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 .1دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی
 .2دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی
(تاریخ دریافت - 1932/7/22 :تاریخ تصویب)1932/12/8 :

چکیده
محرمانگی یکی از مؤلفهها ی مهم در میانجیگری کیفری بوده و بدون رعایت اصل محرمانه بودن فرآیند
میانجیگری بعید است گفتگوی معناداری بین بزه دیده و بزهکار صورت گیرد .اگر اصل محرمانگی تضمین
نشود ،ممکن است بزهکار و بزه دیده تمایلی به شرکت در فرآیند میانجیگری نداشته باشند و تصمیم بگیرند
که در این فرآیند شرکت نکنند؛ بنابراین حصول اطمینان از مشارکت بزه دیده و بزهکار یکی از دالیل اصلی
برای محرمانه بودن این فرآیند است .اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری در اسناد و معاهدات بینالمللی
و قوانین اغلب کشورها به رسمیت شناختهشده است؛ بااینوجود این اصل استثناء پذیر بوده و در مواردی
ممکن است اطالعات و مکالمات و اسناد ارائهشده از شمول این اصل خارج شده و قابل افشاء باشند .این الزام
یا ناشی از حکم قانون است یا توافق طرفین .همچنین ،در مواردی ممکن است بین مقررات مربوط به
محرمانگی در فرآیند میانجیگری و سایر قوانین جزایی و حقوقی درباره محرمانگی تعارض وجود داشته باشد؛
بنابراین با توجه بهاستثناء پذیر بودن اصل محرمانگی ،میانجی گرها باید به شرکتکنندگان در جلسات
میانجیگری هشدار بدهند که هرگونه پذیرش ارتکاب جرائم مربوط به گذشته ممکن است بهعنوان اقرار
صریح به جرم و یا تهدید به ارتکاب جرم در آینده امری محرمانه تلقی نشده و دادگاه از این شواهد و دالیل
موردقبول در رسیدگیهای بعدی استفاده کند.

کلید واژگان
میانجیگری ،محرمانگی ،بزه دیده ،بزهکار ،میانجی

* gholami1970@yahoo.com
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مقدمه
میانجیگری بزه دیده و بزهکار 1فرآیندی است که بهموجب آنیک میانجی بین بزه دیده و بزهکار به
وساطت میکند .میانجی فضایی را به وجود میآورد تا بزه دیده و بزهکار به نحو برابر بتوانندد حدر
بزنند .میانجی فردی بیطر بوده و در مقام قضاوت نیسدت ،بلکده نقدی وی حدل اخدتال اسدت.
حضور بزهکار و بزه دیده در این فرآیند الزم است و بدون حضور آنها اساساً امکان میانجیگری وجود
ندارد .میانجیگری فرآیندی است که به بزه دیده فرصت میدهد با بزهکار مالقات کندد و در فضدایی
امن و آرام و باهد حصول به آرامی و بهبودی و پاسخگو نمودن مستقیم بزهکار جبران زیانهدای
خود را تقاضا نماید (غالمی ،1831،ص  )121هد اصلی در این محیط ،برقراری ارتباط بین طرفین است
و تعیین نوع مجازات از اهدا تعیینشدده محسدوب نمدیگدردد ( ) Umbreit, 1998,p 21بزهکداران در
خصوص عواقب اعمال خود آگاه مدیشدوند و اثدرات پایددار اعمدال مجرمانده خدود را درک کدرده و
میتوانند برای به دست آوردن رضایت و بخشی بزه دیددگان عدذرخواهی کنندد ( ) Price,2001,p 2از
طریق این گفتگو بزه دیدگان قادر خواهند بود درک کنند چه عواملی باعث شده است که مجرمدان
مرتکب چنین جرائمی شوند .یکی دیگر از هد های اساسدی میدانجیگری در امدور کیفدری ،فدراهم
کردن فرصتی از طریق مالقات و گفتگو است تا وضعیت بزه دیده و روند بهبودی او بهتر و سریعتدر
انجام شود؛ بنابراین بهمنظور داوطلبانه بودن میانجیگری در امور کیفری ،بزهکار باید اعتدرا نمایدد
که مرتکب جرم شده است و بهصورت داوطلبانه شرکت در میانجیگری را قبول کند .بهعالوه فقددان
این دو پییشرط موجب میشود تا بزهکار برای فرار از آثار منفی احتمالی در میدانجیگری شدرکت
نکند ( )Price, Ibid,p. 34درواقع بدون شرط داوطلبانه بودن این فرآیند ،کل پایه و اسدا میدانجیگری
کیفری به خطر میافتد.

 . 1کمیته کارشناسان تهیه توصیه نامه  ،R)11(11شورای اروپا ( )CEPEJدر طول سال هدای  1111الدی 1111پد از
بحث فراوان تصمیم به استفاده از اصطالح "میانجیگری در موضدوعات کیفدری" بده جدای "میدانجیگری کیفدری"
گرفت .با این استدالل که واژه "میانجیگری کیفری" در برگیرنده یک نوع تناقض می باشدد زیدرا؛ میدانجیگری در
ذات ترمیمی خود نمی تواند در برگیرنده کیفر باشد .ایدن اسدتدالل در روندد تهیده پدیی ندوی "اصدول اساسدی
استفاده از عدالت ترمیمی در موضوعات جنایی"سازمان ملل متحد ECOSOCدر سال  2002نیز تداثیر گدذار بدود.
برای جلوگیری از هر گونه سردرگمی بین عدالت ترمیمی و کیفدر ،ایدن پدیی ندوی واژه"موضدوعات جندایی " را
جایگزین واژه "موضوعات کیفری" نمود .همچنین شورای اروپایی برای کارآمدی عدالت درحال حاضر توصدیه مدی
نماید که با توجه به ابهام ذاتی واژه "میانجیگری کیفری" در استفاده از این واژه باید اجتناب شود و از اصدطالحات
بیطرفانه تری مانند «میانجیگری بزه دیده و بزهکار» یا «میانجیگری در مسائل جنایی» یا «میدانجیگری ترمیمدی»
استفاده شود.
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منظور از اصل محرمانه بودن این است کده جریدان رسدیدگی و حدل اخدتال شدامل جلسدات
رسیدگی ،مباحثات و مذاکرات میان طرفین و اشخاص ثالث ،اسناد و دالیل ارائهشده ،نتیجه حاصدل
از رسیدگی و بهطور خالصه کلیه اطالعاتی که طرفین در طول رسیدگیهدا از آن مطلدع مدیشدوند
باید محرمانه باقی بماند و نباید برای اشخاص ثالثی که دخالتی در این روند نداشتهاند افشداء گدردد
(درویشی هویدا ،1833،ص )260قاعده کلی در میانجیگری این است که اطالعدات و اسدناد افشداء شدده در
طول جلسات محرمانه و ممتاز محسوب میگردند .منطق این کار نیز ساده و محکم است .یکم ،ایدن
عمل موجب تشویق به صداقت و راستگویی و ارتباط مؤثر بین طدرفین و میدانجی مدیشدود .دوم،
ضرورت دارد که ما اسناد قابل افشای مناسب که الزمه رسیدن به حلوفصل مناسب موضوع است را
داشته باشیم .سوم ،نگهداشتن اطالعات و اسناد قابدل افشداء در طدول فرآیندد میدانجیگری کیفدری
بهصورت محرمانه باعث القاء اعتمادبهنف و اعتماد به روند میانجیگری کیفری میشود .میانجی که
همانند یک قاضی بیطر محسوب میشود ،نباید در خصوص مکالمدات و اطالعداتی کده در طدول
فرآیند میانجیگری به نفع هر یک از طرفین ابراز میشود شهادت بدهدد .وجدود میدانجی بدیطدر
بهعنوان یک قاضی دارای یک منطق مهم برای جلب اعتماد عمومی به میانجیگری کیفری هست.
با توجه به اینکه میانجیگری در امور کیفری بهعنوان یدک نهداد ندوین بدا ترتیبدات و مقدررات
موضوع بحث در ماده  38قدانون آیدین دادرسدی کیفدری سدال  12و آیدیننامده آن 1موردپدذیرش
قانونگذار قرارگرفته است و هنوز در مراحل ابتدایی خود به سر میبرد؛ بنابراین الزم است که جهت
روشن شدن زوایای مختلف آن بحثهای علمی و نظری دقیق و مفصلتری صورت گیرد تا در مقدام
اجرای میانجیگری ،این مباحث بتواند راهگشا و مثمر ثمر واقع شوند.

