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 چکیده

میانجیگری،  برای کاربرد موقعیت وسیعی باشد میاز اسالم  الهام گرفتهکه جمهوری اسالمی ایران آموزشی  و در نظام حقوقی

 جرائم قانون آیین دادرسی کیفری، میانجیگری شامل 28مطابق ماده . حل تعارضات وجود دارد یک وسیله غیرقضایی عنوان به

دادسرا یا  در هم مربوط به میانجیگری . مسائلقابل تعلیق است ها آنشود که مجازات  درجه شش، هفت و هشت می تعزیری

مسائل  حوالهبرای در این میان  .دارد را ساماندهی قابلیت انقالب یا رئیس حوزه قضایی محل زیر نظر دادستان عمومی و دادگاه

را داشته  منازعهموضوع اختالف، صالحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین مداقه در ، بایستقاضی میکیفری به میانجیگر، 

گر طرفین دعوا میانجیگر خاصی را در نظر نداشته باشند، توان از میانجیگر کمک گرفت. همچنین ا وی، می تائیدبعد از باشد و 

 دانشگاه با التحصیالن فارغیا  منطقه سفیدان ریش تواند از میان  این فرد می .معرفی کند ها آنتواند فردی را به  مقام قضایی می

قضایی،  مقام تشخیص به البته. شود انتخاب حقوق و البته شناسی جامعهشناسی،  اولویت مددکار اجتماعی، علوم تربیتی، روان

هایی کلی برای میانجیگر برشمرده شده است،  تواند به مؤسسه میانجیگری ارجاع شود. در قانون، ویژگی موضوعات کیفری می

سال  8۲سوء شهرت و دارای حداقل  عدمبرای میانجیگری در مورد اتباع ایران،  یتابعیت ایرانداشتن ، مورد وثوق بودن ازجمله

 قابل جرائمحاکم( )در  و )میانجیگری بین مجرم در جهت عنایت ویژهبا  شارع مقدس که استسزاوار ، بر این اساس .سن

 .بردارد قواعد)اجتماعی سازی( حل تعارضات و پاسخ به نقض  مسیردر  سودبخشیتوسط حاکم(گام بخشش 

 

 آیین دادرسی کیفری، میانجیگری، مجری مؤسساتهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

، دول و حکومت ها، مسیر این در است که جرائم به کیفری عکس العمل نظام، کیفری دادرسی و کیفری حقوق اصلی منشاء

 آئین اصلی پایه های تاثر در از این رو احتمال اینکه و مجرمانه می کنند پدیده به پاسخدهی مصروف را بیشترین دغدغه خود

 اختصاص عدم و بزه دیده بر وارده بابت جبران تاثرات فلذا، اند بسیار زیاد استبم باقی دیده واگذاشته بزه، کیفری دادرسی

 ترمیمی عدالت عنوان جدید تحت رویکردی ظهور که شده وارد انتقاداتی به نظم کنونی عدالت کیفری وی برای مناسب جایگاه

 و باشد می سنتی و قدیمی مفهومی برای نو واژه ای عین حال در ترمیمی (. عدالت84۲: 0824، مصدق) است داشته پی در را

 تغییر که است فرآیندهایی و معیار و مبانی و اصول دارای و آن از پیشگیری بحث جرم و مقوله به جانبه همه است رویکردی

 ساخته ترمیمی گفت عدالت می توان کرد. پس خواهد مواجه اختالل و مشکل با را ترمیمی عدالت فرآیندها این یک از هر در

 دست به بوده سنتی صورت به و دیرباز از که مشاهده تجربه هایی طریق از بیشتر بلکه نیست دکترین و قانونگذار پرداخته و

 (.288: 0828، نجفی ابرندآبادی) است آمده

 با هماهنگی و انعطاف و تغییر قابلیت باید زمان تغییر مناسبت به قوانین این که است آن قوانین کیفری خصوص در مهم نکته

 های مجازات ناکارایی بحث، است گرفته قرار انتقاد حقوقدانان مورد که مسائلی ازجملهباشد.  داشته را اجتماعی زندگی شرایط

 و اختالفات فصل و حل جهت جایگزین راهکارهایی رو این (. از8: 0827، اعظمی) باشد می کیفری عدالت نظام در معین

 که باشد می سازش و صلح و مذاکره طریق از دعاوی فصل و حل و میانجیگری، ها راهکار ینا ازجملهاست.  گردیده دعاوی ارائه

مصوب  کیفری گری میانجی نامه آیین و 0828 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون جدید 880 و 80 مواد در تازگی به امر این

 است. گرفته قرار پذیرش مورد 82/7/082۲

گر در فضای مناسب که فضایی غیررسمی و خارج از زه دیده و متهم با مدیریت میانجیفرآیندی است که طی آن بمیانجیگری 

های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه، سیستم قضایی است در خصوص علل

 این که است آن از حاکی ها بررسی دد.تعهدات و حقوق طرفین تعیین می گر، متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش

 استقالل، شدن جهانی روند و جوامع شدن شهری با امروزه، به صورت قبیله ای اداره می شده و می شود که نقاطی در روش

راستای  در بلندی گام تواند می غیررسمی و رسمی نهادهای به فرایند این تعمیم و کمتر نمود پیدا می کند میانجیگری

 (.70: 0827، میوه یان) شود تلقی ترمیمی عدالت هدافا پیشبرد

برمی شمرند.  عدالت ترمیمی اساس و پایه را به نوعی میانجیگری یکی از اصول ترقی یافته عدالت ترمیمی است و میانجیگری

و از این منظر  در واقع میانجیگری می کوشد تا فضایی عاری از دلواپسی های معمول در سیستم قضایی و اداری را بوجود آورد

در موقعیتی غیر رسمی طرفین اختالف را در کنار یکدیگر جمع کرده و امکان گفتگو را فراهم آورد.علیرغم وجود پتانسیل های 

فراوان در بین اقوام ایرانی و وجود برخی قوانین پراکنده اما نظم به خصوصی در بحث قوانین مرتبط با عدالت ترمیمی در 

