیبايستمتهمراموردقضاوتخودقراردهد
ومتوجهاينمطلبباشدکهنقشمیانجیتنهاتالشدرجهت
ايجادسازشوحصولتوافقبینطرفیناستلذاضرورتدارداز
بازپرسیياتالشبرایکشفحقیقتوتحصیلدلیل،اخذاقراراز

متهموامثالاينهااکیداًپرهیزنمايد.

11- مقام قضایی: 
همانگونهکهبیانشدتنهاجرايمتعزيریدرجه7،۶و8قابلیت
تعزيری جرائم که آنجايی از دارند میانجیگری فرآيند به ارجاع
میگیرند قرار رسیدگی مورد دادگاه در مستقیماً 7و8 درجه
بنابراينمنظورازمقامقضايیدراينجاقاضیدادگاهکیفریاست
قرار رسیدگی مورد دادسرا در ابتدا که ۶ درجه موردجرايم در

میگیرندداديارمقامقضايیخواهدبود.



فصل اول: کلیات

فصل دوم: فصل دوم: 
شرایط میانجیگرشرایط میانجیگر



در این فصل به این سؤال پاسخ داده خواهد شد که چه کسانی می توانند 
متصدی امر میانجیگری شوند و چه شرایطی می بایست در میانجی موجود 

باشد. 
بند ب ماده ۱ آیین نامه میانجیگری در امور کیفری از سه مورد به عنوان 

میانجیگر نام برده است:
۱- شورای حل اختالف ۲- شخص ۳- مؤسسه؛ بنابراین هم اشخاص حقیقی 
و هم اشخاص حقوقی اعم از شورای حل اختالف یا مؤسساتی که صالحیت 

میانجیگری را دارند می توانند متصدی امر میانجیگری شوند.



1- شورای حل اختالف: 
درموردشوراهابهنظرمیرسدکهشرايطخاصیدرنظرگرفته
نشدهاستوياحداقلوجودشرايطدرآنمفروضاستوبرای
میانجیقرارگرفتنشورایحلاختالفتنهاموافقتطرفینپرونده
کفايتمیکند،برخالفشخصيامؤسسهکهامکانانتخابايشان

منوطبهوجودشرايطیاست.
البتهمیبايستتوجهداشتکهباتوجهبهتبصرهمادهيکقانون
شوراهایحلاختالفمصوب۱۳۹۴کهبرایفعالیتشورایحل
اختالفمحدودهجغرافیايیپیشبینیکردهاستلذاشوراهایحل
تنهادرحوزهایکه اختالفدرمحدودهصالحیتمحلیخودو
قانوناًمیتوانندفعالیتنمايندمتصدیامرمیانجیگریخواهندبود.

۲- شخص: 
منظورازشخصدرمادهيکآيیننامه،اشخاصحقیقیهستند
زيرااشخاصحقوقیتحتعنوانمؤسسهمورداشارهقرارگرفتهاند.
اول رادردوفرضمطرحکردهاست: آيیننامهاشخاصحقیقی
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صالحیت واجد محل، قضايی حوزه رئیس توسط که اشخاصی
میانجیگریتشخیصدادهشدهونامايشاندرفهرستیکهبهاين
منظورتهیهشدهاستدرجاستودوماشخاصیغیرازاينافراد،
کهمرضییطرفینپروندهبود،وخودبزهديدهومتهمبرمیانجیگر

بودنآنشخصتوافقکردهاند.
بیان بنابراينهمانگونهکهقسمتاخیرماده۹آيیننامهصراحتاً
ازاسامیاشخاصواجدصالحیتتنها کردهاستتهیهفهرستی
جهتمعرفیبهطرفینبودهومانعازارجاعامرمیانجیگریبهساير
اشخاصکهطرفینخودبرمیانجیگریاوتوافقدارندنمیشود۱.

درهردوفرضداشتنوثاقت،تابعیتجمهوریاسالمیايرانبرای
مؤثر محکومیت سابقه فقدان ايرانی، اتباع مورد در میانجیگری
کیفریوداشتنحداقل25سالتمامشمسیشرطاست.احراز
وجوداينشرايطبامقامقضايیاستکهبالتبعدرمورداشخاص
دستهاولطیروندیکهبرایتهیهلستافرادحائزشرايطتوسط
رئیسحوزهقضايیانجاممیشوداينصالحیتموردبررسیقرار
خواهدگرفتودرمورداشخاصگروهدومبعدازتوافقطرفینبر
میانجیگریشخصومعرفیاوبهمقامقضايیرسیدگیکننده،اين
مقاممیبايستویراحائزشرايطومناسببرایاينکارتشخیص

دهدومیانجیبودنفردراتأيیدکند.
توضیحمطالبیبهشرحآتیدرموردشرايطفوقالذکرضروریبه

نظرمیرسد:
2-1- وثاقت:منظورازوثاقتقابلاعتمادبودناست،برایاينکه
رشد و عقل سالمت از میبايست حتماً باشد اعتماد قابل فرد

1- ماده ۹ آیین نامه میانجیگری در امور کیفری: فهرستی از اشخاص واجد صالحیت 

رییس حوزه  توسط   به طرفین  میانجیگری در هر حوزه قضایی صرفًا جهت معرفی 

قضایی محل تهیه می گردد، وجود این فهرست مانع از ارجاع امر میانجیگری به سایرین 

نمی شود.
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اينمعنااست به باشد؛درعرفوثاقتبیشترمنصرف برخوردار
کهبتوانبهفرداعتمادکردمعنایلغویکلمهنیزهمینمفهوم

رامیرساند.
سابقه يا اعتیاد،سوءشهرت مواردیهمچون آيا اينکه مورد در
بیماریروانی،يامثاًلعدمداشتنسوادخواندنونوشتنوثاقت
فردراازبینمیبردياخیربهنظرمیرسدکهچنیننباشدزيرااگر
چنینشرايطیمدنظرقانونگذاربودالزمبودکهبهصراحتآنها
رادرآيیننامهذکرمیکرد.توجهبهتغییراتیکهنسبتبهمصوبه
رئیسقوهقضائیهدرتصويبنهايیآيیننامهتوسطهیأتوزيران
دادهشدبهوضوحنشانگرچنینامریاستدرآنمصوبه۱يکی
ازشرايطالزمبرایاشخاصحقیقینداشتنسوءشهرتبودکه
درروندتصويبآيیننامهتوسطهیأتوزيراناينشرطحذفو
بهجایآنفقدانسابقهمحکومیتکیفریذکرشدهاست؛شايد
در مستتر شهرت سوء نداشتن همچون شرايطی که شود تصور
همینشرطعدمسابقهکیفریباشداماباتوجهبهتفاوتايندو

مفهومچنینتصوریصحیحنیست.
الزمبهتوضیحاستکهنحوهتنظیمآيیننامهمصوبرئیسقوه
قضائیکهدرواقعپیشنويسآيیننامهفعلیستبهگونهایبود
سابقه نداشتن و حقیقی اشخاص برای شهرت سوء نداشتن که
شرط میانجیگری مؤسس تأسیس متقاضیان برای مؤثر کیفری
دانستهشدهبودامادرحالحاضرفقدانسابقهمؤثرکیفریبرای

هردوشرطاست.
درموردداشتنمدرکتحصیلیچوناينشرطدرموردمتقاضیان
تأسیسمؤسسهموردتأکیدقرارگرفتهاستومؤسسيامؤسسان
وافرادشاغلدرمؤسسهکهبهامرمیانجیگریمیپردازندمیبايست

به  امور کیفری مصوب 13۹۴/۹/۸رئیس قوه قضائیه )که  1- آیین نامه میانجیگری در 

جهت عدم رعایت مفاد ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری فاقد وجاهت قانونی بود(
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دارایمدرکمعتبردريکیازرشتههایمددکاراجتماعی،علوم
تربیتی،روانشناسی،جامعهشناسی،حقوقوفقهومبانیحقوق
باشند۱ازاينرویدرصورتیکهمدونینآيیننامهمايلبهمقرر
کردناينشرطبرایاشخاصحقیقیبودندمیبايستدرآيیننامه
ذکرمیشد.وعدمذکرآننشانگرايناستکهداشتنسوادبرای

اشخاصحقیقیشرطنیست.
درموردسايرشرايطفوقالذکروامثالآنهامیتوانبهاصلصحت
وبرائتاستنادنمودولزوموجودچنینشرايطیرانفیکردچرا
کهمواد۱0و۱۱آيیننامهدرمقامبیانشرايطهستندواگروجود
شرايطیديگرمقصودنظربودهمیبايستبدانتصريحمیشدو
حالکهچنیننیستپسمدنظرنیزنبودهاست.البتهازسوی
در را اعتیاد عدم برخیشرايطهمچون وجود بتوان شايد ديگر
مفهوموثاقتمندرجدانستدرهرحالتشخیصچنینچیزیبا

مقامقضايیاستوخودمیانجیگردخالتیدرآنندارد.
عدم به میتوانند پرونده طرفین آيیننامه، 2۳ ماده به توجه با
وجودشرايطدرمیانجِیمعرفیشدهازسویمقامقضايیاعتراض
عدم و داشته اعتراض میانجیگر وثاقت عدم به نسبت مثاًل کند

صالحیتاورابهاطالعمقامقضايیذیربطبرسانند.
است شده بیان مورد اين در که ديگری شرط تابعیت:   -2-2
داشتنتابعیتجمهوریاسالمیايرانبرایمیانجیگریدرمورد
اينوضعشدهاست برای ازماده۱0 بند اين ايرانیاست. اتباع
کهاتباعغیرايرانینتواننددرمورداتباعايرانیبهامرمیانجیگری
میتوانند ايرانی اتباع آيا اينکه است مطرح که سؤالی بپردازند،
مخالف مفهوم به توجه با باشند؟ میانجی غیرايرانی اتباع برای
بندمذکور،پاسخمثبتاستعالوهبراينمیبايستتوجهبهاين

1- بند ت ماده 10 آیین نامه
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داشتکهدرصورتیکهشاکیيامتهميکیدارایتابعیتايران
در چیست؟ تکلیف باشد نداشته ايرانی تابعیت ديگری و باشد
چنینفرضیفردغیرايرانیمیتواندمیانجیباشد؟درپاسخبايد
گفتباتوجهبهاطالقبندبماده۱0آيیننامهحتیاگريکیاز
طرفینپروندهايرانیباشدنمیتوانامرمیانجیگریرابهاتباعغیر

ايرانیسپرد.
شده بیان که سومی شرط محکومیت: سابقه  فقدان   -3-2
استفقدانسابقهمحکومیتکیفریمؤثراست،تبصرهماده۴0
قانونمجازاتاسالمیمحکومیتمؤثررامحکومیتیدانستهاست
قانون همان 25 ماده مطابق حکم اجرای تبع به را محکوم که

ازحقوقاجتماعیمحروممیسازد.
مدت به مورد حسب را فرد که محکومیتهايی 25 ماده مطابق
دو،سهياهفتسالازحقوقاجتماعیمحروممیسازندعبارت
بهمجازات ازمحکومیتقطعیکیفریدرجرائمعمدی هستند
و بلد نفی عضو، قصاص و عضو قطع ابد، وحبس حیات سالب

حبستادرجه5وشالقحدی.۱
تبصره۱اينمادهنیزمقررمیداردکهدرغیرمواردفوقمراتب
در لکن میشود درج محکوم کیفری پیشینه در محکومیت
به مگر نمیگردد منعکس ذيربط مراجع از صادره گواهیهای

1- ماده ۲۵ ق.م.ا: محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا 

شمول مرور زمان، در مدت مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان 

مجازات تبعی محروم میکند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف 

اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد 

شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شالق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد 

شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج 
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درخواستمراجعقضايیبرایتعیینيابازنگریدرمجازات.
2-4- سن:آخرينشرطیکهبیانشدهاستداشتن25سال
تمامشمسیاستبهنظرمیرسدالزامچنینشرطیبرایحصول
اطمینانبیشترازايناستکهفرددرکمناسبیازاموراجتماعی
ومسائلجامعهداشتهباشدمضافاًبراينکهعرفوفرهنگجامعه
و بهبحثسن توجه ومیانجیگری اموریهمچونداوری مادر

ريشسفیدینیزدارد.
انتخاب میانجی عنوان به که کسی در فوقالذکر شرايط وجود
عنوان به شدن انتخاب حین در تنها نه و ضروريست میشود
طور به شرايط اين بلکه باشد شرايط حائز میبايست میانجی
بايددرفرد انجاممیدهد تاهرزمانیکهمیانجیگری و مستمر
وجودداشتهباشد،بنابرايناگرفرددرزمانانتخابشدنبهعنوان
میانجیحائزشرايطباشدامادرطولمدتفرايندمیانجیگریفاقد
يکیازشروطشودمثالسابقهکیفریموثرپیداکندياازتابعیت
ايرانخارجشودياوثاقتخودراازدستدهد،میبايستازادامه

میانجیگریمنعشود.
درکناراينشروطالزامی،ماده7آيیننامهانتخابمعتمدينمحلی
يادانشآموختگانرشتههایمختلفبااولويتمددکاراجتماعی،
راتوصیه ومبانیحقوق فقه و روانشناسی،حقوق تربیتی، علوم

کردهومرجحدانستهاست.
درهرحالپسازاحرازشرايطضروریوتوجهبهاولويتمذکور
مقامقضايیبهطورخاصدرخصوصهرپروندهمیبايستموضوع
اختالف،صالحیتوتخصصوهمچنینمقبولیتمیانجیگرینزد

طرفینراموردتوجهقراردهد۱.
شرايط يکسری میبايست گفت بايد فوق مطالب جمعبندی در

1- ماده ۴ آیین نامه: جهت ارجاع امر کیفری به میانجیگر، مقام قضایی باید موضوع 

اختالف، صالحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختالف را مورد توجه قرار دهد.
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عمومیدرموردهرفردیکهمیانجیقرارمیگیردوجودداشته
باشد؛تشخیصوجوداينشرايطدرموردفردیکهتوسططرفین
معرفیشدهبامقامقضايیاستکهپروندهنزداومطرحاست.در
توسط که است لیستی در مندرج ايشان نام که اشخاصی مورد
حوزه رئیس توسط شرايط احراز شده تهیه قضايی حوزه رئیس
قضايیيادادستاندرطیروندتهیهلیستانجاممیشود،مطابق
اين میتوانند قضايی حوزه رئیس يا دادستان آيیننامه 2 ماده

وظیفهرابهيکیازمعاونینخودارجاعدهند.
همانگونهکهبیانشددرکناراينشرايطعمومیبهطورمشخص
درموردهرپروندهنیزصالحیت،تخصصومقبولیتفردمیبايست

مدنظرقرارگیرد.

