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A B S T R A C T 
Background and purpose: With regard to the approval of the procedural law 
approved in 1392, which was a step forward during these few years, it is 
possible to see more and more attention to the plaintiff's rights in this law. In 
the new law, the legislator has considered rights for the plaintiff, such as 
protection of the plaintiff against confrontation with the accused, protection of 
the plaintiff's identity, the right to benefit from compensation and the right to 
protect the plaintiff against threats, each of these components is a kind of 
moderation in the field of recognition. Knowing the rights of the plaintiff. 
Method: According to the nature of the topic and the intended goals, the present 
research is qualitative in terms of type and descriptive and analytical in terms of 
method and is based on explanation, explanation, explanation and reasoning 
based on the materials extracted from the sources. 
Findings: In the case of the plaintiff's request, if the prosecutor or the 
investigating officer deems the study or access to all or some of the documents 
in the case to be contrary to the necessity of discovering the truth, he will issue 
an order rejecting the request, stating the reason. The decision to reject the 
request mentioned in the previous point is communicated to the plaintiff in 
person and can be challenged in the competent court within three days. The 
court is obliged to consider the objection and make a decision in extraordinary 
time. The court's decision is final. Results: It is possible to explain the rights and 
criminal laws of Iran and compare the rights and powers of the plaintiff in 
criminal proceedings and provide the necessary suggestions in order to 
eliminate the defects. After explaining the situation of the plaintiff and 
examining the rights and powers of the plaintiff, the researcher tries to 
investigate the existing situation in the protection of the plaintiff in the process 
of proceedings, although the most worthy of comment in this process is the 
initial stages of the process, i.e. the entry of a person as a plaintiff. However, the 
plaintiff's rights have been examined in other stages and in the rules of 
procedure approved in 1392. 
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 چکیده
 

 طول در جلوروبه قدمی که 1392 سال مصوب دادرسی آیین قانون تصویب به توجه با: هدف و زمینه

 در مقنن. نمود مشاهده قانون این در را شاکی حقوق به بیشتر چه هر توجه توانمی بوده، سال چند این

 از حفاظت متهم، با رویارویی برابر در شاکی از حفاظت همچون حقوقی شاکی برای جدید قانون

 نظر در را تهدید برابر در شاکی از حفاظت حق و خسارت جبران از مندیبهره حق شاکی، هویت

. است شاکی حقوق شناختن رسمیت به ی درزمینه اعتدال نوعیبه هرکدام هامؤلفه این که است گرفته

 روش، ازنظر و کیفی نوع، حیث از موردنظر اهداف و موضوع ماهیت به توجه با حاضر پژوهش: روش

 از شدهاستخراج مطالب اساس بر استدالل و تشریح تبیین، توضیح، بر مبتنی و است تحلیلی و توصیفی

 .است منابع

 تمام به دسترسی یا مطالعه کنندهتحقیق مقام یا دادستان چنانچه شاکی، درخواست صورت در: هایافته

 را درخواست رد قرار دلیل، ذکر با بداند، حقیقت کشف ضرورت با منافی را پرونده اوراق از برخی یا

 سه ظرف و شودمی ابالغ شاکی به حضوری قبل، نکته در مذکور درخواست رد قرار. کندمی صادر

 و رسیدگی اعتراض به العادهفوق وقت در است مکلف دادگاه. است صالح دادگاه در اعتراضقابل روز

 و رانای ورشک ریفیک نیوانق و قوقح نییبت: نتایج. است قطعی دادگاه تصمیم. کند تصمیم اتخاذ

 عرف منظوربه الزم اداتهنشیپ یارائه و کیفری هایرسیدگی در شاکی اختیارات و حقوق یهسایقم

 اختیارات و حقوق بررسی و شاکی وضعیت تبیین از پس تا دارد سعی پژوهشگر. است ودوجم صایقن

 آنچه هرچند دهد قرار موردبررسی دادرسی فرآیند در را شاکی از حمایت در موجود وضعیت شاکی،

 عنوانبه شخص یک ورود بدو یعنی فرایند ابتدایی مراحل است فرآیند این در نظر امعان شایسته بیشتر

 موردبررسی نیز 1392 مصوب دادرسی آیین قوانین در و دیگر مراحل در شاکی حقوق اما است شاکی

 .است قرارگرفته

 اطالعات مقاله 

 1401 آبان 25 تاریخ دریافت:

 1401 بهمن 9 :تاریخ پذیرش

 1401 بهمن 14تاریخ آنالین شدن: 

 JLPS-2301-1055: آی دی مقاله
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 مقدمه

طرف همیشه مرجع بیتظلم و دادخواهی اشخاص در یک 

جواماع   هاا و در ادوار مختلف تاریخی دغدغه خااطر انااان   و

بشری بوده اسات شاخا اعام از حقیقای و حقاو ی کاه باه        

آورد خواهاان احقااق حاو خاود در     دستگاه  ضاا اتتجاام مای   

ماوازین عادتت از    رعایات اناااف و   کمترین زمان ممکنه باا 

ساوی  سوی محکمه است که در مراحا  مختلاف دادرسای از    

افراد و مقامات مائول ماتلزم پیگیری شایااته اسات بررسای    
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این زمینه  حقوق چنین اشخاصی ما را به راهکاری راهبردی در

خاالل چناین بررسای نقاا       رهنمون خواهد ساخت وباتتبع از

در ایان    وت وضعیت موجاود آشاکار خواهاد شاد      ضعف و

ز مقایاه آیا ا است؛ سؤالمقاته پژوهشگر به دنبال پاسخ به این 

حقوق شاکی با حقوق متهم در  اانون آیاین دادرسای کی اری     

طرفانه  ابا  تحقاو   یک دادرسی ماتق  و منا انه و بی 1392

 شاود کاه؛  مطرح می فرضیهدر پاسخ به سؤال فوق، این  ؟است

از مقایاه اجماتی حقوق شاکی با حقوق ماتهم   رسد،می نظر به

طرفی ارزیابی حقوق و از  1392در  انون آیین دادرسی کی ری 

و تکاتیف شااکی در  اانون مزباور یاک دادرسای مناا انه و       

 ایان  اهدداف یکای از   طرفانه،  اب  تحقاو اسات   ماتق  و بی

تدوین و تهیه یک تحقیو جامع درباره حقوق شاکی در تحقیو 

و  بارای ت اایر   و بیان راهی 1392 انون آیین دادرسی کی ری 

درزمینه ی چگونگی برخورد با ماتهم و   بهتر  وانین کارگیریبه

و  توسا   ضاات در دادساراها    جایگاه آن در جامعه است کاه 

است اده برای وکاال، اسااتید   همچنین  اب  های عمومی ودادگاه

 و    است  هاحقوق، سازمان زندان

 ضرورت پژوهش و اهمیت -1

آیین باوجود ارتقام حقوق شاکی در  انون ، پژوهش نیدر ا

هاا و کمبودهاایی در ایان زمیناه     ، کاستی1392دادرسی کی ری 

این  اانون   100ماده  3مثال در تباره عنوانشود  بهمشاهده می

شاکی باید از انتشار مطاتب و مادارکی کاه انتشاار    »آمده است: 

موجب  انون یا شرع ممنوع است امتنااع کناد مگار در    ها بهآن

برخای ازنظار شارع و    « اتح مقام احقاق حو خود در مراجع ص

توانات با ارائه مااادیو تمثیلای    انون ممنوع است حدا   می

هاتند، مخاطاب را راهنماایی کناد  ایاراد دوم آنکاه ضامانت       

اتخاااوص در اجرایای بارای انتشاار مطاتااب و مادار ، علای     

مواردی که شرع آن را ممنوع نموده مقرر نشاده اسات   اانون    

یاک ا ادامی نوپاا، دادرسای     در  1392آیاین دادرسای کی اری    

اتکترونیکی را برای تااهی  شاکایت شاکات و پیشاگیری در     

ها ابداع نموده اسات کاه   جویی در هزینهاطاته دادرسی و صرفه

هاای ززم  ا دامی نیکو و مبار  اسات اماا حقیقتاای زیرسااخت    

مدرن برای عملی شدن ایان ابتکاار فاراهم نیاات و در حاال      

بنااابراین  و محااروم اساات؛حاضاار، شاااکی عمااالی از ایاان حاا 

کمبودهایی در خاوص حقوق شاکی در این  انون وجود دارد 

ها سخن خواهد رفات  ضارورت   ت ای  در مورد آنکه بعدای به

گااار را وارد کارده اسات کاه در     دفاع از حقوق شاکی  اانون 

باه حقاوق    1392فرازهای مختل ی از آیاین دادرسای کی اری    

ارت بزه دیده اعم از ماادی و  شاکی اشاره نماید و بر تزوم خا

هاای  تواناد تماام ضارر و زیاان    معنوی تأکید بورزد: شاکی می

مادی و معنوی و منابع ممکن اتحاول ناشی از جرم را مطاتباه  

ضرورت جبران خااارت   ، آیین دادرسی کی ری( 14ماده  )کند

باه   92شاکی یا بزه دیده از منظر  انون آیاین دادرسای کی اری    

حتی فوت بزهکار ماانع از احقااق حاو وی     ای است کهدرجه

نگردد: سقو  دعوی عمومی موجب سقو  دعوی خاوصای  

نیات هرگاه تعقیب امر کی اری باه جهتای از جهاات  اانونی      

مو وف یا منتهی به صدور  رار منع تعقیب یا حکم برائت شود 

دادگاه کی ری مکلف است در صورتیکه دعاوای خاوصای در   

مبادرت به رسایدگی و صادور ر ی    شده باشدآن دادگاه مطرح

طور که اشاره شاد محقاو شادن عاداتت درگارو      همان 1 نماید

تأمین و تضمین حقوق افراد درگیر جرم اسات و یکای از ایان    

اعتنایی به این بنابراین هرگونه بی افراد بزه دیده یا شاکی است؛

تواناد تحقاو عاداتت را    موضوع اساسی یعنی حقوق شاکی می

سازد و عدم تحقو این مهم که رکان اصالی دادرسای    ناممکن 

باا   کی ری است یک دادرسی منا انه را مخت  خواهاد نماود   

که  انون آیین دادرسی کی ری تغییریافته  عنایت به این موضوع

 1392اساات و علیاارغم اینکااه  ااانون آیااین دادرساای کی ااری 

تر از  اوانین ساابو   تر و متر یحقوق شاکی متکام  درزمینه ی

یین دادرسی کی ری است اما با یک مقایاه اجماتی ناابت باه   آ

اتشاعاع  رارگرفتاه   یابیم حقوق شاکی تحات حقوق متهم، درمی

طور با توجه به اینکاه  است و بایار کمرنگ شده است و همین

در این زمینه تحقیو چندانی به علت جدید بودن  انون به عم  

                                                           
 1392ی ریک یدادرس نیی، آ20ماده  1
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طلباد در  ه مای ای هاتند کنیامده است  همه از جهات ضروری

