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  ميانجيگري جلوه اي نوين از عدالت كيفري

  

  

  

  
  چكيده:

عدالت ترميمي نتيجه يكي از تحوالت به وجود آمده در نگرش به عدالت كيفري و تفكر ناظر به  ظهور

عدالت ترميمي بر آن است كه كليه طرفين درگير در جرم را در اين  .جرم در دو دهه گذشته مي باشد

هايي مانند ميانجيگري هدف اين است  كه  جرم زدايي و قضازدايي شود با ابزار فرايند مشاركت دهد و

.همچنين درصدد فراهم كردن تشفي كه امكان دارد متهم را تعقيب نكندو اصل اين است تا جايي 

در جرايم  را» ميانجيگري«موضوع  82اليحه آيين دادرسي كيفري در ماده  هست.خاطر بزه ديده 

كه گذشت شاكي  هستند جرايمييا قابل گذشت و  "ه،اين جرايم غالبامطرح كرد 6،7،8تعزيري درجه

.اين امر موجب كاهش تراكم پرونده ها و كاهش هزينه  است موثرتخفيف   در  خصوصي  مدعي  يا

  هاي بزه ديده و در مورد متهم باعث فراهم شدن زمينه براي تسريع  باز اجتماعي شده او مي شود.
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  مقدمه:

با ايرادهاي  در گذشته وقتي جرم  اتفاق مي داد از نظر شخص مرتكب و عمل مجرمانه بررسي مي شد،

شد،جرم شناسان مكتب بزه ديده شناسي را مطرح كرده اند.  مختلفي كه متوجه كارآيي و عملكرد آنها

عدالت ترميمي، جنبشي نوين در حوزه جرم است.  در بزه ديده شناسي هدف جبران خسارت بزه ديده

شناسي است. از آنجا كه جرم موجب جريحه دار شدن وجدان جامعه واختالل در نظم اجتماعي مي 

شود دستگاه عدالت قضايي را بر آن مي دارد تا آسيب هاي به وجود آمده را ترميم كند و طرفين نيز 

دهه ي پيش ، به تدريج  عدالت كيفري نيز از حدود دو مجاز به مشاركت در اين فرآيند خواهند بود.

يكي از نمودهاي آن است باز  ميانجيگري "درهاي خود را تحت شرايطي به روي مشاركت مردمي كه 

اي است كه با وجود بزه ديده، بزهكار و شخص ثالث به عنوان  جانبه ميانجيگري به معناي فرايند سه كرد

 يفريك يگر يانجي) م1شود :  يم ميبه دو دسته تقس يفريك يگر يانجيمد، شو ميانجيگر تشكيل مي

ن را به تحت نظر دادسرا و خارج از آتوان  يم گرياز نظر دو  يدولت يفريك يگر يانجي) م2 يجامعو

  نمود . ميدادسرا تقس

پيش بيني شده   6،7،8در جرايم تعزيري درجه 82.در اليحه آيين دادرسي كيفري ميانجيگري در ماده 

ابتدا به كلياتي درباره عدالت ترميمي پرداخته شده نوشتار حاضر و منوط به موافقت طرفين است. در 

شده   پرداختهدر اليحه  هاي عدالت ترميمي به بررسي ميانجيگري كيفري به عنوان يكي از جلوه وسپس

  است.
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  مبحث اول :بررسي اهداف عدالت ترميمي:

  

  : گفتار اول: مفهوم عدالت ترميمي

  

عدالت ترميمي، ساختاري فلسفي است كه نوع ديگري از انديشه و تفكر نسبت به جرم و عدالت 

ي  ي جرم و هم درباره كند. عدالت ترميمي روش جديد انديشيدن، هم درباره كيفري را عرضه مي

چگونگي پاسخ به آن است. ظهور و پيدايش عدالت ترميمي نتيجه يكي از تحوالت بوجود آمده در 

هه درش به عدالت كيفري در رويكردي جرم شناسي و بطوركلي تحول در تفكر ناظر به جرم در دونگ

تاكنون به عنوان نهضتي  1990اخيراست.مطابق نظر برخي از نويسندگان عدالت ترميمي از سال

   1اجتماعي جهت اصالح و بازنگري نظام عدالت كيفري درآمده است

  كند: دالت ترميمي، آن را اينگونه تعريف ميهاوارد زهر، با تاكيد بر كاركرد ع 

عدالت ترميمي فرآيندي است، براي درگير نمودن كساني كه سهمي در يك جرم خاص دارند تا آنجا «

ها و تعهدات جهت  كه امكان پذير است تا به طريق جمعي نسبت به تعيين و توجه به صدمات و زيان

  2».اي كه امكان پذير است، اقدام نمايند ، به اندازهالتيام و بهبود بخشيدن و راست گردانيدن امور

عدالت ترميمي نوعي از عدالت، راجع به امور كيفري، مبني بر جبران است؛ به اين معنا كه در اجراي 

هاي ناشي از آن، خواه به صورت كامل يا به  آن بايد تالش شود. آثار وخامت بار جرم و ضرر و زيان

كند كه، تعدي و تجاوز موجب ايجاد تعهد  هاوارد زهر خاطر نشان مي اي نمادين ترميم شود. گونه

                                                 
  ٢٢ص  ،١٣٨١چاپ اول ،انتشارات خط سوم ،فری بزه ديده در فرايند کي ،مهرداد .،رايججيان ١
  دکتر حسين غالمی،انتشارات مجد ،جلد اولترجمه ، ۶٢) ص١٣٨٣( یميکوچک عدالت ترم کتاب ،زهر، هوارد  ٢
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گردد. به اين معنا كه وقتي فردي نسبت به ديگري، مرتكب خطا يا جرم شود، براي او تعهدي جهت  مي

