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 میانجیگری  کیفری آموزه ای  از عدالت ترمیمی از منظرحقوق و اخلاق

 
 3 ینیحس یمرتض دیراحله سدکتر ، 2 یمانیابوالحسن مجتهد سل دکتر ،1زادیعزت اله نور

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ،یاسیگروه حقوق جزا، دانشکده حقوق و علوم س .1

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س ،یحقوق خصوص گروه .2

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ،یاسیالملل، دانشکده حقوق و علوم س نیحقوق ب گروه .3
 (99/21/19، تاریخ پذیرش:91/91/19تاریخ دریافت:) 

 

 

 

 سرآغاز

 از حمایت و حفظ برای ای وسیله جامعه هر جزایی مقررات و قوانین

 استت معیاری است. همچنین ماعیاجت و فردی های آزادی و حقوق

 حاکم و وشتناخت اخلاقیتات در آج جامعته و های ارزش شناخت برای

 که ای مجرمانه اعمال شرایط و ماهیت به نسبت مردم اکثر تلقی طرز
در استت  مجتازات مستتق  و ممنوع کیفری نظام نظر از آنها ارتکاب

ه ی تقولات حقوق کیفری، سه رویکترد نستبت بته ستهام داراج   یت 
مجرمانه مشاه ه می شود. رویکرد سزادهن ه ب وج توجه بته شصيتیت 
بزهکار، درص د سرکوب و سزادهی وی است که عت الت کیفتری جترم 

در رویکرد دوم، این ان یشه شکل گرفت که واکنش  .م ار نامی ه می ش 
جامعه بای  تابع شصيیت مجرم و انگیزه و اوضاع و احتوال نتا ر بته او 

 باش .
 
 
 

 

 
، نگرشی بالینی و کلینیکتی حتاکم شت . 1 ین ترتیب بر ع الت کیفریب 

 این رویکرد به ع الت باز رورانه نیز شهرت یافت .

ق می شود. مهم ترین لااط 2سیكکلابه دو رویکرد فوق، ع الت کیفری 
ح مجرم است. ناتوانی این لاه ف این  نظام، بازدارن گی، باز روری و اص

بزهکار به طری  معنی دار و ناتوانی آج از  رویکرد جهت  اسصگو نمودج
ارائه ی  اسخ مناسب به نیازهای بزه دی ه، از جمله انتقادات وارد بر این 

از این رو دی گاه ها نسبت به این روش تغییتر  یت ا کترد و  .نظام  است

 های برنامه .به وجود ام  3رویکرد ج ی ی تقت عنواج  ع الت ترمیمی

  رونت ه از بصشی احاله امکاج با میانجیگری، جمله ترمیمی از ع الت

 کته بتار ایتن بتر علتاوه، جتایگزین و قضایی غیر های سیستم به ها

 ع الت اجرای جریاج و تر سبك را کیفری ع الت دستگاه
 
 

 چکیده

آیین رسی گی به دعاوی بوده است که ریشته در اخلتاق  معمول های شیوه از داوری، به توسل طری  از سازش و صلح زمینه ایجادزمینه: 
حیت اختياصتی لاتققی  و رسی گی می باشن  و ایتن امتر در صت فری، مقام های قضایی و  لیسی، مرجع بررسی،در سیستم دادرسی کیدارد 

دخالت در آج را ن ارد. در مقابل، در دادرسی ترمیمی، چوج نگاه بته بتزه متفتاوت لاحیت حاکمیت و نماین گاج آج ها بوده و شصص دیگری ص
بتا  در فراین  تيمیم گیری دخالت نموده و تقت نظارت مقام کیفری اتصاذ تيمیم می نماین .   رافراد یا شواراهایی تقت عنواج میانجیگ بوده

 واگذار م نی  و اخلاقیات  جامعه به را آج سرنوشت تواج نمی و دارد نزدیك رابطه دولت حاکمیت عمومی و نظم با کیفری این حال نظام

آموزه های جرم شناسی واکنش اجتماعی و سیاست جنایی سازماج ملل، میانجیگری  با الهام از 1332قانوج آیین دادرسی کیفری ميوب کرد 
 یش بینی کرده استت و آیتین نامته اجرایتی آج نیتز در  22کیفری را با ه ف قضازدایی و حل و فيل توافقی اختلافات ناشی از جرم در ماده 

توسط هیات وزیراج مورد اصلاح و تيویب واقتع شت ه و 1331رماه توسط رییس قوه قضاییه به تيویب رسی ه این آیین نامه در مه 1331سال
 .لازم الاجرا است
این آیین نامه اغاز ورود میانجیگری کیفری بيورت رسمی در قوانین ایراج بود هر چن  که از دیرباز در قوانین  عرفی ایراج چه  نتیجه گیری:

 تقق  جهت در کیفری ع الت جیگری به شکل های مصتلف وجود دارد سیستماز نظر مذهبی و چه از نظر اخلاقی در همه جرایم فرهنگ میان

  است.رفته  یش میانجیگری سمت به ت ریج به ترمیمی ع الت نظام
 

 میانجیگری، ع الت کیفری، اخلاق، حل اختلاف  کلید واژگان:
 

 Sarsabz313@gmail.comنویسن ۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 
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 مت ل و تقلیتل داده نیز را ع الت اجرای هزینه کنن ، می تسهیل را 

 روش یك یانجیگریم .نمای  می موثرتر و کارآم تر را کیفری ع الت

 دعوی طرفین به طرف، بی شصص یك آج در که است اختلاف حل

 دعتوی طترفین ایتن واقع برسن . در تواف  به یك تا کن  می کمك

و  گیرنت  متی تيتمیم اختلافتات فيتل و حتل متورد در کته هستن 

 تيتویب از قبتل تتا ایراج حقوق در. نیست گیرن ه تيمیم میانجیگر

 دادرسی آیین قانوج از 131ماده توانست می ج ی  دادرسی آیین قانوج

 و اساس را 1332 ميوب امورکیفری در انقلاب و عمومی های دادگاه
 جترایم در کیفتری میتانجیگری نمودج نهادینه مناسبی برای مجرای

 میکترد توصتیه ها دادگاه قضات به ماده این. کرد تلقی گذشت قابل

 لازم جه  و کوشش رددا وجود صلح برقراری امکاج که مواردی در که

 ترمیمتی در واقع رویکرد .انجام دهن  البین ذات اصلاح ی زمینه در را

 صتاحب انستاج دو مثابه به را بزهکار و دی ه بزه که است آج  ی در

 بتزه از تتا ستازد برطرف دی ه بزه از را دلهره و  ن اشته ترس کرامت

 .کن   یشگیری وی ثانویه دی گی

 

 1گریفرآیند میانجی

 یتك آج موجتب بته که است فرآین ی 6بزهکار و 1دی ه بزه انجیگریمی
 به  را 3فضایی میانجی. کن  می وساطت بزهکار و دی ه بزه بین میانجی
. بزننت  حت ر بتواننت د برابتر نقو به بزهکار و دی ه بزه تا آورد می وجود

 وی نقتش بلکه نیست، قضاوت مقام در و بوده طرف بی فردی میانجی

 و استت لتازم فرآین  این در دی ه بزه و بزهکار حضور .است اختلاف حل
 فرآینت ی میتانجیگری. ن ارد وجود میانجیگری امکاج آنها حضور ب وج
فضایی  در و کن  ملاقات بزهکار با ده  می فرصت دی ه بزه به که است
 مستتقیم نمتودج  استصگو و بهبودی و آرامی به حيول با و آرام و امن

 میتانجیگری (. مفهتوم1) نمای  تقاضا را های خود زیاج جبراج بزهکار

 معنتای و استت وستاطت میتانجیگری، عبتارت لغوی کیفری معنای

تورۀ؛  کردج، دلالگی کردج، وساطت ش ج، میانجی کردج؛ میانجیگری
 و است طرف دو بین عشاق وساطت میاج کن  میانجیگری که دختری
 رجوع و ش ج عواق واسطه نمودج، وساطت نمودج؛ میانجیگری معنای

 طترف یتك م اخله از، است عبارت میانجیگری. (2است) میانجی به

 یتا اختلتاف یتك در آمرانته گیتری تيمیم فاق  و طرف بی و موجه

 طرفه سه فرآین ی میانجیگری های طرف به کمك منظور به مذاکره

 ستر بتر توافت  بته رسی ج در اختلاف از فارغ که است، جانبه سه یا

 فرآین  در معمول (.  تشریفات3اختیاری ) بيورت فاختلا مورد مسائل

 به ثالثی شصص حضور با متهم و شاکی قبلی تواف  اساس بر کیفری

مستائل  و اختلافتات فيتل و حتل منظتور به میانجی یا میانجیگر نام
 و حتل بترای کیفتری فرآین  انقراف از ای نمونه میانجیگری، روش
 آغتاز جترم ارتکاب از ناشی مصتلف جرم از ناشی های اختلاف فيل