-1میانجیگری کیفری درماده  32قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1812پیی بینی گردید .مطابق ماده  38همدین
قانون ،چگونگی انجام دادن و ترتیب میانجیگری موکول به تصویب آیین نامه آن ظر مدت سده مداه از زمدان الزم
االجرا شدن این قانون که مقرر بود توسط وزیر دادگستری تهیه و پ از تایید رئی قوه قضائیه به تصدویب هیدات
وزیران برسد گردیده بود .این آیین نامه درابتدا در  83ماده و  18تبصدره بدا پیشدنهاد وزیدر دادگسدتری در تداری
 18/1/3به تصویب رئی قوه قضائیه رسید و در روزنامه رسمی منتشر و الزم االجرا گردید .ولیکن به جهدت اینکده
در متن ماده  38قانون آیین دادرسی کیفری اجرای آیین نامه منوط به تصویب هیات وزیران گردیده بود آیین نامه
مصوب رئی قوه قضائیه لغو و آیین نامه تهیه شده به هیات دولدت ارسدال کده در نهایدت در مورخده 1811/1/23
آیین نامه مذکور با تغییرات بسیار جزئی نسبت به آیین نامه قبلی منشر شدده در روزنامده رسدمی ،تصدویب و الزم
االجرا گردید.
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 .1مبنای اصل محرمانگی
محرمانگی یکی از الزامات اصلی و مبنایی میانجیگری کیفری است .ماهیدت خصوصدی میدانجیگری
بین بزه دیده و بزهکار نقی مهمی در توان بالقوه آن ایفاء میکندد .مبندای وضدع چندین اصدلی در
میانجیگری کیفری بهاختصار به شرح ذیل میباشد:
میانجیگری ،بزهکاران و بزه دیدگان را قادر میسازد تا بهصدورت آزادانده نگراندیهدا و عالیدق و
نیازهای خود را بیان کنند؛ بهطوریکه آنان میتوانند بر اسا نیازها و احساسدات واقعدی خدود بده
یک توافق برسند .برای تسهیل ارتباط بین بزه دیده و بزهکار باید محیطی فراهم شود که در آن هر
دو طر بدون هیچگونه محدودیتی اظهارات خود را بیان نمایند .در طول میانجیگری ،معمدوالً بدزه
دیده و بزهکار در خصوص تجربیات ،نیازها و عالیق خود که در ارتباط با اثرات جرم هست صدحبت
میکنند .در طول فرآیند میانجیگری خود آنها میتوانند در خصدوص آنچده اتفداف افتداده اسدت و
اینکه چگونه این موضوع آنها را تحت تأثیر قرار داده است صحبت کنند )Duff,2003,p-50( .در طدول
فرآیند میانجیگری بزهکار میتواند توضیح دهد که چه شرایطی باعث شده است تا وی مرتکب جرم
شود و یا اینکه چگونه بزه دیدگان خود را انتخاب کرده است .بزه دیدگان نیز میتوانند در خصدوص
اثرات بزه بر روی خود توضیح دهند؛ بهعنوانمثال ،تر از بیرون رفتن یا تنها بودن در خانده .ایدن
موضوع و موضوعات مشابه را میتوان توسط طرفین در دوره میانجیگری بررسی کرد .بحث راجع به
جرم ،حوادث مرتبط با آن و عواقب بعدی بخی مهمی از هر روش میدانجیگری هسدت؛ زیدرا بدرای
رسیدن به یک توافق شناخت و درک متقابل الزم است .عنصر مهم دیگر میانجیگری کیفری تمرکز
بر آینده بهجای پرداختن به گذشته هست )Ibid,p.55( .مخصوصاً باید این فرصت به بزه دیددگان داده
شددود تددا انتظددارات خددود را از بزهکدداران اظهددار کننددد .بددزه دیدددگان ممکددن اسددت غرامددت مددالی،
معذرتخواهی و یا مشارکت بزهکار را در خدمات اجتمداعی درخواسدت نمایندد .همچندین بزهکدار
میتواند اظهار نماید که برای ارائه چه خدماتی به بزه دیده ازنظر مدالی یدا غیرمدالی جهدت جبدران
خسارت آمادگی دارد .پ ازآن ممکن است طرفین به یک توافق در خصوص نحوه جبران خسدارت
وارده به بزه دیده برسند.1
با توجه به اصل محرمانه بودن ،تمام اطالعات ردوبدل شده بدین بدزه دیدده و بزهکدار در طدول
فرآیند میانجیگری باید مخفی نگهداشته شود؛ مگر اینکه بده طریدق دیگدری در توافدقنامده مدابین
 -1درخصوص اثربخشی روش میانجیگری و سایر روش های رویکدرد عددالت ترمیمدی در مقایسده بدا رویکدرد عددالت
کیفری برای نمونه نک :غالملو ،جمشید ،رویکرد ترمیمی به تعقیدب جدرایم علیده شخصدیت معندوی ،داندی نامده
عدالت ترمیمی :مجموعه مقاله های همایی بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم ،تهدران :میدزان ،چدا
نخست ،1816 ،صص  608تا 613
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طرفین شرط شدده باشدد .همچندین ،اصدل محرمانده بدودن فرآیندد میدانجیگری از اسدتانداردهای
پییبینیشده در قوانین بینالمللی و داخلی پیروی میکند .دلیل اصلی برای حمایت از محرمدانگی
در خصوص تمام اطالعات مربوط به میانجیگری این است که افشای بالقوه اطالعدات ردوبددل شدده
در طول میانجیگری و مرتبط با آن ممکن است باعث تر بزه دیده و بزهکار از صدحبت کدردن در
فرآیند میانجیگری شود .در صورت عدم تضمین حریم خصوصی ممکن است آنهدا احسدا آزادی
جهت صحبت در خصوص نیازها و احساسات خود نکنند .اطالعاتی کده بزهکداران افشداء مدیکنندد
ممکن است به موقعیت آنها در طول فرآیندد رسدیدگی قدانونی لطمده وارد کندد .بدهعندوانمثدال،
بزهکاران ممکن است زمانی که در خصوص شرایطی که باعث ارتکاب جدرم توسدط آنهدا گردیدده
است توضیح میدهند خود را مقصر قلمدداد کنندد؛ اگدر محدیط میدانجیگری محرمانده بدودن ایدن
اطالعات را تضمین نکند ،ممکن است بزهکار تصمیم بگیرد که در این فرآیند شرکت نکندد و یدا در
صورت شرکت در فرآیند میانجیگری ،آگاهانه تمام مطالب را بیان نکند .بزه دیدگان نیز ممکن است
چنانچه راجع به عواقب روانی جرم در طول میانجیگری توضیح میدهند ،با این عقیده که اطالعدات
آنها افشاء میگردد احسا راحتی نکنند .آنها ممکن است تدرجیح دهندد کده چندین اطالعدات
بهصورت محرمانه باقی بماند(Crowther,2007,pp-19-20) .
شخصی و حسا
حصول اطمینان از مشارکت بزه دیده و بزهکار یکی از دالیدل اصدلی بدرای ماهیدت محرمانده
بودن میانجیگری کیفری است .اصل محرمانه بودن همچنین از این ایده که یک محیط خصوصی
باعث مشارکت پربارتر بین طرفین می گردد ،الهام گرفته شده است .اگر بزه دیده و بزهکار احسا
آزادی در تبادل نیازها و خواسته هایشان نمایندد ،احتمدال بیشدتری دارد کده بده توافدق برسدند
( )Tomkins, Mark,2002,p- 317بااین حال ،اگر موضوعات خاص پ از بیان قابل افشداء باشدند آنهدا
ممکن است محتاطتر شوند ( )Braithwaite, 2003, pp- 10-11به عنوان یک نتیجه ،اصل محرمانه بودن
نه تنها در قبل از آغاز فرآیند میانجیگری نقی بازی می کند ،بلکده در زمدانی کده آنهدا تصدمیم
می گیرند که با یکدیگر صحبت کنند و نیز در طدول فرآیندد میدانجیگری و نیدز در زمدان تبدادل
اطالعات نیز همین نقی را ایفاء مینماید.
دلیل سوم برای ماهیت محرمانه میانجیگری کیفری مربوط به ماهیت میانجیگری در مقایسه بدا
سامانه عدالت کیفری سنتی است .میانجیگری کیفری یک فرآیند خصوصی است درحالیکه شرکت
در محاکمه کیفری برای عموم آزاد است .بهطورکلی نظام عددالت کیفدری سدنتی بده نماینددگی از
جامعه یک واکنی سرکوبگرانه را در مقابل جرم ارائه داده ،بزه دیدگان هیچ نقشی در اجرای عدالت
بازی نمیکنند و منافع آنها از طریق مدعیالعموم نمایندگی میشود .دادستان میتواندد بزهکدار را
به دادگاه بفرستد و در آنجا یک قضاوت بیطرفانه در مورد وی صورت گیرد .به دادگاه وظیفه تعیین
مجازات در صورت احراز گناهکاری بزهکار-نقض قوانین جامعه -دادهشدده اسدت؛ بندابراین بزهکدار
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میتواند توسط دادگاه مجازات شود و به خاطر نظارت و شفافیت ،رسیدگی دادگداه بایدد بدهصدورت
علنی برگزار شود )Hirsch, 2003, p- 34( .اما هد از میانجیگری کیفدری ارائده پاسد سدرکوبگرایانه و
تحمیل مجازات به بزهکار نیست .بلکه میانجیگری پاسخی به نیازهای بزه دیده و بزهکار هست کده
بعد از وقوع جرم بروز کرده است .هد از میانجیگری فراهم کردن امکان گفتگو بین طرفین هست.
به همین دلیل ،میانجیگری کیفری نیاز به دسترسی عمومی جهت نظارت و شدفافیت نددارد و الزم
نیست که در یک محیط عمومی انجام شود ()Lauwaert,2008, p-29

 .2اصل محرمانگی در قوانین و مقررات
میانجیگری کیفری در سالهای اخیدر ،بدهصدورت مسدتقیم و غیرمسدتقیم موضدوع چنددین سدند،
قطعنامه ،توصیهنامه و رهنمود بینالمللی و منطقهای قرار گرفته است ،سازمان ملل و شدورای اروپدا
در این خصوص توصیه و رهنمودهایی داشتهاند و بهتبع آن میانجیگری به نظام حقوقی بسدیاری از
کشورها راه یافته است در اسناد بینالمللی و مقررات داخلی راجع به اصل محرمانگی مقرراتی وضدع
گردیده که در ادامه بهاختصار اشاره میگردد.