  ».درست كرد و ساختن آنچه از بين برده است، ايجاد گردد

ني مارشال، نويسنده و جرم شناس يكي از تعاريف پذيرفته شده براي عدالت ترميمي، تعريف تو

ي كساني كه در خصوص  عدالت ترميمي فرآيندي است كه در آن كليه«گويد:  انگليسي است، كه مي

ي چگونگي برخورد با آثار و  آيند، تا به طور جمعي درباره يك جرم خاص سهمي دارند، گرد هم مي

   1».نتايج جرم و مشكالت ناشي از آن براي آينده راه حلي بيابند

علمي در  -عدالت ترميمي، ابتدا در كشورهاي آمريكاي شمالي، استراليا و زالندنو به صورت تجربي

اشكال مختلف آن مانند ميانجيگري، نشستها يا جلسات گروهي خانوادگي، جلسات يا حلقه ها يا جرگه 

دكترين و  هاي شفابخش، درمان بخش، اصالحگر، ترميمي و... معمول شد و متعاقب آن مورد توجه

قانونگذاران قرار گرفت. در واقع، نهادهاي مدني و مراجع قضايي و پليسي اين كشورها سعي كردند در 

قالب ابتكار هاي گروهي و محلي و نيز در چارچوب سازو كار قضازدايي، اختالفات كيفري سبك را 

لب دو هدف عمده را حاميان عدالت ترميمي اغ2.بدون توسل يا ادامه فرآيند قضايي حل و فصل كنند

مد نظر قرار مي دهند نخست فراهم كردن تشفي خاطر بزه ديدگان و دوم، ايجاد اين احساس در 

بزهكاران در خصوص آن كه به جرم آنها بطور عادالنه رسيدگي مي شود. بر اين اساس جبران ضرر و 

پرداخت خسارت  "صرفازيان بزه ديده از جرم موضوع اساس عدالت ترميمي است كه البته اين جبران 

به بزه ديده نبوده، بلكه ممكن است به صورت كار بزه كار براي بزه ديده، آموزش ،درمان ... باشد 

نگرش ترميمي ناظر به حمايت از بزه ديدگان در سياست جنايي ايران توجه به جايگاه و نقش بزه ديده 

در علوم جنايي به شمار مي آيد اين در عدالت جنايي و حمايت شايسته از او موضوع به نسبت نويني 

                                                 
  ١٣٨٤سال  ،١چاپ ،خليليان ،نشرمايكل مايز  ،توني مارشال ،مارتين رايت ١
ش ، ج  ١٣٨١ي،تهران، نشر ميزان،مه علي حسين نجفي ابرندآبادمارتي، مي ري، نظامهاي بزرگ سياست جنايي، ترج -دلماس  ٢
 ٣١،ص١
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طرف در گير در پديده جنايي كه در عدالت كيفري سنتي فراموش گرديده بود حال به موضوع اصلي 

  عدالت ترميمي مبدل گرديده است . 

يافته هاي جديد  نشان دهنده پذيرش مشاركت فعاالنه بزه ديده در روند دادرسي كيفري است تا نظريه 

يده در دادرسيهايي كه با تاثير از انديشه هاي مكتب كالسيك ، سالها بر نظام هاي نفي اراده بزه د

حقوقي جهان سنگيني مي كرد ، به صورت جدي مورد ترديد واقع شده باشد .در صورتي كه دست 

يافتن بزه ديده به حقوق خود با اقداماتي نظير ميانجيگري ،مصالحه سازش قبل از اقامه ي دعوا در 

امكان پذير نباشد و جرائمي كه جنبه ي عمومي آنها غلبه و مراجعه به دادگستري امري دادگستري 

اجتناب پذير است بزه ديده بايد حق داشته باشد تا ديدگاهها و همه ي نگرانيهاي خود را در فرايند 

هم در فرايند جنايي بازگو نمايد تا جايي كه امكان داشته باشد از رويارو يي  بزه ديده يا گواهان او با مت

جنايي جلوگيري شود از سوي ديگر بايد از طوالني شدن فرايند دادرسي پرهيز نمود چنين امري در 

افزايش صدمات مادي و معنوي بزه ديده و حتي در صدد بر آمدن خود براي مجازات بزهكار موثر 

زيان معافيت از  است و بايد تدبيري مانند حق داشتن وكيل بصورت رايگان ، حق طرح دعوي ، ضرر و

   هزينه دادرسي انديشيد.

  

  گفتار دوم:اهداف و اصول عدالت ترميمي د ر مورد بزه ديدگان: 

  

  الف)اهداف عدالت ترميمي:
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)عدالت ترميمي درصدد آن است آنچه نقض شده بهبود يابد و مهم ترين هدف در رويكرد ترميمي 1

  .1توجه به نيازها و دل مشغولي هاي بزه ديده مي باشد

)رويكرد ترميمي در پي آن است كه بزه ديده و بزهكار را به مثابه دو انسان صاحب كرامت پنداشته و 2

  .2ترس  و دلهره را از بزه ديده برطرف سازد تا از بزه ديدگي ثانويه وي پيشگيري كند

ي ) از ديگر اهداف عدالت ترميمي در مورد بزه ديدگان جبران خسارت آنهاست .نوع جرم ارتكاب3

  .3مشخص آن است كه بزه ديده به چه كمكي نياز دارد

ارائه كمك هاي مالي باالخص در مرحله اوليه بزهكاري از اهميت ويژه اي برخوردار است  زيان هايي 

كه بزه ديده از لحظه ي وقوع جرم تا رفع نسبي آثار آن متحمل شده مثل هزينه درمان، دادرسي، 

  ه افراد تحت تكفل و مواردي از اين قبيل.بيكاري ناشي از كارافتادگي، هزين

   

  ب)اصول عدالت ترميمي در مورد بزه ديدگان :