۳- مؤسسه میانجیگری و شرایط آن:
عالوهبراشخاصحقیقیاشخاصحقوقیرانیزمیتوانبهسمت
میانجیانتخابنمود؛ماده8آيیننامهمقررمیدارد:»مقامقضايی
ارجاع میانجیگری برای بهمؤسسهای را میتواندموضوعکیفری
دهددراينصورتمسئولمؤسسهمزبوردرقبالامرمیانجیگری

بهقاضیمربوطپاسخگومیباشد«
شرايطالزمبرایچنینمؤسسههايیازدولحاظمیبايستمدنظر
باشد:اولشرايطالزمبرایمؤسسانومسئوليامسئولینمؤسسه

ودومشرايطالزمدرموردخودمؤسسه.
موسسه  مسئولین  و  موسسان  برای  الزم  شرایط   -1-3
میانجیگری: متقاضیانتأسیسوثبتموسسهبايددارایهمان
شرايطمذکوردراشخاصحقیقیکهماده۱0آيیننامهبیانکرده
برای ايران اسالمی جمهوری تابعیت وثاقت، )يعنی باشند است
میانجیگریدرمورداتباعايرانی،فقدانسابقهمحکومیتکیفری
موثروحداقل25سالتمامشمسی(مضافامیبايستبهايننکته
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بندتماده۱۱ توجهکردکهبرخالفاشخاصحقیقیمطابق
آيیننامهشرطوجودمدرکتحصیلیمعتبردريکیازرشتههای
تحصیلیکهبهآنهااشارهشددرموردمؤسسيامؤسسانوافراد
شاغلدرمؤسسهکهبهامرمیانجیگریمیپردازندالزامیاست.

3-2- شرایط خود مؤسسه:درآيیننامهدوشرطبرایچنین
قانونی مقررات رعايت با اينکه يکی است، لحاظشده مؤسساتی
ثبتشدهباشندودوماينکهمیانجیگریدرزمرهموضوعفعالیت
تجاری فعالیت میانجیگری اينکه بر توجه با باشد. مؤسسه آن
شرکتهای قالب در میانجیگری مؤسسات نمیشود محسوب

انتفاعیغیرتجاریمیبايستبهثبتبرسد.
ذکرايننکتهنیزضروريستکهمطابقتبصرهماده۱۱آيیننامه
وهمچنین اداری و قضايی از اعم قوهقضائیه در شاغل کارکنان
ضابطاندادگسترینمیتوانندمیانجیگريامتقاضیايجادمؤسسه

میانجیگریشوند.
رابطه سابقاً که افرادی برای محدوديت اين که است واضح
و بودهاند دادگستری ضابط يا داشتهاند قوهقضائیه با استخدامی
درحالحاضربهدلیلبازنشستگیيابازخريدوامثالاينهاشاغل

محسوبنمیشوندوجودندارد.
28 ماده که است توضیح به الزم دادگستری ضابطین مورد در
که است کرده معرفی مامورانی را دادگستری ضابطان ق.آ.د.ک
تحتنظارتوتعلیماتدادستاندرکشفجرم،حفظآثاروعالئم
وجمعآوریادلهوقوعجرم،شناسايی،يافتنوجلوگیریازفرار
اجرای و اوراق ابالغ مقدماتی، تحقیقات متهم، شدن مخفی و

تصمیماتقضايیبهموجبقانوناقداممیکنند.
و عام ضابطان گروه دو به دادگستری ضابطان قانونی نظر از
ضابطانخاصتقسیمشدهاست:ضابطانعامضابطانیهستندکه
صالحیتدخالتدرموردهرجرمیرادارندووظايفواختیارات
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آنهامحدودبهجرائمیمعینياشرايطیخاصنیست۱بندالفماده
2۹ق.آ.د.کضابطانعامراشاملفرماندهان،افسرانودرجهداران
نیرویانتظامیجمهوریاسالمیايرانکهآموزشمربوطراديده
کارکنان ماده همین تبصره تصريح به است کرده معرفی باشند

وظیفهنیرویانتظامیضابطدادگستریمحسوبنمیشوند.
ضابطانخاص،ضابطانیهستندکهصالحیتدخالتآنهامحدود
آنجرائم از غیر در و است معین ياشرايطی بهجرائمیخاص
بندب ، ندارند2 اقدام و مداخله شرايطحق آن تحقق بدون يا
ماده2۹ق.آ.د.کروسا،معاونینومأمورانزنداننسبتبهامور
اطالعات سازمان و اطالعات وزارت مأموران زندانیان، به مربوط
اسالمی انقالب پاسداران بسیج مقاومت نیروی مأموران و سپاه
همچنینسايرنیروهایمسلحدرمواردیکهبهموجبقانونتمام
يابرخیازوظايفضابطانبهآنانمحولشودرابهعنوانمثال

برایضابطانخاصذکرکردهاست.
اينکهآياضابطان اينجامیبايستبهآنپاسخداد سؤالیکهدر
خاصنیزمشمولممنوعیتتبصرهماده۱۱آيیننامهمیانجیگری
درامورکیفریهستندياخیر؟يعنیضابطخاصمیتواندمیانجی

باشدياخیر؟
اطالقتبصرهماده۱۱آيیننامهشاملضابطانخاصنیزمیشودو
ظاهراينمقررهداللتبروجودممنوعیتدارداماباتوجهبهاينکه
ايناشخاصتنهادرشرايطخاصياجرائمخاص،ضابطمحسوب
میشوندبهتربودکهمدونینآيیننامهضابطانخاصراازفعالیت
اينکهدر يا بهطورکلیممنوعنمیکردندو بهعنوانمیانجیگر
ايناطالقوظهورعبورکردهومحدوديت از مقامتفسیرقانون
راشاملضابطینخاصندانستحداقلآنجايیکهموضوعپرونده

1- خالقی، همان، ج 1، ص ۶۵

۲- خالقی، همان، ج 1، ص ۶۵
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ارجاعشدهبرایمیانجیگریمرتبطباشغلوماموريتضابطین
خاصنباشد.

درهرحالاشخاص)حقیقیوحقوقی(کهمتقاضیدريافتپروانه
وفعالیتبهعنوانمیانجیهستندعالوهبراينکهمیبايستحائز

شرايطباشندبايددورههایآموزشیالزمرانیزطینمايند.
پسازطیهمراهباموفقیتايندورهآموزشیگواهیگذراندن
دورهمیانجیگریبرایشخصصادرخواهدشد،مطابقتبصره۶
آن تمديد و سال ۳ گواهی اين اعتبار مدت آيیننامه ۱2 ماده
توضیح به الزم است بالمانع گواهی صادرکننده مرجع طرف از
بهتصويب امورکیفریکه در میانجیگری آئیننامه در استکه
باتغییراتیبهتصويبهئیت رئیسقوهقضائیهرسیدهبودوبعداً
وزيرانرسیدبهجای»گواهیگذراندندورهمیانجیگری«ازعبارت
شده مقرر چنین يعنی بود شده استفاده میانجیگری« »گواهی
خصوص در اولیه بررسی و متقاضی درخواست از پس که بود
شرايطعمومیوگذراندنموفقتآمیزدورهآموزشی،فردگواهی
قابل و دارد اعتبار سال کهسه کرد خواهد دريافت میانجیگری
تمديداستاماتغییریکهدراينعبارتايجادشدهاينمعنارا
داردکهنهخودگواهی)پروانه(میانجیگریکهگواهیمربوطبه
دورهآموزشی،۳سالاعتبارداردبنابراينآيیننامهدرحالحاضر
و است ساکت میانجیگری گواهی اعتبارخود مدت درخصوص

برایاعتبارآنمدتمعیننکردهاست.
که اند داشته اين بر نظر آيیننامه مصوبین گفت بتوان شايد 
گواهیياهمانپروانهمیانجیگریدائمیوبدونمدتاعتبارباشد
ودرصورتوقوعضرورتيالزوم،پروانهابطالگردد؛اينبرداشت

بانحوهاصالحمتنآيیننامههمخوانیدارد.



فصلدوم:شرایطمیانجیگر

فصل سوم: فصل سوم: 
شرایط موضوع میانجیگریشرایط موضوع میانجیگری



در این فصل به این مطلب پرداخته خواهد شد که چه پرونده هایی را می توان 
کیفری  امور  در  میانجی  دخالت  صالحیت  و  داد  ارجاع  میانجیگری  به 
میانجی در پرونده های  اشاره شد دخالت  قباًل  تا کجاست؟ همانگونه که 
کیفری تنها محدود به جایی است که مجازات جرم انتسابی تعزیر درجه ۶، 

۷ یا ۸  بوده و جزو جرائمی باشد که مجازات آن قابل تعلیق است. 
به  اینجا  در  شد  بحث  اول  فصل  در  آن  درجات  و  تعزیرات  در خصوص 

توضیح بحث تعلیق پرداخته خواهد شد:



1-  معنای تعلیق مجازات1  و شرایط آن:
مطابقماده۴۶ق.م.اتعلیقاجرایمجازاتيعنیعدماجرایتمام
ياقسمتیازمجازاتدرصورتوجودشرايطیکهدراينخصوص
مقرراست؛مدتزمانتعلیقاجرایمجازاتيکتاپنجسالاست.
شرايطیکهبرایتعلیقمجازاتوجودداردعبارتهستندازاينکه؛
تخفیف جهات ثانیا باشد، 8 تا ۳ درجه تعزيری جرم جرم، اوال
موجودباشد2،ثالثامقامقضائیاينپیشبینیراداشتهباشدکه

1- الزم به ذکر است که در نتیجه حصول توافق در میانجیگری بحث تعویق صدور 

حکم مطرح خواهد بود نه تعلیق اجرای مجازات و بحث از تعلیق مجازات مطابق ماد۸۲ 

ق.آ.د.ک صرفا معیاری است برای امکان ارجاع پرونده به میانجیگری

۲- مطابق ماده 3۸ ق.م.ا جهات تخفیف عبارت هستند از:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و 

اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

یا گفتار تحریک آمیز  از قبیل رفتار  ارتکاب جرم،  پ-اوضاع و احوال خاص موثر در 

بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت- اعالم متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

ث ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
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يا مرتکباصالحمیشود،رابعاًضرروزيانبزهديدهجبرانشود
ترتیباتجبرانمعینشود،خامسامرتکبفاقدسابقهکیفریمؤثر

باشد.

۲- انواع تعلیق
تعلیق نوع دو در تعويقصدورحکم قرار تعقیبهمچون تعلیق
مراقبتیوتعلیقسادهاست۱.تعلیقسادهبهاينمعناستکهمتهم
درطولمدتتعلیقمکلفبهانجامکارینیستوتنهامیبايست
امادرتعلیق ارتکابمجددجرمسپریکند مدتمقرررابدون
مراقبتیمقامقضايیدستوراتیصادرکردهوکارهايیرامشخص

میکندکهمتهممکلفاستدرطولمدت،آنهاراانجامدهد.
تعقیب، تعلیق قرار صدور صورت در ق.آ.د.ک 8۱ ماده مطابق 
متهممکلفبهاجرایدستوراتیاستکهازسویدادستانصادر
میشود،ايندستوراتکهدادستانمتهمراحسبموردمکلفبه

اجرایبرخیازآنهامیکندعبارتهستنداز:
الف(ارائهخدماتبهبزهديدهدرجهترفعياکاهشآثارزيانبار

مادیيامعنویناشیازجرمبارضايتبزدهديده
ب(ترکاعتیادازطريقمراجعهبهپزشک،درمانگاه،بیمارستانو

يابههرطريقديگرحداکثرظرفششماه
مدت به معینحداکثر حرفه يا کار به اشتغال از ب(خودداری

يکسال
به معینحداکثر مکان يا محل به آمد و رفت از خودداری ت(

مدتيکسال
تعیین به مقامی يا شخص به معین زمان در خود معرفی ث(

دادستان،حداکثربهمدتيکسال

1- ماده ۴۸ق.م.ا: تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن 

است به طور ساده یا مراقبتی باشد.
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ج(انجامدادنکاردرايامياساعاتمعیندرموسساتعمومیيا
عامالمنفعهباتعییندادستانحداکثربهمدتيکسال

چ(شرکتدرکالسهاياجلساتآموزشی،فرهنگیوحرفهایدر
اياموساعاتمعینحداکثربهمدتيکسال

ح(عدماقدامبهرانندگیباوسايلنقلیهموتوریوتحويلدادن
گواهینامهحداکثربهمدتيکسال

خ(عدمحملسالحدارایمجوزيااستفادهازآنحداکثربهمدت
يکسال

د(عدمارتباطومالقاتباشرکاءجرموبزهديدهبهتعییندادستان
برایمدتمعین

ذ(ممنوعیتخروجازکشوروتحويلدادنگذرنامهبااعالممراتب
بهمراجعمربوطحداکثربهمدتششماه

در  و  بوده  تعلیق  غیرقابل  آنها  مجازات  که  جرایمی   -۳
نتیجه قابل ارجاع به میانجیگری نیستند: 

اول:جرائمیکهموجبحد،قصاصياديههستند
دوم:تعزيراتدرجه۱و2

بهتبصره2ماده۱۱5 باتوجه ( سوم:تعزيراتمنصوصشرعی
قانونمجازاتاسالمی(

خرابکاری کشور، خارجی و داخلی امنیت علیه جرائم چهارم:
درتأسیساتآب،برق،گاز،نفتومخابرات،جرايمسازمانيافته،
قدرت اسیدپاشی، و آدمربايی آزار، به مقرون يا سرقتمسلحانه
نمايیوايجادمزاحمتباچاقوياهرنوعاسلحهديگر،جرائمعلیه
ادارهمراکزفسادوفحشا،قاچاقعمده يا عفتعمومی،تشکیل
و مهمات و وسالح الکلی مشروبات گردان، روان يا مخدر مواد
قاچاقانسان،تعزيربدلازقصاصنفس،معاونتدرقتلعمدی،
محاربهوافسادفیاالرض،جرائماقتصادیباموضوعجرمبیشاز
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يکصدمیلیونريال۱.

4- جرایم بدون قربانی مشخص
سؤالیکهدراينجامیبايستبهآنپاسخداداينکهآيادرجرايم
اصطالحابدونقربانیکهدرآنبزهديدهمشخصیوجودنداردکه
نقششاکیرابرعهدهداشتهباشد،ارجاعامربهمیانجیگریمتصور
استياخیر؟مثاًلدرموردجرايمیهمچونتظاهربهعملحرام
وبیحجابی2،ولگردی۳وتجاهربهاستعمالمشروباتالکلی۴که
مجازاتآنهاتعزيردرجه7و8وقابلتعلیقبودهوبنابراينحائز

شرايطکلیجرائمقابلارجاعبهمیانجیگریاست.
براعطای اينسوالمنفیاستزيرااساسمیانجیگری پاسخبه
رضايت جلب و خسارت جبران در تالش جهت متهم به مهلت
بزهديدهاستودراينقبیلجرائمکهبزهديدهمعینیوجودندارد
حقوق به تعدی کل در و بوده قانون خالف عمل که چند )هر
جامعهاست(مطرحکردنمیانجیگریبیمحلبهنظرمیرسد؛و
اينکهدادستانرابهنمايندگیجامعه،طرفشاکیدانستوقائل

1- ر.ک ماده ۴۷ ق.م.ا

به عمل  تظاهر  معابر  و  اماکن عمومی  و  انظار  در  علنا  ماده ۶3۸ ق.م.ا: هر کس   -۲

حرامی نماید، عالوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شالق 

محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر 

نمیباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 

۷۴ ضربه شالق محکوم خواهد شد.

تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 

ده روز تا دو ماه و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. 

3- ماده ۷1۲ ق.م.ا: هر کس تکدی یا کالشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه 

امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد ...