جود نداشت و بنظر می رسید که قانونگذاران ایران اهمیت چندانی نسبت به این امر مهم قائل نیستند سیستم قضایی ایران و

قانون گذار ایران را در سال ، تراکم پرونده ها و کار دادگاه های کیفری و تورم جمعیت کیفری، لیکن تحوالت جهانی و بشری

این صرافت انداخت تا نظمی به این آشفته بازار وجود قوانین  پس از سالها وجود پراکنده گویی در عدالت ترمیمی به 0828

پراکنده و نامنظم دهد و از یک سو در مراجعه قضات به قوانین مربوط به عدالت ترمیمی و از سوی دیگر در دستیابی به عدالت 

کیفری مستند قانونی ارجاع  قانون آیین دادرسی 28ترمیمی مدون در سیستم قضایی تسهیالتی بوجود آورد. از این رو در ماده 
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این قانون آیین نامه میانجیگری در امور کیفری را در سال  24اختالف به امر میانجیگری را مشخص نموده و مطابق با ماده 

 رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران رسیده است. ئیدتاتوسط وزیر دادگستری تهیه و پس از  0824

 فصل و حل جهت طرفین به میانجی باید که گفت توانمی کلی نگاه یک در 0طرفین به نسبت میانجیگر وظایف خصوص در

 قرار طرفین پذیرش مورد است ممکن که را مختلفی و انتخاب های حلها راه که دارد را اختیار این و کند مساعدت اختالفات

 به کرامت احترام با همراه 8طرفانه بی را خود هوظیف باید همواره (. ولیMistelis, 2001: 88) نماید پیشنهاد و ارائه را گیرد

 (.6: 0824، کاپتین و همکاران) فراهم آورد را یکدیگر به نسبت گان کنند شرکت احترام زمینه رعایت و دهند انجام طرفین

 تواننمی ش راقانونی ا عقاید اظهار و دهد ارائه مناقشه طرفین به حقوقی خدمات تواندنه( نمی یا باشد چه دادرس) میانجیگر

(. بر اساس مطالب ذکر شده در این پژوهش به روش 062: 0826، زادپایدار و عظیم زادهمهدی) آورد حساب به قانونی خدمات

 پرداخته می شود. گری میانجیمجری  مؤسساتتحلیلی به نقش  -توصیفی

 

 مبانی نظری پژوهش

 میانجیگری

باشد که خارج از حوزه و فضای رسیدگی قضایی شناخته و اختالفات می های حل و فصل ها و شیوهمیانجیگری یکی از فرم

نسبت به بکارگیری مساعدت و همکاری شخص ثالث  8یا مناقشه شود و در جایی که طرفین در یک اختالفبندی میتقسیم 

اختالفات جایگزین به های حل و فصل نمایند. این شیوه متفاوت از سایر فرمجهت حل اختالف یا مناقشه اقدام می طرفبی

باشد و میانجیگری با حضور و محول نمودن کیفیت و کار به شخص یم طرفانهسازشگری، داوری ارزیابی اولیه بی مانند مذاکره

 میانجیگر ممکن نقش .نامید« مذاکره با واسطه»نوعی توان می را میانجیگری (.۲0: 8006، اسپنسرشاهد ) عنوان بهبدون اینکه 

 طرفین مذاکرات و روابط کردن به تسهیل صرفاً است ممکن میانجیگر، دیگر عبارت به .گرانه باشد ارزیابی رانه یاگ تسهیل است

 حق میانجیگر، صورت دو هر در .بگیرد عهده بر نیز را اختالف های مختلف زمینه تخصصی ارزیابی، آن بر عالوه یا نماید کمک

 غالباً روش دو هر در چون که معتقدند و دانسته مشابه را میانجیگری و حگریاصال برخی .ندارد را به طرفین خود نظر تحمیل

 (.46: 082۲، شیروی) استعمال می باشند قابل هم جای به اصطالح دو این بنابراین شود می تبعیت مشابهی آئین و از اصول

می گیرد. چنانچه  میانجیگری صورتتقسیم میانجیگری به میانجیگری قضایی و غیرقضایی بر مبنای نحوه ارجاع اختالف به 

طرفین خود توافق کنند که اختالف را از طریق میانجیگری حل و فصل کنند با میانجیگری غیرقضایی یعنی میانجیگری خارج 

از دادگاه یا میانجیگری به موجب موافقتنامه مواجه هستیم. میانجیگری قضایی ناظر بر حالتی است که پس از طرح اختالف در 

قاضی اختالف طرفین را به میانجیگری ارجاع کند. این روش بدان معنی است که رسیدگی ، ه و در اثنای رسیدگی به دعوادادگا

میانجی جهت حل اختالف مثمرثمر  به دعوا در دادگاه تا مشخص شدن نتیجه میانجیگری معلق می ماند و چنانچه تالش

شد. ارجاع اختالف به میانجیگری توسط دادگاه می تواند به پیشنهاد  رسیدگی به دعوا در دادگاه از سرگرفته خواهد، نباشد

 (.tarzia, 2005: 22) طرفین و یا به ابتکار خود قاضی صورت گیرد

 

 

                                                           
1 Mediator’s Responsibility to the paraties 
2 Consent 
3 Conflict 
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 4821عدالت ترمیمی در قانون شوراهای حل اختالف مصوب 

 اصالح ذات البین .4

یکی از مهمترین ، ها و تبدیل آن به صمیمت و دوستیاصوالً اصالح ذات البین و ایجاد تفاهم و زدودن کدورت ها و دشمنی 

برنامه های اسالمی است. ذات به معنی خلقت و بنیه و اساس چیزی است و بین به معنی حالتی ارتباطی و پیوندی میان دو 

ز میان بردن بنابراین اصالح ذات البین به معنی اصالح اساس ارتباطات و تقویت و تحکیم پیوندها و ا، شخص و یا دو پیز است

 (. 8: 0822، بیستونی) عوامل و آسیب های تفرقه و نفاق است

 

