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 گري کیفري سازي میانجی تحلیل پیاده

 گري در امور کیفري میانجینامه  از منظر آیین
*علیرضا باوي

 

 66/3/9398: تاریخ پذیرش                    97/98/9397: تاریخ دریافت

 چکیده

های مطرح در محاکم، سازوکارهای برخاسیته از قضیازدایی و    امروزه با توجه به کثرت بار پرونده
اند که  رسمیت شناخته شده قوانی  کشورها بهتدریج در  کاهش مسؤولیت رسیدگی در محاکم به

در حقوق کیفری اییران و فرانسیه    ای  نهاد .تری  آنهاست گری کیفری ازجمیه مهم نهاد میانجی
بینی شیده و کشیوری مثیل     ها پیش شکل جایلزی  تعقیب و با هدل کم کردن ورودی پرونده به

ن نوی ، از ایران پیشروتر عمیل نمیوده   بینی ای  شیوة ماهیتاً سنتی ولی در عنوا فرانسه در پیش
گری کیفری در مراحل ابتدائی خود  همی  دلیل، در حال حایر ایران در اجرای میانجی به. است

قرار دارد که با توجه به ای  امر، تبیی  نکات عمیی اجرائیِ مورد نیاز برای اجیرای هرچیه بهتیر    
گیری در امیور    مییانجی  نامه   آیی نکه، تصویب عالوه ای به. ای  نهاد از اهمیتی وافر برخوردار است

و سیسس بیا همیی  عنیوان و متنیی       9394از سوی دو نهاد، یکی قوه قضاییه در سیال   کیفری
در کنار نکاتِ اجرایی مفید، ولی در طیرح برخیی    ،9396متفاوت از سوی هیأت وزیران در سال 

طول به قانون در حقوق کیفیری  ای  در حالی است که سابقة اجرای مع. موارد دارای ابهام است
محیی در  -های عمیی افراد بومی عنوان کشور مورد الهام در ای  نهاد از یک سو، و رویه فرانسه به

تواند با نظر به ای  نظام حقوقی  تنها در رفع ابهامات مؤثر است بیکه می گری، نه کاربست میانجی
 .سازی اجرای ای  نهاد گام برداشت حداقل در جهت بومی

گری کیفری، مُدل اجرا، مراحل و فرآینید اجیرا، قیانون آییی  دادرسیی       میانجی :واژگان کلیدي
 .گری در امور کیفری میانجی نامه   آیی کیفری، 
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 مقدمه

صیورت لیزوم اشیخاص     دیده و بزهکیار و در  ست که بزهاکیفری فرآیندی  9گری میانجی

 - و یرری در مقابییه بیا جیرم دارنید    اند و یا نفع  ثر شدهأکه از جرم مت - دیلر جامعه را

طور فعال طی گفتلوهیای متقابیل بیا مسیاعدت و      به ،سازد که در صورت تمایل قادر می

ل برخاسیته از حادثیه   ئوفصیل مسیا   به حل( گر میانجی) طرل حضور یک شخص ثالث بی

طور رسیمی در اواییل دهیه هفتیاد      بار به گری کیفری که اولی  میانجی. مجرمانه بسردازند

مثل انلیسیتان  اکنون در کشورهای مختی،  هم ،رن بیستم در کانادا و آمریکا تجربه شدق

جانبه ییا   فرایند سه (.687، ص9398آشوری، )گسترش قابل توجهی داشته استو فرانسه 

ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفیری، براسیاا توافیق قبییی      طرفه سه

گیر ییا مییانجی،     نیام مییانجی   با حضور شیخص ثیالثی بیه   بزهکار /دیده و متهم بزه/شاکی

. شیود  ها و مسائل مختی، ناشیی از ارتکیاف جیرم، آییاز میی      وفصل اختالل منظور حل به

شخص حقیقی ییا ییک سیازمان ییردولتیی     )گر که عضوی از جامعة مدنی است  میانجی

دییده را در   بیزه کند که بزهکیار و   ، سعی می(دیدگان یا بزهکاران مند به مسائل بزه عالقه

هیای   ارتبا  با هم قرار دهد، زمینه دیدار و گفتلو، مذاکره و طیرح مطالبیات و خواسیته   

ها و مشکالت آنها را به زبان دیلری برای آنهیا بیازگو و    متقابل آنها را فراهم کند، دیدگاه

های قیبی خیود را بییان نماینید و     سان به آنها کمک کند تا خواسته شفال نماید و بدی 

گری  اساا نظری میانجی(. 96، ص9386-9383نجفی ابرندآبادی، )تسیی روحی پیدا کنند

هیای مبتنیی بیر     شناسی نیوی  و دییدگاه   دیده های بزه را دیدگاه شکلِ نوی  آن به کیفری

گیری کیفیری طیی ایی  مبیانی فکیری اهیدال         میانجی. دهد عدالت ترمیمی تشکیل می

دیده و بزهکار و اعضای جامعه و دستلاه  نی بزهمتعددی در قبال ارکان عدالت کیفری یع

ای  ارکان به اصیول کییی ماننید اصیل      کند و در قبال هریک از عدالت کیفری دنبال می

نماید و در  گری اتکا می طرفی، استقالل، محرمانه بودن فرآیند میانجی اختیاری بودن، بی

 نهادهای جامعیه و  بزهکار و دیده و ها و منافع بزه یند خالق و کارآمد دیدگاهآطی یک فر

تری   گری کیفری در مرسوم یند میانجیآفر 6.نماید نیازهای آنها را به همدیلر نزدیک می

ای  مراحل شامل مرحیه اخیذ و ارجیاع پرونیده،    . شود شکل آن چهار مرحیه را شامل می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Médiation. 

نجفیی  : ک.گیری کیفیری ر   هیای نظیری و قیانونی میرتبط بیا مییانجی       تر در رابطه با چارچوفشبرای مطالعه بی. 6

 .396زاری،  و طالع 9373؛ صادقی، 9398؛ درویشی هویدا، 9378؛ حسینی، 9393؛ بابایی، 9386ابرندآبادی، 
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 گری و مرحیه اقدامات پیس  گری، مرحیه گفتلوهای میانجی مرحیه آمادگی برای میانجی

شود که هرکدام از ای  مراحل دارای قواعد و اصول مخیتص بیه خیود     گری می از میانجی

هیای فصیل    گری کیفیری در مقایسیه بیا دیلیر روش     ازجمیه امتیازات میانجی. باشند می

. تر اسیت  تر و ارزان وفصل اختالفات سریع خصومت ای  است که انعطال آن بیشتر و حل

انه اختالفات، با توافق و ریایت دوجانبه طرفی  ای  وفصل دوست تر از همه آنکه حل مهم

(. 96، ص9398درویشیی هوییدا،   )سازد که روابیط طیرفی  ادامیه یابید     امکان را فراهم می

هیایی   فرد، اهدال و یایت های منحصر به و ویژگی 9گری کیفری با توجه به اصول میانجی

دییده و   بیزه یعنیی  )گری  کند که برخی از ای  اهدال ناار بر طرفی  میانجی را دنبال می

های میرتبط بیا جامعیه انسیانی اسیت و       و برخی از آنها مربو  به اهدال و انلیزه( کار بزه

 (.96ص، 9386عباسی، )برخی مرتبط با نظام عدالت کیفری

لذکر، در همی  راستا با توجه به حقوق کشورهای فرانسیه  ا با توجه به مالحظات فوق

های اجرایی نهادی، سیسس در قالیب    گری در قالب انواع مدل و انلیستان، اجرای میانجی

گیری کیفیری میورد     هیای اجیرای مییانجی    مراحل آن و در نهایت با اشاره به محدودیت

رخیی تجربییات عمییی    میدار و نییز ب   تحییل قرار خواهد گرفت که در ای  تحیییل قیانون  

هدل از ای  نوشتار نیز آن است که با . کشورهای اخیرالذکر مورد نظر قرار خواهد گرفت

نوعی بتیوان مسییر اجراییی شیدن ایی  نهیاد را در نظیام         های نظری، به تبیی  چارچوف

 .دادرسی کیفری ایران هموارتر نمود

 گري در مرحله تعقیب پیشینة پذیرش میانجی. 9

گری که از نیمه دهه هفتاد قرن بیستم نظام عدالت کیفیری را تحیت    میانجیهای  برنامه