فرايند ترميمي  براي آنكه آالم و ضرر و زيان بزه ديده از جرم تا حد امكان بهبود و التيام يابد رعايت 

  به مواردي از آنها اشاره مي گردد: "يكسري از علوم را الزم مي داند كه ذيال

اساساً تعدي و تعرضي به روابط و حقوق و مناسبات اجتماعي انسانها علي الخصوص بزه ديده  )جرم1

  . 4است و در مرحله ي بعد تجاوز و تعدي به قوانين دولت مي باشد

اين بزه ديده كه مورد كالهبرداري واقع شده ،مورد هتاكي واقع شده ،... بنابراين تصديق و تاييد  

  زه ديدگان و بستگان آنها ضروري و الزم است آسيب و زيان وارده به ب

  ) تصديق صدمه و ضرر وارده به بزه ديدگان و بستگان آنها 2

                                                 
  ٢١-٢٠،صص١٣٨۵غالمی،دکتر حسين ،عدالت ترميمی،انتشارات سمت،چاپ اول  ١
مارتين رايت ،عدالت ترميمی ،ارتقاء بخشيدن رويکرد بزه ديده محوری(مجموعه مقاالت)،ترجمه امير سماواتی پيروز،انتشارات  ٢

  ٢۵،ص١٣٨۴ل خليليان،چاپ او
  ۵٧مارتين رايت ،عدالت ترميمی،...همان ص ٣
  ٢٢مارتين رايت ،عدالت ترميمی،...همان ص ٤
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  ) به رسميت شناختن ادعاي بزه ديده در مورد ترميم صدمات وارده 3

)اعطاي فرصتي جهت تماس بزه ديدگان با بزهكاراني كه موجب ورود ضرر و صدمه به آنها شده اند 4

  وط برآن كه خود بزه ديدگان خواستار چنين امري باشند.، البته مشر

حمايت از بزه ديدگان اعم از قانوني، قضايي ، پزشكي ، اجتماعي و اقتصادي تا از بزه ديده گي ثانويه 

  جلوگيري و خطر انتقام وكينه و عقد گشايي و ارتكاب جرم را كاهش داد

ديدگان و وابستگان آنها في الواقع اين اصل به  )احترام به تجربيات شخصي ، نيازها و احساسات بزه6

پيامدهاي رواني جرم براي بزه ديده اشاره دارد كه اين عواقب مانع از آن مي شود كه بزه ديده فعاليت 

  هاي روزمره خود را باز هم شروع كند 

  

  مبحث دوم:ميانجيگري كيفري

  

 گفتار اول:مفهوم ميانجيگري كيفري وانواع آن:

گري) در دو معني به كار مي رود : يكي وساطت بين دوطرف متخاصم به منظور عفو واژه (ميانجي

طرف متجاوز به وسيله قرباني يا زيانديده يا به منظور رفع اختالف وايجاد صلح وسازش بين آن دو ، 

ديگري، پايمردي و وساطت نزد حاكم (قاضي) به سود مجرم وگناهكار به منظور عفو بخشش خطاي 

ف درمجازات وي)درزبان عرب، واژه (شفاعت) درمعناي دوم ميانجيگري به كار رفته است . او يا تخفي

  اين كلمه ماخوذ از(شفع) به معناي (جفت ) است . گويي شفاعت كننده (شفيع ) با وسيله قرادادن

حرمت و اعتبارخود نزد حاكم (مشفوع اليه ) وقرارگرفتن دركنار شخص خاطي (مشفوع له) جفت او 

.آنچه در دانشنامه جرم ، درصدد رهايي او از مجازاتي كه درمعرض آن قرارگرفته بر مي آيدگشته 

اي دانسته است از انحراف نسبت به فرايند كيفري شناسي ذيل مدخل ميانجيگري آمده اين نهاد را نحوه
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محضر  اي كه جرمي اتفاق افتاده تا قبل از اينكه متهم دراي از لحظهكه ممكن است در هر مرحله

رسد با توجه به هدف قضا زدايي اين و ليكن  به نظر مي1شود، مورد استفاده قرار گيرددادگاه حاضر مي

اي كه جرم اتفاق افتاده تا اي، از لحظهمفهوم را تعميم داده معني آنرا در محضر دادگاه و در هر مرحله

گري روش يا آئين حل بطوركلي ميانجي مرحله صدور حكم و اجراي آن مورد استفاده دانست

اختالفات است بدون دخالت دستگاه دادرسي فرايندي كه طي آن بر ضرورت مذاكره شركت 

كنندگان با يكديگر جهت حصول به يك توافق در خصوص دعواي مطروح تأكيد و بر مبناي تصميم 

تراكم  به دنبالشودسازي آزادانه و توام با مشاركت طرفين نسبت به حل و فصل خصومت اقدام مي

پرونده ها و كار دادگاه ها ي كيفري از يك سو ، و تورم جمعيت كيفري از سوي ديگر كه منجر به 

هاي مبارزه با بزهكاري و بازپروري و اصالح يي و بازدهي نظام كيفري در زمينه تضعيف كارا

شرايطي به بزهكاران شد ، عدالت كيفري نيز از حدود دو دهه ي پيش ، به تدريج درهاي خود را تحت 

يكي از نمودهاي آن است باز كرد . ميانجيگري كيفري ،  "ميانجيگري  "روي مشاركت مردمي كه 

فرايند سه جانبه يا سه طرفه اي است كه فارغ از تشريفات معمول در فرايند كيفري بر اساس توافق قبلي 

ا ميانجي به منظور حل و بزهكار با حضور شخص ثالثي به نام ميانجي گر ي -بزده ديده و متهم –شاكي 

فصل اختالف ها و مسايل ناشي از ارتكاب جزم ، آغاز مي شود ؛ به اين بيان كه در حقيقت اين خود 

