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Abstract 

According to the first paragraph of Article 156 of 
the Constitution of the Islamic Republic of Iran, 
one of the duties of the judiciary is to 
"investigate and issue verdicts on grievances, 
violations, complaints, settling lawsuits and 
resolving hostilities." The failure of the 
traditional criminal justice system to reduce 
crime and criminal behavior and the emergence 
of new perspectives on restorative justice has led 
to the emergence of the institution of mediation 
in criminal policy and has been gradually 
gaining importance in international and regional 
instruments and national laws since the 1970s. 
Be. The formal acceptance of this institution and 
its relative success in compensating for the 
damages caused by the crime have encouraged 
the ordinary legislator to use the capacity of 
"mediation" as one of the methods of resolving 
disputes and resolving hostilities. Article 82 of 
the Code of Criminal Procedure allows judges to 
refer cases for sixth, seventh, and eighth degree 
criminal offenses to the Dispute Resolution 
Councils or a person or institution for mediation 
at the request of the accused and with the consent 
of the private plaintiff. The mediator can reach a 
compromise within three months by negotiating 
and providing the necessary recommendations 
between the parties and finally reporting the 
result to the relevant judge. This period can be 
extended for another three months. Despite all 
the obstacles and concerns in the success of 
mediators in achieving the valuable goals of 
criminal justice, the legislator's positive response 
to mediation is commendable and paints a bright 
future for it. This article examines the various 
aspects of mediation in Iranian criminal law with 
a look at the law of some European countries and 
international documents. 
Keywords: Mediation, Restorative Justice, 
Criminal Policy, Iran, International Documents. 

    چکیده    

جمهـوري  قانون اساسـی   یکصدوپنجاه و ششماصل  اولمطابق بند 
رسـیدگی و صـدور   «یکـی از وظـایف قـوه قضـائیه     اسالمی ایران 

دعـاوي  حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصـل  
ی ئاعالم شده است. شکست سیستم عدالت جنا» و رفع خصومات

سنتی در کاهش جرایم و رفتارهاي مجرمانه و ظهور دیـدگاه هـاي   
جدید درباره عـدالت ترمیمـی باعـث ظهـور نهـاد میـانجیگري در       

ی شده است و در حال کسب اهمیت تـدریجی خـود   ئسیاست جنا
کشـورهاي مختلـف از    در اسناد بین المللـی و منطقـه اي و قـوانین   

ـبی آن    1970دهه  می باشد. پذیرش رسمی این نهاد و موفقیـت نس
در جبران خسارات ناشی از جرم، قانونگذار عادي را به اسـتفاده از  

به عنـوان یکـی از شـیوه هـاي حـل و فصـل       » میانجیگري«ظرفیت 
قـانون   82دعاوي و رفع خصومات تشـویق نمـوده اسـت. در مـاده     

قضـات مجـاز شـده انـد در مـورد جـرایم        ین دادرسـی کیفـري  ئـ آ
به درخواست متهم و موافقـت   هشتو  هفت، ششتعزیري درجه 

شـاکی خصوصــی موضـوع را جهــت ســازش بـه شــوراهاي حــل    
اختالف یا  شخص یا موسسه اي بـراي میـانجیگري ارجـاع دهنـد.     
میانجیگر می تواند در مهلت سه ماهه با مذاکره و ارائه توصیه هـاي  

ن سازش برقرار کنـد و در پایـان نتیجـه را بـه قاضـی      الزم بین طرفی
مربوطه گزارش نماید. مهلت مزبور براي سه ماه دیگر قابل تمدیـد  
ــور در موفقیــت     ــی هــاي مزب ــع و نگران ــرغم همــه موان اســت. علی

ی، پاسـخ  ئمیانجیگران جهت تحقق اهداف ارزشـمند عـدالت جنـا   
ده روشـنی  مثبت قانونگذار به میانجیگري قابل تحسین است و آینـ 

را بــراي آن ترســیم مــی کنــد. مقالــه حاضــر جنبــه هــاي مختلــف  
برخـی از  میانجیگري را در حقوق کیفري ایران با نگاهی به حقوق 

  مورد بررسی قرار می دهد. کشورهاي اروپائی و اسناد بین المللی
ی، میـانجیگري،  ئعدالت ترمیمی، سیاست جنـا : واژگان کلیدي
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  مقدمه
فکر بهبود نظام کیفري و پاسخ بهتر به بزه و کنترل رفتار ناهنجار و کاهش آمار و جمعیت کیفري از    

میالدي و در پی فترت حاصل از جنگ دوم جهانی و آثار ناشی از جنایات علیه بشریت،  1970دهه 
می « ي خانماز سو 1»مارك آنسل«شناسان وقت را به خود مشغول نمود. ادامه راه  شناسان و جامعه جرم

البته با تمرکز بر حقوق بشر و  ی دانشگاه لیل و سپس پاریسئاستاد سیاست جنا 2»مارتی -ري دلماس
  در حقوق کیفري شد. 3»عدالت ترمیمی«اي بر پایه  هاي جدید، سبب ورود مفاهیم تازه آموزه

شناسان معاصر و تحول بنیادین در حقوق کیفري داخلی توسط گروهی از  هاي جرم اندیشه جنض    
شناسی نوین،  اندیشمندان این رشته با هدایت دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادي استاد فرهیخته و معمار جرم
ود. تبیین و عالوه بر فضاي مطالعاتی و محافل علمی به تدریج به متون قانونی و درون حاکمیت رسوخ نم

و  6»کریستین الزرژ«، 5»برنار بولک«، 4»ژان پرادل« ،»مارك آنسل«هاي اساتید بزرگی چون  انتقال آموزه
 علوم گذشته دهه سه طی جنائی سیاست حوزه و شناسی جرم بزرگان دیگر و »ماري –ماري دلماس «خانم 

                                                      
1 -  Ancel.Marc 
2 - Delmas-Marty (Mireille) 
3 -  Restorative justice 
4   -  Jean.Pradel 
5 -  Bernard Bouloc 
6   -  Christine Lazerges 
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 و 1392کیفري مصوب  دادرسی آئین قانون 82 ماده وضع با باالخره و ساخت متحول را کشور جنائی
  ز سوي قانونگذار ایران اعطاء شد.ا گروه این مستمر فعالیت پاداش 7میانجیگري رسمی پذیرش

و اشکال مختلف ولی به صورت غیررسمی وجود داشته  ءمیانجیگري از دیرباز در جامعه ایران به انحا   
است. حسن اعتمادي که نسبت به برخی از افراد در جامعه وجود دارد و منشاء این حسن اعتماد عدالتی 
است که در فرد مورد اعتماد مالحظه می شود زمینه گرایش افراد به پذیرش میانجیگري را فراهم می 

