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  اختالف در راستاي تحقق عدالت ترميمي بررسي شوراهاي حل

 

  بهرام رحمت اله پور

 

  اسالمی، واحد ارومیه،دانشکده حقوق، گروه حقوق،ارومیه،ایراندانشگاه آزاد 

 

 

در دهه های اخیر به لحاظ ناتوانی و کاستی های دستگاه عدالت کیفری در کنترل پدیده بزهکاری و :چکیده

جلوگیری از تکرار جرم و در نتیجه افزایش جمعیت کیفری وتراکم پرونده ها که موجب نارضایتی و دل سردی 

ا نیز به دنبال داشته است. دولت ها را برآن وا داشت، تا در جهت ترویج و شناسایی روش های غیر قضایی عمومی ر

حل اختالف اقدامات موثری را به اجرا در آورند و به این خاطر با تحول در علوم جنایی مکتب جدیدی بنام عدالت 

های انصاف وشورای داوری در قبل از انقالب  ترمیمی پا به عرصه ظهور گذاشت. در این راستا نهادهای چون خانه

قاضی تحکیم بعد از انقالب در نظام حقوقی کشورمان تاسیس گردیده اند. بدین  شورای حل اختالف و اسالمی و

ترتیب چنانچه قانون شورا ی حل اختالف با محوریت اصول عدالت ترمیمی وبا استفاده از تجارب مثبت فرایندهای 

یر نظامهای حقوقی پیشرفته تدوین گردد. درآن موقع می توانیم به عملکرد این نهاد در عدالت ترمیمی در سا

کاهش هر چه بیشتر معضالت دستگاه عدالت کیفری و احیای فرهنگ صلح و سازش در جامعه مان امیدوار باشیم 

 امری که می تواند مانع تورم جمعیت کیفری گردد. 

 مشارکتی سازش، سیاست جنایی و کیفری، شورای حل اختالف، مصالحهعدالت ترمیمی، نظام عدالت  کلید واژه:

 

 مقدمه

از سالها پیش عدالت ترمیمی یکی از موضوعهای عمده مباحثات جامعه بین المللی بوده است. طی سالهای اخیر به تدریج بحث 

یافته است. در این فرآیند جرم اقدامی  عدالت ترمیمی مورد توجه محققان ایرانی قرار گرفته است و مطالعاتی در این زمینه انجام

علیه فردی دیگر یا اجتماع تلقی می شود لذا اقدامی علیه دولت و به جای مجازات بر حل وفصل مشکالت ناشی از جرم تاکید دارد 

ه ابعاد بنابراین با ایجاد نهاد جدیدی تحت عنوان شورای حل اختالف در نظام حقوقی کشور ایران این ضرورت احساس می شود ک

مختلف آن به عنوان میزان نیاز به موضوع تحقیق و مورد بررسی قرار گیرد و اینکه قانون گذار یکی از اهداف خودرا در ایجاد این 

نهاد حل و فصل اختالفات از طریق مصالحه و سازش بیان نموده در واقع به ایجاد تحول در روشهای سنتی در جهت برخورد با 

 جرائم بوده است. 

عدالت ترمیمی با مجموعه ای از اصول، مفاهیم و روشها ونیز با ارائه وتبین متفاوت نقشها، نیازها و مسئولیت های سهامداران   

اجرای عدالت در امور کیفری، به عنوان رقیب عدالت کیفری سنتی مطرح شده است. همگونی و ساز گاری آموزها ترمیمی و قابلیت 

ها و مفاهیم و در یافتهای بومی مذهبی، اجتماعی از عدالت در امور کیفری، زمینه پذیرش آن را در انعطاف و احترام ان به ارزش

قلمروهای بین المللی منطقه ای و ملی بیش از پیش فراهم کرده است. در برنامه های ترمیمی شامل میانجی گری، نشستها، حلقه 
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مخاصمه که بزهکار و دولت را در مقابل یکدیگر قرار می دهد، مواجهه ها یا محافل وغیره به جای روش رسیدگی ترافعی و توام با 

رو در روی بزه دیده ـ بزهکار و سایر سهامداران عدالت در امور کیفری مد نظر قرار می گیرد. بدین ترتیب نتیجه یک فرایند 

نتی یک نفر بازنده و دیگری برنده ترمیمی در صورت موفقیت، حصول توافقی است که در آن برخالف نتایج اجرای عدالت کیفری س

نیست. از دیدگاه ترمیمی چنین نتیجه ای نه تنها موجب کاهش وقوع بزه وافزایش امنیت اجتماعی نمی شود بلکه زمینه تعمیق 

 اختالف و خصومت میان آنها را فراهم خواهد ساخت.

اختالفات به شیوه های غیر رسمی و بومی ونیز با درک در ایران با توجه به گوناگونی فرهنگی و تجربه طوالنی حل و فصل 

عمیق آموزه های دینی به خصوص با توجه به ظرفیتهای گفتگو و مذاکره طرفین دعوا و به رسمیت شناختن توافق آنها وامکان عفو 

اجرای فرایندهای ترمیمی را  و گذشت و جبران خسارت، تاکید بر اعالم ندامت و توجه به نتایج بزه ارتکابی و غیره می توانیم زمینه

ایجاد کنیم. حال با توجه به مشکالت اجرای عدالت کیفری در ایران و افزایش جرم و جمعیت زندانیان و نارضایتی مسئوالن از وضع 

 موجود آنها را بر آن وا داشت در این مورد چاره اندیشی کنند و مسوالن قضایی برای برطرف کردن مشکالت دستگاه قضایی نهاد

 9.قانون برنامه سوم این نهاد پیش بینی شد 981جدیدی را تاسیس کردن که آن را شوراهای حل اختالف نام نهاده اند. که در ماده 

به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی رفع »ماده مزبور مقرر می دارد

است به  ری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردااختالفات محلی و نیز حل و فصل امور

شوراهای حل اختالف واگذار می گردد حدود وظایف و اختیارات این شوراها ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای 

 «.ئیس قوه قضاییه می رسدخواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تاییدر

هدف اصلی این تحقیق باال بردن سطح افکار عمومی نسبت به قضیه عدالت ترمیمی و شوراها و بهره وران پژوهش مراکز 

دانشگاهی و پژوهشی، شوراهای حل اختالف، دادگاههای ایران، وکال و قضات و مشاوران حقوقی و ترویج و توسعه شوراهای حل و 

و کاستن حجم پرونده ها از دادگستری . در این راستا فرضیه اصلی این تحقیق اینست که علی رغم اینکه هدف اختالف در جامعه 

اصلی قانونگذار از وضع قانون شورای حل اختالف، حل و فصل اختالفات از طریق صلح و سازش عنوان شده اما در عمل به لحاظ 

 الزم نمی توان به عنوان فرآیند عدالت ترمیمی شناخت. صالحیت قضایی این نهاد و عدم ایجاد شرایط و زمینه 

 

 گونه هاي عدالت ترميمي

جنبش طرفداران عدالت ترمیمی، به طور عمده دو گرایش یا دو مدل عمده را از هم تفکیک می کنند. طرفداران رویکرد 

از نظر عقیده طرفداران ناب گرفته است. نام«بیشینه خواه»شهرت یافته است. رویکرد دوم «  ناب خواه»نخست که به الگو یا مدل 

عدالت ترمیمی فرآیندی است که طرف های درگیر در یک جرم از رهگذر آن سعی می کنند تا اختالفات و آثار ناشی از  خواه،

بانه ارتکاب جرم را به اتفاق حل و فصل و رفع کنند. به موجب این مدل، نیاز و منافع طرفهای جرم با همکاری و گفت گوی داوطل

آنها فراهم می شود. بدین نقش اصلی در حل و فصل مسائل مرتبط با جرم باید بوسیله بزه دیده، مجرم و مشارکت جامعه محلی که 