بزه ديده و بزهكار هستند كه طي جلسات متعدد ، با ديدار و گفت و گوي مستقيم يا در صورت لزوم 

الطرفين در خصوص اختالفات مطروحه از طريق نامه نگاري و ... به يك راه حل مرضي  –غير مستقيم 

خود دست مي يابند بدون اينكه ميانجي نظر يا راي خود را به آنان تحميل كند .درباره انواع ميانجي 

گري نظرهاي مختلفي ابراز گرديده كه با توجه به جميع جهات مي توان سه نوع ميانجيگري را در 

ميانجي گري كيفري  -2فري جامعوي ميانجي گري كي -1سياست جنايي از هم تفكيك كرد : 
                                                 

، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی، ١٣٧٧شناسی، چاپ اول، نجفی ابرندآبادی، علی محمدحسين/ هاشم بيگی، حميد، دانشنامه جرم -١
  ١٤١ص 
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پليسي يا ميانجي گري درون  –ميانجي گري كيفري قضايي  -3جامعوي همراه با نظارت مقام قضايي  

ضرورت هاي توجيهي ميانجي گري كيفري انديشه قضازدايي از طريق احاله اختالفات  1تشكيالتي 

ي كد خدا منشي در حل و فصل تازعات ناشي از پديده ي مجرمانه به ميانجي گري كيفري و قبول نوع

في ما بين بزه ديده و بزهكار و جامعه ، اهميت و منزلت غير قابل انكاري در ترسيم يك سياست عدالت 

كيفري ؛ مشاركتي انعطاف پذير و كارآمد دارد . به همين لحاظ و با توجه به ظرفيت و توانايي محدود 

به ويژه براي تامين رضايت بزه ديدگان و نيز در پرتو  مراجع كيفري رسمي در رويارويي با جرايم و

تجوالت جرم شناسي نوين ، از حدود سه دهه پيش به اين سمت سازمان ملل متحد و پاره اي نظام هاي 

كيفري داخلي در صدد مشاركت دادن جامعه مدني در فرايند عدالت كيفري برآمده اند ، در اين مسير 

خدمت اين انديشه برآمده است ميانجي گري كيفري بوده است . بديهي يكي از ابزارهاي مهمي كه در 

جلوه اي از عدالت  –به ويژه ميانجي گري كيفري با نظارت قضايي  –است كه ميانجي گري كيفري 

( حقوقي ) و آيين دادرسي  "عدالت مدني  "ترميمي است كه تا اندازه اي ، عدالت كيفري را به 

مدني نزديك مي كند و بدين سان ، مرزهاي منتي بين حقوق كيفري و كيفري را به آيين دادرسي 

مي برد . مگر نه اين است كه امروزه در حقوق مدني در  ني را كمرنگ و حتي گاه از بين حقوق مد

به يكي از مقوله هاي سياست  –به عنوان هسته اصلي و مركزي سياست جنايي  –كنار حقوق كيفري 

ربيات فراملي از نظر نهادينگي ميانجي گري كيفري به شكل جد يد ، جنايي تبديل شده است . تج

كشور كانادا به عنوان كشور پيشگام در زمينه تجارب ميانجي گري تلقي مي شود . به طوري كه اولين 

در كشور كانادا اتفاق افتاد  "كيچنر اونتاريو  "در  1974نمونه ي رسمي ميانجي گري كيفري در سال 

چند بزهكار جوان كه متهم به جرم تخريب شده بدند اجازه داده شد كه با حضور يك كه طي آن ، به 

ميانجي و بزه ديده طرحي را با توافق هم براي ترسيم و بازسازي اموال تخريب شده با موفقيت به اجرا 

                                                 
 ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی،١٣٧٧شناسی، چاپ اول، حميد، دانشنامه جرم نجفی ابرندآبادی، علی محمدحسين/ هاشم بيگی، ١
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و ،نژاد  يباشد كه تنوع قوم يكامن لو م ي،كشورهايفريك يگريانجيم اصلي خواستگاه اما در بياورند.

گرفته اند اما در  هينهاد را به صورت رو نياگرچه ا يژرمن -يروم يدر آن نهاد است.كشورها يبوم

  وجود دارد: يگريانجيم يكامن لو ،برا يدر كشورها يژگيواقع از كشورها كامن لو  گرفته اند. چند و

ط و مهم متوس ميجرا يعني تشده اس عيدر سطح وس يفريك يگريانجيكشورها،صحبت از م ني)در ا1

  را هم شامل خواهد شد مثل قتل

 ي،صدور را قي،تحق بي،تعق سيدر مرحله پل ژهيقابل استفاده است به و يفريك ندي)در تمام مراحل فرا2

  حكم يو مهمتر از همه اجرا

  است    يو تسلط آن در دست جامعه محل اريتمام اخت ه،يياز قوه قضا يفريك يگريانجي)استقالل م3

 يگريانجيم يهم نظر شوراها ييدر جامعه كامن ال باال است.(مقام قضا يميعدالت ترم تيظرف نيبنابرا

  را قبول دارد) يفريك

انجمن و نهاد و سازمان در آمريكا به عرضه خدمات  313هم اكنون طبق آمارهاي موجود بيش از  

نهاد بالغ مي شود كه برنامه و طرح و  800ميانجي گري مي پردازند . شمار اين نهادها در اروپا بيش از 

 43طرح در نروژ 44برنامه و طرح در فرانسه و 130برنامه و طرح در آلمان و  400از اين ميان حدود 

طرح و برنامه در انگلستان فعال مي باشد . عالوه بر اروپا ، مدل هاي ميانجي گري در كشورهاي نيوزلند 

 يها يژگيو .ه شده و به اجرا درمي آيند، استراليا ، ژاپن ، آفريقاي جنوبي نيز به خوبي شناخت