کردند به صورت کدخدامنشی یا ریش سفیدي اقدام به حل و فصل  اصطالح افراد سعی میه آورده و ب
ی از این شیوه حل و فصل اختالفات را در جامعه یافت. حتی ئاختالفات کنند. هنوز هم می توان رگه ها

می توان گفت پیش بینی میانجیگیري به صورت رسمی در یک متن قانونی و ساختارمند از نظر حقوقی 
عی در زمینه رو به ضعف نهادن همبستگی هاي اجتماعی در این مورد است که داللت بر تحوالت اجتما

حال باید  خود حاصل رشد صنعتی جامعه و متحول شدن آن از شکل سنتی به شکل شهري است. با این
خصوص میانجیگران بخش ه ی با ابراز اعتماد به میانجیگران بئمنتظر ماند تا در عمل مقامات قضا

  ی این نهاد را در جامعه فراهم نمایند.ئو پویا خصوصی زمینه گسترش
اگرچه دخالت میانجیگر در رسیدگی هاي کیفري و کمک به سیستم عدالت کیفري می تواند نتایج    

مثبتی همانند جبران بهتر خسارات ناشی از جرم، بازاجتماعی متهم و بازگشت وي به جامعه و سازش بین 
خاطر برخی موانع ه کیفري را به دنبال داشته باشد، اما ب طرفین و سرانجام کاهش دعاوي و آمار

فراساختاري و شخصی، حضور فعال و موفقیت این نهادها را نمی توان تضمین نمود. موانعی همانند 
ی به بخش ئفقدان فرهنگ مناسب و زمینه هاي اجتماعی در جامعه ایران، اعتماد پایین دستگاه قضا

یفري، فقدان تخصص کافی میانجیگران در مدیریت دعاوي و خصوصی جهت تحقق اهداف عدالت ک
  ی کیفري می تواند میزان موفقیت این نهاد را کاهش دهد.  ئین رسیدگی قضائظرافت آ

با این مقدمه کوتاه به بیان جنبه هاي مختلف میانجیگري می پردازیم و مطالب این مقاله را در سه    
تار اول از مفهوم و منابع قانونی میانجیگري و در گفتار دوم از گفتار مورد بررسی قرار می دهیم. در گف

  آثار و نتایج میانجیگري و در گفتار سوم از موانع پیش روي میانجیگري صحبت می کنیم. 
  
  

                                                      
7   -  Mediation 
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  مفهوم و منابع قانونی میانجیگري -1
  مفهوم میانجیگري -1-1
مارتین « دارد. از بانیان بزرگ این تأسیس دکتر »عدالت ترمیمی«ی با تعریف میانجیگري مالزمه با تبیین ئآشنا   

دیده،  است که عدالت ترمیمی را حاصل مشارکت همه اشخاص دخیل در حادثه مجرمانه مثل بزه 8»رایت
ها و نمایندگان جامعه و مقامات عدالت کیفري در جهت ترمیم و بهبود وضعیت  بزهکار، وابستگان آن

پذیرش . )Guilbot,1992,52)(Lazerges,1992,60(کند کار معرفی میو بازپذیري اجتماعی بزه 9»دیده بزه«
ها و حفظ صلح برخی از ویژگی هاي  ها، تبعیت از توافقنامه ها و احترام به آن مسئولیت، پیدا کردن راه حل

  .)Zehr,1990,75(Bonafé,1992,51)(اصلی میانجیگري و عدالت ترمیمی هستند
نام میانجیگر ه بزه دیده و شخص ثالث یا مؤسسه اي ب - کار مشارکت بزهمیانجیگري یک پروسه حاصل از    

گیري راجع به آثار و نتایج حاصل از بزه و چگونگی جبران آن و تبیین  منظور توافق و تصمیمه براي مذاکره ب
ه: آمدنامه میانجیگري در امور کیفري  ینئه یک آدر بند الف ماد مسئولیت بزهکار و کیفیت اعمال آن است.

دیده و متهم با مدیریت میانجیگر در فضاي مناسب در خصوص  میانجیگري؛ فرآیندي است که طی آن بزه«
دیده و متهم گفتگو  هاي جبران خسارت ناشی از آن نسبت به بزه علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه

  ».گردد نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می
اي مردمی عالقمند به همکاري با سازمان رسمی کیفري در  عنوان شخص ثالث یا مؤسسهه میانجیگر ب   

ی با اصل ئکند زمینه مذاکره و مواجهه دوطرف بزه را فراهم ساخته ضمن آشنا این جریان تالش می
رات خود ها و نظرات دوطرف به هم و ارائه نقطه نظ  ماجرا و چگونگی حل و فصل آن و انتقال دیدگاه

دیده و تسلی روحی و نیز تفهیم مسئولیت اخالقی و  ویژه بزهه مابین ب ابتدا با کاهش آالم و نفرت فی
را با کوشش  10»سازش« هاي اولیه را برداشته و سپس بذر قانونی ناشی از ارتکاب بزه به بزهکار، گام
ا استفاده از وسایل ارتباطی و وگوي رودررو یا با واسطه حتی ب فراوان و برقراري جلسات متعدد و گفت
 ،در نهایت با پیدایش یک راه حل مطلوب و مقبول طرفین اینترنت و فضاي مجازي غرس نموده و

  توافق ایشان را رقم زند.
  رهیافت میانجیگري در حقوق و متون قانونی خارجی -1-2
« اه حاکمیتی در هاي نو در نکوهش اختیار مطلق نمایندگان قدرت عمومی و دستگ ظهور اندیشه   

از طریق تفویض حل حداقل برخی  12»یئقضازدا«و مقابله با بزه و کنترل آن و ضرورت  11»پیشگیري

                                                      
8   -  Martin Wright 
9   -  Victim 
10   -  Compromise 
11   -  Prevention- prophylaxie. 
12   -  Diversion-pèjuridicidrisation. 
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عدالت «ی ئارچوب سیاست جناهاختالفات ناشی از ارتکاب بزه به اشخاص و مؤسسات مردم نهاد در چ
وجود ه یانجیگري را بهاي پیدایش مفهوم نهاد م هاي آخر قرن بیستم زمینه در دهه13»کیفري مشارکتی

  آورد.
وسیله ه در کشورهاي اسکاندیناوي ب14»آمبودسمن« نهاد میانجیگري و میانجی فرانسوي با الهام از مدل   

ارچوب ههاي میانجیگري و داوري در چ ینئآ ).80، 1396(الزرژ، شدایجاد  1973ژوئیه  3قانون 
میانجیگري در حال  مجوز). 81، 1396(الزرژ، 15بینی شد اختالفات جمعی کار در قانون کار هم پیش