 قاضی تحکیم .9

این نهاد بنیادی برگرفته از آموزه های فقهی است و در قوانین موضوعه سابقه ای طوالنی ندارد. قاضی تحکیم همان گونه که از 

شود؛ نیازی به نصب از جانب امام یا دستگاه قضایی  و متون فقهی استنباط می 0820قانون مجازات مصوب  868فحوی ماده 

ندارد و آنچه در انتخاب آن مهم است این است که طرفین دعوا برای رسیدگی به جرم واقع شده با توافق یکدیگر به نزد وی 

ی خصوصی که قابل رفته و با مشورت او فیصله دعوا کنند و بزه دیده حقوق از دست رفته را از بزه کار بستاند. بنابراین دعوا

از نظر پاسخ ها بدیل پذیر و متوقف بر توافق مشارکتی طرفین و رضایت خاطر بزه دیده است و ، باشد میاسقاط و مصالحه 

نقش ، همین خصیصه متمایز است که در گفتمان سیاست جنایی اسالم که مبتنی بر ایدئولوژی باز پذیری و نه امنیت گرا است

 (. 67: 0820، خویی) با اهمیت جلوه می دهد، دخالت شهروندان در پاسخ به بزه دیده هستند دعاوی خصوصی را که مقتضی

 

 آیین خون بس  .8

این آیین در طوایف لر و بختیاری کاربرد دارد. در بین اقوام ایرانی ایل بختیاری بزرگترین و وسیع ترین جامعه انسانی محسوب 

وسیله داوری و حکمیت و آنچه از منظر تشکیالت علم حقوق میانجیگری می شود که اختالف ها و مشکالت خودشان را ب

 نامیده می شود حل و فصل می کردند و همان طور که از واژه خون پیداست عمدتاً نیز برای قتل عمد به کار می رود.

 (004: 0868، بختیاری)

 

 آیین فصل  .1

له بین متنازعین است و در اصطالح فصل یعنی جبران و و مداخ، وساطت، بریدن، فصل به معنای لغوی به معنی جداسازی

نهاد و سنت های ، آیین، ترمیم خسارات وارده به بزه دیده. برخی دیگر عقیده دارند فصل در اصطالح عبارت است از: احکام

ه اجرا می موروثی حل اختالف جزایی و حقوق که غیرمکتوب و غیرمدون بوده و به منظور جبران خسارات وارده به بزه دید

بروز  مبانی نظری و عقلی است که، ها آن(. برخالف بسیاری از تاسیسات حقوقی که مبنای نهادینه شدن ۲0: 0824، دانا) شوند

در عالم خارج به صورت عملی و عینی خواهد بود میانجیگری کیفری از دیرباز در جوامع مختلف به طور عملی پا به عرصه  ها آن

ه تاریخ اقوام نشان خواهد داد که هر گاه خصوصیتی بین طرفین ایجاد یا وقوع جرمی حادث می وجود گذاشته است. مطالع

 . گری حل و فصل نمایندگردد بزرگان و سران قبیله یا قوم را بر آن داشته تا موضوع را با حکمیت و میانجی
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 1. آیین پتر5

، صورت که اگر بین دو شخص یا دو قوم اختالفات شخصیبدین ، توان به معنی پذیرش قصور و اشتباه تلقی کردهپتر را می

در این موارد جهت جلوگیری از ، یا در اثر درگیری و برخورد کسی زخمی یا کشته شود، خانوادگی و فامیلی به وجود آمده باشد

و پذیرفتن اشتباه  به همراه شخص خطاکار برای اظهار ندامت و پیشیمانی، بزرگان طایفه، گسترش دامنه اختالف و انتقام گیری

خود و ارزش و احترام دادن به مظلوم و زیان دیده به خانه او رفته و ضمن قبولی تقصیر از او معذرت خواهی می کنند و حاضر 

به پرداخت خسارت می شوند که در اکثر موارد متهم و خطاکار بخشیده می شود و خساراتهای پرداخت شده او بعد از مدتی به 

 (. 027: 0827، عشایری و همکاران) شود او برگردانده می

 

 آیین برائت در استان فارس .6

« خون دار»بین دو خانواری که با هم ، در شرایط جنگی که مسئله بود و نبود ایل مطرح بوده است، نوعی خون بس موقت است

می شد و سپس با خیال راحت در  منعقد« پیمان برائت»پیمانی به نام ، و بزرگان سفیدان ریشبا وساطت سادات و ، بوده اند

(. در واقع با این پیمان اولویت های موجود در ایل را در نظر می 0۲2: 0866، شهبازی) کنار هم علیه دشمن می جنگیدند

گرفتند و با وساطت بزرگان قوم و سادات سعی می کردند خانواده ها را بر علیه دشمن بیرونی متحد کرده تا به مساله اصلی ایل 

د و پس از آن به اختالفات خود رسیدگی کنند.در اکثر مواقع نیز این پیمان با شرایطی که گفته شد موجب رفع کدورت و برسن

همدلی بیش از پیش بین خانواده ها و مردم ایل می شد. لذا می توان این نوع پیمان یا خون بس موقت را روشی هوشمندانه و 

 حاد و همدلی و جلوگیری از گسست ایل و طایفه در مقابل بیگانگان می شد.عاقالنه در استان فارس دانست که باعث ات

 

 آیین خون داری در استان فارس .7

خانواده مقتول خود را خون دار به ، قتل نفس است. در مواقعی که قتلی اتفاق می افتد، بزرگترین جرم در بین قبایل فارس

برادران و پسران مقتول انتقال می ، الفی کند. حق خون داری به پدرحساب می آورد و حق مشروع خود می داند که قتل را ت

در مسئله خون داری طایفه مقتول به حمایت از خون  او تعلق می گیرد. یابد و در صورت فقدان آن به خویشاوندان درجه دوم

این تالش و ستیز ، بس نرسددار بر می خیزد و مجموع طایفه خود را خون دار می دانند. تا وقتی خون داری به مرحله خون 

 (. 80: 0820، بهمن بیگی) ادامه خواهد یافت

 