 کته ای لقظه از اعم ای، مرحله هر در است ممکن ( که1شود ) می

 شود حاضر دادگاه مقضر در متهم اینکه از قبل تا افت  می اتفاق جرم

 عنواج به ثالث شصص آج در که است روشی شود. میانجیگری اعمال

 و طترفین بتین گفتگتو و جلسات برگزاری طری  از میانجی شصص
 را اختلافات فيل و حل راه مورد اختلاف موضوعات خيوص در بقث
 یا قاضی همانن  اینکه ب وج میانجیگر این بر اضافه کن . می تسهیل

حتل  بته را آنتاج کنت  تقمیتل طرفین به را آج و اتصاذ تيمیم داور
 موضتوع، تاریتك زوایتای ستاختن روشن با و کرده تشوی  اختلافات

 موضتوعات کتردج مقت ود و اییشناست طترفین، واقعی منافع تبیین

 در طرفین به ،2تواف  حيول برای مقتمل های گزینه کشف اختلافی،
 .(1) کن  می کمك یک یگر با موثر ارتباط برقراری
از تشتریفات  فراین ی سه جانبته استت کته فتارغ 3گری کیفریمیانجی

دی ه با متتهم معمول در فراین  کیفری، براساس تواف  قبلی شاکی و بزه
منظور گر یا میتانجی بتهکار، با حضور شصص ثالثی به نام میانجیبزه یا

آغتاز هتا و مستایل مصتلتف ناشتی از ارتکتاب جرمحل و فيتل اختلاف
استت، در فراینت   11گر کته عضتوی از جامعته مت نیشود. میتانجیمی

هم قرار ده   دی ه را در ارتباط باکار و بزهکن  بزهگری سعی میمیانجی
های متقابل وگو و مذاکره و طرح مطالبات و خواسته ی ار، گفتو زمینه د

ها را به زباج دیگری بترای ها و مشکلات آجها را فراهم کن ؛ دی گاهآج
ها کمك کن  تتا مکنونتات ساج به آجها بازگو و شفاف نمای . و ب ینآج

قلبی خود را بیاج کرده و تستلی روحتی  یت ا کننت ؛ خستارات متادی و 
کار نسبت بته دی ه ترمیم شود؛ تکالیف و تعه ات بزهروانی بزه عاطفی و

های دی ه، جامعه و خود در آین ه مشصص شتود و میتزاج مستئولیتبزه
گری کیفری، طرفین در وقوع جرم تعیین شود. بنابراین در فراین  میانجی

وگوی مستقیم یا در کار طی جلسات متع د، با دی ار و گفتدی ه و بزهبزه
ت لزوم غیرمستقیم، به یتك راه حتل مرضتی الطرفینتی در متورد صور

که میتانجی نظتر یتا ر ی یابن ؛ ب وج ایناختلاف کیفری خود دست می
 از سازش و صلح و میانجیگری (. فرآین 6)ها تقمیل کن  خود را به آج

هتا  شتیوه ایتن آیت . متی شتمار بته اختلاف حل جایگزین های شیوه
 دولتی غیر و قضایی غیر های حل راه و اه مکانیسم از ای مجموعه

 اختلتاف طترفین که هستن  مقرمانه و خيوصی دوستانه، صورت به

 مرجع طرف اراج، از بسیاری اعتقاد عنواج به به دادگاه جای به را آنها

 بته مراجعته ب وج را خود اختلافات تا گزینن  می بر خود اختلاف حل

 (.3نماین  ) فيل و حل قضایی دستگاه
 بزهکتار و بزه یت ه کته میشتود ایجاد فضایی میانجیگری، روش در

 دستگاه نظر اعمال و فشار گونه هر ب وج رو، در رو به صورت بتوانن 

 و جرم وقوع چگونگی از بزهکار . گفت وگو نماین  یک یگر با کیفری
 وارده خستارت از بزه یت ه و آج، ارتکاب از خود های انگیزه و دلایل

 و رونت  گفتته سصن خود خواسته های و نیازها و بزه ی گی از ناشی

 شصص بین این در .نماین   یگیری را اختلافات فيل و حل و سازش

گفتت  جریاج میانجیگر((است ماجرا در منافع فاق  و بیطرف که ثالثی
 در قضایی انعطاف قابل غیر تشریفات .م یریت میکن  و ه ایت را وگو
 شصص کمك با که هستن  وادع طرفین و شود نمی رعایت شیوه این

 بتا نیز دعاوی و میسازن  معین را اختلاف فيل و حل چگونگی ثالث،

 متی قترار رسی گی مورد ها دادگاه در بیشتری سرعت و کمتر هزینه
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 زنت گی که نقاطی در روش این که است آج از حاکی بررسیها .گیرن 

 و متعجوا شت ج شتهری با امروزه دارد. و داشته وجود قبیلهای دارن ،
 و میصتورد چشتم به کمتر میانجیگری از استقلال ش ج، جهانی رون 