۴- ماده ۷01 ق.م.ا: هر کس متجاهرا و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی 

مشروبات الکلی استعمال نماید، عالوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش 

ماه حبس تعزیری محکوم می شود.
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براينشدکهدرفرايندمیانجیگریبهمذاکرهبامتهمنشیندو
توافقیبامتهمحاصلکند،بسیاردورازذهناست.

چنین در میانجیگری دخالت برای موردی وجود عدم علیرغم
جرايم در که باشد مناسب شايد قربانی( بدون مواردی)جرم
از معاف فرد احرازشرايطی و8کهدرصورت تعزيریدرجه7
کیفرمیشود۱وهمچنینباتوجهبهاينکهدرتعزيراتدرجه۶،
7و8کهاحرازتوبه،ندامتواصالحفردموجبسقوطمجازات
استدخالتدادنمیانجیگرانبهعنوانمرجعیبرایارائهمشاوره
وراهنمايیهایالزمبهمتهميابزهکاروتالشدراصالحرفتارفرد
مقام به نظرمشورتی ارائه وهمچنین او ومسئولیتپذيرکردن
قضايیدرخصوصتوبه،اصالحوندامتفردخالیازفايدهنخواهد
نیزجزءفعالیتهای اينمورد اينرویپیشنهادمیشود از بود.

کاریمؤسساتمیانجیگریقرارگیرد.
5-پروندههايیکهشاکیيامشتکیعنهآناداراتودستگاههای

دولتیهستند
نکتهآخراينکهمطابقماده۳آيیننامه،ارجاعبهمیانجیگریدر
پروندههايیکهاداراتودستگاههایدولتیشاکیيامشتکیعنه

هستندبارعايتقوانینومقرراتمربوطهبالمانعاست.
دولتمسئولیت آيااساساً اينموردکه ازبحثدر باصرفنظر 
کیفریدارديانه؛تاکیدموجوددرمادهسهآيیننامهبدينجهت
استکهقبلازاصالحوتصويبآيیننامهتوسطهیئتوزيران)در
ارجاع بود( آيیننامهایکهتوسطرئیسقوهقضائیهتصويبشده

جهات  احراز  صورت  در  هشت  و  هفت  درجه  تعزیری  جرایم  در  ق.م.ا:   3۹ ماده   -1

تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات 

نیز مرتکب، اصالح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشتن شاکی و 

جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر 

صادر کند.
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يک دولتی دستگاههای و ادارات که مواردی در میانجیگری به
طرفپروندههستنددرصورتیبالمانعدانستهشدهبودکهادارهيا
دستگاهدولتیشاکیباشدودرصورتیکهازدستگاههایدولتی
شکايتشدهباشدارجاعبهمیانجیگریامکاننداشت.درتصويب
نهايیآيیننامههیأتدولتايناجازهرادادکهحتیدرصورتی
کهاداراتدولتیمشتکیعنهباشندنیزبارعايتسايرشرايطامر

بهمیانجیگریارجاعشود.
عام معنای اينجا در دولتی دستگاههای از مراد میرسد نظر به
نظر اين اگر مجريه، قوه صرف نه است حاکمیت يعنی دولت
غیردولتی عمومی نهادهای آيیننامه، ۳ ماده حکم بپذيريم را
امام امداد کمیته کتابخانهها، عمومی نهاد شهرداریها، همچون
خمینی)ره(ونهادهایانقالبیديگرهمچونبنیادمستضعفینو

سپاهپاسدارانانقالباسالمیرانیزشاملمیشود.
میانجیگری به امر ارجاع برای طرفین موافقت اينکه به توجه با
کدام که است مواجه ابهام اين با الذکر فوق ماده ضروريست
به امر ارجاع دولتیمیبايستدرخصوص اداره يا مقاِمدستگاه
است الزم مقام باالترين موافقت آيا نمايد موافقت میانجیگری
کفايت ديگری مقام يا ازسویمسئولحقوقی موافقت اعالم يا

میکند؟
باتوجهبهحساسیتپروندههایدولتیبهتراستدرچنینمواردی

موافقتباالترينمقامادارهياسازمانمالکباشد.



فصلسوم:شرایطموضوعمیانجیگری

فصل چهارم: فصل چهارم: 
روند کار در میانجیگری روند کار در میانجیگری 

و وظایف میانجیگرو وظایف میانجیگر



میانجیگری و طی فرآیند آن و در نهایت نتیجه حاصل از آن می بایست 
تحت شرایطی انجام پذیرد که می توان آنها را در موارد ذیل خالصه کرد: 



1- وجود توافق بین متهم و بزه دیده: 
که بود خواهد امکانپذير صورتی در تنها میانجیگری به ارجاع
طرفیننسبتبهآنموافقتداشتهباشنددرواقعاينامرنشانگر
آنخواهدبودکهقصداولیهبرایتوافقوحلوفصلامرخارج
ازروندرسمیدادرسیوجوددارد.لذامقامقضايینمیتواندراسا
میبايست امر اين و نمايد میانجیگری به پرونده ارجاع به اقدام
بادرخواستمتهموموافقتبزهديدهانجامشود.مطابقماده۶
به و قضايیصورتمجلسشده مقام توسط توافق اين آيیننامه

امضایطرفینمیرسد.

 ۲- ارجاع امر توسط مقام قضایی به میانجیگری: 
صرفتوافقطرفینبرایارجاعامربهمیانجیگریکافینیستو
مطابقماده82قانونآيیندادرسیکیفریمقامقضايیمیبايست
که است قضايی مقام اين نهايت در و نمايد موافقت امر اين با

پروندهرابهمیانجیگریارجاعمیدهد.
برايناساسدرصورتتوافقطرفینبرمیانجیگریمقامقضايی
ارجاع میانجیگری به را پرونده و ناديدهگرفته را توافق میتواند
به ارجاع که است اين برمیآيد 82 ماده متن از آنچه و ندهد
تنها طرفین توافق و است قضايی مقام اختیارات از میانجیگری
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شرطالزمبرایاينکاراستازاينرویمیتوانگفتحتیدر
صورتیکهطرفیناختالف،موافقتبرارجاعپروندهبهمیانجیگری
و نیست توافق اين از تبعیت به ملزم قضايی مقام باشند داشته
میتواندبنابرصالحديدخوددرمورداينکارتصمیمگیریکند.
همانگونهکهقبالبیانشدباتوجهبهاينکهتحقیقاتمقدماتیدر
جرائمتعزيریدرجهششدردادسراانجاممیپذيردوتحقیقات
مربوطبهجرائمتعزيریدرجههفتوهشتمستقیماًدردادگاه
کیفری،ازاينرویمنظورازمقامقضايیدرماده82قانونآيین
دادرسیکیفریحسبموردقاضیيابازپرساستدرمواردیکه
نیز باشدوی تحقیقاتمقدماتیدردادسرابهداديارارجاعشده

حقصدوراينقراررادارد۱.

۳- تعیین میانجیگر: 
کردند توافق میانجیگری به امر ارجاع بر طرفین اينکه از پس
تعیین به نوبت کرد موافقت ايشان درخواست با قضايی مقام و

میانجیگرمیرسد.
امر دارند مرضیالطرفینی میانجی خود، طرفین که صورتی در 
بود، خواهد فردی چنین با قضايی مقام تايید با میانجیگری
بديهیستکهموافقتکسیکهبهعنوانمیانجیمعرفیمیشود
نیزشرطاستامادرصورتیکهطرفینکسیراتعییننکننديا
کسیکهمعرفیکردهاندموردتايیدنباشد،مقامقضايیمیتواند
میانجیگری موسسات يا میانجیگران بین از و کند2 اقدام راساً
ايشانتوسطرئیسحوزهقضايیتهیهشدهمیانجیگر کهلیست

1- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، ج اول، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی 

شهر دانش، تهران، 13۹۵، ص ۲1۴

۲- ماده ۵ آیین نامه: در صورت توافق طرفین اختالف به معرفی میانجیگر و موافقت 

میانجیگر مرضی االطرفین آنان، میانجیگری پس از تایید مقام قضایی با وی خواهد بود. 

در صورت عدم تعیین میانجیگر توسط طرفین، مقام قضایی می تواند رأسًا اقدام کند.
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مناسبیراانتخابنمايد.
که دادستان يا قضايی حوزه رئیس نزد دفتری باشد بهتر شايد
وجهت ايجادشود نظارتمیکند و رامديريت میانجیگری امر
جلوگیریازرقابتبیجابینمیانجیگرانوموسساتمیانجیگری،
لحاظ با البته و نوبت اساس بر مؤسسات و اشخاص به ارجاع

تخصصمیانجیگرصورتپذيرد.

4- انجام فرآیند میانجیگری: 
پسازمراحلفوقالذکر،فرآيندمیانجیگریآغازمیشودوازاين
لحظهمیانجیگرموظفخواهدبودنهايتتالشخودراجهتاداره
مطلوبفرآيندمیانجیگریوحصولتوافقیمنصفانهومعقولبه
کارگیرد.جهتحصولايننتیجهمیانجیگروظايفیبرعهدهدارد

کهمیبايستنسبتبهآنهااقداماتالزمراانجامدهد.

5- وظایف میانجیگر در انجام میانجیگری:
5-1- انجام فرایند میانجیگری در اسرع وقت: میانجیمکلف
به اقدام و اسرعوقتشروعکند رادر میانجیگری استوظايف
برگزاریجلسهياجلساتمیانجیگرینمايدوموعدقانونیرادر
مقرر خصوص اين در آيیننامه ۱۴ ماده کند. رعايت مورد اين
رادر انجاموظايفمیانجیگری »میانجیگرموظفاست میدارد:
اسرعوقتپسازارجاعموضوعازطرفمقامقضايیشروعنمايدو
جلسهياجلساتمیانجیگریراحداکثردرمهلتمعینشدهتوسط
مقامقضايیتشکیلدهدوگزارشفعالیتخودواظهاراتطرفین
ق.آ.د.ک 82 ماده مطابق نمايد«؛ صورتمجلس را آن نتیجه و
حداکثرمهلتبرایانجاممیانجیگریسهماهاستکهدرصورت

اقتضابرایيکدورهبهمدتسهماهديگرقابلتمديداست.
به اشارهای آيیننامه هرچند بایگانی: و  احراز هویت   -2-5 
بحثاحرازهويتواخذمدارکهويتیوبايگانیپروندههاندارد
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امابديهیستکهمیانجیمیبايستنهايتدقترادرخصوصاين
مواردداشتهباشدوعالوهبراحرازهويتطرفیندرحدمتعارف،

بايگانیمنظمیازپروندههایارجاعیبهاوايجادنمايد.
آثار و اهداف از میانجیگری: 5-3- توضیح موضوع و هدف 
میانجیگری،موضوعاختالفياجرمیکهموجبمیانجیگریشده
میبايستبهطورصريحوشفافتوسطمیانجیگربهشاکیومتهم

توضیحدادهشود۱.
مذاکره طرفین:  و  گفتگو  برای  مناسب  ایجاد محیط   -4-5
میانجیموظفاستزمینهاستماع،اظهارنظرومذاکراتطرفین
اختالفرافراهمنمايد.بديهیاستانتخابمکانوزمانمناسب
وبهرهگرفتنازهمراهیاشخاصموثرومناسبوحسنبرخورد
پیشنهادی ارائه همچنین است. ضروری مورد اين در طرفین با
ازسویمیانجیو توافقطرفین برای منصفانهوطرحیسازنده

داشتنابتکارعملموجبحصولنتیجهمطلوبخواهدشد.
5-5- حسن اداره فرآیند میانجیگری: وظیفهديگرمیانجیگر
و طرفین گفتگوی و نظر تبادل و میانجیگری فرآيند مديريت
تسهیلآناست.نحوهمديريتجلساتمیبايستبهنحویباشد
کهاحدطرفینتحتفشارواکراهقرارنگیرندوتالششودکهجرم
مجددیهمچونتوهینتاتهديددرروندمیانجیگریاتفاقنیفتد.
به ازطرفین کدام هیچ نبايد آيیننامه ماده۱۶ مطابقصراحت
اجبار يا تهديد معرض در آن امضای و توافق به رسیدن منظور
قرارگیرندودرمديريتجلساتمیانشاکیومتهممیبايست
بهترتیبیعملنمودکهبزهديدهمجدداًدچاربزهديدگینشده
با تهديدوخشونت به توسل بدون و احترام رعايت با وطرفین

يکديگرگفتگوکنند.

1- ر.ک ماده 1۵ آیین نامه
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5-6- رعایت بی طرفی در فرآیند میانجیگری:نقشمیانجی
ايجادزمینهمناسببرایگفتگووسازشبینطرفینومديريت
روندمیانجیگریاستوبههیچعنواننمیبايستلهياعلیهيکیاز
طرفیناقدامکندوعملکرداوبايدخالیازشائبهجانبداریباشد،
ياناخواسته بنابراينمیانجیگرمیبايستدقتنمايدکهخواسته
نقشعونوکمکبرایيکطرفدرامتیازگیریازطرفديگررا

نداشتهباشد.
5-7- دعوت از افراد موثر و مفید برای حضور در جلسات 
میانجیگری: حضوراشخاصتاثیرگذارمیتواندحصولسازشرا
تسهیلنمايدوطرفینرابهتوافقنزديکترنمايدبنابراينوظیفه
ديگریکهمیتوانبرایمیانجیبرشمرددعوتازاعضایخانواده،
جامعه ازجمله اشخاص ساير و وهمسايگان همکاران دوستان،
بنابهتشخیصمیانجیياتقاضایهرکدامازطرفین محلیکه
حضورشاندرجلسهمیانجیگریمفیدتشخیصدادهمیشوداست.
5-8- حفظ اسرار و اطالعات: حسبدستورماده۱۹آيیننامه
از که اسراری و اطالعات تمام به نسبت است موظف میانجی
طرفیندرجريانمیانجیگریبهدستمیآيدحفاظتنمايدودر

اينخصوصمسئولاست.
مطابقماده2۱آيیننامهکلیهمطالبواظهاراتطرفیندرفرآيند
خود که اين بر عالوه بنابراين دارد محرمانه جنبه میانجیگری
میانجیگرمیبايستدرحفظاطالعاتنهايتدقترانمايدمکلف
استدردعوتازاشخاصبرایحضوردرجلساتمیانجیگریدقت
الزمراداشتهوعدمانتشارونیزعدمدسترسیافرادغیرمرتبط

وغیرموثربهاطالعاتواسرارطرفینرالحاظکند.
بنابراينمیانجینمیبايستبهاصحابرسانهومطبوعاتاجازه
افراد به و دهد را جلسات و میانجیگری فرآيند از گزارش تهیه
حاضردرجلسهنیزاجازهندهدتاازجلساتومطالبمطرحشده
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درآنگزارش،فیلمياعکستهیهنمايند.عواقبچنیناقداماتی
متوجهمیانجیگرخواهدبودومیتواندعالوهبرتنبیههایانضباطی

مسئولیتکیفرینیزدرپیداشتهباشد.
عالوهبرمسئولیتمیانجیگریدرحفظاسرارواطالعات،طرفین
اختالفنیزمتقاباًلموظفهستندازارائهاطالعاتواسنادیکه
جنبهمحرمانهدارندامتناعنمايند؛اينمطلبمشخصاًدرمواردی
هستند دولتی دستگاه اختالف طرف دو هر يا طرفین احد که

اهمیتويژهپیداخواهدکرد.
طرفین از را نیاز مورد اسناد میتواند میانجی چند هر اساساً 
مطالبهکنداماارائهاسنادواطالعاتتوسططرفیناختیاریاست
و ندهند ارائه اطالعاتی يا سند هیچ میتوانند متهم يا شاکی و
اينکارمانعازبرگزاریجلساتمیانجیگرینخواهدبودوتکالیف
میانجیگردربرگزاریجلساتوآغازگفتگوهاراازبیننمیبرد؛اما
درهرصورتهیچيکازطرفیندعوانمیبايستسندمحرمانهای

رادراختیارمیانجیگرقراردهد.
5-9- دعوت از ولی یا سرپرست اشخاص زیر هجده سال:
ماده25آيیننامهمیانجیگریدرامورکیفریمقررداشتهاست«
از۱8سال آنانکمتر از يکی يا اختالف درصورتیکهطرفین
الزامیاست،درصورت ياسرپرستوی باشدحضورولی داشته
تعیین برای را مراتب میانجیگر سرپرست يا ولی حضور عدم
تکلیفبهمقامقضايیاعالممینمايد«مطابقاينمادهمیانجیگر
وظیفهداردولیياسرپرستاشخاصزير۱8سالرادرجريان
جلساتمیانجیگریقراردهدوازايشانجهتشرکتدرفرآيند
میانجیگریدعوتنمايدودرصورتعدمحضورولیياسرپرست
میبايستمراتبجهتتعیینتکلیفبهمقامقضايیاعالمشود.

