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یارقانونموسسهاهداف

 .)داوطلبان آزمون های حقوقی حتما بخوانند
 

مک آموزشی  با عنایت به اینکه موسسه قانون یار به اولین هدف خویش در خصوص تالیف کتب آموزشی و ک
و مورد توجه تمامی داوطلبان آزمون رسید  به همراه دی وی دی صوتی تدریسبه صورت کتاب نموداری 
قرار گرفت و از طرفی مورد انتقاد دیگر موسسات قرار گرفتیم ، نشان از .ون وکالتهای حقوقی)مخصوصا آزم

پیشرفت و موفقیت در این رسته آموزشی می باشد .اما اهداف اصلی موسسه قانون یار به اینجا ختم نمی 
در خصوص اهداف بعدی این موسسه باید گفت،از آنجایی که هیات علمی موسسه ما بدین سبک گردد.
ت نیاز تمامی دانشجویان و داوطلبان آزمون های حقوقی را از مراجعه به کلسهای حضوری دیگر توانس

موسسات و پرداخت هزینه های گزاف و غیر وجدانی معاف نماید در همین راستا هدف دیگر موسسه قانون 
زینه شهریه با ه یار اخذ مجوز لزم از وزارت علوم و فناوری و تحقیقات جهت برگزاری کلسهای حضوری

می باشد که ان شا ال در آینده بتوانیم به همین روال با دریافت هزینه  ناچیزی از  عادلنه و منصفانه
در راستای برگزاری کلسهای حضوری گام ..داوطلب ))بر خلف شهریه سنگین و غیر اخلقی دیگر موسسات

 برداریم.
 آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:از دیگر اهداف موسسه قانون یار و اعضای هیات علمی 

 

 برای خریداران کتب و سی دی های صوتی تدریس موسسه قانون یار به صورت رایگان. برنامه ریزی هدفمند و مفید 1
 تمامی دروس و کتب رشته حقوق در قالب کتب نموداری و صوتی در آینده نزدیک  تدریس صوتی و نموداری. 2
 و تمام نموداری رفع تمامی مشکلت حقوقی وکل ، قضات و اساتید  دانشگاه ها کتب صوتی. تالیف 3
 در تمامی مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری کلسهای تدریس تصویری. برگزاری 4
 در آینده ای نه چندان دور آزمون های  آزمایشی حضوری  و اینترنتی. برگزاری  5
 ادوار  گذشته  در آزمون های حقوقی کتب صوتی تست های معتبر.تالیف  6
 .)کامل ضروری و مهم.تالیف کتاب صوتی ترمینولوژی حقوق  7
 ر ایرانموجود و حاکم  د تمامی قوانین  قانون خوانی.8
 تمام دروس  مهم آزمون  تدریس صوتی رایگان.9

 در آینده تحصیلی رایگانمشاوره .ارایه 10
 

))توجه:دی وی دی صوتی تدریس اساتید با کیفیت فوق العاده بال و به صورت کامل رایگان عرضه می گردد تا تمامی 
 ..حقوقدانان بتوانند از امتیازات و بار علمی اساتید موسسه بدون پرداخت هزینه ای اضافی استفاده نمایند.

 آینده از آن ماست
عضو خبرنامه پیامکی موسسه قانون یار  5000100900800به سامانه پیامکی موسسه به شماره  20))با ارسال عدد 

         ..شوید

 کتب موسسه قانون یار را اول مقایسه،سپس خرید نمایید
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 که است اختلف حل هاي روش از یکی ، وشفاعت وساطت دیگر، عبارت به یا ميانجيگري

. کند می کمک توافق به رسيدن در اختلف 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 معمولً آن مفاد نيز توافق به دستيابی

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

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

 جمله؛ از دارد، کاربرد اختلفی 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 برخلف ، ميانجيگري در

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

 اختلفات در بيشتر ميانجيگري.است ممکن حل راه بهترین به ها آن رسيدن و اختلف

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

 در دعوي   اقامه و داوري فرایند به نسبت اختلف 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 ،، اسلمی 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 دلیل 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 اختلفات 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 استقلل 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 اصطلحاتی 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 تحولت سير و ميانجيگري مفهوم تبيين با

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



 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 اصلح

. 

 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 اختلف 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 مشکلت 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 اختلف مورد در الطرفينی مرضی

  . کند تحميل ها آن به را خود

 :یابد می تحقق مرحله چهار طی معمولً 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 مسئولن

 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 اختلف 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 اختلف 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 اطلعات دادن و اختلف 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 لزم دانایی و اختيار با طرفين تا کند ایجاد را فضایی

 .نمایند انتخاب را فضایی چنين در حضور افتاد، خواهد

 و صلحدید 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 سوالتی 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

 میانجیگری از حاصل نتایج گیری پی مرحله .2-4

 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 تلش، 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
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 روش در. پذیرد می انجام غيرمستقيم، و مستقيم، روش دو به معمولً ميانجيگري فرایند

 ميانجی و کنند می مذاکره باهم و نشينند می مذاکره ميز پاي واسطه بی کار بزه و دیده بزه مستقيم،

