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 کیفري امور در گري میانجی نامه آیین
 

 »کیفري امور در گري میانجی نامه آیین« دادگستري وزیر پیشنهاد به و آن اصالحیه و 1392مصوب کیفري دادرسی آیین قانون 84ماده اجراي در
 . است آتی مواد شرح به
 

  اصطالحات و تعاریف -اول فصل
 .  روند  می کار به ذیل معانی در اصطالحات و عبارات ، نامه  آیین این در -1ماده
 جـرم  نتـایج  و آثـار  علـل،  خصـوص  در مناسب فضاي در گر میانجی مدیریت با متهم و  دیده  بزه آن طی که است فرایندي گري؛ میانجی -الف

 طـرفین  حقوق و تعهدات سازش، حصول صورت در و نموده گفتگو متهم و  دیده  بزه به نسبت آن از ناشی خسارات جبران هاي راه نیز و انتسابی
 .  گردد  می تعیین

 مـدیریت  را کیفري امر طرفین بین سازش ایجاد و گفتگو فرایند که است اي  مؤسسه یا شخص اختالف، حل شوراي گر، میانجی گر؛ میانجی -ب
 .  نماید می تسهیل و

 کـه  هشـت  و هفـت  شـش،  درجـه  تعزیري جرایم شامل 1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون 82 ماده مطابق نامه،  آیین این در جرم؛ -پ
 .  باشد می است، تعلیق قابل آنها مجازات

 سـایر  یـا  گـردد  مـی  تأسـیس  غیرتجـاري  مؤسسـات  بر حاکم مقررات و قوانین طبق منظور این به که است اي  مؤسسه ،گر میانجی مؤسسه -ت
 . باشد می دهنده  ارجاع قضایی مقام تشخیص به مؤسسات

 سـایر  ضـرورت  صـورت  در و مـتهم  و  دیـده   بـزه  حضور با و گر میانجی مدیریت با آن طی که است اقداماتی مجموعه گري؛ میانجی فرآیند -ث
   محلی، جامعه اعضاي مورد حسب نیز و آنها همکاران یا دوستان خانواده، اعضاي قبیل از سازش حصول در مؤثر اشخاص
 حصول صورت در پرداخته، نظر تبادل و گفتگو به یکدیگر با کیفري اختالف فصل و حل براي نهاد،  مردم یا و عمومی رسمی، ربط ذي نهادهاي

 .  شود  می ارسال مربوط قضایی مقام براي و تنظیم را اي  نامه موافقت توافق،
 نتـایج  و جـرم  از تأثیرپـذیري  یا و دیده  بزه متهم، با ارتباط دلیل به است ممکن که است نهادهایی یا اشخاص کلیه از عبارت محلی؛ جامعه -ج

 .  باشند تأثیرگذار دیده  بزه رضایت جلب و متهم کردن پذیر مسئولیت جرم، به دهی پاسخ فرایند در بتوانند آن،
 و طـرفین  توافق جزئیات نامه موافقت در. رسد  می اختالف طرفین و گر میانجی امضاي به که است متنی سازش؛ صورتمجلس یا نامه موافقت -چ
 .  گیرد  می قرار تصریح مورد روشنی به آنها تکالیف و حقوق جمله از
 

  گر میانجی به ارجاع نحوه و تشکیالت -دوم فصل
 سـاماندهی  محل قضایی حوزه رئیس یا انقالب و عمومی دادستان نظر زیر دادگاه، یا دادسرا هر در تواند می گري میانجی به مربوط امور -2ماده
 . دهد ارجاع خود معاونین از احد به را وظیفه این تواند  می قضایی حوزه رئیس یا دادستان. شود
 .  است بالمانع مربوط مقررات و قوانین رعایت با هستند شاکی دولتی هاي دستگاه و ادارات که مواردي در گري میانجی به ارجاع -3ماده
 را اخـتالف  طـرفین  نـزد  وي مقبولیـت  و تخصـص  صالحیت، اختالف، موضوع باید قضایی مقام گر، میانجی به کیفري امر ارجاع جهت -4ماده
 . دهد قرار توجه مورد
 مقـام  تایید از پس گري میانجی آنها الطرفین  مرضی گر میانجی موافقت و گر میانجی معرفی به اختالف طرفین توافق و تمایل صورت در -5ماده