و حوادث  ااین دو به نوعی به آن وابسته اند ایفا شود. محدود کردن حوزه عدالت ترمیمی به دادن پاسخ های مناسب به پیشامده

طرفداران این مدل است. اینها طرفدار سیستمی هستند که خارج از نظام کیفری موجود، رویه های ناشی از جرم نخستین هدف 

، هیئتهای جبران خسارت، گفتگوهای رعدالت ترمیمی را گسترش داده و برنامه هایی همچون میانجی گری بین بزه دیده و بزهکا

                                                           
برنامه سوم توسعه 981قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوری اسالمی ایران که از این پس در این پایان نامه ماده 981موضوع ماده 1

 نامیده میشود است

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 131-189، ص 1935،  اردیبهشت 5، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

131 
 

نظام عدالت کیفری تحت پوشش سازمانهای مدنی خاص قرار  از جخانواده گی هیئت های ریش سفیدان و. . . رابطه مستقل و خار

 دهد.  این سازمان می تواند سازمان های فرهنگی و مذهبی، سازمانهای طرفدار حقوق بزه دیده یا بزهکار نهادهای خیریه و. . . باشد.

مله این موارد مسئله مربوط به طرفداران گونه پیشینه خواه  مواردی را به عنوان انتقاد بر جریان نخست مطرح می کنند از ج

جرایم شدید و سنگین است .بیشینه خواهان براین باور هستند که با الگوی ترمیمی ناب خواهان خطر آن وجود دارد که در دراز 

مدت تنها جرایم سبک و کوچک مشمول برنامه عدالت ترمیمی شوند زیرا با طرح الغاء نظام کیفری طرفداران و قـائلین بدان در 

قابـل اندیشه های ترمیمی مقاومت کرده و بیم آن می رود که تنها به ابزار وجود عدالت ترمیمی در حوزه جرایم سبک رضایت م

دهند از این رو جرائمی که بزه دیده گان آنها قاعدتا پیش از دیگر بزه دیدگان نیازمند برنامه های ترمیمی هستند همچنان در 

 ی بماند.صالحیت انحصاری عدالت کیفری باق

به نظر بیشینه خواهان، وجود عدالت ترمیمی در کنار عدالت کیفری رسمی اتفاقا ضرورت دارد چرا که گاهی اوقات وضعیت 

های پیش می آید که بزه دیدگان مجرمان و اعضای جامعه محلی نمی توانند در مورد راه حل های ترمیمی مربوط به توافق برسند 

مقامات دولتی و رسمی به عنوان مجریان عدالت کیفری سنتی پیدا می شود تا با ارائه و  و اینجاست که مجال ایفای نقش

پیشنهادراه حلهای بیشتر سازنده تا تنبیهی، واکنش نشان دهند. این موضوع در جرایم بسیار شدید که آثار آن تمامی جامعه و افکار 

 عمومی آنرا جریحه دار ساخته نیز صادق است. 

ر است عدالت ترمیمی با توجه به نتیجه آن یعنی تالش برای تحقق ترمیم آثار زیانبار تعریف شود زیرا هدف بدین ترتیب بهت»

از دیدگاه بیشینه خواهان اعمال ضمانت اجرای کیفری »و« مدل ترمیمی، تالش برای تضمین انواع خسارت ناشی از جرم است

هکار نیست. بلکه ضمانت اجراهای معمول در حقوق کیفری مناسبتی ایست اعمال درد و رنج برابر با درد و رنج ناشی از جرم به بز

برای جبران، تصحیح و ترمیم خسارت و روابط شاکی )بزه دیده بزهکار و جامعه محلی و احیای حلقه های گروهی و اجتماعی( این 

بلکه سعی دارد بیشتر محتوا، جهت و دیدگاه در واقع باشد بعضی از ارکان عدالت کیفری سنتی را رد می کند و کنار می گذارد 

ژان «)آیین رسیدگی در مدل کالسیک را مصالحه ای سازش ترمیمی و مشارکت اشخاص درگیر را در آن فعال نماید. 

 (9889پرادل،

 

 عناصر عدالت ترميمي

 

قطعات وعناصری در کنار عدالت ترمیمی، به دنبال ترمیم روابط آسیب دیده بین بزه دیده، بزهکار و جامعه است. لذا، باید 

یکدیگر قرار بگیرد که سازنده یک مدل ترمیمی باشد. این عناصر در تقابل عناصر عدالت سزادهنده، به جای تکیه بر اجباری بودن، 

اصر بر داوطلبانه و ارادی بودن تاکید می کند، در تقابل با دشمنی، کتمان حقیقت، تحمیلی بودن، علنی بودن نادیده گرفتن و. . . عن

(. یکی از عناصر اصلی فرایند عدالت 9881اظهار حقیقت، رودررویی، حکایت و غیر علنی بودن را مطرح می سازد)ع. شیری،

ترمیمی، نیاز به شرکت داوطلبانه بزه دیده و بزهکار می باشد. هیچ گونه اجبار، تهدید وترسی نباید در بین باشد. وقتی سخن از 

آیند عدالت ترمیمی می شود، منظور یک مشارکت واقعی و فعال است. کالسن در این باره می شرکت داوطلبانه و ارادی در فر

عدالت ترمیمی ترجیح می دهد پاسخ و واکنش به بزه در اولین لحظه ممکن انجام شود واین پاسخ، با حداکثر میزان »نویسد: 

د و یادگیری جدید فرایندهای داوطلبانه وجمعی همکاری داوطلبانه و کمترین میزان اعمال فشار صورت گیرد، چرا که بهبو

 «.هستند

مسئله بعدی اظهار حقیقت است که در فرآیند عدالت سزادهنده،بزهکار بین بی گناهی و تقصیر قرار می گیرد.بزهکار سعی 

اهکاری و اظهار می کند با انکار و تکذیب بزه ارتکابی،از کیفر رهایی یابد.درحالیکه در عدالت ترمیمی،بحث بر سر پذیرش گن
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اولین جزء فرایند ترمیمی، گفتن »پشیمانی و ندامت و باز پذیرکردن دوباره بزهکار است. لیوالین وهوس در این باره می نویسد:

بزه دیده وبزهکار معموال بر اساس »آن قابل استنتاج است:8اما از اصل  وجود این عنصر برای ترمیم ضروری است.«. حقیقت است

کردن بزهکار نمی بایست به  موضوع به عنوان پایه های برای مشارکت در فرآیندهای ترمیمی موافقت کنند. شرکت حقایق اولیه ی

 «عنوان مدرکی دال بر پذیرش تقصیر از جانب وی در دادرسی های قانونی بعدی تلقی شود. 

ی با یکدیگر است.بزه دیده و بزهکار رو یکی دیگر از عناصر سازنده یک فرآیند ترمیمی،رودررویی بین سهم داران عدالت ترمیم

هدف  در روی یکدیگر و با کمک و مساعدت میانجی ، تسهیل کننده،اعضای خانواده،مشاوران حقوقی و ... به نقل ماجرا می پردازند.

ابط است از این عنصر، یافتن راهی جهت رسیدن به جبران وترمیم آسیب های وارده است. هدف از فرایندهای ترمیمی، ترمیم رو

واین حالت مدتی پس از پایان یافتن رویارویی بین بزه دیده ومرتکب رخ می دهد.یکی دیگر از عناصر اصلی فرایندهای ترمیمی، 

توافق بزه دیده وبزهکار بر سر نحوه جبران آسیب وپاسخ به بزه می باشد. توافق موجب می شود که فرایند ترمیمی را یک فرآیند 

رآیند تحمیلی واجباری . در این فرایند، ممکن است خود بزهکار، پیش قدم شود وآمادگی خودش را برای سازشی بدانیم نه یک ف

جبران والتیام آسیب های وارده اعالم نماید. این بهترین حالت و وضعیتی است که ممکن است پیش بیاید، ولی در صورتی که 

ران، تسهیل کنندگان، اعضای خانواده واعضای جامعه محلی، ممکن اولین پیشنهاد از سوی بزهکار هم مطرح نشود، باز میانجی گ

 است پیشنهادهایی را مطرح نمایند که با توافق بزه دیده وبزهکار مواجه شود. 

