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 که است اختالف حل هاي روش از یکی ، وشفاعت وساطت دیگر، عبارت به یا ميانجيگري

. کند می کمک توافق به رسيدن در اختالف طرفين به ميانجی نام به ثالث شخص یک آن در

 در موفقيت صورت در بماند، نتيجه بی و نيانجامد طرفين توافق به است ممکن ميانجيگري

 .است شده تعيين طرفين خود سوي از معموالً آن مفاد نيز توافق به دستيابی

 باشند دیگري شخص هر یا و افراد ها، گروه ها، سازمان کشورها، است ممکن اختالف طرفين

 شخصی را ميانجی بایست می آنان. داشت خواهد پی در آنان براي را منفعتی ميانجيگري که

 جمله؛ از دارد، کاربرد اختالفی موردِ مختلفِ موضوعاتِ در ، ميانجيگري.بدانند طرف بی

 .خانوادگی و کاري دیپلماتيک، حقوقی، تجاري، مسائل

 طرفين براي ثالث شخص نظر پذیرش کارشناس، ارزیابی و داوري برخالف ، ميانجيگري در

 موارد دقيق کشف و طرفين مذاکره امکان آوردن فراهم ميانجی کار بلکه. نيست الزامی

 اختالفات در بيشتر ميانجيگري.است ممکن حل راه بهترین به ها آن رسيدن و اختالف

 کمتر هزینه و سرعت. است مفيد دارد، طرفين رسمی غير گفتگوي به نياز که اي پيچيده

 در دعوي   اقامه و داوري فرایند به نسبت اختالف حل روش این مزایاي از ميانجيگري

  . است دادگستري

 در که. گيرد می قرار بررسی مورد جداگانه بخش جهار در ميانجيگري جایگاه موضوع حال

,,  به دوم بخش در و ،، منازعات حل دیرین کار و ساز و کيفري ميانجيگري,,  به اول بخش

 و دعاوي فصل در ميانجيگري نقش,,  به سوم بخش ودر ،، کيفري دعاوي در ميانجيگري

 دردسرهاي,,  به چهارم بخش در و ،، اسالمی فقه متون در هنجارها نقض به دهی پاسخ

 . شود می   پرداخته ،، ميانجيگري

 



 

 

 بخش اول

 منازعات حل دیرین سازوکار و کیفری میانجیگری

 

 

 

 



 

            

 تأثيرگذارترین و ترین قدیمی ميانجيگري ترميمی، عدالت طرفداران از بسياري اعتقاد به

 از مختلف جهات از و گرفته قرار استفاده مورد دنيا  مختلف نقاط در نيز امروزه که است روشی

 عدالت جانمایه و بنا سنگ را ميانجيگري توان می معنا، یک به. است متمایز ها روش سایر

 بتوانند کار بزه و دیده بزه که شود می ایجاد فضایی ميانجيگري روش در. دانست ترميمی

 وگو گفت یکدیگر با کيفري دستگاه نظر اعمال و فشار گونه هر بدون رو، در رو صورت به

 دید بزه و آن؛ ارتکاب از خود هاي انگيزه و دالیل و جرم وقوع چگونگی از کار بزه نمایند؛ می

 و سازش روند و گفته سخن خود هاي خواسته و نيازها و گی دید بزه از ناشی وارد خسارت از

 منافع فاقد و طرف بی که ثالثی شخص بين این در. نمایند می گيري پی را اختالفات فصل و حل

 .کند می مدیریت و هدایت را  وگو گفت جریان ، .ميانجی) است ماجرا در ،

 داشته، وجود دارند، اي قبيله زندگی که نقاطی در  روش این که است آن از حاکی ها بررسی

 چشم به کمتر ميانجيگري از استقالل شدن، جهانی روند و جوامع شدن شهري با امروزه. دارد و