  :يژرمن-يروم يادر فرانسه به عنوان پرچمدار كشوره يفريك يگريانجيم

 ميكامن ال داشت را ندارد و همه جرا يكه در كشورها يعي.در فرانسه قلمرو وسستين عي) قلمرو وس1

ارجاع بدهد به  يگريانجيه مرا ب ميتمام جرا دحق ندار  ستانحل كرد و داد يگريانجيتوان با م يرا نم

 ياتفاق م تيكم اهم ميدر جرا يفريك يگريانجيكه م ديتوان فهم يم هيو از رو ينظم عموم ليدل

  ،ترك نفقه و... يتلفن يساده از فروشگاه ها،مزاحمت ها يافتد.مثل سرقتها
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ام مراحل كامن ال كه در تم يخاص مرحله دادسرا  است .برخالف كشورها يگريانجي)در فرانسه ،م2

 نديفرا بيمقام تعق ياست.پس وقت بيتوانست استفاده شود.لذا خاص مرحله دادسرا و مقام تعق يم

  صحبت كرد يفريك يگريانجيتوان از م ينم گريرا آغاز كرد د يفريك

در كامن ال  كهياست در حال ييتحت كنترل دادگاه و قوه قضا يفريك يگر يانجي)در فرانسه نهاد م3

  فرانسه در دست دادگاه است .  ستميشود لذا ابتكار عمل در س يآغاز م ياز جامعه محلخود جوش بوده 

ها و قضات  هاي دادستان گري در آلمان، شامل تصميم هاي ميانجي برخي از طرح ،آلمانو يا در كشور .

هاي  رحشود. در بيشتر ط شوند كه در آنها قضازدايي به بارزترين شكل ممكن اجرا مي هايي مي در برنامه

ملزم  -بويژه ترسيم مالي و انجام خدمات عام المنفعه -گري، مجرمان، به اجراي ترسيم سازش و ميانجي

ي بيرون از دادگاه مجرمان را  نظران، روش هاي مصالحه شوند. همچنين، به باور برخي صاحب مي

هاي سازش و  بسياري از برنامهكند. در در قبال جرم ارتكابي مي ناگزير به پذيرش مسئووليت

  شان مالقات كنند. ديدگان توانند به طور مستقيم با بزه گري، مجرمان مي ميانجي

  اند: گري سه هدف عمده برشمرده هاي مصالحه و ميانجي حقوقدانان آلمان به طور كلي براي روش

  برقراري سازش و آشتي ميان مجرم و بزه ديده و حل اختالف ناشي از جرم ؛-1

  مادين خسارت بوسيله مرتكب جرم؛جبران مادي يا ن-2

ترك تعقيب كيفري با كاهش ميزان بر اثر اجراي موفقيت آميز جبران خسارت يا تعهد به اجراي آن -3

  از سوي مرتكب.

گري، جبران خسارت بزه ديده است. بنيادهاي خيريه، مانند  هاي مهم ميانجي از آنجا كه يكي از هدف

هاي  ابع مالي آن را فراهم كنند. بطور كلي مراكز خدماتي و بخشتا من اند، كليسا همواره كوشش كرده

  روند. گري در آلمان به شمار مي هاي سازش و ميانجي خصوصي از مهمترين اجرا كنندگان طرح
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ميانجيگري براي بزده ديده ذي نفع فرصتي را فراهم مي سازد كه بزهكار خود را در شرايطي سالم 

  مالقات كند و با كمك يك ميانجي آموزش ديده، به بحث درباره جرم بپردازد.

  روش ميانجيگري اهداف ذيل را شامل مي شود:بطور كلي 

و بدون مراجعه به دادگاه و  ديدار كند با اختياره ايمي يابد با بزهكار در زمين اين امكان راالف) بزه ديده

  .هزينه واتالف وقت به هدف خود برسد

  .به مسئوليت ناشي از جرم و وارد ساختن آسيب واقف آيد ب) بزهكار تشويق مي شود كه

  كنند توافق  ج) فرصتي فراهم مي آيد كه بزده ديده و بزهكار به براي جبران خسارت

برنامه در اروپا اجرا مي شود.  500يانجيگري در آمريكاي شمالي و در حدود برنامه م 300بيش از 

تحقيقات نشان داده اند كه چنين برنامه هايي بيشترين ميزان رضايت ميان بزده ديده و بزهكار را ايجاد 

ل مي كنند. داوطلبانه بودن اين برنامه ها باعث ترس كمتر در بزده ديده و تمايل بزهكار به جبران كام

خسارت مي شود. همچنين اين بزهكاران، كمتر از آنهايي كه به جرم شان در دادگاه عادي رسيدگي 

  شده است، مرتكب جرايم جديد مي شوند.

  ميانجيگري كيفري در اليحه آيين دادرسي كيفري: تبيين

ر تواند به د يم ييهستند،مقام قضا قيدرجه شش تا هشت كه قابل تعل يريتعز ميدر جرا -82ماده

از دو ماه  شيكه ب يمتناسب ،مهلت نيو با اخذ تام يخصوص يمدع اي دهيخواست متهم و موافقت بزه د

 نياز جرم اقدام كند همچن يجبران خسارت  ناش اي يگذشت شاك ليتحص يتا برا دهدنباشد به متهم  ب

حل اختالف   يرا با توافق آنان به شورا ن،موضوعيطرف نيحصول سازش ب يتواند برا يم ييمقام قضا

نخواهد بود.  شتريماه ب3از  يگريانجي.مدت م ندارجاع ك يگريانجيجهت م يموسسه ا ايشخص  اي

است.  ديمذكور قابل تمد زانيبار و به م كي يماده در صورت اقتضا فقط برا نيدر ا ورمذك يمهلت ها