 ومانع انجام بگیرد این زمینه تحقیقی جامع

 پژوهش ادبیات -2

 پیشینه 2-1

تحوزت حقوق بزه دیده از خألها تا احمدی، رامین؛  -

در سیاست جنایی جمهوری اسالمی ایران با نگرشی  هاینوآور

کارشناسی  نامهانیپا، جدید آیین دادرسی کی ری حهیبه ز

دانشکده ادبیات و علوم  -دانشگاه پیام نور استان تهران ، ارشد

است که اغلب در  یادهیجرم پدنتیجه تحقیو:  -1391، اناانی

گونه که بی و همان ردیگیتال ی بزهکار و بزه دیده شک  م

تاور نیات، در بیشتر موارد بدون بزه دیده نیز بزهکار  اب 

بزه دیدگی دو ممکن نخواهد بود  بدین ترتیب بزهکاری و 

اند که هرگونه مطاتعه جرم بدون توجه به روی یک سکه

بزه دیده دارای حقوق اناانی   ها نارسا خواهد بودهردوی آن

و اخال ی و عینی و مادی است و اص  رفتار منا انه ایجاب 

مثابه آنچه متهمان بر پایه اص  کند که حقوق مشخای بهمی

برای بزه دیدگان نیز فراهم  مندنددادرسی عادزنه از آن بهره

نگاه  وانین دادرسی کی ری که در ایران وجود دارد  .شود

دیدگاه سنتی به بزه دیده بوده و حقوق و اختیارات محدود 

شده است مث  تعقیب جرائم برای وی در نظر گرفته

گاشت منو  به شکایت متضرر از و وع جرم است و  اب 

از کی یات مخ فِ بوده  گاشتگاشت شاکی در جرائم غیر اب 

و پرداخت ضرر و زیان شاکی خاوصی یا  رار پرداخت آن 

ازجمله شرای  آزادی مشرو  بوده و حو شکایت از احکام و 

 رارهای کی ری، تأمین ضرر و زیان از مراجع کی ری و حاضر 

جلاه شدن در معاینات محلی و رونوشت گرفتن از صورت

ن آیین دادرسی کی ری در مربوطه، اما نیاز است که در  انو

خاوص حقوق و اختیارات بزه دیده اصالحات ززم به عم  

آید، به همین مناسبت زیحه جدید  انون آیین دادرسی کی ری 

فوق، باتر مناسبی را برای ی  درزمینه ییهایبا ایجاد نوآور

رعایت حقوق بزه دیده فراهم نموده است اگر چه این زیحه 

 .است نیتحاوتی در جای خود  اب  استدارای خالمهایی 

در تحقیو حاضر که باهدف بررسی تحوزت حقوق بزه دیده با 

های عمومی و مدنظر  رار دادن  انون آیین دادرسی دادگاه

انقالب در امور کی ری و زیحه جدید آن و ضرورت بحث و 

توصی ی و است اده از منابع معتبر _اهمیت آن به روش تحلیلی

شود تا با بررسی ها نگارش یافته، سعی میخانهموجود در کتاب

  .کتب و مقازت مطاتبی ارزنده در این باب ارائه نماید

بررسی مرحله تحقیو، ماائ  و صدا ت جع ری، امیر؛  -

 نامهانیپا، مشکالت آن در دادسرای عمومی و انقالب

دانشکده  ،دانشگاه پیام نور استان تهران، کارشناسی ارشد

به بررسی نتیجه تحقیو: پژوهش حاضر  – 1388، اتهیات

گانه دادرسی کی ری عنوان یکی از مراح  پنجمرحله تحقیو، به

  این تحقیو از نوع پردازدیدر دادسرای عمومی و انقالب م

است و با  شدهنیتدو یخواننظری و با است اده از روش کتاب

توجه به جدید بودن احیای دادسراها و ماائ  و ابهامات 

موجود بر سر راه دادسراها و محاکم و مردم مرحله تحقیو از 

ابتدا تا انتها بررسی و مواد سکوت یا ابهام  انون طرح و 

و چنانچه در این خاوص  یآورنظریات علمای حقوق جمع

وزشی اداره آموزش اداره حقو ی  وه  ضائیه و یا کمیایون آم

 وه  ضائیه اعالم نظر نموده باشد و یا دارای وحدت رویه 

صادرشده باشد و یا در نشات  ضایی دادگاتری نظری 

سپس موارد ضعف و  وت آن بررسی  شدهانیابرازشده باشد ب

شده است تا با نظراتی که با  واعد انطباق بیشتری دارد انتخاب

   ضات، وکال و عموم مردم شده توساست اده از نتایج حاص 

به ح ظ هر چه بیشتر حقوق اصحاب پرونده، تاریع در 

ها، ح ظ و حراست از حقوق رسیدگی، ارتقام کی ی پرونده

شهروندی و تبیین جایگاه و حدود اختیارات هر یک از 

مقامات  ضایی و مشخا نمودن نقا  ضعف و ارائه راهکار 

ر جهت دستیابی به به نظم حقو ی د تیبرای ح  آن و درنها

انجام تحقیقات عادزنه با در نظر گرفتن حقوق، منافع شاکی، 

 .متهم و جامعه رهنمون گردیم

بررسی تضمینات حقوق بشر در مشکین سنجابی، سارا؛  -

، دانشگاه  م، کارشناسی ارشد نامهانیپا ،تحقیقات مقدماتی



 

 
 

281 

 

1140 زمستان،  4،  شماره 2دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

ای حقوق های جهانی و منطقهاعالمیهنتیجه تحقیو:  -1388

بشر دربردارنده موازینی در ارتبا  با اصول آیین دادرسی 

ها بیشتر بر ح ظ منافع کی ری است که تأکید اصلی آن

)از  بی  متهم، شاکی و  ی ریاشخاص مرتب  با دادرسی ک

است  هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان  شهود و غیره(

انعکاس این موازین در  وانین داخلی است  ازجمله این اصول 

اند از: اص  و موازین در مرحله تحقیقات مقدماتی عبارت

برائت، تزوم دخاتت وکی ، منع هرگونه اکراه، اجبار و شکنجه 

و محدود کردن موارد بازداشت مو ت و غیره است  حقو دانان 

سازی  واعد آیین دادرسی کی ری، اصول منظور بهینههمواره به

دهند  یاه  رار میفوق را با این  انون مورد مطابقت و مقا

ها  ب  های حقوق بشر،  رناصول مورد تأکید در اعالمیه

وجود در موردتوجه دین مبین اسالم  رارگرفته است  بااین

جز  انون اساسی جمهوری اسالمی ایران،  وانین داخلی به

شود  اعطام اختیارات وسیع به اشکازتی در این زمینه دیده می

ی  در مرحله تحقیقات ضابطان، محدودیت حضور وک

مقدماتی، فقدان نا  انون صریح در رابطه با حو سکوت 

متهم و غیره ازجمله این ایرادات است  ازآنجاکه تحقیقات 

مقدماتی در  انون آیین دادرسی کی ری ایران با توجه به  انون 

شود، همین امر موجب احیام دادسرا به شیوه ت تیشی انجام می

در این مرحله بیشتر در معرض آسیب شود که حقوق متهم می

رو در این پژوهش بامطاتعه تطبیقی حقوق و  رار بگیرد  ازاین

های جهانی حقوق های متهم در حقوق ایران و اعالمیهآزادی

بشر مبادرت به ارائه پیشنهادهای سازنده ازجمله حضور 

 یدوشر  وکی  در تمام مراح  دادرسی، احیا پلیس  ضایی بی

اما در موضوع پژوهش حاضر تاکنون  .ه استو غیره شد

 صورت جامع صورت نگرفته است مطاتعه و پژوهشی به

 مبانی نظری 2-2

عداتت  یبه تحاظ بر رار یخاص گاهیجا یاز شاک تیحما

 یدادرس ندیدرفرا تیاست منظورازحما یهیاست  بد افتهی

ازجمله  تی  بلکه انواع حمااتین یی ضا یتهایصرفا حما

توان  یسان م نیدر برخواهدداشت و بد زیرا ن ینیتقن تیحما

 رهآن به یایآورده واز مزا یمیچتر عداتت ترم ریرا به ز یشاک

بعم  آمده تا پس از  ینامه کوشش انیپا نیمند ساخت درا

را در  یازشاک تیموجوددرحما تیوضع یشاک تیوضع نییتب

 شتری راردهد هرچند آنچه ب یمورد بررس یدادرس ندیفرآ

 ندیفرا ییمراح  ابتدا نداستیفرآ نیامعان نظر در ا اتهیشا

اما حقوق  باشدیم یشخا بعنوان شاک کیبدو ورود  یعنی

ازجمله آ د    بیراتاویاخ نیودر  وان گریدر مراح  د یشاک

 رار  یموردبررس زین 1392و ق م ا ماوب  1392ماوب 

است که  ی اتیو مراعات ظواهر و تشر یطرف یب  گرفته است

 یم یتلق ززم خاص، یحقو  اتمیس کیآن ها در  تیرعا

شک  ساختار  یکننده  نیدر وا ع تضم یگردد  عداتت صور

از  یکه مجموعه ا یگونه ا به است، ییاستقرار نظام  ضا

 یا هیرو ای یصور یعادزنه را به گونه ا یامدهایو پ نی وان

را  یا هیعداتت رو ادیبن ن،ی وان یاص  برابر  دینما نیتضم

به  ربازیگرچه از د ران،یا ی ریک نیدر  وان دهد  یم  یتشک

در  یاسالم ساختار حقوق شیکم و ب یسلطه و اجرا یواسطه 

در  یدر اسالم، شاک ینظام اتهام رشیو پا رانیا یجامعه 

 یاز و تیبرخوردار و حما یمناسب گاهیاز موارد از جا یاریبا

 مورد  بول وا ع شده بود، اما با توجه به یبه عنوان نگرش کل

به  گربارهیکه د میآن ازمندیدر علم حقوق ن دیجد یها دانش

را در مراح   یشاک گاهیو جا مینظر افکن ینظام حقو  نیا

 یصدور حکم و اجرا ،یدادرس و،یاعم از تحق ،ییمختلف  ضا

 یتا بتوان عالوه بر به دست آوردن شناخت میینمای حکم، بررس

 ی ریک عداتت در نظام یشاک گاهیاز جا یلیو ت ا ویکام ، د 

حاکم بر نظام  نیاز  واعد و  وان ییمحتوا یلیبا تحل ران،یا

فزون تر از عداتت  یبه سطح یابیدست در جهت ران،یا یحقو 

  مییحرکت نما یحقوق شاک ی نهیدر زم ی ریک

 نظریمباحث  -3

 مفهوم شاکی 3-1

استعمال ت ظ شاکی فق  مختا به ادبیات حقو ی نیاات  

 یگیارد گااه  های نیز مورداست اده  رار میبلکه در زبان محاوره

حتی این اصطالح در بین دانش آموزان یک مدرسه یاا در باین   
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برادران و خاواهران سااکن در یاک خاانواده کااربرد دارد تااا       

فرهنااگ فارساای معااین بااه معنااای  معنااای تغااوی شاااکی در 

در زتاین   ینکاررفته اسات  همچنا  کننده و گله کننده بهشکایت

شاده  ورداسات اده وا اع  م   rievert demannantمعاادل واهه  

 (Hajrati Majid, 2008: 89 )است 

اگر بخواهیم شاکی را از دریچه ادبیات حقو ی نگااه کنایم   

یکی از مقاماات  شود که از دست دیگری به به کای اطالق می

 Jafari، )رسمی مرجع شکایت تظلام شا اهی یاا کتبای بکناد     

Langroudi, 2003: 217 ) 

هاای عماومی و   مطابو ماده سه  انون آیین دادرسی دادگااه 

تعقیب متهم و مجرم از جهات جنباه   »انقالب در امور کی ری، 

اتهی و ح ظ حقوق عماومی و حادود اساالمی برابار ضاواب       

رئیس حوزه  ضاایی اسات و از جهات جنباه      انونی به عهده 

رئایس   «گردد خاوصی با تقاضای شاکی خاوصی شروع می

حوزه  ضایی نیازی به تعریف ندارد و مقامی اداری و مناوب 

گااار در تعریاف شااکی خاوصای د ات      است  وتای  اانون  

شخای که از و وع جرمی »دهد که: بیشتری دارد و توضیح می

احقی از  بیا   اااص و  ااف    متحم  ضرر و زیان شده و یا 

کند مدعی خاوصی و شاکی نامیده پیداکرده و آن را مطاتبه می

گاار در  امت اخیر همین مااده بارای تحقیاو     انون« شود می

پاردازد تاا هار    بیشتر به برشمردن انواع ضرر و زیاان هام مای   

وضعیتی ماتماک طرح شکایت نباشد و باب سو اسات اده در  

  ان باته بماند:برابر سوماست اده گر

  ضرر و زیان  اب  مطاتبه به شرح ذی  است:»

هااای مااادی کااه درنتیجااه ارتکاااب جاارم   ضاارر و زیااان -1

  شده است،حاص 

منافعی که ممکن اتحاول باوده و در ارار ارتکااب جارم،      -2

عباارات و   «شاود  مدعی خاوصی از آن محروم و متضرر مای 

نن بر ایان باوده   کند که  اد مقهای این ماده مشخا میواهه

است که واهه شاکی را صرفای برای کای به کار ببرد که درنتیجه 

ارتکاب جرم متحم  خاارت یا ضرر و زیان ماادی یاا فاوت    

من عت شده باشد یا اینکه حاائز حقای شاده باشاد مثا  حاو       

یابند  نکتاه  واسطه  ت ، بر  ات  می ااص که اوتیا دم مقتول به

کاردن آن باه ضارر و زیاان و     مهم در ضرر و زیاان، محادود   

خاارت مادی موجود یا آتی است  به عبارت بایار ساده، ایان  

به معنای آن است که افراد به دتیا  نااراحتی از یکادیگر و باا     

توانناد علیاه   ادعای متحم  شدن خاارات روحی و روانی نمی

اش هام  یکدیگر در مراجع  ضایی شکایت طرح کنناد  فلاا ه  

اربات ایراد چنین خاارتی که باه حاوزه    روشن است؛ زیرا اوزی

گردد بایار دشوار و بعضای محال است  رانیاای  روح و روان برمی

گیری تظلمات روحی وجود نادارد  باه   معیار عینی برای اندازه

گاار صرفای ضرر و زیان مادی موجود یا آتای  همین دتی   انون

  داند؛ بنابراین هرگوناه عما  را مبنای صحیح طرح شکایت می

دیگری که منتج به موارد فوق نباشد، حو شاکایت در مراجاع   

کند  از سوی دیگر مقنن به نحوی ضامنی   ضایی را ایجاد نمی

اتعموم احتراز کرده است و وی از اعطای عنوان شاکی به مدعی

عنوان ماائوتی کاه وظی اه تعقیاب ماتهم را از بعاد       را صرفای به

د نه شااکی  دروا اع   نمایعمومی جرم بر عهده دارد، معرفی می

تواند مجرمین را به جهت جنبه عمومی جرم، مورد دادستان می

تعقیب  رار دهد  عنوان وی شاکی و متضرر نیات، بلکه فردی 

اش تعقیاب   ضایی است و وظی ه -است که داری سمت اداری

شاکی در  لمرو حقاوق معناایی دارد کاه     یناست  بنابرا مجرم

تر است و  انوناا کاای   آن مضیو بایار از معنای عرفی و ادبی

تواند به دتی  ناخرسندی، دتگیری، ناراحتی از وضعیتی یاا  نمی

جهت ایجاد دردسر برای کای، ا دام به طارح شاکایت واهای    

ترین معنی اصطالحی شااکی در  اوانین کی اری    متداول  نماید

 1392 انون آیین دادرسی کی ری ماوب  10تحت عنوان ماده 

 مزبور در تعریف شاکی چنین اشعار نموده، بازه بکار رفته ماده 

 انیا است که از و اوع جارم متحما  ضارر و ز     یشخا دهید

 «یشااک »مرتکب را درخواست کند،  بیگردد و چنانچه تعقمی

 یمادع »وارده را مطاتباه کناد،    انیا و هرگاه جباران ضارر و ز  

کاه در عارف محااکم    درصاورتی  1شاود  می دهینام «یخاوص

شود که با مراجعه به دادسرا یاا دادگااه   میشاکی به کای گ ته 

                                                           
 1392رجوع شود به  انون آیین دادرسی کی ری ماوب  1
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علیه دیگاری تحات عناوان ماتهم شاکایت و از مقاام تعقیاب        