 . کند اقدام رأساً تواند می قضایی مقام طرفین، توسط گر میانجی تعیین عدم صورت در. بود خواهد وي با قضایی
 .  رسد  می آنها امضاي به شده، صورتمجلس قضایی مقام توسط گري، میانجی به امر ارجاع جهت اختالف طرفین توافق -6ماده

 
  آن شرایط و گر میانجی انتخاب -سوم فصل

 تربیتـی،  علـوم  اجتمـاعی،  مـددکاري  اولویـت  بـا  مختلـف  هـاي   رشـته  آموختگـان  دانش یا محلی معتمدان میان از تواند می گر میانجی -7ماده
 .  شود انتخاب حقوق مبانی و فقه و حقوق شناسی،  جامعه روانشناسی،

 امـر  قبـال  در مزبور مؤسسه مسئول صورت این در دهد ارجاع گري میانجی براي اي  مؤسسه به را کیفري موضوع تواند می قضایی مقام -8ماده
 .  باشد  می پاسخگو مربوط قاضی به گري میانجی
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 فهرست این تهیه. گردد  می تهیه محل قضایی حوزه رئیس توسط قضایی حوزه هر در گري میانجی صالحیت واجد اشخاص از فهرستی -9ماده
 .  باشد نمی سایرین به گري میانجی امر ارجاع از مانع و بوده اولویت تعیین جهت صرفاً
 شـوند  انتخاب کسانی میان از باید گرها میانجی. باشد می کننده رسیدگی قضایی مقام با طرفین توافق از پس گر میانجی صالحیت احراز -10ماده
  :باشند زیر مشروح شرایط داراي که

  وثاقت داراي -الف
   ایرانی اتباع مورد در گري میانجی براي ایران اسالمی جمهوري تابعیت -ب
   شهرت سوء نداشتن -پ
 شمسی تمام سال 25 حداقل داراي -ت
 

  میانجیگري مؤسسات شرایط -چهارم فصل
 ثبـت  بـه  مربـوط  قانونی مقررات رعایت و قضاییه قوه نظارت با توانند می نامه آیین این 12 ماده در مقرر شرح به صالحیت داراي افراد -11ماده

 . کنند اقدام گري میانجی مؤسسه ایجاد جهت غیرتجاري مؤسسات
 مـؤثر  محکومیـت  سـابقه  فقـدان  و نامه آیین این 10 ماده در مقرر شرایط بودن دارا بر عالوه گري میانجی مؤسسه ایجاد متقاضی افراد -12ماده

 مبـانی  و فقـه  و حقوق شناسی، جامعه شناسی، روان تربیتی، علوم اجتماعی، مددکاري هاي  رشته از یکی در کارشناسی مدرك داراي باید کیفري
 . باشند حقوق
 گـري  میـانجی  مؤسسـه  ایجاد متقاضی توانند نمی دادگستري ضابطان همچنین و اداري و قضایی از اعم قضاییه قوه در شاغل کارکنان -تبصره
 .  شوند
 . نمایند طی را کیفري امور در گري میانجی جهت الزم هاي آموزش باید مذکور، هاي رشته از کدام هر التحصیالن فارغ -13ماده

 قضاییه قوه انسانی منابع معاونت توسط باید گري میانجی براي الزم دانش و مهارتها آنها، آموزش مواد و گران میانجی آموزش کیفیت -1تبصره
 .  شود  می داده آموزش گري میانجی متقاضیان به و شده تهیه ذیربط، دانشگاهی و علمی گروههاي همکاري با

 نظـارت  تحـت  و قضـاییه  قوه آموزش اداره مصوب هاي سرفصل اساس بر توانند می نیز غیردولتی و دولتی آموزشی مراکز و مؤسسات -2تبصره
 . نمایند اقدام ها میانجی آموزش به نسبت آن