درخصوصاينمادهتوضیحمطالبیضروريست:
5-9-1-ازنظرحقوقیلفظولیتنهابهپدروجدپدری)پدِر



7171فصل چهارم: روند کار در میانجی گری و وظایف میانجی گر

باشد سال ۱8 زير فرد که صورتی در پس میشود اطالق پدر(
حضورايشاندرجلسهمیانجیگریالزامیاست،درصورتیکهپدر
ازايشانموجودنباشدسرپرستمیبايست ياجدپدریيايکی

حاضرشود.
ممکناستپدرموجودباشداماسرپرستیفردطبقحکمقضايی
نظر به موردی چنین در باشد شده سپرده ديگری شخص به
میرسدکهفرآيندمیانجیگریمیبايستباحضورسرپرستانجام

شودالبتهمشروطبراينکهفردجدپدرینداشتهباشد۱.
5-9-2-ازنظرحقوقیبحثواليتدرسهموردزيرمطرحاست

نهفقطدرموردافرادزير۱8سال:
*کسانیکهبهسنبلوغيعنی۹و۱5سالتمامقمرینرسیدهاند.2
*مجنونیکهجنونشمتصلبهصغرسنشبودهاستهرچند

سنشباالیهجدهسالباشد.
*سفیهیکهسفاهتشمتصلبهصغرسنشبودهاستهرچند

سنشباالیهجدهسالباشد.۳
و اطالع آيا که است اين ولی مورد در ديگر مسئله  -3-9-5
اين و میانجیگریکفايتمیکند اولیاءدرجلسه از يکی حضور
تکلیفراازمیانجیگربرطرفمیکنديااينکهمیانجیمکلفاست
درصورتوجودپدروجدپدریهردورامطلعسازدوبهفرآيند
میانجیگریدعوتنمايد؟درپاسخمیتوانگفتباتوجهبهعرف

حاکمدرجامعهحضوريکیازاولیاءکفايتمیکند.

1- بهتر است در چنین مواردی میانجیگر از مقام قضایی کسب تکلیف کند.

پانزده سال تمام  نه و  به ترتیب  بلوغ در دختران و پسران  ۲- ماده 1۴۷ ق.م.ا: سن 

قمری است. تبصره 1 ماده 1۲10 ق.م: سن بلوغ در پسر پانزده سال قمری و در دختر 

نه سال تمام قمری است.

و  می باشد  خود  پدری  جد  و  پدر  قهری  والیت  تحت  صغیر،  طفل   :11۸0 ماده   -3

همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل 

به صغر باشد.
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ولی اصاًل که فرض اين مورد در آيیننامه 25 ماده -4-9-5
وصی آيا که سوال اين به پاسخی و است مجمل نباشد موجود
از میانجیمیبايست و باشد داشته را ولی نقش قیممیتواند و
ايشاندعوتکند،يااينکهحضورايشانموضوعیتینداردبهدست
نمیدهد.ازيکسومیتوانگفتچونآيیننامهصحبتیازوصیو
قیمنداردوبهطورکلیمقررکردهاستکهدرصورتعدمحضور
ولیوسرپرست،مراتبجهتتعیینتکلیفبهمقامقضايیاعالم
شودبنابراينمیانجیگرنمیبايستخوددراينموردتصمیمبگیرد
واقدامکندوازديگرسومیتوانگفتوصیوقیمدرواقعقائم
مقامولیهستندلذاحکممادهمشمولايشاننیزمیشود؛بهنظر
میرسداستداللاول،موافقاحتیاطبودهوبهتراستمیانجیقبل

ازهراقدامیازمقامقضايیکسبتکلیفکند.
5-9-5-ذکرايننکتهالزامیستکهمادرياجدمادریيابرادر
ولیمحسوب قانونی نظر از اينها امثال و دايی و عمو يا بزرگتر
آيیننامه ماده25 در مذکور واليت مفهوم از خارج و نمیشوند
ولی حضور از کفايت اشخاص اين حضور روی اين از هستند.
اين حضور صرف به را جلسه نمیبايست میانجیگر و نمیکند

اشخاصبرگزارکند.
افراد به سرپرست عنوان گفت بتوان شايد عرف در -6-9-5 
سرپرست از مراد میرسد هم نظر به میشود اطالق فوقالذکر
درماده25نیزهمینموارداستاماازنظرقانونیهراصطالحی
معنایخاصخودرادارندوجزباتسامحنمیتوانآنرابهجای

اصطالحديگربهکاربرد.
نوجوانان و کودکان از حمايت قانون مطابق سرپرست لفظ
بیسرپرستوبدسرپرستمصوب۱۳۹2منصرفبهکسیاست
خانواده دادگاه موافقت و بهزيستی سازمان از درخواست با که
نگهداریوتامیننیازهایمادیومعنویطفلرابرعهدهمیگیرد،
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مشروطبراينکهپدر،مادرياجدپدریياوصیوجودنداشتهباشد
بهحکمدادگاهسلب ايشان ياصالحیت نباشد قیدحیات يادر

شدهباشد۱.
شناسنامه در طفل نام سرپرستی صورت در اينکه به توجه با
میبايست حتماً میانجی میشود درج سرپرستان يا سرپرست
از االمکان ياحتی و نمايد توجه توضیحاتشناسنامه بهصفحه
ثبتاحوالمحلاستعالمنمايدوحکمدادگاهدراينموردرااز

سرپرستمطالبهکند.
الزمبهذکراستکهماده5قانونمذکوردرمورداينکهچهکسانی
میتوانندسرپرستیطفلرااخذنمايندمقررمیدارد:»افرادذيل
از را قانون اين نوجوانانمشمول و میتوانندسرپرستیکودکان

سازمان)بهزيستی(درخواستنمايند:
الف:زنوشوهریکهپنجسالازتاريخازدواجآنانگذشتهباشدو
ازاينازدواجصاحبفرزندنشدهباشند،مشروطبهاينکهحداقل

يکیازآنانبیشازسیسالسنداشتهباشد
ب:زنوشوهردارایفرزند،مشروطبراينکهحداقليکیازآنان

بیشازسیسالسنداشتهباشند
ج:دخترانوزنانبدونشوهر،درصورتیکهحداقلسیسال
سنداشتهباشندمنحصراًحقسرپرستیاناثراخواهندداشت«
ازاينرویمیانجیدرعملبهتکلیفمقرردرماده25آيیننامه
که بود مواجهخواهد بدونشوهر ودختر زن يا وشوهر زن با
روند در حضور برای سرپرست( عنوان به ( ايشان از میبايست
حکم چون و نمايد دعوت سال ۱8 زير اشخاص میانجیگری
سرپرستیبرایزنوشوهرمشترکاًصادرمیشودبرخالفآنچه
درمورداولیایقهریبیانشددرموردسرپرستانضروريستکه

1- ر.ک ماده ۸ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست
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ازهردوايشاندعوتنمايدوحضورهردوالزامیخواهدبود.
درمورداينکهآياافرادیهمچونعمويادايیياعمهيامادربزرگ
وامثالاينهانیزمشموالنعنوانسرپرستیمیشوندياخیراشاره
نظر از اما است، مثبت سوال اين به پاسخ عرف نظر از که شد
قانونیباتوجهبهقانونحمايتازکودکانونوجوانانبیسرپرست
قابل و بدسرپرست يا بیسرپرست را اطفالی که بدسرپرست و
وصی و پدری جد مادر، پدر، که میداند سرپرستی به سپردن
منصوبازسویولیقهرینداشتهباشندلذاعالوهبراشخاصیکه
ازدادگاهحکمسرپرستیگرفتهاندمادرووصینیز)هرچندکه

داخلدرعنوانولینیستند(مشمولعنوانسرپرستمیشوند.
5-9-7- عالوهبرابهامدرمفهومولیوسرپرستنقصديگری
و اطفال مورد در تنها که است اين دارد آيیننامه 25 ماده که
نوجواناناستدرحالیکهدرستتربوددرموردمحجورينبهطور

عامباشدومجنونوسفیهرانیزشاملشود.
عالوهبرايندرموردمفلسوورشکستهنیزتعیینتکلیفنشده
استکهاگرگفتگویطرفینمنجربهتوافقمالیوپرداختپول
نافذ توافق باشد ازجرم ناشی وجبرانضرر برایجلبرضايت
استياخیروآيااطالعوحضورديّان)طلبکاران(لزومیدارديانه؛
باتوجهبهاصولکلیحقوقچنینتوافقیرامیبايستغیرنافذ
دانست،بديهیاستجلبرضايتطلبکارانوتنفیذتوافقازسوی
آنها)درصورتیکهتوافقمالیباشد(مستلزماطالعايشانازامر
میانجیگریاستوشايدنیازبهدعوتازديانيامديرتصفیهامور
ورشکستگیدرجلساتمیانجیگریباشد؛درهرحالاينموردنیز
ازجملهموارديستکهمیانجیگرمیبايستقبلازهراقدامیاز

مقامقضايیکسبتکلیفکند.
درجمعبندیمطالبفوقبايدگفتدرموردافرادزير۱8سالدر
صورتوجودپدروجدپدریحضورايشانبهعنوانولیالزامی
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استودرصورتعدموجودايشانسرپرستیکهبهحکمدادگاه
سرپرستیطفلرادارد،مادرووصیمنصوبازطرفولیقهریبه
عنوانسرپرستمیبايستدرجلساتحضورداشتهباشندهمین
میبايست نیز سال هجده باالی سفیه و مجنون مورد در حکم
آنجايیکهسازش نیز ورشکسته و مفلس مورد در رعايتشود،
اين در میبايست میانجیگر میشود انجام مالی توافق اساس بر

خصوصازمقامقضايیکسبتکلیفنمايد.
5-9-8-اخذتايیدولیياسرپرستدرتوافقمالیاشخاصزير
هجدهسال:ماده2۶آيیننامههرگونهتوافقدرامورمالیتوسط
سرپرست يا ولی تايید به منوط را سال هجده از کمتر شخص
ویکردهاست۱.همچنینهرگونهتوافقاعمازمالیوغیرمالی
توسطافرادغیربالغنیزمیبايستبهتايیدولیياسرپرستبرسد
ودرصورتعدمتايیدولیياسرپرستياعدمامکاندسترسی
داده اطالع مقامقضايی به تکلیف تعیین مراتبجهت ايشان به

خواهدشد.
تفاوتماده25با2۶درايناستکهدرماده25تنهاصحبتاز
امادرماده2۶کهفرضآنتوافق حضورولیوسرپرستاست
مالیاستعالوهبرحضور،تأيیدولیياسرپرستنیزالزامیاست،

بنابراين:
*اگرشاکیيامشتکیعنهزير۱8سالسنداشتهباشدبهطور
میانجیگری روند در ياسرپرستوی ولی وحضور اطالع مطلق
تکلیف تعیین قضايی مقام ودرصورتعدمحضور است الزامی

خواهدکرد.

1- با توجه به اصالح ماده 1۲10 ق.م در سال 13۷0 که سن 1۸ سال را که سابقًا به 

عنوان اماره رشد بود حذف کرده است، قبول حکم ماده ۲۶ در صورتی که فرد زیر 1۸ 

سال عالوه بر بلوغ دارای رشد نیز باشد با قواعد کلی حقوقی سازگار به نظر نمی رسد و 

نیاز به تایید عمل حقوقی توسط دیگری در این حالت توجیهی ندارد.
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*اگرشاکیيامشتکیعنهزير۱8سالداشتهباشدامابالغباشد
)يعنیسنویبین۹يا۱5تا۱8سالباشد(هرچندحضورولی
تايید به نیازی غیرمالی توافقات در اما است الزامی ياسرپرست

ايشاننیست.
*اگرشاکیزير۱8سالداشتهباشدامابالغ)يعنیسنویبین
۹يا۱5تا۱8سالباشد(ورشیدباشدهرگونهتوافقیباحضور
وتايیدولیياسرپرستانجاممیشودواساساًدرموردافرادغیر
بالغاينولی)پدروجدپدری(ياسرپرست)مادر،وصیمنصوب
ازطرفولیقهری،اشخاصیکهحکمسرپرستیگرفتهاند(است

کهازطرففردغیربالغتوافقراانجاممیدهد.
5-10- تهیه صورت مجلس و ارائه گزارش به مقام قضایی: در
نهايتوظیفهمیانجیگراينخواهدبود،کارهايیراکهبهمنظور
و طرفین اظهارات و گفتگو همچنین و داده انجام میانجیگری
نتیجهحاصلهراصورتمجلسکردهوبهمقامقضايیگزارشدهد.
در ذکرشود آن در میبايست که مواردی و متنصورتمجلس
به توافقی که جايی با شده حاصل سازش و توافقی که موردی

دستنیامدهمتفاوتاست.دراينموردسهفرضمطرحاست
فرضاول:درصورتیکهتوافقیحاصلنشودوعدمحصولسازش
میانجیگری جلسات در طرفین نیافتن حضور دلیل به توافق و
باشد میانجیگری فرآيند انجام و جلسات برگزاری امکان عدم و
میانجیگرتنهاگزارشفعالیتخودراارائهدادهوعدمامکانانجام
اينصورت در کرد؛ خواهد اعالم قضايی مقام به را میانجیگری
ارجاعبهمیانجیگریلغوورسیدگیقضايیادامهخواهديافت۱.