موران تعییق مراقبتی أبا ابتکار یکی از م 9977بار در سال  تأثیر قرار داده است، نخستی 

 6.گردیید گر شد و سسس به شهرهای دیلر کانادا و آمریکیا منتقیل    در کشور کانادا جیوه

در یکی از شهرهای ایالت آنتاریو به قایی پیشنهاد کرد گفته،  مأمور تعییق مراقبتی پیش

رو شوند و پیس از   دیدگان روبه محکوم شده بودند با بزه اتهام تخریب که دو جوان که به
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

. پردازد گری می مجریان خود، مبتنی بر اصول و مبانی به اجرای فرایند میانجیگری جهت نیل به اهدال  میانجی. 9

کیار در فرآینید    دیده و بزه گری، داوطیبانه بودن حضور بزه استقالل فرآیند میانجی: برخی از ای  اصول عبارتند از

بودن مذاکرات اطرال  طرفی از جانب مجریان ای  فرآیند، محرمانه بودن و ییرعینی گری، رعایت اصل بی میانجی

 .نزاع و اصل تضمی  اجرای توافقات طرفی 

 .367-368، صص9389کوشکی، : ک.برای مطالعه بیشتر در پیشینه ای  نهاد در فرانسه ر. 6

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2190&Number=29&Appendix=0
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زداییی و جییب رییایت     موافقت قایی، صدور حکم تعییق مراقبتی موکول بیه خسیارت  

مالی دولیت و حماییت    گری مورد حمایت پس از ای  تجربه، میانجی. دیده شد خاطر بزه

معنوی کییسا قرار گرفت و در اواخر دهه هفتاد، از کانادا بیه آمریکیا و سیسس بیه اروپیا      

هیای   گری که ریشه در اندیشه قضیازدایی از رهلیذر احالیه اخیتالل     میانجی. دمنتقل ش

وفصیل   گیری و قبیول نیوعی کدخدامنشیی در حیل      ناشی از پدیده مجرمانه بیه مییانجی  

قابیل انکیار را در ترسییم سیاسیت عیدالت       همیت و منزلت و نقشی ییرمنازعات دارد، ا

 (.963-966، صص9386سماواتی پیروز، )ایفا کرده است کیفری مشارکتی

های انصال به  با تصویب قانون تشکیل خانه 9344های انصال در سال  در ایران خانه

قیانون   9میاده   براسیاا (. 37، ص9379زرکیالم،  )قیمرو سیاست جنایی ایران راه یافتنید 

« ...وفصل اختالفات مییان سیاکنان روسیتاها     رسیدگی و حل... »مذکور، هدل ای  نهاد 

در کیییه  »قانون مزبور وایفه داشیتند   98های انصال مطابق ماده  خانه. معرفی شده بود

. «...اختالفات و دعاوی بی  ساکنان روستا اختالفات را به صیح و سیازش خاتمیه دهنید    

های ترمیمی موجود در هریک از روسیتاها   اد یادشده باید با استفاده از ارفیترو نه ازای 

رهلشیا،  )کیرد  سیازش برقیرار میی    94و  96میان طرفی  دعوای کیفری مندرج در میواد  

و از رهلذر تصویب قیانون شیورای    9346گذاران جنایی در سال  سیاست(. 63، ص9386

اند تا در پرتو آن شیماری از دعیاوی    ناختهرسمیت ش آن، ای  نهاد را به 93داوری و ماده 

، 9383 یالمیی، )کیفری واقع شده در شهرها بیا رویکیرد ترمیمیی تعییی  تکییی، شیوند      

قانون اصالح شده، مراجعیه بیه شیوراهای داوری درخصیوص      97براساا ماده (. 689ص

دییده   بیزه /صورت کیه شیاکی   دیده بستلی داشت، به ای  بزه/دعاوی کیفری به نظر شاکی

طیور شیفاهی    ای کتباً و یا بیه  شکایت خود را در مورد وقوع جرایم جنحه... »توانست  می

ای  شیوراها پیس از اقامیه شیکایت از سیوی      . کند« ...مستقیماً به شورای داوری تسییم 

دانستند به دعوای کیفری رسیدگی و با توجه به  طریقی که مقتضی می دیده به بزه/شاکی

آنکیه نظیر میتهم در     بیی ( 78، ص9383جمشیدی، )کردند یمحتویات پرونده رأی صادر م

عنوان یک نهاد ترمیمیی و   درواقع، شوراهای داوری به. زمینه میزان پاسخ تأثیرگذار باشد

گری و سازش فقط برپایه محتویات پرونده و با رویکردی عمودی به تعییی    برای میانجی

 .ورزیدند سرنوشت دعوای کیفری مبادرت می

گیری   صیراحتاً مییانجی   9396در قانون آییی  دادرسیی کیفیری    نلذار قانودر نهایت 

در جرایم تعزیری درجه شش، »براساا ای  ماده . بینی نمود پیش 86کیفری را در ماده 
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درخواست متهم و موافقیت   تواند به هفت و هشت که قابل تعییق هستند، مقام قضایی می

حداکثر دو ماه مهیت به متهم بدهد دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمی  متناسب،  بزه

همچنی  مقام قضایی . تا برای تحصیل گذشت یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند

تواند برای حصول سازش بی  طرفی ، مویوع را با توافق آنان به شورای حل اختالل  می

اه گری بیش از سه م مدت میانجی. گری ارجاع دهد ای برای میانجی یا شخص یا مؤسسه

میزان مذکور  های مذکور در ای  ماده در صورت اقتضا فقط برای یکبار و به مهیت. نیست

اگر شاگی گذشت کند و مویوع از جرایم قابل گذشیت باشید تعقییب    . قابل تمدید است

در سایر موارد اگر شاکی گذشت کند یا خسیارت او جبیران شیود و ییا     . شود موقول می

شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، راجع به پرداخت آن توافق حاصل 

تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شیش میاه تیا دو سیال      مقام قضایی می

ایی  قیانون    89های میاده   صورت مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره در ای . معیق کند

همچنیی   . کنید  وع میاده میذکور میی   حسب مورد مکی، به اجرای برخی دستورات موی

صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه بنابه درخواست در

 .دهد شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعییق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می

گیری را از مقیام قضیایی     تواند تعییق تعقیب یا ارجاع به مییانجی  بازپرا می -تبصره

  .«تقایا نماید

کیفری روشی است از انحرال نسبت به فرایند کیفری که ممکی  اسیت    گری میانجی

بیلیی،   نجفی ابرنیدآبادی و هاشیم  )در هر مرحیه ای از مراحل رسیدگی مورد استفاده گیرد

گیردد   گری مشخص می های گوناگون و مختی، میانجی با بررسی برنامه(. 698، ص9376

. کننید  ها استفاده نمی لة پروندههای مختی، حقوقی از روش واحدی برای احا که سیستم

های مختی، رسیدگی و مراحل مختی، آن و مقامات و مراجع اختصاصی  فراخور سیستم

های عدالت کیفری و استراتژی اتخاذ شده در مورد عدالت ترمیمی مرحیة احالیة   دستلاه

 (.966، ص9386عباسی، )کند گری تفاوت پیدا می پرونده به میانجی

تیوان از همیان بیدو کشی، جیرم       رسد که پرونده کیفری را می می نظر طور کیی به به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

صورت مشروح و بیا ذکیر ادلیه آن     نتیجه میانجیلری به: دارد نه عنوان میگو ای  قانون نیز ای  83در ادامه ماده . 9

رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد  امضاء میانجیلر و طرفی  می طی صورتمجیسی که به

در صورت حصول توافق، ذکیر تعهیدات طیرفی  و چلیونلی انجیام آنهیا در       . شود مقام قضایی مربو  ارسال می

 .تمجیس الزامی استصور
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توان آن را در مرحیة تعقیب ییا   گری احاله کرده و یا می توسط مقامات پییس به میانجی

تحقیق و یا در مرحیة رسیدگی و صدور رأی و یا در مرحیة اجرای حکم و حتیی پیس از   

های مختی، هرکدام روش خاصی  گری احاله نمود که سیستم اجرای حکم نیز به میانجی

ها بسته  هرحال پرونده به. اند گری پذیرفته و مرحیة خاص را برای احالة پرونده به میانجی