تقاضای مجازات نماید؛ یعنی صرف ارائه و تقدیم شکوائیه باه  

نوعی شود و مقام تعقیب را بهمرجع  ضایی شاکی محاوب می

  کندملزم به انجام تحقیقات می

 تیو شکا یشاک طیشرا 3-2

 شرایط شاکی

تواند در اتعموم میعنوان مدعیکه مقام دادستان بهازآنجایی

راستای احقاق و تأمین امنیت آحاد جامعه با مجارم باه مقابلاه    

برخیزد و مجرمی که با فع  یا تر  فع  خود به نظام عماومی   

ممکن است عالوه بر نظم عمومی باه   کندجامعه تطمه وارد می

اص معینی نیز صدمه وارد کناد  منافع و حیثیت شخا یا اشخ

و این صدمه ایشان را به تعقیب و مجازات مرتکب وادار نماید 

تاا با توجه به اص  تزوم تعقیب شخای که مرتکب جرم شده 

است دادستان نباید در انتظار تالیم شاکی بماناد تایکن چاون    

جرائمی که دارای جنبه خاوصی هااتند از اهمیات بیشاتری    

یز ذین ع اصلی در تعقیب ایان جارائم را   برخوردارند و عرف ن

اناد  دانند که به خاطر و وع آن جرم متضارر شاده  اشخاص می

گاار نیز دخاتت دادستان و تعقیب این جرائم باه  رو  انونازاین

نمایندگی از جامعه را منو  به شکایت شاکی خاوصی نموده 

 (Miri, 2011: 245) ،است

خاوصی و عمومی بودن هرحال ت کیک جرائم از حیث به

یا چه جرائمی منو  به ارائاه شاکایت از ساوی شااکی اسات      

 گاار به شرح ذی  معین کرده است: انون

ها باه عهاده رئایس حاوزه  ضاایی      جرائمی که تعقیب آن

 1است 

شاوند و  جرائمی کاه باا شاکایت شااکی تعقیاب مای       .1

 باگاشت وی تعقیب مو وف نخواهد شد 

شاوند و  قیاب مای  جرائمی کاه باا شاکایت شااکی تع     .2

 باگاشت وی مو وف خواهد شد 

تاا با توجه به اص   انونی بودن تعقیب که دربند اتف ماده 

های عماومی و انقاالب موردپاایرش    سه  انون تشکی  دادگاه

                                                           
 28/6/1387 انون آیین دادرسی کی ری ماوب  4رجوع شود به ماده  1

 رارگرفته اص  بر تکلیف دادستان به تعقیاب ماتهم و موکاول    

چنانچاه جارائم مرباو  باه      نبودن آن به شکایت شاکی اسات  

وصی جرم جزم دسته جرائم مشاهود باشاد ضاابطین    جنبه خا

حاب  انون به وظایف خود عم  کرده و آرار و دزی  جرم را 

کنناد و  ح ظ و از فرار یا مخ ای شادن مجارم جلاوگیری مای     

مراتب را به دادستان اعالم نموده که بعادازآن مناو  باه ارائاه     

اکناون باا تأسایس دوبااره دادساراها      هام  شکایت شاکی است 

دیگر تزوم ارائاه  عبارتبه جرائم بر عهده دادستان است  تعقیب

شکایت از سوی شاکی خاوصی برای به جریان افتادن تعقیب 

کی ری اص  است و خالف آن نیازمند تاریح است مثالی مااده  

بارده و   انون مجازات اسالمی مواد معینای از  اانون را ناام    72

جز باشکایت  تاریح نموده است که جرائم ماکور در این ماده

در  566تاا   558مانند مواد  یاتتعقیب نشاکی خاوصی  اب 

مورد جرائم علیه اموال تااریخی فرهنگای کاه بادون شاکایت      

سازمان میراث فرهنگی یا سایر ادارات دوتتی ا دام باه تعقیاب   

 اانون مجاازات    517و  516یا جرائم  آیدیمرتکب به عم  نم

یاا نمایناده    جمهاور سیاسالمی توهین یا سوم اد به جان رئا 

سیاسی ک  کشور خارجی منو  به تقاضای دوتات مرباو  یاا    

 ,Jawanmard، )نماینده سیاسی یا شخا بزه دیده داشته است

2011: 70 ) 

شود کاه عاالوه بار ایان     می گیرییمتاا در این بحث تام

اص  بر تزوم تعقیب از مجرم توس  دادستان و مقامات دادسارا  

از جرائم چون اشخاص بیشاتر متحما    در بعضی  شدهیرفتهپا

شوند رسیدگی و تعقیب جرم منو  به شکایت ضرر و زیان می

 شاکی خاوصی است 

 شرایط شکایت -

هدف شاکی و متضرر از جرم در طرح شکایت احقاق حو 

تاا حقاوق    خواهناد یناوعی از دادساتان ما   خود اسات کاه باه   

 ینماید تاا ا دام باه شاکایت، ناوع    ی اها را استآن یشدهیعضا

استی ای حو در اعمال آن ماتلزم داشتن اهلیات اساتی ا اسات    

غیار   یا، یرمحجور، صغ یاگر شاکی یا مطاتبه کننده حو، شخا

طرح شکایت و مطاتبه آن باید توس  وتی یاا  ایم     رشید باشد
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آن حاب مورد به عم  آید و بدیهی است در صورتیکه مجنی 

 یم نداشته باشد یا اینکه دسترسی به وتی و یا  ایم  علیه وتی یا 

کاه   رودیوی نباشد و تا دسترسی به وتی یا  یم آنان بیم آن ما 

تواناد باه   گردد و دادستان می دیدهیانموجب اتالف یا اضرار ز

یک از دو طریو زیر ا دام نماید تعیین شخا دیگاری غیار از   

ی اری و  وتی یا  یم و در صورت وجود بارای طارح دعاوی ک   

پیگیری آن انجام دادن هرگونه ا دام ضروری جهت جلاوگیری  

از امحام آرار جرم یا فرار متهم و سرانجام تعقیاب امار جزایای    

ذکر است ممکن است کاه اشخاصای   ر سای از سوی دادگاه  اب 

عنوان نماینده  انونی )صغیر، مجنون، غیر رشید( آنان حو که به

شده باشند کاه در ایان    طرح شکایت دارند خود مرتکب جرم

ها ا دام به شاکایت علیاه   انتظار داشت که آن توانیصورت نم

عنوان مرتکب به دادسرا معرفی نمایند خودکرده و یا خود را به

وجود چنانچه و وع جرمی حاص  شاود کاه منجای علای     بااین

صغیر، غیر رشید، محجور باشد و وتی و وصی یا  یم یاا  اائم   

یا اینکاه در دساترس نباشاد و حتای اگار       انونی نداشته باشد 

شخا نماینده  انونی صاغیر ا ادام انجاام جارم علیاه صاغیر       

عنوان  یم نموده باشد دادستان موظف است که یا شخای را به

مو ت برای طرح تعقیب شاکایت )شااکی خاوصای( تعیاین     

نماید یا اینکه ر سای تعقیب کی ری را دنباال نماوده و ا ادامات    

شکایت عبارت است از اظهاار و اعاالم    1آورد  ززم را به عم 

شخای که در ارر عم  مجرمانه، متضرر از جرم محاوب و با 

مراجعه به مراجع  ضایی یا مراکز انتظاامی تعقیاب موضاوع را    

منظاور جباران ضارر و زیاان وارده و مجاازات مرتکاب را       به

 ( Qasimpour, 2002: 174، )نمایددرخواست می

وع اسات: کتبای و شا اهی منظاور از     که این شکایت دو ن

شکایت ش اهی، شاکی یا وکی  او نزد مرجاع صااتح حاضار و    

کنند؛ بنابراین شاکایات تل نای را   حضورای موضوع را مطرح می

 شکایت تلقی کرد  توانینم

 

                                                           
دادستان  26/2/1316رجوع شود به ماده واحده راجع به یقین  یم ات ا ی ماوب  1

 یقین  یم ات ا ی وظی ه تعقیب و انجام ا دام مقدماتی را برعهده داردتا 

 حقوق شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی -4

شاکی خاوصی حو دارد ضرر و زیاان ناشای از جارم را    

کند و مدار  و دزی  مربو  را تحوی  مرجاع تعقیاب   مطاتبه 

شااکی حاو دارد   ین چنهم .دهد تا پیوست پرونده کی ری شود

بودن  اضی در پرونده یا وجود  رابت بین  ن عذی کهدرصورتی

متهم و  اضی از او بخواهد تا رسیدگی را متو ف و امور را باه  

شااکایت شاااکی باارای شااروع    اضاای دیگااری واگاااار کنااد

 کاه ایان حقیقات ضروری است اما شاکایت صارف او بادون    ت

دزی  کافی وجاود داشاته باشاد مجاوزی بارای دساتگیری و       

ایان در حااتی اسات کاه  اضای       .شاود بازداشت فاردی نمای  

خودداری کند  اگر  شدهمطرحتواند از رسیدگی به شکایت نمی

شاکی نتواند متهم را معین کند  اضی موظف است این کاار را  

و مجنون )محجور(  رشید غیربگیرد  اگر شاکی صغیر،  عهده بر

باشد و به سرپرست او نیز دسترسی نباشد  اضی موظف اسات  

تعقیب و ا دامات ززم برای جلوگیری از فارار ماتهم را انجاام    

دهد  این در حاتی اسات کاه شااکی حاو دارد هنگاام انجاام       

تحقیقاات، گواهاان )شاهود( خااود را معرفای و دزیا  اربااات      

تواند ضرر و زیان خود را می کهاینادعایش را بیان کند، ضمن 

نیز با ارائه دتی ،  با  از صادور حکام باا تقادیم درخواسات       

هرگااه دادگااه ماتهم را مجارم       تضامین کناد  « تأمین خواسته»

تشخیا دهد مکلف است ضمن صدور حکام جزایای حکام    

ضرر و زیان مدعی خاوصی را نیز طبو دزی  و مدار  صادر 

  (Najafi Abrandabadi,2009: 43)  کند

به بهانه اینکه متهم  توانندی ضات و ضابطان دادگاتری نم

یا معاین نیاات یاا دسترسای باه او مشاک  اسات         شدهیمخ 

شااکی حاو دارد در صاورت      تحقیقات خود را متو ف کنناد 

بودن  اضی در پرونده یاا وجاود  رابات باین ماتهم و       ن عیذ

  اضی یا خودش با  اضی از او بخواهد که رسیدگی را متو ف

شاکایت شااکی از    .دیگاری واگااار کناد    طرفیو به  اضی ب

جهات  انونی بارای شاروع باه تحقیقاات اسات، اماا صارف        

شااکایت شاااکی باادون وجااود دزیاا  کااافی مجااوزی باارای   

شکایت برای شروع به   شوددستگیری و بازداشت دیگری نمی
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تواند از انجاام آن خاودداری   رسیدگی کافی است و  اضی نمی

ی نتواناد ماتهم را معاین کناد  اضای مکلاف باه        اگر شاک  کند

اند و ضابطان دادگاتری موظف رب یرسیدگی است   ضات ذ

اگر شاکی محجور  و ت شکایت کتبی یا ش اهی را بپایرندهمه

، مجناون( و باه سرپرسات  اانونی او     یدرشا  یرباشد )صغیر، غ

دسترسی نباشد و تعیین  یم نیز موجب از دست رفتن فرصات  

مقام  ضایی خود امر جزایی را تعقیب و ا دامات ززم را شود، 

شاکی حاو دارد   آورد یبرای جلوگیری از فرار متهم به عم  م

هنگام تحقیقات، گواهان خود را معرفی و دزی  اربات ادعایش 

جلاه تحقیقات را اظهار کند  اصوزی شاکی حو دارد از صورت

ر و زیان خاود را  تواند ضرشاکی می  مقدماتی رونوشت بگیرد

 ینبا ارائه دتی   ب  از صدور حکم باا تقادیم درخواسات تاأم    

خواسته تضمین کند  شاکی حاو دارد هنگاام معایناه محا  یاا      

تحقیقات محلی حاضر شاود  اماوال ماارو ه یاا اشایایی کاه       

آماده یاا هار ناوع مااتی کاه در       دستواسطه ارتکاب جرم بهبه

ی که مال از او سار ت  باید به کا شدهیفجریان تحقیقات تو 

 ،رفتااه یااا اخاشااده بااه دسااتور  اضاای بازگردانااده شااود     

(Hosseini,2005: 153)  