یکی دیگر از عناصر فرآیندهای ترمیمی، تاکید بر جنبه های حمایتی این فرایند است، حمایت از بزه دیده، حمایت از بزهکار، 

ص آسیب پذیر نظیر:زنان، کودکان، افراد بیمار وحمایت از جامعه. ممکن است بزه دیده و بزهکار در یک فرآیند حمایت از اشخا

دارای قدرت مساوی نباشند. این عدم توازن وتعادل مانع از تحقیق عدالت خواهد شد. حمایت از بزه دیده نیز شامل تالش در جهت 

نیت از عدم بزه دیدگی دوباره میباشد بویژه این جنبه های حمایتی در خصوص جبران آسیبهای وارده و التیام، تقویت حس ام

 اشخاص اسیب پذیر نظیر کودکان، زنان، افراد معلول، بیمار و . . . اهمیت خاصی می یابد. 

بدیهی از اصول پایه نیز مصادیقی از جنبه های حمایتی فرآیندهای ترمیمی مورد توجه قرار گرفته است. 98در بند الف اصل

است، تا موازنه وتعادلی ایجاد نشود، نمی توان در جهت ترمیم والتیام، کاری انجام داد زیرا قبل از ترمیم، رابطه بین بزه دیده، 

بزهکار وجامعه نسبت به جبران خسارت های بزه دیده اولویت دارد. زیرا عدالت ترمیمی به دنبال ترمیم است:ترمیم بزه دیده 

رد آخر فرآیندهای ترمیمی،غیرعلنی و محرمانه بودن آن است. اهمیت این عنصر به ویژه ناظر به بزه های اطفال مووبزهکار وجامعه. 

و نوجوانان می باشد که در صورت علنی بودن، راه آنان را برای بازگشت به جامعه دشوار می سازد. در واقع یکی از موانع بسیار مهم 

ین رفتن حیثیت، اعتبار و آبروی وی است زیرا بزهکار، منزوی می گردد و همین انزوا، زمینه در مسیر بازپذیری دوباره بزهکار، از ب

ی بزهکاری دوباره وی را فراهم می سازد این پیامدهای منفی، محدود به بزهکاری نیست. گریبان خانواده وی را نیز می گیرد. آنان 

 ار می گیرند. هم در محل زندگی و کار خویش در وضعیت حیثیتی نامناسبی قر

 

  بررسي شوراي داوري،خانه هاي انصاف،شوراي حل اختالف

بدون تردید در تمامی نظامهای حکومتی حتی نظام های مردم ساالر حق تنبیه کردن و مجازات مجرمین در اختیار دولت می 

می جوید و مردم را در مراحل باشد. اما حکومت حتی المقدور در مراحل مختلف فرایند کیفری از مشارکت جامعه مدنی بهرمند 

 (9838مختلف فرایند کیفری مداخله می دهد تا عدالت کیفری مردمی باشد )نجفی ایرند آبادی،

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسالمی ایران رفع اختالفات  981شورای حل اختالف در ماده 

محلی ونیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است ذکر شده است. با 

شوراهای داوری و خانه انصاف از نظر ماهیت و اهداف کلی یکسان بوده و دارای تشابهات توجه به اینکه شورای های حل اختالف با 

زیادی هستند بطوریکه حتی می توان گفت شوراهای حل اختالف تصویر کامل و دقیقی از شوراهای داوری هستند که آیین نامه 
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در آمده است وباتغییراتی در قانون شوراها و آیین نامه بدون تغییر اساسی از روی قانون شورای داور ی نگارش و به اجرا  981ماده 

 (9881اجرایی آن به تصریح در آمده است.)ح.جعفری،

هریک از شوراهای حل اختالف و شوراهای داوری مشاوری دارند که در شوراهای حل اختالف به آن قاضی شورا می گویند که 

شداند وظیفه مشاور در خانه انصاف به عهده رئیس دادگاه بخش مربوط  از بین قضات شاغل و بازنشسته یا مستعفی و. . . انتخاب

بوده است. رئیس دادگاه رای را از لحاظ صالحیت و رعایت سایر مقررات صحیح تشخیص می داد به درخواست ذینفع دستور اجرای 

درخواست ذینفع طبق مقررات  آن را صادر می کرد و در غیر این صورت پس از رسیدگی رای خانه انصاف را فسخ می کرد و به

قانونی اقدام به رسیدگی می کرد. شورای داوری برای انجام وظیفه که برعهده داشت دارای دبیرخانه بود و شورای حل اختالف نیز 

دارای دبیر خانه می باشد ولی خانه انصاف فاقد چنین دبیر خانه بودند. صالحیت رسیدگی هر سه شورا در قوانین مربوطه تصریح 

گردیده و صالحیت آنها اعم از مدنی و کیفری بوده است . آرای اینها با رعایت شرایطی قابل تجدید نظر می باشد . اعضای این 

 شوراها برای مدت معین انتخاب می شوند. 

صالحیت کیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون جهت رسیدگی امور کیفری به مراجع جزایی »

ر می شود. بر اساس این تعریف قوانین راجع به صالحیت کیفری آمر بوده و ناظر بر نظم عمومی است بنابراین مراجع صالح واگذا

برای رسیدگی به امور کیفری را قانون تعیین و معرفی می کند و افراد ذینفع در دادرسی های کیفری مقامات قضایی مسئوالن 

ری حق ندارند برای رسیدگی به امور کیفری مرجع دیگری غیر از آنچه قانون معین کرده دادگستری و بلند پایه گان کشوری و ادا

 (.9881آخوندی،«)است تعیین نمایند

یکی از مهمترین وظایف شوراهای حل اختالف ایجاد سازش بین طرفین پرونده می باشد زیرا اساس فرهنگ اسالمی بر 

شوراهای حل اختالف نیز این است که این فرهنگ به عنوان سیده قضاوت  گذشت ایثار عطوفت و اخوت استوار است و از اهداف

شوراهای حل اختالف  91بزرگان دین و جامعه احیاء گسترش یابد لذا در راستای تحقق این هدف هم در آیین نامه اجرایی ماده 

ش خاتمه یابد. صالحیت صلح و سازش شوراها را مکلف دانسته در کلیه اختالفات ارجاع شد تالش نمایند تا موضوع به صورت ساز

شوراهای حل اختالف مکلفند در کلیه امور مدنی مطروحه در شورا سعی و تالش  شوراها در امور معدنی و کیفری متفاوت است.

 1نمایند تا موضوع بصورت سازش خاتمه یابد، در غیر این صورت ،دعوی مطرح شده در شوراها از دعاوی باشد که به موجب ماده 

نون شوراها رسیدگی به آن در صالحیت شوراهای حل اختالف قرار گرفته در این موارد در صورت عدم حصول سازش شورا ی قا

 حل اختالف مکلف به رسیدگی و صدور حکم می باشد. 