 راستاي در مهمی گام تواند می غيررسمی و رسمی نهادهاي به فرایند این تعميم و خورد می

 .  شود تلقی ترميمی عدالت اهداف پيشبرد

 ميانجيگري که گرداند می کاشف مختلف، اقوام تاریخی هاي آیين و ها سنت در نظر دقت

 نهادهاي قالب در که است منازعات فصل و حل دیرین کارهاي و ساز از نوین فرایندي

 و تقارن کشورمان، عرفی و اعتقاد مبانی بررسی با. است کرده پيدا بروز و ظهور مختلف

 ميانجيگري نهاد مبانی و ایرانی کهن رسوم و آداب و دینی هاي آموزه بين اي ویژه همانندي

 که وساطت و شفاعت قبيل از اصطالحاتی دینی، هاي توصيه در که اي گونه به شود؛ می دیده

 تا برآنيم حاضر نوشتار در. است گرفته قرار تاکيد مورد است، ميانجيگري به مشابه معانی داراي

 ذکر و فرایند این اجراي مراحل و نهاد این تاریخی تحوالت سير و ميانجيگري مفهوم تبيين با

 .دهيم می قرار بررسی مورد را مکتب این بر وارد انتقادات ميانجيگري، اهداف و مبانی و اصول



دادرسی کیفری  گری در آيین جايگاه میانجی / ۱2 

 

 قرار تأثير تحت را کيفري عدالت نظام بيستم قرن هفتاد دهه نيمه از که ميانجيگري هاي برنامه

 کانادا کشور در مراقبتی تعليق ماموران از یکی ابتکار با 1977 سال در بار نخستين است، داده

 پيش مراقبتی تعليق مأمور. شد منتقل آمریکا و کانادا دیگر شهرهاي به سپس و شد گر جلوه

 اتهام به که جوان دو که کرد پيشنهاد قاضی به آنتاریو ایالت شهرهاي از یکی در گفته،

 حکم صدور قاضی، موافقت از پس و شوند رو روبه دیدگان بزه با بودند شده محکوم 3تخریب

 تجربه، این از پس. شد دیده بزه خاطر رضایت جلب و زدایی خسارت به موکول مراقبتی تعليق

 دهه اواخر در و گرفت قرار کليسا معنوي حمایت و دولت مالی حمایت مورد ميانجيگري

 قضازدایی اندیشه در ریشه که ميانجيگري. شد منتقل اروپا به سپس و آمریکا به کانادا از هفتاد،

 منشی کدخدا نوعی قبول و ميانجيگري به مجرمانه پدیده از ناشی هاي اختالف احاله رهگذر از

 سياست ترسيم در را انکار غيرقابل نقشی و منزلت و اهميت دارد، منازعات فصل و حل در

 .  است کرده ایفا 4مشارکتی کيفري عدالت

 باب از که طوري به کرد مشاهده مختلف اقوام ميان در توان می را تفکر این از هایی رگه

 رجوع آنان به خویش کارهاي در که بود داورانی را عرب: »خوانيم می یعقوبی تاریخ در نمونه،

 عرب. شناخت می داور را آنان خویش هاي خون و ها آب و مواریث و محاکمات در و کرد می

 و امانت و راستی و شرف اهل پس کند، رجوع آن احکام به که نبود دینی را[ اسالم از پيش]

  «دادند می قرار حکم را آزمودگی و بزرگواري و خوردگی سال و سروري

 هاي شيوه و ها سنت آمریکا، از هایی بخش در و کانادا و نيوزیلند مانند کشورهایی در اکنون

 خاصی نهادهاي قالب در داکوتاها و الکوتاها ها، اسکيمو اقوام از برخی و مائوري اقوام ویژه

 حوزه در ویژه به مائوري، هاي سنت از نيوزیلند، در. است شده نهادینه کيفري عدالت نظام در

 و داکوتاها هاي نام به اقوامی هاي سنت و اصول از برخی. است شده استفاده اطفال کاري بزه

 گرفته قرار استفاده مورد آمریکا در مجازات تعيين و ویژه هاي نشست از برخی در الکوتاها



 ۱۳/ گری کیفری و ساز و کار ديرين حل منازعات میانجیبخش اول:

 

 مراکز در محلی و بومی افراد ویژه به کاران بزه با مقابله براي کانادا قضایی نهادهاي در. است

 .شود می استفاده مجازات تعيين ویژه کميته در بومی افراد از تربيت و اصالح

. 