 جرم و موجود شرایط و پرونده احوال و اوضاع بعضاً اما نماید، می اداره را مذاکرات نيز

 باعث است ممکن امر این و ندارد وجود طرفين رویی در رو امکان که است نحوي به ارتکابی

 است شده واقع عنف به تجاوز مورد که دختري مانند. شود اوضاع شدن تر وخيم و تشنج  ایجاد

 روش از مواردي چنين در. است رسيده قتل به فجيعی طرز به فرزندشان که اي خانواده یا

 طور به طرفين از یک هر با ميانجی روش، این در. شود می استفاده غيرمستقيم گري ميانجی

 و دیده بزه نيز بعضاً و هد می انتقال هم به را دعوي اطراف نظرات و کرده مذاکره جداگانه

   .کنند می مذاکره نامه و تلفن قبيل از وسایلی طریق از کار بزه

 

 بين داوطلبانه گفتگوي فضاي ایجاد با که آنند دنبال به گري ميانجی هاي برنامه مجریان

 دستگاه وظيفه از بخشی عدالت، اجراي در محلی جامعه مشارکت تسهيل و کار بزه و دیده بزه

 در مشارکتی کيفري سياست نوع یک بر مبتنی روش این. بکشند دوش به را کيفري عدالت

 .است عدالت آرمان تحقق در محلی  جامعه نقش کردن پررنگ و منازعات فصل و حل

 فرایند اجراي به مبانی و اصول بر مبتنی خود، مجریان اهداف به نيل جهت ميانجيگري

 داوطلبانه ميانجيگري، فرآیند استقلل: از عبارتند اصول این از برخی. پردازد می ميانجيگري

 مجریان جانب از طرفی بی اصل رعایت ميانجيگري، فرآیند در کار بزه و دیده بزه حضور بودن

 اجراي تضمين اصل و نزاع اطراف مذاکرات بودن غيرعلنی و بودن محرمانه فرآیند، این

 .طرفين توافقات

 

 را هایی غایت و اهداف فرد، به منحصر هاي ویژگی و اصول به توجه با کيفري گري ميانجی

 از برخی و .کار بزه و دیده بزه) ميانجيگري طرفين بر ناظر اهداف این از برخی که کند می دنبال



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

 عدالت نظام با مرتبط برخی و است انسانی جامعه با مرتبط هاي انگيزه و اهداف به مربوط ها آن

 :از عبارتند که کرد بندي تقسيم حوزه چهار به ميتوان را اهداف این. است کيفري

  .2کيفري عدالت دستگاه-4  جامعه-3  کار بزه-2  دیده بزه-1

 دیده بزه قبال در کیفری میانجیگری اهداف .4-1

 جمله از پيش، چندي تا که شود می آشکار تاکنون ابتدا از کيفري حقوق تاریخ مطالعه با

 قربانی را خود که اشخاصی که بود واقعيت این جزایی، عدالت نظام توجه خور در خصوصيات

 فعال نقشی واجد جزایی هاي دادرسی در دانستند، می مجرمانه هاي وضعيت از متضرر و

 به شناسی جرم و کيفري حقوق حوزه در نو تفکرات خلل در که تمایلتی ليکن اند، نبوده

 عدالت دستگاه کارکردهاي در دیده بزه فعالنه مشارکت پذیرش گر نشان خورد، می چشم

 هاي اندیشه از متأثر که ها دادرسی در دیده بزه اراده تاثير نفی نظریه راستا، این در. است کيفري

 مورد وسيع و جدي طور به بود، حاکم جهان حقوقی هاي نظام بر ها سال کلسيک مکتب

 .  1است شده واقع تردید

 دادرسی آیين موضوعات ترین مهم از یکی جرایم، قربانيان حقوق: اند گفته باره این در

 عنوان به کيفري محاکمه در دیده بزه براي اواخر این تا که آن حال و است جدید کيفري

 موقعيتی کيفري حقوق در دیده بزه امروزه اما شد، می شناخته ناچيزي حق خصوصی مدعی

  .است دیدگان بزه حقوق بر مبتنی جنایی سياست یک از سخن که حد بدان تا دارد؛ ممتاز

 امروزه که است شده سبب کيفري رسيدگی فرآیند در دیده بزه نقش در تحولت این

 اثر بر دیده بزه. گيرند نظر در اي ویژه نقش کيفري هاي رسيدگی در دیده بزه براي دانان حقوق

 و شدن رو به رو گاه و است گرفته قرار معنوي و مادي شدید آسيب مورد جرم ارتکاب

 بنابراین. است مجازات اجراي از ارزشمندتر و تر مهم دیده، بزه براي متهم با کردن صحبت

 وي از حمایت ادامه، در و است دیده بزه روانی و عاطفی تخليه ميانجيگري، اهداف از یکی

 به اعتماد بازگرداندن در تواند می کار بزه. است جلسه در حاضر همراهان ناحيه از همدردي

. کند ایفا را اساسی نقش وي، مجدد دیدگی بزه از جلوگيري و دیده بزه رفته دست از نفس
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 است آن بر سعی ها، نشست این در. است دیده بزه خسارت جبران ميانجيگري هدف ترین مهم