توانند در  به نوع و اویاع و احوال حاکم بر آنها و قواعد حاکم بر نظام دادرسی کیفری می

 در میورد  ایی  درحیالی اسیت کیه معمیوالً     . گری احاله گردند مراحل مختیفی به میانجی

ها پس از طی مدتی از دادرسی و حتی پس از گذشت  تر پرونده های مهم جرایم و پرونده

طیور   بیه . گردد گری احاله می مدتی از اعمال مجازات و یا اعمال مقداری از آن به میانجی

بار و مهمی نظیر  گری حتی در جرایم خشونت مثال در کشورهایی همچون کانادا میانجی

ی و شروع به قتل، بعد از زندانی شدن بزهکار و تحمل قسیمتی از آن بیه   تجاوزات جنس

 .شود گری داده می طرفی ، حق اعمال روش میانجی

 و تحیوالت  دچیار  کیفری دادرسی آیی  عمدة و اصیی های گیری جهت از یکی امروزه

 ترمیمی های شیوه گسترش و بسط منظور به راهکارهایی و گشته است ای تغییرات عمده

در همی  راسیتا، در   9(.976، ص9386، مئس آلت)شده است ایجاد فرایند کیفری بط  در

 طیور  بیه  شهرسیتان  ک دادسیتان .د.آ.ق 49-9موجب صدر مادة  حقوق کیفری فرانسه به

 ذییل را اجیرا   تیدابیر  3گیر  مییانجی  ییا 6 نماینیده  یا قضائی پییس افسر توسط یا مستقیم

 جبیران  منظور به دادستان شهرستان ک فرانسه.د.آ.ق 49-9موجب صدر مادة  به. کند می

 منظیور  بیه  نییز  و جیرم  از ناشیی  اختالل به دادن پایان برای و دیده بزه به خسارت وارده

 کیه  بلیرد تصمیم عمومی دعوای به تعقیب به از شروع تواند قبل می جرم مرتکب اصالح

 صیالحیت  در گیری  مییانجی  تصمیم اتخاذ بنابرای ، ابتکار. کند استفاده 4گری میانجی از

 (.Pradel, 2007, p. 540)است دادستان

 هاي اجرایی نهادي گري در قالب انواع مدل اجراي میانجی. 2

تیوان   گری در کشورهای مختی،، می سازی میانجی از دیدگاه سیاست جنایی و نوع پیاده

 .گری کیفری را از یکدیلر تفکیک نمود طور کیی سه نوع میانجی به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .9386-9383؛ نجفی ابرندآبادی، 3، ص9386نجفی ابرندآبادی، : ک.خصوص ر در ای همچنی  . 9
2. Délégué du procureur. 
3. Le médiateur Rappel à la loi. 
4. La médiation. 
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 گري کیفري جامعوي میانجی. 2-9

گری کیفری به ابتکار خود جامعه میدنی و بیا الهیام از اللوهیای      درواقع ای  نوع میانجی

وفصل پیامدهای ناشی از ارتکیاف   معمول در عرل و فرهنگ عامه محیی و میی برای حل

هیای   نخستی  تجربیه . شود اجرا گذاشته می جرایم بدون مداخیه و نظرات مقام قضایی به

سیفیدی معمیول ایی      منشی و ریشها کدخدا گری کیفری با الهام از روش یی میانجیعم

 .ها ایجاد گردید وفصل اختالل اقوام برای حل
هیای   عنوان ییک سیرزمی  دارای تمیدن کهی ، در درون خیود آئیی        در کشور ما نیز به

 قضایی مردمی چندی را که در مییان اقیوام مختیی، آن معمیول اسیت، تجربیه کیرده        شبه

ها امروزه نیز در کنار دستلاه عدالت کیفری رسیمی   ای  برنامه(. 66، ص9378عطاشنه، )است

وفصل مسائل و اختالفات ناشی از ارتکاف جرایم سیبک و حتیی جیرایم شیدید در      برای حل

گری را در اذهان  شود که نوعی اندیشه و شیوة میانجی ها مورد استفاده واقع می بعضی مکان

های دستلاه عدالت کیفری رسیمی گیرایش میردم بیه      عیت کاستی روزه بهام. کند تداعی می

ای  شیوه . رسد نظر می گری جامعوی رو به افزایش به های قضایی جامعوی مانند میانجی آئی 

ای  نوع از مدل اجرائی به تکییفیی  . در حقوق کیفری کشور فرانسه نیز در حال افزایش است

دجوش و البته سیاماندهی شیده و کیامالً جیامعوی     شکیی خو شهروندی بدل شده است و به

سمت ای  شیوه در دو کشور انیدکی متفیاوت اسیت، در     اما عیت اقبال به  .شود گرفته می پی

های سنتی و نیز کاهش کارآمدی نظام دادگستری به ای  امیر   حقوق ایران شاید وجود شیوه

همیراه باشید، امیا در حقیوق     اعتمادی به نظام دادگستری نیز  منتهی شده است و خود با بی

رنیگ اسیت ولیی تیقیی      گیری کیم   فرانسه اگرچه ای  پیشینة سینتی بیرای شییوة مییانجی    

بر همیی  اسیاا،   . اعتمادی نه بیگران خود نوعی کمک به نظام دادگستری است و  میانجی

سیازی ایی  شییوة     توان دریافت که حقوق کشیور میا در جهیت پییاده     قالب ای  مدل میدر

ایی   . گیردد  ای ییررسیمی قیمیداد میی    کند و شییوه  بقة سنتی خود اقدام میجامعوی با سا

سازی نیز توأم با عدم اطالع نظام کیفری رسمی از ای  جرائم است که در میان قباییل   پیاده

 . گیرد ای مورد استفاده قرار می گوشه و کنار کشور مثل خوزستان تا اندازه

 مقامات قضاییگري کیفري جامعوي تحت نظارت  میانجی. 2-2

های  شکل داوری در حقوق مدنی معمول گردید، اما در سال گری ابتدا به ای  نوع میانجی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .9396نجفی ابرندآبادی، : ک.برای مطالعه بیشتر ر. 9
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در ای  مدل، کنشیلر قضیایی در   . اخیر تحت شرایطی وارد حقوق کیفری نیز شده است

گیر بیرای شیروع فراینید      هنلیام تعییی  مییانجی    کند؛ ابتدا بیه  دو مقطع حضور پیدا می

گیری کیه    ای بررسیی نتیایج مییانجی   هنلام اتمام ای  فرایند بیر  هگری و سسس ب میانجی

نجفیی  )گیر رسییده اسیت    دیده، بزهکیار و تأییید مییانجی    امضای بزه نامه به قالب توافقدر

گری در همة مراحل دادرسیی کیفیری یعنیی     ای  نوع میانجی(. 97، ص9386ابرندآبادی، 

مرحیة تعقیب در دادسرا، مرحیة رسیدگی ماهوی دادگاه و مرحیة اجرای مجازات کیفری 

رسد و در صورت دستیابی طیرفی  بیه    نظر می مانند مجازات سیب آزادی، قابل اعمال به

ی خارج و بایلانی خواهد شد تناسب مرحیه پرونده از سیستم دادرسی کیفر یک توافق به

شود و در مرحییة اجیرای محکومییت میثالً      تا اینکه حکم محکومیت با تخفی، صادر می

در حقیوق کیفیری فرانسیه    . نفع محکوم ایجاد خواهد شد ها و تسهیالتی به زندان، تعدیل

عنوان جیایلزینی بیرای تعقییب میتهم      گری کیفری در مرحیه تعقیب کیفری به میانجی

شده است که دادستان در صورت احیراز شیرایطی از قبییل جبیران خسیارت       بینی پیش

دیده توسط بزهکار، از بی  رفت  نلرانی محیی ناشی از ارتکاف جرم و تنبیه بزهکار و  بزه

ک .د.آ.گیری در ق  اینکه او از نظر اجتماعی بازپذیر شیده اسیت، نحیوة پیذیرش مییانجی     

پذیرش فرآیند جیامعوی بیا    86موجب ماده  گیرد که به نیز در همی  نوع قرار می 9396

گیری   بر ای  اساا، مییانجی  .شود مینظارت مقام قضائی فقط در مرحیة تعقیب پذیرفته 

ای بیا یکیدیلر مشیابه     در مرحیة تعقیب قرار دارد و ای  امر در دو نظام کیفری تا انیدازه 