فرضدوم:درموردیکهعلیرغمحضورطرفینوانجاممذاکرات،
در را ذيل موارد میبايست میانجی است نشده حاصل توافقی

1- ر.ک ماده 3۷ آیین نامه
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صورتمجلسقیدنمايد:
۱-گزارشفعالیتهایخودمیانجیاعمازتماسهایگرفتهشده
وجلساتیکهبرگذارنمودهواشخاصیراکهبنابرصالحديدو

لزومدعوتکردهاست
2-خالصهایازگفتگوهایطرفینمشتملبرکلیتیازمذاکرات

انجامشدهفارغازجزئیات
و روانی،جسمانی آثار لحاظ از ديده بزه کلی وضعیت بیان -۳

مالیجرم
۴-ذکرمراتبندامتياعذرخواهیمتهموهمچنینتالشوی

جهتجبرانآثارجرموالتیامبخشیدنبهآالمبزهديده.۱
فرضسوم:اگردرنتیجهمیانجیگریتوافقیبهدستآمدهاست
گزارشیکهمشتملبرتوافقطرفیناستوصورتمجلسسازشی
نامیدهمیشود،مطابقتبصره2ماده2۴آيیننامهعالوهبرچهار
موردفوقمیبايستمشتملبر»مشروحتوافقباذکرکلیهجزئیات

وبیانتعهداتبزهديدهومتهمبدونهرگونهابهامی«باشد.
طرفین به میانجی توسط میبايست شده تهیه صورتمجلس
ايشانرسانیدهشودودرصورتیکهطرفین امضای به و تفهیم
يايکیازايشانصورتمجلسراامضانکندمراتِباستنکاف،در

صورتمجلسدرجمیشود.

1- ر.ک: ماده 1۴ و تبصره 1 ماده ۲۴ آیین نامه.





فصل پنجم: فصل پنجم: 
شرایط توافقشرایط توافق



فرایند میانجیگری فرصتی است برای اینکه طرفین اختالف، در مورد جرم 
واقع شده به گفتگو بنشینند و توافقی حاصل نمایند که در مختومه شدن 
سریعتر و کم هزینه تر پرونده موثر افتد، بنابراین در بحث توافقات مربوط 
به میانجیگری فارغ از نظر و دستورات قضایی مبنای توافق، خواست و 
اراده خود طرفین است؛ اما مطلبی که باید مورد توجه باشد این است که 
متهم و شاکی ملزم به رعایت شرایطی در مفاد توافق هستند و نباید تصور 

شود که هر گونه خواستند میتوانند توافق کنند.
 توافق و تعهداتی که بین طرفین اختالف انجام می پذیرد می بایست حائز 
را  طرفین  میانجیگری  روند  در  می بایست  میانجیگران  و  باشد  شرایطی 
متوجه نمایند که توافقات و تعهدات حاصله عالوه بر اینکه از نظر اخالقی 
قوانین  مغایر  نباید  نیز  لحاظ شرعی و حقوقی  از  باشد  منصفانه  می بایست 
آمره، اخالق حسنه و نظم عمومی باشد؛ همچنین با توجه بر اینکه تعهدات 
طرفین در قالب شرط برای رضایت و گذشت شاکی مطرح خواهد بود لذا 
یعنی  باشد  نیز  شروط  صحت  عمومی  شرایط  تابع  می بایست  تعهدات  این 
مخالفت با شرع نداشته باشد، دارای قابلیت اجرا بوده )مقدور بودن( و 
همچنین غیر عقالیی نباشد. در ادامه توضیحی مختصر در مورد هر یک از 

شرایط فوق بیان می گردد.



1- قوانین آمره:
نهفقطدرمیانجیگریکهبهطورکلیدرتمامیتوافقات،اشخاص
نمیتوانندعلیهقوانینآمرهتوافقنمايند۱.دريکتقسیمبندی
تکمیلی قوانین میشوند، تقسیم تکمیلی و آمره به قوانین کلی
ارشادوضعکرده رادرمقام آنها قانونگذار قوانینیهستندکه
استتاجايگزينسکوتطرفینباشد2؛درمقابل،قوانینآمرهامر
ونهیقانونیهستندکهقانونگذاراجازهتخطیازآنهارانمیدهد

وهیچتوافقینمیبايستبرخالفآنباشد.
در خیارات به مربوط قوانین تکمیلی قوانین بارزترين جمله از
نحوه به مربوط قوانین آمره قوانین جمله از و هستند معاملهها
دادرسی،قانونکاروبیمهتامیناجتماعیرامیتواننامبرد.به
عنوانمثالاگرشاکیکارفرماومتهمکارگراوباشدوتوافقنمايند
کهکارگربدونبیمهومزايايیهمچونپايانکارياحداقلدستمزد
بهکاربرایاوادامهدهدچنینتوافقیبهجهتمغايرتباقوانین

آمرهبالاثراست.

1- ماده 10 ق.م در این خصوص مقرر میدارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی 

که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

۲- ر.ک کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج1، تهران، شرکت سهامی انتشار، 

13۹3، ص 1۴۹ الی 1۵۸
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۲- اخالق حسنه:
حسنه اخالق با مغايرت میبايست توافق فوق، مورد بر عالوه
حسنه اخالق ماهیت مورد در نظری لحاظ از باشد. نداشته نیز
واينکهآيااينمفهومبخشیازنظمعمومیاستياخیراختالف
نظراتیوجودداردکهنیازیبهطرحآنهادرايننوشتارنیستاما
آنچهمسلماستاخالقحسنهبهعنوانفاکتوریمهمدرتقیید
توافقاتاشخاصموردپذيرشقانونگذاربودهودراينموردبیان
بر يا عمومی نظم مخل که قراردادهايی و »عقود داشتهاست:
خالفاخالقحسنهکهمغايرباموازينشرعباشددردادگاهقابل
ترتیباثرنیست«1همچنینقانونمدنیمقررمیدارد:»محکمه
نمیتواندقوانینخارجیوياقراردادهایخصوصیراکهبرخالف
احساسات کردن دار جريحه واسطه به يا و بوده حسنه اخالق
جامعهيابهعلتديگرمخالفبانظمعمومیمحسوبمیشودبه
موقعاجراگذارد،اگرچهاجراءقوانینمزبوراصوالمجازباشد«2
.ماده۹۶0قانونمدنیرامیتوانبهعنوانمثالیدراينمورد
ذکرکرد،اينمادهمقررمیدارد»هیچکسنمیتواندازخودسلب
حريّتنمايدويادرحدودیکهمخالفقوانینويااخالقحسنه

باشدازاستفادهازحريتخودصرفنظرنمايد«.
مثالديگریکهمیتوانبیانکردايناستکهدرصورتیکهتوافق
شدهباشدبهمنظوررضايتوگذشت،متهمدرمالءعامومقابل
همگانبهخودتوهینناپسندکندياعملیخالفعرفونزاکت
کهدورازشأناوستانجامدهدچنینتوافقیبهجهتمغايرت
بااخالقحسنهدارایاثروقابلاجرانخواهدبود؛همچنیناست
درجايیکهشاکیومتهمدوبرادرباشندکهشاکیبرایگذشت

1- ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی

۲- ماده ۹۷۵ ق.م
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وصرفنظرازشکايتخودشرطکندکهبرادر)متهم(بهخانه
پدریوبهديداروالديننرودوبراينامرتوافقکنند،بیشک

چنینتوافقیباطلاست.

۳- نظم عمومی:
آن برای زيادی تعاريف که گسترده مفهومیست عمومی نظم
ارائهشدهاست،وجهمشترکهمهتعريفهاارتباطاينمفهومبا
منافعومصالحعمومیجامعهاست.اشخاصنمیتواننددرروابط
خصوصیخودبهنحویتوافقنمايندکهبهمصالحعمومیجامعه
ازنظم و دارد واردکند.نظمعمومیچهرههایمختلفی خدشه
درامورسیاسی،اداری،نظامیوقضايیتانظمدرامورخانواده،
شغلیوحتیاحوالشخصیهراشاملمیشود.بهعنوانمثالاگر
طرفینتوافقکنندکهدرازایگذشتشاکی،متهمدرانتخابات
و خانواده اعضای که شود مکلف و دهد رای خاصی شخص به
چنديننفرديگررانیزدراينکارباخودهمراهکند،چنینتوافقی
مغايرتبانظمعمومیدربُعدسیاسیدارديادرفرضیکهمتهم
عضوشورایاسالمیشهراستتوافقنمايندکهبهفالنطرحرای

مثبتيامنفیدهد.۱

4- عدم مغایرت با شرع و قوانین:
توافقیکهدرآنموازينشرعیوقانونی)کهدربحثقوانینآمره
انجام توافق اگر است؛ بالاثر نشود رعايت شد( اشاره آن به نیز
کاری چنین انجام قانوناً و شرعاً که است عملی متضمن گرفته
جايزنیست،توافقباطلخواهدبود.مثالتوافقنمودهاندکهبرای
گذشتشاکی،متهمدرپروندهديگریکهشاکیدردادگاهداردبه

1- جهت مطالعه بیشتر در مفهوم نظم عمومی ر.ک: کاتوزیان، پیشین، ج1، ص 1۵۸ 

الی1۸0
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نفعاوشهادتدهددرحالیکهمتهماساساهیچاطالعینسبت
بهموضوعنداشتهوشاهدامرینبودهاست،چنینعملیبرخالف
شرعوقوانینبودهوبديهیاستکهتوافقبراساسآنباطلاست.
همچنیناستدرفرضیکهمتهممسئولیبلندپايهدرشهرداری
استوطرفینتوافقنمودهاندکهپروندهتخلفشاکیدرشهرداری
را)خارجازقوانینوضوابط(بهنحویحلوفصلنمايديابرای
ملکزراعیشاکیتغییرکاربریبگیرد.يامتهممتعهدمیشودکه
ملکخودرابراینگهداریوانبارمشروباتالکلیياکاالیقاچاق

دراختیارشاکیقراردهد.
بهطورکلیهرعملیکهمتضمنخالفشرعياخالفقانونباشد
نمیبايستمبنایتوافقباشدوتفاوتینداردکهطرفیناينمبنارا
پنهانکنندياابرازنمايندودرچنینمواردیدادگاهنهتنهامتعهد
راملزمبهانجامتعهدنخواهدکردبلکهدرصورتاطالعممانعتاز

انجامتعهدخواهدکرد.
معموال که است مطرح مسئله اين موردی چنین خصوص در
پنهان را خود شرعی موازين خالف و قانونی غیر نیت اشخاص
کردهوبیاننمیکنندامادرهرحالمیانجیبايددرصورتیکه

متوجهچنینمبنايیبرایتوافقشودازآنجلوگیرینمايد.
اساسابهتراستقبلازانجامتوافقمیانجیشروطالزمبرایمعتبر
بودنتوافقرابهطرفینگوشزدکندوتوضیحدهدکهدرصورت

عدمرعايتشرايطالزمهتوافقوسازشبیاثرخواهدبود.

5- مقدور بودن:
توافقطرفینبايدقابلانجامباشدوتوافقبرتعهدناشدنینشانگر
ايناستکهقصدحقیقیبرتوافقموجودنبوده.منظورازمقدور
بودنايناستکهموضوعتوافققابلیتاجراداشتهباشدومتهم
توانايیانجامآنرابالفعليابالقوهداشتهباشدبنابراينشرطیکه
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زمامآنامردراختیارمشروطعلیهنیستغیرمقدوراست؛مثال
متهمتعهدکندکهدرختانباغشاکیفالنمقدارمحصولدهد،
چنینشرطیغیرمقدوراستزيرامحصولدادندرختهرچند
متوقعاستومیتوانمقدماتآنرافراهمآورداماخارجازاراده
واختیارمتهماست.يااينکهفردیکهارتباطیباسیستمبانکی
ومسئولینمربوطهآننداردمتعهدشودکهازمديرعاملبانک
موافقتاعطایوامبرایشاکیبگیرد.باتوجهبهعدمقابلیتاجرا،

چنیناموریرانمیتوانمبنایتوافققرارداد.

6- عقالیی بودن:
شروطوتوافقاتطرفیننبايدلغووبیفايدهباشدوطرفیننبايدبر
عملیبیهودهتوافقکنندهماننداينکهفردچندشببهتنهايیدر

بیابانبهسربرديامسافتزيادیراپیادهطیکندوامثالاينها.

7- سایر موارد 
درکنارمواردفوقبهچندمطلبمهمديگرنیزبايدتوجهنمود:

7-1- تعیین وجه التزام:
طرفینمیتوانندبرایايفایتعهد،وجهالتزاممشخصکنند؛به
اينمعناکهمبلغیپولياتعهدیديگرمعینکنندتادرصورت
عدمبهانجامرسیدنتعهد،وجهالتزامازآِنمشروطلهباشد.مثال
شاکیبرایگذشتازشکايتخودشرطکردهاستکهمتهمدر
انتخاباتآتیاتحاديهصنفیشرکتنکندومبلغیرابهعنوانوجه
التزاممعینکردهاند؛بديهیستکهتعیینوجهالتزاممطابقاصول

کلیحقوقیبودهوبدوناشکالاست۱.

عمومی  نظریه  مصطفی،  سید  داماد،  محقق  به  کنید  رجوع  بیشتر  مطالعه  1- جهت 

التزامات در حقوق اسالمی، مرکز نشر علوم اسالمی، تهران، 13۸۸، ص۸۷  شروط و 

الی 1۶3
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7-2- تعهد به ترک فعل:
سوالايناستکهآيادرامرمیانجیگری،ترکفعلرامیتوانبه
عنوانتعهدپذيرفت؟درپاسخبهاينسوالاينتوضیحضروريست
کهگاهچنیناستکهشرطمیشودمتهممبلغیپولبهشاکی
بپردازدياازفالنسمتاستعفاکندياعملديگریانجامدهددر
چنینفرضهايیکهموضوِعتعهدفعلاست،تعهدبهانجاممیرسد
وبعدااشکالیپیشنخواهدآمد؛امادرصورتیکهموضوعتعهد
ترکفعلباشدبهاينمعناکهمتهممتعهدشودعملیرادرمدت
ازاعضای نفر اينکهدو انجامندهدمانند بهطورمطلق يا معین
يکاتحاديه)مثالاتحاديهلباسفروشان(شاکیومتهمهستند؛
شاکیبرایاينکهگذشتنمايدشرطمیکندکهمتهمهیچگاهبه
عضويتهیأتمديرهاتحاديهدرنیايدوبرایاينامرکانديدنشود،
مدت، وطی تعلیق از پس و میآيد عمل به توافق مبنا اين بر
متهم)سابق( سال چند از بعد اما میشود مختومه پرونده نهايتا
کانديدشدهوبهعضويتهیأتمديرهانتخابمیشود؛درچنین
فرد اينکه يا میافتد جريان به مجدد کیفری پرونده آيا مواردی
توسطدادگاهملزمبهرعايتتعهدمیشودوتکلیفتوافقوتعلیق

سابقچهخواهدبود،محلبحثاست.
به فعل ترک قبول اينکه رغم علی و حقوقی مباحث از فارغ 
قِسم اين بهتراست اما ندارد قانونیمشکلی نظر از تعهد عنوان
تعهداتبهعنوانمبنایتوافققرارنگیرندومیانجیگرنیزدرچنین
مواردیحتماازمقامقضايیکسبتکلیفنمايدزيرانقضتعهددر
آيندهدرچنینمواردیمحتملاستوموجبطرحمجددشکايت
خواهدشدواينچیزیاستکهباهدفمیانجیگریکهکاستناز

حجمکاریمحاکمبوددرمغايرتاست.
بهطورکلیبهتراستدادگاهجهتپیشگیریازمشکالتآتی،
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تعهددائمیومطلقرانپذيرد)خواهفعلوخواهترکفعل(وبرای
انجامتعهداتزماِنمعینیتعیینشودومیانجینیزدراينمورد

راهنمايیالزمرابهطرفینارائهنمايد.