 میانجیگری فرآیند بر حاکم اصول

 این یک از هر در تغییر و کندمی دنبال را متفاوتی اهداف سان بدین دارد هاییویژگی اساسی اصول توجه به با میانجیگری

 نیز فرآیند که است این بر تاکید ( و02: 082۲، استرانگ) کرد خواهد اختالل و مشکل دچار را ترمیمی عدالت فرآیند اهداف

ویژگی های  از می گیرد. یکی قرار توجه پیشگیری مورد بحث اهداف و اصول این اعمال از طریق و است مهم نتیجه مانند

 اتفاقی فرآیندها این (. در27: 082۲، محمودی جانکی) است آینده در جرم از پیشگیری برای اجتماع تقویت ترمیمی عدالت

 است این تأمل قابل می گیرند. نکته قرار حمایت مورد و بزه کار دیده بزه، سوگیری و تبعیض بدون که است این افتد می که

 میانجیگری بر قواعد زیرا دهند دست از را خود قانونی حقوق افراد نمی شود باعث پدیده میانجیگری به شدن وارد صرف که

                                                           
4 Pattar tradition 
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 خصوص در (. گالسن66: 082۲، عابدی نژاد مهرآبادی) دارد تأکید تحمیلی روش های به جای، حل ها راه بودن محور مشتری

 این و شود انجام ممکن لحظه اولین در بزه به واکنش و می دهد پاسخ ترجیح ترمیمی عدالت»می نویسد:  فوق اصول از یکی

 (. classen, 1996: 4) «بگیرد صورت فشار اعمال نمیزا کمترین و داوطلبانه میزان همکاری حداکثر با باید پاسخ

 

 میانجیگری فرآیند در بزه کار و دیده بزه از حمایت .4

 طبقاتی لحاظ از مثال طور نباشند به مساوی جایگاه و قدرت دارای میانجیگری فرآیند یک در بزه کار و دیده بزه است ممکن

 ترمیم جهت در تالش وهله اول در داد قرار مدنظر را دو نکته باید مایتح بحث در باشند نابرابری موقعیت های در تحصیلی یا

دراین  شود. داده قرار مدنظر باید دیده بزه بر وارده خسارت های جبران بعد وهله در و پدیده مجرمانه کنشگران بین رابطه

 گیرد صورت نباید است از ترمیم ربیشت آن مجازات جنبه که زباله ها آوری جمع همچون اموری تحمیل مثال عنوان به راستا

می  توازن این خوردن برهم باعث هم رسوم و آداب مثل حتی عواملی میانجیگری فرآیندهای (. در80: 0824، رایت و دیگران)

 است. نگرفته قرار حمایت مورد فرآیند این در کند احساس است طرف ممکن هر که طوری به شود

 

 میانجیگری رآیندف بودن محرمانه و علنی اصل غیر .9

(. EU, 2012: 2) شده است گرفته قرار توجه مورد بلژیک من جمله مختلف کشورهای قوانین و ایران قانون در اصل این

 وجود و است قراردادی مبنای یک فرانسه حقوق تعهد در این مبنای می شوند متعهد بودن محرمانه اصل رعایت به نیز طرفین

 در را دوجانبه ای ضمنی تعهد طرفین به که است شکل این به قراردادی است. ماهیت دقراردا طرفین میان ضمنی تعهد

 است مواردی ویژه بودن اصل محرمانه (. استثنایloquin, 2006: 324) می کند تحمیل بودن محرمانه رعایت اصل خصوص

 افشا طرفین به قانون باشد گاه داشته وجود خصوص این طرفین در میان توافقی آنکه بی می شود شمرده مجاز آن نقض که

 ,loquin) عمومی را ندارد نظم مقابل در مقاومت تاب طرفین اراده صورت این در که می کند تحمیل را یا شفافیت و کردن

 ساخته ضروری را آن افشای، اهمیت لحاظ به که کشف شود خاصی جرم اختالف حل درجریان اگر همچنین (. و345 :2006

قرار  حمایت مورد کودکان است نیاز که مواردی مانند (. یاkovach, 2005: 373) عمل گردد قانونی تکلیف این به باید باشد

 به محتوای افشای به که توافق زمانی یا شود محافظت شخصیت شان تمامیت و فیزیکی آسیب های برابر در ها آن از و بگیرند

دستور  پیگیر سرسختانه که بلغارستان قانون میانجیگری در مشابه استثنائاتی باشد شده میانجیگری نتیجه در آمده دست

 (.Eu, 2012: 2-8) دارد وجود است میانجیگری العمل

 

 بازپروری .8

 دیده بزه مانند نیز او دارد. وی بازپروری جهت سازی بستر و بزه کار از به حمایت محسوسی توجه میانجیگری برنامه های

 حالت این در شودایجاد می وی اصالح برای زمینه ای و می کند صحبت جرم ارتکابی علل درباره می کند صحبت پیدا فرصت

 حس .همچنین می یابد کاهش آینده در بزه امکان ارتکاب گفت می توان آن فواید از بود که خواهد زیاد بسیار بازپروری امکان

 اثر میانجیگری طی در گرفته صورت رویارویی می شود. وی توسط آینده در تکرار جرم از مانع بزه کار در شرمساری و ندامت

 به داشت. این شرمساری خواهد جامعه به وی بازگشت نتیجه در و بزه کار در بازپذیرکننده شرمساری تحقق مهمی در بسیار

 (. 042: 082۲، قریشی) بزه دیدگان را نیز به همراه دارد. یا دیده بزه از بخشش طلب و عذرخواهی و است حقارت و اکراه از دور
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 مشارکت .1

 دیده داده بزه به دادرسی جریان هدایت و کنترل حق حتی پرونده ها از پاره ای در و دادرسی انداختن فرآیند جریان به حق

 بزه و (. بزه کاران42: 0828، جاکوآر) نمی دهد را مجازات تعیین در دخالت اجازه دیده بزه به کشوری هیچ ولی، است شده

می گذارد.  تأثیر ها آن مشارکت میزان در که می کنند مشارکت میانجیگری برنامه های این در متفاوتی های انگیزه با دیدگان