 .1.2معاهدات و اسناد بینالمللی
اصل محرمانگی در اصول اساسی مورداستفاده در برنامههای عدالت ترمیمدی در موضدوعات کیفدری
سازمان ملل 1و توصیهنامه شورای اروپا 2مدون شده است .بند دوم توصدیهنامده شدورای اروپدا بیدان
میدارد «بحثهای صورت گرفته در میانجیگری محرمانه هست و نمیتدوان متعاقبداً آنهدا را فداش
کرد ،مگر با توافق طرفین» بند  18از اصول اساسی سازمان ملل متحد نیز به شرح زیر است:
«بحث در فرآیندهای ترمیمی که بهصورت عمومی صدورت نمدیگیدرد بایدد محرمانده باشدد و
متعاقب آن نیز نباید افشاء شوند ،مگر با توافق طرفین یا در مواردی که بهموجب قانون داخلدی الزم
باشد».
هر دو این مقررات بر اسا دالیلی که در باال بیان شد وضعشددهاندد .تشدویق بده مشدارکت در
میانجیگری و اظهارنظر آزادانه در طول میانجیگری ،زمینه اصلی بدرای وضدع قاعدده محرمدانگی در
فرآیند میانجیگری هست.
عالوه بر این ،هر دو پروتکل استثنائاتی به اصل محرمانه بودن فرآیندد میدانجیگری وارد کدردهاندد؛
یک استثناء زمانی ایجاد میشود که طرفین در خصوص افشای اطالعات خداص توافدق کنندد .ممکدن
1. Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters,ECOSOC Res/2000/14
2. Recommendation R (99)19 concerning Mediation in Penal Matters Adopted by the Committee of Ministers,
15 September 1999
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است در طول میانجیگری ،بزه دیده و بزهکدار در خصدوص محرمدانگی اطالعدات خلدقشدده در طدول
میانجیگری مذاکره کنند .اگر طرفین توافق کنند که بعد از اتمام میانجیگری صحبت کدردن در مدورد
مسائل خاصی اجازه داده شود ،اصل محرمانه بودن دیگر به این مسائل تسری پیدا نمیکندد .عدالوه بدر
این ،قوانین داخلی دولتها نیز گاهی افشاء اطالعاتی را الزم دانستهاند ()van Schijndel,2009,p- 46
مفاهیم گونداگونی از اصدل محرمانده بدودن در هدر دو پروتکدل مورداشداره تددوینشدده اسدت.
توصیهنامه شورای اروپا و اصول اساسی سازمان ملل متحد هر دوبیان داشتهاند که اذعان به ارتکداب
جرم که الزمه شرکت در میانجیگری هست نمیتواند بهعنوان دلیلی مبنی بر اقرار به ارتکداب جدرم
در مراحل قانونی مورداستفاده قرار گیرد 1.همچنین این توصیهنامه تعدادی از وظایف میدانجی را در
ارتباط با گزارش فرآیند میانجیگری به مقامات مربوطه برشمرده است .در وهلده اول ،میدانجی بایدد
هرگونه اطالعاتی در ارتباط با جرائم مهم قریدبالوقدوع را کده ممکدن اسدت در طدول میدانجیگری
بهدستآمده باشد به مقامات یا افراد مربوطه انتقال دهد .میانجی با توجه به الزامدات قدانون داخلدی
تعهد دارد که نسبت به گزارش و پیشگیری از چنین جرائمی اقدام نماید .2در مرحلده دوم ،بندد 82
توصیهنامه بیان میکند که میانجی باید در طول مراحدل میدانجیگری ،نتدای بدهدسدتآمدده را بده
مقامات عدالت کیفری گزارش نمایند .برای جلوگیری از نقدض محرمدانگی ،گدزارش میدانجی نبایدد
محتویات جلسات میانجیگری را آشکار نماید .همچنین این گزارش نباید هدیچگونده قضداوتی را در
خصوص نحوه رفتار طرفین در طول فرآیند میانجیگری ابراز نمایدد 8.اصدول اساسدی سدازمان ملدل
متحد نیز چنین بحثی را تحت عنوان میانجیگری شکستخورده دارد .بند  16و  11این سند بیدان
گردیده که شکست دررسیدن به یک توافق نباید در فرآیند عدالت کیفری تأثیرگذار باشد .همچنین
عدم اجرای توافق نباید منجر به تشدید ضمانت اجراهای بعدی شود .طرفین نباید ملزم بده توضدیح
در خصوص علت شکست میانجیگری شوند؛ زیرا این امر ممکن اسدت باعدث نقدض اصدل محرمانده
بودن فرآیند میانجیگری شود .عالوه بر این ،ممکن است ماهیت داوطلبانه بودن مشارکت طرفین در
این فرآیند در معرض خطر قرار گیرد؛ چراکه در این صورت طرفین قادر نخواهند بود بددون تحمدل
عواقب آن از میانجیگری کنار بروند .به همان دالیل نیز دادگاه نبایدد علدل شکسدت میدانجیگری را
بررسی کند؛ بنابراین علل شکست دررسیدن به یک توافق یا اجرای یدک توافدق نبایدد هدیچ نقدی
مهمی در رسیدگیهای بعدی ایفاء کند .ازایدنرو ،میدانجیگری نداموفق یدا شکسدت اجدرای توافدق
میانجیگری باید صرفاً بهعنوان انگیزهای جهت از سر گرفتن فرآیند عددالت کیفدری در نظدر گرفتده
شود)Van Ness, 2003, pp-171-173( .

1. Paragraph 14 of the Recommendation, and Paragraph 8 of the Basic Principles
2. Paragraph 30 of the Recommendation
3. Paragraph 32 of the Recommendation
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ماهیت محرمانه بودن میانجیگری کیفری در دستورالعملهایی که بدرای میدانجیگری حرفدهای
صادر میشود نیز توصیه میشود؛ برای نمونه دستورالعملهای اخالقی توصدیهشدده توسدط انجمدن
میانجیگری کیفری ( 1)VOMAکه بخی پنجم این دستورالعمل ،شامل تعدادی از مقررات مربوط بده
محرمانگی هست ،محدودیتهای محرمانگی ،عواقب ناشدی از افشدای غیرعمددی اطالعدات ،افشدای
اطالعات توسط میانجی پ از اتمام فرآیند میانجیگری و نحوه ذخیرهسدازی اطالعدات مربدوط بده
فرآیند میانجیگری را پییبینی کرده است .با توجه به ایدن دسدتورالعمل ،میدانجی وظیفده دارد در
خصوص محدودیتهای مربوط به محرمانگی اطالعرسدانی نمایدد و نیدز شدرایطی را کده تحدت آن
میانجی موظف به ادای شهادت هست را برای طرفین بیان کند ()Umbreit, Ibid,p.5
همچنین ،شورای اروپایی برای کارآمدی عدالت )CEPEJ( 2راهنماییهدایی بدرای اجدرای بهتدر
توصیههای موجود در مورد میانجیگری در امدور کیفدری پدییبیندی کدرده اسدت .وفدق بندد 6-1
توصیههای صورت گرفته توسط این گروه به تاری « 1دسامبر  »2001برای میانجی وظیفه رازداری
باید در تمدام فرآیندد میدانجیگری و بعددازآن اجبداری باشدد .هرزمدانی کده ایدن وظیفده مشدمول
استثنائهایی میشود این استثنائات باید بهروشنی توسط قانون مشخصشدده باشدد .عدالوه بدر ایدن؛
کشورهای عضو باید ضمانت اجراهای قانونی را برای رعایت محرمانگی در میانجیگری فدراهم کنندد.
نقض وظیفه محرمانگی توسط میانجی باید بهعنوان یدک تخلدف انضدباطی مهدم بدهحسداب آیدد و
ضمانت اجرای مناسبی نیز در نظر گرفته شود.

 .2.2قوانین و رویه قضایی
اهمیت محرمانه بودن میانجیگری کیفری در قوانین بسیاری از کشورها ،موردتوجه قرارگرفته اسدت.
برای نمونه بلژیک در تنظیم قوانین خود توجه زیادی به این اصل نموده است و چندین بار ماهیدت
خصوصی میانجیگری کیفری را متذکر شده و محرمانه بودن را یکی از عناصدر اساسدی میدانجیگری
شمرده است .اسناد مربوط به میانجیگری و تمام اظهدارات طدرفین در طدول میدانجیگری محرمانده
است .بهعنوان یک نتیجه ،چنین اطالعاتی را نمیتوان بهعنوان مدرک در رسیدگیهای بعدی اعم از
حقوقی ،کیفری ،اداری یا داوری مورداستفاده قرارداد .بااینحال بدزه دیدده و بزهکدار مدیتوانندد در
خصوص افشاء برخی از اطالعات توافق کنند .میانجیها نمیتوانند هر چیزی را که بهواسدطه حرفده
خود به دست میآورند افشاء نمایند ،بهعالوه آنها نمیتوانند در هریک از رسیدگیهدایی کده در بداال
اشاره شد بهعنوان شاهد فراخوانده شوند؛ مگر اینکه بهموجب قانون ملزم به ادای شهادت باشند .اگر
میانجی نقض کند به حب یا جزای نقدی محکوم میشود.)van Schijndel, Ibid,p.47( .
1. Victim-Offender Mediation Association Recommended Ethical Guidelines
2. EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE
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کشورهای دیگری هم که برنامدههدای میدانجیگری کیفدری را اجدرا مدیکنندد ،مانندد ندروژ 1و
بلغارستان 2اصول مربوط به اصل محرمانگی در فرآیند میانجیگری را در قدوانین فرعدی خدود مانندد
آییننامههای اداری پییبینی کردهاند ( )Miers & Willemsens, 2004, p-101با توجه بده فصدل  1بخدی
 88الیحدده قددانون رازداری  1130سددوئد ،تمددام اطالعددات در مددورد وضددعیت شخصددی در خدددمات
میانجیگری محرمانه هست .اطالعات تنها در صورتی میتوانند افشاء شوند کده بدهوضدوح مشدخص
باشد اگر این اطالعات افشاء شوند هیچگونه خطر و آسیبی برای طرفین یا اشخاصی که با آنهدا در
ارتباط هستند ،نخواهد داشت .معنای واژه «آسیب» نیز اشاره به خسارات اقتصادی و ناراحتیهدای
روانی دارد .بر اسا فصل  18بخی  ،8چنانچه روشن باشد منافعِ افشداء اطالعدات بدیی از مندافع
محرمانه نگهداشتن آنها است ،میتواند در اختیار مقامات رسمی قرار گیرد (.)Frida Eriksson,2008,p-24
در نظام کیفری ایران ماده  32قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع جرائم تعزیری درجه شی تدا
هشت را به میانجیگری کیفری در صورت رضایت طرفین و تشخیص مقام قضایی پییبینی نمدوده
و سازوکارهای مربوط به فرآیند میانجیگری را در آییننامه میانجیگری در امور کیفدری پدییبیندی
کرده است .ماده  21این آییننامه در خصدوص بحدث حاضدر کده عبدارت از محرمدانگی در فرآیندد
میانجیگری هست بیان میدارد که« :کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرآیندد میدانجیگری جنبده
محرمانه دارد» حسب ماده  11همین آییننامه ،میانجی گر نسبت به حفظ تمام اطالعات و اسدراری
که از طرفین در جریان میانجیگری به دست میآورد حسب مورد مسئول است .پ آنچه بهعندوان
اصل اولیه موردپذیرش قرارگرفته ،محرمانه بودن فرآیند میانجیگری در نظام عددالت کیفدری ایدران
است؛ بنابراین فرآیند میانجیگری و تمام اطالعات و اسناد ارائهشده در آن محرمانه است.
بررسی قوانین ایالتی در آمریکا نیز نشان میدهد که در  21ایالدت آمریکدا نهادهدای قدانونی در
خصوص انواع میانجیگری وجود دارد ولی تنها در نه ایالت اشاره بده بحدث محرمدانگی شدده اسدت
) )Umbreit,2003,p-5در سال  1118کانون وکالی آمریکا ( 8)ABAبیان داشت که اظهارات بزه دیددگان
و بزهکاران و اسناد و سایر موارد تولیدشده در طول فرآیند میانجیگری غیرقابدل اسدتناد در فرآیندد
رسیدگیهای کیفری یدا مددنی هسدتند ()American bar Association, available at http:// www.abanet.org
ایالتهای دالویر 8و تنسی 1هر دو اساسنامهای تحت فصل میانجیگری بین بزه دیدده و بزهکدار کده
برخی حمایتهای توصیهشده کانون وکالی آمریکا را نیز ارائه میدهد تحت عنوان اساسنامه دالویدر
و تنسی تهیهکردهاند :طبق این اساسنامه همه یادداشتها ،اظهارات و محتویات پرونددههدای مراکدز