7-3- تعهد به نفع یا ضرر ثالث:
درقراردادهايیکهاشخاصمنعقدمیکننداصلبرايناستکه
سودوزيانتوافقتنهامتوجهکسانیاستکهآنراانجامدادهاند.
سوالکهمطرحمیشودايناستکهآياصحیحاستدرتوافق،

تعهدیبهنفعياضررثالث)فردیغیرازطرفین(انجامشود؟
بودن نسبی اصل عنوان تحت سوال اين حقوقی مباحث در
قراردادهاموردبحثقرارمیگیرد؛ايناصلبدينمعنااستکه
بهعبارت « بهطرفینآناست تنهانسبت قرارداد نتايج و آثار
ديگرکسانیکهطرفینعقدنیستندمستقیمانفعويازيانیازعقد
نخواهندداشت،ايناصلمبتنیاستبراصلحاکمیتارادهکهبه
موجبآنهیچکسنمیتواندارادهخودرابرديگریتحمیلکند
ودينیياحقیرابرعهدهاوبگذاردوياحقیرابرایاوبهوجود

ياازاوسلبکند«1.
تعبیر دو ثالثمیتوان نفع به تعهد درخصوص نظری لحاظ از
داشت،يکیاينکهتعهدبهنفعطرفقراردادايجادمیشودسپس
اوحقاستفادهرابهثالثمیدهد؛قبولاينتعبیرمشکلرابرطرف
کردهوجایبحثیباقینمیگذارد،مثالشاکیشرطمیکندکه
برایرضايتمبلغیپولبهحسابفالنشخصريختهشود،در
اينفرضاگرمعتقدباشیمکهحقبرایخودشاکیايجادشدهو
خوداومالکپولاستوسپساوآنرابهثالثانتقالداده)در
واقعدرعالمحقوقیمالکیتپولابتدابهشاکیوسپسبهثالث
منتقلشدهاست(بااينتعبیرتعهدبهنفعثالثبااشکالنظری

1- محقق داماد، پیشین، ص۵۶۴-۵۶3
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ثالث کهشخص است اين نظريه اين نتیجه بود. نخواهد مواجه
مستقیماذیحقنمیگرددپسمستقیماحقرجوعبهمتهمو
مطالبهانجامتعهدرانیزنخواهدداشت۱،مثالشاکیمبلغیپولبه
شخصیبدهکاراستدرروندمیانجیگریتوافقمیکنندکهبدهی
رامتهمپرداختکند.درمقابلدرصورتیکهمعتقدباشیمحق،
مستقیمابرایثالثايجادشدهاستدراينصورتثالثخودذی
حقاصیلبودهوحقمراجعهمستقیمبهمتعهدراخواهدداشت
نکند،شاکی استفاده آن از و کند نظر ازحقخودصرف اگر و
نمیتواندمجددازمتهممطالبهحقکندمثالاگرشاکیومتهم
توافقکردهباشندکهمتهممبلغیپولبهشخصثالثیبپردازداما
بعدازتوافقثالثاعالمنمايدکهپولرانمیخواهد،برخالففرض

پیشینشاکینمیتواندپولرابرایخودمطالبهکند.
فارغازاينبحثنظری،بنابراصلنسبیبودنقراردادهادرهر
صورتموافقتثالثبرایايجادتعهدبهنفعياضرراوالزماست.
بنابرايناگرسازشبرمبنایايجادحقياتعهدبرایثالثاست
میانجیمیبايستآنشخصرانیزدرجريانتوافققراردادهو
حتیدرصورتلزومبرایشرکتدرجلساتمیانجیگریدعوت

کند.

1- محقق داماد، پیشین، ص۵۷3
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فصل ششم: فصل ششم: 
نتیجه میانجیگرینتیجه میانجیگری



پس از ارجاع امر کیفری به میانجیگری و انجام فرآیندهای میانجیگری 
طرفین  یا  است،  متصور  اقدامات،  این  نتیجه  برای  فرض  دو  نهایت  در 
اختالف در خصوص جبران ضرر ناشی از جرم توافق نموده و شاکی اعالم 
و  توافق  برای  میانجی  تالش   علی رغم  اینکه  یا  و  کرد  خواهد  رضایت 

سازش، توافقی به دست نیامده و نتیجه ای حاصل نخواهد شد.



1- عدم حصول توافق:
درصورتیکهتوافقحاصلنشودپروندهبهروندرسیدگیرسمی
ادامه نهايی قرار تاصدور را تحقیقات قاضی و بازخواهدگشت

خواهدداد۱.
دراينخصوصبهچندنکتهمهمحقوقیکهمیتواندبرایطرفین
آنها به نسبت میانجیگر میبايست و باشد ساز دغدغه اختالف

اطالعاتداشتهباشداشارهمیگردد؛
 1-1- سوالمهمیکهازنظرحقوقیذهنرامشغولمیسازداين
استکهاگرتوافقیحاصلنشود)اساسافارغازنتیجهحاصله(
آياقبولورودبهمیانجیگریوحتیقبولبرخیتعهداتازسوی
متهم توسط مجرمانه عمل ارتکاب ضمنی قبول منزله به متهم
آيادادگاهمیتواندقبولمیانجیگریوقبول بهحسابنمیآيد؟
راستای در که متهم سوی از ديگری تعهد هر يا پول پرداخت
جبرانضررناشیازجرمواقعشدهراامارهایبرمجرمبودنفرد

بداند؟
درپاسخبايدگفتصرفقبولمیانجیگریوتعهداتناشیازآن
وتالشبرایجلبرضايتشاکیوجبرانضررناشیازجرمرا

1- ر.ک خالقی، علی، پیشین، ص ۲1۵
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نمیتواناقراردانستزيراعالوهبراينکهمطابققسمتاخیرماده
نیست ابهام از ۱چنینعملیخالی اسالمی قانونمجازات ۱۶۶
وشايدفردباتصورحصولتوافقیآسانورهايیازرفتوآمد
را میانجیگری اداری، کارهای و قضايی مراجع به مدت طوالنی
پذيرفتهاست،اينکهقبولورودبهروندمیانجیگریاقرارياامارهای
برمجرمبودنفرددانستهشودباروحماده82ق.آ.د.کوغرض
ازآنکهصرفاًاعطایمهلتبهمتهمبرایجبرانضررهایناشی
ازجرموجلبرضايتبزهديدهمیباشدبهدوراست)فارغازاينکه
داليلتوجهاتهامبهفردقویباشديانه(واگربناباشدکهقبول
اقرار معنای به میانجیگری روند در تعهدی قبول يا میانجیگری
ياامارهایبرعلیهمتهمباشدکمترمتهمیراضیبرورودبهامر

میانجیگریخواهدشد.
میانجیگری روند در متهم که میشود بغرنج جايی مطلب اما
امر اين و کند اقرار مجرمانه عمل ارتکاب به نسبت بهصراحت
باشد. رسیده او امضای به و درج میانجیگری صورتمجلس در
فارغازاينکهتوافقیحاصلشدهاستياخیر؛الجرماينعملرا
میبايستاقرارخارجازدادگاهدانستاجماالجزدرموردحدود
کهمیبايستعندالحاکمباشددرموردسايرجرايممعتبراست2.
البتهچنیناقراریمیبايستبرایقاضیيقینآورباشدوانکارفرد

چنینيقینیرامتزلزلخواهدکردواقرارراغیرقابلاستناد.
مندرجات میتوانند طرفین آيا که است اين ديگر سوال -2-1

صورتمجلسرامنکرشوندياخیر.

1- ماده 1۶۶ ق.م.ا: اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر با فعل از قبیل 

اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

در  قاضی  نزد  که  دارد  اعتبار شرعی  در صورتی  اقرار  ماده ۲1۸ ق.م.ا:   ۲ تبصره   -۲

محکمه انجام گیرد. )این مقرره قانونی مربوط به حدود است( و البته در خصوص اقرار 

نسبت به سایر جرایم اختالف نظر است.
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زيادی حد تا آن انکار امکان صورتمجلس، مندرجات مورد در
توسط شده تهیه صورتمجلس که داشت خواهد اين با ارتباط

میانجیسندرسمیدانستهشودياسندعادی.
آنچهمسلماستصورتمجلستنظیمیتوسطمیانجیراازنظر
قانونثبتنمیتوانسندرسمیدانستزيراآنچهازمجموعقواعد
ثبتیاستنباطمیشودايناستکهازنظراينقانونتنهاسندی
کهدرادارهثبتياتوسطسردفترانتنظیمشودرسمیاست۱.اما
تعريفقانونمدنیازسندرسمیموسعتراستوعالوهبراسناد
تنظیمیدرادارهثبتويادفاتراسنادرسمی،اسنادیکهدرنزد
سايرمامورينرسمیدرحدودصالحیتايشانوبرطبققانون

تنظیممیشودنیزرسمیدانستهشدهاست.2
باتوجهبهاينکهمنظورازماموررسمیاعمازايناستکهفرداز
نظراستخدامیکارمنددولتباشدياخیرواينکهفردازنظرقانونی
ماموريتوصالحیتتنظیمسندراداشتهباشدرسمیمحسوب
میشودازاينرویمیتوانگفتصورتمجلسیکهمیانجیتهیه
با مطلب اين قبول باشد، مفهوم اين مشمول میتواند میکند
ديدگاهبرخیازصاحبنظرانسازگاراستيکیازاساتیدحقوقی
دراينموردمینويسند:گزارشاصالحیکهدادگاهدرمقاماعالم
سازشدوطرفدعواتنظیممیکندرسمیاستهرچندحاوی

اعمالحقوقیوقرارباشد۳.
در قضايی مقام سوی از امر تفويذ با میانجی اينکه به توجه با
مورد اين در و میکند اقدام طرفین بین توافق و سازش جهت

1- ر.ک: ماده ۷0 قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی.

۲- ماده 1۲۸۷ ق.م: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و امالک و یا دفاتر اسناد رسمی یا 

در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صالحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم 

شده باشد رسمی است.

3- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، تهران، نشر میزان، 13۸۷، ص ۷۶۷.
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)کهالبتهکاریغیرقضايیاست(قائممقاماومحسوبمیشودلذا
برطبقايننظرسندتنظیمیتوسطمیانجیرامیتوانرسمی
میانجی توسط شده تهیه صورتمجلس دانستن رسمی دانست،
کهبهامضایطرفیننیزرسیدهاستبهاينمعنااستکهطرفین

نخواهندتوانستمندرجاتآنراانکارنمايند.
درمقامرداستداللفوقمیتوانگفتازنظرمبانیواصولحقوقی
قبولايننظرمیتواندصحیحباشداماعالوهبراينکهداشتننقش
قائممقامیمیانجیبرایمقامقضايیبعیداست،جايگاهوکارکرد
به سازگار صورتمجلس دانستن رسمی سند با نیز میانجیگری

نظرنمیرسد.
درهرصورتضروریاستافرادیکهبهعنوانمیانجیانتخاب
و آن انواع و سند مفهوم با خود آموزشی دوره در میشوند
اهمیتزايدالوصوفسندرسمیآشنايیپیداکنند.زيراحتیاگر
اماره عنوان به نشود دانسته رسمی سند سازشی صورتمجلس

قضايیقابلاستنادخواهدبود.

۲- حصول توافق:
بهفرضحصولتوافقدوحالتمتصورخواهدبوداولاينکهتوافق
حاصلهمشتملبررضايتوگذشتشاکیاستودوماينکهدر
جبران ترتیبات و میشود توافق خسارات جبران نحوه خصوص
ضررمعینمیشودامادرعینحالشاکیازشکايتخودصرف
نظرنکردهوگذشت)بهمعنایاخصکلمه(نمیکند.درهردو
حالتياجرمقابلگذشتاستياغیرقابلگذشت؛بنابراينچهار

فرضمطرحخواهدبود.
2-1- فرض اول:گذشتشاکیدرجرايمقابلگذشت

درصورتگذشتشاکیاگرجرمقابلگذشتباشدقرارموقوفی
تعقیبصادرخواهدشد؛توضیحاينکهمطابقماده۱۳ق.آ.د.ک
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مواردیهمچونفوت يامدعیخصوصیدرکنار گذشتشاکی
متهم،شمولعفو،شمولمرورزمانو...ازجملهمواردموقوفی
تعقیباست۱.قرارموقوفیتعقیبدرواقعيکقرارشکلیوبه
معنایعدمامکانادامهتعقیبکیفریوانجامتحقیقاتمقدماتی،
درجرائم وگذشتشاکی است2 اتهام اثبات ازداليل نظر قطع
قابلگذشتازمواردیاستکهامکانادامهتعقیبمتهمیرااز

بینمیبرد.
قانونمجازاتاسالمیجرائمقابلگذشتراچنینتعريفکرده
و رسیدگی و تعقیب ادامه و شروع که میباشند جرائمی است:
اجرایمجازاتمنوطبهشکايتشاکیوعدمگذشتویاست۳.
ازنظرقانونمجازاتگذشتمیبايستمنّجزباشدوبهگذشت
مشروطومعلقدرصورتیترتیباثردادهمیشودکهآنشرط
در میانجی میبايست بنابراين باشد۴ يافته تحقق علیه معلق يا
موردگذشتمشروِطشاکیمتوجهاينمطلببودهواثرگذشت
میبايست همچنین دهد، توضیح طرفین به را معلق و مشروط
متذکرشودکهمطابقشقاخیرماده۱0۱ق.م.اعدولازگذشت

مسموعنیست.

1- ماده 13 ق.آ.د.ک: تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین 

اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: 

الف( فوت متهم یا محکوم علیه

 ب( گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

 پ( شمول عفو

 ت( فسخ مجازات قانونی

 ث( شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون

 ج( توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون

 چ( اعتبار امر مختوم. 

۲- خالقی، علی، پیشین، ص ۲۸۵

3- تبصره 1 ماده 100 ق.م.ا

۴- ر.ک ماده 101 قانون مجازات اسالمی
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که است اين دارد وجود مشروط گذشت مورد در که اشکالی 
مطابقتبصره۱ماده۱0۱ق.م.اگذشِتمشروطيامعلقمانعبه
رسیدگیوصدورحکمنیستهرچندکهاجرایمجازاتمنوط
بهعدمتحققشرايطيامعلقعلیهاستازاينرویبسیارحائز
اهمیتخواهدبودکهمیانجیدرصورتمجلسیکهتهیهمیکند
يا است بوده مطلق گذشت که کند اشاره نکته اين به صراحتاً

مشروطبهانجامتعهدات.
2-2- فرض دوم:گذشتشاکیدرجرايمغیرقابلگذشت:

جرائمی گذشت قابل غیر جرائم میدارد مقرر مجازات قانون 
بهتعقیبو میباشندکهشکايتشاکیوگذشتویدرشروع

رسیدگیوادامهآنهاواجرایمجازاتتاثیرندارد۱.
بندالفماده۳8ق.م.اگذشتشاکیدرجرائمغیرقابلگذشت
راازجملهجهاتتخفیفدانستهاستازاينرویحداقلنتیجه
فرد مجازات در تخفیف شاکی رضايت اخذ صورت در حاصله

خواهدبود2.
امابهطورخاصدربحثمیانجیگریگذشتورضايتشاکیيا
مدعیخصوصیباتوجهبهماده82همانقانونموجبخواهدشد
کهمقامقضايیپسازاخذموافقتمتهمتعقیبویراازششماه

تادوسالمعلقکندوقرارتعلیقتعقیبصادرنمايد.