دوم اینکه پرونده ای با فرض صالحیت در شورا مطرح می شود ولی در حین رسیدگی شورا متوجه میگردد که رسیدگی به 

قانون شوراها باشد که  8و سوم اینکه اگر دعاوی مطرح شده در شورا از دعاوی بند الف ماده  تضوع خار ج از صالحیت شورا سمو

این اختالف اوال:بایستی دعوا واختالفی مرتبط با مسائل حقوقی فی مابین طرفین موجود باشد زیرا در غیر این صورت موردی برای 

ی طرفین کتبی یا شفاهی طرفین که باید صورتمجلس شود که به منظور صلح وسازش باشد ولذا رسیدگی فراهم نیست ثانیا:تراض

اگر رسیدگی که خواسته صلح وسازش محقق نشود ودعوا مالی در شورا وروستا بیش از بیست میلیون ریال در شهر باالتر از پنچاه 

روحه خارج از حیطه صالحیت مالی مقرر برای شوراها باشد میلیون ریال باشد وضعیت شورا بدون هیچ اقدامی دیگر وقتی دعوا مط

با صدور قرار عدم صالحیت، پرونده حقوقی را بایگانی وخواهان را به مطرح دعوا در دادگاه صالح به رسیدگی به موضوع ارشاد می 

 کنند. 

به شکایت شاکی خصوصی  در پرونده های کیفری در صورتیکه موضوع پرونده از موضوعاتی باشد که رسیدگی به آن منوط

 بوده و یا با گذشت وی تعقیب موقوف، جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت در تمام مراحل رسیدگی واجرای حکم می باشد.

شورای حل اختالف مکلف است اقدامات الزم را جهت ایجاد سازش بین طرفین انجام دهد در صورت حصول سازش قرار موقوفی 
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شوراها رسیدگی به آن در صالحیت  1اگر امر جزایی مطروحه در شورا از اموری باشد که به موجب ماده صادر و در غیر این صورت 

شورای حل اختالف قرار گرفته است مکلف به رسیدگی و صدور حکم می باشد ودر غیر این صورت باید به دلیل عدم صالحیت در 

 ی صالح ارسال نماید. صدور حکم پرونده را از آمار کسر و جهت رسیدگی به مرجع قضای

  در کنار موارد گفته شده، اموری وجود دارد که قابلیت رسیدگی در شوراهای حل اختالف را ندارند :

 الف ـ اختالف در اصل نکاح، اصل طالق، فسخ نکاح، رجوع، نسب. 

 ب ـ اختالف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت. 

 به حجر و ورشکستگی. ج ـ دعاوی راجع

 به اموال عمومی و دولتی. د ـ دعاوی راجع

 . باشدهـ ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صالحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری می

 

  موارد صالحيت هاي حقوقي و کيفري شوراهاي حل اختالف

ر نیل به صلح و سازش قانونگذار این در صورت رضایت طرفین به رسیدگی اختالف خود در شوراهای حل اختالف به منظو

آن قانون به موارد صالحیت های رسیدگی شورا بدون  1قانون شوراهای حل اختالف احصاء نموده است و در ماده  8موارد در ماده 

ست که همان قانون رسیدگی به اموری حتی با توافق طرفیا از شورا سلب شده ا 91نیاز به توافق طرفین اشاره نموده و در ماده 

کلیه امور  –قانون شورا؛ در موارد زیر شورا با رضایت طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید: الف  8عیناً درج می گردد: ماده 

قانون شورا : شورا در موارد زیر  1ماده  کلیه جرائم قابل گذشت. ج جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت . -مدنی و حقوقی .ب

در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خالفی از قبیل تخلفات  –رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:الف 

تأمین دلیل  -راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد.ب

دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد: الف اختالف در اصل نکاح ، اصل طالق ، فسخ نکاح ،  – 91.ماده 

دعاوی راجع به اموال عمومی  -دعاوی راجع به حجر و ورشکستگید -اختالف در اصل وقفیت ، وصیت ، تولیت.ج -رجوع ، نسب .ب

 که به موجب قوانین دیگر در صالحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می باشد.  اموری -و دولتی .ه

 

  نحوه ي رفع اختالف در موارد صالحيت شوراهاي حل اختالف 

در مورد  -قانون شورا: درصورت اختالف درصالحیت محلی شوراها به ترتیب زیرتعیین تکلیف نموده است: الف 91ماده 

در مورد شوراهای واقع در  –در یک حوزه قضائی ، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.ب  شوراهای واقع

 -حوزه های قضایی یک شهرستان یا استان ، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است. ج

عبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که در ابتدا به صالحیت در مورد شورا های واقع در دو استان، حل اختالف با ش

قانون شورا: در صورت بروز اختالف در صالحیت شورا با سایر  91شورای حل اختالف واقع در استان اظهار نظر شده است.ماده 

حوزه قضایی مربوط است و در حوزه مراجع قضایی غیر دادگستری در یک حوزه قضایی، حا اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی 

های قضایی مختلف یا استان ، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختالف 

قانون وشورا: در  93عمل خواهد شد. ماده  91شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند )ج( ماده 

 صورت بروز اختالف در صالحیت بین شورا و مرجع قضایی، مرجع قضایی الزم االتباع است. 
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 مباني و ساختار قانوني و اهداف شوراي حل اختالف

مجلس شورای اسالمی آیین نامه  93/9/31قانون برنامه سوم توسعه مصوب 981مبنای قانونی ایجاد شورای حل اختالف ماده 

به منظور کاهش مراجعات مردمی به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت » ماده مذکور مقرر می دارداجرای آن می باشد. 

های مردمی، رفع اختالفات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضای ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتر 

ظایف و اختیارات این شورا ها و ترکیب و نحوه انتخاب اعضاء آن برخوردار است به شوراهای حل اختالف واگذار می گردد. حدود و

«. آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد سبر اسا

قانون برنامه سوم توسعه در مرداد  981پس از گذشت بیش از چهارده سال از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه اجرای این ماده 

تبصره می باشد. این ماده بدلیل مهلت  8ماده و 38به تایید نهایی رئیس قوه قضاییه رسید . آیین نامه مذکور مشتمل بر  9889

 99/1/88قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  981ساله بوسیله ماده  1زمانی 

 سال دیگر تمدید شد. 1مجلس شورای اسالمی برای مدت 

با توجه به مشکالت و معضالت جامعه قانونگذار اقدام به وضع قوانین نموده و اهدافی را برای خود ترسیم کرده که می خواهد 

است این افزایش انسداد با وضع این قانون به آن دست یابد افزایش حجم پرونده ها تاثیر منفی بر کارایی نظام کیفری گذاشته 

(. بنابراین می توان 9831تدریجی نظام عدالت کیفری و غرق شدن در پرونده های ارجاعی را به دنبال داشته است )زرز پیکا،

اهدافی را که قانونگذار از ایجاد نهاد شوراهای حل اختالف انتظار داشته چنین بیان نمود. الف ـ احیای و تقویت فرهنگ صلح و 

جامعه .ب ـ تراکم زدایی از پرونده های کیفری .ج ـ کاهش هزینه های دادرسی و مجازات. د ـ مشارکت دادن مردم در  سازش در

 حل و فصل اختالفات و نهادینه کردن این مشارکت

 بطور کلی می توان گفت این شوراها به عنوان منجی دستگاه عدالت پا به عرصه سیستم قضای ما گذاشته تا از طریق صلح و

سازش در رسیدگی به اختالفات جزئی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و به صورت کدخدامنشی و رایگان مراجعات 

مردم را به مراجع قضایی را کاهش دهند و موجبات مشارکت مردم را فراهم سازند. قوه قضائیه با ایجاد شوراهای حل اختالف می 

مشارکت دهد تا خود مردم اختالفهای خود را حل و فصل نمایند و نیز بدین وسیله  ناخواست مردم را در حل و فصل اختالفات ش

 ( 9889باعث کاهش تصدی گری قضایی شود. )غ.صدقی،

 

  مقایسه روشهاي اجراي عدالت ترميمي با شوراي حل اختالف

از نیمه دهه هفتاد قرن بیستم تاکنون میانجی گری به عنوان قدیم ترین و شایع ترین روش اجرای عدالت ترمیمی رشد آرامی       