1. Norway
2. Bulgaria
3. American bar Association
4. Delaware
5. Tennessee
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تحت این فصل محرمانه و ممتاز هستند و قابل افشاء در هیچ مرجدع قضدایی واداری نیسدتند ،مگدر
اینکه دادگاه یا محکمه اداری اعالم کند کده ایدن اطالعدات باهدد جلدوگیری از افشدای آنهدا در
رسیدگیهای قانونی آتی توسط یکی از شرکتکنندگان به این مراکز ارائهشدهاند؛ بنابراین اطالعدات
مربوط به موضوع مورد حلوفصل در طول میانجیگری از سوی طرفین ،میانجی یا هر شخص دیگدر
ممتاز محسوب گردیده است و قابل افشاء در دادگاه یا فرآیند اداری نیست؛ مگر اینکه همه طدرفین
از این امتیاز چشمپوشی کنند .امتیازات فوف و محدودیت استفاده از شواهد تحصیل شده در فرآیند
میانجیگری در مواردی که تهدیدی نسبت به صدمات جسمانی و مالی نسبت به طرفین اختال یدا
اشخاص ثالث وجود دارد اعمال نمیشود)Ellen Reimund,2004,p- 10( .

 .3استثنائات اصل محرمانگی در فرآیند میانجیگری
نتیجه میانجیگری میتواند در فرآیند و نتیجه دادرسیهای کیفری و مدنی نیدز مدؤثر باشدد .اصدل
محرمانه بودن ممکن است با برخی قوانین در تعارض باشد؛ یعنی از یکسو با حکم الزامآور محرمانه
نگهداشتن میانجیگری مواجه هستیم و از سدوی دیگدر سدایر قدوانین محرمانده نگدهداشدتن برخدی
اطالعات و عدم افشای آن را منع میکنند .مشکلی که دراینارتباط رخ میدهدد ایدن اسدت کده بده
دلیل متغیر بودن قوانین مربوط به محرمانگی در برنامههای میانجیگری ،ضروری است میانجیگر هدا
از قوانین حوزه قضایی خود و الزامات قانونی موردنیاز و سایر قوانین مربوط به اخالف حرفدهای آگداه
شوند ،بهطوریکه بتوانندد طدرفین را از محددودیتهدای مربدوط بده محرمدانگی مطلدع سدازند .در
میانجیگری کیفری میانجی موظف است اصل محرمانه بودن را رعایت کند به همان نحوی کده یدک
وکیل در خصوص اسرار مربوط به موکل خود موظف به رعایت اصل محرمانه بدودن هسدت .چندین
وضعیت ممتازی باید نسبت به مکالمات و اسناد ارائهشده در طول فرآیند میانجیگری نیز گسدترش
یابد .اگر قوانین ناظر بر روابط بین وکیل و موکل بر رابطه بین میانجی بدا بدزه دیدده و بزهکدار نیدز
حاکم باشد ،چنانچه بزهکار تمایل داشته باشد میتواند از چنین حقی چشدمپوشدی نمایدد .هرچندد
حفظ اطمینان و اعتماد به سیستم میانجیگری کیفری اصلیترین استدالل طرفددار محرمانده بدودن
این فرآیند هست؛ اما به نظر میرسد که این امتیاز محرمانگی در میانجیگری نباید شامل اطالعدات
و اسناد افشاء شده نسبت به جرائم آینده یا در حال ارتکاب ،قصور میانجی ،نقدض مقدررات اخالقدی
مربوط به اطالعات افشاء شده و نیدز رفتدار مجرمانده در حدین میدانجیگری کیفدری اعمدال گدردد.
بااینحال این شرایط استثنایی با توجه به گستردگی آن قابل احصاء و شمارش نیسدت و درنتیجده،
ضروری است که هر یک از طرفین که با تکیهبر استثناء ،قصد افشداء دارد بدار اثبدات را نیدز تحمدل
نماید و همچنین باید بتواند ثابت کند که هیچ طریق دیگری برای بده دسدت آوردن ایدن اطالعدات
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ممتاز وجود نداشته است .بهعالوه قبل از افشای این اطالعات باید اثبات شود که حمایدت از عددالت
فردی بهوضوح مهمتر از منافع میانجیگری کیفری است)(Rathna,2016,p-6
نکته قابلطرح دیگر در این قسمت راجع به امکان توافق طرفین مبنی بر افشاء بعضی از مطالب
یا اطالعات ارائه شده در فرآیند میانجیگری اسدت .چنانچده طدرفین توافدق نمایندد کده قسدمتی از
اطالعات و مطالب ارائهشده در فرآیند میانجیگری قابل افشاء باشد آیا چندین تدوافقی قابلیدت اجدرا
دارد؟ در اصول اساسی مورداستفاده در برنامههای عدالت ترمیمی در موضوعات کیفری سازمان ملل
و توصیهنامه شورای اروپا چنین حقی برای طرفین وجود دارد .در نظام کیفری ایران بدهرغدم اینکده
حسب ماده  21آییننامه میانجیگری تمام اطالعات و اظهارات طرفین در فرآیند میانجیگری جنبده
محرمانه دارد ،به نظر با توجه به اینکه اصل محرمانده بدودن فرآیندد میدانجیگری در جهدت حفدظ
حقوف طرفین وضع گردیده است و از سوی دیگر فرآیند میانجیگری دارای ماهیت خصوصی بدوده و
مقررات وضعشده در این فرآیند صرفاً به جهت مراعات حقوف بزه دیده و بزهکار میباشدد ،چنانچده
طرفین توافق نمایند در مو اردی از این حق عدول نمایندد و بیدان قسدمتی از مطالدب یدا اطالعدات
ارائهشده را از شمول اصل محرمانه بودن خارج نمایند ،امکان چنین توافقی وجود دارد.

 .1.3تعارض ناشی از رعایت اصل محرمانگی با الزام به ارائه گزارش
با توجه به عبارت بکار رفته در توصیهنامده شدورای اروپدا و اصدول اساسدی سدازمان ملدل متحدد از
همهکسانی که در فرآیند میانجیگری (بزه دیده ،بزهکدار ،میدانجی و اشدخاص ثالدث مدورد اعتمداد)
حضور دارند انتظار میرود که در موردبحث ها و رفتارهایی که در طول میانجیگری صورت میگیرد
رازدار باشند .هیچیک از شدرکتکننددگان در میدانجیگری مجداز بده افشدای اطالعدات مربدوط بده
میانجیگری نیستند .طبق ماده  82بند  1توصیهنامه شورای اروپا در مورد میانجیگری کیفری ،تنهدا
بایستی در خاتمه میانجیگری نتای توافقات فیمابین افراد و یا عدم موفقیتآمیز بودن میدانجیگری
به دستگاه عدالت کیفری گزارش داده شود .در این گدزارش تنهدا بایسدتی دالیدل عددم توافدق «در
صورت موفق نبودن» ذکر گردد .این گزارش نباید اصل محرمانه بودن میانجیگری را خدشهدار کرده
و جزئیات اظهارات و رفتار اشدخاص را در طدول دوره میدانجیگری فداش نمایدد (عباسدی ،1832،ص )31
قابلتصور است که در طول میانجیگری اطالعاتی در خصوص جرائم مهم قریبالوقوع به دست آیدد.
با توجه به بند  80توصیهنامه شورای اروپا ،میانجی باید چنین اطالعاتی را به اطالع مقامات مربوطه
برساند .جرائم مرتبطی که ممکن است بزهکار در حال برنامدهریدزی بدرای ارتکداب آنهدا باشدد یدا
جرائمی که آنها میدانند دیگران مرتکب خواهند شد .همچنین ممکن است بزهکار مرتکب جدرائم
دیگری علیه بزه دیده در طول میانجیگری شدود .بددیهی اسدت کده در وضدعیت دوم ممکدن اسدت
تهدیدات جدی متوجه بزه دیده باشد .در حال حاضر ،بزه دیده قادر به گزارش این موقعیت نیسدت؛
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زیرا رفتار بزهکار در طول میانجیگری نمیتواند در رسیدگیهای بعدی در نظر گرفته شود؛ بندابراین
وظیفه میانجی است که نسبت به گزارش تهدید علیه بزه دیده اقدام نماید .بدرای نمونده ،قانونگدذار
فرانسه «تهدید یا ترساندن بزه دیده برای وادار ساختن او به پ گرفتن شدکایت» را یکدی از جدرم
های علیه دادگری قضایی انگاشته است تا از گذر آن ،شاکی یا بزه دیده بتواند بدا آرامدی و امنیدت
کافی به احقاف حق خود و اجرای دادگری بپردازد .در ایران مقررات خاصی برای پیشگیری از تهدید
بزه دیدگان در فرآیند دادگری جنایی پییبینی نشده است( .رایجیان اصلی ،1810،ص )11از طدر دیگدر
برخی عقیده دارند میانجی باید تنها درصورتیکه جرائم ارتکابی دارای ماهیت جدی و مهمی باشدند
آنها را گزارش دهد و اطالعات در مورد جرائمی که ازنظر ماهیت نمیتواند مهم در نظر گرفته شود
باید محرمانه بماند ()van Schijnde, Ibid,p.49
1
حسب ماده  28آییننامه میانجیگری در امور کیفری و تبصره آن میانجی گدر در ایدران مکلدف
شده است مفاد اظهارات و گفتگوی طرفین را بهصورت خالصه در صورتمجل تنظیمی قید نماید.
مطابق تبصره همین ماده و در راستای انجام تکلیف تعیینشده برای میانجی گر در ماده  38قدانون
آیین دادرسی کیفری 2باید نتیجه میانجیگری در هر دو فرض موفقیت یا شکسدت بده اطدالع مقدام
قضایی برسد آنچه در اینجا حائز اهمیت می باشد مفداد ایدن گدزارش اسدت؛ مفداد تبصدره مداده 28
آیین نامه صرفاً ارائه اطالعات مربوط به وضعیت کلی بزه دیده و آثار رواندی ،جسدمانی و مدالی جدرم
نسبت به وی و نیز مراتب ندامت یا عذرخواهی بزهکار و همچنین تالش یا عدم تالش بزهکار جهت
جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آالم بزه دیده باید در گزارش ارائهشده مورداشاره قدرار گیدرد و
میانجی گر تکلیفی به ارائه سایر اطالعات و مفاد گفتگوهای صدورت گرفتده بدین طدرفین بده مقدام
قضایی ندارد .به نظر میرسد پییبینی ایدن موضدوع در راسدتای حمایدت از اصدل محرمانده بدودن
فرآیند میانجیگری است؛ لذا میانجی وظیفه دارد که در تنظیم گزارش بهگوندهای عمدل نمایدد کده
باعث افشای سایر اطالعات مربوط به فرآیند میانجیگری نگردد .در غیر این صورت ،با توجه به اینکه
نسبت به افشای اطالعات محرمانه اقدام نموده است ،میتوان ضمانت اجراهای تعیین شده را نسبت
به وی اعمال نمود.