 مرتکب شده که کارهایی برای کاران بزه شناختن مسئول و خود احساس و دیدگاه کردن آشکار ازجمله دالیلی به دیدگان بزه

 مشارکت برای نیز پرسش هایشان بیابند و بزهکاران برای پاسخی و یابد میمتر زیان هایشان راه این از تا می کنند پیدا ورود اند

 بزه با رو در رو گوی و گفت طریق از گناه احساس از رهایی، از دادگاه پرهیز جهت ها آن از بسیاری، دارند مختلفی دالیل

 (. 0407: 0828، انگلرچ) دارند.می انبی دلیل عنوان به را است دیده بزه به متعلق که آنچه و بازگرداندن جبران و دیدگان

 

  جرائمگری در قلمرو میانجی

 حدود در کیفری گریمیانجی قلمرو .4

 توان می زمینه این در شود و نمی شامل را حدود، میانجیگری به دعاوی ارجاع دهد می نشان 0828 ک.د.آ.ق 28 متن ماده

 می نظر به که است درحالی این، نیست جایز عدالت ترمیمی فرایند به توسل حدود در که بوده این بر قانونگذار اعتقاد گفت

 (. با084: 0822، غالمی دون و سودانی سادری) نباشد مطلق صورت به حداقل در حدود میانجیگری به توسل ممنوعیت رسد

 :گفت توان می موجود قوانین به نگاهی

 درخواست یا و مجازات سقوط موجب شرایطی را لحاظ با د از آنبع یا و جرم اثبات از قبل مجرم توبه 0828ق.م.ا  004ماده -0

 باشد. توبه و اصالح ساز زمینه تواند می زمینه میانجیگری دراین دانسته رهبری مقام از عفو

 به ارجاع قابل مرحله هر در که قذف گفت توان می درنتیجه است گذشت قابل قذف حد 0828ق.م.ا  8۲۲نظر به ماده -8

 نیست. تصور قابل آن محدودیتی برای گونه هیچ لحاظ این از و تاس میانجیگری

 رفع االمر الی الحاکم( طرفین) باخته نزد حاکم مال شکایت از قبل حدی سرقت در 0828ق.م.ا  862با توجه به مفهوم ماده -8

 .شوند متوسل میانجیگری به توانند می

 بعد مرحله به موضوع این می شود حد ساقط شاکی گذشت با نیز مجر اثبات از قبل و شکایت از بعد اینکه به خاطر همچنین

 های برنامه فرایند از استفاده موارد این در شاکی گذشت و رضایت جلب راه برای است. بهترین تعمیم قابل نیز شکایت از

 به حدی های پرونده ورود توان مانع می فوق ترفندهای از استفاده با آنکه است. توضیح میانجیگری ازجمله عدالت ترمیمی

 در پوشی بزه مهم موضوع ساختن نهادینه با همچنین و موضوع این به دادن قضات توجه شد. با مجازات اعمال و کیفری چرخه

 عدالت های برنامه از استفاده جدی درجهت ای حربه عنوان به حاکم عفو از توان می دادگستری ضابطین و دادسرا میان اعضای

 (.4۲-44: 0822، غالمی دون و سودانی سادری) استفاده کرد، دیده بزه از ارتهاخس جبران و ترمیمی

 

 تعزیرات در میانجیگری قلمرو .9

 میزان به باتوجه یعنی است 2 و 7 جرائم شامل تعزیری جرائم در میانجیگری قلمرو 0828 ک.د.آ.ق 28 ماده تصریح بنابر

 را تعزیری حبس سال دو تا جرائم درمجموع و شود می شامل را6 درجه تعزیری، جرائم خفیف درجه سه، بندی درجه شدت

 این تفکیک با و کرده است پیش بینی غیرقابلِ گذشت و گذشت قابلِ جرائم برای را تعزیری مجازات دهد. قانونگذار می پوشش
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 حل شوراهای به ارجاع قابل ها آن بودن به خصوصی با توجه درجه هر در به طورکلی را قابل گذشت جرائم، جرائم از نوع دو

غالمی دون و سودانی ) است شده اکتفاء ها آن خصوصی جنبه به غیرقابل گذشت جرائم در مورد و است دانسته اختالف

 (.4۲-44: 0822، سادری

 

 دیات و قصاص در میانجیگری قلمرو .8

 در عرفی صورت به معموالً که است اصقص موارد ایران در کیفری از میانجیگری استفاده موارد ترین عمده و ترین مهم از یکی

، کند می دعوت اجرای قصاص تماشای برای را مردم رسمی کیفری عدالت سیستم که شود. درحالی می اجرا کشور نقاط اکثر

 های قصاص از و بنشینند بست تا کنند می دعوت حق قصاص صاحب منزل درب به را مردم اجتماعی مصلحان و میانجیگران

 حق مجنی، نفس مادون عمدی جنایات برای را قصاص، فقه از پیروی با اسالمی کنند. قانون مجازات ریپیشگی غیرضروری

 پیش نیز جرم عمومی جنبه آن بر و عالوه ها دیده بزه برای مجازات تعیین اختیار بنابراین داند؛ می ورثه حق، قتل در و علیه

 است شده بینی

 سعی به موظف کننده رسیدگی قاضی 0828 ک.د.آ.ق 02۲ ماده استناد به است قصاص ها آن مجازات که جرایمی درخصوص

 با که است اموری به مربوط برای قضات قانونگذار اختیار است. این طرفین با هماهنگی با سازش و صلح ایجاد برای و تالش

 باعث گذشت قابل جرائم در گذشت 08 ب( ماده) بند به باتوجه 0828 ک.د.آ.ق یابد. در می خاتمه پرونده طرفین صلح

 ترین کاربرد مهم ایران اجتماعی عرف در .است مصالحه و گذشت قابل شرح این به باتوجه لذا قصاص و است مجازات سقوط

 قابل پتر و بس خون، فصل سنتی های راستا آیین دراین و است نفس قصاص ویژه به و قصاص مشمول جرائم در میانجیگری