داشته این علی رغم تفاوتهای موجود در اهداف و روشهای اجرای برنامه های میانجی گری عنصر مشترک در همه آنها مشارکت 

زه دیده و بزهکار است. در این تصمیم سازی اوال تسهیل کننده )میانجی (در برنامه میانجی گری آزادانه و مالقات چهره به چهره ب

هیچ برتری و مزیتی بر سایر شرکت کنند گان در حل و فصل خصومت ندارد ثانیا میانجی نمی تواندهیچ تصمیمی را بر دیگران 

ت نخواهندرسید مگر آنکه هر کدام از آنها کامال را ه حل تحمیل کند. ثالثا طرفین هرگز به توافق کامل جهت حل و فصل خصوم

 (.9889پیشنهادرا پذیرفته باشند)م.عباسی،

سه نوع میانجی گری در سیاست جنایی وجود دارد که اولین مورد آن میانجی گری جامعوی)برون سیستمی( است. این گونه      

در برخی از قبایل و اقوام درگیر در جرم بدون رجوع به میانجی گری ها همان حالت کدخدامنشی و ریش سفیدی دارد که 

 )ا.دانا(دادگستری رسمی بر اساس عرف و آداب و رسوم شبه قضایی محلی اختالف های ناشی از جرم را حل و فصل می کردند

ی به جرایم از آن نیز در موارد برای رسیدگ نمیانجیگری جامعوی فرایند ی مبتنی بر مشارکت جامعه ی مدنی است که قانون گذارا
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الهام گرفته اند . به عبارت دیگر در میانجی گری جامعوی حقوق از عرف و آداب و رسوم شبه قضایی اقتباس کرده است. الزمه ی 

توفیق میانجی گری جامعوی این است که میانجی گر پیش برنده و یا تسهیل کننده شناخت کافی از فرهنگ و آداب و رسوم 

 که می خواهد در آن جا فرایند میانجی گری را مدیریت و اعمال کند. جامعه ای داشته باشد

نوع دیگر میانجی گری جامعوی همراه با نظارت مقام قضایی می باشد. این شکل از میانجی گری دارای همان ویژگی های میانجی 

رت می کند . در مرحله ی نخست گری جامعوی است. با این تفاوت که طی دو مرحله مقام قضایی بر فراینده قضایی اعمال نظا

مقام قضایی در مورد انتخاب و نصب میانجی برای شروع فرایند میانجی گری نظارت دارد. به این ترتیب که مقام قضایی در منصوب 

ی کردن میانجی مؤلفه هایی را مد نظر قرار می دهد مبنی بر آن که اوضاع و احوال حاکم بر پرونده با شخصی که به عنوان میانج

در آن پرونده مداخله می کند متناسب باشد. در این مورد مقام قضایی میزان آموزش دیدگی مهارت و تجربه ی میانجی را بر حسب 

ارزیابی می کند عالوه بر این میانجی گر باید فردی بی طرف باشد به طوری  رشدت و ضعف جرم ارتکابی و سوابق بزه دیده و بزهکا

ز طرفین جانب داری کند در فضایی بی طرفانه سعی در نزدیک کردن طرفین به یکدیگر و افزودن به که بدون آن که از هر یک ا

جو تفاهم و اعتماد بین بزه دیده و بزهکار کند. در مرحله دوم مقام قضایی به هنگام اتمام فرایند میانجی گری برای بررسی نتایج 

ی بزه دیده و بزهکار وبه تایید میانجی رسیده است اعمال نظارت می کند در حاصله از آن که اصوال در قالب توافق نامه ای به امضا

این مرحله هدف این است که با نظارت عالیه ی مقام قضایی بر اجرای توافقات انجام شده در طی فرایند میانجی گری و کیفیت به 

گذاشتن آنها نظارت شده و بدین ترتیب توفیق  اجرا گذاشتن آنها نظارت شده و بدین ترتیب توفیق میانجی گری و کیفیت به اجرا

 میانجی گری و ثمر بخش بودن آن تضمین شود.

پلیسی )درون سیستمی( نمونه دیگری از میانجی گری است که در این مدل میانجی متعلق به جامعه ی –میانجی گری قضایی 

ند به عنوان پیش برنده انتخاب می شود به نوعی مدنی نیست بلکه دارای مقام رسمی است. در واقع شخص ثالثی که در این فرای

دارای وابستگی به نهادرسمی و دولتی است. میانجی گری قضایی تحت مداخله ی میانجیگری متخصص و تحت ضوابط از پیش 

اشی تعیین شده و به شکل قاعده مند در خارج از فرایند معمول رسیدگی است که در آن پیش برنده اقدام به حل و فصل مسائل ن

مداخله ی مقام های قضایی یا پلیس که ماموران رسمی دستگاه عدالت کیفری اند به چند  از جرم بین بزه دیده و بزهکار می کند.

دلیل دارای ایراد است که عبارتند از :نخست مقام های قضایی و پلیس بندرت فرصت کافی برای ارزیابی اوضاع و احوال حاکم بر 

آنان را دارند و بنابراین اقدام به مداخله ی مقطعی و گذار در  نو فردی بزه دیده و بزهکار و وا بستگا پرونده و ویژگی های شخصی

اختالف ایجاد شده می کنند. دوم:مامورین و مقام های رسمی که اصوال ماهیت عملکرد آنان در قالب نمایندگی قدرت عمومی بوده 

مدیریت فرایند میانجی گری انتظار  معموال مایل به تنزل اعمال اقتدار خویش نیستند و این برخالف چیزی است که از میانجی در

می رود سوم:امکان دارد مقامهای رسمی در فرایند میانجی گری اعمال اقتدار کرده واصل اختیاری بودن این فرایندرا مخدوش 

ر کنند بطوری که مشارکت کنند گان در این فرایند از ترس ان که در معرض بر خورد شدیدتر ی قرار نگیرند به آن متوسل شوند د

نهایت همواره احتمالی وجود دارد که مقام های رسمی به دلیل طبیعت ویژه های حاکم بر وظایف رسمی شان نتوانند خودرا با 

ویژگی های میانجی از جمله لزوم بی طرفی وی در طی اعمال فرایند میانجی گری وفق دهند و بدین سان اصل تساوی طرفین 

پلیسی هر چند ممکن است _مقام های نظام عدالت کیفری در فرایند میانجی گری قضایی نادیده انگاشته شود بنابراین مداخله ی

  واجد آثار منفی باشد نباید از مخاطرات آن غافل ماند .
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  شوراي حل اختالف با ميانجيگري هايتفاوت

 تفاوتهای شورای حل اختالف با میانجیگری عبارتند از : 

ـ صالحیت رسیدگی مشخص شده است اگر خارج از موارد تعیین شده باشد باید قرار عدم صالحیت صادر کنند و حق رسیدگی 9

 ندارند. 

 ـ باید مورد اختالف در حوزه قضایی شورا باشد و یا جرم در حوزه شورا اتفاق افتاد باشد تا شورا صالح به رسیدگی باشد. 3

 ـ انتخاب اعضاء اختیاری نیست بلکه قبال توسط قوه قضائیه انتخاب شده اند و در شوراها به فعالیت می پردازند. 8

ـ مراجعه به شوراهای حل اختالف اختیاری نیست بلکه اجباری است. چون رسیدگی به برخی از جرایم در صالحیت ذاتی شوراها 1

 نجی اختیاری می باشد. و فرد با اراده خود می خواهد به میانجی رجوع بکند. قرار گذاشته شده است. و برعکس رجوع به میا

ـ شوراها در مواردی وقتی به دعوای رسیدگی می کنند نتوانند موضوع را با مصالحه فیصله دهند بایدرای یا گزارش نهائی تهیه 1

 د. بکنندولی در میانجی گری چنین نیست یعنی صدور رای یا گزارش هایی وجود ندار

ـاعضای شورای حل اختالف وظیفه دادرسی دارند وبه این خاطر به موضوع با جنبه قضای نگاه می کنند ولی در میانجی گری فرد 1

 این را یک وظیفه انسان دوستانه می داند وبا دیده که بتواند این اختالف را حل بکند ونگرش قضای به مسئله ندارد. 