و

1ماده  -28میانجیگر باید مفاد صورتمجل میانجیگری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طدور خالصده مدنعک
به امضای آنان برساند .در صورت امتناع هر یک از طرفین ،مراتب توسط میانجیگر در صورتمجل قید میشود.
2ماده  -38نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضدای میدانجیگر و طدرفین
می رسد ،برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد ندزد مقدام قضدائی مربدوط ارسدال میشدود .در صدورت
حصول توافق ،ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت مجل الزامی است.
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 .2.3تعارض رعایت اصل محرمانگی و الزام به شهادت
میانجیگری کیفری ممکن است به نتیجه نرسد و در ادامه رسدیدگی بده اخدتال از طریدق فرآیندد
رسمی پیگیری شود .اطالعاتی که در طدول فرآیندد میدانجیگری ارائده مدیشدود ممکدن اسدت بده
رسیدگیهای رسمی که در ادامده جریدان پیددا مدیکندد مربدوط باشدد؛ بندابراین ممکدن اسدت از
شرکتکنندگان در میانجیگری خواسته شود که در خصوص اتفاقاتی که در میانجیگری افتاده است
توضیح یا شهادت بدهند .هویت هر یک از شرکتکنندگان در میانجیگری مشخصه خاصی دارد .بزه
دیده ،بزهکار ،میانجی و سایر شرکتکنندگان ،هرکددام در طدول رسدیدگی قدانونی کده بده دنبدال
میانجیگری صورت میگیرد نقیهای متفاوتی ایفاء میکنند.
رویارویی بین معیارهای مربوط به اصل محرمانه بودن فرآیندد میدانجیگری و قواعدد مربدوط بده
سیستم نظام قانونی رسیدگی ممکن است منجر به اصطکاک شود .اصطکاک اصلی مربوط به وظیفه
قانونی برای دادن شهادت است .بیشتر دولتها قوانینی دارند که شاهدان را درصورتیکده بدهعندوان
گواه احضار شده باشند وادار به ادای شدهادت مدیکنندد )vanSchijndel, Ibid,p. 51( .شدرکتکننددگان
بهطورکلی مطابق قانون مجبور به شهادت دادن هستند .ممکدن اسدت در رسدیدگیهدای بعددی از
شرکتکنندگان در خصوص اطالعاتی که در طول میانجیگری به دست آورده است سؤال گدردد .در
این رابطه به نظر میرسد تعارضی بین محرمانه بودن محیط میانجیگری و وظیفه قدانونی بدهعندوان
شاهد برای ادای شهادت به وجود مدیآیدد .از یدکسدو اصدل محرمانده بدودن فرآیندد میدانجیگری،
شرکتکنندگان را از افشای اطالعات ممنوع کرده است ،از طر دیگر وظیفه قدانونی شدهادت دادن
آنها را به ارائه توضیح ملزم مینماید.
در رسیدگی کیفری نیز به نظر میرسد بزه دیده ،میانجی و بزهکار مدیتوانندد بدهعندوان شداهد
حضور یابند .بااینحال ،در محاکمات کیفری موقعیدت بزهکداران متفداوت اسدت .آنهدا مدیتوانندد
بهعنوان متهم از حق محاکمه عادالنه وفق نظر دادگاه حقوف بشر اروپایی و میثداف حقدوف مددنی و
سیاسی برخوردار شوند .حق برخورداری از یک محاکمه عادالنه مستلزم آن اسدت کده بزهکداران را
نمیتوان مجبور به اعالم جرم علیه خودشان نمود .این به آن معناست که آنها مدیتوانندد سدکوت
کنند .عالوه بر این ،مفهوم محاکمه عادالنه نشان میدهد که بزهکاران میتوانندد از خودشدان دفداع
کنند که این امر مستلزم صحبت کردن بزهکار است .حق سکوت نیز هیچگونه تنشی در این زمینده
ایجاد نمیکند ،زیرا بزهکار را قادر میسازد به اصل محرمانده بدودن احتدرام گذاشدته و در خصدوص
اطالعات افشاء شده در میانجیگری صحبت نکند؛ به این دلیل که آنها نمیتوانندد او را مجبدور بده
ارائه توضیح نمایند .بااینحال ،ممکن است حق صحبت کردن بزهکدار بدا اصدل محرمانده بدودن در
تعارض قرار بگیرد؛ زیرا صحبت کردن بزهکار در مقام دفاع از خود گاهی مسدتلزم افشدای اطالعدات
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مطرحشده در فرآیند میانجیگری است .همچنین ممکن است مراقبت از مقدررات محرمدانگی آزادی
بزهکاران را در خصوص توضیح و دفاع از اتهامداتی کده علیده آنهدا وجدود دارد محددود کندد .بدزه
دیدگان نیز میتوانند در خصوص توافق صورت گرفته اظهارنظر کرده و از عدواقبی کده جدرم بدرای
آنها به همراه داشته بگویند .ولی در اینجا نیز اصل محرمانه بودن ممکدن اسدت بدرای آنهدا مدانع
ایجاد کند و آنها قادر به بیان کامل این آثار و عواقب با توجه به رعایت اصل محرمانه بودن فرآیندد
میانجیگری نباشند و احترام به محرمانه بودن میانجیگری میتواند برای بزه دیده راجع به اظهداراتی
که بیان میکند محدودیت ایجاد کند ()van Schijnde, Ibid,p.52
راجع به این بحث در نظام عدالت کیفری ایران حسب ماده  208قانون آیین دادرسی کیفری و
تبصره یک 1آن ،بازپر به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یدا حسدب اعدالم
مقامات ذیربط  ،شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشدخیص
دهد میتواند احضار و در صورت عدم حضور جلدب نمایدد .وفدق مداده  820قدانون آیدین دادرسدی
کیفری 2قاضی دادگاه نیز میتواند در مواردی که کشف حقیقت و احقاف حق ،متوقدف بدر شدهادت
شاهد یا کسب اطالع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد شاهد یا مطلدع را
احضار و در صورت عدم حضور جلب نمایند .ازآنجاکه در ماده  208هیچگونه قیدی در خصوص نوع
یا شدت جرائمی که بازپر میتواند برای روشن شدن موضوع ،مطلع یا شداهد را احضدار یدا جلدب
نماید وجود ندارد بازپر اختیار احضار و جلب را در همه جرائم دارد .در ماده  820نیز با توجه بده
قید «نظم عمومی» و ازآنجاکه هر عملی که وارد قلمرو حقوف کیفری میشود علیاالصول بدهندوعی
بانظم عمومی در ارتباط است ،قانونگذار این اختیار را به مقامات قضایی داده است تا هر شخصی را
با شرایط ذکرشده بهعنوان مطلع یا شاهد احضار یا جلب نماید؛ بندابراین چنانچده در طدول فرآیندد
میانجیگری هر یک از شرکتکنندگان اظهاراتی را بیان نمایند در صدورت عددم حصدول نتیجده در
فرآیند میانجیگری و ارجاع موضوع به فرآیند رسمی رسیدگی در خصوص جرم موضوع میدانجیگری
و یا سایر جرائم ارتکابی ،این نگرانی وجود خواهد داشت که با تقاضای طرفین یا به تشدخیص خدود
مقام قضایی ،میانجی یا سایر شرکتکنندگان بدهعندوان م طلدع یدا شداهد احضدار یدا جلدب گردندد،
1ماده  -208بازپر به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعالم مقامات ذیدربط ،شخصدی
ک ه حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد ،برابر مقررات احضار میکند.
تبصره  -1در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب میشود؛ امدا در صدورتیکه
عذر موجهی داشته باشد و بازپر آن عذر را بپذیرد ،مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب میشود.
 2ماده  -820شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار میشود .چنانچه شاهد یا مطلع بددون عدذر موجده در جلسده
دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاف حق ،متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطالع از مطلع باشد و یدا جدرم
با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد ،به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب میشود.
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هیچگونه استثنائی نیز در این زمینه قانونگذار تعیین ننموده است .تعدارض موجدود در اینجدا بدین
مواد  208و  820قانون آیین دادرسی کیفری با مواد  111و  221آیدیننامده میدانجیگری هسدت از
یکسو حسب مواد  208و  820قانون آیین دادرسی کیفری این اختیار به قضات دادهشده اسدت تدا
میانجی و سایر شرکتکنندگان در فرآیند میانجیگری را بهعنوان گواه یا شداهد احضدار نمایندد و از
سوی دیگر مطابق مواد  11و  21آییننامه میانجیگری تمام اظهارات و مطالب بیانشدده در فرآیندد
میانجیگری محرمانه تلقی گردیده است و نقض محرمانگی موجب مسئولیت خواهد بود.
حال سؤالی که در اینجا به ذهدن متبدادر مدیشدود ایدن اسدت کده اگدر میدانجی یدا هریدک از
شرکتکنندگان بهعنوان مطلع یا گواه در خصوص اظهاراتی که طرفین در طول فرآیند میدانجیگری
بیان کردهاند احضار گردند تکلیف آنها چیست؟ از یکسو در صورت عدم حضدور آنهدا در مرجدع
قضایی امکان جلب آنها وجود دارد و از طر دیگر چنانچه میدانجی در مرجدع قضدایی حاضدر و در
خصوص اظهارات طرفین در طول میانجیگری افشاء گری نماید ممکن است مشمول ضمانت اجرای
تعیینشده در آییننامه میانجیگری گردد .برای حل این تعارض باید گفت که قانون آیدین دادرسدی
کیفری ازجمله قوانین امری است و مطابق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی قضات دادگاهها باید
از اجرای آییننامههایی که برخال قوانین میباشند خودداری نمایند؛ بنابراین چنانچده میدانجی یدا
سایر شرکتکنندگان حسب درخواست مقامات قضایی مجبدور بده افشدای اطالعدات بیدانشدده در
فرآیند میانجیگری گردند مسئولیتی نخواهد داشت؛ اما با توجه به وجود حق سکوت برای مطلع یدا
گواه در نظام حقوقی ایران و عدم امکان اجبار مطلع یا گواه به شهادت ،در صورت احضار یدا جلدب،
میانجی یا سایر شرکتکنندگان این اختیار را خواهند داشت تا از حق سکوت خود در جهدت حفدظ
محرمانگی فرآیند میانجیگری کیفری استفاده نمایند.