و  متهم حقوق به احترام رویکرد حقوق شهروندی با -5

 (جدید کیفری دادرسی آیین قانون مفاد برابر) شاکی

 آیاین   اانون  اسااس  بار  شااکی  و ماتهم  حقاوق  به احترام

 اهام  تشاریح  باه  اینجاا  در  است شدهینیبشیپ کی ری دادرسی

 پرداختاه  شااکی  و ماتهم  حقاوق  رعایت به مربو  موضوعات

 :شودمی

 شهروندی حقوق . رعایت5-1

 در یا تضییع را ایشان حقوق که ات ا اتی با مواجهه در مردم

 هام  باه  را جامعاه  امنیات  و نظم یا دهد رار میاشاعه  معرض

 کند،می ذهنشان خطور به مراجعه برای که جایی اوتین ،زندیم

 ودار امانات  را انتظاامی  نیروی شهروندان  است انتظامی نیروی

 باا  خاوصاای  و دانناد مای  خاود  نااموس  و جاان  ماال و  حافظ

 هام  تقویات  این ذهنیت اخیر، دهه یک در ناجا خوب ا دامات

 بااور  اماا  هاات،  همچنان بایاری کار جای  اگرچه است شده

 امنیت و دهدمی خدمات مردم به پلیس که است عمومی چنین

 مااونیت  امنیت م هوم  کندتأمین می خوبی نابتای ضریب با را

ماورد   در و اسات  رضاایت  بدون اجباری تارف و تعرض از

 حقوق به نابت بیمی و هراس مردم که است آن معنی به افراد

 باه  آناان  حقوق وجهچیهبه و نداشته مشروع خود یهایآزاد و

 تهدیاد  را مشاروع آناان   حقاوق  عااملی  هایچ  و نی تد مخاطره

 باادون کااه اساات امنیاات تااأمین ناجااا اصاای  رساااتت  ننمایااد

 از شاود، صایانت   تاأمین  همگاان  برای استثنا، باید و تخایا

 مقادس  نظام در که است اموریترین مهم از شهروندی حقوق

 3 اصا   در امر این و شده توجه آن به ایران جمهوری اسالمی

 47، 46، 41    اتی  21، 20، 15 اصول و 14و  8، 7، 3بندهای 

 فرهنگای  عمادتای  ماهیات  دتیا   به  استذکرشده  اساسی  انون

 به آگاهی نابت و شناخت ارتقام، شهروندی، حقوق از صیانت

 اسات  کار اساس و پایه مردم و دوتت متقاب  تکاتیف و حقوق

  انون عام  خود که باشند کاانی باید  انون رو مجریانازاین و

؛ باشاند  هاا آن وا عی خادم به مردم خدمتگزاران عنوانبه و بوده

از  شاهروندان  کرامات  و حقاوق  از حراسات  و ح اظ  بنابراین

 و احتارام   اسات  تابعاه  یهاا دستگاه و حکومت اصلی وظایف

 یهاا تیا ظرف د یاو  اجرای و حد کام  در جامعه آحاد کرامت

 ززم موردتوجاه  بایداست که  مهمی و اساسی اصول از  انونی

 (Niazpour,2011: 11)  گیرد  رار

 رعایات  کی اری،  دادرسای  مراح  تمام در  انون، اساس بر

 مشاروع  یهایآزاد به احترام  انون»در  مقرر شهروندی حقوق

 تماام  از ساوی  «15/2/1383ماوب  شهروندی حقوق ح ظ و

 در کاه  اشخاصای  ساایر  و دادگاتری ضابطان  ضائی، مقامات

 بار  عاالوه  متخل ان  است اتزامی دارند، دادرسی مداخله فرایند

  اانون  570 در مااده  مقارر  مجازات به وارده، خاارات جبران

بازدارناده( مااوب    یهامجازات و اسالمی )تعزیرات مجازات

 مجازات  وانین سایر در آنکه مگر شوند،می محکوم 4/4/1375

 1 باشدمقررشده  شدیدتری
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 حقاوق  حاریم  رعایات  حاضر عار در اینکه آن، بر عالوه

 یکی اجتماعی، پدیده یک عنوانمختلف به یهاعرصه در مردم

 باا  شاهروندان عموماای    شاود می محاوب زندگی ضروریات از

  پردازناد یما  فعاتیت به جامعه در مختلف یهازهیانگ و سالیو

 باین  حقاو ی  روابا   وجاود  ماتلزم زندگی اجتماعی رو،ازاین

 و نظام  تحات  کاه بایاد  است  جامعه مختلف یهاگروه و افراد

 و نظام  نباود  صورت در است بدیهی  درآید  انونی یها اعده

 سابب  و شاده  حااکم  تزویار  اجحااف،  زور، در جامعه، امنیت

 بناابراین  شاد؛  نااامنی خواهاد   و نابااامانی  وومرج هرج ایجاد

تدوین  و تعیین با اخیر یهاسده در عمومی یانهاده وها دوتت

 تنظایم  جهات  در را خاصای  سیاست مربو ، مقررات و  واعد

 مااائ   اماروزه  دیگار،  ساوی  از  اناد گرفتهشیپ در رواب  این

 ارتباطااات و تنااوع و افاازایش دتیاا  بااه جامعااه بااه مربااو 

 گااتردگی  و رواب  نوع  است یافته فراوانی توسعه هایازمندین

 یهاا تیماائوت  همچاون  جدیادی  و ماائ  ماتق  شده باعث

 نیتری  اصلداشته باشد ظهور و بروز جامعه در کی ری و مدنی

 و  اوانین  باا  شاهروندان  آشنایی شهری، حقوق حیطه در بحث

 عناوان باه  اساسای   اانون   اسات  جااری  و عم  مقررات مورد

 در دوتات  یاک  اساسی حقاوق  اصول که  انونی منبعترین مهم

 و مختلااف  ااوای بااین رواباا  و تشااکیالت و شااده تبیااین آن

 در کلی  واعد متضمن نماید،می بیان را    و ی عمومیها درت

 شاهروندی  حقاوق  از و پیگیراناه  حماایتی  یهاجنبه خاوص

 (Fathi,2009: 80)  است

 از عنااری  عناوان باه  شاهروند  بارای  اساالم  مبین دین در

  اساات شااده برشاامرده و تکاااتی ی حقااوق اسااالمی، جامعااه

 و  وانین اتهی فطری،  وانین بر ماتقر است م هومی شهروندی

 را شاهروندی  و شاهری  روابا   مجموعاه  کاه  اجتماعی  وانین

 و«  اانون » شاده نوشته صورتبه گاه این  وانین  دهدمی سامان

اما  ؛باشندیم« عرف»اکثریت  وروق موردنشده نوشته  وانین گاه

 متعلاو  اسات  ن عی و امتیاز موضوعه حقوق اصطالح در« حو»

 آن از عاداتت  اجارای  مقاام  در کشور هر حقوق که به شخا

 مناع  حاو  موضاوع  در تاوان تاارف   او باه  و کندمی حمایت

باه  طورمعماول  باه « حاو »واهه   هاد  د می را تجاوز از دیگران

 باه  که« حقوق»برابر  در ؛رودیم کار به شخای یا فردی معنای

 باه  نقش شهروندی، حقوق رعایت بنابراین است احکام معنای

  داشت خواهد جامعه در امنیت و نظم در ارتقای سزایی

 شفاهی و کتبی شکایت . قبول5-2

 وجاود  جامعاه،  در امنیات  و نظام  تأمین یهامؤت ه از یکی

 کاه است  جامعه در افراد به شکایت  انونی رسیدگی باترهای

 در  ردیپاا یما صاورت   شدهوا ع ظلم مورد افراد طرف از نوعای

 یخااوببااه اماار ایاان کی ااری، دادرساای آیااین جدیااد  ااانون

 کتبای  شکایت مؤظ ند دادگاتری ضابطان» :است شدهینیبشیپ

 در شااکایت شاا اهی  نماینااد  بااولو اات همااه را شاا اهی یااا

 شااکی  اگار  رساد؛ مای  شااکی  امضای به و  یدمجلس صورت

 در مراتااب باشااد، نداشااته سااوادیااا  کنااد امضااام نتوانااد

منادرجات   باا  شا اهی  شاکایت  انطبااق  و  یاد مجلس صورت

اناد  مکلاف  دادگاتری ضابطان  شودمی تادیومجلس صورت

 و دهناد  تحویا   رساید  باه شااکی   شاکایت،  دریافات  از پاس 

 اسااس،  ایان  بر 1 «کنند ارسال دادستان نزد را پرونده تیفوربه

 نمایناد  حاصا   اطمینان و یقین جامعه افراد آحاد کهدرصورتی

 ماورد  افارادی  یاا  فرد سوی از هاآن حقوق که یهرزماندر  که

 نابت کتبی یا ش اهی صورتبهتوانند می باشد،  رارگرفته ظلم

 این شاکایت،  برآیند که نمایند ا دام مقاب  طرف از شکایت به

 بیشتر امنیت و نظم تأمین درنتیجه، و دیده بزه حقوق احقاق در

  دارد مهمی جامعه نقش در

 جبدران  درخواسدت  حدق  از شداکی  کدردن  . آگاه5-3

 مشاوره حق از یمندبهره و خسارت

 دادرسای  آیاین  جدیاد   انون اساس بر ناجا ضاب  کارکنان

 جباران  درخواسات  حاو  از را هااتند شااکیان   مؤظف کی ری

  اانون  اینکه در چه نمایند؛ مطلع مشاوره داشتن نیز و خاارت

 حاو  از را شااکی اناد  مکلاف  دادگااتری  ضابطان» است: آمده

                                                           
 37، ماده 1392 ری،یک یدادرس نیی انون آ 1
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 یامشاورهخدمات  از یمندبهره و 1جبران خاارت درخواست

 ماده 2 تباره به حقو ی )مربو  های معاضدت سایر و موجود

 ضاابطان دادگااتری  »، 3«ساازند  آگااه  2(734 تباره ماده و 66

 در را وارده زیاان  و ضارر  ماورد  در شااکی  اظهاراتاند مکلف

 4 «کنند ذکر  ضایی به مراجع خود گزارش

 خویش وکیل با متهم مالقات . حق5-4

 دادرسی آیین  انون اساس بر متهمان  انونی حقوق از یکی

 ماوارد،  از یاپاره در  است وکی   انونی با مال ات حو کی ری،

 انجام جرم، خاوص در مکانی و زمانی شرای  دتی  به متهمان

 داشاته  اتهاامی  موضوع خاوص در مناسبی تامیم توانندنمی

 مال اات  نیاز  و  انونی وکی  داشتن دتی  امکان همین به  باشند

 داشاته  سازایی  تأریر به متهم شرای  بهبود در تواندمی ایشان، با

 برای جدید کی ری دادرسی آیین  انون در دتی  همین به  باشد

 نظار  تحات  شاروع  باا »است:  شدهینیبشیپ ی انونماده امر این

 وکیا    نمایاد  حضور وکی  تقاضای تواندمی متهم گرفتن،  رار

 ماااکرات،  و تحقیقات بودن محرمانه به توجه و رعایت با باید

 پایاان  در تواناد می وکی  و نماید مال ات نظر شخا تحت با

 مالحظاات  باشاد  یک سااعت  از بیش نباید که متهم با مال ات

 طبیعای طاور  به 5 «دهد ارائه پرونده در درج برای را خود کتبی

 از د یقی خویش، اطالع وظایف ماهیت و نوع به توجه با وکال

 باا  کاه  یاگوناه باه  دارند،  انونیهای حمایت نیز و  انون م اد

 خاوص در مثالعنوانبه خویش،موک   به اطمینان خاطر دادن

 در دخیا   افاراد مجارم   ساایر  شناساایی  بارای  ماتهم  همکاری

 بارای   انونی تخ ی ات از یریگبهره بر عالوهتوانند می پرونده،

 داشاته  سزایی به نقش جامعه در امنیت و نظم در ارتقای متهم،

 (Fazaeli et al, 2008: 179)  باشند

                                                           
: کی ری دادرسی آیین  انون 14 ماده ؛  رییک یدادرس نیی انون آ 14مربو  به ماده 1

 ممکن منافع و معنوی و مادی های زیان و ضرر تمام جبران تواند می شاکی

  کند مطاتبه را جرم از ناشی اتحاول
 دیدگان بزه اند مکلف  ضائی مقامات و دادگاتری ضابطان:  66 ماده 2 تباره 2

  کنند آگاه نهاد مربوطه، مردم های سازمان کمک از را ماده این موضوع جرایم
 38، ماده 1392  ری،یک یدادرس نیی انون آ 3
 39: ماده 1392  ری،یک یدادرس نیی انون آ 4
 48: ماده 1392 ری،یک یدادرس نیی انون آ 5

در تماام اماور   » 1392مااوب     د آ ق 346مطابو مااده  

توانند وکی  یا وکالی مدافع خود را معرفای  کی ری، طرفین می

اتبته در تباره ماده ماکور ایان حاو ناابت باه  اانون       6 «کنند

سابو با محدودیتی همراه است دروا ع در غیر جرائم موضاوع  

توانناد  صالحیت دادگاه کی ری یاک، هار یاک از طارفین مای     

تواند تا پایاان  متهم می  به دادگاه معرفی کنندحداکثر دو وکی  

اوتین جلاه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین 

در جااارائم  7( 1392مااااوب    د آ ق 347 ؛ )ماااادهشاااود

 ایان ( 302) مااده ( ت) و  بنادهای )اتاف(، )ب(، ) (  موضوع

 تشاکی   ماتهم  وکیا   حضاور  بادون  رسایدگی  جلااه   انون،

 او وکیا   یاا  نکناد  معرفای  وکی  خود متهم، نچهچنا  شودنمی

 وکیا   تعیاین  ،8نشاود  حاضر دادگاه در موجه عار اعالم بدون

 اعاالم  بادون  تااخیری  وکی  چنانچه و است اتزامی تاخیری

حاضر نشود، دادگاه ضمن عازل   رسیدگی جلاه در موجه عار

 9کند او، وکی  تاخیری دیگری تعیین می

                                                           
 1392ق آ د   ماوب  346ماده  6
 او برای وکیلی کند تقاضا دادگاه از رسیدگی جلاه اوتین پایان تا تواند می متهم 7