 و بزهکـار  ، دیـده  بـزه  و جـرم  آثـار  جـرایم،  انـواع  مدنی، مسئولیت کیفري، مسئولیت جرم، به مربوط مفاهیم خصوص در باید میانجی -3تبصره
 بـه  رسیدگی جلسات مدیریت چگونگی جرایم، به رسیدگی آیین میانجی، تکالیف و وظایف مربوطه، مهارتهاي و گري میانجی هاي روش اجتماع،

 .  بگیرند فرا را الزم هاي آموزش موارد سایر و کیفري امور در طرفین اختالفات
 .  رسد می قضاییه قوه انسانی منابع معاون تصویب به که است دستورالعملی موجب به گري میانجی آموزش موضوعات و شیوه مدت، -4تبصره
 داده میـانجی  بـه  »گـري  میـانجی  گواهی« ها، آموزش موفقیت با توأم گذراندن و کیفري امور در گري میانجی آموزشی دوره پایان در -5تبصره

 .  شود می
 .  است بالمانع گواهی، صادرکننده مرجع طرف از آن تمدید و است سال 3 گواهی این اعتبار مدت -6تبصره
 بـه  موظـف  گـران  میانجی آنها، بازآموزي و گران میانجی آموزش دوره تجدید به گري میانجی گواهی صدور مرجع تشخیص صورت در -7تبصره
 .  باشند می مربوط گواهی اخذ و مذکور هاي دوره در شرکت

 فعالیـت  بـر  نظـارت  و رویـه  وحـدت  ایجـاد  ریـزي،  برنامـه  همـاهنگی،  گري، میانجی پروانه صدور و مؤسسه صالحیت احراز منظور به -14ماده
 .  شود  می تشکیل قضاییه قوه انسانی منابع معاونت در گري میانجی امور مرکز کشور، سراسر در  مذکور، پروانه ابطال و گري میانجی مؤسسات

 . گردد دایر گردیده درج مجوز در که محلی در باید صرفاً گري میانجی مؤسسه -تبصره
 

  گرها میانجی اختیارات و وظایف -پنجم فصل
 یـا  جلسـه  و نمایـد  شـروع  قضـایی  مقـام  طرف از موضوع ارجاع از پس وقت اسرع در را گري میانجی وظایف است موظف  گر میانجی -15ماده

 را آن نتیجـه  و طـرفین  اظهـارات  و خـود  فعالیت گزارش و دهد تشکیل قضایی مقام توسط شده معین مهلت در حداکثر را گري میانجی جلسات
 . نماید مجلس صورت

 طـور  بـه  مـتهم  و  شاکی براي شده گري میانجی موجب که را جرمی یا اختالف موضوع نیز و گري میانجی آثار اهداف، باید  گر میانجی -16ماده
 . نماید فراهم را اختالف طرفین مذاکرات و اظهارنظر استماع، زمینه و دهد توضیح شفاف و صریح
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 وظیفـه  گـر  میـانجی . اسـت  توافـق  بـه  رسـیدن  و نظر تبادل براي آنها تالش و طرفین میان گفتگوي بر اصل گري، میانجی فرایند در -17ماده
 و دهـد  انجـام  را خـود  وظـایف  قانونی اختیارات حدود در و طرفی بی کمال در باید گر میانجی. دارد عهده بر را آن تسهیل و فرایند این مدیریت

 و شـاکی  میـان  جلسـات  مـدیریت  در و دهد قرار اجبار یا تهدید معرض در آن امضاي و توافق به رسیدن منظور به را طرفین از کدام هیچ نباید
 یکـدیگر  بـا  خشونت و تهدید به توسل بدون و احترام رعایت با طرفین و نشده دیدگی  بزه دچار مجدداً  دیده  بزه که نماید عمل ترتیبی به متهم،
 . کنند گفتگو

 مـتهم  جلسـه،  در مـتهم  شـخص  حضور به دیده  بزه شخص تمایل صورت در. گردد می تشکیل طرفین حضور با گري میانجی جلسات -18ماده
 . است بالمانع 20 ماده رعایت با گر میانجی تشخیص به اشخاص سایر حضور. شود حاضر باید شخصاً
 مقام دستور با باید زندان یا بازداشتگاه از خارج در جلسه تشکیل باشد، بازداشت در وي و باشد الزم متهم شخص حضور که صورتی در -تبصره
 .  باشد معمول تامینی جهات رعایت و قضایی