 آیینهتای و سنتها در نظر ودقت رسمی نهادهای به فراین  تعمیم این

 در مهمتی گتام میتوانت  غیررستمی ، کاشتف مصتلتف، اقوام تاریصی

نهایتاً این فراینت  (. 2) شود تلقی ترمیمی ع الت اه اف  یشبرد راستای
کتار در های لازم از بزهکار و جامعه مقلی و اخذ تضمینبل بزهبای  با تقا

جهت جلوگیری از وقوع جرم، جامعه مقلی را از ترس ارتکاب مج د بزه 

 .توسط مرتکب رهایی داده و آرامش را به  یکره اجتماع بازگردان 
 تاریصچه میانجیگری  -الف
تم نظام ع الت گری که از نیمه دهه هفتاد قرج بیسهای میانجیبرنامه 

با ابتکار  1333بار در سال کیفری را تقت تأثیر قرار داده است، نصستین
گر ش  و ستسس بته یکی از ماموراج تعلی  مراقبتی در کشور کانادا جلوه

شهرهای دیگر کانادا و آمریکا منتقل ش . مأمور تعلیت  مراقبتتی  تیش 
هاد کترد کته دو گفته، در یکی از شهرهای ایالت آنتاریو به قاضی  یشتن

رو شون  دی گاج روبهمقکوم ش ه بودن  با بزه جواج که به اتهام تصریب
و  تتس از موافقتتت قاضتتی، صتت ور حکتتم تعلیتت  مراقبتتتی موکتتول بتته 

دی ه ش .  تس از ایتن تجربته، و جلب رضایت خاطر بزه 11زداییخسارت
گری مورد حمایت مالی دولت و حمایت معنوی کلیسا قرار گرفت میانجی

و در اواخر دهه هفتاد، از کانادا به آمریکا و سسس به ارو تا منتقتل شت . 
های از رهگذر احاله اختلاف 12ریشه در ان یشه قضازدایی گری کهمیانجی

گری و قبول نوعی ک خ ا منشتی در ناشی از   ی ه مجرمانه به میانجی
در حل و فيل منازعات دارد، اهمیت و منزلت و نقشی غیرقابل انکار را 

هایی از رگه .(3ترسیم سیاست ع الت کیفری مشارکتی ایفا کرده است )
طوری کته از تواج در میاج اقوام مصتلف مشاه ه کرد بهاین تفکر را می

عترب را داورانتی بتود کته در »خوانیم: باب نمونه، در تاریخ یعقوبی می
 هاکرد و در مقاکمات و مواریث و آبکارهای خویش به آناج رجوع می

شتناخت. عترب ی تیش از استلام  را های خویش آناج را داور میو خوج
دینی نبود که به احکام آج رجوع کن ،  س اهل شرف و راستی و امانت 
و ستتروری و ستتال ختتوردگی و بزرگتتواری و آزمتتودگی را حکتتم قتترار 

 .(11« )دادن می

 

 و مذهبی میانجیگری 13ریشه اخلاقی
 و تقتارج کشتورماج، عرفتی قی وو اخلتا  مبتانی اعتقتادی بررسی با

 و ایرانی کهن رسوم و آداب و دینی آموزههای بین ویژهای همانن ی
 و و صلح میانجیگری مشروعیت میشود. دی ه میانجیگری نهاد مبانی
 روایتات و آیتات و بتوده فقها اکثریت و اسلام فقه تایی  مورد سازش

همواره متورد  است و نموده تاکی  طری  این از منازعات حل به زیادی

 بتا  ذیرش همه ادیاج و همه  اخلاقیات در کلیه کشور ها بوده استت..

 میتانجیگری و بر و همچنین اخلاقیات ایراج   اسلام در اینکه به توجه

شترعی و  قواعت  با فرآین  این است، ش ه فراواج تاکی  سازش و صلح

 دینتی، توصتیه هتای در کته به گونه ای .دارد مطابقت عرفی ایراج 

 بته مشتابه دارای معتانی کته وساطت و شفاعت قبیل از اصطلاحاتی

 است. گرفته قرار تاکی  مورد است، میانجیگری

 

 ویژگی اخلاقی میانجیگری کیفری
 فيل و حل جایگزین های شیوه  رکاربردترین از یکی گری میانجی