قوه قضاییه مقرر  9394مصوف گری در امور کیفری  میانجی نامه  آیی  36ماده در . است

ربیط   عهده مقام قضیایی ذی  گری حسب مورد بهنظارت بر فرایند میانجی»شده است که 

تیر شیده    ای  نظارت حتی گاهی پررنگ. «باشد که پرونده کیفری نزد او مطرح است، می

در صورت عدم حضیور طیرفی    » دارد که نامه مقرر می همی  آیی  37ماده است؛ چراکه 

گر مبنیی بیر عیدم امکیان برگیزاری جیسیات        گری و گزارش میانجی در جیسات میانجی

گری، باید نسیبت بیه لغیو آن اقیدام و      کننده به میانجی گری، مقام قضایی ارجاع میانجی

هییأت وزییران    9396نامه مصوف  خصوص صراحت آیی  در ای  .«رسیدگی را ادامه دهد

ریزی، ایجاد  ظور هماهنلی، برنامهمن به» نامه ای  آیی  93 مادهموجب  بیشتر است؛ زیرا به

گری در کشیور و ابطیال پروانیه آنهیا،      وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجی

 .«شود گری در قوه قضاییه تشکیل می دفتر امور میانجی



 ... گري میانجینامه  گري کیفري از منظر آیین سازي میانجی تحلیل پیاده 9398بهار ، 97فصلنامه قضاوت، شماره 
 

983 

 پلیسی -گري قضایی میانجی. 2-3

باشید   یپییسی می  -گری در درون سیستم و یا قضایی گری کیفری، میانجی ای  نوع میانجی

گر که خود از مقامات رسمی است براسیاا روییة    میانجی. و متعیق به جامعه مدنی نیست

دییده   موجب قانون تالش ابتدایی خود را معطول به ایجاد صیح و سازش بی  بزه عمیی و به

تیوان تکییی،    در حقوق اییران نییز میی   (. 98ص ،9386نجفی ابرندآبادی، )نماید و بزهکار می

را از مصییادیق اییی  نییوع   9396ک سییال .د.آ.ق 996شییده بییرای دادگییاه در مییاده   بیییان

هیا کیه    همچنی  تشکیل واحدهای صیح و سازش در دادگسیتری . گری تیقی نمود میانجی

وایفه دارند قبل از ارجاع پرونده به دادگاه طرفی  را به صییح و سیازش تریییب و دعیوت     

ها صرفاً در جهیت ایجیاد    در برخی از کالنتری نماید و نیز دوایر مشاوره و مددکاری مستقر

تیوان از   کند را می دیده و بزهکاران در جرایم قابل گذشت تالش می صیح و سازش بی  بزه

ارجاع به شیورای حیل    86همچنی  در ماده . حساف آورد گری به مصادیق ای  نوع میانجی

ورای حیل اخیتالل   گری قضایی تیقیی نمیود؛ چراکیه شی     توان نوعی میانجی اختالل را می

اقدام در مرحیه پییسی بیشتر در مییان  . باشد برخالل فیسفة وجودی نوعی نهاد قضایی می

البتیه ممکی  اسیت ایی      . کند همچون انلیستان مصداق پیدا می ال کام های حقوقی  نظام

تیوان پرونیده را جهیت صییح و سیازش       پرسش در اینجا جای طرح داشته باشد که آیا می

رسد که ممنوعیتی برای ایی    نظر می گری به پییس ارجاع نمود یا خیر  به یمنتج از میانج

تر نمودن فرآیند اجرایی نیازمند تصریح و تعیی   منظور دقیق امر وجود نداشته باشد ولی به

قیوه قضیاییه،    9394مصیوف  گری در امور کیفری  میانجی نامه  آیی  6ماده . چارچوف است

تواند  گری می مور مربو  به میانجیا»: تأکید نموده است« یقضائ»گری  نحوی بر میانجی به

ا رئییس حیوزه قضیایی محیل     ی انقالف در هر دادسرا یا دادگاه، زیر نظر دادستان عمومی و

تواند ای  وایفه را به احید از معیاونی     دادستان یا رئیس حوزه قضایی می. ساماندهی شود

نیوینی از   گوییا مقین  ییک نیوع میدل      3میاده  در ادامیه و بیا لحیاظ    . «خود ارجیاع دهید  

رسمیت شناخته است؛ چراکه در ای  ماده  به« اداری»گری  گری را در قالب میانجی میانجی

هیای دولتیی   گری در مواردی که ادارات و دسیتلاه  رجاع به میانجیا»چنی  آمده است که 

 3میاده   همیی  میت  در   9.«شاکی هستند با رعایت قوانی  و مقررات مربو  بالمانع اسیت 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 :گری قضایی را مشاهده نمود های دیلر میانجی توان جنبه می در امور کیفری گری میانجینامه  در مواد دیلری از آیی . 9

صیورت   گیری ارجیاع دهید در ایی      ای بیرای مییانجی   تواند مویوع کیفری را به مؤسسه مقام قضایی می -8ماده 

 .باشد گری به قایی مربو  پاسخلو می مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجی
 



 ... گري میانجینامه  گري کیفري از منظر آیین سازي میانجی تحلیل پیاده 9398بهار ، 97فصلنامه قضاوت، شماره 
 

984 

 .هیأت وزیران تکرار شده است 9396نامه مصوف  آیی 

 آن اعمال گري در قالب مهلت و زمان اجراي میانجی. 3

گیری بییش از    کند که مهیت میانجی صراحت بیان می ک به.د.آ.ق 86گذار در ماده  قانون

در . نمودتوان مدت تعیی  شده را تمدید  بار می ماه نیست و در صورت اقتضا برای یک سه

ل در کانیادا ایی    عنوان مثا به. شود کشورهای دیلر نیز چنی  اعمال محدودیتی دیده می

توان ای  میدت را بیا رییایت مکتیوف طیرفی        اند، اما می قرار داده فرصت را شصت روز

گیری   افزایش داد و در صورت عدم ریایت یکی از طرفی ، با اتمیام ایی  میدت مییانجی    

صورت رسمی و طبق یوابط قانونی و رسییدگی   اهد شد و بهکیفری ناموفق محسوف خو

تواند در مدت مشخص قانونی به کسب گذشیت و   بنابرای  بزهکار می. ادامه خواهد یافت

منظور اخذ فرصت بیشتر کسب کند  دیده پرداخته و یا ریایت او را به جبران خسارت بزه

 9.واال رسیدگی رسمی ادامه خواهد یافت

یکیی  . گری کیفری دو نکتة دیلر الزم به ذکیر اسیت   اجرای میانجی زمان بادر رابطه 

گری در فاصیة چه مدتی برگزار گردد  دیلیر اینکیه میدت ایی       اینکه هر جیسه میانجی

ای در ای   ک به نکته.د.آ.ق 86میزان باشند  اوالً باید اشاره نمود که در ماده  جیسات چه

گری مصیوف   نامه ارجاع امور به میانجی ی آی 96ماده رابطه اشاره نشده است، ولی طبق 

در اسرع وقت پس از  را گری میانجی واای، است موا،  گرمیانجی»قوه قضاییه  9394

گیری را   ارجاع مویوع از طرل مقام قضایی شروع نمایید و جیسیه ییا جیسیات مییانجی     

و گزارش فعالیت خیود و   6حداکثر در مهیت معی  شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
گری در هر حوزه قضایی توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه  فهرستی از اشخاص واجد صالحیت میانجی -9ماده 

 .باشد گری به سایری  نمی تهیه ای  فهرست صرفاً جهت تعیی  اولویت بوده و مانع از ارجاع امر میانجی. گردد می

 ....  باشدکننده می یدگیگر پس از توافق طرفی  با مقام قضایی رساحراز صالحیت میانجی -98ماده 
1. financial services commission of Ontario; online: www.fsco.gov.on.ca/en/drs/pages/ mecliaton. 

aspx#ten. 