 .3.3تعارض اصل محرمانگی با افشاء جرائم ارتکابی سابق
به دلیل اینکه فرآیند میانجیگری بزهکاران را تشدویق مدیکندد تدا بدهصدورت آشدکارا در خصدوص
جرائمی که قبل از میانجیگری مرتکب شده اند حر بزنند ،ممکن است در حدین دفداع از خدود یدا
برای رهایی از احسا گناه به ارتکاب جرائمی جزء جرم اخیر که موضوع میانجیگری هسدت ،اقدرار
کند .در این هنگام که بزهکار این اطالعات را افشاء میکند تکلیف میانجی در خصدوص گدزارش آن
به مقامات مربوطه چیست؟ برخی پیشنهاد دادهاند که سیاستهای عمومی مربوط به اجرای قدوانین

 .1ماده  -11میانجیگر نسبت به حفظ تمام اطالعات و اسراری که از طرفین در جریان میانجیگری بده دسدت مدیآورد
حسب مورد مسئول است.
 .2ماده  -21کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرآیند میانجیگری جنبه محرمانه دارد.
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شود)Thompson,1997,p -329( .

کیفری باید نسبت به حفظ حریم خصوصی در میانجیگری اولویت داده
بنابراین ،اگر یکی از طرفین فعالیتهای مجرمانه گذشته خود را افشاء کند نباید این اظهارات دارای
مزیت محرمانگی باشند .عدهای دیگر مخالف این دیدگاه هستند و بر این باورند کده محرمانده تلقدی
کردن اقرار مربوط به فعالیتهای مجرمانه گذشته در طول میانجیگری نباید بدهعندوان یدک امتیداز
محسوب شود تا درباره استثناء پذیر بودن آن تردیدی پدیی آیدد بلکده محرمانده بدودن جدزء ذات
میانجیگری است .در غیر این صورت باعث حذ برنامههدای میدانجیگری کیفدری و از بدین رفدتن
میانجیگری در انواع دیگر اختالفات نیز خواهد بود ()Kirtley, 1995,p 4
در نظام عدالت کیفری ایران اشخاص عادی تکلیفی جهدت اطدالع جدرائم ارتکدابی بده مقامدات
رسمی ندارند (نجفی توانا ،فددایی  ،1818ص  )131بلکه قانونگذار مصادیق این تکلیف را در مدوارد مختلدف
مشخص نموده است .بهعنوانمثال در ماده  606قانون تعزیرات راجدع بده گدزارش جدرائم مدالی در
حوزه کاری خود ،یا مواد  18و  18قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فسداد مصدوب 1810
چنین تکلیفی را بر عهده اشخاص خاصی قرار داده اسدت .حسدب مداده  12قدانون آیدین دادرسدی
کیفری «هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابلگذشت در حوزه کاری خدود
مطلع شوند ،مکلف اند موضوع را فوری به دادستان اطالع دهند» به عقیده برخی منظور از مقامات و
اشخاص رسمی عبارت است از مدیران و کارکنان سازمانها وادارات دولتی و عمومی ،اعدم از اینکده
این اشخاص با سازمان یا اداره مزبور رابطه رسدمی یدا اسدتخدامی داشدته باشدد (خدالقی ،1818،ص )11
بنابراین اشخاص عادی تکلیفی به اطالع به مقامات صالحه در خصوص جرائمی کده از آنهدا بده هدر
طریقی مطلع شوند ،ندارند .در خصوص این موضوع آییننامه میانجیگری در امدور کیفدری در نظدام
کیفری ایران چه سیاستی را اتخاذ کرده است؟ آیا میدانجی گدر وظیفدهای در خصدوص گدزارش یدا
اطالع نسبت به جرائمی که طرفین درگذشته مرتکب شدهاند و به هر طریقی میانجی گدر در حدین
فرآینددد میددانجیگری از ارتکدداب آنهددا مطلددع گردیددده اسددت دارد؟ اگددر میددانجی در طددول فرآینددد
میانجیگری در خصوص سایر جرائمی که طرفین مرتکب شدهاند اطالعی حاصل نمایدد تکلیدف وی
چیست؟ در پاس به این پرسی باید گفت که مطابق آییننامه کلیه مطالب و اظهدارات طدرفین در
فرآیند میانجیگری جنبه محرمانه دارد و میانجی گر مکلف به حفظ تمام اسرار و اطالعاتی است کده
در جریان میانجیگری به دست میآورد .از طر دیگر میدانجی گدر بدهعندوان مقامدات و اشدخاص
رسمی» محسوب نمیگردد تا وی را مکلف به اطالع به دادستان در خصوص جرائمدی نمدود کده از
وقوع آنها به هر طریقی مطلع میشود؛ بنابراین ،باید در پاس به این سؤال به سایر قوانین و مقررات
کیفری مراجعه نمود .ازآنجاکه میانجی نیز یک فرد عادی محسوب مدیگدردد ،بندابراین چنانچده در
طول فرآیند میانجیگری از ارتکاب هر نوع جرمی توسط طرفین درگذشته مطلع گدردد تکلیفدی بده
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گزارش یا اطالع آن به مقامات قضایی ندارد و نوع و شدت جرائم ارتکابی نیز در این خصدوص مدؤثر
نخواهد بود.1

 .4.3تعارض اصل محرمانگی و جرائم احتمالی ارتکابی در آینده
آیا وقتی اطالعات بهدستآمده در خصوص تهدید به ارتکاب جرم در آینده باشد ،میانجی موظف بده
افشای اطالعات بهدستآمده در روند میانجیگری هست؟ بیشتر کدهای اخالقی بدرای پزشدکان ،وکدال،
روانشناسان و سایر حرفهایها ،اجازه میدهند که این محرمانگی درصدورتیکده آنهدا ازلحداظ منطدق
حرفهای معتقد باشند در صورت عدم افشاء این اطالعات ممکن است صددمات شددید بددنی یدا مدر
اتفاف افتد ،نقض شود .تهدیدات قریبالوقوع در خصوص آسیبهای جسدمی شددید بایدد بده مقامدات
صالح گزارش شود ( .)Thompson, Ibid,p. 365در حال حاضر وظیفده اطدالع نسدبت بده جدرائم آیندده بده
شخص ثالث بهطور خاص به میانجیها تحمیل نشده است .هرچند که با یک قیا مدوازی نسدبت بده
وظیفه سایر حرفهایها میتوان قائل به این شد که میانجیها نیز این وظیفه رادارند ()Gibson,1992,p- 25
در حال حاضر کدهای اخالقی مربوط به میانجیگری بهوضوح بیان نکردهاند که آیدا میدانجی یدک وظیفده
اخالقی برای هشدار دادن درباره قصد هریک از طرفین برای ارتکاب جرمدارندد؟ ()Ellen Reimund, Ibid,p.408
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا باید در خصوص همه جرائم مربوط بده آیندده بدهطدور
یکسان برخورد کنیم؟ آیا باید وضعیت هشدار و غیر محرمانه بودن تهدیدات قریبالوقوع صرفاً محددود بده
جرائم مهم یا مستلزم مر اعمال شود و در خصوص جرائم علیه اموال و جرائم سدبک اصدل محرمدانگی
حمایت شود؟
در خصوص جرائم مربوط به آینده برای نمونه در مقررات ایالت اورگدان دقدت بیشدتری صدورت
گرفته است؛ جایی که میانجی معتقد باشد افشای مکالمات به خداطر جلدوگیری یکدی از طدرفین از
ارتکاب جرمی که احتماالً نتیجه آن مر یا صدمه شدید جسمانی بده یدک شدخص معدین هسدت
افشاء آن الزم است )Ellen Reimund, Ibid,p.414( .ازاینرو تهدیدات شامل جرائم سنگین یا مر هست
درحالیکه بررسی اساسنامه ایالتهای دالویر و تنسی نشان مدیدهدد کده آنهدا در خصدوص عددم
افشای هرگونه تهدید نسبت به صدمه جسمانی یا خسارات مالی در ارتبداط بدا طدرفین اخدتال یدا
اشخاص ثالث حمایتی در نظر نگرفتهاند و عدمحمایت از اصل محرمانه بودن در خصوص تهدیدد بده
آسیبهای جسمانی صر نظر از اینکه آسیب جدی باشد یا نه پییبینی گردیده اسدت .همچندین
تهدیدات در خصوص صدمه به اموال نیز گسترش پیداکرده است ()Ibid,p.414
 .1هرچند همان طور که در صفحات بعدی اشاره خوهیم کرد ،اتخاذ رویه یکسان در خصوص کلیه جرائم بدون توجه بده
نوع و شدت آنها و نیز جرائم ارتکابی برعلیه همه بزه دیدگان قابل انتقاد باشد.
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با توجه به قوانین موجود در ایران و نیز مقررات پییبینیشده در آییننامه میانجیگری در امدور
کیفری در حال حاضر میانجی تکلیف قانونی جهت گزارش تهدیدات احتمالی به مقامات قضدایی یدا
در اختیار قرار دادن اطالعاتی که بیانگر تهدید به ارتکاب جرم در آیندده باشدد نددارد .ایدن رویکدرد
قانونگذار با توجه به پیچیده شدن ماهیت جرائم ارتکابی بدا واقعیدات اجتمداعی چنددان هدمخدوانی
ندارد .درواقع قانونگذار نباید رویه یکسانی نسبت به جرائم مهم و شددید و جدرائم غیدر مهدم اتخداذ
نماید؛ زیرا آثار بعضی از جرائم در صدورت وقدوع غیرقابدلجبدران و موجدب ورود خسدارات فراواندی
خواهد شد .باید پیشگیری از وقوع اینگونه جرائم از سوی قانونگذار در اولویت قدرار گیدرد .یکدی از
شیوههای پیشگیری از وقوع این نوع جرائم ،گزارش آن به مقامات رسمی قبل از وقوع جرم از ناحیه
افرادی است که به هر طریقی از احتمال وقوع آنها مطلع مدیشدوند .منطدق نمدیپدذیرد عضدوی از
جامعه از وقوع چنین جرائمی در آینده اطالع داشته باشد و تکلیفی به گزارش آن نداشته باشد.