 ترمیمی عدالت های پتانسیل و ظرفیت از استفاده و اجتماعی های به گروه پرونده ارجاع درهرصورت .است بررسی و اشاره

 از اثری 0288 ک.د.آ.ق 28 ماده متن در اما داشت؛ خواهد نیز پس ازاین و داشته ایران جامعه زیادی برای منافع تاکنون

 موضوعات توان می 0824 اختالف حل ون شوراهایقان 2 ماده به باتوجه ولی، ندارد وجود میانجیگری به قصاص مجازات ارجاع

 در را موضوع این گستره توانست می قانونگذار رسد می نظر داد. به ارجاع گری میانجیو  وساطت برای شوراها این به را قصاص

 و مدترکارآ، تر ماده گسترده این موضوع گری میانجی قلمرو تا کند تبیین روشن و صریح صورت به 0288 ک.د.آ.ق 28 ماده

 .شود سازی بهینه

 به که باتوجه است میانجیگری فرآیند رهگذر از عمدی جرائم های دیده بزه خسارت جبران وسیله برای بهترین دیه، درعمل

 از روش این نمودهای .است نوسان در و قانون شرع طرف از تعیینی دیه از بیشتر یا کمتر، واقعه واحوال اوضاع و مجرمانه حالت

 رسومات دیگر و بلوچ پناهندگی( اقوام) پتر، کرد اقوام در صلح خون، اقوام بختیاری از بس خون، اعراب فصل های آیین اصول

 است. ماده کرده تعریف را غیرمقدر و مقدر دیه 0828 ا.م.ق 442 و 442 مواد .است کشور مختلف نقاط در میانجیگری جامعه

 پرداخت همچنین و تهاتر است و ابراء، مصالحه قابل داند. دیه می دم لیو یا علیه مجنی شخصی حق را دیه مذکور قانون 4۲8

 است. قصاص همانند میانجیگری به ارجاع دیه برای باشد. شرایط او عاقله یا مجرم، دولت است ممکن آن کننده
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 4821مصوب یگریانجیم نامه نییآ در یگریانجیم

 میانجیگری در سیستم قضایی ایران  .4

، و معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی سفیدان ریشموالً از میان میانجیگر مع

حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب می شود.فهرستی از اشخاص واجد صالحیت ، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم تربیتی

یه می گردد و البته تهیه این فهرست صرفاً جهت تعیین میانجیگری در هر حوزه قضایی توسط رئیس حوزه قضایی محل ته

و چنانچه مقام قضایی تشخیص دهد می تواند شخص دیگری  باشد میاولویت بوده و مانع از ارجاع امر میانجیگری به سایرین ن

 را جهت میانجیگری در یک اختالف برگزیند.

ظیفه مدیریت جلسات و تسهیل گفتگو را برعهده دارند و میانجیگران در واقع اشخاص حقیقی و حقوقی بی طرفی هستند که و

آیین نامه میانجیگری نباید هیچکدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا  07مطابق با ماده 

ار به ترتیبی عمل نماید اجبار قرار دهد و آنچه بیش از پیش اهمیت دارد این است که در مدیریت جلسات بین بزه دیده و بزه ک

 که بزه دیده مجدداً دچار بزه دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.

آیین نامه میانجیگری به صراحت  0۲یکی از وظایف اصلی و مهم در امر میانجیگری سرعت در انجام کار است چنانچه ماده 

که میانجیگر موظف است وظایف میانجیگری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی آغاز  اشاره می کند

که مهلتی سه ماهه است و به ) کند و جلسه یا جلسات میانجیگری را حداکثر در مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی

دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه تشخیص مقام قضایی قابل تمدید به حداکثر سه ماه دیگر است( تشکیل 

آثار میانجیگری و نیز موضوع مورد اختالف یا جرمی را که موجب میانجیگری ، آن را صورت مجلس نماید. میانجیگر باید اهداف

زمینه  نهایت گونه ابهامی وجود نداشته باشد و درشده را برای شاکی و متهم به صورت صریح و شفاف توضیح دهد و جای هیچ

برای تبادل نظر و رسیدن به توافق  ها آناظهار نظر و مذاکرات اختالف را با رعایت اصل گفتگوی میان طرفین و تالش ، استماع

 بوجود آورد.

برگزاری و مدیریت جلسات و تسهیل گفتگوی بین طرفین با رعایت بی طرفی  ازجملهپس از سلسله اقدامات خاص میانجیگری 

آیین  84بایست مستند به ماده میانجیگری و میانجیگران می مؤسساتمنجر به حصول نتیجه مطلوب نگردید  کامل چنانچه

 اعالم نمایند. ها آنارجاع مجدد قضیه به فرآیند رسمی رسیدگی کیفری را به ، نامه میانجیگری

 

 میانجیگری مؤسسات .9

ازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می کند و موسسه ای است که فرآیند گفتگو و ایجاد س، موسسه میانجیگری

نیز بنا به  مؤسساتغیر تجاری تاسیس می گردند.البته سایر  مؤسساتمطابق با قوانین و مقررات حاکم بر  مؤسساتاینگونه 

به این نتیجه  شرکت کنند.چنانچه مقام قضایی گری میانجیتشخیص مقام قضایی و با توجه به نوع اختالف می توانند در امر 

مسئول آن موسسه در خصوص فعالیت های مرتبط با ، برسد که موضوع اختالف را جهت میانجیگری به موسسه ای ارجاع دهد

 میانجیگری باید به قاضی ارجاع دهنده یا مسئول پیگیری پرونده کیفری گزارش دهد.

آیین نامه میانجیگری و  00ودن شرایط مقرر در ماده عالوه بر دارا ب، برای ایجاد موسسه میانجیگری از سوی افراد متقاضی

روان ، علوم تربیتی، فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مددکاری اجتماعی
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قضایی و اداری و  حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.قانوگذار ایران کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از، جامعه شناسی، شناسی

 همچنین ضابطان دادگستری را از ورود به مبحث تقاضای ایجاد موسسه میانجیگری منع نموده است.