1- تبصره ۲ ماده 100 ق.م.ا

۲- ماده 3۷ ق.م.ا: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند 

مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد 

یا تبدیل کند. 

الف( تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

 ب( تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

 پ( تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

 ت( تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر. 
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شرطصدوراينقرار،عالوهبرتعزيردرجه۶و7و8بودنجرم،
عدموجودشاکیياگذشتاووياجبرانخسارتبزهديدهيامقرر
شدنترتیباتیبرایجبرانخسارت،ايناستکهمتهمفاقدسابقه
کیفریموثرباشدودرصورتوجودسابقهکیفریموثرتعقیبفرد
معلقنخواهدشد،برايناساساگرمتهمدارایسابقهکیفریموثر
باشدمقامقضايیاساساامررابهمیانجیگریارجاعنخواهدکرد.

بعد اگر کیفری دادرسی آيین قانون 8۱ ماده ۳ تبصره مطابق 
سابقه دارای متهم که شود معلوم تعقیب تعلیق سدورقرار از

محکومیتکیفریموثربودهاستقرارمزبورلغوخواهدشد۱.
نکتهقابلتوجهوبسیارمهمايناستکهمطابقتبصرهيکماده
مذکور»درصورتیکهمتهمدرمدتتعلیق،بهاتهامارتکابيکی
ازجرايممستوجبحد،قصاصياتعزيردرجههفتوباالترمورد
تعقیبقرارگیردوتعقیبویمنتهیبهصدورکیفرخواستگردد
ويادستورهایمقامقضايیرااجرانکندقرارتعلیق،لغووبارعايت
مقرراتمربوطبهتعدد)جرم(،تعقیببهعملمیآيدومدتیکه
تعقیبمعلقبودهاست،جزومدتمرورزمانمحسوبنمیشود،
ابقاء اتهامدومتبرئهگردددادگاهقرارتعلیقرا از چنانچهمتهم
میکند.مرجعصادرکنندهقرارمکلفاستبهمفاداينتبصرهدر

قرارصادرهتصريحکند«.
2-3- فرض سوم:برقراریترتیباتجبرانخسارتبدونگذشت

شاکیدرجرايمقابلگذشت
برقراری يا خسارت جبران به میانجیگری روند که صورتی در 
ترتیبیبرایجبرانخسارتبینجامدفارغازاينکهشاکیگذشت
کردهاستيانه،دادگاهمیتواندقرارتعلیقتعقیببهصالحديد

1- تبصره 3 ماده ۸1 ق.آ.د.ک: هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم 

دارای سابقه محکومیت کیفری موثر است قرار مزبور بالفاصله به وسیله مرجع صادر 

کننده لغو و تعقیب از سر گرفته می شود.
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دادگاهتعلیقخواهدشد.۱
جبران ق.م.اصرف ۳8 ماده ج بند مطابق مطلب، اين بر عالوه
تخفیف عوامل از آن جبران نحو مورد در توافق يا و خسارت
جبران به منتهی میانجیگری چنانچه روی اين از است مجازات
خسارتشاکیشوددرصورتیکهقرارتعلیقتعقیبصادرنشده

باشددرمجازاتفردتخفیفاعمالخواهدشد.
بدون خسارت جبران ترتیبات قراری بر چهارم: فرض   -4-2

گذشتشاکیدرجرايمغیرقابلگذشت
حکماينموردنیزهمانندموردقبلاست،يعنیقرارتعلیقتعقیب
صادرخواهدشدودرصورتعدمتعلیقوانجاممجازاتبههر

دلیل،درمجازاتتخفیفاعمالخواهدشد.

1- ر.ک ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری



فصلششم:نتیجهمیانجیگری

فصل هفتم: فصل هفتم: 

نظارت بر میانجیگران،  رسیدگی نظارت بر میانجیگران،  رسیدگی 

به به تخلفات و دستمزد میانجیگرتخلفات و دستمزد میانجیگر





1- نظارت بر میانجیگران و رسیدگی به تخلفات:
موسسات و میانجیگر اداری ساختار و سازمانی ماهیت نظر از 
میانجیگریافرادحقیقیياحقوقیغیردولتیهستندکهدربخشی
ازامورغیرقضايیمربوطبهپروندههایکیفریفعالیتمیکنند.

بديهیاستتعیینخطمشیونحوهفعالیت،نظارتوهمچنین
رسیدگیبهتخلفاتاحتمالیمیانجیگرانوموسساتمیانجیگری

برعهدهدستگاهقضااست.
خصوص اين در کیفری امور در میانجیگری آيیننامه 2 ماده 
مقررمیدارد:امورمربوطبهمیانجیگریمیتوانددرهردادسرايا
دادگاهزيرنظردادستانعمومیوانقالبيارئیسحوزهقضايی
محلساماندهیشود.دادستانيارئیسحوزهقضايیمیتوانداين
وظیفهرابهيکیازمعاونینخودارجاعدهد.بنابراينمیانجیگران
بهطورمستقیمزيرنظردادستانيارئیسحوزهقضايیيامعاون
ايشانفعالیتخواهندکردامادرسطحکشوریبهجهتهماهنگی
به امرمیانجیگریکیفری ايجادوحدترويهدر و برنامهريزی و
قوهقضائیه در میانجیگری امور دفتر آيیننامه، ۱۳ ماده تجويز
تشکیلوبرفعالیتمؤسساتمیانجیگریدرکشورنظارتخواهد
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داشتهمچنینابطالپروانهمؤسساتمیانجیگرینیزباايندفتر
خواهدبود.

اينکهرسیدگیبهتخلفاتمیانجیگرانوتصمیمگیریدرموردنحوه
تنبیهصنفیوانضباطیايشانباکداممرجعاستدرآيیننامهبه
روشنیذکرنشدهاست.۱اماآنچهمسلماستمسئولنظارتبر
نزد پرونده که است ربطی ذی قضايی مقام میانجیگری فرآيند
او به نیز میانجیگر تخلفات که است طبیعی لذا است مطرح او
گزارششودبنابرايناوستکهنحوهفعالیتمیانجیرابررسیو
تخلفاتاحتمالیراکشفوگزارشخواهدکردمضافاًبراينکه
طرفینپروندهنیزمیتواندمراتبعدمصالحیتوتعللمیانجیرا
بهاطالعاينمقامبرسانندمطابقماده2۹آيیننامهمقامقضايی
میتواندازارجاعمیانجیگریبهاشخاصيامؤسساتیکهدرانجام
عذر بدون مقرر مهلتهای در پاسخ اعالم و میانجیگری وظیفه
موجهتاخیروتعللمینمايندخودداریکند.اماهمانگونهکهبیان
شدابطالپروانهوبهطريقاولیرسیدگیوتنبیهانضباطیبادفتر

امورمیانجیگریخواهدبود.
آيامجدد باطلشد يامؤسسه فرد پروانه اگر اينکه درخصوص
آيیننامه پیشنويس خیر يا باشد میانجیگری متقاضی میتواند
مقررکردهبودکهبعدازسهسالشخصمیتواندمجددمتقاضی
باشدامادرآيیننامهفعلیذکریازاينمدتنشدهاستودرواقع

آيیننامهدراينموردساکتاست.

آیین نامه  واقع پیش نویس  اما در  بود  اعتبار  فاقد  قوه قضائیه که  رئیس  1- در مصوبه 

فعلی است این امر به این شکل تعیین تکلیف شده بود که احراز و اعمال مجازاتهای 

امور  مرکز  در  که  تخلفات  به  رسیدگی  هیئت  عنوان  تحت  هیئتی  توسط  انضباطی 

میانجیگری معاونت منابع انسانی قوه قضائیه تشکیل می شود به عمل خواهد آمد، و در 

آن پیش نویس موارد مربوط به تذکر یا توبیخ کتبی و ابطال پروانه ذکر شده بود که این 

موارد در تصویب نهایی به کل حذف شد.
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به باشدمیتوان فرد تنبیه کهمیتواندموجب مواردی ازجمله
مواردیهمچونکوتاهیدرانجامفرآيندمیانجیگری،عدمحفظ
اطالعاتطرفین،دريافتهرگونهوجهياماليااخذوعدهدريافت

مالازطرفینخارجازضوابطوامثالاينهارانامبرد.

۲- دستمزد میانجیگر: 
درپاياناينفصلدرخصوصدستمزدمیانجیمیبايستدانست
کهپرداختدستمزدمیانجیگربرعهدهمتقاضیمیانجیگریاست
ماده۳0آيیننامهدراينخصوصمقررمیدارد:پرداختدستمزد
طرفین درخواست صورت در و متقاضی عهده به میانجیگری
بالمناصفهبهعهدهآنانمیباشدحتیاگرمیانجیگریمنتهیبه
متهمچندين و اگرشاکی اينکه مورد در ماده اين نشود. توافق
نفرباشندهزينهمیانجیگریچگونهبینايشانتقسیمخواهدشد
به متهم نفر مثاًلدرموردیکهچند است نکرده تکلیف تعیین
مشارکتيامعاونتدرانجامعملمجرمانهایهستندوهمشاکی
وهممتهمانمتفقاًتقاضایارجاعپروندهبهمیانجیگریرادارند
را ديگر نصف متهمان و هزينه نصف شاکی آيا صورت اين در
پرداختخواهندکرديااينکهکلهزينهبرتعدادافراددخیلدر
پروندهتقسیموهريکسهمخودراپرداختخواهندکرد؟بهنظر
احتمالدومبهتراستامابديهیستکهدفترامورمیانجیگریدر

اينخصوصرفعابهامکردهووحدترويهايجادخواهدکرد.
با مطابقماده۳۱آيیننامهمیزاندستمزدونحوهپرداختآن
توجهبهنوعدعاویووضعیتمالیطرفینوسايراوضاعواحوال
تصويب به که است دستورالعملی موجب به پروندهها بر حاکم
پیشنهاد به قوهقضائیهمیرسد.حداکثردستمزدهرساله رئیس
میرسد دستمزد و حقوق شورای تصويب به دادگستری وزارت
را متعلقه تعرفه میانجیگر به پرونده ارجاع ضمن قضايی مقام
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درچهارچوبايندستورالعملبهطرفیناعالمودرقرارصادره
تصريحمینمايد.


وآخردعواناأنالحمدهللربالعالمین



فصلهفتم:نظارتبرمیانجیگران،رسیدگیبه...میانجیگر

پیوست:پیوست:
آیین نامه میانجیگری در امور کیفریآیین نامه میانجیگری در امور کیفری





آیین نامه میانجیگری در امور کیفری

ماده 1-دراينآيیننامه،اصطالحاتزيردرمعانیمشروحمربوط
بهکارمیروند:

الف-میانجیگری:فرايندیکهطیآنبزهديدهومتهمبامديريت
جرم نتايج و آثار علل، با رابطه در مناسب فضای در میانجیگر
بزه به نسبت ازآن ناشی راههایجبرانخسارات نیز و انتسابی
ديدهومتهمگفتگونمودهودرصورتحصولسازش،تعهداتو

حقوقطرفینتعیینمیگردد.
که مؤسسهای يا شخص اختالف، حل شورای میانجیگر: - ب
فرآيندگفتگووايجادسازشبینطرفینامرکیفریرامديريتو

تسهیلمینمايد.
پ-جرم:جرايمتعزيریدرجهشش،هفتوهشتکهمجازات

آنهاقابلتعلیقاست.
ت-مؤسسهمیانجیگر:مؤسسهایکهطبققوانینومقرراتحاکم
برمؤسساتغیرتجاریبهمنظورمیانجیگریتأسیسمیگردديا
سايرمؤسساتکهدرچارچوبقوانینيااساسنامهمربوط،صالحیت
الزمجهتمیانجیگریرادارندوبهتشخیصمقامقضايیارجاع

دهندهبرایاينمنظورتعیینمیشوند.
ث-فرآيندمیانجیگری:مجموعهاقداماتیکهطیآنبامديريت
میانجیگروباحضوربزهديدهومتهمودرصورتضرورتساير
اشخاصمؤثردرحصولسازشازقبیلاعضایخانواده،دوستان
ياهمکارانآنانونیزحسبمورداعضایجامعهمحلی،نهادهای
ذیربطرسمی،عمومیويامردمنهاد،برایحلوفصلاختالف
صورت در و پرداخته نظر تبادل و گفتگو به يکديگر با کیفری
حصولتوافق،صورتمجلسیتنظیموبرایمقامقضايیمربوط

ارسالمیشود.
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ج-جامعهمحلی:اشخاصيانهادهايیکهممکناستبهدلیل
ارتباطبامتهم،بزهديدهوياتأثیرپذيریازجرمونتايجآن،بتوانند
درفرآيندپاسخدهیبهجرم،مسئولیتپذيرکردنمتهموجلب

رضايتبزهديدهتأثیرگذارباشند.
چ-صورتمجلسسازش:متنیکهبهامضایمیانجیگروطرفین
اختالفمیرسدودرآنجزئیاتتوافقطرفینازجملهحقوقو

تکالیفآنهابهروشنیموردتصريحقرارمیگیرد.
يا دادسرا هر در تواند می میانجیگری به مربوط امور ماده 2-
دادگاهزيرنظردادستانعمومیوانقالبيارئیسحوزهقضايی
محلساماندهیشود،دادستانيارئیسحوزهقضايیمیتوانداين

وظیفهرابهيکیازمعاونینخودارجاعدهد.
ماده 3-ارجاعبهمیانجیگریدرمواردیکهدستگاههایدولتی
مربوط مقررات و قوانین رعايت با يامشتکیعنههستند شاکی

بالمانعاست.
ماده 4-جهتارجاعامرکیفریبهمیانجیگر،مقامقضايیبايد
طرفین نزد وی مقبولیت و تخصص صالحیت، اختالف، موضوع

اختالفراموردتوجهقراردهد.
ماده 5- درصورتتوافقطرفیناختالفبهمعرفیمیانجیگرو
موافقتمیانجیگرمرضیالطرفینآنان،میانجیگریپسازتأيید
میانجیگر تعیین عدم درصورت بود، خواهد وی با قضايی مقام

توسططرفین،مقامقضايیمیتواندرأساًاقدامکند.
میانجیگری به امر ارجاع جهت اختالف طرفین توافق -۶ ماده
توسطمقامقضايیصورتمجلسشدهوبهامضایآنانمیرسد.