 کيفري، فرایند در معمول تشریفات از  فارغ که است جانبه سه فرایندي کيفري ميانجيگري

 یا ميانجيگر نام به ثالثی شخص حضور با کار، بزه یا متهم با دیده بزه و شاکی قبلی توافق براساس

. شود می آغاز جرم ارتکاب از ناشی مختلف مسایل و ها اختالف فصل و حل منظور به ميانجی

 و کار بزه کند می سعی ميانجيگري فرایند در است، مدنی جامعه از عضوي که گر ميانجی

 و مطالبات طرح و مذاکره و وگو گفت دیدار، زمينه و دهد قرار باهم ارتباط در را دیده بزه

 براي دیگري زبان به را ها آن مشکالت و ها دیدگاه کند؛ فراهم را ها آن متقابل هاي خواسته

 کرده بيان را خود قلبی مکنونات تا کند کمک ها آن به سان بدین و. نماید شفاف و بازگو ها آن

 و تکاليف شود؛ ترميم دیده بزه روانی و عاطفی و مادي خسارات کنند؛ پيدا روحی تسلی و

 هاي مسئوليت ميزان و شود مشخص آینده در خود و جامعه دیده، بزه به نسبت کار بزه تعهدات

 طی کار بزه و دیده بزه کيفري، ميانجيگري فرایند در بنابراین. شود تعيين جرم وقوع در طرفين

 حل راه یک به غيرمستقيم، لزوم صورت در یا مستقيم وگوي گفت و دیدار با متعدد، جلسات

 رأي یا نظر ميانجی که این بدون یابند؛  می دست خود کيفري اختالف مورد در الطرفينی مرضی

  . کند تحميل ها آن به را خود

 :یابد می تحقق مرحله چهار طی معموالً ميانجيگري فرایند

 .پرونده ارجاع مرحله.2-1

 .ميانجيگري از پيش اقدامات مرحله .2-2

 .وگو گفت و ميانجيگري .2-3

 .ميانجيگري از حاصله نتایج گيري پی .2-4

 پرونده ارجاع مرحله .2-1
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 هاي روش با که شود می آغاز ميانجيگري مرجع به پرونده رسيدن با ميانجيگري فرآیند

 طریق از ارجاع حقوقی، هاي سيستم از بعضی در. شود می واصل مرجع این به پرونده مختلف

 ارجاع مسئول به ميانجيگري اجراي متصدي نيز اوقات برخی و پذیرد می انجام ارجاع مسئوالن

 در مرحله این. دهند می سوق فرایند این به را ها پرونده خاصی ضوابط حسب و کرده مراجعه

 این به ورود قابليت کيفيتی چه با و هایی پرونده چه اساساً که موضوع این تشخيص جهت

 .دارند را فرایند

 میانجیگری از پیش اقدامات مرحله .2-2

 جزئيات و مسائل و ها آن اختالف نوع پرونده، طرفين هویت که این از پس مرحله، این در

 و پرونده وضعيت از کاملی بررسی دارد وظيفه شد، روشن ميانجی براي پرونده به مربوط

 و نحوه نزاع، طرفين شخصيت و اختالف نوع به توجه با و آورد عمل به طرفين شخصيت

 مؤثر موجود شرایط براساس که را خاصی روش و کرده سازماندهی را وگوها گفت چگونگی

 دیده بزه با جداگانه هاي صحبت مرحله، این در ميانجی اهداف از.نماید انتخاب رسد، می نظر به

 تأکيد مذاکرات این بودن تلفنی ضرورت بر آمبرایت جمله از برخی که است کار بزه و

 انگيزه ها، آن به کامل اطالعات دادن و اختالف طرفين و ميانجی رویی در رو که چرا اند؛ کرده