 مقرمتانگی ضریب بودج بالا اش ویژگی مهمترین که است اختلافات

 کته چترا .استت گتری میانجی تسن ه قلب مقرمانگیواقع  در .است

 بتواننت  اختلتاف های طرف که است آمیز موفقیت زمانی میانجیگری

 در یکت یگر بتا توقعاتشاج را و ها نیاز ها، خواسته راحتی به و آزادانه

 فيتل و حتل بترای حلتی و راه میتانجی، کمتك به و گذاشته میاج

 داشته آج از واهمه اختلاف های طرف چنانچه .کنن   ی ا اختلافاتشاج

 بر کنن  می ا هار میانجیگری فرآین  در آنچه از ممکن است که باشن 

 ماننت  اختلتاف فيتل و حتل 29 تقتابلی های شیوه در ها آج علیه

 دارد. احتمال شود، استفاده دادگستری مقاکم و داوری

 و حتل و میانجیگری فرآین  تسهیل جهت در لازم اطلاعات افشای از
 نبوده مقرمانه میانجیگری فرآین  ( اگر11کنن ) خودداری اختلاف فيل

 میانجیگری طول در که را اطلاعاتی که باش  ن اشته تعه  میانجی و 

 بر اطلاعات آج از استفاده با بتوان  حتی و کن  حفظ آورد، می دست به
 داوری یا دادگاه نظیر فرآین هایی در های اختلاف طرف یا طرف علیه

(. 12) شتود می زایل اش طرفی بی ده ، ارائه م رکی یا دهدا شهادت
 از فتارغ کته جانبه، سه است فرآین ی کیفری گری میانجی همچنین

 و شتاکی قبلتی توافت  استاس بر کیفری فرآین  در معمول تشریفات
 بته میتانجی، یتا گتر نتام میتانجی بته ثالثی شصص حضور با متهم

 جترم ارتکتاب از ناشتی مصتلف مسائل و اختلافات فيل و منظورحل

 فرآین  در است، م نی جامعه از عضوی که گر میانجی .شود می آغاز

 قترار هتم ارتبتاط در را دی ه بزه و بزهکار کن  می سعی میانجیگری

 هتای خواسته و مطالبات طرح و مذاکره و گفتگو دی ار، زمینه و ده 

 زبتاج هبت را ها آج و مشکلات ها کن . دی گاه فراهم را ها آج متقابل

 کمك ها آج به ساج ب ین و نمای  شفاف و بازگو ها آج برای دیگری

کننت ،   ی ا روحی تسلی و کرده بیاج را خود قلبی مکنونات تا کن  می
 و تکتالیف و شتود، ترمیم دی ه بزه معنوی و مادی خسارات همچنین
 مشتصص آینت ه در خود و جامعه دی ه، بزه به نسبت بزهکار تعه ات

 بنابراین .شود تعیین جرم وقوع طرفینئ ر های مسئولیت جمیزا و شود

 متع د جلسات طی بزهکار و دی ه بزه کیفری، گری میانجی فرآین  در

 راه یك به غیرمستقیم، لزوم صورت در یا مستقیم گفتگوی و دی ار با

 .یابنت  متی دستت خود کیفری اختلاف مورد در الطرفین مرضی حل

 . در(13) کنت  تقمیل آنها به را خود ایر یا نظر میانجی اینکه ب وج

 شتصص کته است آج میانجی توسط نظر تقمیل و اعمال ع م واقع

 حتل بته معطتوف را خود سعی تمام که است طرفی بی فرد میانجی

 دعوا اصقاب به واگذار را گیری  ایاج تيمیم در و نمای  می 11اختلاف

 تنهایی به وانن ت نمی دلیل این به اختلاف طرفهای که چرا .نمای  می

 دلیل همین و به نیستن  طرف بی که کنن  فيل و حل را اختلافاتشاج



  دکتر ابوالحسن مجتهد سلیمانی و همکاران:  میانجیگری  کیفری آموزه ای  از عدالت ترمیمی از منظرحقوق و اخلاق
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 و حتل بترای طرفی بی ثالث شصص از و آورده روی میانجیگری به
 مادی شصيی، منفعت هیچگونه قضیه در که گیرن  می کمك فيل