تصریح شده است که بایستی آن شرایط را دارا باشد ولی شرایط اعضایی میانجی گر تعیین شرایط اعضایی شوراها تا حدودی  -3

 نشده است بستگی به فرد دارد.

 

  مقایسه جلسات خانوادگي گروهي با شوراي حل اختالف

اختیار مجرمیت  ویژگی جلسه های خانوادگی این است که به دنبال رایزنی ها و مذاکرات صورت گرفته در طی آنها بزهکار از روی 

خودرا می پذیرد و یا دست کم آن را انکار نمی کند. کنفرانس برای احراز مجرمیت نیست بلکه برای پذیرش آن است و در طی 

کنفرانس فرصت گفتگو و صحبت در مورد اوضاع و احوال حاکم بر جرم وضعیت پیش جنایی و میزان و نوع آسیب هایی که در 

ده متحمل شده است به طـرفین شـرکت کننده در جلسه داده می شود بزهکار شرح واقع را ارائه می نتیجه ی وقوع جرم و بزه دی

دهد و بزه دیده خواسته های خودرا بیان می کند و همچنین بزه دیده و بزهکار از خانواده ها و اعضای جامعه ی محلی که در 

گیر در جرم با دستیابی به تفاهمی ترمیمی و پس از حصول توافقی جلسه حضور پیدا کرده اند سواالتی میکنند. در پایان اطراف در

آمده است  داجمالی، راه حل مرضی الطرفینی را برای خسارت زدایی ونیز رفع خصومت و کدورتی که با وقوع جرم بین آنان بو جو

درمورد مقایسه شوراهای حل اختالف با نشست های خانوادگی که یکی از روش های اجرای عدالت  .(9883انتخاب می کنند)هوارد،

ترمیمی می باشد می توان گفت که این شوراها با این نشست های خانوادگی که یکی از روشهای اجرای عدالت ترمیمی می باشد 

تالش برای سازش وحل مسئله به صورت کد خدامنشی می بیان نمود که این شوراها با این نشست ها تنها از لحاظ اینکه سعی و

کنند شباهت کمی باهم دارند ولی باتوجه به آیین نامه شوراها ونیز قوانین دیگر اعضای شورا وقتی با طرفین پرونده قرابت ورابطه 

دگی به پروند آن را به خویشاوندی داشته باشداگر مورد اعتراض طرفین پروند باشد بایستی از رسیدگی امتناع ورزد وجهت رسی

مرجع صالح ارسال دارد در حالی که در نشست های خانوادگی افراد خانواده بزهکار وبزه دیده حضور دارند وتالش می کنند اختالف 

  را حل نمایند. 

  تجزیه و تحليل آماري پرونده هاي شوراهاي حل اختالف در راستاي اجراي عدالت ترميمي

فقره پرونده به ثبت رسیده است که اعم از پرونده های حقوقی، کیفری، 1111اختالف شهرستان  در شوراهای حل 81در سال 

خانوادگی می باشد. که این آمار مربوط به کلیه شعبه های شورای حل اختالف در این شهروروستاهای این شهرستان می باشد. از 
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قره مربوط به مسائل جزایی می باشد. که با توجه به ف9838کل پرونده های ثبت شده در شوراهای حل اختالف در شهرستان 

نیز در بعضی موارد شاکیان خودشان درخواست کرداند که به  صالحیت شوراهای حل اختالف در این شوراها طرح شده است و

تعداد  شکایت آنهادر شوراهای حل اختالف رسیدگی شود هرچند خارج از صالحیت شوراها می باشند. واز این تعداد پروند به

رسیدگی خواهد  83فقره نیز از این تعداد در سال 938فقره از آنها رسیدگی شده و تصمیم مقتضی گرفته شده است وتعداد 9311

 شد. 

فقره پرونده حقوقی ثبت شده است که پرونده های که رسیدگی در آنها در 9113در شوراهای حل اختالف شهرستان 

فقره از 9311ا اینکه به خاطر در خواست خواهان در این شوراها رسیدگی شده است. کهصالحیت شوراهای حل اختالف بوده است ی

 در حال رسیدگی است.  83فقره هم در سال  913این پرونده ها در این شورها به نتیجه رسیده است و بقیه به تعداد

رسیده است. در مورد اختالفهای  فقره پرونده در شوراهای حل اختالف شهرستان به ثبت9891در مورد اختالفات خانوادگی 

خانوادگی هم خود خواهان درخواست کردند بیشتر در شوراها به اختالف خانوادگی آنها رسیدگی کنند ونیز مالحظه می شود خود 

این مراجع قضایی هم در بعضی مواقع که خواهان نمی خواسته پرونده آنها در شوراها مطرح بشود به این شوراها ارجاع داداند. واز 

 فقره آنها در شوراها معلوم شده است. وبقیه در سال آتی رسیدگی خواهد شد. 9311تعداد پرونده نتیجه 

قید شده است. با مطالعه « در شورای حل اختالف رسیدگی شود»با توجه به این که در بعضی شکایتها و دادخواستها عبارت         

این شکایتها و دادخواستها متوجه شدایم که موضوع این دعاوی در برخی موارد از صالحیت شورای حل اختالف خارج بوده ولی 

ان خواستند به موضوع اختالفی آنها در شورای حل اختالف رسیدگی گردد. ما را برآن داشت که خودش اخواهان و شاکیان پرونده ه

از مطرح کنند گان این دعاوی علت این در خواست را پرس وجو کنیم که با تعدادی از این افراد که علت این را پرسیدم اکثر جواب 

واهیم فردرا به مجازات برسانیم ما می خواهیم اختالف مان حل گردد، ما نمی خ»مشابه ی دادند که بیشتر این نکات را بیان داشتند

من به شخصیت و آبروی طرف احترام قائل هستم، در مسائل خانوادگی بیشتر به این اشاره می کرداند که من نمی خواهم با رفتن 

ما می خواهیم اختالف ایجاد شده همسرم به دادگاه شخصیتش خورد شود ونیز موجب شود اختالف مان بیشتر از این بشود بلکه 

وجود این اعتقاد در میان مردم در مورد شوراهای حل اختالف این را می رساند که مردم به « ریش سفید مندانه حل و فصل بشود

ه این شوراها غیر از نگاهی که به دادگستری ها است دارند. وبه این شوراها اعتبار خاصی قائل هستند که رغبت نشان می دهند ک

 اختالفاتشان در این نهادها حل وفصل شود.