 منصرف حضور از را ها آن  گاه و رسانيده حداقل به آنان براي را ها وگو گفت در حضور

 و نحوه و ميانجيگري فرایند مورد در مقتضی توضيحات ارائه با دارد وظيفه ميانجی. کند می

 و آورده وجود به نزاع اطراف براي فرایند این از واقعيت بر مبتنی برداشتی آن، انجام کيفيت

 اتفاق فرایند این در چه آن به نسبت الزم دانایی و اختيار با طرفين تا کند ایجاد را فضایی

 .نمایند انتخاب را فضایی چنين در حضور افتاد، خواهد

 و صالحدید صورت در و پذیرفته انجام مذاکرات لحاظ با ميانجی وگوها، گفت این از پس

 مناسب مکان و زمان در را گفتگو جلسه ها، وگو گفت در حضور به نزاع اطراف رضایت

 آید؛ می عمل به دعوت فرایند این در حضور جهت دیده بزه و کار بزه از ترتيب به و داده ترتيب



 ۱۵/ گری کیفری و ساز و کار ديرين حل منازعات میانجیبخش اول:

 

 به نکند موافقت حضور جهت کار بزه سپس و شود جلب دیده بزه رضایت ابتدا اگر که چرا

 .شود می وارد روحی لطمات دیده بزه

 وگو گفت و میانجیگری مرحله .2-3

 مرحله، این در. است فراوان اهيمت حائز و بوده ميانجيگري فرآیند بناي سنگ مرحله، این

 یکدیگر با جلسه، در خود حاميان و دوستان و ميانجی حضور با واسطه، بدون کار بزه و دیده بزه

 در. کنند می بيان پيوسته وقوع به جرم با ارتباط در را خود نظر و احساس و کرده وگو گفت

 از و کرده بيان توضيحاتی جلسه جریان با رابطه در خود، معرفی ضمن ميانجی جلسه، ابتداي

 اتفاقی چه جرم ارتکاب زمان در که، این نظير سواالتی انجام با دید، بزه ترجيحاً طرفين از یکی

 احساسات تا خواهد می دارید، احساسی چه اکنون و داشتيد جرم وقوع از احساسی چه یا افتاد؛

 طرف از را ها سؤال همان سپس و کرده بيان را بحث مورد جرم با رابطه در خود نظرات و

 این در مطلبی اگر که خواهد می حضار سایر از سپس. شود می جویا را وي نظر و نموده مقابل

 بحث آن جبران نحوه و دیده بزه به وارده خسارات مورد در آن از پس. کنند بيان دارند، باب

 جبران نحوه و خسارات ميزان باب در برایندي به نزاع، اطراف نظرات اخذ و زنی چانه از کرده،

 سایر و نزاع اطراف امضاي به و کرده مکتوب را نهایی توافقات سپس. یابد می دست ها آن

  .دهد تحویل نسخه یک کار بزه و دیده بزه از یک هر به و رسانيده حضار
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 عدم یا اعتبار برند، می نام ميانجيگري فرایند اجراي ضمانت عنوان به آن از که مرحله این

 .کند می نمایان جامعه نظر در را مذاکرات این توفيق و دعوا اطراف ذهن در را فرایند این اعتبار

 اجرایی را کار بزه و دیده بزه بين موجود توافقات تالش، و جهد با باید ميانجی مرحله، این در

 دیده بزه با گفتگو ضمن دارد، وجود خاصی ابهام توافقات مفاد تفسير یا و اجرا در اگر و کرده

 عملی ممکن زمان کمترین در را مذکور توافقات و کرده اقدام آن حل به نسبت کار بزه و

 مرحله، این در توقف و شود می ميانجيگري فرایند توفيق به منتهی مرحله، این توفيق. کنند

 .داشت خواهد همراه به را ميانجيگري فرایند ناکامی