 و نبوده درگیر قضیه در نیز روحی و عاطفی لقاظ واز ن اشته روانی و
 .اش ب طرف بی
 

 مراحل میانجیگری 
 بتا سسس و بزهکار با میانجی ابت ا است؛ بصش دو شامل مرحله این

 جهتت آمتادگی ع م یا آمادگی خيوص در و گرفته تماس دی ه بزه

 کن  می تاکی  آمبرایت .کن  تققی  می گری میانجی برنامه به ورود

 طری  از صرفا دی ه بزه و بزهکار با میانجی اولیه ارتباط است بهتر که

 زیترا . تذیرد صتورت کامتل اطلاعتات ارائته بت وج و تلفنی مکالمه

 بته تمایتل کامل، اطلاعات اخذ از  س دی گاج بزه و معمولابزهکاراج

 از هت ف میتانجی تمتاس ایتن در .کننت  نمی  ی ا برنامه در شرکت

 را زمانی طرفین موافقت و با داده توضیح را آج شرایط و گری میانجی

 بته میانجی ش ه تعیین زماج در .کن  می تعیین طرفین ملاقات برای

 بته دعتوت حضتور جهت آنها یااز رود می دی ه بزه و بزهکار ملاقات

 در طترفین تجربیتات و ستصناج شتنی ج از  س وی .آورد عمل می

 توضیح و اطلاعات آوری جمع به نسبت بزه، تقمل و ارتکاب خيوص

  تیش های گزینه و حقوق طرفین و گیری میانجی به مربوط مسایل

 برای ای برنامه صلاح ی  صورت  در و نموده گیری تيمیم آنها روی

ایتن  بته بایت  میکنت  تنظیم ها آج حامیاج و طرفین مشترک نشست
 بته راغتب دعتوا اصتقاب که صورتی در که باشیم داشته توجه نکته

 در دادرسی اطاله جز چیزی حضور به دعوت نباشن ، جلسه در شرکت

 .شود می داده ارجاع دستگاه قضایی به  رون ه مج دا و ن ارد بر

 

 میانجیگری جلسه
 ملاقتات ضتمن بزهکتار و دیت ه بزه که است آج مرحله این از ه ف

 و نموده منتقل جرم به راجع را خود تجارب یک یگر با چهره به چهره
 غیتره و احساستات اجتمتاعی، زن گی، روابتط بر آج آثار خيوص در

 مقابتل طترف از را خود های  رسش توانن  می ها آج .دهن  توضیح

استت  ممکتن را برنامته ایتن .بشنون  را وی های  اسخ و کنن  مطرح

 .دارد تترجیح میانجی دو ح اقل حضور .کنن  اداره میانجی دو یا یك

 عملی هر انجام از  رهیز ضمن گراج میانجی یا میانجی است ضروری

 می دار خ شه را طرفین برابری و و تساوی آنها طرفی بی فرض که

 بتا همت ردی حتال عتین در و کلامی های مهارت از استفاده با کن ،

توضتیح  بقتث، یتادآوری بترای ستسس و کنن  معرفی را خود طرفین
 میتانجی استفاده مورد ادبیات و زباج دهن  ارائه موضوع از مصتيری

 بقتث زمینته و موضتوع کنن ه شرکت طرفین احوال و اوضاع با بای 

 و دیت ه بتزه کته کنت  تاکیت  بای  میانجی(. 11) باش  داشته قتمطاب
 متی تنهتا کنن گاج شرکت سایر و کنن  می بقث یک یگر با بزهکار

 باشن . داشته ا هاراتی مصتص بطور توانن 
 

 نتایج پیگیری و گری میانجی

 گیترد. متی صتورت گری میانجی بصش ترین اساسی مرحله این در

 هتای ملاقتات ترتیتب و گیتری  رونت ه و ارجاع مراحل از بع  یعنی

 بته نوبتت میانجی، توسط افراد دیگر و بزهکار و دی ه بزه با ج اگانه

 و آرام مقیطتی در طترفین گفتگوی که گری، میانجی اصلی مرحله
 دو گفتگتوی ایتن نتتایج آج از  س و رس  می باش  می تشنج ب وج

 .کنن  می صورتجلسه طرفه را

 

 د میانجیگریشرایط تحقق اعمال فراین
 بته زیتر در که است شرایطی نیازمن  تقق  جهت میانجیگری فرآین 

  رداخته ش ه است: آج بیاج

 شرایط قانونیالف( 

 شت ه شناخته دادستاج اختیارات و و ایف از میانجیگری به امر ارجاع

 از توانت  متی تنهتا بتاز رس 23 21 متاده تبيتره مطتاب  و است

 خود توان  نمی و نمای  درخواست را گریبه میانجی امر ارجاع دادستاج،

 231 ماده در مقنن که است حالی در این کن . امر این به اق ام راسا

 بته امر در ارجاع سعی امکاج صورت در نموده مکلف را باز رس 37

 وجتود تعارض 21 ماده تبيره و 231 ماده بین .نمای  میانجیگری

 به ارجاع درخواست ح  هاتن باز رس به تبيره، در یکسو از زیرا .دارد

 و ایف از میانجیگری به امر ارجاع و ش ه دادستاج داده از میانجیگری

 مکلتف باز رس 231 ماده در دیگر سوی از و ش ه شناخته دادستاج

 را 231 رس  ماده می نظر به .است ش ه میانجیگری به امر ارجاع به

 هکت نمتود برداشتت چنتین و زد تصيتیص 21 متاده تبيره با بای 
 دادستاج از را میانجیگری به امر ارجاع بای  امکاج صورت در باز رس