 حوزه وکالی بین از متقاضی، تمکن عدم احراز صورت در دادگاه  شود تعیین

 تعیین وکی  متهم، برای  ضائی، حوزه نزدیکترین از امکان عدم صورت در و  ضائی

 را او اتوکاته حو دادگاه کند، اتوکاته حو درخواست وکی  که صورتی در  نماید می

 نباید اتوکاته حو میزان حال هر در که کند می تعیین شده، انجام ا دامات با متناسب

 می پرداخت  ضائیه  وه اعتبارات مح  از اتوکاته حو  کند تجاوز  انونی تعرفه از

 فا د دیده بزه شخا برای را وکی  دفاع و حضور دادگاه هرگاه - تباره .شود

  کند می ا دام ماده این م اد طبو بداند، ضروری ماتی تمکن
  انون، این( 302) ماده( ت) و(  ) ،(ب) ،(اتف) بندهای موضوع جرائم در 8

 خود متهم، چنانچه  شود نمی تشکی  متهم وکی  حضور بدون رسیدگی جلاه

 تعیین نشود، حاضر دادگاه در موجه عار اعالم بدون او وکی  یا نکند معرفی وکی 

 در موجه عار اعالم بدون تاخیری وکی  چنانچه و است اتزامی تاخیری وکی 

 تعیین دیگری تاخیری وکی  او، عزل ضمن دادگاه نشود، حاضر رسیدگی جلاه

 .شود می پرداخت  ضائیه  وه اعتبارات مح  از تاخیری وکی  اتوکاته حو  کند می

 دادگاه کند، امتناع دادرسی در حضور از موجه عار بدون وکی  هرگاه -1 تباره

 -2 تباره .دارد می اعالم متخلف وکی  تعقیب منظور به صاتح مرجع به را مراتب

 کند، معرفی دادگاه به تعیینی وکی  متهم، تاخیری، وکی  تعیین از پس هرگاه

 سوی از تاخیری وکی  تغییر تقاضای -3 تباره .شود می منت ی تاخیری وکاتت

  است پایرش  اب  بار یک برای فق  متهم
 1392ق آ د   ماوب  348ماده  9



 

 
288 

1140 زمستان،  4،  شماره 2دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

تواند تقاضاای  با شروع تحت نظر  رار گرفتن نیز، متهم می

حضور وکی  نماید  وکی  باید با رعایت و توجاه باه محرماناه    

بودن تحقیقات و مااکرات، با شخا تحت نظر مال ات نماید 

مال ات با متهم که نباید بیش از یاک  تواند در پایان و وکی  می

ساعت باشد مالحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه 

شده است؛ اما در تباره بینیپیش 48دهد  این موضوع در ماده 

اگار شاخا باه علات اتهاام       -تباره» ؛همین ماده آمده است

یافتاه و یاا جارائم علیاه امنیات      ارتکاب یکی از جرائم سازمان

گردان و یا یا خارجی کشور، سر ت، مواد مخدر و روانداخلی 

)جرائمای  302اتف(، )ب( و ) ( ماده )بندهای جرائم موضوع

که در صالحیت دادگاه کی ری یک اسات( ایان  اانون، تحات     

نظر  رار گیرد تا یک ه ته پس از شروع تحت نظر  رار گرفتن 

ه کا  86همچناین در مااده   « امکان مال ات باا وکیا  را نادارد    

این  اانون،   (302)تواند در غیر جرائم موضوع ماده دادستان می

صورت دعوای کی ری را بالفاصله بدون صدور کی رخواست به

کند که حو دارد ش اهی مطرح کند نیز دادگاه به متهم ت هیم می

برای تعیین وکی  و تدار  دفاع مهلت بخواهد که در صاورت  

  شاود مهلات داده مای  درخواست متهم، حدا   ساه روزباه او   

 مرحله در تواندمی   متهم د آ ق 190 ماده  بر اساس نیهمچن

 خاود  هماراه  دادگااتری  وکی  ن ر یک نیز مقدماتی، تحقیقات

 بازپرس توس  تحقیو شروع از پیش باید حو این  باشد داشته

 حاو  این شود احضار متهم چنانچه  شود ت هیم و ابالغ متهم به

وکیا  ماتهم   1 شاود او اباالغ مای   باه  و  یاد  احضااریه  برگه در

تواند با کاب اطالع از اتهام و دزی  آن، مطاتبی را که برای می

کشف حقیقت و دفاع از ماتهم یاا اجارای  اانون ززم بداناد،      

شاود   مجلس نوشاته مای  اظهار کند  اظهارات وکی  در صورت

وکی  ماده ماکور سلب حو همراه داشتن  1در تباره  نیهمچن

اعتبااری تحقیقاات   یا عدم ت هیم این حو به متهم موجاب بای  

مااده فاوق آورده    2در تباره  یمقدماتی داناته شده است  حت

 یاا  حیاات  سالب  آن مجاازات  کاه  جرائمای  در شده است که 

 مرحلاه  در وکی  معرفی به ا دام متهم چنانچه است، ابد حبس

                                                           
 1392ق آ د   ماوب  190ماده  1

 تااخیری  وکیا   وی بارای  بازپرس ننماید، مقدماتی تحقیقات

کاه اشاکازتی باه آن وارد     1912  اتبته در مااده  کندمی انتخاب

شود دروا ع چنانچه هایی روبرو میاست این حو با محدودیت

بازپرس، مطاتعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا 

مدار  پرونده را با ضرورت کشف حقیقات مناافی بداناد، یاا     

نیت داخلی یا خارجی کشور باشاد باا   موضوع از جرائم علیه ام

ایان   3 کناد ها را صاادر مای  ذکر دتی ،  رار عدم دسترسی به آن

شود و ظرف ساه   رار، حضوری به متهم یا وکی  وی ابالغ می

اعتراض در دادگاه صاتح است  دادگاه مکلف است در روز  اب 

 ،گیاری کناد  اتعاده باه اعتاراض رسایدگی و تاامیم    و ت فوق

ضارورت  »به این ماده وارد است مربو  به عباارت  اشکاتی که 

است که م هومی ت ایرپایر و کلای اسات کاه    « کشف حقیقت

شاخا تحات نظار      تواند ماورد سوماسات اده  ارار گیارد    می

وسیله تل ن یا هر وسیله ممکان، افاراد خاانواده یاا     تواند بهمی

حاو در   نیا ا  آشنایان خود را از تحت نظر بودن خودآگاه کند

شاده و  بینای  انون آیین دادرسی کی اری جدیاد پایش    50ماده 

گاار ضابطان را مکلف نموده، ماااعدت ززم را در ایان    انون

آورند، مگر آنکه بناا بار ضارورت تشاخیا     عم  خاوص به

دهند که شخا تحت نظر نباید از چنین حقی است اده کند  در 

این صورت باید مراتب را برای اخا دستور مقتضی باه اطاالع   

واتدین، همار، فرزندان، خواهر  نیهمچن  مقام  ضائی برسانند

توانند از طریو مراجع مزباور در مااده   و برادر این اشخاص می

پاسخگویی به بااتگان   ؛از تحت نظر بودن آنان اطالع یابند 49

 باحیثیات  کاه  حادی  تاا  گارفتن   ارار  نظار  فوق درباره تحات 

نداشته باشد،  منافات تحت نظر اشخاص خانوادگی و اجتماعی

با اشاره به جواز بر راری تمااس تل نای ماتهم      4است ضروری

                                                           
 مدار  یا اسناد اوراق، از برخی یا تمام به دسترسی یا مطاتعه بازپرس، چنانچه 2

 امنیت علیه جرائم از موضوع یا بداند، منافی حقیقت کشف ضرورت با را پرونده

 می صادر را آنها به دسترسی عدم  رار دتی ، ذکر با باشد کشور خارجی یا داخلی

  اب  روز سه ظرف و شود می ابالغ وی وکی  یا متهم به حضوری  رار، این  کند

 اعتراض به اتعاده فوق و ت در است مکلف دادگاه  است صاتح دادگاه در اعتراض

  کند گیری تامیم و رسیدگی
 1392ق آ د   ماوب  191ماده  3
 1392ماوب ق آ د   49ماده 4
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تاوان گ ات: در   اش در  انون جدیاد، مای  تحت نظر با خانواده

آیین دادرسی کی اری بیشاتر بار رعایات حقاوق ماتهم تأکیاد        

کاس  شود و دتی  آن این است که متهم، مجرم نیات  هایچ می

د متهم را مجرم بداند؛ تاا در حتی بازپرس یا دادستان حو ندار

 ارار   انون جدید دیگر  رار مجرمیت نداریم، بلکه این  رار باه 

حاو درخواسات پزشاک      شاده اسات  جلب به دادرسی تبدی 

در  توس  شخا تحت نظر یاا یکای از بااتگان نزدیاک وی    

بنا به درخواست شاخا تحات نظار یاا     » آمده است: 51ماده 

ز پزشکان به تعیین دادساتان  یکی از باتگان نزدیک وی، یکی ا

آورد  گواهی پزشک در از شخا تحت نظر معاینه به عم  می

حو ماتهم در آگااهی از حقاوق     « شودپرونده ربت و ضب  می

از  نظار یکای   تحات  شاخا  ماورد  در  اانون  این در مندرج 

وظایف مهم ضابطان دادگاتری در مقاب  ماتهم ت هایم حقاوق    

ا تحات نظراسات ایان    مندرج در این  اانون در ماورد شاخ   

ای در حقااوق کی ااری ایااران نداشاات از  موضااوع کااه سااابقه

های این  انون است که در حقوق روز دنیاا از حقاوق   نوآوری

مقرر کرده  152گاار در مادهشود   انوناساسی متهم شناخته می

 ضااابطان گرفاات،  اارار نظاار تحاات مااتهم هرگاااه اساات کااه 

حقاوق منادرج در ایان  اانون در ماورد       اندمکلف دادگاتری

صاورت مکتاوب در   شخا تحت نظر را به متهم ت هایم و باه  

؛ اختیار وی  رار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پروناده کنناد  

 مرحله در چه  ترین حقوق متهمت هیم عنوان اتهامی نیز از مهم

 چاه  تحات  بداند وی تا است رسیدگی مرحله در جه و تحقیو

چه دتیلی در مظان ارتکاب جرم  رارگرفته است تا و با  عنوانی

عناوان اتهاامی    یای از خود دفاع کند  حتبتواند به نحو شایاته

  2درستی به متهم ت هیم شودهم باید به

                                                           
 یکی وی، نزدیک باتگان از یکی یا نظر تحت شخا درخواست به بنا -51 ماده 1

 گواهی  آوردمی عم  به معاینه نظر تحت شخا از دادستان تعیین به پزشکان از

  شودمی ضب  و ربت پرونده در پزشک
 ضابطان گرفت،  رار نظر تحت متهم ؛ هرگاه1392ق آ د   ماوب 52ماده 2

 به را نظر تحت شخا مورد در  انون این در مندرج حقوق مکل ند دادگاتری

 ضمیمه و دریافت رسید و دهند  رار وی اختیار در مکتوب صورت به و ت هیم متهم

  کنند پرونده

مقارر   280گااار در مااده   به همین دتی  اسات کاه  اانون   

شود، ماانع از  عنوان اتهامی که در کی رخواست ذکر می» نموده:

صحیح  انونی توس  دادگاه نیات  در صاورتیکه   تعیین عنوان

مجموع اعمال ارتکابی متهم درنتیجه تحقیقات دادسارا روشان   

باشد و دادگاه فق  عناوان اتهاام را نادرسات تشاخیا دهاد،      

مکلف است اتهام جدید را به متهم ت هیم تاا از اتهاام انتااابی    

مطابو مقررات دفااع کناد و ساپس مباادرت باه صادور ر ی       

ها اجبار یا اکراه ماتهم، اسات اده از کلماات    در بازجویی3 «نماید

کننده و سؤازت خارج از موهون، طرح سؤازت تلقینی یا اغ ال

ها اجبار یا در بازجویی 60طبو ماده  موضوع اتهام ممنوع است

اکراه متهم، است اده از کلمات موهون، طرح سؤازت تلقینای یاا   

ضوع اتهاام ممناوع اسات و    کننده و سؤازت خارج از مواغ ال

اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤازتی و همچنین اظهااراتی  

که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیاات  تااریخ، زماان و    

مجلس  یاد شاود و   طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت

 195و در بخش اخیر مااده   4 به امضام یا اررانگشت متهم برسد

 صاورت  ماتهم  از باازپرس  توس  که ییهاپرسش نیز در مورد 

 روشان،  م یاد،  بایاد  ساؤازت   کاه  اسات  شده تأکید ردیپایم

 هماراه  یاا  تلقینی پرسش باشد، آن محدوده در و اتهام با مرتب 

وکیا  ماتهم نیاز      5اسات  ممناوع  ماتهم  اجبار و اکراه اغ ال، با

خالف تواند در صورت طرح سؤازت تلقینی یا سایر موارد می

 عالوه بار ( اتاکر)تباره ماده فوق؛  انون به بازپرس تاکر دهد

پاسخ  1393 انون آیین دادرسی کی ری  199این بر اساس ماده 

ها باید بدون تغییر، تبدی  و یا تحریاف نوشاته شاود و    پرسش

 6 پس از  رائت برای متهم به امضام یا اررانگشت او برسد

                                                           
  1392ق آ د   ماوب  280ماده  3
 1392ق آ د   ماوب  60ماده  4
 کندمی اعالم وی به متهم حقوق به توجه با تحقیو به شروع از پیش بازپرس 5

 او به صریح شک  به را آن ادته و اتهام موضوع سپس  باشد خود اظهارات مرا ب

 موجبات تواندمی وی مؤرر همکاری یا ا رار که نمایدمی اعالم او به و کندمی ت هیم

  کندمی پرسش به شروع آنگاه و سازد فراهم دادگاه در را وی مجازات تخ یف

 یا تلقینی پرسش  باشد آن محدوده در و اتهام با مرتب  روشن، م ید، باید پرسشها

  است ممنوع متهم اجبار و اکراه اغ ال، با همراه
 1392ق آ د   ماوب  199ماده  6
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یاد، مگر آنکه نخواهد نومتهم باسواد خودش پاسخ را می 