ها و  نامه و تصویب 1993-1999ین دادرسی کیفري مصوب ئهاي قانون آ  حاضر از ترکیب اصالحیه
 گري است دیده و میانجی ها و رویه عملی کارکرد مؤسسه ملی حمایت از بزه نامه بخش

)Miers,2001,13.( هاي متعددي در زمینه  ات و سازماندر مناطق مختلف انگلستان در سطح کلی مؤسس
سازمان میانجیگري « 16،»سرویس میانجیگري بریتانیا«توان به  میانجیگري فعال هستند که از جمله می

میانجیگري به عنوان مداخله حل  .نموداشاره  18»اتحادیه عدالت ترمیمی«و  17»اجتماعی آکسفورد
 با. گیرد قرار توجه مورد کیفري عدالت سیستم اهداف به مربوط بحث با مستقیم ارتباط در باید مشکل
دست آورد. ه ان با کمک میانجیگر راه حل مشترکی را بتو می بزهکار و بزه دیده بین گفتگو بر تأکید

هاي اساسی اقدام کیفري تبدیل می  ارزش ادر این راه ترمیم، جبران و برخی اوقات حتی مصالحه ب
قانون  67-70میانجیگري را در امور کیفري اعمال کرده است. مواد  رومانی قانونگذار. ),1990,17Zehrشوند(
متضمن مقررات خاص در مورد میانجیگري در امور کیفري است  2006در مورد میانجیگري مصوب  192شماره 

  که توجه خاصی را به میانجیگري در امور کیفري مبذول داشته است.
از شروع رسیدگی کیفري اختالف خود را از طریق میانجیگري حل و فصل نمایند،  پیشاگر طرفین    

بزه دیده دیگر نمی تواند مقامات تعقیب کیفري یا محکمه بدایت را از جرم ارتکابی مربوطه آگاه 
نماید. در مواردي که میانجیگري در طی مدتی که شکایت کیفري شروع شده، آغاز می شود، مرور 

ت میانجیگري به حالت تعلیق در می آید. اگر طرفین اختالف مصالحه نمایند دخالت زمان در طی مد
بزه  ،مقامات تعقیب کیفري یا محکمه بدایت دیگر ضروري نیست. در صورت عدم مصالحه طرفین

                                                      
13   - Participatory criminal justice 
14   -  Ombudsman 

 فرانسه کار قانون  525- 1 و 524- 1 مواد - 15

16   -  UK mediation service 
17   -  Oxford community mediation 
18   -  Restorative justice consortium 
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دیده می تواند در مهلت قانونی پرونده تشکیل دهد که در این صورت مرور زمان از تاریخ مختومه 
  )Acta Universitatis George Bacovia.Juridica(نجیگري شروع خواهد شد یند میاآشدن فر

توسعه میانجیگري و قواعد عدالت «قطعنامه شوراي اقتصادي اجتماعی سازمان ملل متحد با نام    
المللی در این موضوع  اولین سند بین )Ecosoc RES,1999,23( »ترمیمی در دستگاه عدالت کیفري

نی دستگاه عدالت کیفري سنتی در کنترل کارآمد جرایم جزئی و کوچک مخل است که در آن ناتوا
نویس  پیش« آسایش و امنیت شهروندان و ضرورت حضور نهاد میانجیگري مورد تأکید قرار گرفت.

و ) Ecosoc RES,2000,25( »اصول اساسی اعمال برنامه هاي عدالت ترمیمی در موضوعات کیفري
 »براي قربانیان جرم و قربانیان سوءاستفاده از قدرتاعالمیه اصول اساسی عدالت «
)Recomondation.No85(  اسناد دیگر حاکی از نگرانی سازمان ملل  1985و  2000به ترتیب مصوب

ی و استفاده از ئتوصیه به قضازدا متحد از وضع بغرنج قربانیان جرم و سوءاستفاده از قدرت است.
 »سازگاري در اعمال کیفرها«نامه  آید. توصیه ا نیز به چشم میمیانجیگري در اسناد متعدد شوراي اروپ

)Rec.No.R92(  ی مربوط به ضمانت اجراهاي اجتماعی و اسناد مربوط به آنئقواعد اروپا«و« )Rec. 

No(92)16(  هاي جدي براي بسط و نهادینه شدن این نهاد برداشته شود. موجب شد قدم 1992مصوب  
 ایران به میانجیگرياقبال قانونگذار  -1-3
اي و جهانی به این موضوع و آثار مثبت این رویکرد و آمار  ی واسناد منطقهئتوجه عمیق حقوق اروپا   

نهادهاي میانجیگر در دیگر کشورها و زمینه  فزاینده حل و فصل منازعات ارجاع شده به اشخاص و
و تشویق به حل و فصل کدورت و » حهمصال«و » عفو«ویژه با تعابیري مثل ه هاي دینی ب فقهی و آموزه

سوره مبارکه بقره  19»179«به این تأسیس شد. آیه شریفه  ایراناختالف بین مردم سبب رویکرد مقننن 
ی ئ، مستلزم وجود عناصر و نهادهاسوره مبارکه حجرات 20»10« در باب گذشت از قصاص و آیه شریفه 

  با حسن نیت و تشویق به مصالحه اطراف اختالف است.
صورت آزمایشی و تصویب آن در سال ه ب 1341در سال  21»خانه هاي انصاف و حقوق«طرح تشکیل 

از انقالب اسالمی و پیش بینی قاضی  پیش 1345و قانون شوراي داوري مصوب  1356و  1347و  1344
و تصویب  1373مصوب  هاي عمومی و انقالب قانون تشکیل دادگاه 22»6«تحکیم بر اساس ماده 

                                                      
19 - لَکُمی واصِ فصاةٌ الْقیا حی یابِ أُولالْأَلْب لَّکُمگرایید. تقوا به که باشد است زندگانى قصاص در را شما خردمندان اى تَتَّقُونَ. و لَع 

 دهید. سازش را برادران تان میان پس برادرند هم با مؤمنان حقیقت أَخَویکُم. در بینَ فَأَصلحوا إِخْوةٌ الْمؤْمنُونَ إِنَّما - 20

21   - Justice and Law house 
 .نمایند مراجعه قاضی تحکیم به خصومت، فصل و حق احقاق براي توانند می توافق صورت در دعوا طرفین :6 ماده  - 22
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و سپس قانون  1381مصوب  اجرایی آن (هرچند در عمل محدود به دادرسی مدنی بود) نامه ینئآ
  است.  هاي جدي قانونگذار در این رهگذر بوده شوراهاي حل اختالف قدم