يا محلی معتمدان میان از میتواند میانجیگر -7 ماده 
اولويتمددکاریاجتماعی، با دانشآموختگانرشتههایمختلف
مبانی و فقه و حقوق جامعهشناسی، روانشناسی، تربیتی، علوم

حقوقانتخابشود.
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مؤسسهای به را کیفری موضوع میتواند قضايی مقام ماده 8-
برایمیانجیگریارجاعدهد.دراينصورتمسئولمؤسسهمزبور

درقبالامرمیانجیگریبهقاضیمربوطپاسخگومیباشد.
ماده 9-فهرستیازاشخاصواجدصالحیتمیانجیگریدرهر
حوزه رئیس توسط طرفین به معرفی جهت صرفاً قضايی حوزه
قضايیمحلتهیهمیگردد،وجوداينفهرستمانعازارجاعامر

میانجیگریبهسايريننمیباشد.
ماده 10-احرازصالحیتمیانجیگرپسازتوافقطرفینبامقام
قضايیرسیدگیکنندهمیباشد.میانجیگرهابايدازمیانکسانی

انتخابشوندکهدارایشرايطزيرباشند:
الف-وثاقت

مورد در میانجیگری برای ايران اسالمی جمهوری تابعیت - ب
اتباعايرانی

پ-فقدانسابقهمحکومیتمؤثرکیفری
ت-حداقل)25(سالتمامشمسی

ماده 11-مؤسسهایمیتواندبهامرمیانجیگریبپردازدکهدارای
شرايطزيرباشد:

الف-بارعايتمقرراتقانونیثبتشدهباشد.
ب-میانجیگریدرزمرهموضوعفعالیتآنمؤسسهباشد.

پ-مؤسسيامؤسسانآنومیانجیگرهادارایشرايطمقرردر
ماده)۱0(اينآيیننامهباشند.

امر به که مؤسسه در شاغل افراد و مؤسسان يا مؤسس - ت
ازرشتههای میانجیگریمیپردازنددارایمدرکمعتبردريکی
روانشناسی،جامعهشناسی، تربیتی، علوم اجتماعی، مددکاری

حقوقوفقهومبانیحقوقباشند.
اداریو ازقضايیو تبصره -کارکنانشاغلدرقوهقضائیهاعم
متقاضی يا و میانجیگر نمیتوانند دادگستری ضابطان همچنین
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ايجادمؤسسهمیانجیگریشوند.
ماده 12-افرادموضوعماده)۱۱(اينآيیننامهبايدآموزشهای

الزمجهتمیانجیگریدرامورکیفریراطینمايند.
تبصره 1-آموزشمیانجیگرهاوموادآموزشیمربوط،مهارتها
ودانشالزمبرایمیانجیگریبايدتوسطقوهقضائیهباهمکاری
متقاضیان به و شده تهیه ذیربط دانشگاهی و علمی گروههای

میانجیگریآموزشدادهشود.
نیز غیردولتی و دولتی آموزشی مراکز و مؤسسات -2 تبصره 
میتوانندبراساسسرفصلهایمصوبقوهقضائیهوتحتنظارت

آننسبتبهآموزشمیانجیگرهااقدامنمايند.
به مربوط مفاهیم خصوص در بايد میانجیگرها -3 تبصره 
جرم آثار جرايم، انواع مدنی، مسئولیت کیفری، مسئولیت جرم،
وبزهديده،بزهکارواجتماع،روشهایمیانجیگریومهارتهای
جرائم، به رسیدگی آيین میانجیگر، تکالیف و وظايف مربوط،
چگونگیمديريتجلساترسیدگیبهاختالفاتطرفیندرامور

کیفریوسايرمواردآموزشهایالزمرافرابگیرند.
تبصره 4- مدت،شیوهوموضوعاتآموزشمیانجیگریبهموجب

دستورالعملیاستکهبهتصويبقوهقضائیهمیرسد.
کیفری امور در میانجیگری آموزشی دوره پايان در تبصره 5-
دوره گذراندن گواهی آموزشها، موفقیت با توأم گذراندن و

میانجیگریبهآموزشديدگاناعطامیشود.
تبصره 6-مدتاعتباراينگواهیسهسالاستوتمديدآناز

طرفمرجعصادرکنندهگواهی،بالمانعاست.
تبصره 7-درصورتتشخیصمرجعصدورگواهیمیانجیگری
بهتجديددورهآموزشمیانجیگریوبازآموزیآنها،میانجیگران
موظفبهشرکتدردورههایمذکورواخذگواهیمربوطمیباشند.
ماده 13-بهمنظورهماهنگی،برنامهريزی،ايجادوحدترويهو
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پروانه ابطال و میانجیگریدرکشور فعالیتمؤسسات بر نظارت
آنها،دفترامورمیانجیگریدرقوهقضائیهتشکیلمیشود.

ماده 14-میانجیگرموظفاستانجاموظايفمیانجیگریرادر
اسرعوقتپسازارجاعموضوعازطرفمقامقضايیشروعنمايدو
جلسهياجلساتمیانجیگریراحداکثردرمهلتمعینشدهتوسط
مقامقضايیتشکیلدهدوگزارشفعالیتخودواظهاراتطرفین

ونتیجهآنراصورتمجلسنمايد.
نیزموضوع و میانجیگری آثار اهداف، بايد میانجیگر ماده 15-
اختالفياجرمیکهموجبمیانجیگریشدهرابرایشاکیومتهم
بهطورصريحوشفافتوضیحدهدوزمینهاستماع،اظهارنظرو

مذاکراتطرفیناختالفرافراهمنمايد.
برگفتگویمیانطرفین فرايندمیانجیگری،اصل ماده 16-در
وتالشآنهابرایتبادلنظرورسیدنبهتوافقاست،میانجیگر
وظیفهمديريتاينفرايندوتسهیلآنرابرعهدهدارد.میانجیگر
بايددرکمالبیطرفیودرحدوداختیاراتقانونیوظايفخود
راانجامدهدونبايدهیچکدامازطرفینرابهمنظوررسیدنبه
توافقوامضایآندرمعرضتهديديااجبارقراردهدودرمديريت
بزهديده که نمايد عمل ترتیبی به متهم و شاکی میان جلسات
بدون و احترام رعايت با وطرفین نشده بزهديدگی دچار مجدداً

توسلبهتهديدوخشونتبايکديگرگفتگوکنند.
ماده 17- جلساتمیانجیگریباحضورطرفینتشکیلمیگردد،
درصورتتوافقشخصبزهديدهبهحضورمتهمدرجلسه،متهم
شخصاًبايدحاضرشود،حضورسايراشخاصبهتشخیصمیانجیگر

وتوافقطرفینبارعايتماده)۱۹(بالمانعاست.
موکلخود،حق همراه به يا مستقاًل طرفین وکالی تبصره 1-

حضوردرفرآيندمیانجیگریرادارند.
تبصره 2-درصورتضرورتحضورمتهمیکهدربازداشتاست،
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تشکیلجلسهدرخارجازبازداشتگاهيازندانبايدبادستورمقام
قضايیورعايتجهاتتأمینیمعمولباشد.

اعضای از میتواند میانجیگر ضرورت، صورت در -18 ماده 
ازجمله اشخاص ساير و دوستان،همکاران،همسايگان خانواده،
کدام هر تقاضای يا میانجیگر تشخیص به بنا که محلی جامعه
ازطرفینحضورشاندرجلسهمیانجیگریمفیداست،دعوتبه

حضورنمايد.
ماده 19- میانجیگرنسبتبهحفظتماماطالعاتواسراریکه
مورد حسب میآورد دست به میانجیگری جريان در طرفین از

مسئولاست.
ماده 20-دريافتياوعدهدريافتهرگونهمال،وجه،منفعتيا
امتیازازطرفیناختالفتوسطمیانجیگربهجزمواردمقرردراين

آيیننامهممنوعاست.
ماده 21-کلیهمطالبواظهاراتطرفیندرفرايندمیانجیگری

جنبهمحرمانهدارد.
ماده 22-میانجیگرمیتوانداسنادواطالعاتموردنیازراازطرفین
مطالبهکند،طرفیندرصورتتمايلمیتواننداطالعاتواسناد
خودرارأساًويابهتقاضایمیانجیگرارايهدهند،عدمارايهاسنادو
اطالعاتخواستهشدهمانعتشکیلجلسهمیانجیگرینخواهدشد.
تبصره -ارايهاطالعاتواسنادیکهجنبهمحرمانهوسریدارد

ممنوعاست.
میانجیگر بینطرفین، توافق درصورتعدمحصول ماده 23- 
آنان به را فرايندرسمیرسیدگیکیفری به ارجاعمجددقضیه

اعالممینمايد
ماده 24-میانجیگربايدمفادصورتمجلسمیانجیگریراتنظیم
وگفتگوهایطرفینرابهطورخالصهمنعکسوبهامضایآنان
برساند،درصورتامتناعهريکازطرفین،مراتبتوسطمیانجیگر



113113پیوست

درصورتمجلسقیدمیشود.
و بزهديده کلی وضعیت بايد میانجیگر گزارش در -1 تبصره 
يا آثارروانی،جسمانیومالیجرمنسبتبهوی،مراتبندامت
عذرخواهیمتهموهمچنینتالشياعدمتالشویجهتجبران
آثارجرموالتیامبخشیدنبهآالمبزهديدهمورداشارهقرارگیرد.

کلیه باذکر را توافق استمشروح میانجیگرموظف تبصره 2-
ابهام بدون و مکتوب صورت به آنها حقوق و تعهدات جزيیات،

تنظیمنمودهوپسازتفهیمبهطرفینبهامضایآنانبرساند.
ماده 25-درصورتیکهطرفیناختالفيايکیازآنانکمتراز
)۱8(سالداشتهباشدحضورولیياسرپرستویالزامیاست.
درصورتعدمحضورولیياسرپرست،میانجیگرمراتبرابرای

تعیینتکلیفبهمقامقضايیاعالممینمايد.
ماده 26-هرگونهتوافقدرامورمالیتوسطشخصکمتراز)۱8(
در غیربالغ اطفال توسط توافق هرگونه غیرمالی امور در و سال
فرايندمیانجیگریمنوطبهتأيیدولیياسرپرستویاستودر
صورتامتناعولیياسرپرستياعدمدسترسیبهاومراتببرای

تعیینتکلیفبهمقامقضايیمربوطاعالممیشود.
ماده 27-میانجیگرمیتواندبنابهتشخیصخوددرمورداتهامات
اشخاصکمتراز)۱8(سالدرفرايندمیانجیگریونیزدرمواردی
کهبزهديدهشخصکمتراز)۱8(سالاستحسبموردازمدرسه
ياسايرنهادهایذیربطازجملهآموزشوپرورشوسازمانهای
–مصوب۱۳۹2 آيیندادرسیکیفری قانون موضوعماده)۶۶(
بااصالحاتبعدی،دعوتبهعملآورد.درصورتدرخواست –
سازمانهایمذکوردعوتازآنهابارعايتمقرراتمادهيادشده

بالمانعاست.
قانون )82( ماده به توجه با است موظف میانجیگر -28 ماده 
آيیندادرسیکیفری-مصوب۱۳۹2-بااصالحاتبعدی،نسبت
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بهتشکیلجلساتمیانجیگریوتالشبرایتعیینتکلیفآندر
فرصتسهماههاقدامونتیجهرابهمقامارجاعکنندهگزارشکند،
درصورتضرورتتمديدآن،مقامقضايیمیتواندبهطورمستقل
ياحسبدرخواستمیانجیگرياطرفیناختالفاقدامبهتمديدآن

حداکثربهمدتسهماهديگرنمايد.
ماده 29-مقامقضايیمیتواندازارجاعمیانجیگریبهاشخاص
در پاسخ اعالم و میانجیگری وظايف انجام در که مؤسساتی يا
مهلتهایمقرربدونعذرموجهتأخیروتعللمینمايندخودداری

کند.
ماده 30 -پرداختدستمزدمیانجیگریبهعهدهمتقاضیودر

صورتدرخواستطرفینبالمناصفهبهعهدهآنانمیباشد.
ماده 31-میزاندستمزدونحوهپرداختآنباتوجهبهنوعدعاوی
ووضعیتمالیطرفینوسايراوضاعواحوالحاکمبرپروندههابه
موجبدستورالعملیاستکهبهتصويبريیسقوهقضائیهمیرسد،
حداکثردستمزدهرسالهبهپیشنهادوزارتدادگستریبهتصويب
شورایحقوقودستمزدمیرسد.مقامقضايیضمنارجاعپرونده
به دستورالعمل اين چارچوب در را متعلقه تعرفه میانجیگر به

طرفیناعالمودرقرارصادرهتصريحمینمايد.
ماده 32-نظارتبرفرايندمیانجیگریحسبموردبهعهدهمقام

قضايیذیربطکهپروندهنزداومطرحاست،میباشد.
ماده 33-طرفیناختالفمیتوانندمراتبعدمصالحیتوتعلل

درپیگیریمیانجیگررابهاطالعمقامقضايیذیربطبرسانند.
ماده 34-درصورتعدمحضورطرفیندرجلساتمیانجیگریو
گزارشمیانجیگرمبنیبرعدمامکانبرگزاریجلساتمیانجیگری،
مقامقضايیارجاعکنندهبهمیانجیگریبايدنسبتبهلغوآناقدام

ورسیدگیراادامهدهد.



پیوست

فهرست منابع

قوانین:
قانونآيیندادرسیکیفری
قانونآيیندادرسیمدنی

قانوناساسی
قانونثبت

قانونحمايتازکودکانونوجوانانبیسرپرستوبدسرپرست
قانونشوراهایحلاختالف

قانوندفاتراسنادرسمی
قانونمجازاتاسالمی

قانونمدنی
قانونمسئولیتمدنی

آیین نامه ها:
آيیننامهمیانجیگریدرامورکیفری

آيیننامهاجرايیماده7۹قانونمجازاتاسالمیاسالمی
پیشنويسآيیننامهمیانجیگریدرامورکیفریمصوب۱۳۹۴/۹/8
قانون ماده8۴ مفاد رعايت بهجهتعدم )که قوهقضائیه رئیس

آيیندادرسیکیفریفاقدوجاهتقانونیبود(
تصويبنامهشماره۱50۱7۹/ت57075ههیئاتوزيراندرجلسه
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مورخ۱۳۹8/۱۱/2۶)درخصوصماده28ق.م.ا(
پیشنهاد به ۱۳۹5/08/۱۶ جلسه در وزيران هیأت تصويبنامه

شماره۱7.7۹وزارتدادگستری)درخصوصماده28ق.م.ا(

کتاب:
بنیاد تهران، ،۳ ج عمومی، جزای حقوق علی، محمد اردبیلی،

حقوقیمیزان،۱۳۹۴
امیریقائممقامی،عبدالمجید،حقوقتعهدات،جلداول،تهران،

نشرمیزان،۱۳85،
تهران،گنج ترمینولوژیحقوق، لنگرودی،محمدجعفر، جعفری

دانش،۱۳88
و مطالعات موسسه اول، ج کیفری، دادرسی آيین علی، خالقی،

پژوهشهایحقوقیشهردانش،تهران،۱۳۹5
میزان، تهران، مدنی، مسئولیت مبانی سیدمرتضی، قاسمزاده،

۱۳8۳
شرکت تهران، ايقاع(، و )قرارداد حقوقی اعمال ناصر، کاتوزيان،

سهامیانتشار،۱۳۹0
میزان، نشر تهران، کنونی، نظم در مدنی قانون ،_________

۱۳87
شرکت تهران، ج۱، قراردادها، عمومی قواعد ،_________

سهامیانتشار،۱۳۹۳
التزاماتدر و نظريهعمومیشروط داماد،سیدمصطفی، محقق

حقوقاسالمی،مرکزنشرعلوماسالمی،تهران،۱۳88

مقاالت:
رهامی،محسنوحیدری،علیمراد،شناختجرايمبدونبزهديده،

فصلنامهمدرسعلومانسانی)ويژهحقوق(زمستانی8۳
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