 .5.3تعارض اصل محرمانگی و سوءاستفاده از کودکان یا بزرگساالن آسیبپذیر
با توجه به اینکه بسیاری از برنامههای میانجیگری بزه دیده -بزهکار با نوجواندان کدار مدیکنندد در
جریان گفتگو در خصوص اینکه چرا یک بزهکدار مرتکدب جدرم مدیشدود ،ممکدن اسدت اطالعدات
قابلاستفادهای در خصوص شرایط زندگی کودکان ازجمله کودکآزاری به دست آید ،وظیفه قدانونی
میانجی در خصوص گزارش موارد کودکآزاری چیست؟ در این خصوص وظیفه قدانونی میدانجی در
مددورد گددزارش مددوارد کددودکآزاری ناشددی از یددک الددزام قددانونی در تمددام  10ایالددت آمریکاسددت
( )Carolin,1998,p- 183اگرچه در سرتاسر آمریکدا قدوانینی وجدود دارندد کده گدزارش سوءاسدتفاده از
کودکان و افراد آسیبپذیر را برای همه افراد اجباری دانستهاند .تعدادی قوانین پراکنده نیدز وجدود
دارند که مصادیق کسانی را که وظیفه گزارشها اجباری را دارند تعیدین نمدوده اسدت .بدهطدورکلی
فهرستی از حرفهایها که باید خشونت علیه کودکان و افراد آسیبپذیر را گزارش بدهند عبدارتاندد
از؛ پزشددکان ،پرسددتاران ،مددددکاران اجتمدداعی ،روانشناسددان ،مقامددات دولتددی ،وکددال ،روحددانیون و
دندانپزشکان )Ibid,p.183( .در برخی موارد میانجیگریها مجاز هستند که دالیل و شواهد مربوط بده
کودکآزاری را گزارش نمایند اما فاش کردن آنها ضروری نیست؛ حتدی گدزارشهدای اجبداری در
خصوص کودکآزاری تا زمانی که بهعنوان یک میانجی خدمت میکنند بهعنوان یک تکلیف قدانونی
بهحساب نمیآید ()Volpe,2000,p- 6
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در ایران حسب ماده  6قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1کلیه افراد و مؤسسدات و مراکدزی
که به نحوی مسؤولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهدهدارند ،مکلفاند بهمحدض مشداهده
موارد کودکآزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیمی مقتضی به مقامدات صدالح
قضائی اعالم نمایند .همانگونه که مالحظه میشود وظیفه گزارش اجباری جرم کدودکآزاری تنهدا
ب رای افراد و مراکزی که به نحوی مسئول نگهداری و سرپرستی کودکان میباشند اجبداری گردیدده
است و سایر افراد تکلیفی در این خصوص ندارند .لذا به نظر میرسد بده جهدت اینکده میدانجی گدر
مسئول مراقبت و نگهداری از کودکان نیست وظیفهای نیدز در ایدن خصدوص نددارد و در خصدوص
جرائم ارتکابی علیه بزر ساالن آسیبپذیر نیز با توجه به عدم پییبینی تکلیفی از سوی قانونگذار
جهت اطالع یا گزارش اجباری جرائم ارتکابی برعلیه آنها میانجی تکلیفی در این خصوص ندارد .به
نظر میرسد این رویکرد قانونگذار برخال حقوف بدزه دیددگان گدروههدای خداص باشدد؛ زیدرا بدزه
دیدگانی مانند کودکان و نوجوانان ،سالمندان و ناتوانان نیاز به حمایت بیشتری از سوی قانونگذاران
دارند .قانونگذار ایران با الحاف به کنوانسیون حقوف کودک در سال  ،1812ضرورت بازنگری قدوانین
و مقررات ملی را در این زمینه پذیرفته است؛ بنابراین ،لزوم تغییر قوانین فعلی به نفع بدزه دیددگان
خاص منجمله کودکان بهروشنی احسا میگردد تا اشخاصی که ازلحاظ حرفهای بدا کودکدان در
ارتباط هستند مانند وکال ،میانجی گرها ،پزشدکان ،پرسدتاران ،مدددکاران اجتمداعی ،روانشناسدان و
معلمان تکلیف به گزارش جرائم ارتکابی علیه کودکان را داشته باشند.

 .6.3تعارض اصل محرمانگی با افشاء اسناد ارائهشده
مطابق ماده  20آییننامه میانجیگری در امور کیفری ،میانجی گر نسبت به حفدظ تمدام اطالعدات و
اسراری که از طرفین در جریان میانجیگری به دست میآورد مسئول است .آییننامده هدیچ تفداوتی
در خصوص ماهیت و نوع اسناد ارائهشده قائل نگردیده است؛ بنابراین میانجی گر نسبت به هدر ندوع
اسناد و مدارکی که در حین میانجیگری به دست میآورد ،اعم از اینکده مربدوط بده قبدل از شدروع
فرآیند باشد یا در حین میانجیگری مسئول بوده و این اسناد محرمانه میباشند.
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ایران مقامات قضایی میتوانند هریک از شرکتکنندگان در
فرآیند میانجیگری را بهعنوان شاهد یا مطلع احضار نمایند و توافق طرفین مبنی بر محرمانده بدودن
فرآیند نیز تأثیری در این خصوص ندارد .همچنین ممکن است مقام قضایی درخواست ارائه اسناد و
1ماده  – ۶کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسؤولیت نگاهداری وسرپرسدتی کودکدان را بدر عهدده دارندد
مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگدرد قدانونی مرتکدب و اتخداذ تصدمیم مقتضدی بده
مقامات صالح قضائی اعالم نمایند تخلف از این تکلیف موجب حب تا شی ماه یدا جدزای نقددی تدا پدن میلیدون
( )1000000ریال خواهد بود.
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مدارکی را نماید که بزهکار به میانجیگری ارائه نموده است .این سؤال قابلطرح اسدت آیدا میدانجی
الزامی به ارائه این اسناد و مدارک به مقامات قضایی دارد؟ ازیکطدر مطدابق مداده  21آیدیننامده
میانجیگری ارائه این اسناد و مدارک به جهت محرمانه بودن آنها موجب مسئولیت خواهد بدود و از
سوی دیگر مطابق ماده  118قانون آیین دادرسی کیفری 1بهصراحت بیان گردیده است کده هرگداه
متهم نوشته ،اسناد ،مدارک و اسباب و ادله مؤثر در کشدف جدرم مربوطده را بده وکیدل یدا شدخص
دیگری بسپارد بازپر میتواند آنها را در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و برای عدم ارائه
آنها نیز ضمانت اجرا تعیین کرده است .به نظر میرسد مطالبه و بررسی اسناد و مدارک ارائدهشدده
از سوی متهم به میانجی از طر مقامات قضایی امکانپذیر هسدت و در ایدن خصدوص قدانونگدذار
محدودیتی را قائل نگردیده است .هرچند با توجه به اینکده میدانجیگری در ایدران هندوز در مراحدل
اولیه خود میباشد لذا برای پاس گویی دقیق به این مسائل باید منتظر نحوه عملکدرد رویده قضدایی
نیز ماند.
قانونی که بهطور خاص محرمانگی در برنامههای میانجیگری بدین بدزه دیدده و بزهکدار را پوشدی
میدهد بخی  118.018از قانون رویهها و شیوههای جبدران حقدوقی (مددنی) ایالدت تگدزا هسدت
مطابق این قانون؛ الف) به جزء مدوارد مشدخصشدده در زیرمجموعده () (e)، (d)،cو ) (fدر ارتبداط بدا
موضوع هرگونه اختال مدنی یا کیفری ،اطالعات ارائهشده توسط هریک از شدرکتکننددگان در یدک
روش جایگزین حلوفصل اختالفات محرمانه تلقی میشود  -خواه مربوط به قبدل یدا بعدد از رسدیدگی
قضایی رسمی باشد -و قابل افشاء نیست و بهعنوان یک مدرک علیده شدرکتکننددگان در یدک اقددام
قضایی یا اداری نمیتواند مورداستفاده قرار گیرد .ب) هر سابقه ایجادشده در طول فرآیندد حدلوفصدل
جایگزین برای اختالفات محرمانه است و شرکتکنندگان یا اشخاص ثالث تسهیلکننده در این فرآیندد
نمیتوانند شهادت یا گزارشی در خصوص اقدامات مربوطه یدا مسدائل ناشدی از موضدوع مدورد منازعده
بدهند و سوابق و اطالعات مرتبط با آن محرمانه محسوب میگردد (( Ellen Reimund, Ibid, p. 411
مقررات ایالت اورگان نیز استفاده از مکاتبات مربوط به میانجیگری را بهعنوان پذیرش جرم و یدا
بهعنوان مدرک علیه بزهکار در دادگاه ممنوع اعالم کرده است .بااینحال مواردی مانند کودکآزاری
یا جرائم علیه سالمندان که گزارش آنها الزامی است تحت شمول اصل محرمانگی قرار نمیگیرندد.
مطابق مقررات ایالت اوکالهاما اطالعات دریافت شده توسط میانجی یا شخص اسدتخدامشدده بدرای
 .1ماده  -118هرگاه متهم ،نوشته ،اسناد ،مدارک ،اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خدود یدا شدخص
دیگری بسپارد ،بازپر میتواند آنها را حسب مورد ،در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند .درصدورت اسدتنکا
اشخاص مذکور از ارائه آنها ،مستنکف به مجازات مقدرر بدرای خالصدی مدتهم از محاکمده محکدوم میشدود ،امدا در
صورتیکه این اشخاص عذر موجه داشته باشند ،ادله خود را به مقام قضائی رسیدگیکنندده ارائده میدهندد .نوشدته،
اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.
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کمک به میانجی «شامل گزارشها ،مصاحبهها ،یادداشتها ،خالصده پرونددههدا» ممتداز و محرمانده
است ()Ellen Reimund, Ibid,p.415