رسیدگی به دعاوي و امور معین در این قانون « 25/3/1356قانون خانه هاي انصاف مصوب  1طبق ماده 
وزارت   هاي انصاف خواهد بود که به وسیله تاها به عهده خانهروس و حل و فصل اختالفات ساکنان

خانه » .شود روستا و یا مجتمعی از چند روستاي مجاور تشکیل شده و یا می دادگستري در حوزه هر
در برخی امور کیفري  23»14«طبق ماده هاي انصاف عالوه بر صالحیت رسیدگی بر برخی امور مدنی 

یکی از اختیارات  ،قانون خانه هاي انصاف 14ماده  4بودند. طبق بند نیز واجد صالحیت شناخته شده 
خانه هاي انصاف در امور کیفري ایجاد سازش بین طرفین بوده است. این امر منوط به مراجعه و 
درخواست طرفین بود و خانه انصاف تکلیفی نداشت که از طرفین بخواهد سازش کنند، هرچند منعی 

  اشت. هم براي این کار وجود ند
هاي کوچک  به هر حال مقننن به تدریج توصیه عدم تمرکز حاکمیت در امر قضا و واگذاري بخش

قدم  1392که در سال  هاي غیرحکومتی را در دستور کار قرار داد تا این پروسه مدنی و کیفري به بخش
  ین دادرسی کیفري برداشت.ئقانون آ 24»82«جدي را در حوزه کیفري با وضع ماده 

                                                      
 اي نامه آئین طبق خالفی امور در حکم صدور و رسیدگی - 1 :است زیر شرح به انصاف خانه صالحیت جزایی امور در :14 ماده - 23
 ریال هزار یک تا یکصد بین روستاها در آن تأثیر و اهمیت برحسب خالفی جرائم جزاي. نماید می تصویب دادگستري وزارت که
 به مراتب فوري اعالم و مشهود جرائم در متهمین فرار از جلوگیري - 3 .جرم آثار حفظ در مراقبت - 2 .شد خواهد گرفته نظر در

 کرده اجرا متهمین فرار از جلوگیري براي را انصاف خانه دستور است مکلف دهبان. انتظامی مأموران یا قضائی مرجع ترین نزدیک
 به مذاکره - 4 .نماید تحویل و  معرفی را متهم داده گزارش انتظامی مأموران یا قضائی مرجع نزدیک ترین به را موضوع بالفاصله
 .طرفین از یک هر مراجعه صورت در جرائم در طرفین بین سازش ایجاد منظور

تواند به درخواست  ی میئمقام قضا قابل تعلیق است، ها آندر جرایم تعزیري درجه شش، هفت و هشت که مجازات  :82 ماده - 24
ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصیل گذشت  متناسب، حداکثر دو دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تامین متهم و موافقت بزه

تواند براي حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق  همچنین مقام قضائی می شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند.
هاي  بیش از سه ماه نیست. مهلت اي براي میانجیگري ارجاع دهد. مدت میانجیگري آنان به شوراي حل اختالف یا شخص یا مؤسسه

بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از  مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط براي یک
یا راجع به  خسارت او جبران شود و شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می

تواند پس از أخذ موافقت متهم،  ی میئمتهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفري باشد، مقام قضا ت آن توافق حاصل شود وپرداخ
این قانون حسب  81 هاي ماده ی متهم را با رعایت تبصرهئتعقیب وي را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت مقام قضا
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 هشتو  هفت شش،جرم باید از جرایم تعزیري درجه  نکات الزم است:این توجه به  82در مورد ماده 
مدتی که براي میانجیگري تعیین می شود حداکثر سه ماه است و براي یک بار دیگر قابل تمدید  ؛باشد
 درجهعزیري جرم باید از جرایمی باشد که مجازات آن قابل تعلیق است. اساساٌ مجازات جرایم ت ؛است
قانون مجازات اسالمی  47از جرایم موضوع ماده  که یناقابل تعلیق است مگر  هشت و هفت شش،

نقش میانجیگري را می توان به شوراي حل اختالف، هر شخص حقیقی یا حقوقی  ؛باشند 1392مصوب 
از جرایم  اگر جرم ؛یا موسسات واگذار کرد. در واقع این اشخاص بین شاکی و متهم داوري می کنند

قابل گذشت باشد و شاکی اعالم رضایت کند تعقیب کیفري موقوف می شود واال تعقیب ادامه می 
همانند تعلیق تعقیب، میانجیگري نیز می تواند ناظر به جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت باشد.  ؛یابد

صی باشد تعقیب اگر جرم از جرایم قابل گذشت باشد و نتیجه میانجیگري اعالم گذشت شاکی خصو
کیفري موقوف می شود و اگر از جرایم غیرقابل گذشت باشد می تواند زمینه تعلیق تعقیب را توسط 

  دادستان فراهم کند. 
پیش  1392 مصوب کیفري دادرسی آئین قانونحکم این ماده از تأسیسات بسیار خوبی است که در 

نتیجه «قانون مذکور   83د. طبق ماده بینی شده و می تواند به کاهش جمعیت کیفري زندان کمک کن
میانجیگري به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورت مجلسی که به امضاي میانجیگر و طرفین 

ی مربوط ارسال می شود. در ئرسد، براي بررسی و تأیید و اقدامات بعدي حسب مورد نزد مقام قضا می
  » .ها در صورت مجلس الزامی است آن صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام

در  08/09/1394به تصویب هیات دولت و در تاریخ  28/07/1395نامه میانجیگري در تاریخ  ینئآ   
ماده به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. در گزارش نهاد ریاست جمهوري هدف از  38هفت فصل و 
ی)، احترام به کرامت و ارزش ئزداگري حکومت در حوزه قضا (قضا نامه کاهش تصدي ینئتصویب آ

ی ئیند عدالت کیفري (سیاست جناآواالي انسانی، افزایش مشارکت شهروندان و نهادهاي مدنی در فر
  ی، ذکر شده است.ئهاي قضا مشارکتی) و کاهش پرونده

و الزم االجرا  2014ین دادرسی کیفري مصوب ئدر نظام حقوقی رومانی قانونگذار در قانون جدید آ   
زدن یا خشونت هاي  موارد قابل ارجاع به داوري به شرح زیر می باشد: ،از تاریخ اول فوریه سال مزبور

آزار  ؛حمله جنسی ؛زناي به عنف ؛آزار؛ تهدید ؛خشونت خانوادگی ؛جراحت هاي بدنی غیرعمدي؛ دیگر
مجازات سرقت  ؛افشاي اسرار حرفه اي؛ نقض زندگی خصوصی ؛نقض دفتر حرفه اي؛ نقض حق مسکن ؛جنسی