 ريدر سا شود. يموقوف م بيقابل گذشت باشد، تعق ميگذشت كند و موضوع از جرا ياگر شاك
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راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و  اياو جبران شود و  ارتخس ايگذشت كند  يموارد، اگر شاك

 يو بيتواند پس از اخذ موافقت متهم، تعق يباشد، دادستان م يفريمؤثر ك تيمتهم فاقد سابقه محكوم

(  81ماده  يتبصره ها تيصورت، دادستان متهم را  با رعا نيرا از شش ماه تا دو سال معلق كند. در ا

در  نيكند .همچن يم كوردستورات موضوع ماده مذ يبرخ يقانون حسب مورد، مكلف به اجرا نيا

 اي يمتهم بدون عذر موجه ،بنا به درخواست شاك يتعهدات مورد توافق از سو يصورت عدم اجرا

 .دهديرا ادامه م بيرا لغو و تعق بيتعق قيقرار تعل ،يخصوص يمدع

  ديتقاضا نما ييرا از مقام قضا يگريانجيارجاع به م اي بيتعق قيتواند تعل يزپرس م:با تبصره

  شود :  يم ميبه دو دسته تقس يفريك يگر يانجيم نيبنابرا

  .يي: مثل كامن ال كه دست جامعه است و خارج از مقام قضا يجامعو يفريك يگر يانجي) م1

ن را به آتوان  يم گرياست مثل فرانسه از نظر د هيينظر قوه قضا ريكه ز يدولت يفريك يگر يانجي) م2

  نمود . ميتحت نظر دادسرا و خارج از دادسرا تقس

  ،از كدام نوع است؟ حهيال  82شده در ماده  ينيب شيپ يفريك يگر يانجيم

 نيباشد. بنابرا يم 8و  7و  6درجه يريتعز ميبحث ،بحث قلمرو است . كه شامل جرا نياول 82ماده  در

در  راياست ز هنظام فرانس هيشب ثيح ني. و از ارديگ يرا در بر م ياديز ميتوان گفت جرا يم يتا حدود

 يكامن ال و نظام فرانسه م نيب يزيرا مشخص كرده است . در واقع چ ميجرا ،ييقضا هيفرانسه ، رو

  باشد .

ه بر دادسرا دادگاه شود كه عالو ياستنباط م نيتواند )) و چن يم ييگفته ((مقام قضا حهيال 82ماده  در

دادگاه اطفال و نو جوانان  ليتشك حهيال 16را اعمال كند. و در ماده  يفريك يگر يانجيتواند م يهم م

 يكامن ال م هيجهت شب نياست. لذا از ا ريدر مرحله اجرا هم امكان پذ يفريك يگر يانجيم ديگو يم

  باشد .
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تواند از دادستان تقاضا  يكند اما طبق تبصره م يگر يانجيتواند م يبازپرس نم راني: در ا82ماده  تبصره

و متهم  دهيحقوق بزه د يعنيباشد.  نيبا توافق طرف ديبا يبا توجه به عدالت سازش يگر يانجي. مدينما

 يراض نيكه طرف يتا زمان نياست بنابرا نيتوافق طرف يگر يانجيم يشود و جوهر اصل تيرعا ديبا

 يعني.اما نكته مهم در توافق متهم است ستين ريامكان پذ يفريك يگر يانجينباشند ، رجوع به مرحله م

،  رديكه نپذ يخواهد آثار آن را بر طرف كند و تا زمان يانجام داده و م يكه جرم رديپذ يمتهم م

  معنا ندارد. يفريك يگريانجيم

باشد. وهم  يم دهياست هم در توجه به جامعه ، هم بزهكار و هم بزه د هيچند سو ينهاد يگر يانجيم

را جبران  دهيخواهد نظم را در جامعه بر قرار سازد ، هم بزهكار را اصالح كند و هم خسارات بزه د يم

 يعنيموافقت بزهكار  نجاياست در ا ريساده امكان پذ يعذر خواه كيگاه جبران خسارت با  دينما

  در جبران آن دارد. يو سع رفتهيرا پذ يعمل ارتكاب

 ييكند كه مهلت دو ماهه ا يشق اول ماده است و متهم از دادستان درخواست م و در خواست موافقت

 يگريانجياصال م نيا نديگو يها م يليرا بدست آورد. و خ يشكل تيبه او بدهد تا موافقت و رضا

 يفريك يگر يانجيبه م كيرسند ،نزد يبه توافق م يياز دستگاه قضا رونيب نكهياما با توجه به ا ستين

دهد و  يانجام نم يگريكند و مداخله د يم نييتنها مهلت تع ييمقام قضا رايباشد . ز يم يجامعو

دارند و فقط  رونيدر ب يانجيم كيكنند و احتماال  يرفته و صحبت م رونيدر مهلت مقرر، ب نيطرف

  شود. يم كينزد يدادسرا مهم است لذا به جامعو يآن برا جهينت

حل اختالف  يبه شورا نيتواند موضوع را با توافق طرف يم ييامقام قض نيهم چن 82شق دوم ماده  در

 – ي( دادسرا و دادگاه) است و جامعو ييبا مقام قضا نجايارجاع دهد ، ابتكار عمل در ا ييموسسه ا اي

 ختالفحل ا يكنند و موضوع را به شورا ي، اجازه آن را صادر م ييدادستان و مقام قضا راي( ز يدولت

اجازه  يكند ول يفرستند . در واقع مرحله دوم را جامعه حل و فصل م يم ييا شخص و موسسه ايو 
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به صورت جدا با بزه  دياول با يانجياست . بعد از صدور دستور ، شخص م ييبا مقام قضا يگر يانجيم

 يانجيگذارد .اگر م يآنان را بفهمد بعد جلسه مشترك م يو بزهكار صحبت كند تا خواسته ها دهيد