یکی از موارد اصولی و برجسته در امر میانجیگری اشاره و مقرر نموده است  عنوان بهآیین نامه میانجیگری به آموزش  08ماده 

این آیین نامه باید آموزش های الزم جهت میانجیگری در امور  08ور در ماده هر یک از رشته های مذک التحصیالن فارغکه 

 کیفری را طی نمایند.

است که معاونت منابع انسانی قوه قضاییه  گری میانجی مؤسساتیکی از پیش شرط های واجب در بهبود کیفیت کار  08ماده 

مراکز آموزشی دولتی و غیر دولتی را به تهیه سر فصل و  مؤسساتبا همکاری گروه های علمی و دانشگاهی ذیربط و همچنین 

های مصوب اداره آموزش قوه قضاییه و تحت نظارت آن مجموعه ترغیب و موظف نموده است تا در خصوص مفاهیم مربوط به 

و مهارت روش های میانجیگری ، بزه کار و اجتماع، بزه دیده، آثار جرم، جرائمانواع ، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، جرم

چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختالفات طرفین در ، جرائمآیین رسیدگی به ، وظایف و تکالیف میانجی، های مربوطه

 آموزش های الزم را فرا دهند.، میانجیگری یا شخص میانجیگر مؤسساتامور کیفری و سایر موارد به 

ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت ، برنامه ریزی، ماهنگیه، به منظور احراز صالحیت موسسه و صدور پروانه میانجیگری

قضاییه تشکیل  میانجیگری و ابطال پروانه مذکور در سراسر کشور مرکز امور میانجیگری در معاونت منابع انسانی قوه مؤسسات

گردد و در صورت سال صرفاً در همان محلی که در مجوز درج شده دایر می  8می شود و هر موسسه میانجیگری برای مدت 

میانجیگران اعم از اشخاص ، ها آنتشخیص مرجع صدور گواهی میانجیگری به تجدید دوره آموزش میانجیگران و بازآموزی 

 موظف به شرکت در دوره های مذکور و اخذ گواهی مربوط می باشند. گری میانجیحقیقی و حقوقی 

 

 تشکیالت و نحوه ارجاع به میانجیگر .8

به میانجیگری در سیستم قضایی ایران در دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی و انقالب یا رئیس حوزه  کلیه امور مربوط

دادستان یا رئیس  24آیین نامه میانجیگری مصوب سال  8قضایی محل در صورت وجود ساماندهی می شود.به استناد ماده 

د ارجاع دهد. ارجاع موضوع حل اختالف از طریق میانجیگری در هر حوزه قضایی می تواند این وظیفه را به احد از معاونین خو

 بایست توسط دادستان یا رئیس حوزه قضایی صورت گیرد.صورت می

بازپرس که مسئول تحقیق پرونده ارجاعی از سوی دادستان است چنانچه در اثنای تحقیقات تشخیص دهد که احتمال حل 

درخواست کننده ارجاع اختالف به امر میانجیگری است اما در ، سازش وجود داردموضوع مورد اختالف از طریق میانجیگری و 

نهایت دادستان است که باید نظر نهایی را در خصوص پذیرش یا رد درخواست ارجاع امر میانجیگری به بازپرس اعالم نماید و 

واقع بازپرس تشخیص دهنده اولیه و نباید اینطور تلقی شود که بازپرس ارجاع دهنده دعوی به میانجیگری است بلکه در 

پیشنهاد دهنده امر است و تشخیص نهایی برعهده دادستان است و چنانچه طرفین اختالف در جلسات میانجیگری حضور 

بازپرس پس از موافقت دادستان ، نداشته باشند و گزارش میانجیگر نیز حاکی از عدم امکان برگزاری جلسات میانجیگری باشد

 یانجیگری اقدام و رسیدگی را ادامه می دهد.نسبت به لغو م

قابل تعلیق باشد و  ها آنتعزیری درجه شش و هفت و هشت که مجازات  جرائمبرای ارجاع امر میانجیگری شرایطی چون وجود 

ارد درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و البته با اخذ تامین مناسب باشد و البته اخذ تامین در اینگونه مو

 .باشد می، اجباریستنظارت بر امر میانجیگری حسب مورد بر عهده مقام قضایی ذیربط که پرونده کیفری نزد او مطرح است
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آیین نامه اجرایی میانجیگری به موضوع تعلل و تاخیر غیر موجه میانجیگر در برگزاری جلسات میانجیگری پرداخته و  80ماده  

نجیگری باشد که پروانه میانجیگری داراست را در مرتبه اول موجب تذکر کتبی و در چنانچه میانجیگر مربوطه موسسه میا

مرتبه دوم توبیخ کتبی و در صورت تکرار ابطال پروانه یا مجوز میانجیگری دانسته است و در مورد اشخاص فاقد پروانه نیز اگر 

زه قضایی خارج خواهد شدو در مورد تخلفات در امر میانجیگری مرتکب کوتاهی شده باشد از لیست اشخاص صالحیت دار حو

 شوراهای حل اختالف مطابق قوانین مربوطه عمل خواهد شد.

میانجیگری را شامل تنظیم  مؤسساتویژگی های گزارش میانجیگر و ، آن 8و  0آیین نامه میانجیگری و تبصره های  8۲ماده 

فین اختالف در صورتمجلس و در صورت امتناع موضوع امضای طر، انعکاس صورت جلسات به صورت خالصه، مفاد صورتجلسات

مراتب ندامت یا ، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، اشاره به وضعیت کلی بزه دیده و آثار روانی، در صورتمجلس قید شود

تعهدات ، ذکر کلیه جزییات، عذرخواهی متهم تالش یا عدم تالش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آالم بزه دیده

تفهیم موارد مکتوب در گزارش به طرفین اختالف و تحویل صورتجلسه به مقام ، به صورت مکتوب و بدون ابهام ها آنو حقوق 

 قضایی پیگیری کننده موضوع کیفری می داند.