 

  68آمار صلح سازش در شوراهاي حل اختالف در سال 

فقره از آنها مختومه 9311در شوراهای حل اختالف شهرستان که  81با توجه به آمار پروندهای حقوقی ثبت شده در سال 

ین آنها در جلسات رسیدگی در شورای حل اختالف به صلح و فقره از پرونده های مذکور طرف 111شده است. و از این تعداد پرونده 

فقره دیگر پرونده ها به جهت عدم دست یابی به صلح و سازش حکم صادر شده است. آمار صلح و 389سازش دست یافته اند. و

ف بیش از میزان سازش در امور حقوقی نشان از این دارد که میزان صلح و سازش در پرونده های مطروحه در شوراها ی حل اختال

پروندهایی است که در آنها حکم صادر شده است. با توجه به اینکه شوراها دارای ماهیت شبه قضایی هستند ولی با توجه به اینکه 

در امر  ادرصد می باشد . با توجه به در صد صلح و سازش در پروندهه 83/11در صد صلح و سازش در شورها در امور حقوقی

اند شوراها بیشتر در جهت ایجاد صلح و سازش هستند و اعضای این شوراها طرفین را به صلح و سازش دعوت حقوقی این را می رس

می کنند و نیز به صالحیت صلح و سازش در شوراها بیشتر از صدور حکم اولویت می دهند و این با مبنای شوراهای حل اختالف 

 تشکیل شوراهای حل اختالف بوده است، دست یافته است. که ایجاد صلح سازش بین طرفین پرونده که یکی از اهداف 

فقره می باشد. که از این تعداد 9311تعداد پرونده های رسیدگی شده در امور جزایی در شوراهای حل اختالف شهرستان 

به صدور حکم رسیدگی شده در نهایت منجر  افقره دیگر نیز از پروندهه 811فقره با صلح و سازش خاتمه یافته و در  111دعاوی 
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با صلح و سازش خاتمه یافتند و این درصد نیز نشان از این  اه از پرونده19/11با توجه به آمار مشخص می شود که  شده است. 

دارد که در امور کیفری صلح و سازش بیشتر است. و این برای ما که در کشور اسالمی زندگی می کنیم بسیار اهمیت دارد. واگر 

فقره  9311الف خانوادگی در مورد اخت برای جلوگیری از تکرار جرم است. طرفین به صلح وسازش واقعی دست یابند بهترین روش

فقره از آنها خوشبختانه با  111 هرسیدگی شده است. که از این تعداد پروند 81در شوراهای حل اختالف شهرستان در سال  هپروند

 دیگر حکم صادر شده است.  هپروند 111صلح و سازش اختالف حل شده است . و در 

می کنند مشکالت خانوادگی بصورت کدخدامنشی و ریش سفیدمندانه حل در مورد اختالف های خانوادگی که بیشتر زوجین سعی 

و فصل شود. و این نشان از این دارد که به این نهاد با شخصیت ریش سفید مندانه می نگرند. و به این نهاد اعتماد دارند. باتوجه به 

صلح و سازش دست یافته اند.  و این درصد  ها با هپروند 91/81آمار پروندهای خانوادگی در شورای حل اختالف معین می شود که

 بسیار باالی است که اختالفات باصلح و سازش در این شوراها باصلح پرونده ها مختومه شداند. 

 

  تجزیه تحليل آمار با توجه به عناصر عدالت ترميمي

باعث می شود بزه دیده به بزهکار یکی از ارکان های عدالت ترمیمی پذیرش فعل ارتکابی توسط بزهکار است که پذیرش        

اعتماد کرده و موجب ادامه یافتن روش عدالت ترمیمی می شود. بیشتر علت پذیرش عمل و تقصیر ،توسط بزهکار است و این 

 موضوع اهمیت بسزایی دارد زیرا بدون اجبار پذیرش فعل کرده وآماده پرداخت خسارت عملش می باشد.

ها ثابت شده است  ههای مطرح شده در شوراهای حل اختالف و مشاهده تحصیالت طرفین در پروندبا تحقیق و بررسی پروند       

در افرادی که تحصیل کرده هستند تسهیل به صلح و سازش سهل است اما این مورد در پرونده های خــانوادگی کمی تغییر جهت 

علت اصلی ،عامل غرور طرفین است که باعث شده آمار در به خود می گیرد و در آنها این درصد کاهش می یابد و به نظر می رسد 

 میان این گروه باال باشد و برعکس میزان صلح وسازش در بین روستائیان بیشتر از شهر میباشد.

دراین شهرستان متوجه شدام که در بعضی شعبه ها آمار صلح سازش بیشتر از سایر شعبه ها بود  81با مراجعه به آمار سال 

ز آمار صلح وسازش کم بود ودنبال علت این مسئله با اعضای شورا صحبت ودر جلسات رسیدگی در این شعبه های ودر برخی نی

مذکور شرکت کردام و نگــارنده به این رسید که رابطه اجتناب ناپذیری بین این مسئله واعضای شوراها وجود دارد در شعبه های 

رند و دیگری در برخی شعبات اعضای شورای حل اختالف ازتالش مضاعف در که از افراد شناخته شده و معتمد مردم عضویت دا

جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین داشتندو نیز اعضایی شوراها از تحصیالت باالتر برخوردار بوده اند. آمار صلح وسازش در این 

ان منطقه استفاده شود، دوما از افراد شناخته شده و شعبه هابیشتر از سایر شعبات بود. بنابراین باید در انتخاب اعضا اوال از مردم هم

 معتمد مردم در شوراها استفاده کنیم. سوما اعضای شوراها باید دارای تحصیالت حقوقی باشند. 

یکی از عناصر بسیار مهم فرایند ترمیمی غیر علنی و محرمانه بودن آن است که جلوی انتشار اخبار و نیز در حضور مردم انجام 

د. ولی در این رابطه جلسات شورای حل اختالف چگونه برگزار می شود باید گفت که با توجه به ماهیت شبه قضایی نمی گیر

 شوراهای حل اختالف حضور افراد دیگر غیر از اصحاب پرونده آزاد است به عبارتی علنی می باشد. 

ولی در عمـل متوجه می شویم که اعضای شوراها از بــرگزاری علنی جلسات جلوگیــری می کنند و به خصوص در مورد 

اختالفات خانوادگی که بیش از حد دراین مورد کنترل می کنند که خبر از اختالفات اینها به بیرون از شورا انتشار نیابد ودیگران در 

ین کار باعث می شود که از رفتن ابروی افراد جلو گیری کند و دیگران در مورد اختالفات و جلسه رسیدگی حضور نداشته باشند. ا

یا از جرم ارتکابی آنها با خبر نشوند. ولی در کل جلسات شوراها علنی می باشد. واین به نظر اعضای شوراها بستگی دارد که اگر 

 ر کنند. مسئله خانوادگی یا مورد دیگر جلسه رسیدگی راغیر علنی برگزا

حال در مورد اینکه شوراهای حل اختالف می تواند فرایندی از عدالت ترمیمی باشد باید گفت با توجه با ساختار و ماهیت این 

شوراها ونیز با توجه به هدفی که این شوراها تشکیل شده است مراجعه افراد به این شوراها اختیاری بوده وهیچ گونه هزینه ای را 
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گان در بر ندارد. هر چند در بعضی جرایم کیفری وامورحقوقی در صالحیت ذاتی این شوراها قرار داده اند ونیز برای مراجعه کنند

اعضای این شوراها هم توسط قوه قضاییه وهم بطور غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می شود وبا توجه به اینکه شوراهای حل 

ش کنند با صلح وسازش خاتمه یابد ودرصورت دست یافتن طرفین به اختالف مکلف هستند در هر دعوای مطرح شده سعی وتال

صلح وسازش در صورتجلسه شورا قید شده وبه امضای طرفین می رسد که این صورتجلسه برای تمامی طرفین و وراث آنها اعتبار 

ر کشورمان این نهاد توانسته قانونی دارد. هر چند که شوراها صالحیت قضایی هم دارند و می تواند حکم صادر کنند ولی در کل د

است که صلح وسازش را رواج دارد بنابراین برای اینکه سیاست جنایی مشارکتی موفق عمل نماید به نظر ابزارهای ذیل جهت بهبود 

 آن الزم و ضروری است.

 ایجاد حس مشارکت در شهروندان-9

 تعامل مثبت میان شهروندان با یکدیگر با مسئولین-3

 (NGOسازمانهای غیردولتی و غیر انتفاعی)کمک گرفتن از -8

 پلیس جامعه محور -1

 

  نتيجه گيري

با تحوالتی که در علوم جنایی رخ داده است علوم جنایی با سه انقالب مواجه شده است که انقالب اول مکتب کالسیک بوده 

 وانقالب دوم مکتب تحقّقی و انقالب جدیدهم انقالب عدالت ترمیمی می باشد . 