 بنا که محلی جامعه جمله از اشخاص سایر و همسایگان همکاران، دوستان، خانواده، اعضاي از تواند می گر میانجی ضرورت، صورت در -19ماده
 . نماید حضور به دعوت است، مفید گري میانجی جلسه در حضورشان طرفین از کدام هر تقاضاي یا گر میانجی تشخیص به

 مـورد  حسـب  آورد، مـی  دسـت  بـه  گـري  میـانجی  جریان در طرفین از که راري--اس و اطالعات تمام ظ--حف به نسبت گر میانجی -20ماده
 . است مسؤول

 نامـه  آیـین  ایـن  در مقرر موارد جز به گر میانجی توسط اختالف طرفین از امتیاز یا ت-منفع وجه، مال، هرگونه دریافت وعده یا دریافت -21ماده
 .  شود  می گري میانجی براي وي صالحیت سلب موجب  قانونی، هاي  مسؤولیت توجه بر عالوه و است ممنوع

 . دارد محرمانه جنبه گري میانجی فرایند در طرفین اظهارات و مطالب کلیه -22ماده
 را خـود  اسـناد  و اطالعـات  تواننـد  می تمایل صورت در طرفین. کند مطالبه طرفین از را نیاز مورد اطالعات و اسناد تواند می گر میانجی -23ماده
 . شد نخواهد گري میانجی جلسه تشکیل مانع شده، خواسته اطالعات و اسناد ارایه عدم. دهند ارائه گر میانجی تقاضاي به یا و راساً

 . است ممنوع دارد، سري و محرمانه جنبه که اسنادي و اطالعات ارائه -تبصره
 .  نماید  می اعالم آنها به را کیفري رسیدگی رسمی فرایند به قضیه مجدد ارجاع گر میانجی طرفین، بین توافق حصول عدم صورت در -24ماده
 در. برسـاند  آنها امضاي به و منعکس خالصه طور به را طرفین گفتگوهاي و تنظیم را گري میانجی جلسات صورت مفاد باید گر میانجی -25ماده

 . شود  می  قید مجلس- صورت در گر میانجی توسط مراتب طرفین، از یک هر امتناع صورت
 مـتهم  عـذرخواهی  یا ندامت مراتب وي، به نسبت جرم مالی و جسمانی روانی، آثار و دیده بزه کلی وضعیت باید گر میانجی گزارش در -1تبصره

 . گیرد قرار اشاره مورد ، دیده بزه آالم به بخشیدن التیام و جرم آثار جبران جهت وي تالش عدم یا تالش همچنین و
 تنظـیم  ابهـام  بـدون  و مکتوب صورت به آنها، حقوق و تعهدات جزئیات، کلیه ذکر با را طرفین توافق مشروح است موظف گر میانجی -2تبصره
 .  برساند آنها امضاي به  طرفین، به تفهیم از پس و نموده
 عـدم  صـورت  در. است الزامی وي سرپرست یا ولی حضور باشد، داشته سال 18 از کمتر آنها از یکی یا اختالف طرفین که صورتی در -26ماده

 . نماید  می اعالم قضایی مقام به تکلیف تعیین براي را مراتب گر میانجی سرپرست، یا ولی حضور
 فراینـد  در بـالغ  غیـر  اطفـال  توسـط  توافـق  هرگونـه  غیرمـالی  امور در و سال 18 از کمتر شخص توسط مالی امور در توافق هرگونه -27 ماده

 بـه  تکلیف تعیین براي مراتب او، به دسترسی عدم یا سرپرست یا ولی امتناع صورت در و است وي سرپرست یا ولی تأیید به منوط گري میانجی
 .  شود می اعالم مربوط قضایی مقام
 کـه  مـواردي  در نیـز  و گـري  میـانجی  فراینـد  در سـال  18 از کمتر اشخاص اتهامات مورد در خود، تشخیص به بنا تواند  می  گر میانجی -28ماده
 مـاده  موضـوع  هاي سازمان و پرورش و آموزش جمله از ربط ذي نهادهاي سایر یا مدرسه از مورد حسب است، سال 18 از کمتر شخص دیده بزه
 مزبـور  مـاده  مقـررات  رعایـت  بـا  آنهـا  از دعـوت  مذکور هاي سازمان درخواست صورت در. آورد عمل به دعوت کیفري دادرسی آیین قانون 66