در   گرتعیل و تأخیر ییرموجه میانجی: قوه قضاییه 9394در امور کیفری مصوف  گری نامه میانجی آیی  38ماده . 6

گری موجب تیذکر کتبیی، در مرتبیه دوم تیوبیخ      ی، در مورد دارندگان پروانه میانجیگر تشکیل جیسات میانجی

در مورد اشخاص فاقد پروانیه، کوتیاهی در   . گر خواهد شد میانجی( مجوز)کتبی و در صورت تکرار، ابطال پروانه 

میورد  دهنده موجب خیروج وی از فهرسیت مربیو  خواهید شید و در       تشخیص مقام قضایی ارجاع امر محوله به

 .شوراها طبق مقررات مربو  عمل خواهد شد

الیذکر   هیأت وزیران، در شباهت بیا حکیم فیوق    9396در امور کیفری مصوف  گری نامه میانجی آیی  33 ماده

 مقیام  اطیالع  بیه  گیر را  توانند مراتب عدم صالحیت و تعیل در پیلیری میانجی طرفی  اختالل می: دارد مقرر می
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رسد که تعییی    نظر می گونه به ای . «مجیس نمایدااهارات طرفی  و نتیجه آن را صورت

گری برعهدة مقام قضایی است، ولی شاید ای  مهیت همیان   مهیت تشکیل جیسه میانجی

رسد کیه تشیکیل جیسیه     نظر می گونه به با ای  وص،، ای . است 86ماه مقرر در ماده  سه

( که بدیهی بودن آن مشخص است)نماید  قضایی تعیی  میباید در مهیتی باشد که مقام 

 .رسد نظر می گر به ها و مدت برگزاری هر جیسه برعهدة میانجی اما تعداد جیسه

 گري کیفري شرایط اجراي میانجی. 4

 اجیرای  قیمیروی  لحیاظ  بیه  نخسیت . اسیت  الزم شیرایطی  گیری  میانجی انجام برای البته

  دستور صدور ، امکان49-9 مادة صدر اهدال به وجهت با که شد متذکر باید گری میانجی

 میورد  در گیری  میانجی درعمل که هرچند. دارد وجود جرائم تمام مورد در گری میانجی

 .گیرد می صورت هم به نزدیک اشخاص و ها همسایه و فامییی و اختالفات خانوادگی

 لزوم رضایت و توافق طرفین. 4-9

 و ریایت سمت حل اختالل موجود میان آنان اخذ بهبدون شک در جهت ارجاع طرفی  

دعیوا،   طیرفی   از یکیی  نبیودن  راییی  صورت در بنابرای . الزم است دعوا طرفی  توافق

ک نیز بیر لیزوم اخیذ توافیق طیرفی       .د.آ.ق 86در ماده . ماند می باقی ناکام گری میانجی

 موجب ست؛ چراکه بهو ای  شر  از حقوق کیفری فرانسه الهام گرفته شده ا  تأکید شده

 گری مییان  میانجی به دعوا، طرفی  ریایت صورت ل، در.ک.د.آ.ق 49-9ماده  پنجم بند

 دادسیتان  گیری،  مییانجی  موفقییت  صیورت  در شیود،  میی  اقیدام  دیده بزه و جرم مرتکب

 طیرفی   و او خیود  توسیط  که کند می تهیه آن از ای صورتجیسه گر، یا میانجی شهرستان

 جیرم  مرتکیب  تعهد صورت در .شود می داده آنها به آن از و رونوشتی گردد می امضا دعوا

 صورتجیسیه،  بیه  توجیه  بیا  توانید  میی  دییده  دیده، بزه به بزه وارد خسارت جبران بر مبنی

 .کنید  مدنی درخواسیت  آیی  دادرسی قواعد براساا دادگاه رأی دنبال به را آن پرداخت

 3.اسیت  6«نظیر قواعید قضیایی    تحت اجتماعی»دادرسی  یک گری میانجی صورت هر در

 ییررسیمی  تشیریفات  بستر در دعوا طرفی  توافق و گیری تصمیم هرچند دیلر، عبارت به
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 .انندبرس ربط ذی قضایی

 .ارجاع دهد... مویوع را با توافق آنان به . 9
2. Sociétale sous contrôle judiciaire. 

 .989، ص9387 زاده، شری،: ک.خصوص ر در ای . 3
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 حیاکم  کیفیری  دادرسیی  آیی  رسمی تدابیر نیافت ، توفیق صورت در اما شود، انجام می

 نامه ارجاع امور به آیی  7ماده اهمیت توافق طرفی  در (. 46، ص9389، کوشکی)گردد می

توافق طرفی  اختالل جهت ارجاع امر به »: گری نیز مورد اشاره قرار گرفته است میانجی

حتیی ایی    . «رسید  امضای آنها می گری، توسط مقام قضایی صورتمجیس شده، به میانجی

گری گاه به توافق طرفی  منو   ای فراتر رفته است که تعیی  میانجی اهمیت نیز تا اندازه

در صورت تمایل و توافق طرفی  اختالل »: بر ای  امر تأکید دارد نیز 6شده است و ماده 

ییید  أگری پس از ت الطرفی  آنها میانجی گر مرییگر و موافقت میانجیبه معرفی میانجی

طیرفی ، مقیام    توسیط  گیر میانجی تعیی  عدم صورت در. بود خواهد وی بامقام قضایی 

 .«تواند رأساً اقدام کند قضایی می

 أمیناخذ ت. 4-2

گیری و وابسیته کیردن روش     مسیماً اخذ تأمی  کیفری قبل از ارجاع پرونده به مییانجی 

ای  محدودیت . گری به سیستم عدالت کیفری، به روند آن تأثیرات گوناگون دارد میانجی

گیری   برد که با ارجاع رسیدگی به میانجی از یک طرل بزهکار را دائماً به ای  فکر فرو می

حوزة عدالت کیفری قیرار داشیته و از آن بییرون نخواهید رفیت؛ چراکیه       نیز کماکان در 

صیورت کامیل باعیث جیدای و انفکیاک       روش  است که ای  نحیوه از ارجیاع پرونیده، بیه    

همیی  دلییل،    بیه . رسیدگی ییررسمی از رسیدگی رسمی دستلاه عیدالت نخواهید شید   

مکیاری نکنید؛   گری اسیت ممکی  اسیت ه    گونه که شایستة روش میانجی بزهکار نیز آن

بیند و برای فرار از عواقب  چراکه هرگونه همکاری را در جهت اثبات جرم و عییه خود می

توان فوایدی را  عالوه، می به. قانونی قبول و اعترال به بزه، از ای  روش دوری خواهد کرد

ا گری بیان کرد، ازجمیه اینکیه بزهکیار ر   برای اخذ تأمی  قبل از ارجاع پرونده به میانجی

کیه   کند؛ زیرا درصیورتی  دیده تشویق می به همکاری و تسریع در اخذ گذشت و توافق بزه

کار نبندد بیا دسیتلاه عیدالت کیفیری      دیده به منظور توافق با بزه تمامی تالش خود را به

بایست برای اخذ تصمیم نهیایی، بزهکیار    از طرل دیلر از آنجا که می. رو خواهد شد روبه

گی حایر شود، صدور قرار تأمی ، از فیرار و ییا مخفیی شیدن وی     نزد مقام رسمی رسید

 .جیوگیری خواهد کرد

گری مبتنی بر نوع قضایی آن باشد طبیعی اسیت کیه در    وقتی که نظام و مدل میانجی

آیا قبل از ارجاع پرونده  حال. اجزای مختی، آن نظارت مستمر مقام قضایی در تقدیر است
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راحتیی از میاده    توان به   کیفری الزامی است  پاسخ را میگری، صدور قرار تأمی به میانجی

گذار در دو قسمت ابتدایی ای  ماده به بیان دو شییوة خیروج از    قانون. ک فهمید.د.آ.ق 86

در قسمت اول ایی  میاده،   . پردازد رسیدگی رسمی در مورد جرایم واحد با شرایط واحد می

دییده ییا جبیران ییرر و زییان وی       بزهاز امکان اعطای مهیتی به متهم برای کسب ریایت 

کند و در قسمت دوم، همیان جیرایم را طبیق همیان شیرایط قابیل ارجیاع بیه          صحبت می

و  7و  7تواند در جرایم تعزیری درجة  مقام قضایی می»بنابرای  . گری دانسته است میانجی