 

 میانجیگری در نظم کنونی کیفری ایران مؤسسات .1

و  0828میانجیگری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال  پس از پیش بینی مواد قانونی ارجاع موضواعت کیفری به امر

و افراد واجد شرایط موضوع  مؤسساتفرآیند دعوت از متقاضیان تاسیس این ، 0824در سال  گری میانجیتصویب آیین نامه 

 22اردیبهشت  آغاز شد و مصاحبه دعوت شدگان مرحله اول نیز از 0827در پاییز سال  گری میانجیآیین نامه  08و  00مواد 

فرآیند به مرکز توسعه حل اختالف مراحل جذب این  ادامه پیدا کرد اما پس از انجام برخی مصاحبه ها و در پی واگذاری ادامه

میانجیگری متوقف شده بود اما خوشبختانه به نظر میرسد با برنامه رزی های انجام شده در  مؤسساتافراد متقاضی تاسیس 

از ، پس از حدود یک سال توقف فرآیند جذب پذیرفته شدگان مرحله اول میانجیگری، وه قضاییهمرکز توسعه حل اختالف ق

جهت گذراندن دوره های آموزشی  0822افرادیکه درکلیه مراحل مصاحبه و گزینش پذیرفته شده اند تا پایان آذرماه سال 

جهت  0822نش نگردیده اند تا پایان آبان ماه دعوت به عمل می آید و همچنین افرادی که موفق به طی مراحل مصاحبه و گزی

نیز آزمون جذب همکاری میانجیگری توسط همین  0400انجام فرآیند مصاحبه و گزینش دعوت خواهند شد و در بهمن ماه 

 مرکز در قوه قضاییه برگزار خواهد شد.

این  ، چنانچهها آناد متخصص در به دلیل تخصصی بودن نوع مدیریت طراحی شده برای این نوع مؤسسات و بکارگیری افر 

بتوانند مبتنی بر اصول و ویژگی های راهبردی خاص تعریف شده در گفتمان عدالت ترمیمی همچون گذر از نگاه  مؤسسات

باتوجه به پتانسیل باالی فرهنگ و آداب و رسوم ایرانیان در استفاده از میانجیگری  دولت محوری و غیره باشند، بدون شک

می توانیم ، میانجیگری اعتماد نماید اتمؤسسچنانچه سیستم قضایی ایران به نهاد میانجیگری و ، متمادیدرطول سالیان 

؛ کاهش تورم کیفری پرونده ها، تحقق حل و ازجملهاین مؤسسات، سهم واالیی در پاسخی فرابالنده به جرم  شاهد باشیم که

مداران کیفری، رفع خصومت، کاهش هزینه های عدالت کیفری و غیره فصل اختالفات با زبان مفاهمه، التیام و ترمیم روابط سها

 .داشته باشندمی توانند 

 



 هفق و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 802 -880، صفحات 0400 زمستان ،4 شماره ،7 دوره

802 

 

 نتیجه گیری

در فضایی مناسب، در خصوص علل، آثار و نتایج  میانجیگر با مدیریت متهم و دیده یندی است که طی آن بزهآمیانجیگری فر

سازش، تعهدات و حقوق طرفین  گو می کنند و در صورت حصولهای جبران خسارات ناشی از آن گفت جرم انتسابی و نیز راه

برابر . و اصالحیه آن به این موضوع پرداخته شده است 0828قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  24شود. در ماده  تعیین می

سازش بین ای که فرایند گفتگو و ایجاد  و همچنین شخص یا مؤسسه شورای حل اختالف اند از قانون، میانجیگرها عبارت

هایی است که بر  همان ها آنها باید تاسیس شوند و قواعد حاکم بر  ین مؤسسها .طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل کند

شود.  ها به تشخیص مقام قضایی به آنان ارجاع می ها، پرونده های غیرتجاری حاکم است. البته بعد از تاسیس این مؤسسه مؤسسه

سال  8۲ح این مؤسسه دارند، عالوه بر صالحیت محلی مثل خوشنامی و تابعیت جمهوری اسالمی و افرادی که تمایل به افتتا

ای، داشتن مدرک کارشناسی در یکی از  برای افتتاح چنین مؤسسه .باشند فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری سن، باید

 و فقه و مبانی حقوق الزم است.شناسی، حقوق  شناسی، جامعه های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان رشته

بگذرانند. کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و  نیز های میانجیگری را البته متقاضیان باید دوره 

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری  .توانند متقاضی ایجاد مؤسسه میانجیگری شوند نمی ضابطان دادگستری همچنین

را  ها آنها و دانش الزم برای  لمی و دانشگاهی مربوط باید چگونگی آموزش میانجیگران و مواد آموزشی، مهارتهای ع گروه

های مصوب اداره آموزش قوه  توانند بر اساس سرفصل مشخص کند. مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز می

متقاضیان تاسیس این مؤسسات باید در خصوص مفاهیم مربوط  .کنند اقدام ها قضاییه و تحت نظارت آن، برای آموزش میانجی

های میانجیگری و  دیده و بزهکار و اجتماع، روش  ، آثار جرم بر بزهجرائمبه جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع 

ه اختالفات طرفین و چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی ب جرائم، آیین رسیدگی به گرهای الزم، وظایف و تکالیف میانجی مهارت

تواند به مؤسسه میانجیگری  قضایی، موضوعات کیفری می مقام تشخیص به .نهایتاًهای الزم را فرابگیرند در امور کیفری، آموزش

 ارجاع شود.

میانجیگری و ارائه و نشان دادن  مؤسساتدر انتها پیشنهاد می شود به وکال و میانجیگران حرفه ای اجازه الزم برای تبلیغات 

داده شود که در این صورت طرفین اختالف راحت تر می توانند در انتخاب میانجیگر تصمیم گیری نمایند و ، توانایی هایشان

و افرادی که ) میانجیگری مؤسساتمیانجیگری آگاه شود. همچنین صندوقی برای کمک به  مؤسساتجامعه از نتایج مثبت 

ندارند( ایجاد شده تا افراد سهولت و دسترسی بیشتری به نهاد میانجیگری  تونایی رجوع به میانجیگران را از لحاظ دستمزد

 داشته باشند. 
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