 .4اشخاص ملزم به رعایت اصل محرمانگی
در فرآیند میانجیگری افدراد مختلفدی حضدور دارندد تشدخیص اینکده رعایدت مقدررات مربدوط بده
محرمانگی از جانب کدامیک از افراد دخیل در این فرآیندد الزم اسدت از اهمیدت زیدادی برخدوردار
است .مطابق ماده  11آییننامه میانجیگری در امور کیفری در صدورت تشدخیص میدانجی و توافدق
طرفین حضور سایر اشخاص با رعایت ماده  11آییننامده میدانجیگری بالمدانع هسدت؛ بندابراین در
صورت حضور سایر اشخاص در فرآیند میانجیگری وفق ماده  11آییننامه این افدراد نیدز مکلدف بده
حفظ تمام اطالعات و اسراری هستند که در جریان میانجیگری بده دسدت مدیآورندد و در صدورت
افشاء مسئول خواهند بود .همچنین مطابق مداده  21آیدیننامده میدانجیگری امکدان حضدور سدایر
اشخاص و سازمانها در فرآیند میانجیگری درصورتیکه بزه دیده یا بزهکار زیر  13سال سن داشدته
باشند با تشخیص میانجی گر و بدون نیاز به موافقت طرفین فراهم مدیباشدد .هرچندد در مداده 21
آییننامه ضمانت اجرای ماده  11آییننامه میدانجیگری پدییبیندی نگردیدده اسدت ،ولدی بده نظدر
میرسد این عدم تصریح به ضمانت اجرای ماده  11آییننامه میانجیگری در ماده  21صدرفاً بدا ایدن
فرض بوده است که افراد حاضر در سازمانهای مردمنهاد به جهت حرفهای بودن ،خدود را ملدزم بده
رعایت اصل محرمانه بودن این فرآیند خواهند نمود؛ بندابراین عددم قیدد ضدمانت اجدرای مداده 11
آییننامه بهمنزله عدم وجود ضمانت اجرا در صورت افشاء اطالعات نیست و قید «سایر اشخاص» در
ماده  11آییننامه میانجیگری اشخاص موضوع ماده  21آییننامه میانجیگری را نیز دربرمی گیرد.
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیدا ضدمانت اجدرای تعیدینشدده در مداده 11
آییننامه میانجیگری صرفاً ناظر به میانجی گر و سایر اشخاص حاضر در این فرآیند هست یا شدامل
بزه دیده و بزهکار نیز میشود؟ مطابق مداده  21آیدیننامده میدانجیگری کلیده مطالدب و اظهدارات
طرفین در فرآیند میانجیگری محرمانده اسدت و ایدنیدک قاعدده کلدی هسدت کده نداظر بده کلیده
شرکتکنندگان در فرآیند میانجیگری هست و هیچیک از شرکتکنندگان حق افشاء این اطالعدات
را ندارند آنچه در اینجا مبهم است امکان تسری ضمانت اجرای تعیینشدده در مداده  11آیدیننامده
میانجیگری به بزهکار و بزه دیده هست؛ زیرا ضمانت اجرای ماده  11آییننامه صرفاً ناظر به میانجی
و اشخاص ثالث هست .نکته مهم دیگر تعیین میزان و نوع ضمانت اجرای مدنظر ماده  11آییننامده
میانجیگری هست .در صورت افشاء ایدن اطالعدات ،ضدمانت اجدرای مقدرر در مداده  11آیدیننامده
میانجیگری چیست؟ به نظر میرسدد گذشدته از ایدنکده در صدورت ورود خسدارت از بابدت افشداء
اطالعات به هریک از طرفین ،افشاء کننده مسئول جبران خسارت خواهد بود ،امدا ازلحداظ کیفدری
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نیز افشاء کننده مطابق ماده  683قانون مجازات اسالمی 1قابل مجازات خواهد بود؛ زیرا مطابق ایدن
ماده کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسدرار مدیشدوند هرگداه در غیدر مدوارد
قانونی ،اسرار مردم را افشاء کنند قابل مجازات خواهند بود؛ کده بدا عنایدت بده مداده  21آیدیننامده
میانجیگری ،میانجی نیز در صورت افشای اسرار و اطالعات مربوط به فرآیندد میدانجیگری مشدمول
مجازات ماده  683قانون مجازات اسالمی خواهد بود.

نتیجهگیری
معیارهای مختلفی در پروتکلها و معاهدات بینالمللی و نیز قوانین داخلدی بدرای برگدزاری فرآیندد
میانجیگری کیفری مناسب و نیز موفقیت این فرآیند وضع گردیده است .یکدی از ایدن اصدول اصدل
محرمانگی است که در اصول اساسی مورداسدتفاده در برنامدههدای عددالت ترمیمدی در موضدوعات
کیفری سازمان ملل و توصیهنامه شورای اروپا مدون شده است .همچنین دستورالعملهدای اخالقدی
توصیهشده توسط انجمن میانجیگری کیفری و گروه اروپایی برای کارآمدی عددالت ،راهنمداییهدا و
توصیههایی را در این خصوص داشتهاند .ازجمله اینکه رعایت اصل محرمانگی در فرآیند میانجیگری
یکی از اصول مبنایی و اساسی در این فرآیند است؛ مگر اینکه با توافق طرفین یا بهموجدب الزامدات
قانونی در بعضی از موارد این اصل نادیده گرفته شود.
این معیارها و راهکارها جهت حفظ و تضمین منافع شرکتکنندگان و اطمینان از مشارکت بدزه
دیده و بزهکدار در ایدن فرآیندد و تبدادل آزاد اطالعدات وضدع گردیدده اسدت .یکدی از راهکارهدای
پییبینیشده آن است که میانجیگری در یک محیط محرمانده برگدزار شدود .محرمانده بدودن ایدن
فرآیند ممکن است با برخی از اصدول حقدوف جزایدی و مددنی ناسدازگار باشدد و برخدی از اصدول و
هنجارهای قانونی را به چالی بکشد .ازجمله این هنجارها و اصول میتوان به ارائده گدزارش جدرائم
ارتکابی مربوط به گذشته از سوی هر یک از طرفین این فرآیندد ،یدا تصدمیم هدر یدک از آنهدا بده
ارتکاب جرمی در آینده و نیز جرائمی که علیه کودکان و افراد سالمند یا کمتوان ارتکاب یافته اسدت
اشاره کرد .همچنین در مواردی ممکن است شرکتکنندگان در میانجیگری الزام به شهادت یا ارائده
اطالعات و مدارک ارائهشده داشته باشند .در حال حاضر بدا توجده بده مقدررات کیفدری موجدود در
حقوف ایران در بسیاری از این موارد بین آییننامه مربوط به میانجیگری و رعایت اصل محرمانگی و
قوانین جزایی تعارض وجود دارد؛ بنابراین به نظر میرسد بدهمنظدور رعایدت ایدن اصدل در قدوانین

 .1ماده  683د اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی کهبه مناسدبت شدغل یدا حرفده خدود محدرم اسدرار
میشوند هرگاه در غیر از موارد قانونی ،اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حب و یا به یدک
میلیون و پانصد هزار تا شی میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند.
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محرمانگی در فرآیند میانجیگری کیفری

 یا عدم الزام به ارائه،داخلی بهوضوح اس تثنائات آن مشخص گردد و امتیازاتی مانند امتناع از شهادت
 یا اینکه موارد استثنائی را محددود بده جدرائم خداص و مشخصدی گدردد تدا.دالیل پییبینی گردد
 بهاحتمدالزیداد روندد.استفاده از فرآیند میانجیگری کیفری با اطمینان خاطر بیشتری صورت گیرد
میانجیگری با اظهارات بزهکار در خصوص سایر جدرائم ارتکدابی و یدا ارتکداب جدرم در طدول روندد
میانجیگری عقیم میماند و دامنه فعلی از اصل محرمانه بودن ممکن است در مدواردی کده گدزارش
.میانجی باعث متوقف شدن فرآیند میانجیگری میگردد باعث بزه دیدگی مجدد بزه دیده گردد
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