                                                                                                                                   
کند. همچنین در صورت عدم اجراي تعهدات مورد توافق از سوي  وع ماده مذکور میمورد مکلف به اجراي برخی دستورهاي موض

 دهد.  متهم بدون عذرموجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می
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سوءاستفاده از ؛ سوءاستفاده از اعتماد ؛سرقت براي اهداف مربوط به خدمت ؛سرقت؛ هاي موضوع شکایت قبلی
تصاحب مال یافته  ؛رهبري کالهبرداري؛ ورشکستگی به تقلب  ؛ورشکستگی ساده؛ اعتماد در فریب طلبکاران

پشتیبانی و نمایندگی ؛ اخالل در مالکیت؛ تخریب؛ فریب در امر بیمه؛ فریب ،شده یا حاصله بر اثر اشتباه مرتکب
جلوگیري از ر؛ عدم رعایت تدابیر مربوط به مراقبت از صغا؛ خانواده ؛ تركنقض اسرار مکاتبات؛ ناعادالنه

  ).Acta Universitatis George Bacovia.Juridica( آزادي مذهبی
  آثار و نتایج میانجیگري -2
  پوشش ضعف نظام کیفري -2-1
هاي مکاتب کیفري از دوره کالسیک و دفاع اجتماعی و گرایش هاي نئوکالسیک نتوانست  ایده   

 ،هاي سزادهی اهداف غائی حقوق کیفري و مجازات هاي سنتی را در عمل به نتیجه برساند. آموزه
شناختی،  جامعه ،شناختی ارعاب و همچنین اصالح مجرم که دفاع اجتماعی بر اساس شرایط زیست

  ).116، 1396(پرادل، اختی و فرهنگی بزهکار منادي آن بود، در این امر توفیقی نیافتشن روان
ی و تئوري عدم مداخله پلیس در برخی موارد و احاله پرونده ئزدا ی و جرمئکارآمدي سیاست قضازدا

در مقابل  25»موقعیت داشتن آن«یا » مفید بودن تعقیب کیفرها« هاي اجتماعی دیگر و سیستم به نظام
در نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه سیاستگذاران  که آنتعقیب یا الزامی بودن  26»بودن  قانونی«سیستم 
هاي  در جرح و تعدیل سیاهه بزهکاري وکاهش آمار پرونده )81، 1365(خزانی،قرارگرفت، جنایی 

  کیفري تاثیرگذار نبود.
عدالت «بل مسامحه، قانونگذاران به تحمل سیاست هاي قا به ناگزیر در موارد جرایم سبک با هزینه   

و استمداد از نهادهاي خصوصی در حل و فصل منازعات و کاهش بار دستگاه  27»کیفري مشارکتی
ی و عدم کامیابی ئکیفري ترغیب شدند. نهاد میانجیگري بر این پایه در نظر گرفته شد و در عمل نارسا

  و تثبیت عدالت، تا حد قابل قبول، ترمیم بخشید. منظور کاهش جرمه دستگاه عدالت کیفري را ب
  دیده در نظام عدالت کیفري توجه به جایگاه بزه -2-2
اي در فرآیند تعقیب و رسیدگی  عنوان وسیلهه دیده ب برخالف نظام عدالت سنتی که در آن بزه   

ی وقوع بزه و ئچرادیده بخشی از برنامه پاسخ به  در نظام عدالت کیفري ترمیمی، بزه شد، محسوب می
گیرد. تعدد مراجع دخیل در تامین این  پیدایش مسیر جبران آن است و جاي بزهکار در نظام سابق را می

                                                      
25   - The principle of Opportunity, Lʼ opportunitè de poursuite 
26   - The Principle of Legality 
27   - Participatory criminal justice 
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غایت و بررسی حدود آالم وارد به مجنی علیه و کیفیت جبران معنوي و مادي آن از اهداف عالی 
  میانجیگري است.

  دیده ترمیم خسارات مادي بزه -2-3
امکان تأمین ضرر و زیان و خسارات بر جاي مانده از بزه » میانجیگري«ی ئوس سیاست جنااز نتایج ملم   

بر اساس اعالمیه اولین  دیده و امیدبخشی دوباره وي به زندگی است. و احیاي وضع مخدوش بزه
 دیدگان و المللی عدالت ترمیمی براي صغار، هدف عدالت ترمیمی، ترمیم لطمات بزه کنفرانس بین
که در این فرآیند، طیف  به دلیل این. )Farajiha,2002,295دالت و امنیت در جامعه است(توزیع ع
گیرد و از ابزارهاي متعددي مانند (اعالم  ی و مورد توجه قرار میئتري از خسارات شناسا گسترده
دهی و  رفته، امکان سرویس پشیمانی و ندامت، برگرداندن و استرداد اموال از دست ،خواهی معذرت

پذیري و قبول اشتباه) استفاده  دیده و یا اشخاص موردنظر وي یا جامعه، مسئولیت نجام کار براي بزها
  ).94، 1382(عباسی، گردد میگردد، احتمال جبران و ترمیم خسارات بزه دیده بیشتر فراهم  می
  هاي کیفري جلوگیري از تکثیر پرونده -2-4
بزهکار با خرسندي از فرآیند طوالنی دادرسی و ضعف  در جریان رسیدگی به دعواي کیفري، چه بسا   

کننده و نیل بهتر به اهداف مادي و روانی موردنظر، آثار بزه ارتکابی  سیستم و ساختار رسمی رسیدگی
دیده نیز با ناامیدي از دهلیز  تر ساخته و یا طرق دیگري در این راه انتخاب نماید و متقابالً بزه را وخیم

درسی و سستی و ناپایداري قوانین حاکم و یا برخورد و واکنش نامناسب مامورین تیره و طوالنی دا
متوسل به عدالت خصوصی و برخورد قهري با بزهکار شود. اما فرآیند میانجیگري و حضور  ،عدلیه

کند این خطر تا حدي مرتفع شود و طرفین در فضاي  ها کمک می موثر بخش خصوصی و یاري آن
و  28»ساالري دیوان«دیگري را تجربه نمایند. محیطی خالی از استرس و فضاي  عاطفی و دوستی، محیط

هاي  طور مرجع کیفري با فراغت از پرونده اعتماد و اطمینان به یکدیگر. همین ،اي توأم با احترام برنامه
  اید.تر با آسایش خاطر و مهلت مناسب رسیدگی نم هاي مهم شده به میانجیگر، می تواند به پرونده  ارجاع

  بازاجتماعی نمودن بزهکار -5- 2 
که پس  طوريه یکی از ایرادات وارد بر سیستم سنتی عدالت کیفري، انزوا و به حاشیه رفتن بزهکار بوده، ب   

شد. کاهش  از صدور حکم محکومیت و سیاه شدن پرونده شخصیت وي، امکان احیاي دوباره وي متعذر می
پذیري وي از نتایج برنامه سزادهی ومجازات  حس مسئولیت امعه واعتماد به نفس و مشارکت بزهکار در ج

                                                      
28 -Bureaucracy 
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کند بازاجتماعی شدن بزهکار با تقلیل هزینه ها و  ولی عدالت ترمیمی و سیاست میانجیگري کمک می ،است
  تعدیل برخورد قهري و تبدیل آن به هزینه اخالقی و احساس ندامت، ممکن شود.