حو درخواست مهلت از ساوی ماتهم     از این حو است اده کند

 برای تحای  گاشت شاکی یا جبران خاارت ناشای از جارم  

ها در جرائم تعزیری درجه شش، ه ت و هشت که مجازات آن

تواند باه درخواسات ماتهم و     اب  تعلیو است، مقام  ضائی می

با اخا تاأمین متناساب،    موافقت بزه دیده یا مدعی خاوصی و

حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا بارای تحاای  گاشات    

  شاکی یا جبران خاارت ناشی از جرم ا دام کند

 یاز شاک یهای قانونحمایت -6

 ترین گونه حمایتیترین و برجستهحمایت مالی: ساده -

حمایات  »های حمایات از بازه دیادگان    یکی دیگر از گونه

تارین و  هایی که دارد، آن را سادهه دتی  ویژگیاست که ب« ماتی

تاوان داناات  حمایات مااتی     ترین گونه حماایتی مای  برجاته

هایی مانند برگرداندن مال، ترجمان جبران خاارت مادی از راه

باه دنباال رویاداد جارم      هایی که شااکی پرداخت پول یا هزینه

در  1متحم  شده و نیز پرداخت غرامت از گاار دوتات اسات    

هاا  طورمعمول بانام باردن ایان راه  گاار بهیشتر کشورها،  انونب

پاایرد )سیاسات جناایی    حمایت مااتی از بازه دیادگان را مای    

 -ماننااد فراناااه -گااااران(  وتاای در برخاای از کشااورها ااانون

با پرداخت پاول  « کمیایون جبران خاارت»نمادهایی همچون 

تی از بازه  تا اندازه معینی ابتکار جبران خااارت و حمایات ماا   

 گیرناد )سیاسات جناایی مشاارکتی(     دیدگان را به دسات مای  

طورکلی جبران خاارت مادی ممکن است به دنباال آسایب   به

های بازه دیاده باشاد  همچناان کاه      برخاسته از جرم به دارایی

های بدنی یاا روانای وارد باه بازه دیاده      ممکن است از آسیب

اط ی گارایش  های عسرچشمه بگیرد  وتی درباره جبران آسیب

ناپاایری مطلاو مااتی     برتری که به چشم می خاورد، بارآورد  

هاست  به همین جهت، بایاری از کشاورها اگرچاه جباران    آن

هاای بادنی پایرفتاه    های روانی را در کنار جبران آسیبآسیب

                                                           
با وجود این به دتی  استثنایی بودن پرداخت غرامت دوتتی به مزته یکی از راههای  1

جبران، از این پس در این گ تار از تکرار نام آن در گونه شناسی حمایت از بزه 

خودداری کرده واین گونه شناسی را تنها به سطح دیدگان در پرتو راههای جبران 

 ( محدود می کنیمrestitutionجبران خاارت )

اتبته در این میان،  2اند های عاط ی نپرداختهاند، به ترمیم آسیب

توان یافت که حو جبران خااارت ماادی   کشورهایی را نیز می

وتی همچناان   3شمارند های عاط ی مجاز میرا در برابر آسیب

که در بحث حمایت عاط ی خواهیم دید، آنچه ماالم باه نظار    

های های عاط ی از خاارترسد، این است که مبنای آسیبمی

هاای  ناپایری مااتی خااارت  براندر ایران، ج مادی جدا است 

 4 اانون مجاازات اساالمی    214شده است  )ماده مادی پایرفته

(، وتای از  1392 5 انون آیین دادرسی کی اری  14و ماده  1392

هاای  تاوان ترجماان آسایب   که آن را می -های معنویخاارت

کم در سطح سیاست جنایی  انونگاارانه دانات، دست 6عاط ی

خاورد  بادین ترتیاب،    نمای  باه چشام   چند سال گاشته ناامی 

توان گ ت که نظام دادگری جنایی ایران هماو باا اصاول و   می

هاای مااتی، جباران    شده درزمینه ی حمایات معیارهای پایرفته

خاارت مادی را مبناای حمایات مااتی از بازه دیادگان نهااده       

های بدنی و روانای از  تنها جبران آسیباست  بر همین پایه، نه

پاایر اسات )کتااب چهاارم  اانون      دیاه امکاان   گار پرداخات 

ای بااایار دیگااری از ، بلکااه نمونااه7(1370مجااازات اسااالم 

                                                           
 برای نمونه، می توان از فنالند نام برد  2

 .برای نمونه، می توان از سوئد و انگلاتان نام برد 3

مجرم باید ماتی را که در ارر ارتکاب جرم تحای  کرده است، اگر موجود باشد  4

و اگر موجود نباشد مث  آن را و در صورت عدم امکان رد مث ،  یمت  عین آن را

آن را به صاحبش رد کند و از عهده خاارات وارده نیز برآید  هرگاه از حیث 

جزائی وجهی برعهده مجرم تعلو گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خاارت مدعیان 

  خاوصی بر آن مقدم است
 اتحاول¬و منافع ممکن یو معنو یماد یانهایجبران تمام ضرر و ز تواندیم یشاک 5

 از جرم را مطاتبه کند  ناشی
6 . emotional suffering or intangible harms 

این  انون دیه را ماتی داناته که به سبب جنایت بر ن س یا عضو به بزه  294ماده  7

از معناهای دیده ماتقیم یا بزه دیدگان ناماتقیم پرداخت می شود  از آنجا که یکی 

است، می توان گ ت که پرداخت دیه « جان، روان و ذهن»در زبان فارسی « ن س»

و هم در آسیبهای  -تا مرگ اناان -(physical injuryهم در آسیبهای بدنی )

( انجام پایر است  به همین جهت، در فا  نوزدهم از mental injuryروانی )

)زوال( یا کم کردن )نقاان( عق  نیز  کتاب چهارم همین  انون، برای از میان بردن

« دیه اعضا»را زیر عنوان « دیه عق »دیه پیش بینی شده است  وتی  انوگاار حکم 

باشد، « مغز»)باب نهم از همان کتاب( آورده و اگر منظور  انونگاار در اینجا همان 

 ذهنی( جدا است  -باز هم  لمرو آسیب های مغزی از آسیبههای عقلی )روانی
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تاوان یافات کاه در چاارچوب جباران      های ماتی را میحمایت

 اانون   596اند )بارای نموناه، مااده    شدهخاارت مادی پایرفته

در بخاش تعزیارات جباران خااارت      1392مجازات اسالمی 

داناد(   ماست اده از افراد نارشید ضروری میماتی را در جرم سو

های ماتی را با آن به پایاان  نکته مهمی که بحث درباره حمایت

هاای سیاسات جناایی در    ای دشواریبریم، پرداختن به پارهمی

این زمینه است  اگرچه در سطح سیاست جناایی  انونگااراناه   

مقررات گونااگونی دربااره حمایات مااتی از بازه دیادگان در       

خورد، تحقو ایان  چارچوب جبران خاارت مادی به چشم می

کم در سطح سیاسات  ها دستها یا جبران این خاارتحمایت

هایی همراه است  برای نموناه، رویاه   جنایی  ضایی با دشواری

در آیاین دادرسای   « استرداد اموال» ضایی کنونی باوجود  اعده 

هاا را باه   رمای جا بازگرداندن اموال بزه دیادگان پااره   1جنایی،

تقدیم دادخواست و گاراندن تشری ات آیاین دادرسای مناو     

گاار آشکارا هایی که  انونسازد؛ با این استدزل که در جرممی

تقادیم   2از بازگرداندن مال یا اموال بزه دیده نامی نبارده اسات  

دادخواست و گاراندن تشری ات آن ضاروری اسات، وتای در    

 3داریهبار همان  انون( یا کال 766هایی مانند سر ت )ماده جرم

گااار  که بازگرداندن مال یا اموال بزه دیده ماورد حکام  اانون   

بدین ترتیب  4 رارگرفته، رعایت این تشری ات ضروری نیات 

                                                           
نیز  1370 انون مجازات اسالمی  10و  9پایه ای  اعده که خوشبختانه در مواد  بر 1

یکی از موضوعهایی است که  انونگاار به دوش « استرداد اموال ناشی از جرم»آمده، 

مقام  ضائی می گاارد و بزه دیده برای به دست آوردن اموال خود به تقدیم 

 دادخواست نیاز ندارد 

 ی انون مجازات اسالم 673موضوع ماده  تدرامانانتیمانند خ 2
 1367 یارتشام، اختالس و کالهبردار نیمجازات مرتکب دی انون تشد 1ماده  3
در این زمینه، نظریه های متعددی از سوی اداره حقو ی  وه  ضائیه صادر شده  4

چنانچه مال موضوع »چنین آمده: 27/7/1381-6885/7است  برای نمونه در نظریه 

خیانت در امانت عینای موجود باشد، حتی پس از صدور حکم نیز صاحب مال می 

تواند از دادگاه صادرکننده حکم کی ری تقاضای صدور حکم به رد مال )عینی( 

-3936/7همچنین به موجب نظریه « بنماید و نیازی به تقدیم داخواست ندارد 

به تقدیم دادخواست ندارد  در بزه خیانت در امانت، استرداد عین نیاز: »15/6/1384

 «وتی مطاتبه مث  یا  یمت با تقدیم دادخواست عملی است 

نیز در فرضی فراتر از خیانت در امانت استدزل می کند  1/8/1381-6499/7نظریه 

که در مواردی که در مواد  وانین جنایی )مانند  انون مجازات اسالمی( تاریح شده 

 دیم دادخواست نیات باشد، صدور حکم خاارت نیازمند تق

چناان بار   های سیاست جناایی آن باید گ ت که گاهی مالحت

گااارد کاه ارار    اتگوی مطلوب حمایت از بزه دیدگان تأریر مای 

 5سازد حمایتی را کمرنگ یا تهی می گونهسازنده یک

ترین حمایدت بدرای جبدران    حمایت پزشکی: برجسته -

 های بدنی و روانیآسیب

ازآنجاکه رویداد جنایی ممکن است به آسیب بدنی یا 

ترین و روانی بزه دیده بینجامد، درمان پزشکی برجاته

ترین گونه حمایت از چنین بزه دیدگانی به شمار ضروری

های فوری مایت پزشکی ممکن است در درمانرود  حمی

)اورهانای( ضرورت پیدا کند  در این صورت، دریافت گواهی 

پزشکی برای پیگری های  ضایی بعدی بایار اهمیت دارد  

ها از چون در صورت هرگونه کوتاهی در انجام این درمان

باا پیامدهای بزه سوی پزشک یا مرکز درمانی مربو ، چه

تری را برای ها گاترش یابد و خطرهای جدیدیدگی و آسیب

بزه دیده به همراه بیاورد  برای نمونه، چنانچه پزشک کشیک یا 

برداری از سر یک بزه مرکز اورهانس یک بیمارستان در عکس

دیده تاادف ساده رانندگی کوتاهی کند یا خود بزه دیده به 

ا سر ههای پس از جرم از انجام این درماندتی  ترس یا هیجان

ریزی ظاهر ساده ممکن است به خونباز زند، یک ضربه سر به

ها، حمایت مغزی و مرگ بزه دیده بینجامد  افزون بر این

های عادی یا درمان پزشکی ممکن است به شک  درمان

 .(Momeni; Mirzabeigi,2022: 13)باشد  پزشکی عمومی

ماواردی  های خانگی و در ویژه در خشونتها بهاین درمان

باایار اهمیات دارد  بارای نموناه، پزشاک       آزاریمانند کود 

ممکن است از صدور یک گواهی برای کاود  خردسااتی کاه    

ها بزه دیده تجاوز جناای باوده اسات، خاودداری کناد       مدت

اگرچه در ایان ماوارد شااید نتاوان از پزشاک خواسات تاا از        

                                                                                           
 انون مجازات  132سرانجام شایان گ تن است که در پیشینه  انونگااری ایران، ماده 

( رسیدگی به جبران خاارت و استرداد مال و 9/10/1382جرایم نیروهای مالح )

 مانند اینها را، به طور کلی نیازمند تقدیم دادخواست نداناته است 

به روشنی می توان « خیانت در امانت»رونده های این دشواری را هم اکنون در پ 5

دید؛ به گونه ای که شاید کمتر بزه دیده ای را بتوان یافت که بازگرداندن مال مورد 

 خیانت را پس از تخم  سختی های بایار نوعی حمایت از خود تلقی کند 



 