 فرآینت  اعمتال شترایط .گتردد برطترف تعارض موجود تا کن  مطالبه

 میانجی به  کیفری امر ارجاع جهت/که است نیاز میانجیگری شرایطی

 گری میانجی نامه آیین و کیفری دادرسی آیین قانوج موجب به گری

شرایطی نیاز است که بای  مقق   1331-3-22يوب م کیفری امور در
 (.11گرد )

 جرم: به مربوط ب( شرایط

 ارجاع و مهلت درخواست ترمیمی، ع الت تقق  راستای در قانونگذار

 تعزیتری جترایم در تنهتا 21 ماده موجب به را گری میانجی به امر

 1 بن  ب ماده در .است دانسته قابل اعمال هشت و هفت شش، درجه
 مجتازات که هشت و هفت شش، درجه تعزیری جرایم نیز نامه آیین

  .دارن  را میانجیگری به ارجاع قابلیت است، تعلی  قابل آنها

 بتودج تعلیت  قابتل شت ه، بیتاج جرایم این خيوص در که شرطی 

جرایمتی  استلامی، مجتازات قتانوج 46 متاده طب  .آنهاست مجازات
 کته استت تعلیت  قابل جمجازاتشا 2 تا 3درجه تعزیری جرایم منظور

 باشن : زیر شرایط دارای

 جبتراج 3 - مرتکب اصلاح بینی  یش 2 - تصفیف جهات وجود-1 

 .موثر کیفری سابقه فق اج-1جبراج  ترتیبات برقراری یا زیاج و ضرر
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 غیتر جرایم یعنی ا.م.ق 12 ماده مشمول نبای  ارتکابی جرم همچنین

 تعلیت  قابتل مجازات وقف شرایط وجود صورت در .باش  تعلی  قابل

 جرایم نامه، آیین 1 .ق.. ا. د.ک  ماده22خواه بود.بنابراین بر طب  ماده 

 قابلیتت فوق شرایط به مشروط مجازاتشاج که 2 تا 6 درجه تعزیری

 اینيتورت غیر در نمود، میانجیگری ارجاع به تواج می دارد، را تعلی 

 .ن ارد امکاج میانجیگری به امر ارجاع

 کیفری امر طرفین به مربوط شرایطج( 

 تقاضتای به منوط اول وهله در گری میانجی به امر ارجاع درخواست

 ایتن که است گری میانجی به امر ارجاع جهت قضایی مقام از متهم

 در و .باش  می متهم توسط از مسئولیت ای درجه قبول معنای به امر

 بته اعارجت بترای لتازم شتروط از یکی نیز دی ه بزه قبول بع  مرحله

مقکومیتت  ستابقه فاقت  بایت  متهم علاوه به .باش  می گری میانجی
 از یکتی ص ور با یعنی بسسارد مناسب تامین بای  و باش  موثر کیفری

 کیفری دادرسی آیین قانوج 213ماده در مذکور کیفری تامین قرارهای

 باش  همراه  رون ه به رسی گی کنن ه قضایی مقام توسط
  

 مدت میانجیگری
 میتانجی بته امتر ارجاع درخواست با قضایی مقام موافقت صورت در

 ایتن بیانگر موضوع این .باش  می ماه سه گری میانجی م ت گری،

 یکبتاره بته کته دان  می را فرآین ی گری میانجی قانونگذار که است

 افتراد توستط جلستات برگزاری و زماج به مقتاج و شود نمی حاصل

 خيتوص در متذکور مت ت تتهالب .باشت  متی تجربه با و متصيص

 متذکور میتزاج بته و بار یك برای فقط اقتضا صورت در میانجیگری

میانجی  به امر ارجاع درخواستی مهلت ح اکثر یعنی .است تم ی  قابل

 رس  می نظر به .نیست تم ی  دیگر قابل م ت این وماه است  6گری 

 11دادرستی اطالته از جلتوگیری جهتت فوق، مهلت مج د تم ی  ع م

 ست.ا

 

 گیرینتیجه
 اصتلاح و شهرنشتینی بقرانهتای شتهری، مستائل حتل لازمه امروزه

 وشهرنشتینی شتهرون ی مناستب فرهنگ یك وجود رفتارشهرون اج،

 شتهری داوم و اساستی  ایته هتای جتز  مقولتات کته ایتن استت،

( از این رو به وجود ام ج اختلتاف امتری طبیعتی و بت یهی  16میباشن .)