  29پیشگیري از جرم -2-6
عنوان بهترین راه حل براي مطلوب نمودن ه شناسی جدید پیشگیري از جرم ب هاي جرم برنامه در متن تمام   

هاي مبتنی بر  هاي اساسی شهروندان، منظور شده و از جمله در سیاست صیانت از حقوق و آزادي، جامعه
برقراري ارتباط ترمیم شخصیت بزهکار،  میانجیگري، توجه به این امر و دستیابی به آن مدنظر بوده است.

پذیري بزهکار و بالمآل سازش و  دیده و تقویت حس فهم و مسئولیت منطقی و محترمانه بین وي و بزه
تردید احتمال وقوع بزه دیگر در رابطه بین این دو را ضعیف ساخته و مانع از حضور  مصالحه بین طرفین بی

دستگاه عدالت کیفري ما با پذیرش عملی  .هاي بزهکاري می شود بزهکار در محیط مجرمانه و تقویت اندیشه
 اصل ٣٠پنجم بند( شده پیشگیري از جرم  تواند وظیفه تا حدي مغفول این نهاد به وسع و سهم آن، می

  د.ان) را جامه عمل بپوشایران اسالمی جمهوري اساسی قانون ششم و یکصدوپنجاه
  دیده و جامعه سازش و مصالحه بزهکار با بزه -2-7
انجیگري ابتدا با برقراري امکان مواجهه دوطرف بزه و کاهش سطح نفرت و تنش فی ما بین و فرآیند می   

برقراري جلسات متعدد مذاکره در صورت توفیق و حصول نتیجه که بخشی از آن محصول عملکرد دقیق و 
 ترین هدف را تامین می کند با سازش طرفین اصلی ترین غرض و درست درست خود میانجیگر است،

)umbreit&coates&vos,2001,9 .( در تمام) تجربه ثابت نموده سازش و مصالحه بین دو طرف دعوا
 نهادهاي از اعم قضائی سازمان پیکره در مستقر نهادهاي تمام در و کیفري و ، اداريهاي دادرسی مدنی قالب
 متضرر حق تضییع از چهگر عادالنه حکم. دارد عادالنه احکام از مفیدتري آثاري مراتب به) اداري و حقوقی
لع ماده نزاع و از بین بردن دوباره فرصت تجاوز به حق دیگري یا ق در اما نماید می جلوگیري جرم یا نزاع از

طور قطع موثر نخواهد بود ولی سازش طرفین در منتفی شدن اصل نزاع، برقراي ارتباط سازنده ه انکار آن ب
کند با نزدیک نمودن  جیگر کیفري تالش مینمیا. موثرتر استبین طرفین یا حداکثر بدون درگیري آنان 

ی متأثر از عاطفه و تفاهم، مدارا و ئکاري، در فضا مقصود و منافع طرفین پرونده، در صورت پیشرفت برنامه
  جامعه را برقرار سازد.- دیده و بین بزهکار بزه- تحمل طرف مقابل، مصالحه و آشتی و الفت بین بزهکار

                                                      
29   - Crime prevention-Prophylaxie criminelle 

  به  بخشیدن  تحقق  مسئول و  اجتماعی و  فردي  حقوق  پشتیبان  که  مستقل  است  اي  قوه  قضائیه  قوه: ششم و یکصدوپنجاه  اصل - 30
 . مجرمین  اصالح و  جرم  وقوع از  پیشگیري  براي  مناسب  اقدام - 5 : است زیر  وظایف دار  عهده و  عدالت
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  هاي دادگستري هکاهش هزین-2-8
بایستی هدف  هاي نظام عدالت کیفري که قاعدتاً می شود بخشی از هزینه گري موجب می دخالت نهاد میانج   

اي در  تحقیقات گسترده برنامه پیشگیري از وقوع بزه و دیگر اهداف دستگاه حاکمیت شود، محفوظ بماند.
از تحقیق مقدماتی، تشکیل جلسات متعدد و صرف  هاي ناشی این زمینه صورت نگرفته اما قدر مسلم در هزینه

ی و اداري به نسبتی که به نهاد میانجیگري یا شخص میانجیگر محول ئوسایل و حقوق مستخدمین قضا ،ابزار
  ).Tony,1999,19(پذیر است ها امکان و برآورد این هزینه شود ی میئجو شود، صرفه می

 کاهش موارد تعقیب و نرخ شکایات -2-9
میانجیگري بدون شک می تواند به عنوان یکی از راهبردهاي کارآمد و موثر در کاهش موارد منجر    

به  1392به تعقیب مورد توجه و استفاده قرار گیرد. این رویکرد در قانون آئین دادسري کیفري مصوب 
 بوده است. عنوان یکی از شیوه هاي تنوع در پاسخ دهی به پدیده مجرمانه مورد توجه قانونگذار 

 روي میانجیگري موانع پیش -3
اقدام عملی شخص یا مؤسسه میانجیگري در حقوق خارجی مسلماً محصول چند دهه تحقیق و    

ها و بستر مناسب عملی ساختن آن و وضع و برقراري مقررات مختلف در تبیین  پژوهش، پیدایش راه
و تاثیر اقدامات انجام شده و کیفیت آن، حوزه عمل  جایگاه این تأسیس، اشخاص واجد صالحیت در

نفسه جاي تقدیر و همراهی  کنترل آن بوده است. تصمیم دستگاه قانونگذاري ما در پذیرش این نهاد فی
 خطر جدي در حیات حقوقی این نهاد و تأثیرگذاري تصمیمات صادر از آن قابل جامعه را دارد، اما 

  به قرار زیر باشد: تواند برخی از این مخاطرات می بینی است. پیش 
  مقاومت مقامات کیفري در پذیرش میانجیگري -1- 3 

بخشی به یک دعواي کیفري ممکن  اي خصوصی در سامان استفاده از مشارکت شخص یا مؤسسه   
دهد همواره مراجع  خصوص که سابقه تاریخی نشان میه میلی مواجه شود. ب است با دید تردید و بی