... ا بیه  که مجازات آنها قابل تعییق است با اخذ تأمی  مناسب و توافق طرفی  موییوع ر  8

گیری   از طرل دیلر در انتهای ماده نیز مشیخص اسیت کیه نتیجیة مییانجی     . «ارجاع بدهد

بنیابرای   . قیانونی خواهید گرفیت    هرچه باشد، تصمیم نهایی را طبق آن مقام قضایی صالح

گیری   صورت به حضور متهم نیازمند خواهیم بود؛ چراکه در صورت موفقییت مییانجی  درهر

ذشت بودن جرم ارتکابی مقام قضایی قرار موقوفی تعقیب صیادر  در پایان در صورت قابل گ

قابیل   بایسیت ابیالغ شیود و در صیورت یییر      کند که مطابق تشریفات خاص قانونی می می

  .شود گذشت بودن جرم ارتکابی با احراز سایر شرایط تعقیب متهم معوّق می

 گري گري در قالب مراحل و فرآیند اجراي میانجی اجراي میانجی. 5

فرآیند  قوه قضاییه، 9394مصوف  گری در امور کیفری میانجی نامه  ث آیی موجب بند  به

مجموعه اقداماتی است که طی آن بیا میدیریت   »: چنی  تعری، شده است  گری میانجی

صورت یرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول  و متهم و در  دیده گر و با حضور بزهمیانجی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

بایست متهم در دسترا باشد چه در صدور قرار موقوفی تعقییب و ابیالغ    شود که در هر صورت می مالحظه می. 9

گیذار موافقیت    قیب، چراکه در صدور قرار تعویق تعقیب نیز به بیان قانونمنظور صدور قرار تعویق تع آن و چه به

گونه که بییان   از طرل دیلر همان. توان ای  قرار را صادر کرد بزهکار الزم است و در صورت عدم حضور وی نمی

می از شیوة ییررسی  های رسمی کرده و چندان تماییی برای رسیدگی به گذار تکیه بر رسیدگی به شیوه شد قانون

ید أیگری را ت ای  مورد نیز نیازمندی به صدور قرار تأمی  قبل از ارجاع پرونده به میانجی. خود نشان نداده است

بایست متهم را در چنلال دستلاه عدالت حفظ کرد  بنابرای  طبق قانون جدید آیی  دادرسی کیفری می. کند می

 .وفصل نمود کرده و مویوع را حل ای ییر از شیوة مرسوم به جرم او رسیدگی شیوه ولی به

گیری، اصیل بیر     در فراینید مییانجی  : نامیه اسیت   آیی  97توان ایافه نمود ناار به مت  ماده  نکتة جالبی که می. 6

گیر وایفیه میدیریت ایی       مییانجی . گفتلوی میان طرفی  و تالش آنها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است

طرفی و در حدود اختیارات قانونی واای، خیود   گر باید در کمال بیمیانجی. داردفرایند و تسهیل آن را برعهده 

منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار  کدام از طرفی  را به را انجام دهد و نباید هیچ

دیدگی نشده و  اً دچار بزهمجدد  دیده  ترتیبی عمل نماید که بزه دهد و در مدیریت جیسات میان شاکی و متهم، به

 .طرفی  با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیلر گفتلو کنند
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دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه سازش از قبیل اعضای خانواده، 

وفصل اختالل کیفیری   نهاد، برای حلربط رسمی، عمومی و یا مردم محیی، نهادهای ذی

ای را  نامیه توافیق، موافقیت   نظر پرداخته، در صیورت حصیول   با یکدیلر به گفتلو و تبادل

صورت وجیود شیرایط الزم بیرای    در . «شود  تنظیم و برای مقام قضایی مربو  ارسال می

شود که در نوع فرآیند و مراحل آن بسته به  گری، ای  فرآیند آیاز می آیاز اجرای میانجی

دییده و بزهکیار و    از آنجیا کیه حضیور بیزه     باشید و  نوع مدل مورد پذیرش متفیاوت میی  

گیری اسیت یالبیاً اجیرای      گر حداقل افراد یروری برای اجیرای برنامیة مییانجی    میانجی

صیورت   گردد کیه در ادامیه بیه بررسیی هرکیدام بیه       گری شامل چهار مرحیه می انجیمی

 .جداگانه و مختصر خواهیم پرداخت

 مرحلة اخذ یا ارجاع پرونده. 5-9

گر به دو صورت فعال یا ارادی و ییا منفعیل و    ای  مرحیه بر حسب نحوة عمیکرد میانجی

گیر خیود    هیا، مییانجی   اع پرونیده در روش فعال یا ارادی ارج. پذیرد ییرارادی صورت می

منظیور   ها را انتخاف کرده و از قایی یا دادستان مربو  ارجاع آن را به وی بیدی   پرونده

پذیرد که  ای  شیوة ارجاع با توجه به معیارهای گوناگونی صورت می. نماید درخواست می

دییده مشیخص    عبارتند از اینکه، جرم شدید نبوده و اصوالً جرایم عییه اموال باشید، بیزه  

گری داده باشد، بزهکار نییز   ها و نیازهای او نیز معی  و ریایت به میانجی بوده و خواست

گری نماید، شرایط شخصی و خانوادگی  مسئولیت خود را پذیرفته و یا درخواست میانجی

که هریک بر ای  ... گری را در سطح باالیی نشان بدهد و  بزهکار احتمال موفقیت میانجی

در شیوة منفعیلِ ارجیاع پرونیده،    (. 967، ص9383یالمیی،  )جاع تأثیر بسزایی داردنحوه ار

در امیر ارجیاع پرونیده هییچ     ( گران میانجی)گری  های میانجی مجریان و مسئولی  برنامه

هرچنید  . پذیرد دخالتی نداشته و ای  امر مستقالً از سوی مقام قضایی مربوطه صورت می

هیا دارد و معمیوالً بیه تخصیص و      را در ارجاع پروندهای  شیوه نیز معیارهای خاص خود 

شیود، امیا ایی  روش اصیوالً      دیده و بزهکار نیز توجیه میی   گر و شرایط بزه تجربة میانجی

 86میاده  . گیردد  صیورت ارجیاع میی    های اندکی نیز بیه ایی    آمیز نبوده و پرونده موفقیت

 .اند ار دادهنامه مربوطه نیز ای  روش را مورد پذیرش قر ک و آیی .د.آ.ق

گری کیفری در مرحیه تعقیب اسیت   با توجه به اینکه در حقوق کیفری ایران میانجی

گری  و مقام تعقیب نیز دادستان است، بر همی  اساا اختیارات ارجاع پرونده به میانجی
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بر وجود میادة مربیو  بیه موییوع      عالوه. فقط از اختیارات دادستان قرار داده شده است

ک نیز درمورد .د.آ.ق 86بخش واای، و اختیارات دادستان، تبصرة ماده گری در  میانجی

کنندة ای  موییوع اسیت    گری توسط بازپرا از دادستان، بیان تقایای ارجاع به میانجی

تواند شواهد خود را برای ارجاع بیه   که بازپرا حق ارجاع پرونده را نداشته و حداکثر می

بیدیهی   9.ده و از او تقایای چنیی  امیری نمایید   گری در اختیار دادستان قرار دا میانجی

صورت بدیهی است که  در ای  6است که چنانچه تحقیقات مقدماتی برعهده دادگاه باشد،

 میا  دادرسیی  نظیام  در بنیابرای  . ها قایی دادگاه خواهد بود دهندة ای  پرونده مقام ارجاع

 واحیدهای  دیلر و گری میانجی به پرونده ارجاع کیفری دادرسی آیی  جدید قانون طبق

در حقیوق   .اسیت  پیذیر  امکان مقدماتی تحقیقات و تعقیب مرحیة در فقط سازش و صیح

 تصییمیم 49-9 مییاده در مییذکور اهییدال تحقییق منظییور بییه کیفییری فرانسییه دادسییتان

 .کند اتخاذ می گری میانجی

 گري مرحلة آمادگی براي میانجی. 5-2

گری و ایجاد و احراز آمیادگی بیرای شیروع     میانجیای  مرحیه که تهیة مقدمات ابتدایی 

 .شود گری است شامل دو بخش می میانجی
دیده تمیاا برقیرار کیرده و     گر در ای  بخش با بزهکار و سسس با بزه میانجی :ارتباط( الف