 
292 

1140 زمستان،  4،  شماره 2دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

ن تاوا آزاری در گواهی پزشاکی ناامی ببارد، مای    رویداد کود 

ای صاادر کناد کاه بارای     گوناه انتظار داشت تاا گاواهی را باه   

های  ضایی پاین کارگشا باشد  بدین ترتیاب، همااو   پیگیری

های پزشکی، اگر وظی ه فااش نکاردن رازهاای    بااهمیت درمان

ای مانعی برای حمایت از تمامت بدنی و روانی بزه دیاده  حرفه

ز باروز خطار   رسد که بارای جلاوگیری ا  ایجاد کند، به نظر می

جانی، در گزینش حمایت پزشکی اند  تردیدی نباید به خاود  

در چارچوب درمان فاوری   -سرانجام، حمایت پزشکی راه داد 

های بدنی برآماده از جارم بلکاه    تنها آسیبنه -یا درمان عادی

دهاد  باه   های روانی برخاسته از جرم را نیز پوشش مای آسیب

های داناش  همه شاخه دیگر سخن، حمایت پزشکی دربردارنده

پزشااکی اساات و بااه همااین دتیاا ، از  پزشااکی ازجملااه روان

های عاط ی که دربند پااین باه آن خاواهیم پرداخات     حمایت

شود  گاشته از این، از دیدگاه جبران خااارت، تارمیم   جدا می

هاای  های بدنی و ورانی برآمده از جارم در کناار آسایب   آسیب

هاای ماادی   خااارت  ماتی برآمده از جارم زیرپوشاش جباران   

هاای درماان   گنجد  بادین ترتیاب هرگااه ساخن از هزیناه     می

آید، پیوناد و  پزشکی در جبران خاارت از بزه دیده به میان می

تاوان  روشانی مای  های ماتی و پزشکی را باه میان کنش حمایت

دیااد  متأساا انه در نظااام دادگااری جنااایی ایااران، چااارچوب  

بازه دیادگان باه     مشخا و مناجمی برای حمایت پزشکی از

هایی کاه ساازمان پزشاکی    خورد  افزون بر دشواریچشم نمی

روست، تدابیر حمایتی پزشکی خاصای بارای    انونی با آن روبه

بزه دیدگان وجود ندارد  در ایان میاان،  اانون آیاین دادرسای      

های عمومی و انقاالب در اماور کی اری تنهاا در ساطح      دادگاه

ای ناا ا از حمایات   وهسیاست جناایی  انونگااراناه باه جلا    

ایاان  ااانون بااا تأکیااد باار  88پزشااکی پرداختااه اساات  ماااده 

های بدنی و روانی، دعوت از پزشک  اانونی معتماد یاا    آسیب

ازاین مقررات، پزشک دیگر را به دوش  اضی نهاده است  پیش

باید به  انون مجازات خودداری از کمک به مادومین و رفاع  

( اشاره کرد 1364جرایی آن )( و آیین ا1354مخاطرات جانی )

که رفتار کاانی را که از کمک به مادومان یا افراد در معرض 

کنند، با شرایطی جارم انگااری کارده    خطر جانی خودداری می

را « هاای پزشاکی  فوریات »ناماه ایان  اانون    آیین 1است  ماده 

کند که بر پایاه آن، بیماار   مواردی از اعمال پزشکی تعریف می

ای کاه اگار ا ادام    گونهمورد درمان  رار گیرد، بهسرعت باید به

هاای  فوری انجام نشود، خطرهای جانی، نقا عضو یا عارضه

ناپایر حاصا  خواهاد شاد  در راساتای     درمان یا جبرانسخت

 اانون  » 3/2/1380گ تاه، در تااریخ   اجرای بهتر مقررات پایش 

باه مراکاز درماانی     ممنوعیت بازداشت کاانی که مادومین را

 تاویب شد « نمایندق  میمنت

 هاشده حمایتحمایت عاطفی و حیثتی: قطعه گم -

هاای ماادی،   روشن است که هر جرمی گاشته از خاارت

آزردگی خاطر بزه دیاده را نیاز باه هماراه دارد  ایان آزردگای       

خاطر که از آسیب باه عواطاف و احااساات فارد یاا حیثیات       

گونااگون   هاای های مختلف بازتابدر جرم خیزدشخا برمی

آسیب »شود که از نامیده می« درد و رنج عاط ی و حیثتی»دارد، 

جدا است  آسیب روانی ناوعی نارساایی یاا اخاتالل و     « روانی

آیاد و روان  هاست که در روان فرد پدید مای ای از بیماریگونه

مجموعاه  اوای ذهنای معطاوف باه هاوش،       »عبارت است از 

ری شخا را مشخا حافظه و عاط ه که استعداد کی یت رفتا

بدین ترتیب، باه دتیا  پیونادی کاه میاان دو م هاوم       «  کندمی

هاای روانای و   وجود دارد، مرز میان آسایب « عاط ه»و « روان»

درد و رنااج عاااط ی را بایااد بااایار د یااو و نزدیااک دانااات  

شناسانه و به معنای تأریرپایری یا واکنش م هومی روان« عاط ه»

آید امور بیرونی در ذهن پدید می روانی است که در برخورد با

هاایی مانناد محبات، شاوق، کیناه و خشام نمایاان        و به شک 

شود  پس درد و رنج عاط ی یعنای تأریرپاایری یاا واکانش     می

در « جارم »روانی بزه دیده که در برخورد با امری بیرونی به نام 

آید و ممکن است به شاک  تارس، خشام، کیناه و     او پدید می

طورمعماول جازو   برده بههای نامگر شود  واکنشمانند آن جلوه

شاوند کاه پاس از    های آغازین از جرم دانااته مای  تأریرپایری

روشانی ارباات پاایر    درنگ نمایان شده و باه رویداد جنایی بی

آینده برای نمونه،  ها ممکن است دراست  وانگهی، این واکنش



 

 
 

293 

 

1140 زمستان،  4،  شماره 2دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

زیاارا  تکاارار شااوند؛ -هااای  ضااایی بعاادی هنگااام پیگیااری

طورمعماول یااد رویاداد جناایی را در     های  ضایی بهگیرسید

کنناد  همچناین، احتماال دارد کاه ایان      ذهن بزه دیده زنده می

های آغازین باه یاک آشا تگی بینجاماد کاه پیامادهای       واکنش

روانی آن بازهم ممکن است به شک  کابوس، افاردگی، ترس 

د کاه  کننا و    نمایان شود  در این مرحله، بزه دیدگان آرزو مای 

 پاایش از رویااداد جنااایی برگااردد   چیااز بااه ای کاااش همااه 

(Momeni,2022: 11)  

هاای  ازآنجاکه تأریرپایری بزه دیادگان از جارم و واکانش    

تو ف درد و  آنان در برابر آن بایار در نوسان و گوناگون است

رنج عاط ی برخاسته از جرم در بزه دیاده یاا گااترش آن باه     

ها بااتگی دارد   ها و دگرگونینوسانهای حادتر، به این حاتت

در اینجا است که درد و رنج عاط ی ممکن است به یک آسیب 

یا بیماری روانی نیازمند درمان بینجامد  اگر فشاار برخاساته از   

ای باشد که با یک واکنش روانای  اندازهضربه روانی مجرمانه به

بزه دیده را رها نکند، درد و رناج عااط ی باه یاک آسایب یاا       

بادین ترتیاب،  لمارو ایان دو      شاود  یماری روانی تبدی  مای ب

شاود: درد و رناج عااط ی م هاومی     م هوم از یکدیگر جدا می

گیارد، در حااتی کاه     رار می« شناسیروان»است که در  لمرو 

آسااایب روانااای م هاااومی پزشاااکی اسااات کاااه در  لمااارو 

پزشکی بنابراین، ازآنجاکه وظی ه روان گنجد؛می« پزشکیروان»

هاای  های روانی است، درمان آسایب خیا و درمان بیماریتش

را در کناار  « های پزشاکی حمایت»روانی بزه دیدگان بخشی از 

آنکاه، وظی اه   دهناد  حاال  های بدنی تشاکی  مای  درمان آسیب

ها و کارکردهاای روانای )در م هاوم    روانشناسی بررسی پدیده

 مجموعه  وای ذهنی دربردارناده هاوش، حافظاه و عاط اه( و    

های های روانی است و ازآنجاکه این ناباامانیدرمان ناباامانی

روانی، درد و رنج های عاط ی در نوشتگان بازه دیاده شناسای    

 آید به شمار می« های عاط یحمایت»است، درمان آن موضوع 

 

 

حمایت شکلی )آیین دادرسی مدار(: برای شناسایی و  -

 های بزه دیدهاحقاق حق

مندی گ ته شد، بزه دیدگان شایاته بهرهتر همچنان که پیش

اند تا از گار آن بهتر بتوانناد بارای   های در فرایند جناییاز حو

های خاود  دیدگیها و زیاندسترسی به دادگری و جبران آسیب

ا دام کنند  حمایت شکلی )آیین دادرسی مدار( عبارت است از 

ده کردن ها و برآوربینی سازوکارهایی برای احقاق این حوپیش

ویژه جباران خااارت یاا تااهی  آن در     نیازهای بزه دیدگان به

طورمعماول در  ها به باه سراسر فرایند جنایی  ازآنجاکه این حو

شاود، از   وانین آیین دادرسی جنایی باه رسامیت شاناخته مای    

آیین »یا  1«سازوکارهای مبتنی بر آیین دادرسی»توان به ها میآن

تدابیری مانند حو داشاتن وکیا  در    نیز یادکرد « دادرسی مدار

سراساار فراینااد جنااایی، حااو طاارح دعااوای ضاارر و زیااان و 

بینی شرای  آن، حو درخواست پژوهش از دعوای ضرر و پیش

های دادرسی در صاورت  زیان، معاف داناتن بزه دیده از هزینه

ای از حمایات  های برجااته ناتوانی وی از پرداخت آن    نمونه

طورمعمول در  وانین آیین دادرسی آید که بهشکلی به شمار می

آنکه ، بی1392شود  در  انون آیین دادرس کی ری بینی میپیش

هایی مشخا برای بازه دیادگان باه    در چارچوبی مناجم حو

ها به ای از این حمایتهای پراکندهرسمیت شناخته شود، نمونه

حاو گازینش وکیا      2190خورد: بارای نموناه، مااده   چشم می

 -ازجمله بازه دیاده  -فع را برای هر دو طرف دعوای جناییمدا

شناخته است؛ در کنار  وانین آیاین دادرسای، حمایات شاکلی     

هاا یاا نمادهاایی مانناد     های انجمان ممکن است از گار کمک

انجام شاود   « کانون وکال»یا « های کمک به بزه دیدگانانجمن»

های شکلی یتتوانند از حمابر این پایه، بزه دیدگان همواره می

                                                           
1 . procedural mechanisms 

همراه خود  یدادگاتر  ی ر وکن کی ،یمقدمات قاتیدر مرحله تحق تواندیمتهم م 2

توس  بازپرس به متهم ابالغ و  ویاز شروع تحق شیپ دیحو با نیداشته باشد  ا

و به او ابالغ  دی  هیحو در برگه احضار نیشود  چنانچه متهم احضار شود ا میت ه

 یرا که برا یآن، مطاتب  یو دز اتهامبا کاب اطالع از  تواندیمتهم م  ی  وکشودیم

  ی انون ززم بداند، اظهار کند  اظهارات وک یاجرا ایو دفاع از متهم  قتیکشف حق

  شودیدر صورتمجلس نوشته م
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تارین  مناد شاوند  یکای از مهام    هاا و نمادهاا بهاره   این انجمن