اند و به  بین نبوده خارج از دادگستري در بهبود و حل و فصل منازعات خوشی به کارکرد مراجع ئقضا
هاي  مقاومت نیروهاي داخل عدلیه نسبت به حضور خانه ها نداشتند. این سبب اقبال و نظر مثبتی به آن

بود و  ها شده  ی حتی براي رسیدگی به دعاوي سبک، سبب تعطیلی موقت آنئانصاف در پیکره قضا
که پذیرش واقعی این نهاد  طوريه در مورد شوراهاي حل اختالف هم وجود داشت. بهمین دیدگاه 

اش محصول تصمیمات و دخالت خود  توجهی از آن برخالف فلسفه بنیادي ی که بخش قابلئقضا شبه
ی با اکراه صورت گرفت. دادگستري نیز همواره تمرکز ئدادگستري است، از سوي قضات و مراجع قضا

که در حال حاضر تصمیمات اتخاذ شده در شعب شورا با  طوريه ب نمودهخود بر این نهاد را بیشتر 
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رو بیراه نیست که در آینده همین اکراه و ناخرسندي  یابد. از این امضاء و تأیید قاضی مشاور رسمیت می
روي ظهور این نهاد و بروز  ري معطوف شود و اولین مانع جدي پیشنسبت به نهاد نوپاي میانجیگ

ه اعتماد و ارجاع امر به ایشان، ب، ی از منشاء عدم رغبتئجع قضااظرفیت و خالقیت آن از ناحیه خود مر
تواند  ی میئمقام قضا« 1392مصوب  ین دادرسی کیفريئقانون آ  82برابر ماده  که آنویژه ه وجود آید. ب
اي  سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل ختالف یا شخص یا مؤسسه براي حصول

  تواند متضمن الزامی براي مقام کیفري نیست. و قید می »براي میانجیگري ارجاع دهد
  اعتمادي طرفین دعواي کیفري بی -3-2
از خصوصیات حتمی رسیدگی کیفري است که در فرآیند میانجیگري هم  31»محرمانگی«رازداري و    

ها که  ترین اصول است. توجه شایسته بر منافع و حقوق دوطرف ماجرا و وابستگان آن مرسوم  در زمره
ها و نتایج   گو و اند رابطه مستقیمی با رعایت اصل محرمانه بودن گفت   مستقیم از بزه متأثر شده غیر

بزهکار بدون واهمه و نگرانی تمام دغدغه ها،  دیده و اي که بزه گونه به  ،دوطرف داردهاي  مالقات
خواسته ها و حتی عواطف و احساسات خود را نزد مرجع مورد اعتماد بروز دهند. البته انتقال اطالعات 

سهیل اي که صادرکننده اجازه داده یا حصول نتایج امر را ت آمده به طرف مقابل در محدوده دسته ب
  ی به اصل محرمانه بودن است.ئسازد، استثنا

در هر حال فقدان اصل رازداري اطراف اختالف را به عدم تمایل در انعکاس نفطه نظرات خود چه در    
این خودسانسوري و عدم ارائه اطالعات مانع  دهد. جلسات مشترك و چه جلسات خصوصی سوق می
از  ترس). Bass1994,24( شود میرآمدي میانجیگري روشن شدن زوایاي پنهان اختالف طرفین و کا

تواند مانع جدي در اعتماد طرفین اختالف به شخص یا مؤسسه میانجیگر  شیوع راز و اسرار خصوصی می
آمیز این نهاد به تدریج در بهبود این وضع موثر خواهد  شود، اگرچه گذشت زمان و حضور موفقیت

دارد؛ میانجیگر نسبت به حفظ تمام اطالعات  امور کیفري تصریحنامه میانجیگري در  ینئآ 20ماده  بود.
بر  22آورد، حسب مورد مسئول است و ماده  و اسراري که از طرفین در جریان میانجیگري به دست می

ین دادرسی کیفري رومانی ئطبق قانون جدید آ اظهارات طرفین تأکید دارد. بودن تمام اطالعات و  محرمانه
میانجی باید موقع میانجیگري در امور کیفري مقررات مندرج در قانون «شده  ءالزم االجرا 2014که از اول فوریه 

به تعقیب و  به مواردي که مانع از شروع  16مطابق ماده  ین دادرسی کیفري را مورد توجه قرار دهد:ئجدید آ
رسیدگی هاي کیفري می شوند می پردازد. طبق این ماده در موارد زیر پرونده کیفري به حرکت در نمی آید و 

                                                      
31   - Confidentiality 
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اگر به حرکت درآمد امکان پیگیري آن وجود نخواهد داشت: در مواردي که شاکی از شکایت خود اعراض می 
می برد یا بین طرفین مصالحه صورت می کند، در مواردي که اعراض از شکایت مسئولیت کیفري را از بین 

 در معامله، میانجیگري و تصدیق ادعاهاي مدنی:  23مطابق ماده  گیرد یا توافقنامه میانجیگري منعقد شده باشد.
طی رسیدگی کیفري با توجه به ادعاهاي مدنی، ممکن است متهم، به عنوان خوانده دعوي مدنی و خواهان توافق 

 در موارد مقرر در قانون بزه دیده می تواند درخواست میانجیگر کند. 81مطابق ماده  ند.به میانجیگري داشته باش
در طی رسیدگی کیفري متهم از حقوق زیر بهره مند خواهد بود: حق بهره مندي از یک میانجیگر  83مطابق ماده 

ی باید به ئمرجع قضا به اعالم حقوق و تکالیف متهم اشاره می کند. 108ماده . و حق آگاه شدن از حقوق خود
امکان انعقاد توافقنامه میانجیگري در طی تعقیب کیفري به عنوان نتیجه پذیرش تقصیر و فرصت بهره مندي از 

  تخفیف مجازات را در نتیجه پذیرش اتهامات براي متهم فراهم کند.
  فقدان مهارت، تخصص و کارآمدي میانجیگر -3-3
دو طرف اختالف با نگرش آلوده به خصومت و نفرت در  وگو و مذاکره بین تصدي مأموریت گفت   

هاي جبران خسارت، مستلزم  هر دو سو و نزدیک ساختن مواضع ایشان و فصل خصومت و یا ارائه راه
نامه  ینئتوان به آ میرود،  مهارت و تبحر کافی است. براي یافتن شرایطی که از میانجیگر انتظار می

هاي مختلف  آموختگان رشته معتمدان محلی یا دانش 7ماده  . درمودن میانجیگري در امور کیفري رجوع
اشخاص واجد  10اند و ماده  حقوقی و فقهی مطرح شده ،انسانی حول موضوعات اجتماعی علوم