شود و  يموقوف م بيانجام شود طبق ماده اگر موضوع قابل گذشت بوده باشد ، تعق تيفقبا مو يگر

 يحل اختالف ثبت م يدر صورت جلسه شورا يشود .و گذشت شاك يصادر م بيتعق يموقوف رارق

  . ستين ازيبه دادسرا ن يشاك يمراجعه بعد گريشود و د

  ) يباشد و هم حقوق يقيتواند حق يهم م يانجي( شخص م

 ست؟يآمده چ 82كه هم اكنون در ماده  يبا موسسات يداور ياصناف و شوراها يتفاوت خانه ها (

  طرف است. يشخص ثالث ب يگر يانجيدر م كهيهستند در حال يانجيخودشان م يداور يشوراها

است  نيدارد و آن هم ا 82با ماده  يشود تفاوت عمده ا يشوراها حل م نيكه موضوع در ا يموارد در

جامعه  هكند ، پس ب يارجاع م ييمقام قضا 82ماده  درشد اما  يم يانجي،خودش م يداور يراكه شو

ارجاع دهد هر  يگريتواند به شخص د ينم گريحل اختالف د ياست شورا يدولت – يرفته و جامعو

آيين نامه هاي شوراي حل اختالف آيين حدود  اند. دهينگرد سيانجمن ها تاس نيهنوز ا رانيچند در ا

الحيت شورا به قرار زير است ؛ الف ) رفع اختالف محلي و حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ص

ندارند .    ب ) مذاكره به منظور ايجاد سازش بين طرفين در كليه امور مدني و همچنين امور جزايي كه 

در رسيدگي به آنها منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده و با گذشت وي تعقيب موقوف مي شود . 

حقوق كنوني ايران ميانجي گري كيفري صراحتأ پيش بيني نشده است ، اما شايد با مسامحه بتوان گفت 

كه شوراي حل اختالف كه داراي ماهيت نيمه جامعوي هستند به خصوص در آنجا كه بايد به عنوان 

ن جرايم يكي از موارد صالحيتي خود سعي در مذاكره به منظور دستيابي به صلح و سازش بين طرفي

قابل گذشت بنمايد و بدين لحاظ كه تحت نظارت مرجع قضايي عمل مي كنند از مصاديق ميانجي 

ق . آ. د.  195گري همراه با نظارت مقام قضايي هستند . در خصوص تكليف مقر براي دادگاه در ماده 
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دادگاه در مواردي كه ممكن است با صلح طرفين ، قضيه خاتمه پيدا كند .  "ك كه به موجب آن

كوشش و جهد كافي در اصالح ذات البين ، به عمل مي آورد و چنانچه موفق به برقراري صلح نشود ، 

رسيدگي و راي مقتضي را صادر خواهد كرد .كه مي توان آن را از مصاديق ميانجي گري قضايي تلقي 

اراجاع  كرد همچنين واحدهاي صلح و سازش مستقر در بعضي دادگستري كه وظيفه دارند قبل از

دواير  "پرونده به دادگاه طرفين را به مصاحله دعوت كنند و در اين خصوص به آنان كمك كنند و نيز 

مشاوره و مددكاري كه مستقر در بعضي كالنتري ها هستند قبل از به جريان انداختن شكايت ، عمال به 

ش مي كنند ،  مي توان منظور ايجاد صلح و سازش بين مرتكبان و بزه ديدگان جرايم قابل گذشت تال

كه به هر حال  "ميانجي گري كيفري پليسي  "تا اندازه اي از مصاديق در ميانجي گري قضايي و     

  1درون تشكيالتي هستند قلمداد كرد .

قانون مجازات 23در ماده  رايقبول هست؟ز ،قابليفريك يگريانجيدر نظام م يگذشت شاك نيا ايآ

شود در حال  ياثر داده  نم بيمنجز باشد و گذشت مشروط ترت دياب يگفته شده گذشت شاك ياسالم

دانسته است اما  يآثار حقوق يرا)داي(در كالنتر سيرادر مرحله پل يگذشت شاك يحاضر اداره حقوق

دارد در  يشده كه گذشت نزد او مسموع است و آثار حقوق يمقام يدار يانجيشخص م حهيال در

 موارددر  مگر ستيعدول ن قابلشده  ميتنظ يانجيخص مكه توسط ش ييفرانسه صورت جلسه ا

  .ستي،عدول از گذشت مسموع ن رانيادر قانون  ي. ول يياستثنا

 ميهر دو ؟در جرا اي؟ يخصوص ايشود  يم يعموم يباعث سقوط دعو يانجيگذشت نزد م نيا ايآ اما

غلبه به  نيدارد، ا آن غلبه يعموم يجرم برجنبه  يخصوص يرسد چون جنبه  يقابل گذشت به نظر م

 فرانسهكند.( در حقوق  يرا ساقط م يو هم خصوص يعموم يكرده و هم دعو تيهم سرا يجنبه عموم

                                                 
  ٥،ص٨٦حبيبي، رحمان،ميانجيگري کيفري راهي به سوي کيفر زدايي،اداره زندان محالت،سال ١
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 بيجرم را تعق يعموم ي، از نظر جنبه  يخصوص ياز دعو يتواند بعد از گذشت شاك يدادستان م

  كند 

 يدعو حكمبرد اما  يم نيرا از ب يجنبه خصوص شتريب 82قابل گذشت ماده  ريغ ميجرا يدر دعو اما

قابل گذشت  ريغ ميجراصورت در  نيگردد .در ا يمشخص م قيتعل كمبا توجه به صدور ح يعموم

سال معلق 2ماه تا  6متهم را از  بيآمده است ، تعق 82كه در ماده  يطيراتواند با جمع ش يم ييمقام قضا