 . است بالمانع
 تالش و گري میانجی جلسات تشکیل به نسبت 1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون 82 ماده به توجه با است موظف  گر میانجی -29ماده
 توانـد  می قضایی مقام آن، تمدید ضرورت صورت در. کند گزارش کننده ارجاع مقام به را نتیجه و اقدام ماهه 3 فرصت در آن تکلیف تعیین براي

 . نماید دیگر ماه 3 مدت به حداکثر آن تمدید به اقدام اختالف، طرفین یا  گر میانجی درخواست حسب یا مستقل طور به
 مرتبـه  در کتبی، تذکر موجب گري میانجی پروانه دارندگان مورد در گري، میانجی جلسات تشکیل در  گر میانجی غیرموجه تأخیر و تعلل -30ماده
 بـه  محولـه  امـر  در کوتـاهی  پروانـه،  فاقـد  اشـخاص  مـورد  در. شـد  خواهد گر میانجی) مجوز( پروانه ابطال تکرار، صورت در و کتبی توبیخ دوم

 . شد خواهد عمل مربوط مقررات طبق شوراها مورد در و شد خواهد مربوط فهرست از وي خروج موجب دهنده ارجاع قضایی مقام تشخیص
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 معاونـت  گـري  میـانجی  امـور  مرکـز  در که تخلفات به رسیدگی هیأت توسط فوق ماده در مذکور انضباطی هاي مجازات اعمال و احراز -31ماده
 . آید می عمل به شود می تشکیل قضاییه قوه انسانی منابع

 کـه  اسـت  دسـتورالعملی  موجـب  بـه  آن استقرار هاي محل و شعب تعداد و انضباطی امور به مربوط مقررات سایر و هیات تشکیل نحوه -تبصره
 .  رسد می تصویب به انسانی منابع معاونت توسط

 محرومیـت  شـروع  تـاریخ  از سـال  3 انقضـاء  از بعـد  گر میانجی گران، میانجی فهرست از خروج یا گري میانجی پروانه ابطال صورت در -32ماده
 . نماید گري میانجی و پروانه صدور تقاضاي مجدداً تواند می

 
  گري میانجی هاي  هزینه -ششم فصل

 .  باشد  می آنها عهده به بالمناصفه طرفین درخواست صورت در و متقاضی عهده به گري میانجی دستمزد پرداخت -33ماده
 انسـانی  منـابع  معاونت توسط ساله هر دستمزد، حداکثر. بود خواهد توافق حسب بر مدنی قانون 10 ماده اجراي در گر میانجی دستمزد -34ماده
 .  رسد می قضاییه قوه رئیس تصویب به پیشنهاد قضاییه قوه

 
  گري میانجی فرایند بر نظارت -هفتم فصل

 .  باشد  می است، مطرح او نزد کیفري پرونده که ذیربط قضایی مقام عهده به مورد حسب گري میانجی فرایند بر نظارت -35ماده
 .  برسانند ذیربط قضایی مقام اطالع به را   گر میانجی گیري پی در تعلل و صالحیت عدم مراتب توانند می اختالف طرفین -36ماده
 مقـام  گـري،  میانجی جلسات برگزاري امکان عدم بر مبنی گر میانجی گزارش و گري میانجی جلسات در طرفین حضور عدم صورت در -37ماده

 . دهد ادامه را رسیدگی و اقدام آن لغو به نسبت باید گري، میانجی به کننده ارجاع قضایی
 تـاریخ  از و رسـید  قضاییه قوه رئیس تصویب به 8/9/1394 تاریخ در دادگستري وزیر پیشنهاد با تبصره 14 و ماده 38 در  نامه آیین این  -38ماده

 .  است االجرا الزم تصویب
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