منظور حصول شرایط ه طور قطع بیان این مقدار به ب. کند براي تصدي این امر معرفی میرا صالحیت 
المثل طی دوره آموزش از سوي  مأموریت میانجیگري کافی نخواهد بود. فیقانونی و امکان توفیق در 

یک معتمد محلی با اعتبار و وثاقت حداقلی در تصدي میانجیگري اتهام مستوجب دو سال حبس 
امکان کسب تخصص طی یک دوره آزمایشی آن  که آننظر از  قطع بخش نخواهد بود. تعزیري نتیجه

آموخته  یفیت آموزش روشن باشد، براي یک معتمد محلی یا حتی دانشمیزان دوره و ک که آن  هم بی
ی چگونگی نظارت بر فعالیت میانجیگرها و کنترل عملکرد ئاز سو باشد. رشته علوم تربیتی متصور نمی

ها با طرفین اختالف به قدر بایسته در مقررات  ها و جلوگیري از تالی سوء بر رفتار و مناسبات آن آن
  است.   تضمین نگردیدهتبیین نشده و 

  طوالنی شدن جریان تحقیقات مقدماتی و رسیدگی کیفري -3-4
ارجاع اختالف به نهاد یا شخص میانجیگر و تعویق رسیدگی کیفري براي مدت سه ماه و حتی امکان    

تواند سبب  می 1392مصوب ین دادرسی کیفري ئقانون آ 82تمدید این مدت تا سه ماه دیگر برابر ماده 
نی شدن جریان تحقیقات مقدماتی شود و چه بسا گذشت این زمان موجب امحاء دالیل و مواضعه طوال

متهم با گواهان یا اشخاص دیگر و صعوبت کار مرجع کیفري در حصول نتیجه شود. هرچند در صورت 
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اي وجود ندارد. لیکن نگرانی از عدم حصول نتیجه توسط  توفیق میانجیگر، محلی براي چنین دغدغه
خوردن به اصل سرعت در جریان تحقیقات مقدماتی و لحاظ خصوصیات ویژه آن،   یانجیگر و لطمهم

طور کلی ه ب دنبال خواهد داشت.ه تردید و تشویش خاطر مقام کیفري را در کاربرد این تأسیس ب
 خوبی  در این سرزمین نقش بارز و سازنده در حل مناقشات فرهنگی و اجتماعی را به 32»جامعه سویل«

خصوص در حوزه قضا که حساسیت و ه کند و یا مجال شایسته در اختیارش نیست. ب بازي نمی
هرحال قدم جدي در رسمیت قانونی این نهاد برداشته شد و امید به  هاي خاصی دارد. اما به محدودیت

  .ها تاب معارضه با اهداف و ظرفیت کارکرد این تأسیس را ندارد موفقیت آن فراوان است و نگرانی
  نتیجه 

ناتوانی نظام سنتی عدالت کیفري در بهبود وضعیت ناشی از بزهکاري و کاهش سیاهه رفتارهاي    
میالدي گفتمان تازه  1970هاي جدید بر محور عدالت کیفري ترمیمی، از دهه  ناهنجار و ظهور اندیشه

اي و متون قانونی  طقهالمللی، من ترین اسناد بین ی و تدریجاً مهمئرا وارد سیاست جنا» میانجیگري«
هاي کیفري و  کشورهاي مختلف نمود. پذیرش رسمی این نهاد و توفیق نسبی آن در تعدیل پرونده

هاي خصوصی  را نیز ترغیب نمود تا از ظرفیت بخش ایرانترمیم خسارات ناشی از بزهکاري، قانونگذار 
ن بعد از اعتماد به این تأسیس در مند شود. مقنن در فرآیند دادرسی بهره   33هاي مردم نهاد و سازمان

بار حضور بخش  فرآیند دادرسی مدنی از جمله تأسیس شوراي حل اختالف و نهاد داوري، این
ین دادرسی ئقانون آ 82در ماده  یند دادرسی کیفري را به رسمیت شناخت.آخصوصی در بخشی از فر

هاي  جرایم تعزیري با مجازاتی کیفري تفویض اختیار شده تا در ئبه مقام قضا 1392مصوب کیفري 
دیده یا مدعی خصوصی و بزهکار  که قابلیت تعلیق دارد، با موافقت بزه هشتو  هفت شش،درجه 

تواند  موضوع مطروح را به شخص یا نهاد میانجیگر به منظور سازش بین طرفین ارجاع دهد. میانجیگر می
و ارائه نصایح الزم و پیشنهادات مقتضی  وگو ظرف سه ماه تفاهم بین طرفین را در پرتو مذاکره و گفت

دهنده انعکاس دهد. در صورت اقتضاء مدت سه ماه براي  نتیجه کار خود را به مقام ارجاع ،برقرار ساخته
  بار دیگر قابل تمدید خواهد بود. یک

مشارکت میانجیگر در فرآیند کیفري و کمک به دستگاه عدالت کیفري هرچند آثار و نتایج مطلوبی    
ه دنبال دارد و از جمله در ترمیم بهتر خسارت مادي حاصل از بزه، بازاجتماعی شدن متهم و بازگشت ب

                                                      
32 - Société civile  - civil society 
33   - N.G.O 
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وي به جامعه و آشتی بین دوطرف دعواي کیفري و کاهش آمار و سیاهه بزهکاري سازنده خواهد بود، 
  ضمینلیکن به سبب وجود برخی موانع ساختاري و ذهنی حضور فعال و توفیق عملکرد این تأسیس ت

شده نیست. موانعی چون فقدان بستر مناسب فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایرانی، اعتماد پایین 
ی به عملکرد مثبت بخش خصوصی در تحقق اهداف عدالت کیفري و ریسک باالي ئمستخدمین قضا

مشارکت ایشان در این ماموریت، عدم مهارت و تخصص کافی میانجیگر در مدیریت پرونده و ظرافت 
ها  با وجود همه موانع و نگرانی تواند ضریب موفقیت این تأسیس را کاهش دهد. ادرسی کیفري، مید

در امکان توفیق میانجیگر و تأثیرگذاري وي در تحقق اهداف ارزشمند عدالت کیفري و عدالت کیفري 
و ترمیمی، اعتماد دستگاه عدالت کیفري و پاسخ مثبت دستگاه قانونگذاري درخور تحسین بوده 

  .نمودترسیم خواهد  را همکاري مقامات کیفري و اعطاي فرصت مناسب، آینده روشنی از این اعتماد
 منابع 

  قرآن کریم - 
  فارسی 

 انتشارات سمت. ، تهران،جلد اول، ین دادرسی کیفريئآ ،1395، محمد، آشوري -
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