ایجاد شرایط لازم برای تعامل سالم و  همچنین .بین شهرون اج می باش 
صورتی کته افتراد اجتمتاع نته متورد ستو  دوسویه متعادل با دیگراج به
استتفاده قترار دهنت  از دیگتراج را متورد سو استفاده قرار بگیرن  و نته 

های ستلامت عنواج یکتی از مللفتههای بارز سلامت اخلاقی بهمشصيه
 و اختلافتات فيتل و حتل جتایگزین های حل راه از ( یکی13است)
 دادرستی، اطالته از جلتوگیری و کیفری های  رون ه حجم از کاستن

 اسلامی حقوق در این امر مشروعیت .است گری میانجی به امر ارجاع

 اکثریتت و استت گرفتته قرار تایی  مورد بسیاری روایات و آیات در و

 در شتفاعت و انت  داده نظتر تعزیری جرایم در شفاعت جواز به فقها

 بتا و فقهتی مبانی از نظر امعاج با نیز ما مقنن .نسذیرفته ان  را ح ود

 کلاج آمار زدودج جهت به اختلافات حل جایگزین های روش به توجه

 میانجی فرآین  جنایی تقنینی سیاست یك طرح با کیفری، های  رون ه

 .دارد قرار  ذیرش مورد 32کیفری  دادرسی آیین قانوج در را گری
 کیفتری میتانجیگری در مهم های مللفه از حفظ اصول اخلاقی یکی 

 است بعی  فرآین  میانجیگری بودج مقرمانه اصل رعایت ب وج و بوده

 اصتل اگتر .گیترد صورت بزهکار و دی ه بزه بین معناداری گفتگوی

 بته تمتایلی دی ه بزه و بزهکار است ممکن تضمین نشود، مقرمانگی

 این در بگیرن که تيمیم و باشن  ن اشته میانجیگری فرآین  در شرکت

 نکنن . شرکت فرآین 
 جترایم قياص، موجب جرایم ح ی، جرایم شامل میانجیگری فرآین 

 تا 6 درجه تعزیری جرایم و 5 تا 1 تعزیری درجه جرایم دیه، موجب

 واقتع در .گتردد نمتی باشت ، نمی تعلی  قابل ها آج مجازات که 8

مت یریت  بتا آج طتی کته است ق اماتیا مجموعه میانجیگری، فرآین 
 ستایر ضترورت، صتورت در و متهم و دی ه بزه حضور با و میانجیگر

 یتا دوستاج خانواده، اعضای قبیل از سازش حيول در ملثر اشصاص

 نهادهتای مقلتی، جامعته مورداعضتای حسب نیز و ها آج همکاراج

 عت الت  از گیتری بهتره بتا نهتاد، مردم یا و عمومی رسمی، ذیربط

 و گفتگتو بته یکت یگر بتا کیفری اختلاف فيل و حل برای ترمیمی،
 را ای نامته موافقتت توافت ، حيتول صتورت در  رداخته، تبادل نظر
 از شود. بنابر این هت ف می ارسال مربوط قضایی مقام برای و تنظیم

 متورد موضوع فیيله و دادرسی ختم موضوع، یك در میانجی م اخله

 بته اکنتوج اجتمتاعی م دکاری در گری میانجی .اگرچه است اختلاف

و  فراینت  آج بترای و معرفتی مناقشته حل رویکردهای از یکی عنواج
 بترای قابلیتهتایی بایت  دولت است، ش ه معرفی های ویژ تکنیکهای

 عمتومی موضوعات در بتوانن  آنها تا آورد فراهم وذینفعاج شهرون اج

 گستترش بتر اننت بتو طری  این از تا .باشن  داشته مشارکت فعالتری

 نظتر در ای (ب12)بگذارن  تاثیر خود سلطه مشروعیت و ع الت، برابری

ستازوکارهایی  از استتفاده و فرهنگی یگهای ویژ به آشنایی که داشت
 می دارد، وجود فرهنگی هر در گری میانجی و مناقشه حل برای که

 .باش  کنن ه تعیین بسیار گری میانجی موارد در توان 

 

                 القیخا یمالحظهها
در این  ژوهش با معرفی منابع مورد استفاده، اصل اخلاقی امانتت داری 

 علمی رعایت و ح  معنوی مللفین آثار مقترم شمرده ش ه است.
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 6 

ي، 
ور

فنّا
 و 

وم
عل

در 
ق 

خلا
ه ا

ام
صلن

ف
ل 

سا
م

ده
انز

پ
ه 

مار
 ش

،
4 ،

99
11

 
ري

رو
 م

له
قا

م
 
 

 

  Victim.5 بزه دی ه
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