 در است معنوي و مادي خسارات شامل که دیده، بزه به وارده خسارات ميزان دقيق تعيين با که

  .شود جبران وي به وارد خسارات شکل بهترین به و زمان کمترین

 کار بزه قبال در کیفری میانجیگری اهداف-4-2

 سازي خنثی دارد، قرار توجه مورد کار بزه با ارتباط در فرآیند این در که اهدافی از یکی

 که است شده گذاري پایه مبنا ابن بر شده، مطرح متزا ناحيه از که 2سازي خنثی نظریه. است

 را بزه زشتی خود، در واهی و غلط تصورات و ذهنيات ایجاد با جرم، ارتکاب از پيش کار بزه

 توجيه با که سارقی مانند. کند می فرض بزه انجام در محق را خود و برد می بين از خود براي

 کمتر که استدلل این با کارمندي یا و کند می توجيه را سرقت باخته، مال اموال منشاء نامشروع

 و گري ميانجی جلسات. کند می اختلس را شرکت اموال کند، می دریافت حقوق خود حق از

  .نماید اصلح را غلط ذهنيت این تواند می آن از حاصل گفتگوهاي

 و کرده مطرح را 13کننده اجتماعی باز سرشماري نظریه 1989 سال در ویت برایت جان

 که نحوي به باید سفيدان ریش و  خانواده دوستان، قبيل از کار بزه قبول مورد افراد دارد عقيده

 کنند بيدار را او مثبت نحوي به و کرده شرمنده را وي نشود، وارد اي خدشه کار بزه شخصيت به

 ميانجيگري جریان. شود می تسهيل گري ميانجی فرایند در امر این تحقق. بازگردد جامعه به تا

 از که خساراتی و مشکلت جریان در کار بزه آن، طی تا کند ایجاد را مناسبی فضاي تواند می

 و نتایج و گيرد قرار شده، بار محلی جامعه و وي اطرافيان دیده، بزه دوش به وي مجرمانه فعل

 در را کار بزه مسئوليت احساس باید گري ميانجی. کند مشاهده را خود عمل بار وخامت عواقب

 مشکلت حل و خسارت جبران به ترغيب را وي آگاهی، ایجاد با و برانگيزد دیده بزه قبال

 .کند او از عذرخواهی و دیده بزه

 در را وي که، این جمله از. باشد داشته دنبال به مزایایی نيز کار بزه براي تواند می فرآیند این

 مساعد نظر و گرفته صورت توافقات با و داده قرار شاکی ناحيه از گذشت اعلم معرض

 .کند مضيق و محدود را کيفري اجراهاي ضمانت گري، ميانجی مجریان و دیده بزه



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

 محلی جامعه قبال در کیفری میانجیگری اهداف -4-3

 محلی جامعه که آید می عمل به کاشف کيفري، عدالت اجراي مختلف مکاتب در مطالعه با

 عدالت اجراي فرایند حاشيه در همواره و بوده عدالت اجراي روند در موثر نقش گونه هر فاقد

 ظهور و سنتی کيفري عدالت نظام افول با که است دهه سه به قریب ليکن است، داشته حضور

 در نهاد این به بخشی نقش و محلی جامعه مداخلت از نوینی فصل ترميمی، عدالت مکتب

 مجري یا شاهد حد در نهایتاً که محلی جامعه افراد و است شده گشوده عدالت اجراي روند

 گري، ميانجی چون هم هایی روش لواي در امروزه اند، داشته مداخله عدالت اجراي در حکم

 مشارکتی فضاي باید ميانجيگري.اند کرده پيدا را عدالت اجراي اصلی کانون در حضور فرصت

 احساس کرده، فراهم عدالت اجراي و سازشی مذاکرات در محلی جامعه مداخله جهت را

 ترتيبی جرم، از ناشی اجتماعی هاي گسست ترميم جهت و. کند ایجاد نهاد این در را مشارکت

 .نماید اتخاذ

 در بيشتر اختلل و گسست باعث که گري سرکوب ابزارهاي از کيفري، ميانجيگري فرآیند

 و اختللت این ایجاد از غيرکيفري هاي روش به تمسک با و برد نمی اي بهره شود،  می جامعه

 جامعه و کار بزه تقابل با باید فرایند این نهایتاً و کند می جلوگيري آن از ناشی آمدهاي پس

 از را محلی جامعه جرم، وقوع از جلوگيري جهت در کار بزه از لزم هاي تضمين اخذ و محلی

 .بازگرداند اجتماع پيکره به را آرامش و داده رهایی مرتکب توسط بزه مجدد ارتکاب ترس
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. است آن بودن بر هزینه و گرانی کيفري، عدالت نظام کليت بر وارد اساسی انتقادات از یکی

 تحقق در انسانی، و مالی کلن هاي گذاري سرمایه انجام عين در نظام این که معتقدند منتقدین

 .است نيافته دست چندانی توفيق به کاري بزه معماي حل و عدالت

 فرصت ها آن سنگينی که دانست هایی پرونده هجمه را ناکامی این علل از یکی بتوان شاید

 .است کرده سلب کيفري نظام این از را عملی ابتکار هرگونه