گیر درواقیع    در ایی  ارتبیا  مییانجی    3.دهید  های الزم را انجام می هماهنلی و آمادگی

گری و زمان اجرای آن با طرفی  صحبت کرده و نظیر آنهیا را    درخصوص برنامة میانجی

گیری و   شود تا موافقت و یا عدم موافقت آنها را نسبت بیه شیرکت در مییانجی    جویا می

ها ها و نیازهای آن چلونلی ریایت آنها و همچنی  تجربیات آنها از وقوع جرم و خواست
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .تواند تعییق تعقیب یا ارجاع به میانجیلری را از دادستان تقایا نماید بازپرا می: ک.د.آ.ق 86ماده  تبصره. 9

 ....  شود طور مستقیم در دادگاه مطرح می جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، به :ک.د.آ.ق 348ماده . 6

طور مسیتقیم، در دادگیاه صیالح رسییدگی      به جرائم زنا و لوا  و سایر جرائم منافی عفت به :ک.د.آ.ق 387ماده 

 ....  شود می

طیور مسیتقیم در دادگیاه     ل بهتحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سا :ک.د.آ.ق 686ماده  9تبصره 

آید و دادگاه مذکور کییه واایفی را که طبق قانون برعهده ییابطان دادگسیتری و    عمل می اطفال و نوجوانان به

 .دهد دادسرا است انجام می

هیای ارتبیا  ییرمسیتقیم     صورت تماا تیفنی و دیلر شیوه کند که بهتر است ای  مرحیه به بیان می مارک آمبرایت. 3

؛ زییرا در صیورت ارائیه اطالعیات کامیل      (967، ص9383یالمی، )پذیرفته و بدون ارائة تمامی اطالعات باشد صورت

 .رود آید و تمایل آنها به شرکت در برنامه از میان می دیده و بزهکار پایی  می احتمال موافقت و حضور بزه
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 .که تأکید بر شر  اخذ موافقت در حقوق ایران و فرانسه نیز از ای  باف است. را دریابد

دییده و   گر با ارتبا  بیا بیزه   پس از آنکه میانجی :گري تدارک ترتیبات نشست میانجی( ب

بزهکار اطالعات الزم را کسب کیرد و در صیورت رییایت آنهیا بیه شیرکت در برنامیة        

گری بر خواهد آمد و اقداماتی چون اعیالم   ترتیبات میانجیگری درصدد تدارک  میانجی

زمان تشکیل جیسه، مکان تشکیل جیسه و مقدمات اجرایی صورت پیذیرفت  برنامیه را   

گیری،   نامه مرتبط با مییانجی  در قانون آیی  دادرسی کیفری و آیی . تدارک خواهد دید

الی اسیت کیه کیفییت و    ح ای نشده است؛ ای  در بر کیفیت جیسات و مکان آنها اشاره

تواند تأثیر بسزایی در اجیرای هرچیه بهتیر و نتیایج میؤثر       مکان تشکیل جیسه خود می

 9396در امور کیفری مصوف گری نامه میانجی آیی  34 ماده .گری داشته باشد میانجی

گیری و   صورت عدم حضور طرفی  در جیسات میانجی در»: دارد هیأت وزیران مقرر می

 قضیایی  مقیام  گیری،  مییانجی  جیسیات  برگزاری امکان عدم بر مبنی گر گزارش میانجی

 .«دهد ادامه را رسیدگی و اقدام آن لغو به نسبت باید گری به میانجی کننده ارجاع

 گري مرحلة نشست میانجی. 5-3

گری بدون تردید مرحیة نشست اسیت؛ چراکیه در ایی      تری  بخش در روند میانجی مهم

دییده رو در روی یکیدیلر قیرار     اجرا درآمده و بزهکار و بیزه  بهگری  مرحیه برنامة میانجی

وگیو   سازند، طرفی  بیا یکیدیلر گفیت    ها و نیازهای خویش را مطرح می گرفته و خواست

سازند، ای  برنامیه   های خود را مطرح می های طرل دیلر را شنیده و پرسش کرده، سخ 

حضور حداقل دو میانجی تیرجیح  نظر برخی  گردد و اگرچه به گر اداره می توسط میانجی

اما در قانون به ای  امر اشاره نشده است، که اگرچیه ایاهر   (. 937، ص9383یالمی، )دارد

نظر ممنوعیتی برای استفادة بیش از دو نفیر   در کفایت یک نفر برای جیسات است اما به

است که بتیوان   نامه پا را فراتر نیز گذاشته عالوه اینکه در موردی آیی  به. رسد نظر نمی به

گیری   گر نیستند اما حضور آنان در نتیجه میانجی از افرادی دعوت نمود که لزوماً میانجی

گیر   مییانجی  در صیورت ییرورت،  » نامیه  آیی  99ماده بر همی  اساا طبق . مفید است

تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایلان و سایر اشخاص ازجمیه جامعه  می

گر یا تقایای هرکدام از طیرفی  حضورشیان در جیسیه     به تشخیص میانجیمحیی که بنا

 .«دگری مفید است، دعوت به حضور نمای میانجی

های طرفی  گیوش   ها و گفته طرفی به خواست گران در کمال بی گر یا میانجی میانجی
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گر تجربیه و   همچنی  الزم است میانجی. صورت مطیوف اداره کنند فرا داده و جیسه را به

گیری داشیته باشیند تیا بتیوان بیه        وگو و جربان میانجی تبحر کافی برای اداره روند گفت

تواند در صورت داشت  اختییار و نرسییدن    همچنی  میانجی می. نتیجة مطیوف نائل آمد

زبیان و ادبییات     .حل مناسب به آنها ارائه بدهد الطرفی ، یک راه حل مریی طرفی  به راه

تا در ( 968ص، 9383یالمی، )کننده مناسب باشد طرفی  شرکت گر باید با شرایط میانجی

دیده و بزهکار با وی ارتبا  برقرار کرده و وی را حی ال مشکالت خویش  کمال آرامش بزه

طرفی  منظور تعیی  یمانت اجرای بی به نامه مصوف قوه قضاییه آیی  69ماده  در .بیابند

دریافت هرگونه مال، وجه، منفعییت ییا    دریافت یا وعده»طور کیی مقرر شده است که  به

نامه ممنوع است  جز موارد مقرر در ای  آیی  گر بهامتیاز از طرفی  اختالل توسط میانجی

گیری   موجب سییب صیالحیت وی بیرای مییانجی      های قانونی،بر توجه مسؤولیت و عالوه

ای  دعیوا نکتیه   اما در رابطه با لزوم داشت  تجربه و نیز نحوة تعامل بیا طیرفی   « .شود می

ها  گری تأکید شده است و آموزش مورد اشاره قرار نلرفته است و صرفاً بر گواهی میانجی

 .را کافی دانسته است

وگوی متقابیل و   با حصول ای  شرایط است که هدل ای  مرحیه که ترتیب یک گفت

ییده و  د بیان اویاع و احوال محیط عمل مجرمانه و بیان آثار و نتایج آن بیر زنیدگی بیزه   

طیور مسیتقیم از    های مناسب بیه  های آنها و طرح سؤاالت و یافت  پاسخ بزهکار و خانواده

دیده و بزهکار، بیان احساسات، تخییه روحی و روانی و ترتیب ترمیم لطمیات و   طرل بزه

؛ (989، ص9386عباسیی،  )آیید  دسیت میی   باشد بیه  خسارات طی یک قرارداد دوجانبه می

نحو مطییوف آنهیا را قیادر     کند بیکه به نتساف تقصیر مبادرت نمیچراکه میانجی تنها به ا

ای اختالل را پیدا کرده و سسس از بحث و تبادل نظر، به توافیق   سازد که دالیل ریشه می

وفصیل مشیکالت گذشیتة آنهیا      دست یابند که در راستای تنظیم رفتار آتیی و نییز حیل   

 (.699، ص9376 ،بیلی هاشم و نجفی ابرندآبادی)باشد

 مرحلة پیگیري نتایج. 5-5

شود و  دیده پرداخته می مابی  بزهکار و بزه در ای  مرحیه به بررسی توافقات و قرارداد فی