اکنون نه تنها پدیده مجرمانه و بزهکار مورد توجه حقوق کیفری قرار میگیرد بلکه کنشگر دیگر این پدیده یعنی بزه دیده نیز 

اهمیت خاصی پیدا کرده است و جبران خسارت های تحمیل شده بر وی، یکی از اهداف فرایند عدالت ترمیمی است. امروزه اهمیت 

عدالت ترمیمی تنها زمانی می توان گفت عدالت کیفری عادالنه بطور کامل اجرا گردیده که  این مسئله تا آنجا ست که از نگاه

خسارتهای بزه دیده جبران شده باشد. حقوق کیفری، توجه صرف خودرا از جنبه های تنبیهی و سزا دهی و اصالحی به سوی جنبه 

بزه دیده و درگیر کردن بزه کار در فرایند ترمیمی،  ی ترمیمی ضمانت اجراها متوجه کرده است. از رهگذر ترمیمی خسارت های

می خواهد او را با عواقب عملی که مرتکب شده است آشنا کند و موجبات یکپارچگی او را با جامعه فراهم نماید. بدین طریق عالوه 

در نظر گرفتن مشکالت بر جبران خسارت بزه دیده، تنبیه و اصالح و درمان بزهکار نیز ممکن می گردد. تردیدی نیست که با 

اجرای عدالت کیفری سنتی در ایران و از جمله اطاله دادرسی، افزایش جمعیت زندانیان و کاهش فضایی مطلوب زندان برای 

نگهداری آنها، و بزهکاری در محیط کنترل شده در زندان، استفاده از برنامه عدالت ترمیمی می تواند از مشکالت نظام قضایی 

 بکاهد. 

نیز به علت افزایش جرایم و در نتیجه آن تورم جمعیت کیفری، برای مواجهه با این مشکل، مسئوالن قضایی را بر  کشورمان

آن وا داشت که در این رابطه تصمیم گیری نمایند و چاره ای بیاندیشند. برای حل این مشکل اساسی تصمیم گرفتند نهاد شوراهای 

برنامه سوم  981از این طریق بتواند بر مشکالت موجود فارغ آیند و این نهادرا در ماده حل اختالف را در کشورمان بوجود آورند تا 

توسعه کشور پیش بینی کرداند که با هدف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، و 

 ایجاد صلح و سازش بین اصحاب دعوا این نهادرا تاسیس کردند. 

 هش به نتایج ذیل رسیدیم:با این پژو

ایجاد چنین نهادی برای کشورما نیاز ضروری بود چون کشور ما یک کشور اسالمی است و دعوت از طرفین در جهت رسیدن 

به صلح وسازش بین دو مسلمان از اهمیت زیادی برخوردار است و با ایجاد چنین نهادی عبارت صلح وسازش در جامعه بیشتر بکار 
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را به فکر و تفکر وا داشته تا سعی کنند اختالفات خودرا در این نهاد پی گیری کنند تا با صلح وسازش موضوع حل برده شد و مردم 

 وفصل گردد . 

شورای حل اختالف شهر وروستا در امور مدنی وکیفری در راستای یک سیاست قضازدایی وتوسعه مشارکت های مردمی 

م قابل گذشت بین بزه دیده وبزهکار میانجی گری نماید چرا که رفع اختالف ومذاکره بوجود آمده است واین نهاد می تواند در جرای

به منظور ایجاد سازش بین طرفین از اولین وظایف این شوراهاست و لذا میانجی گری شوراهای حل اختالف را می تواند از نوع 

 میانجی گری نظارتی دانست. 

یشتر می شد ولی با این وجود شوراهای حل اختالف از عدالت ترمیمی هر چند آمار صلح وسازش در شورای حل اختالف ب

« توافق»فاصله دارند و نمی توانیم آن را از برنامه های عدالت ترمیمی قلمداد کرد نتیجه اجرای موفقیت آمیز یک برنامه ترمیمی 

در شورای حل اختالف اعضای شورا اقدام به طرفین است که در فرایند ترمیمی مانع از ایجاد احساس بازنده ـ برنده شدن می شود. 

 صدور حکم می کند ومراتب را بر ماموران انتظامی جهت اجرای تصمیم شورا ابالغ می نمایند. 

لذا برای اینکه شوراها بتواند فرایندی از عدالت ترمیمی در کشورمان باشند پیشنهادتی داریم که باید مدنظر مسئوالن قضایی 

اختالف قرار بگیرد تا شوراهای حل اختالف بیش از این به عدالت ترمیمی نزدیک و فرایند عدالت ترمیمی  ومسئوالن شوراهای حل

و جرم شناسان آگاه به مقتضیات زمان برای بازنگری کلی و جامع جهت  ندر کشور ما باشد. الف ـ کمیته ای مرکب از حقوق دانا

بشود. ب ـ به اعضای شوراها دوره های به صورت آموزشی و کارگاه عملی، گنجاندن اصول عدالت ترمیمی در قانون شوراها تشکیل 

اصول عدالت ترمیمی و میانجی گری آموزش داده بشود. ج ـ صالحیت قضای از شوراهای حل اختالف گرفته شود تا بتواند در 

شورای از میان افرادی انتخاب  راستای عدالت ترمیمی به فعالیت بپردازند و صالحیت صدور رای را نداشته باشد . د ـ اعضای

شودکه عالوه بر داشتن معلومات حقوقی در میان مردم شناخته شده و مورد اعتماد باشندو عضوهای آنان بوسیله خود مردم انتخاب 

 شوند . ه ـ برای شعبه های که صلح و سازش در آنها بیشتر است پاداش در نظر گرفته شود.

 

  منابع:

 .31فحه (،صدوم )تهران انتشارات وزارت ارشاد، آیین دادرسی کیفری ،جلد (9881)آخوندی، محمود 

 . 83 فحه، صیمی و میانجگیری کیفری ،چاپ اول ، افق نوین عدالت ترم(9889)عباسی ، مصطفی 

جزا  (، صالحیت شوراهای حل اختالف و قواعد حاکم بر رسیدگی آن ، پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق9881جعفری ، حیدر )

 83و جرم شناسی ، دانشگاه قم ، صفحه 

، جلوه های عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران ،پایان نامه  کارشناسی ارشد حقوق کیفری وجرم شناسی ،دانشگاه دانا، امیر رضا

 .913_911فحات تهران)پردیس قم(،ص

 .18ران دانشگاه شهید بهشتی(صفحه (،جرم شناسی ،ترجّمه دکتر علی حسین نجفی ابرند ابادی، )ته9831زرز پیکا )

 (، تاریخ اندیشه های کیفری ،ترجمه علی حسین نجفی ابرندابادی )تهران انتشارات سمت چاپ اول پائیز(9889) پر ا دل ژا ن 

 .8 صفحه

اول،زمستان  شیری، عباس،فرآیندهای عدالت ترمیمی،فصل نامه مطالعات پیشگیری از جرم دانشگاه بهزیستی،سال اول،شماره 

 31فحه ، ص9881،
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 .81.اردیبهشت(صفحه 1،)ماهنامه قضاوتش«قضازدایی وکوتاه کردن فرایند دادرسی»(، 9889صدقی، غالمعلی )

سال _نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ، تقریرات درس تاریخ تحوالت کیفری ، مقطع کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی،

 .38_33تحصیلی 

 
 .31فحه ،کتاب کوچک عدالت ترمیمی،ترجمه ی حسین غالمی ،.تهران انتشارات مجد ،ص(9883) هوارد زهر
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