  .دينما

كرده اند  جاديرا ا يخاص ستميس كياند و را باهم جمع كرده  يانجينهاد مصالحه و م يبه نحو يعني

متهم موافقت نكند دادستان  گرذكر شده و ا يفريو مصالحه ك يفريك يگريانجيتوافق متهم در مورد م

  ندارد. بيجز تعق يچاره ا

 زياز دستورات دادستان را ن يكي ديبا بيتعق قيعالوه بر تعل راياست ز يمتهم راجع به جنبه عموم توافق

 يم يمنتف بيتعق قياست و بحث تعل بيبه تعق مكلفتوافق متهم ،دادستان  مدر صورت عد اجرا كند و

 يفريك يگريانجينهاد م ي دهيادله وجود دارد. حداقل فا رايتواند باشد ز يهم نم بيشود و منع تعق

در پرونده حضور ندارد  گريد يشاك رايبه نفع متهم است ز يليخ نياست. كه ا يخصوص يسقوط دعو

كند و  يجمع م يرا شاك ليكرد و اثر دال يكمك م يليخ ليجمع دال وبردن پرونده  شياو در پ اريز

قابل گذشت گفته شده بود  ريغ ميدر بحث جرا حهيال 82در ماده ستين هيقض ريگيپ يدادستان مثل شاك

 يبه شرط يعموم يساقط شده و دعو يخصوص يانجام شود ،دعو تيبا موفق يفريك يگريانجياگر م

سال (كه  2ماه تا  6 نيب شوديرا متعهد شود معلق م هكه دادستان از او خواست يدستورات يكه متهم اجرا

  است.) دهيگرد قيماده با هم تلف نيدر ا يفريك سازشو  يفريك يگر يانجينهاد م ميگفت
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 كياست كدام تعهدات؟ در واقع متهم  نيا ديآ يم شيكه پ يكرده و سوال جاديا يماده مشكل ليذ

نسبت به دادستان ،حال كدام منظور است ؟و اصوال  يسر كيدارد و  يتعهدات به نسبت شاك يسر

  گردد؟   يم قيباعث لغو تعل يچگونه در خواست شاك

 يتعهدات خود نسبت به شاك تهمگردد ،اگر م نياز همان ابتدا مع ديبا يشاك فيحقوق فرانسه ،تكل در

اعتبار امر  ديصورتجلسه  با حهيبه انجام تعهدات بدهد.اما در التوان درخواست الزام  يرا انجام ندهد م

 نجايو ا ستين ريگذشت كرد براساس قانون عدول از آن امكان پذ يشاك يمختومه را داشته باشد  و وقت

 ميريرا در نظر بگ يخصوص يگذشت كرده و اگر گذشت او قابل اعتبار فرض شده اگر دعوا يشاك

پررنگ  اريرا بس يسبت به دادستان مدنظر است ،در آن صورت نقش شاكتعهدات ن ميي؟اگر هم بگو

رسد  يباشد و دست  دادستان است. به نظر م دينبا يدست شاك گريد يعموم يقرار داده است و دعوا

را به هم   قيتواند تعل يم ياگر شاك يعنيگره خورده  يخصوص يدر دعوا يعموم يدعوا حهيدر ال

 يتاندازد و در مورد تعهدا انيرا به جر يعموم يتواند دعوا يم يت كه شاكاس نطوريا 82 مادهزند و 

كرده است پس تعهدات در  فيتكل نييتع 81كه متهم نسبت به دادستان دارد اگر آنرا انجام نداد ماده 

  است. يتعهدات نسبت به شاك 82ماده

  :82ماده  راديا

تواند  يم يبه راحت يشاك رايالف است زگرفته و با اصول حقوق جزا مخ دهيمتهم  را ناد ق)حقو1

  داشته باشد   ارياخت ياندازه شاك نيبه ا ديبه شود نبا يعموم يدعو قيخواستار لغو تعل

  نباشد. ريعدول از آن امكان پذ گرياعتبار امر مختومه را داشته باشد و بعد از صدور د ديبا يگريانجي)م2

  

را  در خواست كند    يفريك يگريانجيم ييمقام قضا  زاتواند  يگفته شده بازپرس م 82تبصره ماده در

 يكه از دادستان بخواهد مشكل ارا صادر كند در مورد دادسر يگريانجيتواند م يخود بازپرس نم يعني
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تواند درخواست كند دادگاه مقام صدور حكم و بازپرس در دادسرا  ياما چطور از دادگاه م  ستين

  است يو صدور را قيو تحق  بيمقام تعق كيو مخالف اصل تفكمورد اشكال دارد   ني،ماده در ا
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  نتيجه گيري:

را در تمام جرايم قابل گذشت و جرايمي » ميانجيگري«موضوع  82اليحه آيين دادرسي كيفري در ماده 

شق اول  كه گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موثر در تخفيف مجازات است را مطرح نموده است

در صورت توافق  . باشد يم يدولت – يجامعو 82شق دوم ماده  و  يجامعو يفريك يگر يانجيماده م

بر  ميانجيگري و تحقق آن، در جرايم غيرقابل گذشت تعقيب تعليق مي شود و در جرايم قابل گذشت 

قرار موقوفي صادر مي شود.اين امر موجب مي شود متهمان و كساني كه براي اولين مرتبه مرتكب جرم 

وند از برچسب مجرمانه رهايي يابند و در همان دادسرا در صورت فقدان شاكي خصوصي و يا ش

گذشت او با هم  توافق  كنند و ديگر مسئله به دادگاه كشيده نشود و زمينه براي برگشت او به جامعه 

تر فراهم شود و همچنين باعث كاهش حجم پرونده ها مي شود و در مورد بزه ديده باعث مي شود زود

 به خواسته خود برسد و هزينه هاي او را كاهش مي دهد 
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