مشکالت و موانع رسیدن بیه نتیایج مطییوف رفیع شیده و راه رسییدن بیه نقطیة پاییان          

 عبارت دیلر در ای  مرحیه در پی اجرای توافقیات انجیام   به. گردد گری هموار می میانجی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Kristen Woods- fundamental elements of mediation: http//www.riverdalemediation.com 

/pdfs/learn/adr/Kristen _Woods.pdf. 

http://www.riverdalemediation.com/pdfs/learn
http://www.riverdalemediation.com/pdfs/learn
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گرفته، کیفیت پیشرفت برنامه مشاهده شده و اگر اشکاالتی در اجرا ییا تفسییر قیرارداد    

ترتییب توفییق و ثمربخشیی     شیود و بیدی    وفصل میی  ایجاد شود با تماا با طرفی  حل

 .گردد گری تضمی  می میانجی
طیبید   ای  مرحیه بسته به شیوة اجرا و اعمال مراحل قبیل اقیدامات مختیفیی را میی    

ه ممک  است حتی برای رفع برخی مشکالت، برگزاری نشستی دوباره یرورت ک همچنان

گری اسیت امیا    تر از مرحیة نشست میانجی تر و کوتاه یابد هرچند ای  جیسات ییررسمی

وگیو و گید دوسیتانه و راحیت فیراهم       ای  دلیل که در آن یوابط یک مالقات و گفت به

بیوده و اثیرات مثبیت مانیدگارتری را بیر      تر توافقیات میؤثر    آید، بر روند اجرای موفق می

در ای  مالقات بایسیت صیراحتاً   (. 998ص، 9386عباسی، )دیده و بزهکار خواهد داشت بزه

وگیویی دوبیاره    طیرفی  بحیث و گفیت   هدل از تشکیل جیسه بیان شیده و خیارج از آن   

ر ممک  است در ای  مرحیه طرفی  توافق به حضیور د . مورد ارتکاف جرم آیاز ننماینددر

گیر اسیت کیه ترتییب جیسیة       صورت وایفة میانجی نشست ثانوی نداشته باشند، در ای 

حضوری دیلری داده و یا در صورت امکان با تماا تیفنی بیه طیرفی ، توافقیات ثیانوی     

 .قابل اجرا اتخاذ گردد

گری به ایی  روش محیدود نیسیت و     در پایان باید بیان کرد که اجرا و اعمال میانجی

وگیو   بدون رعایت شرایط ذکر شده و تنها در طی چنید سیاعت گفیت   ممک  است حتی 

هیا و   ؛ چراکیه روش (979ص، 9386عباسی، )گری ترتیب داده شده و سازمان یابد میانجی

، 9376بیلیی،   هاشیم و  ابرنیدآبادی  نجفی)تجربیات بسیار متنوعی در ای  زمینه وجود دارد

ط بحث تنظیم صورتمجیس را مورد نامه مصوف قوه قضاییه فق هر تقدیر آیی  به(. 668ص

بینی نکرده است،  گران پیش توجه قرار داده است و وایفة پیلیری نتایج را برای میانجی

نامیه   همی  رویکیرد در آییی   . دهد امری که اجرای مفید ای  نهاد را تحت تأثیر قرار می

ه اخیرالیذکر  نامی  ای  آیی  33 ماده بر آن شود، اما عالوه مصوف هیأت وزیران مشاهده می

تواننید مراتیب عیدم صیالحیت و تعییل در پیلییری        طرفی  اختالل می»: دارد مقرر می

 .«برسانند ربط ذی قضایی مقام اطالع به گر را میانجی
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 نتیجه

هیای   های دستلاه عدالت کیفری رسمی، گیرایش میردم بیه آییی      عیت کاستی امروزه به

ای  شییوه در حقیوق   . باشد افزایش می گری جامعوی روبه قضایی جامعوی مانند میانجی

ایی  نیوع از میدل اجرائیی بیه تکییفیی       . کیفری کشور فرانسه نیز در حال افزایش اسیت 

شکیی خودجوش و البته ساماندهی شده و کامالً جیامعوی   شهروندی بدل شده است و به

. سمت ای  شیوه در دو کشور اندکی متفیاوت اسیت   اما عیت اقبال به 9.شود پی گرفته می

های سنتی و نیز کاهش کارآمدی نظام دادگسیتری بیه    در حقوق ایران شاید وجود شیوه

اعتمادی به نظام دادگستری نیز همراه باشید، امیا    ای  امر منتهی شده است و خود با بی

گیران   رنگ است و تیقی مییانجی  های سنتی کم در حقوق فرانسه ای  پیشینه برای شیوه

 .اعتمادی تری است و نه بیخود نوعی کمک به نظام دادگس

توان با نظر به مت  قانون و رویکرد قانونلذار از عدم اعتماد مقن  به اجرای  گاهی می

هایی که قابیییت رجیوع بیه     عنوان مثال، هرچند مجازات به. گری نیز سخ  گفت میانجی

توان جرایم متعیددی را نییز یافیت کیه      گری دارند در قانون متعدد هستند و می میانجی

بیاره   هرحال محدودیت اعمال شده در ای  گیرد اما به مجازات آنها در ای  دسته جای می

چنیانی نداشیته و اخیتالل     جرایم با ای  میزان مجیازات مشخصیاً اهمییت آن   . کم نیست

کننیده رویکیرد    ایی  شیرایط مشیخص   . نماینید  اساسی نیز در نظم عمیومی ایجیاد نمیی   

هیای   وة ییررسمی و تکییة فیراوان ایشیان بیر روش    گذار به عدم اعتماد زیاد به شی قانون

 .رسمی سیستم عدالت کیفری است

گری کیفیری و   بینی میانجی اعتمادی مقن  از منظر محدود بودن پیش توان به بی می

بینیی و   یا نقش فراوان صالحدید مقام تعقیب در شروع فرآیند اجرای آن، ابهام در پییش 

در قیانون آییی  دادرسیی    . شیمار آورد  ای  نهاد به مقدمات اجرا را از موانع اجرای صحیح

ای نشیده   گری بر کیفیت جیسات و مکان آنها اشیاره  نامه مرتبط با میانجی کیفری و آیی 

تواند تیأثیر بسیزایی    حالی است که کیفیت و مکان تشکیل جیسه خود می است؛ ای  در

گیری   ا و اعمال مییانجی اجر. گری داشته باشد در اجرای هرچه بهتر و نتایج مؤثر میانجی

به ای  روش محدود نیست و ممک  است حتی بدون رعایت شرایط ذکر شده و تنهیا در  

ها و  گری ترتیب داده شده و سازمان یابد؛ چراکه روش وگو میانجی طی چند ساعت گفت
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گیری در   نامه مییانجی  هر تقدیر آیی  به. تجربیات بسیار متنوعی در ای  زمینه وجود دارد

یفری فقط بحث تنظیم صورتمجیس را مورد توجیه قیرار داده و وایفیة پیلییری     امور ک

بینی نکرده است، امری که اجرای مفید ای  نهاد را تحت  گران پیش نتایج را برای میانجی

 .دهد تأثیر قرار می
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Abstract 

Today, due to the overwhelming burden of litigation cases, the mechanisms 

originating from dejudicialization and reduction of responsibility of court 

proceedings are gradually recognized in the laws of the countries, including 

the most important of which is the institution of criminal mediation.  It has 

been pursued as a substitute for prosecution in Iranian and French criminal 

law with the aim of reducing the inflow of cases, and a country such as 

France has been ahead of Iran in practicing this traditional institution in 

nature but modern in title. For this reason, Iran is currently in its infancy in 

the implementation of criminal mediation, so it is of paramount importance 

to explain the practical executive points required for its better 

implementation. In addition, the adoption of the By-Laws on Mediation in 

Criminal Matters by two entities, one by the Judiciary in 1394 and then by 

the same title and a different text by the Council of Ministers in 1395, 

include important administrative points along with several ambiguities. 

While the law enforcement practice in French criminal law as an inspiring 

country on the one hand, and the practice of indigenous-local practitioners 

in the application of mediation on the other hand, are not only effective in 

resolving ambiguities, but can also be used to take a further step in the 

direction of localizing the implementation of this institution. 

Keywords: Criminal Mediation, Model of Implementation, Procedures and 

Process of Implementation, Criminal Procedure Code, Criminal Procedure 

Mediation By-Law. 
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