دهناد،  هایی که نهادهای یادشده به بزه دیدگان ارائاه مای  کمک

کمک یا مشاوره رایگان وکیالنی است که در دفاتری که کاانون  

اناد، مااتقراند  بهاره    اندازی کارده ها راهوکیالن در کنار دادگاه

شر  هاایی مانناد نااتوانی او از    ن امکان بهمندی بزه دیده از ای

پرداخت حو مشاوره یا وکاتت باتگی دارد  همچنین، این حو 

درباره کودکانی که به دتی  ترس یا آسیب عااط ی برخاساته از   

گیاری  اند، ساکوت یاا گوشاه   هایی که دیدهآزارها یا بدرفتاری

کاه   توان گ تگزینند، بایار اهمیت دارد  بدین ترتیب میبرمی

حمایت شکلی بخش مهمی از برناماه کماک باه بازه دیادگان      

تنها به مقابله آنان با آسیب عاط ی، بلکه به شارکت  است که نه

تر آنان در فرایند جنایی، به دست آوردن جبران خااارت  فعال

های برخاساته از بازه دیادگی    و به صور کلی مقابله با دشواری

 (Momeni et al,2021: 18) کند کمک می

 :پژوهش یشناسروش -6

اسات اده خواهاد    یلا یتحل-ی یاز روش توص ویتحق نیدر ا

باه روش   ویتحق نیاطالعات مورداست اده در ا یآورشد  جمع

هاا،  کتااب  ی اینترنتای، هاا گااه یاسات و پا  یاسناد ،یاکتابخانه

اطالعاات   نیچنا گیارد  هام  مجالت و     مورداست اده  رار مای 

و روش  شیبااا اساات اده از فاا  ویااتحق نیاامورداساات اده در ا

 خواهد شد  یرگردآو یاینوشیف

 تحقیق زمانی قلمرو 7-1

 تحقیو این که دهدیم توضیح پژوهشگر زمانی  لمرو در

جهت مائله ازآن این شرح دهدیم رخ زمانی فاصلهدر چه 

 این به توجه با تحقیو نتایج کنندهیبررس که است ضروری

 تواندیم تحقیو دستاوردهای یریکارگدر مورد به زمانی دوره

 این به بیشتر  لمرو زمانی بیان ضرورت  کند یریگمیتام

 که زمانی مقطع توجه به با خواننده درنهایت که است جهت

و  ها یتحل بادر رابطه  تواندیم استشده انجام تحقیو

 است گرفته صورت فرضیه پیرامون که ییهااستنتاج

 ات ا ات، حوادث، نقشو دروا ع  کند پیدا بهتر یهابرداشت

 جیدر نتا را اجتماعی و سیاسی شرای  ا تاادی، روندهای

 زمانی دوره یک در تحقیو این  کندیم بازشناسی تحقیو

 زمانی حاصه نتایج عبارتی به گیردمی صورت ساتهکی

 سال  گیردمی صورت سال یک در آن پایان وشروع  ،ساتهکی

حقوق  ابعاد بررسی به توجه است و با بوده 1401 سالمدنظر 

 ی خواهد بود  ریک نیدر  وان یشاک

 تحقیق مکانی قلمرو 7-2

 هایبررسو نقش  ریتأردر این تحقیو، با عنایت به اهمیت 

و مطاتعات حقو ی در رابطه با ماائ  مهمی همچون موضوع 

 اجتماعی امنیت بر آن ریتأر و نظر تحت متهم حقوق

 هادگاهیدشهروندان، ایجاد یک دایره استنبا  کلی از ت اسیر و 

و از سویی  سوکاز ی هادگاهیدمنظور تجلی مقایاه و تطبیو به

بوده  مدنظر هاهدگایدو تمرکز بر روی نقا  اشترا  و افتراق 

است، تاا این تحقیو در محدوده مکانی کشور ایران، به بررسی 

ی حقوق شاکی و آیین دادرسی کی ری در  انون ایران هادگاهید

 پردازد می

 روش 7-3

 -تارین روش در مطاتعاات حقاو ی روش تحلیلای    مناسب

 شاده است ادهتوصی ی باشد  در این پژوهش نیز از همین روش 

ردآوری اطالعات جهت تدوین پاژوهش مزباور   گ روش است 

آوری   بار هماین مبناا ابازار گارد     بوده اسات ای بیشتر کتابخانه

اند از: کتب و مقازت فقهی و حقو ی، نمایه و اطالعات عبارت

    های اطالعاتی، اینترنت، آرام محاکم وبانک

 یریگجهینت

 حقاوق  کنناده نیتضام  کی اری   اوانین  تحلی  و بررسی با

 اجماال  و ابهاام  بعضای ماوارد   که در دریافت توانیم شاکی،

  رار دیموردترد عادزنه دادرسی اصول که شودیم سبب  وانین

 کی اری  یهاا تیا حما حقاوق  از دسته این برای چراکه ؛ردیگ

 ایان  از برخای  حتای  .ندارد وجود متشکلی و یکاان مناجم،

 تحقیقاات  جلااات صاورت از  رونوشت هیته حو مث  حقوق

 نیتأم رار  صدور درخواست حو اموال، استرداد حو مقدماتی،

 در حقاوق  ایان  اگرچه .هاتند اجرایی ضمانت فا د خواسته،

حمایات    ضاات،  تقاایرات  اناواع  تشخیا به راجع نامهنظام
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 کی اری  ناه  و انتظاامی  باه جن هاا تیحما این تیکن ،انددهیگرد

 افراد حقوق از حمایت از نحوه این کهنیا از نظرصرف دارند؛

 ضاروری  نیات، تاا مناسب وجهچیهبه کی ری امور  لمرو در

 رفع به مشخا، و واضح مقررات وضع با گاار انون که است

که بعاد   یاز ماائل یکی  بپردازد  انونی یخألها نوا ا و این

مطارح و   یی ضاا  دیجد اتمیدادسرا و استقرار س یاندازاز راه

بوده و هات، نحاوه   ییهمواره مورد سؤال و ابهام مراجع  ضا

 بیا در  باال  ارار مناع تعق    یدادگاه به اعتراض شاک یدگیرس

 نیا در ا میاتخااذ تاام   یصادرشده از طرف دادسرا و چگونگ

بازپرس در صاورت جارم    265بند ماده  موجببه .است نهیزم

انتاااب جارم باه     یبارا  یو وجود ادته کاف یبودن عم  ارتکاب

و در صاورت جارم نباودن عما       یمتهم،  رار جلب به دادرس

انتااب جرم به ماتهم،  ارار    یبرا یفقدان ادته کاف ایو  یارتکاب

کند  نزد دادستان ارسال می یصادر و پرونده را فور بیمنع تعق

 قاات یوصول، پرونده تحق خیسه روز از تارظرف  دیدادستان با

اعاالم کناد و پروناده را     یطور کتبرا مالحظه و نظر خود را به

 بیا تعق ینزد بازپرس برگرداند  چنانچه مورد از ماوارد مو اوف  

صادر و وفاو مقاررات فاوق ا ادام      بیتعق یباشد،  رار مو وف

 اساتقرار  و دادسرا اندازیراه از بعد که ماائلی از یکی شود می

 ابهاام  و ساؤال  ماورد  هماواره  و مطارح   ضاایی  جدید سیاتم

 اعتراض به دادگاه رسیدگی نحوه هات، و بوده  ضایی مراجع

 و دادسارا  طارف  از صادرشاده  تعقیب منع  رار  بال در شاکی

 دارد حاو  شااکی  است و زمینه این در تامیم اتخاذ چگونگی

 اعاالم  صاورت  در  کناد  اعتاراض  تعقیاب  مناع   ارار به نابت

 ارساال  صاتح دادگاه به رسیدگی جهت پرونده شاکی، اعتراض

 دادساتان  حضاور  بدون و نوبت از خارج ایجلاه در دادگاه و

  طعای  خااوص  ایان  در دادگااه  ر ی و رسایدگی  موضوع به

 فقا   گااار،  اانون  شاود، می مالحظه که طورهمان بود  خواهد

 «کناد مای  رسیدگی موضوع به صاتح دادگاه»: است نموده مقرر

 اتخااذ  تاامیمی  ناوع  چاه  و کندمی رسیدگی چگونه اینکه اما

 همکااران  دتیا ،  هماین  باه  اسات   نشدهبیان  انون در کند،می

 کنناد نمی پیروی واحدی رویه از موضوع این در محاکم محترم

 باا  منطبو نظر به که شودمی اتخاذ تامیماتی موارد برخی در و

 بحث مح  و موضوع کهاکنون نیات  حقو ی اصول و موازین

 اعتاراض  باه  رسایدگی  مقاام  در دادگااه  تامیم گردید، روشن

 صاور  از یکای  باه  اتزامای دادسرا تعقیب منع  راربه نابت شاکی

 است   انونی محم  فا د آن از خارج و بوده توجیه  اب  زیر

  رار تائید اتف(

 و پروناده  محتویاات  اسااس  بار  تعقیاب،  منع  رار چنانچه

  اانونی  ماوازین  باا  منطباو  و صاحیحان  شاده انجاام  تحقیقات

 را صادرشده  رار شاکی، اعتراض رد با دادگاه باشد، صادرشده

 باه   ارار  م اد ابالغ از پس صورت، این در نماید می تأیید عینای

  گاردد مای  بایگانی دادسرا در و اعاده دادسرا به پرونده طرفین،

 و  طعای  دادسارا،  تعقیاب  مناع  تأیید و شاکی اعتراض رد  رار

 است  اعتراضغیر اب 

  رار نقض( ب

 باه  توجاه  باا  تعقیاب،  مناع   ارار  دادگااه،  نظار  به چنانچه

 طارف  از شدها امه دزی  و مدار  و اسناد و پرونده محتویات

 وارد بااا نباشااد،  ااانونی ماوازین  بااا منطبااو و صااحیح شااکی، 

  ارار  و نقاض  تعقیاب  منع  رار شاکی، اعتراض دادن تشخیا

 دادسارا  باه   رار اجرای جهت پرونده و صادر محاکمه به جلب

 باا  متناساب  است مکلف دادسرا حاتت، این در گردد می اعاده

  بلی، گرفتهانجام تحقیقات و ا دامات میزان و پرونده وضعیت

 مرحلاه  فرآینادهای  تکمی  باهدف را ززم تحقیقات و ا دامات

 و احضاار  ماتهم،  چنانچاه  آورد  عما   باه  مقادماتی  تحقیقات

 طباو  و باازجویی  و احضار باشد، نشده اتهام ت هیم و بازجویی

  ارار  ساپس  پاایرد  مای  صورت اتهام ت هیم وی به دادگاه نظر

  رار و اخا متهم دفاع آخرین درنهایت، و صادر متناسب تأمین

 و صاادر  دادگااه،  نظار  باه  تااریح  باا  کی رخواست و مجرمت

 و ا دامات تمامی است بدیهی شود می ارسال دادگاه به پرونده

 بار  ناه  آورد،مای  عما   باه  مرحله این در دادسرا که تحقیقاتی

  ارار  اجرای در و دادگاه ر ی به توجه با بلکه خود، نظر اساس

 پااس اساات  دادگاااه طاارف از صادرشااده دادرساای بااه جلااب

 طباو » عباارت  اظهارنظرها، و ا دامات تمامی در دارد ضرورت
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 شاود   درج تنظیمای  جلااات صاورت  و اوراق در «دادگاه نظر

 حااب  کاه  جدید تحقیقات و ا دامات از پس دادسرا بنابراین،

 مجدد تعقیب منع  رار صدور حو است، داده انجام دادگاه نظر

 باه  نماوده  عدول خود  بلی ازنظر تواندنمی که همچنان ندارد،

 و ا ادامات  اینکاه  وتاو  بدهاد،  نظار  ماتهم  مجرمیات  یا تقایر

 مثبات  کاه  باشد جدیدی مدار  و دزی  مبین جدید تحقیقات

 مشمول و نموده اعالم را خود نظر  بالی دادسرا زیرا است؛ اتهام

 اعالم  بالی آنچه برخالف ندارد حو و است گردیده فراغ  اعده

  نماید ابراز دیگری نظر است داشته

 تحقیقات نقا( ج

 ناابت  شااکی  اعتراض به رسیدگی مقام در دادگاه چنانچه

 تحقیقاات  کاه  برساد  نتیجاه  ایان  باه  دادسرا تعقیب منع  راربه

 ایگوناه باه  نقایا این و است نا ا دادسرا توس  شدهانجام

 یا ن یای اینکه بدون است، مؤرر دادگاه نهایی تامیم در که است

 نمایاد،  اظهارنظری عنهمعترض  رار وسقمصحت به راجع ارباتای

 نقا رفع جهت پرونده دهدمی دستور و صادر نقا رفع  رار

  ارار  صادور  معناای  شاود   اعاده دادسرا به موردنظر نقایا یا

 وضاعیت  باا  دادگاه که است این تحقیقات تکمی  یا نقا رفع

 اسات  نشدهانجام کام  طوربه تحقیقات اینکه و پرونده موجود

 آیا که بدهد نظر و نماید تامیم اتخاذ امر ماهیت در تواندنمی

 باید موردنظر نقایا پس خیر  یا است صحیح تعقیب منع  رار

 دادگااه   شاود  هموار  ضایی اظهارنظر برای راه تا شود برطرف

 نماوده  اجتناب گوییکلی از است مکلف تامیم اتخاذ مقام در

 در ماورد  باه  ماورد  و د یقای را موردنظرش نقایا و ایرادات و

 و روشان  دادسارا  وظی اه  تا نماید  ید و تاریح جلاهصورت

 فرض، این در  نباشد روروبه ابهامی با عم  در و شدهمشخا

  رار انجام تا پرونده بدل و شودنمی کار دادگاه آمار از پرونده

 محاض باه  گاردد  مای  نظارت و تبه مقید نقا رفع و دادگاه

 و شاده  ارجااعی  ربات  گردیاد،  اعااده  دادسارا  به پرونده اینکه

 دادگااه  ماوردنظر  نقاایا  یاا  نقاا   بلی،  اضی همان توس 

 اجارای  مقاام  در صرفای دادسرا مرحله، این شود  درمی برطرف

 دادگااه  موردنظر تحقیقات و ا دامات و نموده عم  دادگاه  رار

 و درج پروناده  در عیناای  را شاده حاصا   نتاایج  و داده انجام را

 به و کار ارجاعی آمار از را پرونده اظهارنظری گونههیچ بدون

 دادگااه،  باه  پروناده  وصاول  محاض باه  نماید می ارسال دادگاه

 ا دامات به توجه با دادگاه و تشکی  اتعادهفوق رسیدگی جلاه

 خود  ضایی تامیم موردنظر، نقایا رفع و جدید تحقیقات و

 اعاالم  و اتخااذ  را تعقیاب  مناع   ارار  نقاض  یاا  تأییاد  بر مبنی

 است، ذکرشایان گردید، تأیید تعقیب منع  رار چنانچه نمایدمی

 و ماوردنظر  نقاایا  یاا  نقاا  رفاع  باه  نابت تواندمی دادگاه

 باه  نیاازی  صاورت  ایان  در.نماید ا دام ر سای تحقیقات تکمی 

 مقارر  388در ماده  که همچنان  نیات دادسرا به پرونده ارسال

آنان  یوکال ای یخاوص یمدع ای یمتهم و شاک»: است گردیده

مرور زمان، عادم    یخود از  ب یهاو اعتراض رادهایتمام ا دیبا

نقا  ،یتعقیب نبودن عم  انتااب اب  ایرد دادرس  ت،یصالح

 یو کااف  دیا ادتاه جد  ای گریبه ادته د یدگیو تزوم رس قاتیتحق

  پس کنند میه را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تالنبودن ادت

از طارف اشاخاص مزباور     یرادیا ا چیاز اتمام مدت ماکور، ه

پس از مهلت، کشف و  رادیمگر آنکه جهت ا ،شودنمی رفتهیپا

 یحادث شود  درهرحاال، طارح پروناده در جلااه مقادمات      ای

 مطاتاب  باه  توجاه  با«  از اتمام مهلت ممنوع است شیدادگاه، پ

 نقاا  تحااظ  باه  تعقیاب  منع  رار نقض  رار صدور شدهگ ته

 دادگاااه و اساات  ااانونی و محماا  تااوجهی فا ااد تحقیقااات

  ارار  نیاات  کاما   تحقیقاات  کاه  اساتدزل  ایان  باا  تواندنمی

 تحقیقاات  در نقاا  وجاود  زیارا  نمایاد؛  نقض را عنهمعترض

 و نادارد  تعقیب منع  رار اعتبار عدم بر دزتتی گونههیچ دادسرا

 برساد کاه   اینتیجاه  هماان  به دادگاه نقا، رفع از پس بااچه

 است  رسیده دادسرا
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